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şedi, atte ar! 
ı gi ere, Berlin şartlarını abul ettireceğini bildirdi, 
Almanya da Londra konuşmalarına iştira ediyor 

• 
ngi terenin verdiği teminat 

tedbirleri s ya dUşürdü A 

zecr 
ransa Konseyde Almanya a eyhinde 

karar almıya çalışıyor ______________________________ ;:;_ __ ._,,; _________________________ 1 

Alman Hava Nazırı Göring dün gece Ren mınta
ka ında bir nutuk söyleyerek bağırdı: '' Flanden, 
Fransa nüfu unun güzde kaçı seninle beraberdir?,, 

L-------------------------------------------------------------~ 
Londra 18 (Hususi) - Vnited Pressin muhabiri bildiriyor: Alman -

)'anın Milletler Cemiyeti konseyi içl.imaına iıtiralri temin edilmiıtir. 
Fakat Fransanın konseyi Almanya aleyhinde karar vermeğe sevk 
i,in uğraıacağı anla ılıyor. Fransa ancak Almanyanın muahedeleri 
ihlal ettiği kararını aldıktan sonra yeni müzakerelere girmeyi kabul 
edecektir. Gerginlik biraz gevıemiı ise ile tehlike henüz avu turula • 
rnamrıtır. lngilterenin Almanyayı mütecaviz saymayacağı tahakkkuk 
etmif gibidir. Şu halde Almanyaya karıı zecri tedbirler alınması mev-
zuu bahsolmıyacaktır. • 

AlmanlJa Konseye iştirak EdeceA. 

Londra 17 (Son Posta) - Almanyanm Rendeki gayri askeri mmta • 
kayı işgal etmesinden doğan buhran, dün en iddetli devresine var -
rnıştı. Almanyanın, konsey celselerine ittirak için verdiii cevap, Fran· 
ıa tarafından, daveti ret sayılıyordu. Bundan haıka konseyin Alman 
cevabına verdiği karıılık, Alman ıartlarmın reddi tarzında telakki 
edileceği ve böylece itlerin çıkmaza sapacağı tahmin olunuyordu. 
Almanyanın konsey toplantısına İftirak için ileri sürdüğü ıartların 

birincisi, Alman murahhaslarının konsey azasile tam müsavat dairesin
'C:le muamele görmeleri idi. Bu prta kartıhk verilen cevapta Almanya· 
nan Lokarnoyu imza edf'n diğer devletler gibi 
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muamele. göreceği bil • 
'.diriliyordu. Yani Almanya da davasını anlatacak, müzakere ve müna • 
kaşa edecek, fak at diğer Lokarno devletleri gibi reye ittirak etmiye • 
cekti. 

Almanya birinci tarta verilen cevabı kabul etti. 
Almanyanın ikinci §artı Her Hitler tarafından Lo arno yerine tek· 

lif olunan yeni tekliflerin sırası gelince müzakeresi idi. 

_. · -- · -- . • • 1 • ...,.._........... -· · ~ . 

5 - 18 Mart 
21 Sene Evvel Bugün Türk Çanak
kalede Dünya Tarihine Şanlı Bir 

Sayfa Daha İlave Etmişti 
Çanakkale Müdafaasının Büyük Harpteki Rolü 

[Son Postanm Askeri Muharriri Yazıyor) 

ı o mart ~ ı a le Çanakkaıc bogazıru zorla,, •P geçm .. k ıs .yen ıngıuz • r ransı •. 
müttefik donanmaaının karanlık limandaki vaziyetini ve boğazın manzarasına 

gösterir resim 

Bundan tam yirmi bir sene evveldi. hengamesi baş1ıyah 7 ay olmuştu . 

l 

Dünyanın içinde çalkandığı, o zama- Garp cephesinde (yani Almanlara 
na kadar eşi görülmeyen, büyük harp [Devamı 10 uncu yüzdedir] 

Şimal cephesinde yeni 
bir muharebe başladı 

Bir habere göre Habeş ordusuna bizzat 
İmparator kumanda Ediyor 

Konseyin buna verdiği cevap, bu teklifleri müzakereyi ileri ıürme • 
~in salahiyet ve vazifesi dahilinde olmadığı idi. 

Almanya buna karıı, Her Hitler tarafından yapılan tekliflerin ıı • 
:t'ası gelince müzakeresini temin etmeyi konseyden istemediğini ve in • 
ailtere hükumetinden sureti mahıuıada istediğini bildirdi. lngiltere 

(Devamı 11 inci yüzde) 

Fransız nazın Pol Bonkur Londradan Londra, 17 (A. A.). - Röyter a ·ı ·Son Posta-) cenahının Guram İl• 
tayyareden inerken janıı bildiriyor: tikametinde giriştikleri taarruz de-

"'\ Şimaldeki ltalyan sal (ıol olacak vam etmektedir. (Devamı 8 inci yüzde) 

"1Uzakerelerln ya.,ıldıQı 
Son Ceym• •arayının 

1 Almanyanın 1 Y . b• .. 
Vaziyeti v. Biz ersız ve manasız ır soz 
Bir Fransız Gazetesinin 

Neşriyah 
Paris, 17 (Hususi) - Bugün 

çıkan Joure gazetesine göre Türki
ye Milletler Cemiyeti konseyinde, 
Almanyanın Ren gayri askeri 
mıntakaaını İfgal etmesi aleyhin
de cephe almıyacaktır. Çünkü 
Türkiyenin de Çanakkalede bir 
gayri asked mıntakası vardır. Ve 
ergeç ayni mesele ile karşılaşacak
tır. 

Venizelos 
Ağır hasta 
Pariı, 17 ( A.A.) - Burada bulu • 

nan v enizelos zatürreeye tutulmuf -
tur. Vaziyeti çok vahimdir Karısı ve 
büyük oğlu batı ucunda beklemekte
dirler. 

Suriye miHiyetperverlerinin lideri "Bilhassa T ürkiyeye 
karşı garanti aramıya mecburuz ,, diyor 

Pariste çıkan En· 
transijan gazete ~ 

sinin muhabiri son 
hadiseler üzerine 
Suriyenin tanınmı~ 

milliyetperver le 
rinden lbrahim Ha· 
nano ile görüşmüş· 

tür. 
Gazeteci Suriye 

vatanperveri ile gö~ 
:rüşebilmek için kar· 
şılaştığı müşküllerj 
anlatırken İbrahim 
Bey Hananonun ve
rem olduğunu, dok· -.:.::~....aW&ııiilWiıll,..... 
torların kendisine S uriyed eki karışıklık lardan bir intiha 

yorulmaması için tavsiyede bulundu· ıran a ncak iki aylık ömrü kaldığını 
ğunu, mütehassısların ifadesine naza- (Devamı 11 ınci yüzde) 
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Hergü 
,-

' Resimli Makale a Ölüler Ve Diriler D Sözün 
Bizim Sirkeci 

• 
inkılap V• Fikirler 

Yuın: f. R. At11 -

Bizim Sirkeci 

I
• ıtanbulda bir iki nesild~nberi, . ~irk~ci 

iizerindeld teneke barakıııann hıkaycsı • 
ni işitiyoruz. Avrupa yolcularının karşısına 

lstanbulun ilk manı:araııı olarak çıkan hu 
çhkin parçanın kaldırılması fikrinde ol -
mayan hemen hiç kimse yoktur. Bir Fnn· 
sız şehir san'atkan, bu hikayeyı bilmiş olsa 
gerktir ki, ıc- Bari teneke hnrnkaların ö

mine, onlan göstenniyecek - ağaçlar dık -

seniz ... >• diyordu. 

Her ne ise ... Ekspresle Ankarnya gelir· 
ken, Çiftliği geçtiğinizde, lutirıı sağ tara
fınıza bakınız: Orada bizim Siıkecimiz.i 
göreceksiniz. Tenekeler, dökülmüş sı:ı:alar, 

tekerleksiz araba harabeleri, kanbur c;in -
kolıır, çatlak duvarlar, yerde sürünen ma
kine enkazları, hülasa biz.im Sırkecimizl 

Acaba bunların önüne de top ağaçhırı 
diksek, yahut hepsini bir a ı boyasıııdnn, 

çöpçü süpürgesinden mi geçirsek 1 Fak at 
en doğrusu binaları düzeltmek. damlara 
daha iyi bir çare bulmak, ımıaiarı boşalt

mak ve bahçeleştirmek, sıvaları tazelemek, 
iptidai ve harnp manzara yerine, ileri ve 

bayındır bir manzara getirmek değil 

midir? - Atay 

* inkılap ve fikirler 

H iç biri inkılaba z.ıd olduıunu söyle

miyen, hatta hepsi kemalizm dava· 

tıWla hiz.met etmek kasti güden Türkiye 

neşriyatını bir araya toplayınız. Hukuk 

Fakültesi ile, diğer üniversİt'! fakulte)erin· 
de okunan derslerle, lise ve orta mektep 

kitaplarını da onlann arasınn karıştm -
nız. En geniş ve azgın libernliımden, en 

dar komünizme kadar, birbirine ters, bir -
birine uzak, birbirine aykırı nazariyeler ve 

Dirilerı idare eden ölülerdir, derler. 

Yani mazi hayatımızda o kadar büyük rol oynar ki, ölülerin 
tesirinden kurtulmak hemen hemen imkinsız olur. 

Bizi yeti,ıirenler onlardır, bize ilk terbiyemizi verenler onlar
dır. İş yaparken climizi idare eden onlardır. 

Biz kendimizi tamamen müstakil sandığımız zamanlar bile İs· 

--
tcmiyerek onların tesiri altındayız. 

Ölülerin teririnden kurtulmak ve istiklalimize kavuşmak, 
maziden uz.aklafmakla mümkündür. Mazi istesek tc istemesek 
te t'llcrimize, kollarımıza, ayaklarımı:za, hatta beynimize kelep
çe vurmasını bilir. Biz bu kelepçeyi kınp atmağa çalıpnauak 
kendimiz.i ölülerin eline teslim elmiş oluruz. 

( s O_Z---;-:=A===R======A==S~• ~N~D-;-:-A_. ____ J 
13 Rakkamının HERGU .. N BiR flKRA « Diplomatlıkla 
Uğursuzluğu Ve Kek emelik 
Şair Danonçiyo Bir Meziyettir 
Jıalyan şairi Danonçiyo, on iiç rakka - Çile k 

Kekeme olmakla maruf bir diplomat, mından çok korkar. Bakınız başına neler 
Geçenlerde ölen akıl ha!!talıklan tekaüt olunca, dili hemen çözülmüş. Mes· 

gelmiş. 190 7 senesinde, sabnhlcyin 1 3 
profesörü Raoit Tahsin şoyle bir hikil- Jeği hayatında kendini kekeme gösteren mektup almış, takvime bakmış kanunuev-
ye naklederdi: diplomata bu tahavvülün sebebini sormuş· velin 13 ü ... Sokağa çıkmış arabasının nu· 

Bir gün, o vakit T optaşında olan lar: 

Yolsuzluk 

ı------E. Ekrem-Talu-.,.. 

A tmaca belediye veznedarı anaie 

zın kırklara karışmış •• Hesap1arl

nı yoklamışlar, 7466 lira açığı tahaW• 

kuk etmiş .• 

«Kangal» şirketi muhasebecisi Ba~ 
F ~mekan şirkete ait 3ö84 lirayı ban-.. 
kada kendi hesabına yatırmak suretiY, .. 

le zimmetine geçirmiş .• 

Filanca noterin defterlerini tetki~ 
eden müfettişler bilmem kaç liranın üe

tüne oturduğunu anlamışlar .. 

Avcılık Enstitüsünde mühim 

suiistimal meydana çıkmış .. 

bir 

Bunlar, her günkü gazetelerde no .. 

betçi eczanelerin listesi ve yahut ki si .. 

nema ilanları gibi daimi yazılar sırası .. 

na geçti. O kadar ki, okuyucular, bir 
gün bir ihtilas, bir suiistimal, bir yol• 

suz1uk havadisine rast gelmeseler dün.

ya yüzünde önemli bir değişiklik oldu· 

ğuna hükmediyorlar. 

Harbi umumi şüphesiz ki en l)ÜyÜK 
tesirlerini ahlakıumumiye iizerinde, 

göstermiştir. Para kıymetini kaybet~ 
miş. insanlarda lüks iptilası hasıl ol• 

muş, eşya fiyatları yükselmiş, kun~ar, 
borsa oyunları itiyad haline gelmiş.! 
sefahatin adı mondenlik olmuş, eski 

ahlak nazariyeleri iflas P.tmiş, kayıtlar 
ortadan knlkmış ve bütün bunlar, tabi~ 
aliyle yolsuzluğa yol açmıştır. 

marası 1 3 müş, davet edildiği öğle ziyafe· 
timarhaneye bir deli getirmişler. De - - Bir diplomat kendisine sorulan sual- O her gün gazetelerde okudug~ unuz tinde sofrada 13 kişi varmış, piyesini, pro-
liliği sakin olduğu için, Ra§il Tahıin, lere derhal cevap vermek mecburiyetinde- su"ıı"stı"mal fa"ıller"ını" sıkı bir sorguvn va ettirdiği bir tiyatroda nihayet basına bir J 

bunun binanın içinde ve Jışında ser - dir. Kekeme olmayınca, düşünm~ğe kva_k.it jçekı"n .• go··receksı"nı"z kı· hayatlarınİ kaza gelmiş ve az kalsın bir gÖi'Ü kör ola-
bcst dolaşmasına iz.in vermi~. kalmaz. Ben yanlış bir şey yapmama ıçın k . "kb ll · · b. d m ll''C-cakmış. ıran, ıstı a erını ır an a ., • 

Bir sabah, bahçeye inen deli, hah - kekeliye kekeliye va1tit kazanır ve vere - d f h . tl · · 1 k 1 n 19 1 3 te bir arkada..ına mektup vazar - en ~ere ve aysıye ennı e e eye 
,,. ~ çıvanın yerlere eğilip bir şeyler yap - ceğim cevabı hazırlardım, demiş. ' .., k ah k" f 

makta olduğunu görünce, ıormuş: * filin saiki ya umar, ve Y ut 1 se a• ken bu rakkamdan pek korkan Danonçiyo 

- Ne yapıyorsun, ağa? Lokernoyu l m zelerenler ne oldu? hatin başka bir nev'idir. 

- Çileklere bakıyorum. Lokamo paktının altında altı imza var· Bu sade bizde mi? Hayır! Dünya· 

tarihi fU şekilde atmış: ( 1912 1) 
ııimtemler kargaşalığı karıııııında kalacak - * 
sınız. Bu, kar ıl;klı bir tenkit ve araştırma it gençlere dUşUyor 
hareketinden ileri gelse, onu s3dece reji - Pariste başvekalet binasının kapısında - Üz.erlerine ektiğin nedir) dı. Almanlnn Luther ve Ştrezman tem - nın her tarafında böyle. Hem hak.kal· 

- Gübre! sil ediyorlardı. Ştrezman öldii, Lullıer sağ- insaf şunu ikrar etmeliyiz ki Avrupa• min her türlü fikir münakaşalarına müsaade durup ta Loknrno devletlerinin murahhas-
Deli bir müddet durmuş, düşünmüş dır ve Hitler hükfunetinin Vaşington se • da, Amerikada ve Uzak Şarkta çıkan elliği manasına verebiliriz. F aknt. nnsıl ve 

niçin başladığını, nasıl ve nereye gittiğini 

bildiğimiz. bir tek kurtuluş ve kalkınma 
davasına bütün tez.adların maledildi~'İni 

görmek, iyi bir kontrol ve ayar cihazı olma· 
masından başka neye atfolunabilir~ Biz. 

temel değiştiren devletin ve yeni bir me
deniyet devrine giren milletin kuruluşuna 

ve yuğrulu§Una hizmet eden Kemalizm 
terbiyesi istiyoruz. Bizim için ir:anmıyarak 

onu inkar edenler, tasdik ederek ınanmı· 
yanlardan daha az. tehlikelidirler. 

...................................................... --. 
Hadiseler Karşı$ında: -

Mecrnueların lalmlerl 

Caz.ete müvezzii bağırıyordu: 
- Ağaç, Ağaç •.• 

Bir başkası bağırdı: 

- Budayoruz. budayalım! 

• • 
- O ne o? 
- İstanbul Magaz.in 1 

larını girip çıkarken görenler, dünya iııle

rinin gençlere kaldığını anlamakta gecik
memişlerdir. Filhakika İngiliz dış bakanı 
Eden, henüz lmk yaŞJna gelmemi~tir. Bel
çika başvekili Van Zeeland sporcu tavrile 
onun yanında pek te ihtiyar görünmemek· 
tedir. 

Lord Halifaks, bütün dünyayı dolaşmış 
olmasına rağmen, hiç te Klemansoya, har
bi umuminin Loit Corcuna benzememekte
dir. İtalyan mümessili Cerruti ise çok fo. 
tojenik olduğu için mütemadiyen fotoğraf
çıların yanına kaçmaktadır. Onun da ruhu 
gençtir. 

* "GUzel gözler ••reflne,, 
Bir kaç gün evvel öldüğünü haber ver· 

diğimiz amiral Beatty Şikagolıı bir kıi:la 

evlenmişti. O zaman kral olan yedin
ci Edvard bu münuebetle pek sev -
diği genç kumandan ve karısından hiç bir 
iltifat esirgememiş. O kadar ki sofrasında, 
evliler bulunsun bulunmasın, son kad<".hini 
Ledi Beattynin güz.el gözleri için kaldırır
mış. Ve ayni şeyi de amiral kendi evinde 
de yapmağa baılamış. 19 14 te harbe gi -

ve: firidir. l l · d b" d k" f k t f k 
T h f d b k · . . . reza et erın yanın a ız e ı u a t e 

- u a 1 emiş; en şek~r e erim.. Paktı lngılızler namına ımza eden Çem· 1 k . h" h .. k .. d d" y b" ok 
Zahir ddiyim de ondan! berlayn parlamentoda mühim bir mevki va ayı ıç u mun .e ır. e ır ç •-- - - --------..;« h"b·d· F k k b. dah"l d "'"ld" başka şeylerde fevkıne çıkacak h.dal 

BUL MACA sa ı ı ır. ·a at a meye ı egı ır. . . . b h!Ak' 
k b·1· t ·· t d w gar ın a a Belçika namına imzasını koyan Van • a ı ıye gos er ıgımız ' ' 
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Soldan aaia: 

dervelde elyevm kabinede sandalyesiz na· bozukluğu ve seciye zayıflığı hususun .. 

zırdır. da, çok ~ükür kat kat dununda~ ız. 
Paktı ltalya namına imzalıyan, ilk ve Bu da bizim fıtri temizliğimizden 

son defa olarak memleketinden çıkan Mu· ileri geliyor. 
solini idi. 

Fransızların mümeuili olan Briyana ae· 
lince, muahedenin yırtıldığı gün ölümünün 
dördüncii senei devriyesi idi. Ne tesadüf 1 •• 

* Amerlkahlar1n zenglnllll 
Amerikalılar 193-4 senesi zarfında yaldız

lı liate diye bir )iste nqretmiıler. 
Bu listede ayda on beı bin dolardan 

fazla varidntlan olanların isimleri yUJI -
mış... Bunların miktara da 1 milyon dört 
yüz elli bin imiş. 

* Pamuktan caddeler 

Şiarı fazilet olan cumhuriyet reji

mi, kani olmalıyız ki, harbi unıuminirı 
artıkları olan bu ufak tefek yolsuz]uk• 

ları da ortadan kaldırmağa muvaffa1' 

olacaktır. 
Yolsuzlukların gözlerimize bu deı: 

rece batması, dosdoğru ve apaydınlık 
bir yolda yürüyen bir millet olduğu-
m u z içindir. · 

"""" ~ t'tı~~ 
.. ..._.. ........................ ·-·····--············· .... 

- Aman karım duymasın, hr-men 
mağazadan da öte beri almıy.t gider. 

• * 

0 dince, bu vazife ve an"aneyi o zaman bü
yüyen oğluna devretmiş. O da: «Annesi
nin güzel gözleri ııerefineı> içermi~ 

1 - Dilenciye verilen, kışın yağar. 

2 - Kapının iki kanadının açıklığı. 3 -
Artık, k.ınnız.ı. 4 - Kocaman, palavracı 
ne yapar?. 5 - Çatalın eşi, bir l ilave -
!İle gelir olur. 6 - Tahta kulübe. 7 -
Tütün tablası masası, analaljmış. 8 - Su, 
mefulufih, çoban paltosu. 9 - İnce a lay. 
1 O - Kötü. çay. 1 1 - Bir erkek ismi. 

Alay etmiyoruz, verdiğimiz. haber ~ok 
ciddidir. Amerikalılar ma)Uın ya, istihsal 
ettikleri pamuklan artık satamıyorlar. Dü· 
şünüp .taşınmışlar ve görmü,Jer ki, (Si • 
tum) lu yollara pamuk kanştırılacak o -
!ursa, yolların çatlamasına mani olıınuyor. 

Derhal bu işi tatbika başlamıılar ve mu • 
vaffak ta olmuşlar. 

Biliyor Musunuz? 
1 - Uluslar kurumu son Yunan - Bul• 

gar ihtilafını ne vakıt halletmişti;. 
Genç erkek, genç kıza sordu: 
- Artık beraberiz. değil mi? 
Müvez.z.i bağırdı : 

- Bütün bir hafta, bütün bir hafta! 

• • 
Glzete satıyordu, çirkin kndın yanın -

dan geçerken bağırdı: 
- Karikatür, Karikatür •• 
Çirkin kadın aksi aksi baktı: 
- Terbiye! 

• • 
Haftada bir var bayım. 
İstememi 
Ayda b:r vereyim .. 

- Ayda bir değil, yılda bir bile iste -
nemi 

• • 
- Bir mizah gazetesi dah'n çıkmış .. 
- Adı Of'~ 

- Giıldur haftası! 

IMSET 

* Ren meselesi lleellkesı ver mı? 
İtalyaya karşı tatbik edilec,..k zecri ted· 

birler meselesinde F ransız.lar lngilizlere 
müşkülat çıkarınca Londrada da Napolyo
nun Sent Elen adasındaki esaretine ait bir 
temsil verllmeğe başlanmış. 

Y ukandan atağıya: 

1 - Eski, bir çalgı. 2 - Dört teker • 
!eldi, mcfulufih. 3 - El İşi, denizde ya -
şar. 4 - Köy evi. 5 - Deni:z vesaiti nak
liyesi. sıcakta vücudumuzdan çıkar. 6 -
Bal yapar, yaypak. 7 - Beyn, bağışlamak. 
8 - Taramaktan emri hazır, hareket. 9 -
Rabıt edatı. bir pamuk şehri. 1 O -
Mal ve mülk, eğlence yeri.. 1 1 Hint pren· 

Sanat eserlerinin, gerçi siya'!etle alakası 
bulunmamakla beraber sahneye k•:>nan bu 
piyesle, fngilizlerin son günlerde Ren me- si. 
selesinde Fransızlara karşı takındıkları ha-
reket arasında bir münasebet 
mi? 

aranabilir 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan saja: 
1 - Kafa, silah. 2 - Teneke. 3 

- . . ·-~--.-.--
Resmen, mar. '4 - Askeri," ki. 5 - Be, 
:reha, tek. 6 - Irak. ai. 7 - Seyahat. 8 -
ip, baca. 9 - Dasitan. 1 O - Aşure. 1 1 -
Şık, familya. 

Yukarıdan afaiıya: 

1 - Karabina, aş. 2 - Eser, aşı. 3 -
Fısk, isi, ukde. 4 - Merkep. 5 - Tere, 
def. 6 - Senih, aba. 7 - in, hasım. 8 -
Lems, bacı. 9 - Aka, tat. 1 O - Herkes. 
il - iki, Anka. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Balıkesir muhabirimizin bildirdiğine göre: Balıkesir vilayet 
meclisi vali ve belediye reisini değerli çalıpna)a,.ından dolayı 

mükafatlandırmak istemiı ve ona 2500 lira hediye etmit, fakat 
vali b u hediyPyİ fazla bubnUJ, su ihtiyacı temin edilmiyen, ve 
yardıma muhtaç fakirleri bulunan bir ıehirde bu paranın daha 

iyi iılere sarfı lazım geldiğini diiJünmÜf, parayı su itlerine ve 

fakirlere sarfedi1mek üzere iade elmif. 

Viliyet meclisinin, belediye ve tehir itlerind en ziyade valiyi, 

fakat v3linin de kendisinden ziyad e tehri dütündüiü anlatılıyor. 

i S T ER İNAN i S T E R iNANMA ! 

2 - Dünyanın en boylu maymunları 
nerede yaşarlar'? 

3 _ Kanunu medenimiz hangi devle "' 

tin müdevvenatından alınmıştır'? 
4 - Fransız hükumetinin merkezi Pa• 

riıten Bordo şehrine ne vakit nakledil • 

mitti'? 
5 Müstecip onbaşı kimdir} 

(Cevapları yann) 

* , 
( D .. k" suallerin cevapları) un u . 

1 _ Vestcfalye muahedesi 1648 tarı 4 

hinde aktedilmişti. 
11 

2 _ Molhoz şehri Fransanın ;\trna 
00) ~ir· hududu kısmındadır. Nüfusu (99,0 

3 _ Fransız ordusu büyük hnrptell 

1 ·w· (Ren) "ı 19'> .. 6. q]ınd• sonra İşga ettıgı ~ 

tahliye etmiştir. . .. . d bi• 
4 - Roman uz.un bır yol uz.enn c 

aynadını <:Ümlcsini söyliyen Fınn:ıı~ ro .

mancısı Stendhaldir. 
k go'tu·· L'usY• ~ 5 - Dünyanın en büyü " 

dadır, adına l laLer denizi derler. 

a 

t 

\ 
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Siyaset· Aleminde 

Almanlar Mı, 
Fransızlar Mı? 

Deyli Ekspıc!I gaze-

l Deyli Ekspre- tesi son siyasi vazi -
•İn bir anketi . . yet münascbetılc bır -------anket açmıştır. Sorduğu sual şudur: 
Fransızlarla Almanlardan hangisini ö • 

tekine tercih edersiniz} 
Yüzde hesabile netice şudur: 
Fransızları tercih ederiz : Yüzde 24,6 
Almanları tercih ederiz : Yüzde S5, 1 
Mütereddit : Yu7.de 20 
Almanyanın muahedeleri bozar vazi -

yette emri vakiler yapmasına rağmen bir 
kısım Jngiliz efkarı umumiyesinin verdiği 
fU cevap, lngiliz hükfunetinin tereddütlü 
siyasetini bize pek iyi izah ediyor. Alman
.Vaya karşı zecri tedbir alınmasını istemiyen 
lngilizlerin bu isteğini, İngiliz hükumetinin 
kale alıp hareketini ona uydurma~ından 

~aha tabii ne olabilir! 
1 • • 

* Japonyada esaslı bir 
1' eni politika değişikliği vu-

kabine k b ld ~ b" d 
----·--- u u ugu ır sıra a 

l\vrupa durumunun aldığı son tekil, Ja -
ponyanın ekmeğine yağ sürmüştür. 

Bundan maksadım, Avrupanın her han· 
ti bir muhtemel müdahalesine i~aret etmek 
tleğildir. Fakat vukuatı daha dikkatli takip 
~decek olan Avrupa diplomasisinin, Japon• 
Yayı, daha ihtiyatlı harekete sevketmesi 
lhtimali idi. Böyle bir tarassut ve miişahe
Cleden uzak kalmaya muvaffak olan Japon· 
Yada, yeni kabine, askeri unsurların istekle· 
tine uygun bir şekilde kurulmuştur. Yeni 
lcabine, hem emperyalist, hem de anti kapi
talist, bir meyildedir. Ordu "'e donanma, 
hu kabinenin başlıca müsamaha ile mua • 
i.'nele edeceği iki faaliyet şubesidir. 

Selim Ragıp 

Tren Kazası 
Samsun Treni Bir 
Köylüyü Parçaladı 

SON POSTA Sayfa 3 

1 TELGRAF B.ABERLERİ 1 
Yunan ordusu takviye ediliyor _Bu_G_o __ 

E l d d -k } ••b } /stanbulu Haraplıktan VVe Ce Or U aD ÇI arl an SU a Y ara Kurtarmak için 

tekrar Vazı.feler verı• lecek p ::::~~~~~: b~a:ü:s~~:eşet::ink~~::~~ 
bir türlü imkan bulunamaması kafi dere • 

Saylavlar Maksimosun fevkalade mahkemeye verilmesini istiyorlar 
Atina, 17 (Hususi) - Sü bakanı caktır. Söylendiğine göre hükümeti Makıimoı hakkında bir takrir 

general Metakau ordunun bir an ev • 1 bir takım sübayları tekrar orduya al- Atina, 17 (Hususi) - Atina say • 
vel iyi bir surette yeniden techiz edil- 1 mak karanndadll'. Matrut ıübayların lavlarından Miloıun eski dıt itleri ba
mesi ve noksanlarının ikmal edilmesi tekrar orduya alınmaları meselesini kanı Makaimosun fevkalade mahke • 

için uirafmakta olduğunu gazetecile- görütecek olan komisyona kralın riya- 1 meye sevkine dair bir takrir hazırladı· 
re söylemiftir. Metakau dün de finans ıet etmesi muhtemeldir. . ğını ve bu takririn 15 saylav tarafm-
baJcaniyle bu hususta görütmüttür. M tak b I hakk d dan imza edildiğini gazetek~r ı.~ ber 
Siparitler açık olarak yapılacaktır. e aas u mese e m a gaze· vermektedirler. 

Yeni kabinenin, parlimentoda oku • cilere beyanatta bulunarak matrut Makaimosun hususi kalem direktö-
nacak olan proğrammda bilhassa mem- sübayların orduya alınmalarına itiraz rünün de siyasi hizmetten Çıkarılacağı 
leketin müdafaası noktasında durula • 1 etmediğini aöylemiftir. . bazı mahafilde söylenmektedir. ········-····························· ........................ ,_...._ .. ..---...- ---......-. 1 , 
Partide Dış işleri 
Bakanı Vekili 
izahat verdi 

Anlcara, J 7 (A. A.) - C. H. Par-
tisi Kamutay grupu idare heyeti baş -
kanlığından: 

Cümuriyet Halk Partisi Kamutay 
grupu bugün öğleden sonra Hasan Sa· 
;-Jcanın başkanlığında toplandı. 

Dış İşleri bakanı Vekili Şükriı Sa -
racoğlu genel siyasal durum hakkmda 
partiye izahat verdi. 

İngiliz Hava 
Filosu İki Misil 

125 Hava Filosu Teşkili 
Düşünülüyor 

• 
lngiliz Amirallığında 
fotoğraf dosyası çalındı 
Londra, 17 (A.A.) - Bir takım esrarengiz hırsızlar, amirallığı soyma· 

ğa tqebbüs etmi,lerdir. Bunlar birinci Lordun dairesinden geçerek fotoğ • 
rafların bulunduğu salona girmitlerdir. Hırsızlar hiç bir vesika çalmamıt • 
lardır. Yalnız bir kaç fotoğraf dosyası noksandll'. 

~--~---------· ... ----------~-~~-
Balkan Antantı Konseyi 

Atina, 17 (Hususi) - Belgratta toplanacak olan konseyin geri bıra • 
kılması hakkında Yunanistan tarafından yapılan tetebbüse cevap gelmittir. 
Balkan devletleri cevaplarında toplantı tarihinin Yunanistan tarafından tes· 

bit edilmesini istemişlerdir. 

Bulgaristan da 
Siyasi Davalar 

Sovyet - Mançuko 
hududunun tahdidi 

cede bir üzüntü sebebi değilmiş gibi ge • 
çenlerde şehri kasıp kavuran büyük futa • 
na da epey tahribat yapmıştı. O gürültüde 
zarar gören camileri evkaf idaresi tcsbit 
ettirmiş, bunların bir bir tamirine başla • 
nılıyormuş; böylece tarihi eserlerin bir kıs· 
mının olsun haraplıktan kurtarılmasına ça· 

lışılmış oluyor; Allah razı olsun! 
Osmanlı padi~hlarından dördüncü Sul

tan Murat, meşhur Revan muharebesine 
['İ ttiği zaman (sene 1635) Bayram Pata 
l.,.anbulda kaymakam kalmıştı. Paşa, blr 
gun Evliya Çelebinin babasile konu§Ur • 
ken laf arasında sormuş: 

- lslambolun banisi acaba kim ola) 
Evliya Çelebinin babası şu cevabı ver• 

miş: 

- Sultanım, İslam bol dokuz kerre ma' • 
mur ve dokuz kerre harap olmuştur: am
ma :zamanımızdaki gibi harabiyyet gör • 
memiştir ki her ne canipten olursa olsun 
dost ve düşman derü divarının mür\hediın 
olan mahallerinden araba ile çıkarlar. Hu
retülmüluk olan bu şehrin bu halde kal • 
ması surunun siyahni bulunması layık de • 
ğildir. Dini mübin gayretine ve ali Osman 
şevketine şunun ta'mirü termimine bezli 
himmet buyurun. Padişahı devran inşaal

lah muzafferen avdetinde dürrü beyza gi• 
bi manzurlan olur da mazharı pesendü ik· 
ram olur ve ila yevmülkiyame ibkayi nam 
edersiz! 

Bu teklifi Bayram Paşa da, mecliste hazır 
bulunanlar da pek beğenmişler~ hemen İs
tanbul, E.yüp, Galata, Üsküdar mollalara 
çağınlmış, ıpimarb:ışıya, segbanbaıııya, 

şehreminine fermanlar çıkarılmış. İstanbu· 
lun 4 700 mahallesinin imamlarına ayn ay
rı tenbih ve tekit olunmuş, gerek kalelerin, 
ı;erekse camilerin tamiri için halkın yardımı 
istenilmiş ... 

Ankara, 17 (Huıusi) - Dünkü Londra, 17 (A.A.) - Sassun, ha-
l t . y k"" il s kili' 

Eski Dış Bakanının 
İdamı İstenecek 

Japon hükumetinin teklifi 
Moskovada tasvip edildi 

Seyahatnamesinde bu hadiseyi anlatan 
Evliya Çelebi, padişah Revan seferinden 
dönünciye kadar şehrin iman işinin elbir • 
liğile tamamlandığını ve tamir edilen kale
lerin beyaz renge de boyandığı kaydettik
ten sonra şunları söylüyor: 

a~un .. re~ı •. er oy e e ~~u.~- 1 va bütçesini Avam kamarasına ver -
~ ~~r k~~l~yu. parç~lamıttı.r. K?ylu -

1 
miş ve ezcümle demiştir ki: 19:36 yı

unun huvıyetı henuz tesbıt edileme- lının sonunda hava kuvvetimiz iki 
hıittir. Tahkikat yapılıyor. misli olacaktır. Hükumet saatte :mo 

Af yon Abidesi 
milden fazla bir sür'at temin eden ye
ni tip tayyarelerden çok memnundur. 

Şimdiki program 1500 uçaktan mü~ 
rekkep 128 filo derpiş etmektedir. 

Sofya, 17 (A.A.) - Eski dıt ba-
kanı Kollef ve Albay Kelenderoff a· Moıkova, 17 (A. A.) - Japon 
leyhindeki dava ayın 23 ünde b-.laya- elçisi Ohta dün dı§ komiser muavini 

caktır. 1 Stomoniakofu ziyaret ederek hüku-

Devleti koruma kanunu mucibince 
1 
meti namına aşağıdaki tekliflerde 

«Şehri İslambol guya bir dürrü yetim 
olup ahalii İslamboldan kesafet gitti. Ol es
nada Revan fethinin müjdesi gelüp ıenlik
ler yapıldı. Bayram Paşa Sarayburnundan 
ta Y edikuleye varınca lebideryada kalenin 
esası önüne yirmi zira' ariz bir ııed bina e· 
düp kaleden taşra bir şahrahi azim oldu. 
Cümle keştibanlar ol mahalden gemilerini 
ipler ile çeküp Sarayburnundan İçeru da
hil olurlar idi. Kalenin enderun ve bini-

Ankara, 17 (Hususi) - Afyon. 
ltarakuyu hattı ile birlikte Afyon abi
de.inin de açılma resmi yapılacaktır. 
>tteruimde ismet lnönünün bir nutuk 
~ylemesi muhtemeldir. 

suçluların idamı istenecektir. 1 bulunmu§tur: 

Sofya, 17 (Hususi) - Önümüzd~- I 1 - Sovyet - Mançuko sınırını 
ki paskalya yortuları münasebetiyle Kanka gölü ile Tumen nehri arasın· 
askeri mahkumlardan bazıları affe - da yeniden tahdit için muhtelif bir 

dileceklerdir. Rus - Mançuko komisyonunun teş • 

Kamutay Bugün Toplamyor 

13 ler Komitesi 
Bugün Toplanıyor 

Londra, 17 (A.A.) - 13 ler ko • 
mitesi, çarşamba günü Londrada ya· Askeri Muallim Ve Hakim 

Vetistirilmesine 
' 

Dair 
Talimatnam3 

Ankara, 17 (Hususi) _ Kamutay ' pacağı toplantıda, umumiyet itibariyle 
>lrın toplanacaktır. Rumarnede Ka- Milletler Cemiyeti çerçevesi içinde bir 
"'ulayın iki aylık hesaplan, raporları hal sureti bulmağa davet olunan hal· 
~lrdır. yan ve Habeş hükumetlerinin cevap-

ları ile meşgul olacaktır. Ankara, 17 (Hususi) - Askeri 

Mısırda Seçim Hazırlıkları 
muallim ve hakim yeti,tirilmesine 

1 ~ ler komitesi, petrol ambargosu 
dair talimatnamenin onuncu maddesi 

meselesini görüşmiyecektir. Zira hu 
K icra vekilleri heyeti karariyle deği.ti • 

ahire, 17 (Hususi) - Umumi se· meselede selahiyettar teşekkül, t8 ler .1 . . y I d w• ikl'w .. .. 
~~ 1 k · 'd' rı mı,tır. apı an egı' ıge gore u • ["'il 2 mayısta yapı acaktır. Vefd fır· omıtesı ır. 1 . . ed ka I .1. 1 hak 
~ı 58 ' tih d · · · d' ~ f kal ı 

1 

mversıt en yıt arı ıı men er -
tt bı kmın abp da~eılmıd ıger. ır a. Türk . Sovyet Dostlu "'gu kında 2505 aayılı kanun hiiküınleri 

ıra ıf, u aıre er e seçım ıava-1 t tb'k d'l k · 
tı }'apmamağa karar vermittir. Vefdin 

1 
Moskova, 17 (A.A.) - Moskova a ı e 1 ece tır. 

~ kararı memnuniyetle kartılanmıt- radyosu, dün sabah, Türk - Sovyet Amerika Sefirinin itimatnamesi 
'-"· paktının 15 inci yıldönümü ile Türki-

Mısır Kredi Fonsiye 
• ikramiyeleri 

ye ve Sovyet Rusya arasındaki dost Ankara, 17 (Huıusi) - Yeni A
münasebetlerin inkitafı hakkında u • ' merika sefiri bugün Cümhur reisi A-
zun ne.riyatta bulunmuttur. , tatürke itimatnamesini vermittir. 

kili. nunda kale Üzere ve kaleye muttasıl ne ka-
2 - Sovyet hükumeti böyle yeni dar ayan ve eşraf haneleri var ise cümlc-

bir sınır tahdidine muvafakat ettiği sini istimlak ile hedmedüp tariki anılar ile 
kale dairen madar rayegan oldu. )1 

takdirde Japon hükümcti bu mın • 
takada sınır hadiselerini tetkik et- İstanbul surlarının dı!lında Marmara kı-

yısında Sarayburnundan Y edikuleye ka· 
mek üzere derhal daimi bir muhtelit dar yaptırılmış olan rıhtıma dikkat ettiniz 
sınır komisyonu teşkiline amade • mi} Cennet gibi güzel şehrimizin kıyıla • 
dir. rında böyle boydan boya dolaşacıık bir yol 

olmaması bugün en mühim noksanlardan 
Sovyet komiser muavini bu tek • biridir ; eskiler yapmış. dalgalar yıkmış; biz 

liflerin Sovyetlerin arzusuna tama- yenisini yapamıyoruz! 

mile tevafuk ettiğini söylemi§tİr. 

Sovyet komiser muavini ayni za- lranda Şenlik 
manda Sovyet - Mançuko sınırının Tahran, 17 (A.A.) - Şehillf8hm 

yalnız bir kısmı için değil fakat bü- doğumunun yddönümünü bütün mem· 
tün sınır için muhtelit komisyonlar lekette halk tezahürlerle tes'it etmİf 
tetkil edilmesini teklif etmi§tir. ve büyük tehirler donatılmıttır. 

, kahire, 17 (A.A.) - Yüzde üç fa
~ ve ikramiyeli Mısır Kredi F onsi -
>~ tahvillerinin dünkü çekilitinde: 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 
Gazeteler, tanlı tefi11 idaresi altında 

memleketin &0ırterakkilere ve tabak· 
kuk ettirdiği eserlere sütunlar tahıia 
eylemektedir. 

1886 senesi tahvillerinden 371.269 
'" 1903 senesi tahvillerinden 446.200 

1911 senesi tahvillerinden 68.780 
~l.lrnarah tahviller 50.000 frank ikra • 
l'ıliye kazanmıtlardır. 

Hindenburg Zeplini Tecrübe 
Uçuşu Yaptı 

J.. 8~r!in, 17 (Hususi) - Hindenburg 
~lını b uaabah saat on da (Fredrihs· 
~ n) den timali Almanyada bir tecrÜ· 
kleyahati yapmak üzere hareket et
~tir. 

- Rüıtü adında bir yurdda
ıımız ıüzel bir keşifde bulun -
muf, Hasan Bey! 

. . . Vapurları batmaktan ko
rumak için •• 

. . . Battan, kıçtan halkalar
la fantandıraya bağlıyac:ak -
mıı ... Ne dersin? 

Hasan Bey - Vapurları bir 
tarafa bıraksa da, şu yeni çıkan 
mecmuaları batmaktan koru -
yacak bir şey bulsa daha büyük 
sevaba ıirerl 

icra Vekilleri Toplandı 
Ankara, 17 (A.A.) - icra vekille

ri heyeti bugün batvekil ismet lnönü• 
nün reisliği altında toplanarak muh • 
telif İf ler üzerinde görüt mel erde bu • 
lunmus ve bu islere ait kararlar veril • . . 
mİflir. 

Kimsesiz Çocuklara Yardım 
Ankara, 17 (A.A.) - Çocuk esİI\. 

geme kurumu genel merkezi 16/~/938 
tarihinden 16/3/936 tarihine kadu 
4671 çocuğa yardım etmiştir. 
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Adisababaya Gö derilen 
Afyonlar Davası 

Komisyoncu vapura kapab bir zarf götürmüş, fakat 
içindekinin ordino olup olmadığını bilmiyormuş 

olup olmadığını bilmiyorum, "bu üç parti
den birinde Davit Pcrea yoktu. Yalnız Ne
sim Çiprot vardı. 

Maznun Nesim Çiprot inhisnr memur
larından &imanın da şahit olarak dinlcn
mes.ini i:ıtemiş, dosyada mevcut olmayan 
mektup fatura ve bazı beyannnmelerin in
hisar idaresinden istenmesine, komisyon • 

Profesörlerin Konferansları 
Profesörler tarafından üniv('.r~İte 

konferans salonunda verilmekte olan 
konferanslar üniversite rektörlüğünce 
verilen bir karar ile kitap halinde bas
tırılacaktır. 

aı 
Sah le 
Şahadetname 
Yapan Genç 

Dün Ağır Cezada Bir Sene 
Hapse Mahkum Oldu 

Bu ırece nöbetçi eczaneler ,un tardır: 
Beyoğlu: (Oelliı S ud a, Ertuğrul, Baro
nakyan). Şişli: ( 'argileciyan). Gala -
ta: (Karuköy) . Küçukpaznr: ( Necati} . 
Alemdar: (Eşref cşet). Eminönü : 
(Beşir Kemal). Beyazıt: {Asador). Fe
ner: (Arif). Aksaray : (Şcıef). Kara -
giimrük: (A Kemal) . Kadıköy: (Çu. 
bukçıyan, Hulusi). Şehz.adebaşı: (A • 
saf). Üsküdar : (Merkez) . Samatya: 
(Teofiloıı). Bakırköy : (Merkez). Be • 
§İkta~: (Nail). Sarıyer: (Asaf). l las -
köy: (Yeni Türkiye). Kasımpaşa : 

(Yeni Turan) . Şehremini: (l lamdi). 
Büyükada: (Halk) . Heybeli: (Tanaş}. 

Köprü~eki Zarar 
Vapur sahibi zarar ve 
ziyanı ödeyeceğini bildirdi 

Bah çılık EnstitüsUndeki 
Yolsuzluk Tahkikatı 

Dikkatsizliğin 
.... ~onu 
Bir Adam Diri Diri Yan· 
maktan Güç Kurtarıldı 

Poliste Veni Tayinler 
Beyoğlu emniyet memuru Mirat 

emniyet direktörlüğü 2 nci şu~e 
müdür muavinliğine, Bolu emnı· 
yet memurluğundan gelen Fahri 
de Beyoğlu emniyet memurluğuna 
getirilmişlerdir . ............................................................... 

isı~ nbul Belediy1?1i 

~thirTiyııtrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 

Tepebaşı Şehir 
Tiyatrosunda 

Buglin 
gündilz 1aat 14 de 
Çocuk Tiyatroıu 

GUlmeyen ÇoculC 
Yazan : M. Kt:mal 
akşam saat 20 de 

FAUST 
Türkçeye çeviren ı 

Seniha Bedri Göknil 

Beyoğlu :Fransız 

Tiyatroıunda 

Halk Opereti 

Bu aktam 20,SO de 

HALiME 
BUyUk operet 

ve saire 

~'':':':':':':':':':':':':':':':'::•-;.~P~e~k~y~a~kmımnmdma•.•"•"•"•" .. ıiiiiiiiiilll .. ~ ........ ,., 
, Yann akşamki suvarenizi ve yerlerinizi s ARA y Sinemasında 

hazırlayınız. Küçük artist 

SHIRLEY TEMPLE'in 
en ziyade muvaffak olduğu 

KÜÇÜK ALBAY 
fllmlnl göreceksiniz. 

2 saatlik neşe, sevimlilik ve ilkbahar tebessümü... Çocuklara ten
zilatlı fiyatlar: Hususi 25 birinci balkon 20 kuruştur. 
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f MEMLEKET ·' HABERLERII 
Şehir Bütçesi Üzerinde Bir Tetkik 

• 
lstanbullular Zeval 

Liraya İ n sonunda Ankarada Pazar Günü 

b• k Menemende Bir 
Vaktini 230 

ır ongre toplanacak Gö.teri Yapılacak Öğrenebiliyorlar! 
Milli damga meselesi, mahsüllerimizin standardizas

yonu, kredi organizasyonu gibi işler görüşülecek 
ve · esaslı kararlar verilecek 

lzmirJe ihraç eılilecelı incirler hazırlanırken 

lzmir, 17 (Özel) - Nisan ayının Bu itibarla her yıl mahsulün piya-
son haftasında Ankarada, Ekonomi saya geldiği ilk günlerde lzmirin ticari 
Bakanı Celal Bayar'ın Başkanlığmda Aleminde l;uışlayan sun'i heyecanın ö-

1büyük bir kongre toplanacaktır. Müs· nüne geçilecek tedbirler alınacaktır. 
tahsil ve ihracatçıları temsil eden dele- Bir fazlalık olmadığı halde piyasada 
ııelerle Ekonomi ve Tarım Bakanlık- panik doğuracak haberler neşreden ve 
ları müstahsillerinin iştirak edecekleri} sun'i heyecan doğuran antillerle ~id
bu kongre çok esaslı mevzulara temas detle mücadele edilmesi rnevzuubahs
edecektir. Kongrenin üzerinde duraca· tir .Ekonomi Bakanlığı, Ankarada top
~ı b~lıca meseleler şunlardır: lanacak iktisad kongresinde panik ha-

l - Mahsullerin standardizasyon· linde mal satışının önüne geçecek ted
hu, 2 - Milli damga meselesi, 3 - birler alınmasını isteyecektir. 
stihsal maddelerinin piyasalara arzı, Kongre bilhassa üzüm ve incir mad-

- Kredi organizasyonu, 5 - Satıf delerinin üzerinde ayn ayrı duracak ve 
sahalarında teşkilatlanma, 6 - Zirai bu mahsullerin hususiyetlerini, piyasa
~tış şartlarının endüstri ve idhalit ti· ya arz durumlarını inceleyecektir. Ya
caretiyle intibak ettirilmesi. Her şeyden pılan tetkiklere göre üzüm mahsulü
bvvel şunu kaydetmek lazımdır ki, nün alivre ıatı~ yapılmaksızın tlike
iktı adi buhran memleketimizde baş- nişi biraz müşkül görülmüştür. Bu iti
ladığı günden beri muhtelif sebeplerle barla ihracat tacirleri alivr~ satışların 
biriken mahsul stoklarının hepsi tÜ· eskisi gibi serbest kalmasını isteyecck
kenmiş ve ihraç edilmiştir. Eııe bölge- leı:d1r. 
sinde ekonomik bir seyyaliyet başla- Yeni kooP.eratif kanunu, üzüm ku-
maştır. rumunun tecrübe ettiği ihracat orga-

-sa- Bürhan Cahit 18 -8- 936 

~~ska yazma~, "üfür~k y~p- J fellahlar, çingeneler yaparlardı. Bakı· 
mak gıbı şeyler hem hukumetın e~rı~e 

1 

cılı.k, .. falcılık, üfürükçülük denilen iş
karşı koymak, hem de halkı bu çırkın lerm adi dolandırıcılıktan başka şeyler 
ve gülünç şeylere bağlamak demektir. olmadığım bilmiyor musunuz. Sizi bu
Hakkınızda verilen haberlere karşı nun münaka~asına çağırmadım. Bizce 
derhal kanuni takibat yapmak lazımdı sabit olan bir hareketimizi kendili .. 
Fakat ben sizi makul ve hakikatı tanır nizden bırakmanızı söylemek için ça
bildiğim için bundan evvel bir kere gö- ğırttım. Bunun yerine sizi doğrudan 
rüşmeyi doğru buldum .. Şurası muhaJ· doğruya mahkemeye de verebilirdim. 
kak ki hükumet memlekette gizli de ol- Hahip işin sarpa sardığını anlamış-

Kıpkırmızı oldu. 

sa her aykırı hareketi kontrol edebile- tı. 
cek vaziyettedir. Umarım ki bundan 
böyle hakkınızda bu yolda haberler, Vali daha başka söylenecek şey ol

madığını anlatmak ister gibi: r porlar almayız. Söz veriyorsunuz de
ğil mi? 

Hatip renkten renge giriyordu. 
Acaba Hasibenin kamına yazılan 

ayetlerden de haberlei var mıydı? 
Hangi kaltak bu gammazlığı yapmış-
h. 

Ne cevap vereceğini şınnıştı. fn-
ltir etmek faydasızdı. Bunu yapsa bel
ki de vali valc'alar gösterecekti. 

Bir cesaret göstermek istedi: 

- Ruhaniyeti, üluhiyeti, itikadı in
kar mı edeceğiz. dedi. 

Valinin kaşları çatıldı: 
- Muska yazmakla üluhiyet, ruha

niyet arasında ne münasebet \ar. Bu 

i i vaktiyle büyücüler. üfürükçüler, 

- Evet, dedi. Mesele bundan iba4 

rettir. Hem bakın yeni bir cürüm daha 
işleyerek sokağa sarık]a çıkmışsınız. 
Misafirimsiniz, kasabanın eski emek
tarısınız. Sizi fena mevkilerde görmek 
istemem. Ümit ederim ki kanun yolu 
ile görüşmemize meydan vermezsiniz! 

Hatip fena halde bozulm~u. 
Vali önündeki kağıtlarla meşgul o]

mağa başlamıştı • 
Ayağa kalktı: 

- Emrinizi yerine getireceğim be
yefendi. dedi. Müsaadenizle!.. 

- Buyurun! 

Hatip adeta sendeleyerek çıktı. 

Karanlık sokakta komiserin haya-

İzmir, 17 (Son Posta) - Pazar gü
nü Menemende inkılap şehidi Kubilay 
adına dikilen inkılap abidesi önünde 
ııençlik tarafından büyük bir gösteri 
yapılacaktır. Menemenliler bu törene 
büyük hazırlıklar yapmışlardır. 

inkılap abidesi önünde yapılacak 
olan törene Garbi Anadolunun her ye
rinden gençlik murahhasları iştirak e
decek; lzmir gençliği o gün Menemen
de heyecanlı bir hava yarntmak için 
büyük bir alaka gösterecektir. 

Türk yurdu içinde adı kötü hadise
lere karışmış bir memleket parçası bu
lunmadığı için Menemende yapılacak 
tören bir hadisenin yıldönümünden zi
yade bir inkılap günü m;ıhiyetini tnşı
yacaktır. O gün lzmirden Menemene 
hususi bir tren tahriki muhtemeldir. 

Balıkesir Kültür Direktörlüğü 
Balıkesir, (Özel) - Kültür direk

törü Salim Atalık terfien birinci genel 
ispektörlük müşavir]iğine tayin cdi]
miş, ve yerine de Balıkesir Necati Bey 
lişesi direktörü Emin Ergun atanmış
tır. 

nizasyonu verimli neticeler vermek is
tidadını gösterdikleri için a1ivre üziiın 
~atışlarının müstahsil cephesinden za
rarı eksilmiştir. Nitekim bu yıl incir ü
zerine hayali fiyatlarla alivre tehdit
lerine girişen bir kaç firma büyiik za· 
rarla karşılaşmışlardır. Müstahsil. te
menni edildiği gibi teşkilatlanır, koo
peratif teşkilatına severek sarılırsa ih
racatçıların alivredeki rolü, tıpkı bor
sa oyunları gibi münferid bir talih de
nemesi olacaktır. Bu takdirde alivre -

lf lf ~ 

Top bedeli 1000 lira ... Bereket versin bayramlarımız 
çok değil, yoksa belediyemiz de topu atacak 

Yazan: Selim Tevfik 
Şehir meclisinde dün evvela Üskiıdıuda- yabancı kalışları. ihtünal e:vakit. i öğren• 

ki Bostan sokağının kapatılarak satılma -ı menin bu kadar fazla e:nnkitn c mal olu -
sından bahsolundu. Sonra, Halıcıoğlunda. ndandır 1 

Humbarhane meydanında çarşaııba gün-, Görülüyor ki. insanlara ba ka yerlerde 
leri pazar kurulması uuygun» görüldü. vakti bilmemek. fstanbulda ise vakti bil • 

Fakat Kızıltoprakta, Zühtüpa~ mahal- mck pahalıya oturuyor! 
lesinin Rüştiye sokağında pazar kurulması * 
mu afık bulunmadı. «Belediye bütçesindeki :yüz yetmiş bi • 

Sonra, yeni binalarda yapılacak SJğınak- rinci fa ıl: «top» beddidir, ve ( 1000) Jj. 

lara dair talimatname okundu. radırl. 

Uzun miınakaşalardan sonra, bu tali - Bereket ki, bayramlanmn: pek · ııık de • 
mat namenin birinci maddesindeki bir ke- ğil: Yoksa bdediy~ bayram toplarile 
limenin değiştirilmesine karar verildi. Ve beraber iflas topunu da atacakmış! 
talimatname aynen kabul edildi. * 

Ve hafıalardanberi okuna okuna bitmİ· Şdıir tiyatrosuna ekilen kötü ııtohurn» 

yen 9 3 6bütçesinin mÜ7..akeresine, daha dog- lar da belediye bütçesinde filizleniyor: 
rusu ıasdikına devam olundu. Çünkü tİyatTOmuzun bütçe açığı tam 

Bu işin bugüne hdar &Öıülmemiş bir ( 5 O. 000) lira imiş 1 

iırızasızlıltla ve ııür' atle sona erdirilme.sin • * 
den sonra da, mülhak bütçelerin konuşul- Kanalizasyon işine 650.000 lira ayrıl • 
ması için bugiin tekrar toplanılması karar- mış. Ala. Şehirdeki ve battnk.i yolların 
lastınldı. tamiri, ve inşaat için 140000 lira konmuş: * «Az değillı> diyelimi 

Ben, şu tasdik edilen bütçeyi gözden ge
çirirken İnsanı hayli oyalıyan vı: tatlı tatlı 

dii~ündüren maddelere rastladım. 

Mesela, şehrayin, ziyafet ve ecnebi mi
safirleri izaz masrafı olarak yalnız ( 3000) 
lira ayrılmış: 

ıcŞehrayin ıı !erin, cı ziyafet ıı lerin be -
lediyeye kaça mal olduğunu bilenlerdenim. 
Eğer bu rakamın sağındaki sıfırlardan bir 
kaçı, mürettipler tarafından yanlışlıkla dü
şürl.ılmemişse hayli şaşar ve yan ıım: 

Çünkü böyle olmamıpa, tehrayinler -
de yedi mahalleye bir mum yakılacak, ve 

Konservatuvarın inşa ve İıslimlak mas • 
rafı için 150.000 lira harcanacak. Bu işe 

9 3 7 ve 38 yıllarında da yüz ellişer bin lira 
sarfı şimdiden kararlaşmış: Buna da diye
ceğim yok. 

Floryanın tamiri, tefrişi için 60,000, ve 
Haseki, Cerrahpaşa ha.stanelermin pavyon. 
lan için 105,000 lira ayrılmasını da çok 
görmedim. 

Fakat stadyom, asri mezarlık. MU:$lafa 
Kemal Paşa köprüsü, ve ... ve şu mahut 
şehir planı için bütçede dah henüz ufa ılı> 
açılmasına ne diyeyim? 

l 
e<:nebi misafirlerin on tanesine iki zeytin 

nin ve a ivrecinin yapacağı taahhüt, 
diişecek demektir! 

müstahsilin zararından ziyade fayda-

Hele şu lafından bıktığımız şehir planı 
için daha yeni faııl açıldığını görünce, şair 
Eşrefin meşhur bir fıkrasını hatırladım: * lanmasını temin edecektir. 

t Bu bütçeden öğrendiğime ((Ore, İsı n -
Standardizasyon işine gelince, z- bullular yalnız zeval vaktini 2 ~00 liraya 

mirde ihracatçı tacirlerle yapılan te- öğreniyorlar: 

maslar, üzün ve incir İstandardizasyon Çünkü Calatn kulesinde zcvıı.l vaktıni 
işlerinin bir, iki ay içinde başarılamıya- gösteren tesisatın tanı 2300 lira masrafı 
cağı kanaatini vermiştir. Ancak bu yıl var. 

için milli damgayı tespit ederek kobul Bunu öğrendikten sonra o kuleye ba -
etmek; ondan sonra da mesela bir yıl kanlar, zeval vaktile birlikte sebebi zevallc
sonrası için istandardizasyon işini tek- rini de. 1CVakit nakitıirln sözünün derecei 
millemek miimkün olacaktır. isabetini de anlıyacaklardır. 

Adnan Bilget İstanbulluların aaat mefhumuna hayli 

Bir gün ona: 

- Üstat. demi lcr, Ahdülhamidm bir 
erkek evladı dünyaya sddi. Adını eEr -
tuğruhı koydular. 

Eşref gülmüş, ve: 

- Vay kör olası sülale! demiş. Tam 
biteceğini beklediğimiz sırada yeniden baş· 
lıyor desenize> 

Bu bütçeye bakınca, şehir planı için de 
ayni sual akla gdmiyor mu~ 

Selim Tevfik 

lini görür gibi oluyordu. 1 cek, şapkayı başına giymeyecek, ahre-ı Her Türk köyünün en güzel binası-
Hızlı adımlarla, sapa yollardan evi- te imansız gitmeyecekti. na çekilen bayrak altında Türk çocuk-

ne döndü. 1 . .._ ları yeni Türk harflerini söküyor, genç 
' İçeri girerken dizlerinde derman Aylar su gıbi aktı ve yıllar tarihin muallimler bu körpe kafalara en taze 
kalmamıştı. enginlerine dökülüp kanştı. Kasaba hayat bilgilerini yerleştiriyorlardı. 

Kendi kendine: halkı bütün yurdu kaplayan yeni ya· Büyük bir yerleşme, temizleme ve 
- Habisler, zındıklar, diye söyleni- ş~~ış havası içinde gün geçtikçe di- güzelleştirme hareketi başlamı~tı. Dev-

yordu. rılıY_ordu. let makinesi bilgi ile işliyor, halk taba-
Artık evine, odasına kapanmıştı. inkılabın kızgın sahneleri arasında kaları yurt sevgisini anlayarak tadı-

Korkuyordu. doğan yeni bir nesiJ dünün bütün ili- yordu. 
Karısına tcnbih etti. Okunmak için, şiklcrinden kurtulan topraklarda yep- Artık Mehmetciğini Yemen çölleri-

rnuska için gelenleri artık kabul ede- yeni kültür ve taptaze bir imanla yeti- ne yo1layan garip analar nesli tükenı
miyordu. 

1 
şiyordu. yor, gürbüz ve uyanık Türk ev1atları-

Bu i Hatibin geçimine olduğu ka- Yedi sekiz yüz yıl kafası arap çöl- nın kurduğu taze bir nesil yetişiyordu. 
dar keyfine de dokunmuştu. Hele ka- lerinin ham ve kurak kumlarına gömü- ı Türk uyanıkları içinde artık çöl 

vasın genç karısından ayrılmak pek lüp kalan Anadolu Türklüğü başuıı I ar:plarını~ desta.nını. yazanlar gör~~
güç olmuştu. Bir kaç kere ona haber kurtarmış, gözlerini açmış, havaya ve muyor, Turk edıplerı !:rap, ~ce~ı l.ı-
yollayıp muskasını yenilemek behane- güneşe kavuşmU§tU. ı gatı paralamıyor ve ! urk san ~tkarlan 
· l v d .. ·· d.. F k . 1 kalyon ve tura resmı yapıp atıye bek-

sıy c çagırmayı uşun u. a at cesa· Yeni Türk çocuğu babasının beyni- l . l 

d
. c·· 1 . . .. .. k . emıyor ardı. 

ret edeme ı. oz erının onune omıser ni sulandıran medrese ulemasını tanı- y · · A 1 
ı . · l ·· ·· d·k·ı· d' IJ enı cemıyet vrupanın o gun 

Naılın sert, a aycı yuzu ı ı ıver ı. -:ıa· mıyordu Anasını güneşe ve insar. gi- d · · d ] · · H 
• 1 • · 1 me enıyetıne a apte o uverınıştı. er· 

pishanedeki o acıklı gün1erı hatırladı, bi yaşayışa hasret bırakan kafesi bilmi- k ·· ·· l 1 · ld es onune açı an enge sız y~ a ser-
vaz.geçti. yordu. bestçe ve heyecanla yürüyordu. 

Artık her yandan eli ayağı bağlan· Ve yeni Türk devleti dağ haydutla- Perde açılmış, ufuklar goriınmü • 
mıştı. rını bile ürkütmeyen ° eski korkuluk tü ve inkılabın kudretli eli bu toprak-

Ne olacaktı. Hala memlekette bek- olmaktan çıkmıştı. Yetmiş iki düvel ye- larda yaşayanların nesillerce bekledik-

lediği gün gelmiyecek miydi? 1 ni Türk devletinin gücüne baş eğiyor- ]eri refahı, sükuneti ve yaşatıcı mede-

Kederden, mihnetten lıer gün biraz du. niyeti kurmak için bilgiye tutturulan 
daha halden düştüğünü hissediyordu. Yüz elli yıl Osmanlı imparator1u- planlarla işe sarılmışlardı. 

Artık olduğu yerde çürüyen kart ğunun ve halife cesedinin leşini didik- 1 Baş döndürücü bir çalışma Türki-

bir ağaca benzemişti. leyen Avrupa yeni Türk devletinin ta- yenin efsane haline gelen durgun, 

içindeki kurt onu her gün biraz da- rihi önüne katan yürüyüşü önünde en «Mystique)) hayatını kaynatıyordu. 
ha kemiriyordu. ~eri inanışların kırıldığını görüyordu. * 

Altmış b~i bulan yaşı ile ömrünün Şimdi Türk kafaıı düşünüyor ve Bu kaynaşma, Akdenizin ılık, mavi 

bu son kademelerini mahrumiyet için- her ıŞeyden önce Türk olduğunu ve kıyılarına yaslanan kasabada daha zi-

de geçirmek pek acı geliyordu. Fakat Türkün dünyanın en olgun ve algıu j yade görülüyordu. 
ne olursa olsun onlara boyun eğmeye• milleti olduğunu biliyordu. (Arkası var) 
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Nisi Altüst Eden Bir Dedikodu 

Bir Markizin Yatında 
Geçen Sef ah et Alemleri 

Genç ve zengin kadın hergün sevgili değiştiriyormuş, 
bunlar gözleri bağlı olarak yata getiriliyorlar ve 

yine o halde rıhhma bırakıbyorlarmış 
sahipleri sevinmişler, otelciler se· 
vinmi;;ler, garsonlar sevinmiş • 
ler, terziler sevinmişler, lokanta • 
cılar sevinmişler, velhasıl sevinmiyen 
kalmamış. 

Fakat gelgelelim bütün bu sevinç • 
lerin hepsi boşa gitmiş, çünkü yattan 
hiç kimse çıkmamı;,;, yalnız bir adam, 
sünepe biri karaya ayak basarak bir 1 

müddet dolaşmış. Sonra ortalık kara -
rmca yanında bir başkası daha olduğu 
halde aeri dönmüf. Bu hal haftalarca 
sürmüş. 

Kimse bu yatın kimin malı olduğu
nu, içinde kim bulunduğunu öğrene -
memiş, bir gün yat geldiği gibi haber
sizce ortadan kaybolmuı,. Yat gider 
gitmez de dedikodu başlamış. Bakın 
elalemin söylediklerine: 

Bu yat Markiz L. V. nin imiş. Mar• 
kiz kocasından boşanınca dertli gön -
lünü ealendirmek için Nis sahillerine 

Yunan gazeteleri Nisten haber ala- gelmif. Akşamları sahile çıkan o sü • 
rak yazıyorlar: nepe adam da Markizin hususi hiz -

Yunan gazetelerinde Markiz L V. nin 
tC$mİ diye çıkan fotoğraf 

C<Dedikodu, Nisin biricik zevki, bi- metlerinde kullandığı mutemedi imiş. 
ricik ihtiyacı. Bu herif sokakta rastladığı eli yü -

Bütün dünya zenginlerinin, gam - zü düzgün kimseleri kandıryor, aözle
sız, kasavetsiz İnsanların toplandıkları, rini bağ~yarak yata götürüyor, ora· 
kumar, eğlence, ve zevk ve sefahatle d; akla hayale gelmedik sefahat alem• 
vakit geçirdikleri bir şehirde bundan 

leri cereyan ediyormuş. başka bir ihtiyaç tasavvur edilebilir 
mi~ Bu adamlar sabaha karfı gene göz-

H k · · · ·· ·· ··ı k" • h " leri bağlı, cepleri para ile dolu rıhtıma er csın ışı gucu, o e ının şa sı, 

ya,.~ayışı ,gezişi, oturuşu, giyinişi, ye· bıraklıyormuş. 
yişi etrafında dedikodu yapmak. Bu- Tam iki ay her gün bir başka deli -
nun için Niste dedikodu, en tabii te- kanlı bu sefahat alemini yaşamış .... 
lakki edilen bir iş. Bir gün bu delikanlılar hep birden 

Fakat, bugünlerde bütün Nisi İf - toplanmıf, bir motör tutmuşlar ken -
gal eden, herkesin aizında dolaşan, dilerini bulan herifi ele geçirerek göz 
kah kulaktan kulağa fısıltı halinde, hapsine almışlar ve onu takip ede e
kah ağızdan ağıza olanca çıplaklığiyle de yatı bulmuşlar. 
yayılıp, büyüyen bir dedikodu var ki Fakat yattaki aüçlü kuvvetli gemi
şimdiye kadar böyleai işidilmemişti • ciler onları kıskıvrak bağlamışlar, ge· 
Bu dedikodu şu: ne motörle sahile getirip bırakmışlar, 

Markiz L. V. nin kocası çok geçim- sonra da yat tekrar enginlere açılmış.» 

sizmiş. Güzel kadınla bir türlü ıcçine
miyor, ona yapmadığını bırakmıyor - Kadm Rekabeti Yüzünden 
muş. Derken iı, olacağına varmış, çok Fenerde oturan Mehmet, Selahad -
zengin olan kadın kocasından yakası- din, Abdullah adlarında üç kişi bir ka
nı kurtarmıya muvaffak olmuş. dm meaelesinden eskidenberi diş bile-

Bunun üzerine bir gün e.ıti az bu - dikleri ayni semtten Şemseddini bıçak
lunur, mükellef bir yat satın almıf, la yaralamışlar ve bu da yetmiyormuş 
maiyetini de toplamış ve binmi' ya- gibi, hldiseyi duyarak kendilerini 
tına, açılmış engin denizlere.... t yakalamağa gelen zabıta memuruna 

* da karşı koymutlardır. Her üç suçlu 
Bir gün Nis sahillerinde şık, mü - da yakalanarak müddeiumumiliğe ve -

kellef bir yat görünmüş, kumarhane rilmiştir. 

Okuyucuların 
Sorduklarına 

Cevaplarım 
Bursada F. B.: 
Evlenmeden kıza bu kadar tasarruf 

edeme:uiniz. Kız sizi hem seviyor, hem 

Gônül 

de size kartı minnet duyuyor. O halde 
evlenirseniz muhakkak ıadakatından ay- j_ 

nbnaz. Fakat bunun için evlenmeniz .. 
ıarthr. Evlenmcdiiinb bir lu:ıdan ev • 
den çıkmamasını, bafkıuile gÖrÜfmeme· 
aini nasıl İlterainis? 

* Emette K. K. E.: 
Kmn babası düiün masralı yapmak 

istiyorsa yaptırmayınız. Mademki kızı 

ıeviyorsunuz, mademki onunla mes'ut 
bir yuva kuracağınıza eminsiniz, o bal
.ie düğün masrafını kendiniz ıöriinüz ve 
evleniniz. Kızın babası bu itirazında sa
mimi i&c size verecek bati"' cevap bula· 
rnaz. .. 

Kütahyada Ş. D.: 
Hikayenizi uzun uzadrya olı:udum, fn· 

kat bir ıey anlamadım. Kızı seviyor mu

sunuz? Onunla ~lenmek İ'l!İyor musu· 
nuz? Y oltsa ona metres g;bi mi almak 

istiyorsunuz. Bunlar anlattlmıyor. Bu 
ıebeple size cevap vermekten acizim. 

* izmir Bucada Vehbi Eke: 
SualJcriııizin cevaplarını ancak Selim 

Sırl'I verebilir. Adresi Niıantaıındadır. 

Ona müracaat etmenizi tav5İye ederim. 

* Ankarada A. B. M. Ö.: 

SuaUcrinizin hepsi yanlıfhr, onun için 
biç birine cevap vermek mümkün de -
ğildir. Meseli. Anlcaradaki <(denizin re
niıliği nedir?ı> diye bir sual sorsanız, bu
na ne cevap verilebilir? Sorduğunuz 

ıualler hep bu kabildendir. 
TEYZE 
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Londrada Bir D ktor 
İdama Mah Um Oldu 
Doktorun Karısı İle Hizmetçisini Öldürdüğü, 
Cesetlerini Parça Parça Doğrıyarak Nehre 

Attığı Tahakkuk Etti 
Bundan kısa bir zaman önce İngi

liz zabıtasının, pek mühim bir cinaye
ti tahkik ile me§gul olduğunu yazmış
tık. 

Zabıta bir gün bir ırmağın içinde 
bir insan kolu bulmuş, bunun üzerine 
ırmağın yatağını tarayarak insan ce -
setlerine ait yüzden fazla parça çıkar
ını~. tetkik neticesinde bunların iki ka
dına ait olduğu anlaşılmıştır. 

Bu kadınların parça parça edilmiş 
cesetleri üzerinde yapılan tetkikler 
bunların şekillerini az çok tayine yar -
dım etmiş, bunu nüzerine zabıta bu 
kadınların nerede ve nasıl kaybolduk
larını aramağa başlamıştı. 

Uzun arastırmalar neticesinde bu İ· 
ki kadından 'birinin doktor Rukston 
namında bir hekimin karısı, diğerinin 
de hizmetçisi olduğu anlaşılmı,, şüp -
heler doktorun üzerinde toplandığı 

Sillhtar Yahya oeımui için tahkikat ona göre derinle:ştirilmiş, Doktorun öldürdüğü karısı İsahella 
Kabataşta, tramvay caddesinde neticede doktor tevkif edilerek mahke- Aralarındaki aşk bu suretle sön .. 

merdivenli set üzerinde İnhisarlar meye verilmişti. m~tür. 
İdaresinin yeni yaphrmış olduğu Ahiren muhakeme bitmiş ve doktor Fakat nefret ve kıskançlık dokto • 
binalar karşısında Birinci Hamit idama mahkum edilmiştir. run içinde hala kaynamaktadır. 
devri mimarisinin kıymetli bir Böyle feci, fakat ayni derece merak- lsabella yeniden hayata atılıp çalış-
örneği olan Silahtar Yahya çqmesi lı olan cinayetin içyüzü şu şekilde mey· mayı düşünmeğe başlamıştır. Onun 
vardır. Bu çeşme yıllardanberi dana çıkmış bulun~yor=.. .. ··~ .. için kocasına gidip düşüncesini anlat-
harap bir halde bulunmaktadır. Doktor Rukston un oldurdugu ka· mış, fakat onun evine girdikten son -
M- l İd . b . . dınlardan biri üç çocuğunun anasıdır. ra bir daha dışarı çıkmamıştır. 

uze er aresı ~ çeşmeyı tamır Kendisi bu kadınla yaşıyordu. Fakat Doktor, karısını öldürmüş, fakat 
~tmeye karar vermı!, bu h°:'usta onunla evlenmemişti. Doktorun asıl öldürdüğü sırada muayenehanesine 
ıcap eden plAnlar muzeler mımar- karısı kendisinden 1923 de ayrılmış ve bakan hizmetçi kızın cinayete şahit ol· 
lığınca hazırla~mışbr .. ~ir haftaya ebeveyninin yanına dönmüştür. duğunu görerek, onu da ayni akibete 
kadar çeşmenın tamınne b~la- Rukston'un asıl adı «Bahtiyar Rus- uğratmı;Ştır. 
nacakhr. tonji hekim» dir. Ana babası Zerdüşt Doktor bu cinayetleri işledikten 

Turing Kulüp Dört Lisanda 
Bir Broşür Hazırlıyor 

Memleketimize gelecek sey
yahlara bir rehber olmak ve eski 

tarihi eserlerimizi tanıtmak mak

ıadile Turing Klüp tarafından 
bir broşür hazırlanması karar al-

lına ahnm~r. Turing Klüp, 
seyyah mevsimine girmiş bulun-

duğumuzu göz önünde tutarak bu 
broşürü derhal çıkartacaktır. Bu-

nun için müzeler idaresinden de 
muavenet istenilmiştir. 

Müzeler Direktörlüğü, memle
ket hesabına hayırlı sayılan bu 

teklifi kabul etmiş eski ve değerli 

tarihi bütün eserlerin bir listesini 
hazırlamıya başlamıştır. 

Broşür, Türkçe, İngilizce, Fran

sızca ve Almanca olmak üzere 

dört lisan üzerine tesbit ve tertip 
edilecektir. 

Müzeler Kimyahanesi 
T opkapı sarayı müzesi dahi

linde ve askeri müzeler karşısın

da Fodla fınnları olan harap bi
nalar müzelerdeki eski eserlerin 

etüt edilmesi için modem bir 

kimyahane haline getirilmiştir. 

Yeni binanın küşad resmi bir 

haftaya kadar yapılacak ve ondan 

sonra eski eserler yeni kimyaha

neye nakledilerek temizlenmesine 

başlanacakhr. 

Müzede Hah Salonu 
Evkafın lstanbuldaki deposun

da tetkikat yapan heyet burada 

bulunan (4) bin parça eşyanın 

tarihi kıymeti haiz olduğunu tes

bit etmişti. Bunlardan (200) parça 

kıymetli halı eski Türk ve İslim 
eserleri müzesine verilmiştir. Müze 
idaresi bunları yeni açacağı bir 
salonda teşhir edecektir. 

mezhebine mensuptur. ve Hintlidir. sonra iki cesedi parça parça etmiş ve 
Rukston Londra üniversitesinde o- her bir parçasını civardan geçen ırma

kumuş ve tıp doktoru olarak yetiş - ğın ayrı bir tarafına atmış ve bu .su .. 
mijftir. Bir müddet Hint ordusunda retle işin içinden sıyrıldığını sanmış 4 

doktorluk eden Rukston 1925 de . tır. 
Bombayda evlenmiştir. Karısı da ken· Günün birinde bir çocuk ırmağın \.i .. 
disi gibi ate~e tapanlardandı. Fakat zerindeki köprüden suya bakarken, 
genç doktor karısından çarçabuk bık - suyun derinliklerinde bir insan kolu 
mış. F ransaya gitmi~, oradan da in - görmüş ve derhal zabıtaya haber ver
ailtereye aeçerek Edinburg tehrinde mittir . . 
yeni aşk maceraları peşinde koşmaya Bu haberin neticesi olarak zabıta 
başlamıştır . geçen senenin 14 eylulünde irtikap <>" 

Bu arada İsabella namında evli bir lunana cinayeti meydana çıkarmış ve 
kadını sevmiştir. İsabella güzel olma- nihayet katil idam hükmünü giymif. 
makla beraber canlı ve cazipti. Ve bir tir. 
Holandalı ile evli bulunuyordu. Fa - d 1 S 
kat kocası kendisinden ayrılmış ve Taş e en uyu 
memleketine gitmiş olduğu için kadın Evkaf idaresi Toşdelen suyu• 
da bir kahvede garsonluk yapıyordu . nun saf bir halde satılmasını tc
Rukston bu kahveye devam ediyor ve min için bazı tedbirler almakta• 

l d Ç k dır. Taşdelen suyu şehirde E. vka· bu kadınla alakadar o uyor u. o tt 
k d' fın membada yapacağı tesısa a 

geçmeden lsabella, doktorun, en ı • mühürlettiği ve kapattığı şişeler 
sini sevdigyini, bir b<lflkasına bakıp k b . 1 1 

l içinde satılaca , u şış~ er :ıçı ın• 
gülümsemesini dahi kıskandığını an a- ca tekrar kapatılması ımkanı ol• 
mıştır. lsabellanın üç kı~ kardeşi va~- kt 
dı ve üçü de evli idiler. Uçü de hemşı· .. ~~!..!~~ .... ~~: ............................... =·ı··· 
relerinin doktorla ni~anlanmasıno ~ Konferanslar _ 

hoşnut olmamışlardır. Halkevinde Konferans 
fsabella kocasından ayrılarak dok- Eminönü l lalkevinden: Cuma günü saat 

tora varmağa karar vermiştir. ( J 7,30) do. evimizin Cağaloğlundaki mer• 
Çok geçmeden bunlar karı koca gi· ltez salonunda kimyager Necmettin tara

bi yasamağa başlamışlardır. Doktor fından (Zehirli gazlar) konulu bir kon • 
Lond;aya gidip geldikçe kadın da ken- ferans verilecektir. Bu konferans bütün 

d. · f kat etmi" ve doktor bu ka- yurddaşlara açıktır. 
ısıne re a T --~·!·!·~·!·~·!·!·~·~~·!'!!!!!!!!!!!!!!!!' dını arkadaşlarına «karım I» diye ta· '!! 



Fransız ordusu Alman hududu 
Üzerinde manevralar yapıyor 
ransızlar hududa tiplerini son ·derece 
izli tuttukları yeni tanklar gönderdiler 

londrada çıkan 
Yli Meyi ıazetesi

muhabiri Fran • 
• Alman hududu 
lrında (Metz) • 
yakın olan Pla • 

tden yazıyor: 
P.ıetz tehrine pelı 
ın bin kadem yük 
liğinde bir tepe • 

Fransız • Al • 
hududu bo7un-

Sayfa 1 

Japonya Mogolistanda 
• 

Ne Yapmak istiyor? 
Cengiz Hanın Asırdide Yurdu Bugün 

Neden Dünyanın En Tehlikeli 
Mıntakası Addediliyor? 

Geçenlerde Stalin yoldaş Ameri
kalı bir gazete muharririne <eJapon· 
ya Mogolistan halle cümhuriyetine 
tecavüz ve onun istiklalini yıkma • 

ia te§ebbüs ederse biz bu cümhuri
yete yardım edeceğiz. Bana kalır -
sa dünyada iki esaslı tehlike mın • 
takası vardır: Biri Uzak Şarkta Ja-[ 
pon mıntakasında, biri Avrupada 
Alman mıntakasındadır.)) demişti. 

Mogolistan nasıl bir memlekettir? 

Mogolistan Cengiz Hanın yurdu • 
dur. Onun buradan çıkıp bütün dün
yaya meydan okuması, tarihin en 

büyük destanlarından biridir. Cen • 
giz Hanın torunları bugün de ken
di yurtlarında yaııyor, sürülerini 
otlatıyor ve Çinlilerle savaııyorlar. 

1920 de Mogoller Çin ordusuna kar
tı Urgoda kat'i bir zafer kazanmıı 
ve Moıolistan bu suretle muhtar bir 

devlet olmuıtu. Sonra iktisadi ve ai
yaıi ıebepler yeni müstakil devleti 
Sovyet birliği ile anlatmağa ıürük -
ledi. 

Mogolistan polis müdürü Erik ~ Can, zev
cesi ile birlikte Erik - Can Mogolistanın 

zenginlerindendir. 10.000 koyunu, 6 , 
atı ve 1 000 devesi vıudır. 

uzanıyor ve bütün bu havali Japoı · 

ların· elinde bulunuyor. Daha ötede 

kutup mıntakaları var. Bu yandım 

Bugün Mogolistan, beynelmilel re- hiç bir tehlike gelemez. Japonlar. 

kabetlerin en çok didiıtiği sahadır. timal tarafını bu tekilde emniyet 
uzanan 300 mil F ransızlann Alman hududundaki kuvvetleri ve bunlann ıevkinden intıbalar 

f ·· · d F l b"ll ı d k d · h Bir taraftan Çinliler, buraya hicr~t a e uzerın e ransız arın tomo ı er, yer atın a i aıme ta • ler, ve kendi toplarile doğrudan 
nevralar yaptıkları·nı ıördüm. kimatında bulunan askerlerle bir - doğruya veya yakından temasta bu- ederek Mogolistanın ba~ka eller~ 

altına aldıktan sonra garp tarafın -

dan Kingan dağlarını istihdaf etti

ler ve bunların teıkil ettikleri tabii 

vaziyetten istifadeye kalkıştılar., 

Japonlar, bugün prki Man~urinin 

~anzara epizdi. E~eli her biri likte manevralar ypıyorlardı. lunmayacaklardır. geçmemesi için uğratıyorlar. Bu yüz. 
beygir tarafından çekilen top - Bu tankların gizli tutulması ve Bu sisteme uzaktan kontrol sis • den İç Mogolistan Çinli muhacir • 

hareket etti. Bu toplar saniyede baıkaları tarafından görülmemesi - temi diyebiliriz. lerle dolmuıtur. Bu muhacirler ara
lnermi atacak kabiliyettedir. [l] ne büyük ehemmiyet veriliyor. Bun- Burada göze çarpan bir nokta da ziyi ekiyor ve Mogolların otlak o. 
ların gürültüleri iki aaat devam ların ancak son günlerde Metze ge- hudut kuvvetlerinin hududta ya§ı - larak kullandıkları yerleri i!gal edi-

'. Diğer taraftan tayyareler ile pi- tirildiği anlatılmaktadır. yan kadın ve çocuklara talimat ve • yorlar. Arazinin bu ıekilde ekilmesi 
e kıt'aları telsiz nsıtasile mu - Tahkimat içinde tank hücumuna rebilmeleri ve bir gaz harbi vukuun- ı ki ve ot a arın yok edilmesi Mogol -
re ederek müıterek hareketler kartı vaziyet alan kuvvelleı· kontrol da hazır bulunmalarını temin etme • 1 1 arın geri emelerine ve çekilmeleri-

l)'orlardı. Tayyareler yukarıdan odalarında bekliyor ve dü~man hak- leridir. · l ne sebep oluyor. Çin, bu !ekilde iç 
•:ı e malumat veriyor, aşağıdan kında alınan v.ıalfımatı derhal tele- Civardaki bütün halka gaz hü • 

1 1 b "ld" Mogolistanı istimlak etmekte ve 
•re ere İpret veriliyor ve mev- fona ı biyirlardı. Zabitler, kara cumlarına kartı ne yapacakJarı öğ • 
dütmana kartı tedbir alınıyor- tahtalar üzerinde hesaplar yapıyor, retilmi .. tir. bir Çin nüfuz mıntakası haline getir-

ileye doiru ((ateıi kesiniz» emri 
İ. Ve bütün toplar Metzdeki ha
lara döndüler. 
'1ıa ileride tanklar ve zırhlı o -

LA 3' mektedir. 
haritJAıara, krokilere bakıyor ve Zaten bütün bu havalideki halk, 
derhal ate, açmak için emirler veri- hududu muhafaza eden askerler ka- Dıı Mogoliıtan iae Japon • Rus 
yorlardı. dar uyanıktırlar. Eli silah tutabile • nüfuzunun karıılaıtığı ve mücadele 

Salahiyetli bir zat bana şu sözleri cek her erkek, ihtiyat kuvvetlerine ettiği sahadır. Dıt Mogolistan genit 
söyledi: dahildir. ovalarla, zengin otlaklarla dolu o • 

(<Müstakbel harplerde müdafaa- ilk davet üzerine bütün bu ihtiyat lan bir memlekettir. Japonlar da 
yı idare ile metgul olanlar bu işi kuvvetleri toplanacaklardır. Bun • bunları istismar etmek istiyorlar. 
mevkilerini terke lüzum görmeden ların üniformaları ve silahları ev • Japonlar, Mançuriye girdikten 
yapacaklar, harp sahnesini görme • }erine çok yakın bir yerde hazır bu- sonra adım adım, Çin seddine doğ
ğe lüzum ve ihtiyaç hissetmiyecek • lunmaktadır.>> ru ilerlediler ve Çin ıeddini Mançu· 

rinin serhaddi olarak kabul ettiler. 

Turhalada Nişanlanma Günü Japonlar bundan sonra Pekine doğ
ru yürüyerek bütün timili Çini ele 
geçirmek yolunu tuttular. Hali ha
zırda Mançuri, Amur nehrine kadar 

göçebe Mogolların buraya yerle:: ' 

tirmiş bulunuyorlar. Fakat Japoıılar 
Kingan dağları üzerinde de durma. 

dılar ve yava§ yavaı bu dağlarm 

garbine doğru ilerlemeğe ha§ladılar. 

Maksat buradaki göçebe Mogollar: 

la anlatmaktır. 

Arada bir müsademeler vuku bu

luyor ve Mogollar mukavemet edi • 

yorlar. 

Hali hazırda dıt Mogolistan Çinli 

muhacirlerin tazyikindan baska 

Mançuri ile Kingan dağlarının öte • 

sinde bir hükumet vücude getirmek" 

istiyen Japonların tazyikına da ma. 
ruz bulunuyor. Japonlar bu suretle 

bir taraftan Mogolistanın bakir 
topraklarından istifade etmekle be· 

raber diğer taraftan Mançuri ile 
Mançuriye ilhak ettikleri a;azinin 
karadan her hangi bir taarruza uğ • 
ramamasını temin etmek istiyorlar. Urban bayramı arifesinde bütünl kız ve erkekler kırlarda 

planırlar, o gün nişanlanrnıyanlar gelecek yılı beklerler 
tna, (Özel) - Bir kısım Avrupa Turhala köyünde kurban kesme- çalarla salıncağın etrafına toplanırlar. 
\-c kasabalarında, bilhassa Balkan- yen aile yoktur. Ne kadar fakir olursa Her erkek beğendiği kıza bunları ata

!Hayatta Gördüklerimiz 
Romanyada genç kız ve erkekle- olsun heskes kurban kesmek mecburi- rak vurmağa çalışır. Bu o kıza: 

tvlenmelcrini kolaylaftırınak için yetindedir. Bu kurbanlıkları hatta bir - Seni beğendim, seninle nişanla-
1~ırlar kurulmakta, hususi kır top- yıl evvelinden hazırlayıp besleyenler de nacağım demektir. 
lilrı yapılmaktadır. Bizim memle- vardır. Kurbanlar arife günii yaldızla- Böylece her erkek beğendiği kı-
~i2:de de böyle adetler ve usuller nır, kınalanır ve boyanır, süslenerek zı intihap ve bunu ifade ettikten sonra 
it. Fakat yazılıp çizilmediği, duyu- toplantı yerine götürülür. Köyün ev- salıncak safası biter, kızlar iki sıralı o
h.yılmadıiı için herkes tarafından lenecek çağdaki genç kızları en güzel ]urlar. Bu sefer anaları ve kendilerinin 
ltıez. elbiselerini giyerler, süslenirler, zıy- büyükleri de yanındadır. Her erkek 
~rnanın Turhala köyünde genç net ve altınlarını takarlar, başları örtü- getirdiği nişan hediyesini bildiren bir 
\-e erkeklerin biribirlerini görüp lü olarak eğlenti yerine giderler ve sı-. mani ile beğendiği kızı ister, bu nişa· 
~ lanınalarmı temin maksadiyle her ra sıra otururlar. Bundan sonra ' nın beğenilip beğenilmediği yine mani 
~tban bayramı arifesinde böyle bir erkek ve kız kafileleri ayrı ayrı o - ile ifade edilir. Velhasıl o gün orada 
:~lcncesi yapılmaktadır. Bu eğlen- yunlar tertip edip biribirlerini seyre- böyle merasimle nişan verilip alınır ve 

evliler de iştirak ederler. Fakat derler, fakat bu oyunlar esnasında kız- köyün evlenecek genç kız ve erkekleri 
~bekar kız ve erkeklerden ayrı 

1 
Iarın başları daima örtülüdür. Bir ara- nişanlanır. Nişanlanrnayanlar da kara 

~tlar. Şu noktayı ipret etmek la- l lık oyunlardan birinde kızlar biı ibirle- bahtlarına küsüp gelecek yılın kurban 
~t ki bu eğlentilerde kız ve erkek rine girerler, boğuşmaya başlarlar ve arifesini beklerler. 
\ lcri daima biribirinden ayrıdırlar. ! biribirlerinin başlarındaki örtüleri çe- -----
~rı anlaşılır ve bu anlaşma -

1 
kerler, bu sırada da erkekler bütün kız- Olçü Sahtekarhgı Tahkikatı 

Mahkeme koridorlarında: 
Evvela mahkeme salonuna girdi. 

Şaşkın taıkın etrafına bakındı. Sonra. 
orasını beğenmemiş gibi başını ıalladı. 

çıktı. 

Biraz ıonra, onu kapının önünde ge· 
ne gördüm; elini açmış dua ediyordu: 

- Allah dü~manımı düşürmesin bu 

kapılara. 

Orada toplanmış iki Öç külhanbeyin
den biri sordu: 

- Beienmiyorsan niye geldin be • 
yim. 

Kızdı: 

- Beni ne zannediyorsun?. dedi. 
Ben namusu bütün adamım. Canım ıı • 
kıldıda buralara geldim. 

Ötekiler gülüotüler. O, gene ıöyle • 
biyordu: 

Sonra utanmış gibi: 
- İstesem onu da yaparım yn. 

beni tanır mısın?. 
Külhanbeyi: 

Sen 

- Bilmem amma, büyük adam olsan 
~erek, dedi. 

- Ne demezsin} Ben, o büvük pa• 
tanın binbaşısı idim. 

- Hangi büyük paşanın? .. 
İçini çekti: 

- Sus açtırma derdimi Ondan ayn 
düıeli gözüme uyku girmez. Tam «5ıt 

acne yanında kaldım. Ho1nud11m. Al -
lah hoşnut olsun paşamdan. Beni ora
dakilerin hepsine amir yaptıydı. 

Bu defa ben sordum: 
- Sen ne amiriydin, ki meli bu paşa.,. 
İftiharla yüzüme baktı: 
- Sen anlamazsın ammn. HnycU 

ıöyliyeyim. 

'0rı · d · 1 l N. ~ ra ymc ora a nıpn anır ar. ı- lan görmüş olurlar. 
tırna o gün yapılmazsa gelecek Bundan sonra salıncak safası ba~-
~Qrban bayramı arifesine kalır. lar, kızlar salıncakta sallanırken crkek-

lı toplantı fÖylc yapılır: ler çiçek, boncuk vesaire gibi zarif par· 

Sahte ölçüler hakkında lahkikat ik
mal edilmiştir. Müfetti' Hüsnü fezle
kesini hazırlamaktadır. Bir kaç aüne 
kadar yekaletc aönderecektir. 

- Bak. karıma lafım yok. O kahpe 
ıelseydi sevinirdim bile. 

- Niye getirmedin}. 

\

Ümitsiz başını salladı: 
- Ah çıkarabilseydim mezardan ..• 

Paşam bütün delilerin bijyük padi • 
tahı, Mazhar Osman. Ben de d,.Jileria 
meohur binbaşısı idim, dedi. 

Muazzez FAİK 



8 Sayfa ·- - -- SON POSTA: Mart 

Ş ·mal cephesi de yeni 
b · r m ar be başladı 

Bir Spor 
Davası 

Burhan Feleğin Bir Spor 
Muharriri Aleyhine Açhğı 

Davaya Başlandı 
Ürügv y Milli Ta.kımı I 

(Baş tarafı l inci yüz.de) 
Guram'm dün 7 İtalyan tayyaresi 

tarafından şiddetle bombardıman 
edilmesi bu ıehrin yakında bir İtal-

17 mart tarihile Asmaradan çekilen tel
graf ta - ltalyanlaım timal cephesine ait 
harekat baklandaki maksatlarından hah-
sedilirken - cı... Habeılerle temas temin 
etmek gayesinin takip edildiğiı> bildiril - Altıncı Balkan oyunlanndan sonra, 

• 
Ist nbu a 

yan kolunun taarruzuna uğrıyaca - mektedir. Ayni tel1"1"af, muhtelif Decaz ve spor muharrirlerinden İhsan tara • 
ğınn bir delil telakki edilmektedir. Raslann emrindeki kuvvetlerden bahset - fından müsabakaların 'fena idare edildiği 
Habeş payitahtında teyit edildi - tikten sonra, «bu muntazam kuvvetlere bu yüzden Türk atletlerinin muvaffak ola

ğine gö~ imparator Dessie yolu _ çeteleri de ilive etmek icap edem diyor. madıkları hakkında serı halinde yapılan 

Geliyor 
----~--

Futbol Federasyonu Teklifi Kabul Etti Ve 
Şartlarını Ürügvay Takımına Bildirdi 

c 
b 

k · · d Demek oluyor ki: tenkitlerden dolayı federasyon b şkanı 
nu ltalycnlara kapatma nltyetın5e- A) ftalyanlar fimal cephesindeki Habeı Bürhan Felek muharrir aleyhine bir haka- Balkanlarda bir kaç maç yapmak ü- 1ro ile Avrupayı kasıp kavuran Oriig' 
dir. Habeş hükfuneti, Anto 0 ve e- lotaatile irtibatı kaybetmiılerdir. ret davası açmıştL zere gelecek olan Ürügvay milli tak.ı-ıyay Berfin olimpiyadı vesilesiyle /\'" llsker 
likop (Şelikot olacak • Son Posta-) 8) İsimleri geçen Decaz ve Ruların em- Dün asliye ikinci cezada baılanan bu mı. Türk milli takımiyle de bir temas rupada bulunurken. Balkanlara kadı! lığı 
§İmalindeki İtalyan ordulara - rindeki kıtaat muntazam kuvvetlerdir. davada Bürhan Felek Kızılay cemiyeti _ yapmak için teklifte bulunmuştur. da sokuluyordu. d~stl 
nm çetin çarpıımalardan sonra, İtalyanlann kendi cephelerindeki kay • nin müsabalı:a günlerinde rozet dağıtmak T eklifı tetkik etmek üzere dün ak- Sekiz sene evvel 8 - O mağlup. el: :UJ'k 
müşkül bir mevkide bulunduklarını, naklardan gelen bu iki mühim haber - gay- için yapbğı müracaati kabul etmeyip yir - şam toplanan Futbol Federasyonu, tiği Yugoslavya takımiyle karşılaştı'~~ 

ri resmi de olsa sansürden geçınİ! olması tekl"fi · ·ha ·y1 kab 1 Ü c.nf• -e b çarpıKmalarda Neogalla'h mu- mi beş lira mukabilinde bir ayak satıcısına .• ı esas ırı n e • u etmi<?ti .. ve olan ru-gvay bir L~- gu""n sonra OJV 
'" u :s" hasebi1e • İtalyanların itirafı demektir. Bu v~ ~ ~ 
h · l · İ l d - ku ti · eakız, nane şekeri sattırdığı şeklinde spor Urügvay milli takımınm Paristeki 'tada ve pek az sonra İstanbıJ 
arıp erm ta yan ag vve erme itirafın bizim için kıymeti ıu noktalardan "' 

• d' diki · · h b muharriri İ~nın yaptığı neşriyattan dola- mümessiline çekilen telgrafta.. maç. da bulunacaktı. mühim zayıat ver ır erını a er dolayıdır: 

ek d. H be . t d b d lar • 'k • . y1 davacı olduğunu söylemiştir. 27 mart cuma günü ya--l.l..:.ı takdir - Skaronlan, An_ı _ _ı'--1, Petronlıı1'1• ı::tu verm te ır. a f zayıa ınm a 1) Ha ef or u ınm gıttı çe ınlızam puuq; ara.aıar .... 
Spor muharriri İhsan da müs:ıbakn gün- de 'JOOO ')8 mart c··--_.-:. ıl N raia da b I o '/J 1 

mu .. him oldugu- söylenmektedir. peyda etmekte olduklanna dair olan ya - - - - uu.w.u~ yap ır - ve azazı a nn u unmıyan , ırı.n) 

ı lerinde ve stadyomda saloz. nane şekeri, sa 2100 29 mart - - ·· kabul ki h O 1 b "n~il h Söylendiğine göre, Ra.a Kas5a ve zılarımız tahakkuk etmİftİI'. talyanlar bile ' . pazar_ gun~nu_ . . man · meş ur rügvay i e ugtl ~ ~ c 

k 
bunlara (muntazam kuvvetler) demeğe gibi bir çok şeyler satıldığını ve büfenin ederlerse 3000 lıra vcnlecegı hıldiril - Ünıgvay arasında her halde bir f~ 

Ras Seyyum orduları i!tira etmi1 bir ayak satıcısına yirmi b .... lira mukabi- · t. ö sESlll' mecbur olmutlardır. ..,.. mış ır. olacaktır. mer 
oldukları §iddetli çarpıJmalara rağ- 2 ) Habeş orduauna memup kıtaat, düı- )inde verildiğini. fakat bu parayı iddia e - * 
men, hiç bir mühim zayiata uğra - mania temaslarını kesebilecek kl"dar sür"at- dildiği gibi Bürhnneddinin ldığını yaz - 19'24 p~ 1928 Amsterdam oliın- Tokatta spor 
mamı§lardır. Bu orduların hali ha - li ve muvaffakiyetli bir çekilme yapmıılıır- madığını anlatmış, «KIZJlaya rozet dağıt • piyatlan futbol turnuvalarının kahra- Tokat (Özel) - Türk Hava l(ıt 

1 

zırda garbi Tembien ve Takazza va- dır. Halbuki İtalyanlar, ikinci Tembien mu- mnk için müsaade vcril!le idi cemiyet a • manı m~hur Ürügvay takımı 1936 rumu menfaatine tertip edi!en .~\J~ 
disini işgal etmekte oldukları söy _ harebesi esnasında; bu mıntakada harekat damlan» da seyirciler arasında dolaşarak Berlin olimpiyatları hazırlıkları dolayı- maçlan Halk ve Bafraspor Birligı dıJ k·· 
lenmektedir. Habeı hükümeti §İmal yapan Habe§ ordulannı imha edeceklerini, çalışabileceklerdi. bunda bir mahzur yok- siyle Avrupada dolaşıp durmaktadır. Karadeniz şampiyonu İdman Ytıf ulh 

etmek üzere olduklannı, hatta ettiklerim tuıı demiştir. 1924 te me.şhur Kolomb stadının takımları arasında yapılmış ve ld~, t' d~ 
cephesindeki vaziyetin müsait ol - ilan ederlerken biz [deliller serderek] bu- 1 ~ ıJ il d 

1. 1 l Muharrir bundan sonra &ikan oyun - Villag Olempik tabir edilen (olimpiyat Yurdu ~2 galip gelmiştir. dman 1 , " •• 
cluğunu söylemekte ve ta yan arın nun mümkün olamıyar•mnı ileri sürmüf • e .. bçi 

--o· larında ayak satıcılanrun stadyomda do- köyünde) futbol turnuvaları banl--a- duna Atatürkün bir büstü hediye "-e 
~okotayı aldıklarını yalanlamakta- tük. O zaman 24 saat içinde hthakkuk eden ~· . ., 

!aştıklarını isbat etmek için tahitlerin din- dan evvel hiç kimsenin nazarı dikka- dilmiştir. 
dır. İtalyanların sür'atle ilerlemeleri bu mütaleamız yalnız Habqlcrin çekilme-

lenmesini talep etmiştir. t · · lhet Ü - takım hak 1 · d l"k M 1 yüzünden irtibat vasıtalarının ke - deki muvaffakiyetlerini tebarüz ettirmifti. mı ce meyen rugvay 1 
- zmır e 1 aç arı 

·ıd· -· b .. d .. • H b 1 Bunda her ne kadar İtalyaniann ele geçir- Şahitlerin dinlenmesi için de mahkeme kında kimse derli toplu bir şey bilini- 1 . o··n y lan l'k m .. rlı:ıpıt' 
ı ıgı ve u yuz en muestur a es . . .. . 1 k 1 k 1 d zmır, - u apı ı ~ .. ,,. 

b 1 d k( 
·ı~ · diklerı ıhata fırsatından luzumıı veçhıle is- ge ece sa ı günü saat 14 de hıra ı mıştır. yor u. d Al B • fı k 81 GO" 

taarruzuna maruz u un u arı ı a- 'f d d d'kl . d .. k ·d·ı _ ...................... - .................. - ........ -... O T·· k. ·ııA takı a tın, uca ya sı ra arşı e, . ~~ 
tı a e e eme ı erı e goze carpma ta ı .. ~laan 1 ugilr' . mBı illiı. Hamınınbiz~- tepe sıfıra 4 le Oemirspora galip ~ 

ve edilmektedir. ileri mevzilerde ise de geri çekilen Habq ku~ctlerile irti- f trenoru o n n ız nter c "şti 
bulunmakta olan ltalyan kıt'aları batı kaybedecek vaıiyete diifecdderini ak- ı Bir Doktorun yenebileceğimiz takımları sayarken mı Gr~ .. h 1 Katff>"' 

k ta 1 t f d t 1 1 im t Yük. k d - d - k ıa GUnlu-·k Ça u·· d b h . "d ak unun en eyecan ı macı Jıı!·· anca yyare er ara ın .an a ı an ı.mız a amıı ı. se ag ve ag ı - rşamba rügvay an a setmış, a eta o t ı- ka 1 . d l w stur ,,.. 
k t' l t kılat Is F b 1 - zmırspor arasın a o mu · ~ 

erzakla iaşe edilebilmektedirler. vuz 1 a arı eı ının ° un ıa eş ere Notlarından (*) mın turnuvada bize çıkmasını temen- 'ced K.a ka fıra ka 2 88yı"" İtalyanların ileri hareketi devam yakın bir hareket kabiliyeti göstererek ou ni edecek kadar ileri gitmişti. tı ekazar~dya sı rşı 
temaat muhafaza edebilecekleri zannına y; kl d s oı· . ·ık maçı n 1. • 

edı.yor em• er on onra ımpıyat turnuvasının 1 maçı ___./. • .. ı:ı 
diifmüıtük. Öyle anlqılıyor ki ltalyaniar ., ~ '" 

Ak 17 {A A ) 1 t f • G J<. Amerikalıların büyük harp hatırası o· v _....-· ~ 
sum · • -- 5 e anı a- bu teması yeniden teıis edebilmek irin bayil elen arın Ag"'rıları İatanbul Yedinci icra memurl~. 1-

, larak Fransızlara hediye ettiği stnd · .ı ' d 
jansmdan: mü«külat çekecekler ve zaman kaybede - y B vl d H'" · - ınarır' i. 

~ İımi üç yaşlarında bir kız bir kaç se- Perşing'de. Yugoslavya ile yapan Ü- eyog un a U5eyın aga ö~"t,; f 
halyan kuvvetleri Noggara isti - ceklerdir. k A b · dil nedenberi devam eden ve son günler- rügvay bir buçuk saatlik oyunun 80 _ lesinde es i ra acı yenı 1:>- ıJ 

kametinde ileri hareketlerine, ara- Çünkü ne Ras Kassa, ne Ras Seyyum, ne de fazlala"-"n ve umumiyetle yemek • k v d k" 15 · 21 uııı' 
t ,.- nunda 8 - o gibi bütün di.inyayı hayret- ·agın a es 1 yem n er 

zinin çalılık, havanın da agv ır olma- Raa mru ve ne de Decaz Ayelu kuvvetle- ten sonra gelen mide sancılarından şi- h d k" ,._ d jkııfil 
~ d tm k d' ( rinin balen nerede, ne bal ve vaıc.~yetlc bu- kayet etti. eriıı" 

1 
tc bırakan bir netice alınış, bütün na- ane e sa ın ı.a;en yevm 

sına ragmen evam e e te ır er. lundukla.•mı bilmemekte·, yaJnız bunlanu M zarları üzerine çekmişti. gahı meçhul Koati kızı K t . .t1 •• 
italyan ajansının verdiği tafsilat uayeneme başlarken: 1 ·· 1 d '- ik. -· • e#',. lı'l 

bir kısmının Takazze nehri cenup ve gar • Evvela mide usare muayenesinde la _ Urügvay sıra i e turnuva a r::arşı- l\1ari Tıngırdan isf raz ettigmı~ .,ıı liı u 
Asmara, 17 (A. A.) - Yeni ah - bine çekilmiı olduklan tahmin eylemekte- boratuvar şayanı dikkat bir değişiklik !aştığı bütün takımları ~yanı hayret masarif ve 4S 50 liraya birinci det~~ 1 

nan mevzilerin tanzimi hemen he - dirler. Habeılerin ise, bu hususa dair hiç bir bulmadım. bir oyunla mağlup etmiş, hiç akıl ve ipotek ynptığınız ve 934/5464 nu111:1'~ ~ 
men bitmi§tir. Tatbik edilen plan haber neıretmemek suretile, italyanlara İp Ekşilikten ve geyirtiden sikayeti yoktu. hesapta yokken Holanda milli takımı do ya üe icrai takipte bulunulınaktıı t! 
başlıca iki gaye gözetmektedir: Ha- ucu vermekten çekinmekte oldukları an - Midenin hududu tabii idi. Barsaklar • 1 ile finalı oynayarak 1 H~4 olimpiyat Beyoğlunda Hüseyin ağa mahııllesincl~ ı1 
beşlerle tema• temı"n etmek ve aynı· laıılıyor. Bu vaziyete nazaran İtalyanların da bir :ıi .. kinlik ve gaz toplanması de- 1 • 1 st t "' _ .,. ·,. şampıyonu 0 mu, l ·· ki Arabacı yeni Öğüt sokağında e5 .... Jııt 
zamanda hem ıüel hareketlere hem - propaganda mahiyetindeki bazı nikbin ''anılı idi. Karaciğer nahiyC!!i fazla has- 1 O tarihten sonra şöhreti cihana ya- t•I>" 

telgraf haberlerine rağmen - §İmal cephe - susıı. Safra kesesinin bulunduğu nahi- .. h f d yeni 21 numaralı gayri menkulün ·deP 
de siyasal ve ekonomik makıatlara yılan Urügvay er tara tan avet e- k . k' · · ·· · ye1'11 

sinde hayli endiıe ve «hangi taraftan, ne yeye temas edilince gayri ihtiyari bir J ıymetıne va ı ıtırazınız uzerıne . el'' 
lıadim olacak arazi ve mevzı'lerı· ·b· b' b k - abil' · k dilmiş, bilhassa spanyada büyük bir ·hli vukuf tarafından mczkiır gayrı ı1'" (,1 gı ı ır ıııı ına ugrıy ınz? 11 orkusu çekilme duyuyordu. .. ,.oP 
kazanmaktan ibarettir. Habe! kuv- içinde bulunduklannı kestirmek güç de - Apandisit şüphesi de yoktu. Fakat ka- muvaffakiyet göstermişti. kulün tamamına 60 t O lira kıyme: tııj <' 
vetlcri şöyle tahmin edilebilir: ğildir. Şimal cephesinde yeni bir taarruza bız mevcuttu. Röntgen muayenesin _ Dört sene sonra ayni kuvvet ve edilmi ve icra ve iflas kanununun ıO 1J1' ~ 

Şimali Ambara' da, Decaz Aulu _ geçebilmek için evvelen bu cephedeki Ha- de: Safra kanalının mideye yapışık bir kudreti Amsterdam olimpiyadında gös- 128 nci maddelerine tevfikan berııf1 ~il' 
b , k d beı kuvvetlerinin vaziyetlerini bilmek la- halde oldug-u görülüyordu. Ve ye _ termiş olan Ürügvay komşusu Arjan- liğ tanzim kılınan ihbar varakası ve tııl 01· 

urru nun uman asında 35.000 ve 
zımdır. Bu vaziyetleri öğrenebilmek ise mekten sonra haşlıyan ha7.tm hareka- tin takımıyla iki defa finalde karşılaş- kıymet raporu ikametgahınızın meçhıl bt. 

Dessie umumi karargahında 40.000 2 1 b b · 1 ıı yalnız tayyare ke§filc mümkün olamaz. tında ağrı bu suretle midenin uzanma mış ve nihayet - gi İ ir netıce i e ması hasebile tebliğ edilmediğinden ° <et'" 
asker tahşit edilmi§tİr. [Habeıkrin gizleme İfİnİ öğrenmiı olduk- ı ve kısalması esnasında husule geliyor- ıkinci bir defa olimpiyat şampıyonu gün müddetle ilanen tebliğine karıı' ~ııiıl' 

Bundan başka ayrıca Ras Mulu - lanna dnir dün bir telgraf vardı]; Karadan du. Safra kanalındaki mevzii iltihabı olmuştu.. miş olduğundan tebliğ makamınıı 
-getta, Seyyum ve fmru ordularının da düfmnnla temas etmek iktiza eder. De- yağlı yemekler yedirmemek. · O tarihlerde on dört kişilik bir kad- olmak üzere ilan olunur. (2 U48> ~ 
da döküntüleri vardır. mck oluyor ki, ltalyanlıır cvvelô. bu teması Haşlanmış sebzeler, ~. 

Cenupta, Ras Nasibu'nun kuman

dasındn 35.000 ve Decaz Amihapte 

Selasiyenin kumandasında, Han·a· 

rm cenubunda 15.000 kişi mevcut -
tur. 

Balede ise Decaz Bayene Meredin 

20.000, Ras Kassamn 10.000 kişilik 
birer kuvveti bulunmaktadır. 

temin elmeğe mecburdurlar. Bu temasıı. Haşlanmış tavuk etleri. 1 
1ereceği neticeye göre taarruz tertibntı 11. Ve az şekerli maddeler ve !IÜl perhizi 1 rı 

tihaz etmeğe de sıra ondan sonra gelecek. yaphrmak suretile yava yava~ iyileş- /'fi 
tir. Bu safha İse hayli uzun ~ürer. An--'· tı s· "dd t (Ka lsbat) ÜaAc.ın d ı 1 Be k D ek' k l ~ 

" ı;aı;; • ır mu e r a e- Keşif bedeli 31 ira 36 ~uruş o an y oz eres ı o u unun .. ··ıat', 
bundan sonradır ki bir tanmr' baı;lıyabilir. vam etti. Ağrıları da kesildi. d ftl 1 

Pazarhg-a konulmuştur. Keşif evrakı levazım müdürlüğün e go di~ 1 
Demek oluyor ki bir hafta evvelkil şiddetli Karilerim: Bel, mide ve barsak ağrı • 5 

taY)'are faaliyeti bu teması temin için tu _ lannda röntgen muayenf'sıni mutlak Pazarlığa gİTmek istiyenler Bayındırlık Direktörlüğünden tıı eJ' · 
tamak arayan hava keşfinden ib retti. yaptırınız tavsiye ederim. ehliyet vesikası ve 250 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya ~11' 

Şu hale nazaran ıimaldeki ftalyan taar- tubile beraber 20/3/936 cuma günü saat 16 da Levazım MücWrfıJ 

Bu muntazam kuvvetlere, çete 

leri de ilave etmek icap eder. 

ruzunun pek yakın olduğu hakkında bir kııç ("') Bu notlaı'.ı kesip saklaytnlZ', ya- de bulunmalıdır. {f) (1418) ~ 
hut bir albüme ycıpIJlarıp kolleksiyon 

- gün evvel ileri sürdüğümüz mütaJea, bu 
yapınız. Sıkıntı zamanınııd bu notlar • --------------~ ıvı 11 

Askeri 1uharririmizin 
Mütalaaları 

son malümat üzerine, yerini bu günkij mü- bir doktor gibi imdadınıza yetiıebilir. Darphane ve Damga atbaası ıı~ 
lihnzamıza terketmiştir. Daha doğrusu 
fÖyle denilebilir: Şimaldeki ltalyan ordusu •••••••••n•••••••••••• .. •••••••••••••••••• .. ••• .. •••......... • 

Habeşlerle muharebe temasını kaybetmiş taarruzun ne gibi umumi ·bir maksadı ve ÜrlÜğÜnden: fg 
Dün gece gelen ve yukanya dercedilen ise pek yakında bu cephede bir İtalyan hnngi istikarnetlet"i takip edebileceğini k d b k l /NH arıf 

Eksiltmesi dig-er ilana bırakılan 200 ton ato a ırının s 1Jıl" telgraf haberleri hayli dikkate değer. Bu . taarruzuna İntizar edilemez. Eğer bu haber dünkü nüshamızda yazmıştık. Bu taamı - • DP 
Çarcıamba giinü saat 14 de kapalı zarf usulile eksiltmesı Y nun sebebi evvelce, muhtelif :zamanlarda, oğnı değilse geçenki tayyare faatiyelinin zun verebileceği netice hakkındaki müta- -ı 

ileri sürmüş olduğumuz fikirlerin gün g~ç-' neticesi bu cephede yakın bir İtalyan leamızı ayrıca yazacağız. caktır. ıs•tf11 

tikçe teenüt etmesidir. ı taarruzuna müncer olacaktır. Birinci şıkka C. D. Talipler eksiltme saatından bir saat evvel teidif mekt~P ifı 3tl 
O k'\dnr ki şimdiye kadar yazm•i oldu- göre şimalden yapılacak yeni bir ltalyan SON DAKİKA ve leflerini Komisyona vermeli ve zeyil şartnameyi almak 1ı f1'if.e ~ 

ğumuz yazılı:ırla her şeyi önceden söyleıriş taarruzunun yağmurlar baf]amadan evvel Londra, 17 (Hususi) _ Adisaba • kuruşluk pulla 16/3/1936 tarihinden itibaren her gün Muhııse e 
olduğumuza kanaat edeceğirnız geliyor. zuhuru az muhtemeldir. İkinci pkta ise badan gelen ve henüz teeyyüt etme _ müracaat eylemelidirler. (1335) ~ 
Evvelce mufassalan mütalea ettiğimiz nok- yaftmurlıır baılayıncaya kadar bir netice 1 ------------------- ı 

yen bir habere göre talyan kuvvetle- • d J1 ' 
lnlarn tekrar avdet etıneği lüzunır.uı. bu - veremez. Bu husustaki fikrimizi 15 mart- ı· b 1 B 1 d. . s 1 Id . e 
luyoruz. Yalmz .. on telgrafların, ıimal taki yazımızla uzun boylu izah etmi1 ol • riyle Habeş kuvvetleri Amba Alagi StaD U e e JyeSJ U a areSJ ıt1' 
cephc3ine a.it olmak üzere, veı·diği ve Li _ duğumuzdan ayni JeYlttİ tekrara lüzum civarında şiddetli bir muharebeye bat- · . . N . b . . Ç b J't t K b bn s)t ;~11 

1 im b k 1 ldaremızın urosmanıye !U esınm em eı· ı aş a ara • ,. ı 
zim çol· evvel böyle olacağını tahmin ede- görmüyoruz:. amıştır. para.torun u uvvebere l ıuı"' 
r k ckn•.ıeulanmıza bildirdiğimiz ookta - Celal Dincer bizzat kumanda etmekte olduğu bildi· da 16 numaralı binaya taşınmış olduğu muhterem abone crıı 

rilmektedir. olunur. «1417)) 
• 

fara i;arct t.:deccfiz: Not: Cenup cephesinde yapılacak bir 
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Milli Mücadelede 
~Casus Teşkilitı 

Son Postanın Tefrikası: 12 

1 L _________ , _________ Türkçeye çeviren: İsmt't Hulusi __ _. 
BiBAYE 

MEMUR ARANIYOR 
18/3/936 

Casus şebekesinin belli başlı efradından 
biri de Pandikyan ismindeki Ermeni idi 

«Bir memura ihtiyaç vardır. Kara- nından gazeteden kestiği ilanı çıkardi' 
köyde, Bankalar caddesinde, İşi çok Ö k b k 

4 

Ticaret Evine, mi.iracaat edilmesil> 
Bay Nazım gazetedeki ilanı kesti. 

te i a madı bile: 

- Numaraya hacet yok, dedi, heniiz 
gazetelere geçmediğini biliyorum. Kim 

Sevgilisinin resmini koyar gibi ıtım.\ 
il~ cüzdanına koydu. Karaköye gıttı. I den malumat aldığınızı da sormuye>c 

k 
· b" ... ı. k -·...ı..b ı ·ı 1 1 al d b 1 <cl~i rok Ticaret evinin>> yarı açık kapı- rum. Beni eyi dinleyin. Yalnızsınız de .. 

Bunlardan Karabet Ekme çıyan, ır gax~te 'ıJ'Aar.ma t'"'f"'.. üs en e meıgu kontro tın a u unduracak, hangisi çok T :r 
larnanlar polislik etmiıti. Ayni zamanda iken, istınbarat bürosuna bir adam daha ;>ara sarfederse, derhal gelerek Pandikyana sından içeri girerken, büyük bir heye- ğil mi? Şimdi size şu teklifi yapıyo-
(Tapıakşagan) klübüne müntesipti. İtil.af müracaat etmiş; kendisine iyi bir mevki ve- ihbarda bulunacaktı. Pandikyanın bundan can duyuyordu. O, aylardır işsizdi. runı. 
lıkerlerinin Galata nhbmma ilk ayak bas- rildiği takdirde çok mühim iıler göreceğini maksadı, silah kaçakçılarını öğrenmekti. Çalmadığı kapı, baş vurmadığı mües- Bir kenarda duran valizi açtı. 'azım 
lığı günün gecesi, Viyana birahanesinde vadeylemİ§ti. Bu adam da, (Pandikyan) Çünkü, mütarekename ahkamına kolay ko- sese kalmamıştı. Nereye gittiyse ayni valizin para ile dolu olduğunu gördü. 

bir ziyafet çektikten sonra, isminde bir Ermeni idi lay boyun eğmiyen • zabit ve sivillerden cevabı almıştı: N ) 11 l kl d 
.,.. • k k l kl P d"k k d"kk b" · · uh ı· - ası ' e i i er en on deste vcr-c 
ı ürkler aleyhinde bır ço taı m ı ara an ı yan, ço ı ate ıayan ır tıptı. mürekkep - m te ıf hamiyetli Türk ziiın- - Yerimiz yok. S ltalkı•"'ı•·, fakat kendisinden daha insaflı Biraderinin bizzat bize verdiği malfımata relerinin, istanbuldaki silah depolarından sem razı mısınız? adece geldiğiniz z~ r·· "' Boynunu bükmüş çıkmıştı Şimdi i- b 
olan arkada,lan tarafından güçlükle zapte- ı nazaran bunlar dört karde,ti. Umumi harp yüzlerce siliıh kaçırmıya batladıkl:.m, 0 çindc biribirine zıd iki duygu vardı. m1 an eni burada bulamadığınızı söy• 
dilebilmİJlİ. triyan bir vücuda malik olan baılamazdan evvel pederleri 1stanbulda günlerde tahakkuk etmişti ... Alınan mlu- cycceksiniz. Mutabıkız. 1 
._ M ı Acaba: 
QU adam, scnelerdcnberi Sait ol anm mühim bir ticarethaneye sahipti. mata nazaran bu silahlar bir çok hilelere On Eleste cllilig· i masanın üstüne bı.c d - Sizden evvel başkası müracaat 
ostu idi. Ve bu dostluğun esası da; bu Fakat Pandikyan pederinden ve kar - müracaat edilerek geceleri takalara, kayık- raktı. Çantayı kapadı. Eline aldı. Kaoe 

lÜtunlarda ifpsına ne kanunun ve ne de deJlerinden gizli bir takım dalavereli itlere lara, motörlere yükletiliyor; Karadeniz bo- etti onu aldık mı~ diyecekler, yoksa: d k 
L_. •• - Hay hay sizi müessesemize ala- pı an çı tı. Nazım neye uğradığıni 
"41.lem nezahetinin müsaade edemiyecegı giritmekte ve ticarethanf'.nin terefini ha - ğazından çıkanlarak Anadolu shillerinde ~heplere müstenitti. leldar etmekte idi. Nihayet oman müna • bir yerlere çıkrılıyor, oradan da İç Anado _ lım ! mı diyeceklerdi. şaşırmıştı. Kapıdan çıktıktan sonrt\ 

Siyasi, vicdani ve ahlaki fenalıkların sebetsizce bir hareketi, bu ticarethanenin luya naklediliyordu. Ticaret evinin memurları masala- Nazıma baktı: 
hepsine büyük bir iıtiha ile atılan bu adam; bütün ticari itibarının sarsılmasına sebe - (Arkası var) rmda oturuyorlardı, kapının tam ya- - Sen de kaçıp git. 
S~t Mollanın ilk teklifini hararetle kabul biyet vermiıti. O zaman babası ile kar nındakine sokuldu: Nazım durdu, düşündü, olan biteni 

ttnlit; ve derhal kendi mahiyetinde olan defleri Pandikyanı aralarından tardet - B" · d" " - ır şey mı arzu e ıyorsunuz? bir türlü anlayamamıştı. Para destel-

v abram Balıkçayan ile saatçi Babikyanı mişlerdi. ~-b • - Gazetede bir ilan gördüm, mün- rini paltosunun ceblerine koydu. Ka• 
ularak Sait Mollaya takdim eylemiştı. Pandikyan bütün ailesinin bu afaroı.unu 

San Nuriye celince: Galatanın meıhur büyük bir soğukkanlılıkla kabul etmiş: hal bir iş.·· ranlık koridoru geçti. Bir kibrit yaktı. 
~Ulbanbeylerinden idi. En ehemmiyetsiz - Pekala ... fJte, ben de gidiyorum. - Ne münhali?.. Merdiveni gördü. Aşağı indi. Gözleri• 

~plerle ıuna buna çatar, fakat ekseriya Yakında görürsünüz. Ne kuvvetli bir şah- Bir köy halkmtn dileg"i _ Bir memur arıyormuşsunuz da .. ne bir ışık sıkıldı. Biri elektrik lamba• 

da dayak yerdi. Jttihatçılar .zamanında Ka· siyet olarak kartınıza dikileceğim. Termenin ÇankeriQ ko··~·liilerı· 
1
·n,zasile - Zannetmem, bir kere de bizim ar- sını yi.izi.ine tutmuştu. 

' Pı&çi ve Voyvoda karakollannd~ki inzibat Demiıti. Hepsi de namuslu ve kendi ha· " " • ,,,._ "U mt'ktubu aldık: kadaşa soralım. - Kimsin, bu vakit burada ne ari. 
~~murlanna • pek ehemmiyetsiz bir üc - linde adamlardan mürekkep olan bu aile " 
tet mukabilinde • asker kaçaklarını haber efradı; ciddi itlerden ziyade entrikalı ıey· 332 senesi bombnrdımanmda memleke- Arkadaş dediği yanında oturan yorsun? 
'ferirdi Fakat bu ihban ekseriya aksi zu- lerden hO§lanan bu admın sözlerine hiç bir timiz olan Gümüşhane, Sürmene ''e Of ka- gözlüklüydü. Son Postanın bulmacası· Nazımı bekçi yakalamıştı. N:ızım 
h .. - d b ·· d b" k · eh · t · 

1 
h A al d zalarından hicret ederek sefil bir halde do· bekçı"ye ·. ~ı'çı"n o_ eld"ıg~ ı"nı·, nasıl uvudn .. 

.... e er, u yuz en ır ço masum ınsan- emmıye vermemıı er; atta ar arın an 
1 

T nı hallctmeğc uğraşıyordu. !'> ,;r "'i 

'-r, günlerce hapis yatar, haklarında uzun defettiklerine büyük bir memnuniyet his- la a do aım erme kazasının Çankeriş kö- ğunu, uyandığı zaman ne gördürünÜ 
~dıya tahkikat cereyan eylerdi. seylem*lerdi. yüne geldik Bu köyde bulunan koru halin- - Yahu şu bulmacayı biraz bırak anlattı. 

San Nuri de Sait Mollanın mahrem dost- Pandikyan, harp senelerini Asya ve Af- deki metruk ) erlere yerleştik. Kırk hane- ta beni dinle. Bize memur alacaklar Od d b" d d b" ı· J ı. lik bir aile çalıştık, çabaladık, koruları te- mı'\ ı - a a ır a am var ı, ır '\ u ız e 
'<U'Uldan idi. Ve bunun Mollaya intisabı da rikada macera peıinde geçirmiıti. Her fır- r ı d d k V f" 1 d 1 d 
tene para tamaı ile Karabet Ekmekçiya - sattan istifade ederek bir çok para kazan- mizledi~, bnhçe haline koyduk. O zaman-1 - Ha, evet bir tahsildar alacaklar. 

0 
a an çı tı. a ız para i e 

0 

U}' u. 
llrn vazifesini if-a eylemekti. Bu suretle Mol- mış; fakat bunlann hepsini de kumar ve i"- danberı bu yerlerde çalışıp idare ~tmckte N . k 1 k lereden anladın? ._ .. • . d h ·k- k ecatı artı ça ışmayaca m'.;' ta .. 
oe.dan sızdırdığı paraları - bu ahlak düş • ki masalan bafında yemiıti. En sonra Sela· ve senevı ıcnnnı a u umete verme tc - T kl ·ı-ı b 1 ] Nazım elini paltosunun cebine soK-c ~ · s el d b · b 1 . 1 1 ırna arını cı a ayan oya ı saç ı İinü adam ile aralarında cereyan eden ig- niğe gelmiş; orada fngilizlerden bazı dost- yız. en er en erı u yer erın l•nç anma d k · ld tu. Para tomarı eline sıcak geldi. 
r k "b' b" ·ı . . . a tık> atı ı: tııç ve müstehcen fiilleri arkadaılanna an• lar edinmiıti. anunu mucı ınee ıze ven mesı ıçın yap-ı · k - S.ey, dedi, kapıdan girdiğim za• 
'-t 1 G 1 h el . d s· A l 1 tığımız müracaatlara cevap alamadık. Bu - Necatı çı tı mı? 

a an ata - a ata mey an erın c yer • ıy ı cereyan ara mağ up olan Bulgar 
1 

Ç kt man valizi kapıyordu. Gördüm. 
di d · hil~ '• ed" • h .. yer erden ba.,ka bir dönüm aıazimiı. yok- - ı · ı ya.· 

· or usu ın ıu ıp te umumı arp - mut - B k · 
itte; Sait Mollanın ilk lefkil ettiği casus tefiklerin felaketi ile - hitam bulunca, Pan- tur. Koru halinde bulduğumuz Lu yerleri - Eyi arkadaştı. e çı: 

trupu, bu ruhta ve bu kıratta adamlardan dikyan bu vaziye len kendi hesabına bir şimdi her şeyi mükemmel 231 nüfuslu bir En başta oturan alay eder gibi söy- - Anladım. dedi, tarif et1iğine gO.. 
ltıiirekkepti. Sait Molla da pekala bili • fayda teminine koyulmuıtu. Ve ilk düşün- köy haline koyduk. Şimdi de duyduP,umu- ledi: re bu adam «işi çok Ticaret evi > nin 
)ordu ki bu adamlarla İngilizlerin iste • düğü ıey de, istanbula gelerek İngilizler zn göre maliye peşin para ile bu yerleri sn- kasadarı olacak. Ben polise haber ver .. d k B - Yakışıklı delikanlıydı, değil mi? ilıJeri mühim ve siyasi takibatı icra etmek hesabına çalışmak olmuıtu. Selanikte bu- taca mış. uncn emeklerle merdann getir- mcğe gideyim. Sana da güle güle yarın 
"" j d·-· · b ı · b" b 1 k Daktilo gülümsedi. Nazımın ilk de-
··•Ürnkün değildi. Fakat bir an evvel İngi- lunan ngiliı karargahının siyasi memur - ıgımız u yer crın ıze on; anımı anu- yine gelirsin. Bir is daha açıldı. Bu SC'I 

liılere karıı iıgüzar görünmek ve gör.e gir- lanndan bir zabitle çok iyi görüıüyordu. nu mucibince verilmesi için nlakadar ma- fo konuştuğu adam ayağa kalktı: fer de kasadarlığa talip ol. 
rİ ~ istiyen Sait Molla, derhal bu adam • Bu da (binbaıı Cordon) du. knmnbn nazarı dikkatini çeknıeniı.i rica e· - Mademki öyle imiş, ben sizi pat· ı!ı: : 

ol~~ ~la İfe giritmek mecburiyetini hi.sselmİ~· Binbaşı Gordon, daha Selinikte iken * rona götüreyim! 
ti ... Pandikyana bazı ufak tefek iıler havale et- Okuyuculara Cevaplar Nazımın heyecanı artmıştı. Kendi 

. lj ~ 5-it Mollanın bu adamlara verdiği ilk iş, miş, bu zeki ve ~eylan ruhlu adamın gizli Şehzadebaşında Kalenderhant• mnhal _ kendine: 
oi~ L~bulda bulunan maruf İttihatçıları ta- işleri idare etmekte büyük bir istidat ve lesi Hallaç Mnnsur sokağında Şecanddin - Bu iş olacağa benziyor, ıçıme 

·JeP "'P ettirmekten ibaretti. maharete malik olduğuna kanaat getir - Akyola: doğdu. 
~ Bazı lttihatçılann; Ömer Ahit hanında, miıti Buna binaen Pandikyan istihbarat - Mesele ehli vukuf tarafından oldu- Dedi. Memurun peşinde bir koridor-
ji ~kinıharp miralayı mütekaitlerinden Ka- servisine müracaat ederken, binbaşı Gor- ğu gibi adliyece de tetkik ve tahkik edil- dan geçti. Memur bir kapıyı itti. Dara-

~ .(1 ~Vasıf Beyin yazıhanesine devam ettik- donu da kendi lehine §ahadet ettirmiıti. mcktedir. Elbette hatalı ve mes'ul mey _ lcık bir odaya girdiler. 
~ J1' t .. kulaktan kulağa iıitiliyor, ve adeta giz- İstanhulun vaziyeti gÜnden güne kor • dana çıkacaktır. Neticeye İntiznr etmek - Burada bekleyin .• 
1 ~hır içtima mahiyeti gösteren bu toplan • kunç bir hal aldığı için f ngilizler muhtelif daha doğrudur. 

'-r, siyasi sebeplere atfediliyordu. yerlerde §Ubeler açmaya karar vermişlerdi. Bulva.din Halke"i baskanı Bny İzzete: Nazım bekledi; memur gitti, geldi. 

Ertesi gün çıkan gazeteler «İşi çoli 

Ticaret evi\) kasadarının, müesseı::enin 
kasasını soyup kaçtığını yazdılar .. Bir 

kaç glin sonra çıkan gazetelerde de 

şöyle bir ilan vardı: 
«Kasadar aranıyor» 
Bu ilanı bütün işsizler okudu, ya} .. 

nız Nazım müstesna.. o· artık gazete.ı 
lerd<" iş ilanlarını değil, büyük mağa .. 
zaların reklamlarını okuyordu. 
... .............. ~ .................... ,,. d Sait Mollanın casuslara, tıpkı istibdat Bu karar cümlesinden olmak üzere, Ca- _ Bulvndinde Halke' i açıldığı telgrnf - Patron şimdi meşgul, dedi, sizi 

.t'Vrinin müz'ir, küstah ve süfli hafiye)e- latada Kara Mustafa Paca caddesinde Is- h b çag· ırtacak t. ~ ,.. Y n eri olnrak gaz.etı:uT'..izdc yazılmıştır. 

L~ benziyorlardı. Merdiven ba,ıannda ve tavropulo hanında, 9 numaralı daire isticar c·· d d ~I ~QlU:r~N 'oti on er iğiniz resimler net olmadığı ıçın Nazım dakikalarca, saatlerce bek-
i.. -dorJarda pusu tutuyorlar, girip çıkan- edilerek burada da bir tube tesis edilmifi istifade edilememiştir. 1 l 
~ pqlerine dütüyorlar; bu zevatın her bu şubenin idaresi baıına binbaıı Cordon 1 ledi. Ne gelen vardı, ne de çağıran: { " ç: 1 ~AA LAQ ~eketlerinden birer mana çıkararak der· geçirilmiı; Pandikyan da bunun maiyetine Okuyucumuz H. z. ye: O_ıu_ rduğu ko __ Ituk. rahattı. Uykusu gelir 1 ~ ~ 
"\I - Kaner güzel bir soy adı olabilir. 

Sait Mollaya raporlar veriyorlılrdı. verilmişti. gıbı oldu. Gozlerı kapandı. Uyumuştu. Ş 
~· S.~ Molla bu ••P••I"'" topluya•; ken· Pandikyan bu•ada b;, i•tihbarat t•b•· Uıakta Ulubey nahiy"'i öğ.elmeni Gözlerini açtığı zaman ortalık kap· ey tan 
~~tahsi mütaleasını da yazdıktan sonra; ke.si tesis edecek, o muhitte İngilizlerin a- Hakkı Ersoy: karanlık olmuştu. Ayağa kalktı. Çirkinliği ile meşhur Cahiz. bır gün, e• 

'inden çıkarken yanına bir kadın Y• klaş
tı. u!::>eninle bitecek bir işim yar, liitfcn be• 
nimle beraber gelir misin?» teklıfınde bu• 

;"truca Sıraservilere gidiyor, papaz Fru- le}•hine cereyan edecek itler hakkında ma- - Basılmamıştır. Ba~ılınca gazetemizde _ Unutulmuşum ! 
~-takdim ediyor; ardı arası kesilmeden lumat toplamak itine giriıecekti. il:in edilecektir. 
'Vil çekiyordu. Pandikyan bu teıkilata en evvel, Tak- * Dedi. El yordamıyla odadan korido-

~ait Mollanın ilk partide ve on beı gün simde, Sürpagopta 14 numaralı evde 0 _ Doktorun cevapları: ra çıktı. Koridor da karanlıktı. Yalnız 
' ~de papaz Frudan aldığı para doukuz turan, eski tanıdıklarından Mirtad ismin - Bandırma Park cad. demirci Ahmede: kapısı buzlu camlı odalardan birinde 

~ lngiliz lirasını tecavüz etmişti. Papaz d~ bir Ermeniyi ithal etmiıti. Elimizde bu- _ Sar'nnın bir çok şekilleri vardır. Sizi bir ışık vardı. 
ı:::;un dostlarından ve itilaf ordusu erka- lunan vesaike nazaran irice vücutlu, siyah gördükten sonra gayri kabili tedavi olup Oraya kadar yürüdü. Buzlu camı 
~an olup hakiki bir Türk muhibbi ol - kalpak giyen ve ekseriya sa" renkli bir olmadığı hakkında bir ce\'ap vermek vurdu: 
' İçin uzun zaman memleketimizde ka· mutamba ile gezen, siyah bıyıklı, altın diı· miiınkün olacaktır. Ona göre ta\ siyeleri _ - Kim o, ne istiyorsun? 
'- b~ .~tın. iftaatma n~zaran; b~ .para- li bir adam olan bu Mirtadı Pandikyan çok rnizi yapabilirsiniz. Verecek cevabı düşünüyordu. Ayni 
b lorulen ıtlere tekabul etmedığınden İnce bir hesap ile seçmitti. Çünkü bu ada- Okuyucularımızdan Ahmet Nuriye: ses tekrar etti : 
ı'I>~ Fru da nazı"k:One bı"r surette Saı"t Mol- mın Eakitehı"rd b 1 b k b 1 'j6 ")' ikA . .. e u unan azı a ra a arı, - Hastalık izahntınıza göre zafiyetin - Kimsin, ne istiyorsun söyle? 

g f ayet elmıt: umumi harp içinde tehcir edildiği için ken- neticesidir. Ve müzmin bir şt'kil almıştır. Ç k l d 

1
,., ....._ 812" • t ı· 1 d"" k dı"sı· Tu""rklere karıı .:.:nme b" . k"n E - . - ekine çe ·ine söy e i: 

1 
" 111..__._, ım ı er ıng er, uny.ının en ıy - ..... z ır gayz '\ e ı ı- k k ı d k ı- d ~ · vve n nnı uvvet en ırme azım ır. Ta- _ Lütfen açar mısınız? 

lundu. 
Cnhiz tanımadığı bu kadının teklıfini 

kabul etti. Beraberce gide gide bir kuyum-c 
cu dükkanına vardılar. Kadın )nhudi ola11 
diıkkan "ahihinf' Cahizi gösterNek, ı i te 
bunun ~ibi olRcnk n dedikten sonra dükk,m• 

dan çıkıp gitti. 
Cahiz kadının sözünden bir ~ey anlı • 

yamndığından işin aslını dükk\nc·ıd~n Ot• 

du. Yahudi biraz tereddütten sonrn gu • 
himsiyerek dedi ki: 

- Bu kadın bana geçenlerde bir şe) taa 't._ • parasıdır. Bunu adamlarınıza ihtar beslemekte idi B k' ·1 · ıl b" k · · l ) b ) ~ d . . u ın ı e ıtc sar an ır 1 ze uzu etı pırzo a ara a a ve tere yağına Kapı ac.ıldı, Nazım girdi. 
T1ııı .._ • ~· daha kıymetli iı görseler. adamın ıse, artık bütün efkar ve ama1ini bir ny müddetle her gün devam ediniz. . .. . . . 

•

1(1 ~nıııtı. hangi hedeflere aevkedeceg~ı· pek tabii idı' Bol . . . b 
1 

k ~ . . . s· . ı - Sıze nasıl soyleyeyım hılmıyo· tas' iri siparis etmiş idi. Şimdiye kadar, Al• 
:ı .. ~ • meyva yayınız, a ı yagı ıçınız. ızı ~ . A • • A 

if.e ' at Sait Molla bundan hiç bir hicap . Pan~ikyan, teıkilit itine kuvvet ver • görmeden daha başka bir ilaç tavsiye ede - rum, dedı, .bu adet~ ~ır. hıkaye.. . . lnh gostermesin, şeytanın yüzünü gorme • 
•dan: mıı; bır kaç cün içinde kadrosuna fU a- mem. Neticeyi yine yazınız. Odadakı adam hır ıkı adım gerıledı. diğimden istediğini ona göre yapmaı. iızcrq 

L ....._ ~~kınız var, üstadım ... SterJingin damlan ithal etmiıti: .... Ankara Maliye Vekaleti tahsilat müdür- - Anladım. bana hır suret göstermesini söylemi", ba ~ 
L~ını en 1°yı0 b0ılenlerde ld - . . Le M B"" 1 . d h . ., .. ımdan sa,; mıı:tım. Besbelli yapıhıcak tas• ~ n ° ugum ıçm on osesyan - Bu adanı, Galata ve lüğü ikinci kalem tefi Remziye: - oy esı a a eyı. "" ,..ı ' \,., -· t•..LilaAhım · 1 t" h d B 1 k k d 'irin modeli olarak sizi bu1abilmi"'''· J"' -°' ~ geru, e ıyonnn; em e eyoğ unda sefahat tellallığı ıle geçinirdi. - Hastanızı muayene ettim. Romatiz- - Sizin için evet, fa at bu a ar ~ tnuktedir adamlar t d "k" t B d l Cahiz, söyliyecek söz bulnnıadı. Hid ~ 
.. İ) e an ıne gayre u sanatı . o ayısile, bir çok hovarda Türk- ma neticesi müzmin mafsal iltihabı geçi _ erken beklemiyordum. otum 1 l b 1 detle diıkkandan çıktı. 
t•"•b• • • ere ve 1 hassa Liz kayıkçı ve takacılarla riyor. Kalbi de zayıf ve avurt ueni tir. - Erken mi? ını vermlflı d d" " Bu vak'ayı naklettiği sıradn ubeni Öm• 

• temaı e er ı. Leona verilen vazife, mün • Ayaklan şiş. ilaçları verilmiştir. J fastane- - Evet erken, herhalde epey maltı-* h b rümde en ziyade mahçup edt'n o kadın olt 
~ asıran u kayıkçılr ve takacılar arasında ye yatırılması daha muvafıktır. Yatmak - mat aldınız.. du>J derdi. 

. Molla, henüz bu süfli jılerle ve l>ir dolaıacak bunların •• .. fett"kl · 1 t ·· ıı· J h J 1 , ... ı erı para arı an mutevc ıt yara ar usu e ge miştir. Nazım cebinden cüzdanını, cüzda- Mehmet Zeki 
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"Son Posta,, nın Tefrikası: 27 Yazan: A. R. 

köşkünde üç saraylı kadınla baş başa Cemil, kendi 
vermiş, güzel de bir içki sofrası kurmuşlardı 

Ülfet kalfa ile Dilfirip kalfa, Cemi- Üç kadın kahkahası, biribirine ka- karak, usullacık duvardan Cemilin 
le karşı henüz yabancılıklarını rnuha- rışmıştı. köşküne geçecekti. 
faza etmektelerdi .. Yüzlerini tamami- Cenan, dudaklarında o kahkahanın Cemil, hiç bir taraftan görünme)•en 
le Cenana çevirmişler, Cemile biraz bakiyyesiy)e: yemek odasında oturulmasını tercih 
yan dönmüşlerdi. Peçelerini tamamiyle - Anladım .. Anladım... Vallahi, etmiş, perdeleri sımsıkı indirmişti. 
kaldırmamışlar, başlarının üstünden hoş fikir... Erenköydeki bakkaldan aldıkları yi-
yana atmışlardı. Diye mırıldanmıştı. lö mart 915 günü İngiliz - Fransız mtitte fik donanmasmın Çanakkale boğazına 

yecekleri birer birer açıyor. Kendisine 
Cenanla, kısa kısa cümlelerle konu- Cemil, kahkahaların sonunu bekle- yaptığı bahri hücumda batan harp remil erini deniz dibinde gösteren temıili resim 

C ı d f 1 l yardım etmek istiyen Dilfirip kalfa (B 1 · · .. d ) ~ 
şurlarken, emi i e irar1 nazar ara dikten sonra devam etmisti: ' aş tara ı 1 ıncı yuz e ızorlanacak olursa bu bogazlardan geç· 

• k 1 ·ı 1 ' nm sözlerine, kısa kısa cevap veriyor: k İn süzüyorlar, sür atli göz aş it,;aret erı e - sterseniz, biraz daha izahat ve- arşı Belçikalı, Fransız ve gilizlerin, mek mürrıkündür .. Hele bir defa Ça· 
hislerini biribirlerine bildiriyorlardı. reyim ... Gideceğimiz yer, yabancı yer ( Arka.tı var) daha sonra da Amerikalıların mütte- nakkale açılırsa Karadeniz boğazını 

Cemil, onları istiskal etmiş olma- değil; benim evim ... Evimde de ben- ............................................................... fikan çarpışmakta oldukları Fransız ele geçirmek dahaı kolaydı •••• » 
mak için ara sıra söze karışıyor; bu sı- den ve tekir kedimden başka kimse ı B A D y O I' ~opraklarmda) milyonlarca insan bo~ İşte « » işaretleri arasına aldı· 
rada Ülfet kalfanın koyu ela gözlerin- yok. Affedersiniz, sizin gibi sarayda _ . gaz boğaza gelmi~lerdi. ğımız yukarıdaki mülahaza, 
de parlayan haris kıvılcımlar, kendi na- yaşayanları davet haddim değil amma. Almanlarla o zaman, onların müt - Fransız - İngiliz askeri makamlarının 
zarlariyle çarpışıyordu. Bir gecelik istirahatinizi temin edebili- Bu Akf&mkl Progr•m tefikleri olan biz Türklere ve Avus - o zamanki kanaatlerini ifade etmekte· 

Bu kadının çehresindeki mana, rim ... isterseniz, sizi haşhaşa bir odada IST ANBUL turyalılara karşı. şarktan, Çarlık Rus- dir. Bu kanaat üzerine derhal 
gittikçe Cemilin zihninde bir alaka u- bırakırım. İstediğiniz gibi güler, söyler; yanın milyonluk orduları saldırmıştı. Fransız - İngiliz donanmalanndan 
yandırıyordu. Bir taraftan; konuşur- eğlenirsiniz. Yok, eğer arzu ederseniz, 18: Orkestra musikisi, ı 9 : Haberler, Bu Rus orduları bir taraftan garp mürekkep bir filo hazırlandı ve 1915 
k d ~ f d k d" k d" l 9, 1 5 : Retransmisiyon veya muhtelif plak- h en, iger tara tan a en ı en ıne ben de eğlencenize ~tirak ederim. Kor- K 

1 
.. d k: 1 cep esindeki Alman kuvvetlerinden senesi martının 18 inci günü sabahı 

l d 
·· d lar 20· eman so o • stu yo sanat ar arı .. h. . . . . Ç ~ 

şöy e üşünuyor u: kacak; çekinecek hiç bir sey yok efen- 'E d. ( . f k ı·ıe) Z0,30: mu ım ~ır kısmını kendı tlzerlerıne anakkale bogazını açmak üzere, a• 
N h f N · kadı • tara ın an pıyano re a a t , lb 

- e tu a .. e esrarengız n... dim 2 1 30 S 1 b 1 r ce etmek maksadını güderken diğer teşler saçarak~ boğaza saldırıldı. Bir · ak l d k · · Stüdyo orkestrası, , : on 1a er e · 
Gözlerınde, b ış arın a o adar garıp Arada, bir kaç saniyelik bir sükut Saat 22 den sonra Anadolu ajansının taraftan da Avusturyayı ve Türkiyeyi iki saat içinde boğazı geçeceklerini 
bir hakimiyet. ve gurur var~· ... Hel~ geçti. Ülfet kalfa, Cenanla Dilfiribe gazetelere mahsus havadis servisi verile - istila eylemek emelini güdüyordu. zanneden müttefik donanma kuman• 
kıpkırmızı eth dudaklarının uzerıne hır göz gezdirdi. Cenan, dudaklarındaki a- cektir. Garptaki Alman kuvvetleri azalır- danları feci bir akibetle karşılaştılar. 
papağan gagası gibi inen burnu, çeh- cı tebessümü saklamağa çalısarak ba- ANKARA sa, Fransa ile müttefiklerinin üzerine Buve, Golyat, Triomf, Osean, Jr .. 
resine o kadar azamet veriyor ki.·· şını sol omuzunun üstüne e;di. Dilfi- 19, 30: Tayyarec:ıi konuşuyor, 19,46: çöken Alman tazyiki azalacaktı; A- rezistibl, Majestik ismindeki Fransız • 
Hiç şüphesiz ki, bu da ötekiler gibidir. rip, sağ gözünün ucunu kırparak çap- Karışık müzik, plak, neşriyatı, 20: Karpiç vusturya ve Türkiye istila olunursa İngiliz zırhlıları hemen muharebeden 
Safo, Çeşmi Dilber, Müjgan, Dilberi- kınca bir işaret verdi. şehir lokantasından nakil (orkestra), Almanya ile müttefiklerinin teşkil et- hariç kaldılar; yani bir kısmı ilk hü • 
yar gibi... Ülfet, nazlanma hissedilen bir ma- 20,30: Ajans haberleri, 20,40: Ankara • tiği müşterek cephe yıkılmı~ ve bü - cum saatlerinde, bir kısmı da daha 

Cemil de her erkek gibi düşünüyor- na ile tereddüt etti: palastan nakil (orkestra). yük harp diğer zümre tarafından sonra Çanakkalenin iç ve kara sula· 
Ciu. Kalbini, Cenana karşı beliren saf _Bilmem ki, efendim. Nasıl olur?. BOKREŞ kazanılmı;Ş olacaktı. Denilebilir ki ı rında denizin dibine indiler. 
aşka bağlamakla beraber gözlerini çıl- -Çok ala, olur ... Mademki Cenan 12,35~\5,IO: Plak ve haYalar, 18, 15 : Fransa ve İngiltere harbi kazanmak Toprak tabyalı eski toplarla, kendi 
gın ve muhteris kadınlardan çeviremi- kalfa arzu ediyor. Artık onun arzusu- Kontantinesko orkestrası, 20: Haberler, \,;.midini Çarlık Rusya ordularının sinden kat kat üstün toplara ve çelik 
yordu. nu kırmamalısınız~ .. Sizin için de kırk 20, 15: Plak (karkı), 21: Sopran Radu . himmet ve gayretine bağlamışlardı. gövdelere karşı kahramanca çarpışan 

O da her erkek gibi; bir tarafta sa- yılda bir ele geçen fırsat demektir. Bu lesku ve koro ile konser, 21.55: P!yano vi- Fakat şark cephesindeki zayıf Al - Türkün azim ve imanı dünya tarihine 
kin, ılık, kalbini mesteden bir aşk hava- fırsatı kaçırmakta bir mana var mıL yolonsel konseri (Max Regerin sonatları), man orduları Rus tazyikıne maharet - şanlı bir sayfa daha kaydetmişti: Ba·, 
sı yaşarken; öte tarafta da coşkun bir _Acaba girip çıkarken gören ol- 22,45: Radyo salon orkestrası, 24: Konser Ii sevk ve idareleri sayesinde mukave- , tanlatdan geriye kalan müttefik do• 
kadının ihtiras fırtınaları arasında di- rnaz mıL nakli. met edebildiler. Avusturyalıların I nanma sokulmuş olduğu Karanlık li• 
'dik didik edilmekten marazi bir zevk _ Efendim!.. Köşkün arkası, tama- BUDAPEŞTE Karpatlardaki müdafaalarını bila - rnanı terkederdk çekiliyordu .... 
İ:luyuyordu. miyle boş tarlalar. Oradaki bahçe ka- 18 : Koro konseri, 18,50: Konferans, hare Türk ve Alman kuvvetleri yardı- İşte bugün seneidevriyesini Y&fSdı· 

- Siz .. Söyleşrniyorsunuz, efendim. pısından girersiniz. Saat on iki oldu 19,20 : Piyano - keman konseri, 20,30: ma koşarak devam ettirdiler. ğımız 18 Mart 915 yalnız Türk tari ' 
Bu sözleri Cemile, Cenan söylemiş- mu, oralarda in cin top oynar. O za- Budapetede konser orkestrası. 2 1, 1 O: Pi· Anadolunun istilasına karşı da 

1 

hinde değil, dünya tarihinde de büyük 
ti. Ve ötekilerin yanında pek teklifsiz mana kadar buralarda dolaşırız. İster- yes, 22,50: Haberler, 23 · IO : Plak, 24• IO : Mehmetçik - sekiz cephede olduğu gi- bir kıymet kazanan bir gündür. 
görünmemek için sözlerine bir ciddi~ seniz, Libadeye doğru uzanırız. Geç Çingene musikisi. bi - göğsünü gerdi. Bu suretle Çarlık , Aradan kısa bir zaman geçtikten 
yet ve resmiyet vermişti. vakit, köşke gideriz. BERLIN Rusya ordularının müthiş tazyikı: sonra İngiliz - Fransız müttefik do 

Cemil, gülerek mukabele etmişti: _ Eyi amma, bizim araba ne ola- 19: Şarkılar, hafif havalar, 20: Küçük merkezi devletler zümresinin Alman- nanması - bu sefer karaya çıkarıla 
-Arkadaşlarınız o kadar yavaş ko- cakL konser, 20,30: Milli neşriyat, 21: l laberler, ya - Avusturya ve Türkiye şark hudut- askerin de müşterek yardımiyle - Ça 

nuşuyorlar ki.. Ancak işitebildiklerim Dilfirip, buna derhal çare buldu: 2 1, 1 O: Hafif musiki (Berlin radyo orkes- !arından itibaren mukavemete maruz nakkale boğazına tekrar saldırdı. B 
şeylere söz karıştırabiliyorum ... Hatta, _Ben, s,imdi gider, arabacıya söy- trası), 23 : Haberler, 23·30

= Gece mu$İ- kaldı. saldırışı boğazın iki tarafındaki toP 

l k ~ kisi ve dans. k Ça lık R h I b l he gizli bir şey er onuıŞtugunuzu zanne- lerim. Sen, git. Biz kira arabasiyle Ka- Bu mu avemet, r usyası or- 1 rak tabyalı sa i atarya ariyle ra 
diyorum. Onun için çekingen duruyo- dm efendi hazretlerinin köşküne gide- V ARŞOVA dularının elindeki silah ve cephaneyi 

1 
ber karadaki Türk ordusu da karfılad 

rum. ceğiz. Bu gece orada kalacağız. Yarın 18,20 : Şarkılar, sözler, 2 1: Pli'ık, 2 l ,45: tüketmeğe ve onun taarruz kudretini I ve daracık Gelibolu yarımadasının Ü 

A E w f 11 h İ Haberler vs .. 22: Şopen konseri, 22,40: 1 ~ b ld F 1 · d l ·· d .. - . . stag ura a .• sabah araba vapuru ile geç. skelede bi- aza tmaga se ep o u. ransa ve n - tun e, ay arca suren un yanın e 
- Estağfurallah... zi bekle derim. Sözler, 2 3· OS: Askeri marı1lar, z 3· jf): Kü· giltere harbi kaybetmek tehlikesine kanlı, fakat o nisbette de, bizim iç" 

f 
çük orkestra, 24, 30: İngilizce konferans. . 

- Niçin gizli olsun e eın. Cemil, Dilfinp kalfanın bu planın- düştüklerini gördüler. Bir taraftan A- en şanlı bir muharebesi cereyan ettı· 
Bir anda üç kadın sesi, biribirine ka~ PRAG merikayı kendi lehlerine kazanmak Seddülbahire, Arıburnuna. dalı 

dan hoşlandı : 
l 7: Dvorksy ve şarkı söyliyen çoc.ukları, yolunu tutmakla beraber diğer taraf- sonra da Anafartalara ihraç ya rısıvcrmisti. 

' Cena~. tatlı bir gülüşle, başını Ce-
mile doğru eymişti: · 

- Bakınız, ne diyorum} 
- Ne diyorsunuz;. .. 
- Arkadaşlara diyorum ki... Ma-

demki, Çamlıcaya, Kadın efendi haz

retlerine gidiyoruz, diye izin almış çık
mışsınız. Ah mümkün olsa da, bir yer-

de toplansak, eğlensek; diyorum. 
- Kendileri ne cevap veriyorlar} .. 

- A .. Nasıl mümkün olur~ . . Ya; 

görülür, duyulursak; diyorlar. 

- Şu halde müsaade buyurursanız, 
ben bir sual sorayım. 

- Buyurunuz efendim. 
- Amma buna Ülfet kalfanın ce-

YilP vermesini istiyorum. 
Ülfet kalfa, aşifte bir tebessümle 

parlayan gözlerini süzerek başını ey
miş; fettan bir yan bakışla: 

- Ne gibi cevap efendim? .. 
- Mesela .. Görülmek ve duyulmak 

k'.orkusu olmazsa .. Cenan kalfanın tek-
Jifini kabul eder misiniz, efendim? .. 

- Mümkün değil efendim. 
- Niçin mümkün olmasın? .. 
- Yerin kulağı vardır, derler. 
- Hayır ... Sizi temin ederim ki, gi-

deceğiniz yerin ne gözü ve ne de kula
ğı vardır. Orada, bir tekir kediden bClıŞ~ 
ka hic bir canlı mahlUk yoktur. Tekir 
kedi de miyav demeden başka bir tek 

- Bravo .. Kadın 

ler. 

zekası buna der- t 8 40 M h 1 j l 7,55: Çocuk tiyatrosu, • : u te if, tan da mevcudu milyonlara varan İngiliz - Fransız orduları daha sahil 
19,05: Almanca neşriyat, 20, 30: Puççini- Ç l k R d } l h ki k" b J 

Diye mırıldandı. 
Her çılgınca verilen kararda olduğu 

gibi artık, bu meselenin üzerinde faz
la durup düşünmemişler; derhal bu 
kararın tatbikine girir\)mişlerdi. 

Cemil, Cenana karşı hissetmeğe 
basladıO-ı askta samimi olmakla bera-

, o ' 

ber, yine gençliğin coşkun hislerine 
kapılmış; eline geçen bu büyük fırsatı 
kaybetmek istememişti. 

Ülfet kalfanın esmer ve kanlı çeh
resi, bir kat daha penbeleşmiş; et ko

kusu alan aç gözlü bir kedi gibi, dilini 
dudaklarının arasında gezdirmişti. Dil

firip kalfa, çarşafının uzun eteklerile 
tozları savura savura arabacıyı savma
ğa gitmişti. 

Ortalık , kararmıştı. 

Köşkün cadde üzerindeki kapısın

dan giren Cemil, ko.şa koşa bahçeyi 
geçerek tar1alara açılan bahçe kapısını 
açmış ; Ülfet kalfa ile arkada.~1 Dılfi~ 

rib kalfayı içeri almıştı. 

Tertip edilen plan mucibiuce, öteki 
köşktekilere bir şey hissettirilmemek ] 
için Cenan, ortalık kararmadan yalnız-\ 
ca bir araba ile köşke avdet etmişti. 1 

Başının a!:{nsını behane ederek erken· 
den vatak odasına cekilecek ve sonra, . . 
hic kimse ·e örünmeden bahçeye çı-

ar ı usyası or u arına si a ve den uza aşmağa va ıt u am . 
nin (Madam Butterfley) operasının birin- cephane yetiştirmek kararına vasıl ol- karsılarında ilahi bir kudret gibi di 

ci kısmı, 21,40: Popüler org konseri, 22,40: • ,, .. 
Brün radyo orkestrası, 23.15: Pli\k. dular. kilen çelik bir irade, imanlı bir gö 

VIY ANA Fakat Rusyanın Avrupa ile olan ve onun her işaretiyle harikalar yata 

18, 1 O: Yeni Avusturya mu~iki~i • muh
telif, 20: Haberler, 2 l ,40 : Viyana filhar
monisi, 23 : Haberler, 23, 1 O: Bando rnü
zika, 24,40: Eski Viyana havaları. 

19 Mart Pertembe 
ISTANBUL 

18: Dans musikisi, 19: Haberler, 19, 1 5: 
Muhtelif plaklar, 20 : Sıhhi konferans: Dr. 
Recep Ferdi tarafından, 20. 30 : Stüdyo or
kestraları, 21. 30: Son haberler. 

muvasalası Akdeniz ve Karadeniz bo- tan bir varlık buldular. 
ğazlarından geçtiği için evvel emirde Bunlardan biri Mustafa Kemal, b 
bu boğazları açmak lazım geliyordu. ri de Türk askeri idi. 
Esasen her iki boğazdaki tahkimat es- 1f.. 
ki sistem toprak yığınlarından mü - (Çanakkale) geçilmedi; çünkü 
rekkep ve buralarda yerlel1tirilmiş o- müdafaa eden (Türk) idi. Çünkü o 
lan müdafaa silahları da eski ve adi o harikalı müdafaa kudretini 
ateşli toplardan ibaretti. (Atatürk) idi. 

Bundan başka bu topların yerleri u- * * * 
zun sulh senelerinde, ihmal ve dikkat- Çanakkalenin geçilemeyİfİ on 111 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının sizlik yüzünden, boğazlarla alakadar yonluk Çarlık Rusyası orduJarı 
gazetelere mahsus havadis ~ervisi verile · bütün yabancı devletler tarafından öğ- müthiş savletini yıprata yıprata . 

~.~~~:: ..................................................... renilmiıŞ bulunuyordu. Çünkü bu ordular sllahsız ve müh 
«Şu halde en çok, beş - on gemi ile matsız kalmıslardı. 

- -- - -·-, Bu netice Almanya ile müttefikle 
' nin daha uzun müddet harbe de" 

edebilmelerini temin etti ve bü 
harp dört uzun sene sürdü. Bu de 
mm neticesi Çarlık Rusyada So 
ihtilalinin kopmasına sebep oldu. 
suretle Çanakkale müdafaası cihan 
rihine yeni bir istikamet ve cere'/ 

verdi. I "it 
Eğer Amerika da Fransa - nw 

tarafında harbe girmeseydi büyük 
bin akibeti, muhtemelen, çok ~ 
netice verebilir ve bugünkü du 

18 maıt 915 bahri hücumunda Çanakkale boğazında bata.o, Franıız donanmasına a 
haritası bamhaışka bir manzara 

mensup, Buv e zırhlısı D · cet 
derdi Celal U1 
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Gerginlik gevşedi, fakat tehlike hala var! 
lngiltere Berline şartlarını kabul ettireceğini bildirdi, 

Almanya da Londra konuşmalarına iştirak ediyor 

Donanma 
Piyangosu 

So :ı Keşidede ikramiye 
Ve Amorti Alan Tahviller 

Donanma Cemiyeti ikramiyeli tahvi • 
)atı piyangosunun 16 mart 1936 günü Y•· 
pılan 60 mcı keşidesinde ikramiye ve a • 
morti isabet eden tahvil numaralan şun 4 

)ardır: (Bat tarafı 1 inci yüzde) 
ıae bu teminatı vermis bulunuyordu. O halde ikinci şarta karıı 

verilen cevapta Alman noktai nazarına muhalif bir şey yoktu. 

/ngilicren .'n J "/manyaya Verdiği Teminat 
°Filhakika İn~iltere Hariciye nezareti Alman notasına verdiği ce • 

~llpta İngiltere hükumetinin şimdiki müşkül vaziyeti tesviye için elin • 
~en geleni yapacağım anlatıyor, fakat hu sırada daha sarih bir taah -
~iitte bulunamayacağını söylüyordu. 

Mister Edenin imzasını ta§ıyan bu notanın ihtiva ettiği umumi temi • 
lıat Almanya tarafından kafi görülmüı olacak ki Almanya hariciye na
~ltı Fon Nöyrat, konsey reisi Mister(Stanley Bruce) e fU telgrafı gön • 
derdi: 
d6 mart tarihli telgTaflarınızı aldığımı tetekkürlerle beyan eder ve 

~on Ribentrobın Milletler Cemiyeti konseyinde, Fransa ve Belçika 
1~rafmdan ileri sürülen me$elelerin tetkikinde Almanyayı temsile me
ll'ıur edildiğini, mumaileyhin per~embeden itibaren Londrada buluna
C\ğım arz ile kesbi §eref eylerim.» 

Almanya hu ıekilde konseye endiıe veren gerginliği gev§etti ve 
bllhranı daha az tehlikeli bir safhaya nakletti. 

Konseyin Dünkü Toplantısı 
Bu suretle konseyin dünkü aleni celsesinde Fransanm kendiıi ve 

aelçika namına verdiği takriri bugün müzakereye ve ka1'ar vermeğe 
1iiıum kalmamııtır. 

Fransa verdiği takrirde Almanyanın Veraay ve Lokamo muahede • 
1trini ihlal ettiğinin konsey tarafından kararlattırılmasını ve bu kara • 
~ .. Milletler Cemiyeti umumi katipliği tarafından Almanyaya tebliğ 
~dilmesini istiyordu. Konsey reisi, dün bu takririn müzakeresine ve bir 
~~tar verilmeıine mani olmuf, ve bu suretle gerginliğin vahim bir ma-
l:Jet almasına kart 1 aelmiıtir. . 
l\.onsey bugün evvela hususi bir celse yaptı, bu cebede ruznamesi

~i lıazırladı, bunu hafi bir celıe takip etti. Almanyanın ce.vabı hafi cel -
~in toplandığı sırada aıeldi ve M. Avenol tarafından konseye gön • 
~ttildi. 

Hafi Celsedeki Milnakaşala1 
liafi celsede çok hararetli münakaıalar olduğu anlatılıyor. Roman· 

'' dıt bakanı Titületko beyanatta bulunarak meseleyi uzun uzadıya 
~ıtlı ettikten ıonra bunun mesele ile doğrudan doğruya alakadar mem
·~~etlerden daha genit bir ıahaya tesiri olduğunu anlatmış ve ttortada 
:illetler Cemiyetini kendileri için en esaslı destek :sayan bütün küçük 
~\'Jetlerin emniyeti mevzuu bahsolmaktadır. Konsey, tecavfü:e muka • 
~le etmelidir)) demif, İıpanya delegesi; Milletler Cemiyeti tarafından 
~tutacak yolun :sarih ve basit olduğunu, konseyin ancak muahedenin 
~l~Ii meıeleıi üzerinde bir karar vermesi li.zım geldiğini izah etmİ§ • 
1~• Danimarka dıt bakanı Muneh, umumi bir hal ıuretine, açık kapı bı
'kllmasını ve münakaşanın umumi bir mahiyet almasını arzu etmİJ, 
~Urk deleıesi, daha ıe~İf münakaşaya muhalif bulunduğunu ıöylemİi, 
tlltere dıt bakanı Mister Eden konseyin Hitler tekliflerini müzakere
~ •alahiyettar olmadığını anlatmış, Fransa dıt bakanı «Fransa bir te • 
._\tii.ze uğramııtır. Muahede Franaanın kuvvete kuvvetle mukabelede 
~lunması hakkını veriyor. Fakat Fransa meseleyi Milfetler Cemiyeti
~ ıetirdi ve vaziyete uygun ve haklı bir bal sureti istedi» demiıtir. 

Aleni Cel8ede Görüşülenler 
\ıt\.onıey hafi celseden sonra aleni bir celıe yaptı ve Stanley Bruce 
~anyanın cevabını okudu. 
l\lrnanya, Fon Pibentrobun perşembe günü Londraya muvasalat ede

~!>· 
\ dni bldiriyordu. Halbuki Fransa per§embeye kadar bütün işi bitirmek 
1~tnekte idi. Bunun üzerine MisteT Bruce ya Almanyanın Londra ıefi
t~: •ali.biye~ verilmeıi, _yahut Alman deleıesinin daha ıür'atle gelme· 
1Sİn tetebbüılerde bulunması kararla§tırıldı. 

Türkiye Delegesinin Teklifi 

l 

~leonıeyde evvela Türkiye delegesi •Öz aldı, konseyin tetkk etmekte 
'-iu mesele hakkında bir tavassut yapılacaksa, konıeyin tavauut 

'-'~•İni tercih edeceğini bildirdi. 

Sovyet Rusynnın Fikri 
l:>t\ha sonra Sovyet Rusya mümessili Litvinof söz söyledi. Litvinof 
~\itecavize yol açmak, mütecavizi teşvik etmek doğru değildir. Mil • 
i ~ .. Cemiyeti muaheoelerin ihlaline müsaade eder, ve buna kartı ted
: ~lrnazsa kendini sarsmış olur.» Sovyet Rusya hariciye komiseri bu-
llıüt eakip Sovyet Rusya - Fransa paktından bahsederek Almanya • 

~.~ransayı bu yüzden tec.,.avüzle itham ettiğini, halbuki paktın sıf te -

1 \iı rnahiyette olduğunu, F ransanın da, Rusyanın da Alman topra • 
~~ gözleri olmadığını anlattı. Daha sonra «gayri askeri mıntakalar 
l· tçin en iyi çaredir, Ren meselesinde de öyledir>> dedi. 
ltı ltvinof yoldaş nihayet Her Hitlere cevap verirken onun «mücade -

ıı adlı eserinden iktibas ettiği parçaları nakletti ve nutkunun sonunda 
~la.. .. 1 d. . . 

• I soy e ı: 

ı'.ıA.lınanyaya tecavüz edetek bir kimse yoktur. Her Hitler son tek -
'~~.de Ahuanyanın bütün kom~ularile yirmi beş senelik bir ademi te -
~ \iı misakı imzalamağa lıazır olduğunu söylüyor. Lokarnoda bir 
~~· 

iş Galiba Evvela Divanı Adalete Gidecek 
Londra, 17 (A. A.) - Deyli telgraf gazeteıi, Almanya ile yapılacak 

müzakerelerin 'u tedbirlerden ıonra yapılmasını istemektedir: 

Keşidede itfa olunan tertip numaraları: 
9. 767. 1400. 2120. 2884. 4 l ·~9. 

4532. 6213. 7419. 7733. 940?. 9494. 

İkramiye isabet eden numaralar: Almanya, Fransız - Sovyet paktı ile Lokarno muahedesinin kabili 
telif olup olmadığı meselesini La Heye divanına arzedecek, ve divan 
Almanya aleyhinde karar verdiği takdirde kıtaabnı Rhin mıntakaaın • 
dan geri çekmeği kabul edecektir. lngiltere, hali hazır vaziyet içinde, 
Fransa ve Belçikaya karşı, Lokarn o muahedesinin icap ettirdiği temi· 
natı tekit edecektir. 

Jkramiye TL Tertip No. Sıra No 

Fransa lngiltereden u%aklaşmamalı 
Paris 17 (Hususi) -- Saylavlar kurulu dıt komisyonu reisi radikal 

sosyalist Paul Bastia «Ere Nouvellen gazetesine yazdığı bir makalede 
diyor ki: «Fransa İngilterenin yardımına muhtaç olduğunu unutmama
lıdır. lngiltereye karşızahiri zaferler elde edilebilir. Fakat bu zaferle
rin meı'um neticeler vereceğini söylemek lüzumsuzdur. Filhakika biz 
İngilizlerin Lokarno paktına izafe etmek istedikleri tefsir tarzına iti~ 
raz edebiliriz. Fakat iıleri ancak kar11tırmış oluruz. İngiltere hakiki 
bir tecavüz kart11mda bizim yanımızda olduğunu beyan etli. Bu, 1914 
teki vaziyete niabetle muazzam bir terakki eseridir. Bu manevi teaa • 
nüdü zayıf dütürınekten çekinelim.» 

fngiltere Kralı Flandeni Kabul Etti 
Londra, 17 (A. A.) - Kral bugiin öğleden sonra, Buckingham sara

da, Flandeni, Becki ve Van Zeelandı kabul etmiıtir. 

Hitlerin Nutkuna Dair Tafsilat 
Fraııkfurt, 17 (Huauıi) - Hitler, dün gece burada söylediği nutukta Al· 

man milletine hitaben c<Fransa ile anlatmak istiyor musun?» süalini aora
rak ccevet)) cevabını aldıktan ıonra 'u sö:deri ıöylemiftir: 

«Şimdi ayni ıual Franıız milletine de sorulıun. Hiç fÜphe etmem ki bu 
millet de bizim kadar bantı ve anlatmayı istemektedir. «Şiddetli ve ıürekli 
a lkıslar.)) 

' 
Alman milletine gene aorsam: ccFranşız milletini ezmek ve onu kendi hak-

larından mahrum bırakmak iıter misiniz? Bütün Alınanla cmayır isteme
yiz» cevabını vereceklerdir. Franaız milletine de uAJman milletinin kendi 
topraklarında diğer milletlerden daha az haklara sahip olmasını mı iatiyor
sum> diye sorsak, eminim ki o da «hayır» cevabını verecektir.>> 

Dançiği De Unutmamışlar! 
Berlin, 17 (A. A.) - Nazi lideri Albert Forster, bugün söylediği bir nu

tukta: 
«Hitler Dantzigi unutmamlfbr .Dantzigin Almanya ya döneceği 

uzak değildir.n demittir, 

SON DAKiKA: 
Alman Delegesi Londraya Hareket Etti 

• Berlin, 18 (Hususi) - Konsey Alman delegelerinin konsey içtimama 
sür'atle ittirakini istediği için Fon Ribentrob ile diğer Alman murahhasla
rı bu aabah tayyare ile hareket ettiler .. 
·: Alman mürahhuları bu konseyin bugün öğleden ıonra yapacağı içtimaa 
yetiteceklerdil'. 

Göring Flandenden Soruyor : 
Bertin, 17 (Husuıi) - General Göring Ren mıntakasında ıeyaha.t e

derek nutuklar söylemektedir. Göring, Kolonyada söylediği bir nutukta 
«B~ herkesle iyi geçinmek iıteriz, fakat bir kiınse de menıleketiıni~de yap· 
tığımıza kan,amq» dedi.. Göring daha sonra Dortmund' da Almanyanın 

Ren itgalinden geri dönmiyeceğjni an1attıktan ıonra M. Flandenin Al • 
manyaya kartı aldığı vaziyeti itaret ederek: uM. Flanden! Franıa nüfusu
nün yüzde kaçı senjnJe beraberdir!» ıualini sordu. 

Zeeland Geri Döndü : 
Londra, 17 (Huıuıi) - Lokamo devletleri bu sabah toplandılar. Ak • 

f8Jllleyin, konseyin içtimaındna sonra da, lngiltere bariciyeainde te~ar 
görüttüler. Belçika Bllf vekili Zeela'nd,Brüksele döndü. Anlaşılan Londı·a • 
da yapılan gizli müzakerelerin verdiği neticeyi Belçika hükümetine 
anlatacak ve daha sonra geri dönecektir. 
=============================================-======= 

Yersiz ve manasız bir söz 
(Baı taralı 1 inci yüz.de) lan bütün memleketleri tabii hu -

yazdıktan sonra mü1akatı şöyle anla - dutlarımız içine almak istiyoruz. 
tıyor : Yani Lübnanı, Asıl Suriyeyi 

«Omuzları yastıklara gömülmüş-. Cebelddürüzü ve hatta İskenderunu 
sarı, zayJf bir adam.. Ziyaretimin se- hakimiyetimiz altına almak istiyoruz. 
bebini anlathm. Kısık kısık nefes ala- Yani, muhtariyet verdiğiniz bütün 
rak yavae bir sesle cevap verdi: yerleri ... . 

1200 1400 50 
300 9409 3-J 
100 2120 lf, 

10 767 5 
10 4332 26 
10 6213 56 
10 1400 33 
10 9409 3 
5 9409 78 
5 9 7 
5 21'20 H 
5 7419 67 
s 2120 1 
5 7733 28 
5 6213 22 
s 767 9 
5 6213 2 
5 2120 20 

Yukarıdaki tertiplerin lıizaiarında gös .. 
terilen sıra numaralarından mütebaki ayni 

tertiplerin diğer sıra numaralarına ve 
2884. 4189. 9494 No. lı tertib•: kftmilen 
amorti isabet etmiştir. 

ikramiye ve amorti bedelleri 2 3 mart 
1936 tarihinden itibareıı tediye edilecektir. 

Amorti bedeli beher tahvil için bir Ti.irlt 
lirası on kuruştur. 

Gümrüğün Kitabeleri 
Müzeye Kaldırıhyor 

Müzeler idaresi gümrük dairesinin 
kitabelerini tarihi ve bedii bnkımdan 
kıymetli bulduğu için bunları eski 
Türk ve islam eserleri müzesine kal .. 
c1ırtmaya karar vermiştir. Dün müze~ 
nin selahiyetli bir memuru bu kita .. 
beleri tetkik etmiş.tir . 

Kayıp Ermeni Genci 
Anadoluya Gitmiş 

Bir saatçi yanında çalıştrken üç aYı 
önce işini bırakarak ortadan kaybolan 
Gedikp8ıŞada tuhafiye tüccarı Ka rako
çun oğlu 20 yaşmda Y ervantın ;3 ar
kadaşiyle bir olup bir i§ tutmak üzere 
Anadoluya seyahate çıktıkları an1aşıl· 
maktadır . 

Fakat Y ervant]a üç arkadaşının A
nadolunun hangi semtinde buiunduk .. 
]arı meçhuldür. . 

İstanbul emniyet ikinci şube mü "" 
dürlüğü bütün kaza ve vilayetlere 
gönderdiği birer tamimle akibeti babasi 
tarafından merak edilen Y ervantı a • 
rastırmaktadır. . 

Bu kayboluşta bir cinayet ve bir Ö• 

]üm ihtimali görülmemektedir. 

Sishane Kazası Tahkikall , , 
Şişhane tramvay kazası etrafında· 

ki adli tahkikat ta son safhaya crmi~tir. 
Dün bir çok ~ahitler dinlenmiş ve artıl( 
dinlenecek şahit kalmamıştır. 

Evrakın yarın istintak ha .. 
kimlerinden birine verilmesi v~ ititin .. 
takça da suçlar hakkında karar alın· 
ması bek1enmektedir. 
-.. 1 ..... 1 •••• 1 • t ... -.ıı ..... .1 • ' ' ••• •ıa. 

ti aramağa mecburuz. BunC;t. mukabil 
müttefikimiz, manevi ve maddi bir 
takım imtiyazlara sahip olabilecektir. · 

Fransız gazetesinin muharriri Gu .. 
nun üzerine sormuştur: 

- İttifak akdetmek istediğiniz ec
nebi devlet acaba hangisi olal:aktır? 

- Biliyorum. Suallerinizi sorunuz, Şamı merkezi hükumet yapmak ve 
cevap vereceğim. bir hükumet kurmak. memleketi beş 

- Fransa ile düşman değiliz, hatta 
dostuz, bizi tanıyan ondan dalıa iyi 
bir müttefik olmtyacağma göre Frnn • 
sayı tercih etmek münasiptir. '.\1üca • 
dele ediyor ve bunu Suriyenin ıs~ 

Yüzüne baktım güzel bir adam • vilayete ayırmak, 1920 de Faysalın 
mtş.. yaptığı idari esasları kabul etmek .. ( 

Programından bahsetti: Bilakaydüşart ve derhal istiklal is- tiklali ıçm yapıyoruz . Şahsi 
hiç bir düşüncem yok.. Gö 

ij• 1 tecavüz paktı idi. Ve yirmi beş sene gibi bir müddetle mahdut 

~~di~~le~ebet d~va~ e~ip .~i~e~e'ct: ~ O ~~lde125 1ıen1e~ik. bir ademi te.... 

((İstiklal istiyoruz, müttehit bir Su- tiyoruz. Kuvvetli garp devletlerinden 
riye kurmak emelindeyiz.» dedi. biriyle de derhal ittifak akdetmeğe, ve 

Sonra fikrini şöyle anlattı: . bizi mağlup edebilecek komşu devlet
- Suriyenin hudutları dahilinde o- ]ere ve bilhassa Türkiyeye karşı gran~ 

rüyorsunuz, belki o günleri de görmi"' 
yeceğim, biz faniyiz .. Elverir ki tikirleı 
yaşasın!,> 
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ASAN KUVVET URU 
1 MUMi, KANSIZLI ve K i hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. Ço

cuklar, Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA deposu 

• iY AT BERLiN S 
BÜYÜK PROGRAM "A,, KÜÇÜK PROGRAM 

1 
"B,, KÜÇÜK PROGRAM 
5 ağustostan 23 ağustosa 
Seyahat, ikamet, yemek 

tenezzüh il mevki T. L. 175 

·\ 'ı Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
29 temmuzdan 26 ~stosa 29 temmuzdan 16 ağustosa 

Seyahat, ikamet, yemek Seyahat, ikamet, yemek 

III " " 135 
FUTBOL, AT YARIŞI v.s. 
Ancak 20 yer kalmıştır. 

tenezzüh II mevki T. L. 210 tenezzüh il nci mevki 175 
ili " " 175 III " " 135 

UMUM SPORLAR ATLETİZM ve GÜREŞ -----
SPC R BİLETLERİ SATIŞI VE SEYAHAT İÇİN DERHAL 

A A 
Seyahat acentalarına. Tel : 44914 

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

... ~·ADY 

1 R dyolin 
-------
diş 1 eri, 
dişler çehreyi 

güzelleştirir. 

Radyolin' 
diş le ri, 
dişler mideyi 

sağlamlaştırır. 

kullanmaktır 

• 

RADYOLİN dişleri temizler ve parlahr, mikropları 
yüzde yüz öldürür, diş etlerini besleyerek has
talanmalarına mani olur, ağız kokusunu keser . ..... 

"-.ıllillll!! ... ııc:::m--~mm:ı..aıt1EEB:mmm-.----,I, -, 
DEniş ağrısı ıstırabların KOMs~ı~·~:ü~~·~ZUK 1 

müthişidir ! Saç eksiri 

• 1 
En şiddetli diş ağrılarım dindirir 

GRiPiN 
BUtün ağrı, sızı ve 

sancıları keser. 

Baş ağrısına, nezle, grip ve 

romatizmaya karşı 

bilhassa müessirdir. 

• 1 

,1 ............................. -............ ~ 
Memur Aranıyor 

Ankara Emniyet Direktörlüğünden: 
Ankara kadrosuna 150 Polis alınacaktır. İsteklilerin Askeri 

terhis vesikası ve nüfus kağıtlariyle birlikte fstanbulda Polis Mektebi 
Ankarada Emniyet Müdürlüklerine müracaatları. "549,, "130 l,, 

Türk Hava kurumu 
•• •• 

Şimdiye kadar bin!erce kiı"yi zeıgirı etmiıtir. 
6. ncı Keşide 11 Nisan 936 dadır. 

P.UyUk ikramiye: 2 O • O O O Liradır. 
A)r.ca: 30.~0D, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikraıniyelerlo 

( 50.00.)) liralık iki adet mn:uifat vardır. 

1 

Saçlann dökUlmeıine ve kepek'en
meıine mani o'ur. SllçJarın kökle
rini Jcunetlendirir ve besler. Tabii 
renklerini bozmaz. latif bir rayihae 

Tardır. 

lnglllz Kanzuk Eczaneaı 
Beyoğlu - lstanbul , ______________ _ 

--- -
Biga icra memurluğundan: 
Biganın Bnlıklı çeşme köyünden 

1 Salih oğlu Recebe ilamla 7868 
kuruş borçlu Sclvi köyünden Halil 
oğlu Mehmedin h zedilen tapunun ma -
yıs 9 30 tarih ve 2 No. sunda kayıtiı Hasar
lı altında tarafları şarkan yol şimalen yaya 
yolu garben dere cenuben hark ile mahdut 
bir değirmen odası binası yeni ve içinde bir 
çift tas konulmuş işlemekte bir çift taş ta 
ihzar edilerek konulmakta olan tamam• 
1 100 lira kıymetinde su değirmeninin 3 his
se itibarile bir hissesinin açık arttırma sure
tiyle satılmasına karar verilerek taıihi ilô.n
dan itibaren bir ay müddetle müzayedeye 

! çıkarılarak 6 / 4/ 936 pazartesi ~ünü saat 
. 14 tc Biga icra dairesinde satılac.aktır. Sa
tış kıymetinin o/o 7 5 ni bulmazsa 1 5 gün 
daha temdit ve 15 ci 21 / 4/936 salı günü 
saat 1 4 te en fazla arttırana sal ılacaktır. 
Arttırma şartname!li herkesin görmesı için 
14/ 3/ 936 tarihinden itibaren 20 glİn müd
detle İcrada açıktır. Satıştan mütevellit bi
lumum masarif ve ücreti tellaliye müşte -
riye aittir. Satışta icra iflas kanununun 
1 2 3 ten 1 3 7 ye kadar olan maddeleri nn
zara alınır. Taliplerin % 7,5 depo parası
nı veya milli bir bankanın teminat r.lektu
bunu ibraz etmeleri şarttır. Bu suretle talip 
olanların Biga icra dairesine 936 - 45<> 
No. dosya ile tellal Yusufa müracaat etme
leri ilnn olunur . 

~ Dr. lbrahim Zati " 
Belediye kartııında Pıy.:rlotl 

cadduinde No. 21 
HeriÜD 6tledoa ıonra haıtalar 'J 

kabul eder. 
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Son Posta Matbaaaı 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp. H. Lütfü 

Dikkat Lazım! .. 
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ÇOK KIYMETTAR 
VE ÜHiM BiR ARSA ,,f 

i ~~f·· 
ıılaııb ıldıı M ılımutpaşıulıı, "> ı.J>ı 

ıwkuğııı da mefı-u lı lıtilı11t ve 'l er; 1 fı 
nıeıkı·zi umıımisı olan merhuın 1:,1 

]>a~n. koııağıııııı urııaısı temel ~a\tt 
ve derunuudtıki ıııtılıztın il• bırlı 
satılıktır. . . . sııtlJ 
Talıp ol ııı'urın Bı.:~ıktaş 1 ıortcı 9S6 
llııkıık l\l ılık~ ue,.ıne 20 Ma . u9Jl 
ennt 14 dl! ıııi.ırucllat eylcıııttlerı 

olunur. 
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