
- ÇARŞAMBA - •s KART idare lfJeri telefonu: 20203 Fiyab 5 kanat 
• • 

Dünyau .,...rıkararırken Fransız - Alman Ihtilifı, 
Türk milletinin iradesi F ransız-lngiliz ihtilafı oldu 

• • 
ismet lnönü Dün Afyonda Çok Lokarno ceplı.esi parçalandı, 

Güzel Bir Nutuk Söyledi konseg karar vermeden dağıldı 

Afyon, 24 (Sureti mahsusada gönderdiğimiz arkada -
••ınızdan) : 

İsmet lnönü bugün buradaki Atatürk Zafer anıtını 
llÇarken şu nutku söylemiştir: 

ljirk Kurtuluşunun Hakiki Remzi 

Afyon - ft~~talya Hathnın 
hk Kısmı Bugün Açılıyor 

Bu Kısım 137 Kilometredir; Geriye 110 Kilometre 
~ıyor, Bu Da 1,5 Senede Bitirilecek 

Londrada atılan ikinci adım, 
yenin bir anlaşma projesi hazır
lamayı istihdaf ediyordu. 

Lokamo devletleri başba 
verip bu projeyi vücude getir 
diler, fakat müzakereleri telt r 
başlarına yaptılar ve Almanya
~ M~pna C\hııa~r. 

ilk ince l..okmııo devletleri -
nin bu işi anla,arak ve uzlata-
rak batardıkları zannedilmişti . 
Fakat çok geçmeden evvela İ
talyanın bunlarla birlqik olma
dığı anlaşıldı. 

ltalya, Fransa. Belçika ve 1n 

Bugün mühim bir kıımının küpt giltere ile birlikte hareket için, 
reımi yapılacak olan Afyon • An • zecri tedbirlerin kaldırılması · 

nı şart koştu. talya battı, timdiye kadar inp edil-
i Daha sonra lngı"ltere efkarı mit olan timendifer erimizin hem 1 

umumiyesi Re.e yeniden ngi -
iktıaad, hem de memleket müdafaa- liz askerlerinin gönderilmesi, 
ıı bakımından en mühim bir parça • lngiliz erkanı harbiyesinin 
ııdır. Bir kere Antalya zirai mahau- Fransa ve Belçika erkanı har -
lih itibarile Türkiyenin belki en biyeleri ile görüfmesi teklifleri-
ııen•in ve iklim ve bavaıı itibarile de k ...... · tt. ve lng·ılte e - ne -T ısyan e ı r Fran.ııı gaıetelerjnin hüeuın et· 

«Aziz vatandaşlar. önünde toplandığımiz anıt özel en pzel bir köteıidir. Bu muazzez hükumeti vaziyeti tavzih ede - tikleri lngiliz Dııbabıu Edea 

lnanalı yüksek bir belgedir. Bununla beraber büyük 1 vatan parçaıı üzerine daima bir ta- rek Lokarnocular arasındaki anlaşmanın bir ültimatom 
l"iirk ulusunun bir lahza kendisini toplayarak düşünme- J} .. 1 kım bethi.h gözler dikildiğini hep değil, mukabil tekliflerle karşılanacak bir teklif olduğu-
•ini dilerim. Karşımızdaki timsal, her hangi bir harbin ~ . -ı • b"l" 1 t b h t b.. l h d nu anlattı. 
~ferini ebediyete götürmekten daha yüksek ehemmiyeti :ı f ı ıyoruz ... f e .u a ' .0 Y e aıu a- Şu halde Lokarno devletlerinin anlaşması üzerinde is-
baizdir. 1 •. ne ve mutecavızane nıyetler beı - rar eden ve bunları bir kül tanımakta devam eden devlet 
. Bu bir askeri seferin neticesinden başka bir şey ifade \ \ liyenlerin de, niyetlerine ebediyen Fransa olarak kalıyordu. 

tder. Bu Türk kurtuluşunun hakiki remzidir. Türk kur- '" ıet çekecek çok kuvvetli ve kıymet- Almanya ise, bu teklifleri ancak mukabil tekliflerle 
tuluşu büyük ulusumuz aleyhine her huduttan koca bir li bir müdafaa vaııtaııdır. karşılamış bulunuyor. 
~nyanın hücumuna karıŞı Türk milleti ile ilgisini kay - =-~ lllfNl.IC3ı Afyon • Antalya hattı iki kııım • Konsey için Yapacak iş Yok 

tıniş ve harici müstevlilerle beraber 0_lm.uş .. bir idareye dan mürekkeptir. Birinci kıımı Af- Bu vaziyet karşısında Lokarno devletlerinin anlaşma· 
(D 11 d ) Afyon-Antalya hattının yapılmı' ve yapılacak .a 

~ evamı ıncı yuz e olana• ksımlarını göaterir harita (Devamı 11 inci yüzde) (Devamı 11 inci y~de) 

a~·ç~~~k·ı:ı;~~--A~~~·~~? .. A;-;;;;~J;·----···· .. Hiti~;i~··oii~kii-N~t-·k-·-·~--~· .... ··-· 
Şüpheli Bir 

Analardan Fatma Çocuğun Kendisine A _, v k l d 
A. Old v a··t·· a· S . aam.ıa aan ı ıt uguna u un ır emtın 

Alman Devlet Reisi "Pazar Günü Millet Benimle 
Beraber Olduğunu Gösterirse Avrupaya Yeni 

Meklifler Yapacağım ,, Dedi 
Şahadet Edeceğini Söylüyor 

Nermin isminde bir kızın kendisini payla· 
llrnayan iki anadan hangisine ait olduğu 
lbeıelcsi etrafındaki adli ve tıbbi tetkikat 
devam etmektedir. ' • ' 

Bu hususta dün Nerminin ' babası oldu. 

t~u iddia eden Mehmet Alinin söyledik, 
rıni yazmııt1k. Bugün de kızı kendini" 

~ğurduğunu iddia eden Fatma 1lhanı~ 
sözlere verdiği cevapları yabyoruz. 

Fatma İlhan diyor ki: • 

- Ben bundan tam sekiz yıl evve1 At· 
~tarında saraç lımail namında bir adam 
~-lıtaıile Mehmet Ardahan ile evlendim 
A\l saraç İsmail mektep arkadaşım Nec • 
~enin kocaaıdır. 

(Devama 7 inci 7ilzde} 
Nermin ve şimdi yaolannda bulundutu 
ana11 ve bab811 Mehmet Ali Ue Nezahet 

Litvanyalı doktor olduğunu 
söyliyen adam açlık 

grevine başladı 

Ankara, 24 ( Huıuıi Muhabiri • 

Fransız Toprakları 
Üzerinde Alman 

Tayyareleri 

mizden) -Ankara zabıtaıı bir kaç Berlin 24 CHuıuıi) - Alman 
aün evvel ıüpheli br tahıı yakala • devlet reiıi Her Hitler bu aktam da 
mııtır. Litvanyalı bir doktor oldu- ntihap nutuklarından birini söyle • 
ğunu aöyliyen bu adam aorulan bir di. Nutuk (Doyçland Hol) de irat 
çok ıuallere cevap vermekten iıtin- edildi ve 33.000 kiti tarafından din
kif eylemiıtir. Son sünlercle açlık lendi. Nutuk ayni zamanda bütün 
ll'evine hqhyan 1* adama cloktor • Alman radyo iıtaıyonları tarafın • 
lar bu(Ün ıırınıa lle ııda vermiı - dan netredildi ve tehirde 1 .000.000 

1 

lerdir. Berlinli tarafından dinlenerek ,,.ı - HıLerın Londraya gönderditi mOmesslll 
Tahkikata ...... edili,.-. qlaadL .(Devamı rı inci yüzde) 1 Ribentrop tayyareden inertea 



2 Sayfa===-~~=======:-==-======"'-==============-=====~S~O~N~~P~O~S~T~A~·--=====-========z--ıı:::::::~~~~::~::::::;::~::::::=M=art===25:;;:=: 
~-----------------, ' 

Herıüa Resimli Makale a Kurtaran a Sözün Kısası --
Jıal78111 .. .ıı ... eoi ,ı.,. 

• 
ICiillia ,,.la miyara. 

lıalyaJan alınacalı Ja• 
• 

le •talya bü-

H abq harbi münasebeti ı 

yük hir imtihan seçirdi. 

MiHetler Cemiyeti ltal~nın aleyhine 
z.ecri tedbirlerin tatbikına karar verince 

h.ı,.a hileli yollara bat vurarak kendi ibti· 
y~lamıı temine ça)lftı, yahut dahilde ye -

tiştiremediği, bulamadıiı maddelerin ye -
rine batkalarını ikameye mecbur oldu. 

Bu yüzden altı aydan beri hayli S1kıntılara 

katlandL 
Bu altı aylık tecrübeden sonra Musolini 

ltalya için yeni bir iktısat siyaseti takibine 
muztar kaldı. lki gün evvel faşizmin yıl • 

dönümü münasebetile verdiği bir nutukta 

bu yeni iktısat siyasetini anlattı, 

Musolininin yeni iktıaat aiyaseti dahilde 
devletçiliği biraz daha arttırmak, hususi 

ve dağınık teşebbüslere mümkün olduğu 
ltadar az saha bırakmak, ve hariçten te • 

dariki zaruri olan mevadı yurt içinde ya

;::.bilmck tir. 

Mli/tünlba 

Vekili 
lllrem-Telu-... 

T rakyada ve Bulgariatanın bad 
yerlerinde oturan dindatlarp 

1D1Z1D; bir takımı cahil yobazların elle
rinden neler çekmekte olduklarını, il.
ri hamlelerinin, irticaın kara kafasiyl• 
nuıl .çarplflığını her sün. oradan ge
len gazetelerde okur, elem duyarız. . 

Bu mezar taşı kılıklı, insanlık v41 
terakki dütmanı heriflerden biriniıt 
hem ağlatıp hem de güldürecek mahf
yetteki bir marifetine de son defe 
muttali olduk . 

Evroı müftüsünün geçenlerde Gü• 
mülcinede bir iti çıkmış. Giderken1 

yerine vekil diye kimi bıraksa beğenir
ıiniz} Müftülük tercümanı Haciyanl 
oğlu Filip adındaki bir hıriıtiyanı 1. 

Derken, müftü efendinin avdeti 
gecikmiş ve bu esnada, vekil de iste • 
yenlere: Ketebehülfakir Filip veledi 
Haciyani, ufiye anhü ! imzasiyle fet • 
valar bile dağıtmışlf. 

Cihan harbinden ders almış olmasına 
rağmen Almanya da bugün ayni sıkıntı 
içindedir. Ham maddeyi hariçten tedarike 
mecbur olduiu için paratı1nın mühlln bir 
kısmını harice vermek mecburiyetindedir. 

Hayatta hepimizin bir kurtaranı Tardır. Fakat en bii:yiik kurtancunız kendimizb. En •lfldll 
m~kilerden, ölüm tehlikeainden, ifliataa, sukuttan, hu
IUa maddi ve manevi ölümlerden ltizi kurtaracak olan 

1eıine lanYet içimizdeki irade kunetidir. 

Şimdi müftü cenaplarına: Bu oluC 
mu~ diye sorsanız, belki de: Elcevapj 
Allahü a'lem olur! di~ecektir. Kimimizi ölümle pençelefirken •ir doktor kurtar

mııtır. Bu kepazelik aklıma Köroğlunuli 
bir fıkrasını getirdi: 

Bütün milletler ve bütün dünya bir harp 
için hazırlanıyor. Bu hazırlıkta en ziyade 
ehemmiyet verilen teY harice muhtaç ol -
maksızın kendi kendine yetecek vesait te
minidir. Bunun için de harbe hazırlanan 
milletler •nayün mühim kısunlanm ya 
devletleıtirmiılerdir yahut devlet kontro -
lü altına almıtlardır. Bu zaruret bütün 
dünyayı iktnat siyasetinde yeni bir istika· 

mete götürmektedir. 

Kimimizi hayabmızm •ir dön1im • noktaaıada •üüi 
elini •ermek suretiyle •iai lmrtarmııhr. 

Kimimiz bir kaaadan bir yabancının yardımıyla haya
tımızı kurtfu'mıtızdır. 

İrademize aalaip oluraak bir çok telalikelerden 

makta süçlük çelune:yiz. 

kurtul. 
Köroğlu, bir gün Rumelinde dola • 

fıyorken, bir ufacık kasabaya gelmif. 
O aralık, kasabanın biricik camiind41 
öğle ezanı okunuyormuf. Köroğhfı 
müezzinin sesini beğenmiş, kulak ve~ 
m.. Bakmış ki, herif ezanı: 

* Jabiir ,,.,1n İdİyora:.s. 

M aarif idarem lstanbulda çocuklann 

tatil zamanlannda iatifade edebile ~ 

celderi 36 epor ~ 7aptıımaia karar 
•ermif. Bu eene bu meydanlardan birin -
cisi yapılacak. bütçenin müsaadesi nisbe • 

tinde diğerleri de peyderpey kurulacaktır. 
1.tanbulun epor meydanına deiil bir 

kültür parkına ihtiyacı vardır. 

(söz 
"Gönlüm,, de 
Yangın Var! 
Bazı kimselerin soy adlan cı"bi. bazı a

partımanlann, bazı mÜe88e8elerin isimleri 
de insanı hayli cüldürüyor: 

Bir arkadat anlatmıftı: Bir gün. Tak • 
simde, bir bakkal dükkanına, ııenç, güzel 
bir ecnebi bayan cirmit. ve bir çok nesne
leri tarttırıp, küfeye doldurttuktan aonra, 
dükkan sahibine: 

- Sev beni 1 demİf. 
Bu cazip ve umulmaz teklif kartısında 

yüreğinin etekleri tututan genç ve dışarı

lıklı bakkal, derhal tezgahın baıından kaÇocuklarımız .okaklarda toz toprak 
b k 1_ dının yanına aokulmUf. Kadıncağız içinde oynuyorlar. Bunları u pis so aııL - hem 

lardan kurtanp ..,ar meydanlarında top -
lamak hayırh bir tqebbüatür. fakat bu, 
dajuuk, yanın. nokan bir ittir. 

Hem •Ütimizİ. hem paramızı iaraf et -

memif olmak için 36 apar meydanı yapa
cak yerele, 'belediye ile birleterek planlı, 

mütemadiyen: 
- Sev beni! der, hem de kendisini aev

miye çalıtan bakkalı itermİf. 
Nihayet, tesadüfen oraya siren lisan bi

lir bir zatın müdahalesi. itin garip maru • 
yetini anlatmıt. ve çirkin bir hadisenin ö

nünü ~ıı: 
propamh. modern bir it yapmak elbet te Meier, bu ecnebi bayancağız, Talimha
daha faydabdır. Ba aebeple bizce yapıla • ne meydanında: •Sev beniıt adındaki a • 

cak feJ' apar meydanı deiil kültür parkı- partımanda otururmuf. ve bakkala bu adı 
dır. aöyliyerek, aldıiı etY•lann apartımanına 

Kültür parkı. çocuğun hem beden. hem gönderilmeeini anlatmak iatermit-
fik.ir idmanlanna yanyan her türlü vuıta- Dün cazetede okuduiuma göre, Nitan
lan bir araya toplayan bir yerdir. Bunu tapnda Gözüm adında bir apartımanın ka
ilk defa Sovyetler Moalı:ovada yaplDlf)ar· loriferlerinden yangın çıkmlf. ve hamdol • 
dır. Bizde de lzmir belediyesi buna benzer .un, büyümeden aöndürülmüı. 
bir kültür parkı yapmaia tetebbüs etmit - Şimdi taeavvur edin: Meaeli. Ayupa -
tir. l.tanbul böyle bir parka daha büyük tada bir apartımanda oturuyorsunuz. A -
bil' tiddetle muhtaçbr. Maarif idareaile be- partımanın adı da ı<Gönlümlıı ... 
lediye el ele verine bu parkın yapılmasa Talihsizlik bu ya. Günün birinde, apar· 
hayli kolaylapr. tımanda yangın çıkıyor, ve siz hemen te-

lefona eanlıp itfaiyeyi anyor: 

Hadiseler Karşı~ında: 
Ku .. •11alr•• Kliprll 

Eyüpteki ihtiyar )eylek anlattı: 

- Aman, diyorsunuz, Ayupataya ye
titin I •Gönlüm» de yancm varı .. 

Soranm size. bu takdirde, .itfaiye ku· 
mandana. eize Balurköyüne telefon etme
nizi öiütlerse haksız eayılabilir mi) 

- Evvel zamadda, dedi. bir Karaköy * 
köpru.ü varJIUI. Zaman geçmİf. eskinıif, Ked111• Al'llaında S.kel Modası 
parçalanmıt. ite yaramaz bir hale gelmiı .. 
Keamitler, biçmifler, Unkapanı ile Azap -
kapı ara•na sermiwler. 

Günün birinde yine eakimit. yin~ par -
çalanmıt-. Bakmıılar olacak gibi deiil. 
Jeniclen kesip yeniden biçiyorlannıf. Kes
me, biçme iti bitince buraya getirecekler
IDİf. Bir ayail burada olacakmıt bir ayaiı 
da Siitlicede: 

.lbai,.ar )eylep .ordum: 

- Bunu bana DİJ'• anlatbn) 

Japonlar yurtlannın timalindeki Hok· 
k.aido adamnda. soiuktan dolayı yapya -
mamaktadırlar. Orada Minus iaminde bat
ka bir ırk vardır. Bunlann sakala merak -
lan pek fazladır. Kadmlar, sakallan çık -
madıiı için apiı bir mahlıik telakki edil
mektedir. Onlar da bu vaziyetten kurtul
mak gayretile, her gün suratlannı tıraş et· 
tirmekte ve yüzlerine kıl çıkaran çqit çeşit 
ilaçlar sürmektedirler. 

ARASINDA) - Allahu ekber, derler .. Uilaheil" 
lallah, derler .. diye okuyor. * HERGUN BiR FllRA 

Memleketinde bUyUk 
adamdır! 

Şair Andelip. Sirkecide, Mkembeci· 
'nin ilzerinde oturur, memleketin l\er 
tarafından fstanbula gelip te. o civar
da dolatan. otellerde beytutet eden 
tqralarla ahbaplık eder, düter kalkar
dı. 

Bir aün. Arnavutluktan, kim bilir 
ne cibi bir iı talı:ip etmek için buraya 
düpnÜf islim aia adında biriırile ta • 
nıftı. 

lalim aja, tairden, birlikte Mah -
mutpataya kadar giderek, kendisine 
bir kat elbime almalarını rica etti. 

Dük.kanda, lalam ağa bir ceket ta -
kımı beiendi, aırtma giydi. Fakat el
bise uzun, genıttı ve adamcağızın 
üzerinden dütüyordu. 

Dükkancı, bunun yerine batkasını 

teklif etti ve: 
- Öteki elbiM l:Miyük adam içindirl 
Diyince. Anclelip. cidcli)'etini aela 

bozmakaızın, dükkancıya: 

- Sual dedi; sen bihnezsin. Bizim 
aia efendi de kendi memleketinde bü

yük adamdır! 

·--------------------------· BULMACA 

Soldan sala: 

1 - Firari ve hain padiph. 2 - Çe • 
nemizdeki kıllar. 3 - Bir kadın ismi, öl· 
çü. 4 - Kanınızın kardefi. 5 - Bir ec -

Çok Yaşamak 
lateraeniz Eoleniniz I 

Amerikada yapdan bir iatatiatii• nua
ran evli adamlar. bekar1irdan daha fazla 
yatıyorlar, daha az deli oluyorlar ve daha 
az cinayet iıliyorlannıf. 

Ve bqeriyetia ..ıahma erkekleri evlen-

dirmekle h•ılama~ imit. /1 

* Macerıa ... d• Kmnll NlkAh 
Macariatanda. Macarlann eski adetleri 

mucibince nikah yapmak u.ulü moda ol· 
muştur. Bu usulde gelin ve cüvey, May -
yar Hadur ismi verilen mukaddes bir ta• 
pn önüne geliyorlar, ikiainin avuçlan ke
siliyor, ondan aonra birbirlerinin kanlı el -
)erini tutuyorlar. O kanlar bir tarabın içine 
akıhlıyor ve kupa, yani bnJı prap. mu• 
kaddes bir ateıe dökülerek yanıyor. 

Atet söndüğü zaman da nikah ta bit· 

Meraka dütmü" doğru varmıfı 
müftünün yanma. 

- Selamüaleyküm 1 
- Aleykümselim 1 
- Kuzum müftü çelebi 1 Demid 

kasabaya girerken merakımı mucip oı. 
du. Maşaal)ah, müezzininizin güzel, 
yanık bir sesi var. Ukin ezan okur ~ 
ken, acaba her kelimenin arkasındaıl 
niçin <cdetlern ilave ediyor) 

Müftü: 
- Ha, bak sana anlatayım! demif• 

Bizim asıl müezzinimiz askere gitti. 
Buranın halkı iee fena eeali ada
ma tahammül edemez. Giden müezzl• 
nin yerine onun gibi iyi okuyanı bula
madık. Hıriıtiyan bir bakbl vardır;' 
seıi gayet latiftir. Herifi çağırıp bd 
karı ona teklif ettik; o da kabul etti. 

miş oluyor. ds. 
.... -:--........ - ... - ................... --:-:- Şimdi ezanı o okuyor. Uk~n ta~ii, • L• 

nebı lı:adın iami. 6 - Duman kin. ni ayrı olduğu için, her kelımenın nı • 
bir P iliveaile koku olur. 7 - Rabıt e • h fne bir «derler» ilave ediyor; biı 
d ba.::...-•--ak • . 8 Ha aye ı 
atı. .,,..... • entarinin ucu. - n- de b h .. .. ruz 1 

b 
y _ • 

9 
M 

1 
... unu Of goruyo 

çere enz.er, uzap soetenr. - e ecın E .. ftü' ·• ba 0 müftünüd 
· b' d ıo B' '- .__ noı mu au, aca 

etı. ta ıat umanL - ır ren", uenze- "'\ M L'-L- •• 1 la • 
mek. 11 _ Boşanma. 8UJ'Uft hu.uU,.eti. eülile8inden mır Uua&a oy e o . 

Yukarıdan apilpı c:akl 
1 - Bir renk. otumıak. ~ - Bir 1tıt• a. 

nota, üstün. 3 - Yeni ölen tairlerclea bi
rinin ikinci ismi, diWz kalmak. 4 - Rahat 
edatı. gök. S - Mefulüfih. Fesat feY• 
6 - iki celin birhirini bu isimle çaianr, -
mi arap harflerinden biri. 1 - Erkek. Billnor Maaanıu? 
bir H ilaveeile döfeie diiten olur. 8 - Bir ~ 

------..... -----------------:::--·__...---

kadın ismi. hir 1 illveaile adet olur. 9 -
Fazlalık, dini buton. 1 O - Eski Omwı
hlarda tekaütlere verilen ikramiye tabiri. 
haya. 11 - Bir K ilavesile vücudumuzdan 
çıkar, inanmak. 

Dünkü Bulmacanm balli: 
Soldan aaja: 
1 - Musolini. Ki. 2 - Amin, an. 3 -

Dar, ashap. 4 - Albay, bizar. S - Esa
ret. 6 - Yua. atak. 7 - Ay. W. taYa. 

8 - Bet, yaz. 9 - Mete, azat. 1 O - Sir, 
lata, an. 1 1 - be. nine. 

Yukarıdan ataiıJ'a: 

1 - Mudanya. ai. 2 - Al, ay. miL 
3 - Serbes, bere. 4 - Asalet. 5 - U 
ya, adale. 6 - ima. raf. 7 - Niabet. tat. 
8 - inhitat, zan. 9 -· Az. kayL 10 -
Kapak, vatan. 11 - in. kaz. ne. 

1 - Fare isimli piyesi kim yazmııtır ), 
2 - Galataaraym müdüriyetinde bu • 

lunmut olan en büyük pirimiz kimdir) 

3 - Loire nehri nerededir} 
4 - Havyar TürkiyenİD nereaindea 

çakar} 
(<An .... yann) 

* (Dinlri ...allerin fffHIJlları) 
1 - Musikide nota eski Yunanhlardl 

zamanında da bilinirdi, 1620 tane itare~ 
le yazıbrda. Bu ifaretleri bildiiimiz nota 
haline setirmit o~ 4 üncü amrda Mila • 
noda papaslık etmit olan Saint Ambroid" 

dir. 
2 - Reünion adasının boyu 70, eni SO. 

meaahai aathiyesi 2500 kilometro murab-

baıdır. 

- Belki bilinin. dedi. bir Nurettin 
~ VIU'llllf. Benim ceddimin ceddinin. 
teddini yakaJamıt,. Bacaklannı, gagasını 

kesınif. 

İSTER İNAN İSTER iNANMA! 
3 - 1948, 1976, 2004, 2060 yılları• 

nın tubat aylanna beıer tane «pazarn i,... 
bet edecektir. 

- ftte, demit. timdi kuşa benzedin 1 
Gaguuu iki yana döndürdükten sonra ila
Te etti: 

- Buraya gelecek lı:öprü ile aramızda 
bir akrabalık var aamyorum da ... 

1MsET 

Kütahya muhabirimiz yazıyor: 
<•Geçen sün yalnız yqayan bir kadının kapıaı önünde 

küçük bir kız çocuiu sördüm. Sekiz yatında muma, ae
vimli bir kız çocutu. Adı Türkan. Sordum, aoruıturdum. 

Şu acı hakikatı ötrendim: 

Bu çocuk Emet kazaamdan yedi çoeaklu dul, fakat çok 
fakir bir kadından para ile aabn almWJ• H- de naul? 
Çocuiu tarbmflar •e oranın ra}'İcİDe sin ko:yan eti fi. 
yab üzerinden bir kaymet biçmİf)er. Ba auretle çocukca
iızı bir kaç liraya aatın almı,ı.r. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

4 - Eski tarihte tanıdıiımız Yund 
mütahirinden Ülyos kendisini saitr gös " 
terir, aleyhinde söylenenleri ititir, ona ıif 
re tedbir alırdı. 

5 - Venizelos siyaset sahnesine çık • 
madan evvel Yunanistanm mesahası 6% 

bindi. Venizelos bu topraiı bir misli arbt# 

dı. 

fi 
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25 Mili'\. 

Siyaset Aleminde 
Yeni Bir 
lik Maddeier 
Taksiınine Doğru 

SON POSTA Sııyr., l 

__ T_E_L_O_B_A_F_B_A_B_l _B_L_E_R_i _I 
L okarno cephesini tutan devletlere 

karşı Almanyanın bugün yarın ve • 

Habeşler Sulha Yanaşmıyorlar B_u,_Go ___ 

Londra · Y egine Hal Çaresini Arazi 8t;:;,~f : .. ::d~:.:~:.':b•···· teceği cevap alaka ile bekleniyor. Bu ce· 
"abın, Ren mıntaknsında 20 kilometrelik 
teni bir gnyri askeri saha tesisi hakkında
ki teklife karşı mutlak surette menfi, diğer 
bazı tali noktalara mukabil ise uzlaşıcı bir 
mahiyet arzetmcsi çok mümkündür. Çün
kü: Bu suretle Almanya zaman kazanmış 
olacak ve mayısta toplanacağı söylenen 
arsıulusal iktısat konferansına rahat rahat 
hazırlanacaktır. Demek oluyor ki, Ren 
gayri askeri mıntnkasının Almanya tara -
hndan işgali ve bu işgalden doğan hadise
ler, meselenin ilk safhasını teşkil etmekte
tlir. Müteakip safhalar ise, arsıulusal iktı-
8at konferansile beraber tecelli etmeye 
başlıyacaklardır. Bu konferansın verebile
ceği neticeler hakkında şimdiden esaslı 

bir şey söylenemez. Fakat İngiliz sömür • 
&eler servislerinin bütün dünyadaki ilk 
maddelerin yeni baştan taksimi etrafında 

letkiklerde bulunduklarına dair bir takım 
haberler sızmaya başladığı gözönüne getir
tilecek olursa, önümüzdeki müzakere ve 
l>azarlıklann ne derece mühim ve çetin 
davalara temas edecekleri kolaylıkla an • 
la§ılabilir. Daha şimdiden aksetmekte bu • 
lunan şayialara göre, şimali ve cenubi 
Afrika hariç olmak üzere, Afrikanın sair 
kısımlarında, Habeşistan da dahil olmak 
Uıere yeni bir ilk madde taksimi noktasın· 
dan harita tetkikatı yapılmaktadır. Yani 
lngilterc, eski Alman müstemlekelerinin 
\'eya onlann yerine bazı topraklar verilip 
~·crilmiyeccğini incelemektedir. Demek 
~uyor ki Almanya, bugünkü şeklile da • 
)'•nın bir kısmını kazanmış olmakla kal -
t\\ıyor, iddialarından bir kısmını da ilerde 
tahakkuk ettirmek üzere bulunuyor. Şu 
halde, önümüzdeki mayıs ayı, haritai ale
l'ı'lin yeni baştan gözden geçirilmesi gibi 
~İr mühim davaya gebe bulunuyor. 

Selim Ragıp 

Saatlerin Ayarı 
Bir Olacak 

Rasathanenin Hazırladığı 
Talimatnameler Kabul 

Edildi 

Ankara, 24 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Memlekette bütün 
saatlerin doğru olarak bir ayar
dan ayarlanabilmesi için İstanbul 
tasathanesince hazırlanan iki ta
liınatname Bakanlar Hevetinde 
kabul edilmiştir. 

Talimatnamelere göre İstanbul 
Osmaniye telsizi saat 1 J de 
tasathanenin saatini bütün mem
lekete bildirecektir. 

Askerliklerini Yapmadan 
Memuriyete Almanların 

Staj Müddeti 
. Ankara, 24 (Hususi) - Asker
lıklerini yapmadan memuriyete 
alınan lise ve bu derecedeki 
tnektep mezunlarının staj müd
~etlerinin 3 seneye çıkarılması 
akkındaki kanun layihası kamu

laya gelmiştir. 

Cür'etkAr Hırsız 
Evvelki gece Beyoğlunda T omtom 

~ahallesinde oturanları bir hayli heye
l:qna düşüren bir vak'a olmuştur. 

Bir apartımanın birinci katında Sul
l«ına adlı bir matmazel oturmaktadır. 
Cece saat :!,:m da bu matmazelin yat
lı" ~ı odanın penceresi açılmış, Sulta -
~a?ın korkudan evinden fırlayan göz
~tı önünde odaya bir gölge kaymıştır. 
d·u gölge bütün heybetile tecessüm e· 
kince Matmazelin ödü kopmuş, var 
c~~VetiyJe bağırmıya başlamıştır. 

llrültüye apartımanın diğer kiracıla-
tı " • o 1 b oo t kA d 

J etışmış er ve u cur et ar a amı 
takalamışlar, yakaladıkları zaman da 
d lı~un sabıkalı hırsızlardan Mirat ol • 
d~&unu anlayıp polise teslim etmi ;ler-
ır. 

~ Bu apartımanda bir ay evvel yapı · 
t' il \•e !)()()liralık eşya çalınması ile ne· 
l(:elenen hırsızlığı da Miratın yaptığı 
~lllaşılmı;Ştır. 

Mü had el esinde Bul maktadır m .... :0~.~.:.~:~:~cn~cv•:~·~: .. ı.~~::: 
Londra, 24 (A.A.) - Habetistanın leri toprakları tahliye etmeleri ihtima- mümessillerine, İtalyanların, 1907 

Paris elçisi Mariam öğleyin Mada- li mevcut olmadığı için, yegine hal tarihli Laheye andlaşmasının 23 Ün· 
riagayı ve Avenolü ziyaret etmittir. tekli gene arazi mübadelesinden iba • cü maddesi hilafına olarak zehirli 

Londradaki Habef mahfelleri, ret kalmaktadır. gaz kullanmalarını şiddetle protes-
mülikatın son derece kısa olduğunu Vücude getirilmesi muhtemel olan to, eden bir nota göndermittr. 
ve İtalyan kıt'aları, mukavemetleri a- müstemleke arazisi bütün yabancı Cicika harap oldu 

l 1 Hab ı · t ki devletlerin 22 nci maddenin betinci za mamıt o an et erın opra arı • Adisababa, 24 (A. A.) - Resmi 
m itgalde devam ettikleri için bu te - fıkrası mucibince istifade edebilecek- Habett mahafili, İtalyan u~aklarınu 
rait dahilinde her hangi kat'i bir sulh leri «açık kapm rejimine tabi olacak - ~ 

Amh ik H b · M"ll l C dün sabahki bombardımanından planı tanzimine imkan görülmediğini tır. ar a eşıstan ı el er e-
söylemektedirler. miyetine bağlı merkezi bir idare altına sonra Cicikanın ki.milen harap ol -

Lo d 24 (AA) P 1~ t konulacak ve Milletler Cemiyeti, duğunu söylüyorlar. n ra, . . - arıamen o . . 
mahfelleri ltal a ile Habesistan ara- imparatora, memleketi modemleftır • Roma, 24 (A. A.) - Haber ve • 
sında ıuth m~zakereleri ~kuu ihti- mek itinde yardım edecektir. rildiğine göre Ciciga'nın bombar • 
malini büyük bir füphe ile kartıla- Habefiıtanın proteıtoıu r dımanı bir saat, yirmi dakika sürmüı 
maktadırlar. f ... A~isa~ab~~ ~4 (A. A.) - Habeı ~e buna 27 tane uçak tlirak ebnİf· 

Maamafih, ltalyanlarm, ifgal ettil; 1ükumetı, bulun yabancı devletler lır. ................................................................ \. - ------............... • 
Emniyet işleri Yeniden 1 Türk - Rus 

T k . Ed•l k 1 Dostluğu 
a VJye J ece Molotof Sefirimiz Şerefine 

Kamutaya Verilen Yeni Bir Kanunla 
Kıdemli Memurlar Da Terfih Olunacak f 

Ankara, 24 ( Hususi ) - Polis 
teşkilat kanununa bağlı emniyet 
müfettişlerine ait kadro cedveli
nin değiştirilmesine dair kanun 
layihası kamutaya verilmiştir. Bu 

, layiha ile emniyet işlerinin muk
tedir memurlarla takviyesi ve 
kıdemli memurların refahlarının 
temini gayesi istihdaf olunmak
tadır. 

Mevcut kadro ile teklif edilen 
kadronun masraf farkı 1936 se
nesi Başvekalet bütçesinden Da
hiliye bütçesine devrolunacak para 
ile temin edilecektir. Teklif edi
len kadroda dört emniyet baş
müfettişi, 15 müfettiş, bir labora
tuvar şefi ve muavini ile 3 mer-
kez memuru katipler ve saire 
vardır. 

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

Venizelosun cenazesi doğ 
ruca Giride götürülüyor 
Atina 24 (Hususi) - Yunanista· 

nın Pariı elçisi Politiı baıbakan 

Demirciıe gönderdiği bir telgrafta 
pazar günkü hadiseler üzerine Ve
nizeloıun cesedinin Atinaya uğra • 
tılmadan doğru Giride gönderilme· 

sini Madam Venizelosun İstedi -
ğini bildirmiştir. 

Cesedi almağa giden torpidola -

rın doğruca Giride gitmeleri için 

emir verilmittir. 

Venizeloıun cesedi Pariste trene 

nakledilirken cenazeyi takip eden 

Yunanlılar bu meyanda general 
Plastırası ağlamışlardır. 

Kab:.ne aleyhinde faaliyet 
Atina, 24 (Hususi) - Bazı gaze

teler anti Venizelistlerin kabineyi 
düşürmek için faaliyete geçtiklerini 
yazmaktadırlar. Siyasi mahafilde 
Çaldaris ve T eodokis taraftarları · 
nın muvaffak olamıyacakları kana
ati kat'idir. 
Fransız ıeliri krala ziyafet verdi 

Atina, 24 (Hususi) - Fransız el
çisi tarafından kral şerefine elçilik 
binasında bir ziyafet verilmi§tİr. 

~--------------... ·--------------~ Çinde Vaziyet Vahim 
Pekin, 24 ( A. A. ) - Nankin 

kuvvetlerinden müfrez alb fırka, 

ayalet ordularını takviye için 
Şansiye gelmişler ise de vaziyet 

el'an vahametini muhafaza etmek
tedir. Çin komünistleri Hungtung 

ile Pingyanfu'yu işgal etmiş bulu
nuyorlar. 

Hauptman Davası Tazeleniyor 
Tren ton, 24 ( A. A. ) - Vali 

Hoffman, doktor Kondon'u, Ha

uptman'ın muhakemesindeki şaha

deti esnasında görülen tenakuz-

ları izah için, Lindberg davası 

hakkında bildiklerini söylemeğe 

davet etmiştir. 

Bir Ziyafet Verdi 

Moskova, 24 ( A A ) - ilk 
Türk - Sovyet dostluk ' pakbnın 
on beşinci yıldönümü münasebe

tiyle Molotof dün Türkiye büyük 
elçisi Apaydın'ın şerefine bir 
öğle yemeği vermiş ve ziyafette 
bütün hükumet azası ile dış 

komiserlği ve Türkiye elçiliği 
erkanı hazır bulunmuştur. 

Molotof ve Apaydın tebrik 
nutuklan taati etmişlerdir. 

Kamutayın Bugünkü 
Ruznamesi 

Ankara, 24 ( Hususi ) - Ka
mutayın yannki ruznamesinde 
askeri mektepler talebesile ihtiyat 
sübay namzetlerine maaş ve tah
sisati fevkalade verilmesine dair 
layiha ile askeri ve mülki tekaüt 
kanununun 19 uncu maddesinin 
değiştirilmesine dair layiha vardır. 

Bunlardan maada İstanbul üni
versitesinin müvazenei umumiyeye 
alınmasına dair kanunun bazı 
maddelerine fıkralar eklenmesi 
ve beşinci maddesine bağlı cet
velin değiştirilmesine dair layiha 
da vardır. 

Rus - Japon Müzakereleri 
Tokyo, 24 ( A. A. ) - Japon

yanın Moskova elçisinin Hirota
dan Sovyet - Mançuri hududu 
hadiseleri hakkında Sovyet Rusya 
ile tekrar müzakerata girmek 
üzere talimat aldığı söylenmek
tedir. 

Japon tekliflerinde karşılıklı 
bazı müsaadekarlıklar ve ezcümle 
bir hudut komisyonu tayini gibi 
müzakerata esas teşkil edecek 
bir takım şerait münderiç bulun
maktadır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

_ Al sana, bir havadis da- 1 . . . Yağların halisini fena • 1 . . . Belediye, fenalarına ha- Hasan Bey - inanma! Bu 
ha, Hasan Beyciğiml sandan ayırt e~mek içtn.. va civa katacakmıı! havadisin iç yüzü de, ötekiler 

ıibi bava dva çıkar 1 

parıltısı hoşuma gitti de dönüşte iskeleye 
kadar yayan indim; iki tarafta yükselip al· 
çalan tepeler, kırlar, papatyalarla, sarılı. 
beyazlı, penbeli kır çiçeklerile göz alıyor, 
ağaçların giydikleri bahar tacı gönül ok · 
§uyordu. 

İstanbulun en güzel yerlerinden olan 
bu vadi • Çamlıcadan Bülbülderesine ka • 
dar • dün kadınlı, erkekli kırlara dökülen 
halkla dolu idi; serbest bir gönülhoşluğu 
hııvasıııda birleşmi~ eller, tabiattaki can • 
!anma ve dirilme manzarasile beraber iç. • 
!erinde en tatlı isteklerin baıı kaldırdığım 

duymuş ve kırların sükun ve tenhaisine 
iltica etmiş gibiydiler. 

Aralarından tek başıma geçip sıyrıldı · 
ğım bu tabiata dönen insanlar kalabalığın. 

dan kurtulunca vapura binip Jstanbula geç· 
tim, evime geldim. İçimde kıskançlığa 
benzer, imrenmiye benzer. İptidailiğe ben· 
zer bir his var; belli belirsiz meraretimı 

tarih sayıfalarımda avutmak istiyorum. Ka 
nştırdığım kitabın yapraklarında Osmanlı 

padişahı üçüncü Osmanın Hassa bostancı 
başısına hicri 1 165 tarihile gönderdiği hük 
mü okuyorum: 

«Bifazlihi teala faslı baharı bediül' asa· 
rın hululünden naşi nisva taifesinden ba· 
zıları tenezzüh ve teferrüç bahanesile Üs· 
küdardan Kısıklı ve Bulgurlu ve Çamlıcı 
ve Nerdibanlı ve ol havaliye ve bazıları 

dahi Bey kozdan T okad ve Akbaba ve Der. 
seki ve Yuşa" nam mahallere arabalar ile 
gidüp haliyül'izar geştü güznr ve enva'i fe. 
zahatü genayii muhtevi harekatı gayri mar· 
ziyyeye içtisar eyledikler'i yakinen inhı 

ve ihbar olunduğu cih~tten men'ü def'i 
rütbei vücupta olmağla imdi fimabaad tai• 
fei nisavandan teferrüç ve tenezzüh ha • 
hanesilc ol mahallere araba ve tartki 8. • 
harle gitmeden men'i lazım gelenlere ge• 
reği gibi tenbih ve tcfhime ihtimam ve 
dikkat ve aleddevam teftiş ve tefahhus· 
ta takayyüdü tam eyleyüp hilafı fermanı 

ali harekete iştira eyleyenler ile arabacıla· 
nnı ahzü te' dip ve ta"zir için huzurumuza 
irsal ve ihzara bezli vüs'ü kudret ve mik • 
darı zerre tekasül ve taksirden ittika vt 
mücanebet eylemen babında fermanı a • 
lişanım sadir olmuştur buyurdum ki fi e 

vaili Receb 1165 '' · 

En Dünyanın 

Büyük Gemisi 

Kraliçe Mari Vapuru Bir 
Milyon s~yircinin Alkışları 

Arasında Yola Çıktı 

Londra, 24 (A. A.) - Kraliçe 
Mary Transatlantiği bu sabah 
Glasgov' da Clyde havzundan çık· 
tığı zaman hava fevkalade güzet 
ve rüzgar gayet müsaitti. Gemi, 
kıyıları dolduran bir milyon se
yircinin alkışları arasında Gre• 
enoock'a doğru on beş millik ilk 
seyyahtine çıkmıştır. 

Gemi süvariliği Clyde klavuz· 
ları şefi kaptan Dunean • Came-

ron' a tevdi edilmişti Clyde geçi· 
dinin bazı yerleri çok dar olduğu 

için klavuz gemileri epey zahmet 
çekmişlerdir. Kuvvetli yedi ı o
mörkör klavuz gemilerine yardım 
etmiştir. 

Kaçakçı Kondoktör 
Dün sabahki Avrupa ekspresilc, !s

tanbula gelen yataklı vagon kondok • 
törü Sururi süpürücü Mehmede taşıt· 
tığı bir bavulla istasyondan çıkarken 
rüsumat muhafaza memurları tarafın· 
dan yakalanmıştır. 

Bavul Sirkeci gümrüğüne 

gönderilmiş, içi yoklanınca kndın tu .. 
valetine ait 7 kilo 8 gram kaçak eşya 
yakalanmıştır. Suçlular tutularak tan· 
kikat başlamıştır. 
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ı ______ ı ____ ~-----
Postane Veznedarını 
öldürenlerin Duruşması 

Abdullah"Ben onun kızile evlenmek istemiştim, reddetti, 
bu sırada şaka yaparken tabanca patladı,, diyor 

Galata pastahanesi vezneden Hüseyin! - Senin Yunusla bir olup Galata ~ 
Hüsnünün öldürülmesi ile neticelenmi o • tahanesini soymak makıadile veznedar 
Jan Ayaz ağa cinayetinin muhakemesine Hüsnüyü öldürdüğün söyleniyor, ne di -
dün ağırcezada devam edilmiştir. Daha ycoc.ksin~ Diye sormu tur. 

ndliye açıhrken koridodarı dolduran yüz -ı ÔlcliirmeJim, km;a il.. öldü 
lerce dinleyicinin mahkeme lonuna sığ- Abdullah bu suale fU cevabı vermiştir: 
ması imkansız olduğu için duruşma baı - - Hadisede bir kast yok. Veznedarla 
lamadan eVTel polmcrle mahkeme kapı • ~amimi idim. iftara kendi nzasile geldi 
~unda tertibat ahnmıştı. iftardan sonra t 30 kurup bir otomobil tu· 

Abdullah ile Yunus mevkufen Müki - tarak Ayazaiaya gittik.. Mak.aadımız vez-
fat ta gayri mevkuf o1arak hakim huzuru
na getirilmişlerdir. 

Hüseyin Hüsnünün veresesinin avukat-
1 n Osman Fevzi ile Ömer Şevki, suçlu • 
lardan Yunusun avukah Nuri idi. 

Sorguya ilk önce Abdutlahtan başlan -
mı~tır. Ahdutlah, baba11nm Haklu, ana • 
mmn Cemile Talat olduğunu ve Ürgübün 
Sincson köyünde doğduğunu söylemi te
ve11üdünü de 332 olarak bildi~ir. Rm 
Abdullahın tevellüdünün Orgüptcn sorul
duğunu ve buna 331 doğumlu olduğuna 

dair cevap geldiğini bildirmiı fakat Abdul
lah 332 doğumlu bulunduğunda ısrar et • 
miştir. Bu alrada davacı avukatı Osman 
Fevzi mahkeme heyetine bir hüviyet cüz
danı uzatarak: 

- AbduUabın nüfua kağıdıdır. Bir o • 
telde borcuna rehin olarak ıapkaaile bir • 
likte bıra'kmı~ haber alarak elde ettik! de-

ncdarın bende bulunan köpeğini satmak
tı. Fakat başka köpeklerin tecavüzünden 
köye giremedik. Avdet ederken Hüseyin 
Hüsnü ile aramızda biz mesele açıldı. Ben 
onun kızile bir yuva kurmak maksadile 
konuşuyordmn. Fakat Hü.anü kazını bana 
deiil Rızaya vermek istiyordu. O gece kı
zını :kendi.sinden iatedim; vermem. dedi. 
Ben tabancamı çıkardım: 

- Kendimi öldüreceiim 1 dedim. 
Veznedar: 
- Bırak böyle ıakalan .. Yarın düşü -

nüriim; bir feY yaparız 1 dedi. F alcat bu 
sırada nasıl oldu bilmem, tabanca patla -
yıverdi. Bak.tun, veznedar yere serilmiş. 

Maznun bundan sonra şimdiye kadar 
kendisini kurtarmak için bütün suçları Yu· 
nusun üstüne attığına, ve bao]ca yerlerde ver
diği ifadderin doğru olmadı~ı söylemiş
tir. 

mittir. Abdullah nüfu9 kaiıdını görünce §a• • Yunu• ne diyor? 
şırmı§ ve: Yunus ise bu katil hadisesi hakkında 

- Otelde pansiyon olarak bulunuyor- kendisine sorulan suale §Öyle mukabele 
dum. unutmuşumf diye cevnp vermiştir. 

Abdullah isticvabında dişci mektebine 
aami sıfatile devam ettiğini bildirmiştir. 

Abdullahtan 110nra Yunusun sorgusu ya • 
pılmıştır. Yunus ta Abdullahla ayni köy
den olduğunu ,332 doğumlu bulunduğu • 
nu, bekar olduğunu ve be§ sene gönüllü o
larak orduda başçavugluk yapuğını an -
Jatmı§tır. 

Son olarak sorguya Mükafat çekilmiş, 

Mükafat Bartınlı olduğunu 28 yaşında bu
Junduiunu, iki çocuklu olduğunu, ve ilk 
kocaaının öldüifinü, şimdi ise aşçı Meh -
mcdin ni~nl111 olduğunu söylemiııtir. 

etmiı;tir: 

- Ben askerden terhis edildim. Abdul-
lahın evinde oturmağa başladım. Bir gece 
veznedar Hü.anü iftara geldi. Kendisile o 
zaman tanıştık. Gece Ayazağaya köpek 
eatmıık için gezinti yaptık. Geri dönerken 
ben biraz ilerdeydim. Arkamda bir taban
ca patladı. 

- Abdullah! diye bağırdım. 
Abdullah: 
- Sorma Yunus! Bir kaza oldu. Dedi. 

Baktım, veznedar Hüsnü yere yuvarlan -
mış .. 

O yazdtıTı okumadan imzalaJım 
Reis Yunuaa veznedardan aldığı saati 

Nevşchirde bir handa satmak istedii;rini, 
kimse almak istemeyince halaya attığı 

meselesini sorunca Yunus bunları inkar 
etmİ§ ve ilk tahkikat, istintak yazılan 

için bana okutmadan imzalattılar. Ben böy
le ifade vermedim.. İddiasında bulunmuş-

Bu sorgulardan sonra suçlular hakkın -
da yazılan istintak karan okunmu~tur. Bu 
karar Abdullah ile Yunusun Galata posta
hanesini soymak maksadüe veznedar Hü
seyin Hüsnüyü Pangaltıda Poyraz soka • 
ğında 24 numaralı eve iftara davet edip 
gece Ayaz.ağaya ladar gezinti yaptıkları
nı ve Ayazağa açıklığında Abdullahın ta- tur. 
banca ile ve%Dedar Hüsnüyü öldürdüğünü 

Miiltalata gelince sonra Abdullah ile Yunusun vezneda -
nn üstünden aaatile kasa anahtarını alıp 

cesedi çalı çırpılarla örttüklerini, sonra yi
ne beraberce eve döndüklerini, evde rnkı 
İçerek sabahleyin Galata postahanesini soy
mnğı karar1aşbrdı1dannı fakat veznedar 
Hüsnü ailesinin Hüsnünün eve gelmeme -
inden meraka düşüp hadiseyi zabıtaya 

haber vermelerile tasavvurlarının tatbik 

Mükafat çocuğuna ayakkabı almak için 
kocasından kalan tabancayı satmak iste -
diğini ve bu maksatla Abdullaha verdiğini, 
meseleden hiç haberi olmadığını, hadise -
den sonra tabancayı dolap üstünde bul -
duğunu, fakat korktuğu için helaya attığını 
anlatmıştır. Birinci celse 12 de bitmiştir. 

l kinci celıe 

Hakkımız Yok Mu? 
Memlekette Yaprak Sigarası 
içmek Y ••ak Edllmemell I 

Bir okuyucumuz dert yandı: 
- «- Gazetecisiniz. kulağı delik 

geçinirsiniz. Memlekette yaprak siga
rası içmenin fi'len yasak olduğunu işit
tiniz mi} Zannetmiyorum. Hadiseyi 
size ben öğreteyim: 

Ben ötedenberi yemeklerden sonra 
bir tane yaprak 11İgara11 içerdim. Bir 
cinsine alıımııtım, hep onu içerdim. 
inhisar idaresi iki yıl evvel bu cinsi or• 
tadan kaldırdı. Yerine daha pahalı.sıru 
koydu. Çaresiz boyun eğdim. Geçen 
yıl bu yeni alıştığım cin!!· de kaldırıl
dı, yerine üçüncü bir çeşit getirildi, nİ · 

hayet son iki ay içinde yaprak sigara· 
9ının 4.5, 6.5, 11.5, 15.5, 20.5 ve 
26.5 kuruşluk bütün çeşitleri ortadan 
yok oldu. Bugün koca İstanbuJun için
de ancak iki dükkanda 29 ve 36 kuruş
luk ilü cins yaprak sigarası vardır, on

lardan da topu topu üç be~ kutu kal • 
mlştır. Sebebini sordum: 

- inhisar idaresi getirtmiyor, de • 
diler. Ve kulağıma da fw)dadılar: 

- Galiba hndi yaptığı dört buçuk 
kuruşluk eigarillusları ııatmak için 
olacak! dediler. 

İnhisar idaresinin bu yaprak sigara
larını bilirim. Haldarında iyidir, veya 
fenadır, demiyorum. Yalnız halkı yeni 
bir yaprak sigarası kulİanmaya zorla 
alıştırmanın mümkün olmayacağını 

söylüyorum, misali önünüzde; Ben 
yaprak sigarası içmekten vaz geçtim.» 

Biz bu okuyucumuzun mütalcaları

na ek olarak. inhisar idaresinin memle
kete yaprak sigara,ı11 getirilmemekle 
varidat kaynaklarından birini kendi 
elite kapamış olmasından korktuğu • 
muzu söyliyeceğiz. Ve: 

- Bu gibi ufak tefek ~eyler, fayda 
vermez. bilakis halkı lüzumsuz yere 
sıkar, diyeceğiz, 

Hakkımız Yok Mu? 

Bir Unievrsite 
Talebesi 

Traınvay Şrrketinden 

Tazminat İstiyor 

Üniversite hukuk fakültesi talebe
sinden Mehmet Ali oğ]u Abdullah 
dün müddeiumumiliğe müracaat ede
rek Şişhane tramvay kazasında ya • 
ralandığını ve Son Jorj hastahanesin -
de tedavi edildiğini söylemi~, kat'i ra
porunu istemi§tir. Abdullah korku -
dan heyecan hastalığına tutulduğu 
için doktorlar tarafından iki sene 
mektebe devamdan mennedildiğini id
dia etmekte, ı;ıirketten tazminat iste
mektedir. 

Davacı tabibiadilJere muayene et
tirilmiş ve kat'i raporu verilmiştir. 

edilemediğini bildirmekte, suçluların 450 ikinci celse saat 14, 30 da başlamıştır. O k T K 1 
nci maddenin son fıkrası mucibince du - Bu duruşmada veznedarın karde~i doktor ün Ü rarnvay aza art 
rn malannın İcnLSlnı, yaşlarının küçüklüğü 

dolayısile 64 ocü maddenin gözönünde 
bulundurulmasını, Mükafat ise tabancayı 

aaklayıp tahkikatı müşkülleştfrmek suçun· 
dan 296 ıncı m~dde ile muhakemesini is-
temektedir. 

Zeki, km Küsniye, Şükrü oğlu Rıza, şoför Dün saat on ikide Beyazıtta Tav -
Mustafa, emniyet komiserlerinden Alişnn şantaşı sokağınm başında bir tramvay 
ahit olarak dinlenmişlcrdir. kazası olmuştur. ;343 numaralı vatma-
Duruşma diğer şahitlerin celbi için baş- nın idare ettiği 104 numaralı tramvay 

ka güne bırakılmış, mahkeme çok kala - arabası şoför Alinin kullandığı 214:l 
bnlık olduğundan salonun kapısı kapatıl - ) t b"J k dan ça 

Müteakiben zabıt varakaları bb b .. d ·ı h numara ı o omo ı e ar a rpmı~ ve tı ı mış, u yuz en gazetecı er mu akemenin ·k· k d ' l · f I ' 
adli raporlan okunmuştur. Ve bunların ikinci celsesine girmeğe muvaffak olama • j ve 0

0
° ı ı mb~Jt~e ak arkı erıye ır atlmış-

kıraatinden sonra da reis, Abdullaha: mışlnrdır. tır. tomo ı ın ar a ısmı parçan -
----------·• mıştır. Polis, vatman ve şoförü yaka

Sigortacıların imtihanı 
Ticaret ve Sanayi Odasında sigar -

tacıların imtihanlarına başlanmıştır. 

Türkçe tekelJüm ve kitabetten imti -
han edilen bu sigortacılar perşembe 
günü de şifahi bir imtihana tabi tutu
lacaklardır. 

Şifahi imtihanda sigorta mevzun -
tından sualler sorulacaktır. 

imtihan neticesinde kazananlara 
birer kart verilecek ve bu kartı hamil 
olmıyanlar çalışamıyacaklardır. 

Ekmek Fiah 
lıtanbul Belediyesinden : 

Buğday Yolsuzluğu 
Ziraat Bankasındaki buğday yol -

suzluğunu tahkik eden müsteşar Atıf 

bu tahkikatını da bitirmiş ve raporunu 

vilayet meclisine vermiştir. 

Vilayet meclisi bu raporu :tetkik e-

decek mes'ullerin lüzum veya men'i 

muhakemesine karar verecektir. 

Şark Demiryolları Kongresi 

layarak tahkikata başlamıştır. 
*Bundan evvel de Tophanede bir 

tramvay arızası olmuş, bir tramvay 
kontak yapmış ve bütün kablo
ları yanmıştır. Arabadaki halk dışarı 
fırlamış, bu arada arabanın camı, çer
çevesi kırılmıştır. Araba bir başka 
tramvay vasıtasiyle depoya çekilmiştir. 

* Vatman Abdu11ahın idaresinde -
ki 170 numaral• tramvay da Maçka -
da 2154 numaralı otomobille çarpı~ -
mış, çamurlukları parçalanmıştır. 

* Pavli adında ] ;~ yaşlarında bir 

Görülmemiş Bir 
Dava 

Bir Adam Tabii Ömrünü 
Kısaltbklan İçin Tazminat 

istiyor 

Asliye dördüncü hukuk mahke -
ınesi bir, yaş eksiltme davasını tetkik 
ediyor. Davacı Galatada şarapçı Pan
deli Hıristomoetur. Dava edilenler de 
Tophanede oturan Hayrünnisa ve 
Hüsnüdür. İddia şudur: 

Pandeli Hıristomos bir gün T opha
neden geçerken Hayrünnisa ve Hüs -
nünün evlerinin damından başına taş 
düşmüş ve kendisini ağır surette ya
ralamıştır. Hıri.atomos on~ günken
disini bilmiyecek bir halde hastanede 
yatmış, huSUBi doktorlarda tedavi 
görmüş, günlük kazancını kaybetmi~· 
tir. 

Şimdi bu arızadan dolayı tabii öm
rünün kısaldığını ileri sürerek iki bin 
lira tazminat istemektedir. 

Temyiz mahkemesi insanların va -
sati ömrünü 60 yıl olarak kabul et • 
miştir. 

Mahkeme azadan Sabriyi naip seç
miştir. İki tarafın vekilleri ve tabibi -
adli Enver bu1unduğu halde hadise 
yerinde ve davacının başı üzerinde 
tetkikat yapı1m1f ve ömründen ne ka
dar eksildiği veya eksileceği teabit e
dilmiştir. Heyet raporunu dün mah • 
kemeye vermiştir. 

Beykozda Orta Mektep 
Kültür Bakanlığı Beykozda bir or

ta mektep açılmasını kararlaştırmış -
tır. Mektep gelecek sene Beykoz sa -
rayında açılacaktır. Emlak Bankası 
sarayı yakında Kültür Bakanlığına 

terkedecektir. T escllüm işi biter bit -
mez sarayda tadilata başlanacaktır. 

Acelenin Sonu 
Bostancı sakinlerinden avukat 

Emin Haydarpaşadan köprüye kalkan 
vapura binmek isterken denize düş -
mü.ş etraftan yetişilerek kurtarılmış -
tır. 

İ~lilnbul Beleditıni 

~ehir Tiyatrosu 

111111111111111 

11...111 

111111111 

Tepe başı Şehir 
Tiyatrosunda 

gündüz saat 14 de 
çocuk tiyatrosu 

GOlmeyen Çocuk 
akşam saat 20 de 

FAUST 
TOikçeye çeviren 

Seniha Bedri Göknil 

, __ ... Yarın akşam 

GALA SUVARESi Martın yirmi beşinci gününden ıtı
baren birinci nevi ekmek on bir bu
çuk, ikinci nevi ekmek on buçuk ve 
Francala on yedi kuruştur. 

Bu ayın 30 unda Şark demiryolları 

alelade bir heyeti umumiye içtimaı ya

pacaktır. Bu içtimada Nafıa Vekaleti 

münakalat reisi Rifatla Şark demiryo]
ları baş müfettişi Selahaddin hükume
ti temsil edecekler, hesabatı tetkik ey
leyeceklerdir. 

çocuk Şehit Muhtar caddesinde dura
ğa gelmeden tramvaydan atlamış, o 
esnada arkadan gelen sular idaresi 
müfettişi Aleksinin idare ettiği 202 
numarala otomobil Pavliye çarparak Yerlerinizi evvelden aldırınız. 
kasığından yaralamı~tır. } ~--•Telefon: 41656 , 

Mart 25 

Üsküdar İmar 
Ediliyor 

Rıhhmlar Düzeltiliyor, 
Yeni Parklar 

Yapılıyor 

Üsküdarda bir taraftan belediye, bit 
taraft,an da Çamlıcayı Güzell~t irme • 
Cemiyeti hummalı bir faaliyetle çalış-' 
malc:ta, Üsküdarın ve Çamlıcanm gii• 
zelle.ştirilmesi, ağaçlandınlması içid 
uğraşılmaktadır. 

Üsküdar iskelesinin yanındaki rıhtınV 
lar tamir ettirilmektedir. İskelenin Ô" 

nündeki meydanlığa bir park yapıla ~ 
caktır. 

Paşa limanı yolunun her iki tarafi' 
na parça parça bahçeler yapılmakta • 
dır. Yolun her iki tarafına çınar ve ıh°' 
lamur ağaçları dikilmiştir. 1 

Bağlar başında 170 metrelik bir sa"" 
ha park haline getirilmektedir. Çamli; 
caya yeni baştan 3000 çam ve akçe i:' 
ğaç dikilmiştir. 

Bir Çocuk Otomobil 
Altında Kaldı 

Kadıköyde lbrahimağa mahallesin • 
den Hüseyin adında f> yaşında bir çd' 
cuk yolda oynarken bir sarhoş tara • 
fından kovalanmış, Hüseyin korKd 
içinde karşı tarafa koşmaktayken Üs
küdar semtinden gelen şoför NazıJIJ 

idaresindeki 2078 numaralı otomobi]İJl 
altında kalmıştır. Çocuğun bir bacaii 
kınlmış ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Yahya Kemalin Dersleri 
Şair Yahya Kemal önümüzdeki haf• 

tadan itibaren üniversitede Türkoloii 
ve romanoloji mevzuları 

konferans şeklinde dersler 
ba;,;layacaktır. 

üzerinde 
vermey4 

Model getirmek üzere Avrupdya 
gitmiş olan 

Kadın Terzi ve Şapkacısı 

NEBAHAT 
Nisanın ikisinde lstanbula dönecektir. 

Takı.im Şark apartımanı 

Telefon: 41365 

KIRK YIL 
* HALiO ZIYA UŞAKLIGiL 

* Yeni çıktı. Her kit pçıda bulunur. 

50 lmruş1ur. 

Beyoğlu Fran:-.ız 

'l'iyalrosunda 

Halk Operatl 

Bu akşam 20.45 ta 

soıı lıaftahır 

BAY ADEfı --
, ALKAZAR SINEMASINDA 1 

Bugünden itibaren 
Jstanbulda ilk defa 

l<lhplPri durduracak 
heyecan filmi 



25 Mart SON POSTA: 

MEMLEKET HABERLERİ 

Bütün Ege Gençliği Kubi
liyın Mezarında Toplandı 
Menemende Büyük Bir ihtifal Yapıldı, Aziz inkılap 

Şehitlerinin Hahraları Saygı İle Anıldı 
• 

Kubilayın mezarında toplanan E6e 6ençliii 

Menemen, (Son Posta) - Aydın, anayla, Kubilayla ikiz doğan genç hem
fzmir, Manisa, Kasaba, Salihli,, ve da- şiresiydi .. 
ha uzaklardan gelen gençlik topluluk- Parti adına Yozgat saylavı Avni 
farı lzmir gençliğiyle birleşerek Mene- Doğan müessir bir söylev verdi. 
inene gittiler. Bundan sonra da Menemenliler a-

Menemene ve Menemen hududu- dına avukat Kemal, Muallimler adına 
ı1a yakın bütün köyler halkı da sabah- Hamdi Zühtü birer söylev verdiler. 
leyin, daha güneş doğarken Menemen- Şair Nedime Turan «Kubilay tepesi» 
de toplanmışlardı. Menemen kazası bu adlı bir şiir okudu. Bir manga asker üç 
kadar taşkın bir kalabalığı, belki de da- defa havaya atış yaparak aziz öliileri 
ha yeni görüyordu. selamladı. 

En az 25,00(J kişi Yıldız tepenin Saat lô,:-10 da Menemenin Kubilay 
~evresinde toplanmış bulunuyordu. mektebinde başka bir tören yapıldı. 

Törene istiklal marşıyla başlandı. isteyenler orada inkılap hakkında coş
Bütün gözler, inkılap şehidi Kubilay kun heyecanlarını ifade ettiler. Akşam 
Ve Menemenli Bekçi Hasanla Şevkinin saat on yediye kadar devam eden ihti
adları üzerinde yükselen inkılap ahi- fal ve gösterilerden sonra hey' etler bi
desine çevrilmişti. Ordunun en genç rer birer geldikleri yere döndüler. 
2<lbiti Asteğmen Halim, kısa bir hita-

be irad etti. Düzcede Müsamere 
Bu sırada abidenin taşlarına çehre

sini dayayan bir kızın hıçkırıklar için-

de ağladığı görüldü. Onun yanı başın
da siyahlara bürünm~ ihtiyar bir ka
\lın da ayni şekilde ağlıyordu. Bu Türk 
kızıyla Türk anası Kubilayı doğuran 

Düzçe (Özel) - Siyah, Beyaz spor 
klübü gençleri tarafından bir müsame
re verilmiş, halk tarafından büyük bir 
alaka ile seyredilmİh'tir. Gençler Akçe 
kocada ayni müsamereyi tekrar ede
ceklerdir. 

Bir Kız 
Kaçırma 

Vak'ası 

Akhisarda iki Evli Adam 
Bir Kızı Kaçırdılar 

Akhisar (Özel} - ikisi de evli olan 
Mustafa ve ismail adında iki adam 
Berle köyünün Osmanlar mahallesin
den Emine adlı bir kızı kaçırmı~Iar, 
Smdırgıya götürmüşlerdir. Bunlardan 
Mustafa kı:za tecavüz etmiştir. Musta
fa yakalanmış, hakim tarafından hak
kında tevkif karan verilmiş, Emine ba
basına teslim olunmuştur. 

lzmirde Pamuk isleri 
• 

İzmir (Son Posta) - 290:1 numa-
ralı pamuk ıslahı kanununun tatbikine 
başlanmıştır. Memleketimizde ekilecek 

pamuk cinsleri tetkik edilmeğe başlan

mıştır. Pamuk ihracatçıları, Türkofis

te, Ofis Direktörü Ziya Argunun bar"1· 
kanlığmda öı:ıemli bir toplantı yaparak 
pamuklarımızın dış piyasalarda daha 

fazla sürüm temin edebilmesi çareleri
ni araştırdılar ve kararlar aldılar. 

Türkofis lzmir Direktörlüğü bir ra

por hazırlayarak Ekonomi Bakanlığına 
gönderecektir. Tespit edilen cinsler ha
ricinde yapılcak ekimlerin imhası mev
zuubahistir. 

Bir şimendifer müteahhidinin 
doğduğu memlekete 

yaptığı iyilikler 
Divriki (Özel) -Şimendifer müteah 

hidi Mühürdar Zade Nuri Oivrikilidir. 

Buraya 50 bin lira sarfıyla bir orta 
mektep yaptırmağı taahhüt etmiş olan 

Nuri ,şimdi de hemşerilerine bir eyilik 
olmak için GO bin lira sarfıyla Sivas şo-

sesi üzerinde bulunan gayet eyi bir 
memba suyunu demir borularla kasa

baya getirmeğe karar vermiştir. Div,.. 

rikide su yoktur ve halk pis kuyu sula

rı içmektedir. Mühürdar oğlunun kasa
baya eyi su getirmeğe karar vermesi 
bütün hemşerilerini sevindirmiştir. 

darma binbaşısı ile evlenmi~ti. Ziya
fette kocasiyle beraberdi. Eski rnualli
mesi Fahire de lise müdürü olarak da
vetliydi. Yine sınıf arkadaşlarından 
Mediha vilayet mektupçusunun karısı 
idi. 

Genç kız bu akşam çok keyifliydi. 
-92- - Bürhan Cahit 25 • 3 -369 Altı yıl önce sessiz, mahçup, ür-

- «Türk milleti büyük şefinin aç
tığı yolda ve milli sınırları içinde elele 
l-'ürürken bir duygu ve bir gönülle ça
lıştıkça bugünü yarma bağlayacak o· 
lan yavrularımız da dünün bütün pü
rüzlerinden uzak bir emniyetle yetişe· 
ceklerdir. 

Su yoldaki prensibimiz yalnız §U· 

ttur: Biribirimizi sevmek ve elele çahş· 
tnak in 

Mahşer hali gösteren meydan dal· 
galandı. 

tığımız mücadelede ne kadar haklıy- kek; bırakıp gittiği kasabaya şimdi bii-
mışız. tün vilayetin meb'usu olarak girme-

Vali cevap verdi: nin verdiği manevi zevk bütün taı:eliği 
- Biz bütün mücadelemizde hak- ve hızıyla gözlerinden taşıyordu. 

lıyız 1 Yemekte arkadaşlarından uzak kdl-

Dışarıda halk dağılıyordu. mıştı. 
Herkes görmek istiyordu. Ankara- Şövalye Hasan Bey daha önceden 

dan gelenleri aralarında görmek onla· yerler hazırlanırken- kendi sandalyesi
n yakından görmek istiyordu. ni genç kızın yanına tesadüf ettirdiği 

Bunun için elden dağıtılan proğ- için yemekte hep onunla konuştu . 
ram bir kere de oparlörle halka söy· Şövalye Hasan Bey onun divanesi 
lendi. olmuştu. 

Sayfa 5 

İzmirde Toprak Bayramı Bornova 
Mektebinde Yapıldı Ziraat 

l:ıanir topralı llayramında flaluıtanlar 

lzmir, 24 (Son Posta) - Toprak toprak işleri, toprak verimleri hakkın
bayramı, bu ytl Qomova bağcılık ens- da ç.ok faydalı hasbühaller yapılmış
titüsünde hararetle tesid edilmiştir. Bu tır . 
münasebetle yapı]an törende köylü ve T anm okulu ve bağcılık enstitüsü 
rençber miırahhaslan ve yurt büyük- direktörü bay Hilmi, bu münasebetle 

lerl. haz b ı lardı verilen şölen esnasında bir söylev ~er-
ır µunmuş r. . • . 

N ld .. k k"· ·· d el k- mıştır. 
a o en oyun en g en oy ço- So "il' kı f tı· k.. 'k.1 nra mı ı ya e ı oy çocu a· 

cuklarının oyna.dıklan ulusal köy o- rı oyunlar oynadı ve geç vakitlere ka· 
yunlariyle törene başlanmış; köy ve dar eğlenildi . 

Kütahya- Balıkesir 
Yolunda İki Yarma 

Daha Yıkıldı 
Kütahya (Özel) - Son zamanlar

da yağan yağmurların tesiriyfc Kütah
ya - Balıkesir hattı üzerinde bir kaç 
yarma yıkıldığı, bu yüzden h enlerde 
aktarma yapıldığı bildirilmiştir. 

Bu hafta içinde de Dada ve Meşit
ler istasyonları arasında 217 inci kilo
metredeki yarma ile Pirfüeyler ve 
Dursun Bey istasyonlan arasındaki 
100 - 164 kilometrede iki yafma daha 
yıkılmıştır. Bu ikinci yarmanın temiz
lenmesi için 6500 metre mik'abı toprak 
kaldırılması icap etmektedir. Bu temiz
leme ame1iyesi 20 gün sürecektir. Ma
amafih trenler aktanna suretiyle yolla
rına devam etmektedirler. 

Jimnastik Şenliklerine Hazırlık 
Karaman (Özel) - Orta mektep

te bu yıl yapılacak jimnastik şenlikleri
ne hazırlanılmağa başlanılmıştır. Şen
liğe iştirak edecek talebeler için ~Ü(J çift 

Bayındırda Bir 
Cinayet 

Kadın Rekabeti Yüzünden 
Bir Genç Öldürüldü 

Bayındır (Özel) - Burada kadın 
yüzünden bir cinayet olmuş, Sadık ad
lı bir genç öldürülmüştür. Cinayeti" ;. 
leyenler Sadığın arkadaşları Hüseyin 
ve Etemdir. 

Bu iki genç de Sadıkla beraber Fat
ma adlı bir kadına tutkun bulunmak
tadırlar. Sadığa bu sevdadan vazgeç
mesini tavsiye etınİr11er ve Sadık bu 
tavsiyeye uymayınca onu öldünncğe 

karar vermişlerdir. Bu iki tlrkadaş Sa· 
ime isminde bir kadının evinde bir eğ· 
lenti tertip etmişler ve orada tabanca 
ile Sadığı öldürmüşlerdir. İkisi de ya· 
kalanmışlardır. Bayındır Müddeiumu
misi Ahmet tahkikata el koymuştur. 

siyah jimnastik ayakkabısı ısmarlan· 
mıştır. Ayrıca beyaz pantalon ve atlet 
fanelası da hazırlanmaktadır. 

fırkanın, yeni bir mesleğin vardacılı- tün o proğramlar, düşünceler parlak 
ğmı yapar, sadık bir çomar gibi bekçi- görünmesine rağmen yalancı bir yal
Hk ederler. Fakat efendi, patron deği- dızdan başka bir flCY değildi. 
şince onlar için mesleklerine, fikirleri- Bunu o zaman genç komiteciler de 
ne bağlı kalmağa imkan yoktur. Ek- kavrayamadılar belki! Fakat onlardan 
mek nerden geliyorsa bu sefer o tarafa daha sade düşünen halk tabakaları ta· 
kuyruk salladıkları görülür. biidir ki bu yaklızlara kapılacaklardı. 

Gültenle Hasan Bey bu'hu konu- Nitekim öyle oldu. Saray istipdadın-
şurlarken Şövalye: dan kurtulmanın verdiği sevinçle her-

- Bunlardan içimizde bile vardır, kes cemiyetin kulu, kölesi oldu. 
dedi. Bu memlekette bizim nesil ilk 
inkılap olarak 1 !JOS inkılabını gördü. 
Herkes ittihadı terakki cemiyetine can
'\'e gönülden bağlandı. 

O zaman cemiyetin bir büyük ha· 
tası olmuştur. İçine girenleri ihvan di

ye göğsüne bastı. Dışarıda kalanları 
ağyar diye ekmeksiz bıraktı ve bu su-

Amma niçin. 1ttihadı terakki cemi- retle memleketin en uyanık sınıfı sa
yetinin proğramını, maksadını biklik- yılan ve geçimini !hükumet kapılannda 
leri, benimsedikleri için mi .. Yook. Ar- arayan tabakaya politikanın bu en kö· 
tık hüküm, nüfuz o cemiyetin elinde tü tarafını aşıladı. O zaman Arnavut· 
olduğu için.. ların Ba kım klübü azasından bir Deb· 

Halbuki cemiyetin proğrammın te· 
Binlerce ağızdan bir ses çıktı: 
-Yaşa! 

Gece parti binasında bir konferans Ona hizmet için yaşını, başını unu-
h meli olan Osmanlılık gibi, ittihadı ana-

verilecekti. tup, genç kıza ürmet ediyordu. Onun 

reli ayni zamanda ittihadı terakkinin 

bendeleri olduğu için devletin en yük-

M uzika tekrar Cumhuriyet marfı· 
tıı çalmağa ve o binlerce insanın sesi 
tnüzikayı bastıran bir heybetle marşı 
okumağa başlamıştı. 

Balkondan geri çekilen Gülten baş
Vekilin neş'eli gözleriyle karşılaştı. 

lnönü kahramanı genç kızın elini 
•ıkıyordu: 

- Eyi söyledin. Seni bana anlattık
larından çok kuvvetli buldum. Tebrik 
ederim. 

Ve koluna girdi. Hey'etle beraber 
8alona dönerlerken valinin yanından 

ayrılmayan Şövalye Hasan Bey eğil
di: 

- Sevinçten kalbim çarpıyor. Şu 
kız yüzümüzü ağarttı. Onun için yap-

V · · k b d ·· d I · · sır gibi bazı ölçüsüz, hayali maddeler c ertesi sabah yeni rıhtımın açılış ıçın asa a a az mı muca e e etmıştı. 
B .. ·· b l ) l bu fikirlerin zamana, muhite ve mf.m· merasimi yapılacaktı. utun u o an arı an attı. 

Rıhtım en büyük gemileri denizden Gülten unutmuştu bile! Hasan Bey leketin siyasi bünyesine ne kadar ay-
de saklayacak şekilde sahile amudi 0 • anlattıkça hatırlıyordu. km idi .. 
)arak yapılmıştı. Üzerinde bir dekovil ' Hakikat Avrupaya giderken ne de- Nitekim çok geçmeden o hayaller-
vardı. Yarın ilk defa rıhtıma bir torpi- dikodu1ar olmuştu. den ayrılmak zarureti baş gösteıdi. Os-
do yanaşacaktı. Çarşıdan geçerken arkasından söy- manlılık adının bir mağaza firmasın · 

Proğram halka okunduktan sonra lenen, bağıran, en yüz kızartıcı IRkır- dan farklı olmadığı anlaşıldı. Hele ifli· 
müzika da parka gönderildi. dılar atan o insanlar şimdi ne yapıyor· haclı anasır diye ortaya atılan ve az çok 

Bundan sonra hükumet konağının lardı acaba? düşiinür, okur yazar bir politika ada-
önü biraz açıldı, tenhalaştı. Muhakkak ki bugün yaşasın diye mının bile kafasında yer bulmayan 

O gece vilayetin beş yüz kişilik zi- bağıran, gençlerle beraber marş oku- gülünç maksadın çürüklüğü ne çabuk 
yafeti pek neş'eli oldu. yan kalabalık arasında onlar da vardı. belli oldu. 

Ancak bu sofra başında Gülten es- Kendilerinin hiç bir fikirleri olma- imamla papazı öpüştürınekle ı>iyasi 
ki aşinalariyle, hocalariyle ve arkadaş· dığı için zaman zaman peyda olan fır- mucize yarattıklarını zannedenler i.;ç 
lariyle buluşabildi. kalara, mesleklere girip çıkan bir ta- yıl sonra Balkan felaketiyle yıkılan 

Mektep arkadaşlarından Leyla jan- kım insanlar vardı ki daima yeni bir Rumeli ülkesinin altında kaldılar. Ilü-

sek bir vazifesine getirilir. A-

rapların Elmütediyyüledebi klü-
bünden bir Hicazlı Şeyh başın· 
da akeli ayağında çedik papucu ile 

bir kelime Türkçe bilmediği halde 
meh'us yapılır. Ermenilerin Taşnak, 
Hinçak komitelerine mensup şiiphcli 

adamlar, megaloideanın gizli propa -
gandacıları olan Tatavlalı Fenerli bir 
takım Türkçe bilmez insanlar cemiye· 
tin en gözdeleri arasında görülürken 
öz Türk evlatları bu prensiplerin saç· 
malığını görüp cemiyete uzak kaldık
ları için yerden yere çarpılırdı. 

Geçim derdi olmayan1ar için kana· 
atlerinden ayrılmağa lüzum yoktur. 

(Ar kast var' 



6 Sayfa 

Avrupada Gilnün En $öhretll Siması 

Von Ribbentrop Kimdir? .. .. .. 
Umumi harpte süvari zabiti idi, harp bittiği 
sıralarda lstanbulda bulunuyordu. Mütarekeden 
sonra şarap ticaretine girişti ve 1928 senesinde 

siyasetle meşgul olmıya başladı 

Ribbentrop Hitler le karı• .karııya 

Son günlerde bir Alman diplomatı Ribbentrop Kanadada dört sene 
büyiik bir Atöhret kazandı: Von Rib- kalmıf, büyük harbin başlaması üz~ 
bentrop. rine Almanyaya dönmek istiyerek 

Ötedenberi Hitlerin yakın dostu ve bir gemiye atıldıysa da gemi bir İngi
müşaviri olarak tanılan bu Alman }jz limanına uğramış, İngilizler gemi -

diplomatı, Almanyanın Lokarnoyu deki Almanları yakalayarak harp 
yırtması, ve Reni işgal etmesi üzerine müddetince esir muamelesi yapmak 

Londrada toplanan Milletler Cemiyeti istemişler, fakat Ribbentrop gemının 
konseyinde Alman davasını müdafa kömürlüğünde aaklanmağa ve yaka -
aya memur edildi. )anmaktan kurtulmağa muvaffak ol -

Ribbentrop geçen senenin hazira - muştur. 
nmda lngiltere ile Almanya arasında Ribbentrop muharebede süvari 
bir deniz anlaşması akti işini başarma- zabiti ol.arak hizmet etmiştir. Bir müd
ğa muvaffak olmuf ve 0 zaman mü _ det Rus cephesinde bulunduktan son

him meseleleri müzakerede kudret ra fngilizce ve Fransızcaya vukufu do

sahibi olduğunu göstermişti. 

Bu Alman diplomatı, Ren nehrinin 
Felemenk hududu üzerindeki kıyısına 
yakın olan Veselde kırk dört yıl önce 
doğmuştur. Met~ ~hrinde tahsil gör-

layısiyle Berlinde harbiye nezaretine 

alınmıştır. Harbin son bulduğu sıra -
larda lstanbulda Alman erkanı harp

lerinin maiyetinde bulunmuştur. 

Harp bittikten sonra Ribbentrop 

kendine bir meslek seçmek mecburi -

yeti ile karşılaşmış ve şarap ithalat ve 
ihracatı ile meşgul olmuştur. Hala da 
bu işi yapan bir müesesesenin başın -

dadır. Ribbentrop şarapçılıkla meşgul 
olmağa başladıktan sonra Fransızların 

. müştür. Ataları hep askerdirler. Ken
diıi küçük yaşında lngiltered~ Jngiliz

ce öğrenmiş, 18 y"'ına vardıiı zaman 
Kanadaya gitmif, orada i~ hayatına 
atılarak maişetini kazanmağa başla -

mıştır. 

tÖNÜL İSLERİ 
Kendinden 
Büyük Bir Kızı 
Seven Genç 

cc 17-18 ya~ında bir gencim. Benden 
5-6 ya§ büyük bir kızı seviyorum. O -
nun da bana lakayt olmadığını seziyo -
rum. Çünkü kendisine bir çok erkekler 
iltifat ettikleri halde onlara yüz vermi
yor. Fakat beni sevııimde teşci ediyor. 
Gel gelelim bu kız bir kaç gÜne kadar 
İstanbula dönecek. Ben onsuz yaşıya
mıyacağ1mı his.sediyorum. Fakat haya
tımı da henüz kazanmış değilim. Bi -
naenaleyh evlenmek için lazım olan 
ıartlar bende yok, ne yapayım 1 

Ankara: Sin. B. 

Cençıiniz. Sev1tini:Dn sönmez bir •
tef olduiunu zannedifiniz ondan 1reli -

yor. Halbuki zaman ile bu sevKi söner 

rider. Bahusus aran12da yat farkı var. 

Sizden altı ta, büyük bir kızla evlenme• 

niz caiz değildir. Madem ki mali vazi -

ye~iniz de buna müsait değildir. O hal

de üzülmeyiniz. Zamanın unutturam•· 
yacağı biç bir ıey yoktur. 

* <ıAskerliğimi bitirdim. EvJ~nmek İs· 

tiyorum. İki kıza talip «>ldum. Biri pan
tantif filan İstedi. Öteki , lmas yüzük, 
elmas küpe filan arndı. Halbuki ben fa-

• 
kir bir gencim. Aylık kazancım on lira· 
yı geçmiyor. Bu masrafları yapmak için 
borca girmek lazım. Onu da yapmak 
istemiyorum. Yalnızım, bekarlıktan bi
zarım. Ne yapayım~ 

Gönen Sevim 
İnsan bir ev idare edecek bale gelme

dikçe evlenemez. Evlenmek bir ihtiyaç
tır, fakaı evlendikten sonra aile mes'u
liyetini taııyacak bale gelmek lazımdır. 
Binaenaleyh evlenmek için her 'eyden 
evvel kazancınızı arttırmağa çalıtınız. 

* Be~iktatta Necla: 
Kocanı:ı:m sizi ihmale bqlaması iki 

sebepten olabilir: Ya mali vaziyeti bo
:tulmu,tur. V aziye~ sarsılmlJbr. O tak
dirde onun derdini anlamak ve ona dert 
ortağı olmaia çabımak 1terektir. 

Y ahu2 hariçte bqka bir alaka bul -
muftur. Bu takdirde de onun ayağım 
eve bailamak için ıizin tedbir almanız 
lizımdır. 

Bu iki sebepten biriJe evini bozmak 
istiyorsa siz sabredin. Botanmıya talip 
olmayın. Zaman ile her ıey halledile • 
bilir. 

* Kütahyada Ş. D.: 
Niçin metres olarak almakta ısrar e

diyorsunuz, anlamadım. Elbette bir ai
le, kızlarının metresi olmasına eöz yu -
mamazlar. Madem ki kızı seviyorsunuz. 
O halde evleniniz. 

TEYZE 

A 
f Oft P.OST~ Mart 25 

Cüzamlılar Arasında 
• 

Romanyada 300 Cüzamlı için Bir 
Bir Köy Yaptılar, Oraya Giden 

Gazeteci lntibal~rını Anlatıyor 
H 

(U:Z2AMlf. 
LAR. 

K6v6 

Pari Suvar gazetesinin Romanyadaki 
hususi muhabiri yazıyor: · Romanyada bir 
gazeteci için merak ile tetkik edilecek en 
mühim yer, nereıidir, diye sordum. Ga • 
zeteme ıiyasctten, daha doiruıu beylik 
mevzulardan uzak bir mektup yazmak is -
tiyordum. 

- Cüzamlılar köyünü gördünüz mü 
dediler~ 

D~rhal o köye gitmek, ve bu zavallı 
insanlarla aörüşmek istedim. 

lamail şehrinin ötesinde güzel bir ova
nın yanında bir Besarabya köyü ... 

Evvelki sene hükumet \>ütün cüzamlıları 
burada toplamı§ .. köy derhal inşa edile -
mediği için onları evvela çadırlarda mu -
hafaza etmek istemişler, yalnız İsmail şeh-
•-•••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••- ·•••••••••••• .. 
şampanya ticareti yapan müessesele -
rinden birinin de Almanyada mümes
sili olmuştur. 

Ve bu yüzden F ransaya sıksık gidip 

gelerek bir çok dostlar kazanmıştır. 
Rihbentrop bu sırada evlenmiş ve 

Alman şarapçılannın en büyüklerin -

den olan birinin kızını almııŞtır. 
Müstakbel Alman diplomatı yedi, 

sekiz sene şarap ticareti ile meşgul ol

muş, bu işde büyük bir muvaffakıyet 
kazanmıştır. Kendisi Berlinde muhte

şem bir ev sahibidir. Evin bahçesinde 
bir tenis kortu vardır. Fakat Ribben -
trop tenisten fazla golfu sever, dağ tır
manır ve keman çalar. 

ri çok yakın olduiundan cüzamlılar, ya • 
tadıklan menfa hayattna dayanamıyarak 
o güzel tchrin, kahvelerine, danainglerine 
kaçamaklar yapıyor!~rmış. Kiliselerde 
ibadete ııiderek, Allahtan tifa diliyorlar • 
mıf. Derken sokakta dilenen bir insanın 
kilisede yanınızda ibadet eden bir hıris -
tiyanın, kabarede keyf çatan bir sefihin 
cüzamlı olup olmadıiı halk tarafından 

korku ile arattırılmaya başlanmıf, evlerin 
kapılarını çalarak ekmek dilenen bir takım 

1 • 

kimselerin, llastalıklı oldukları anla§ılml§ 

bunun üzerine lsmail halkı imzalar topla -
mıtlar, müracaatler yapmışlar, 've hüku • 
metten başlarındaki bu tehlikenin savuı .. 
turulmasını istemişler. Bunun üzerine Ro
manya hükfuneti, lzaccianın altı kilometre 
Ötesinde Tilichesli köyünü sür"atle inşa e
derek bu bedbaht adamları oraya naklet• 
tirmiş. Bu mektubumu oradan yazıyorum. 

Bütün cüzamlılara birer ev ve heyeti 
mecmuasına da yüz hektar arazi vermişler 
kendilerine muntazam postalarla, yiyecek 
ve para gönderiliyor. 

Yalnız Tuna yükselip te ~rtahğı sel 
bastığı zaman, cüzamlılar köyünde de fela
ket ha~ gösteriyor ve hepsi birden İzacci
aya hücum ediyorlar. 

İzacciaya muvasalatım günleri de böyle 
bir feyezan devresine rastladı ve ilk defa 
şöyle bir manzara ile karşılaştım. Bir köy
lü uzaktan gördüğü bir kafileyi ipret e
derek: 

- Geliyorlar, cüzamlılar geliyorlar, di-
ye haykırdı. / 

Bacaklarına kadar suya batmış bir ka
file ilerliy~>rdu ... Kadın ve çqcuklarını da 
yanlarına almışlardı. Nihayet, deniz kena
rındaki meydana geldiler ve orada dur -
dular. Üstlerini başlarını temİ7.lediler. Ve 

Bugün Ribbentropun ailesi, kendi
siyle karısından başka 1 :> yaşında bir 
erkek çocuk, iki yaş daha küçük bir 
kız, 4 yaşında bir erkek çocuk, ve al
tı aylık bir bebekten müteşekkildir. 

H "t) · B ı· d · t tt" ~ · b" oradan da ileri gitmediler... Kurunu vus-
ı erın er ın e zıyare e ıgı ır 

k d b
. · --1 b d H"tl b tadaki cüzamlılar gibi boyunlarında çın _ 

aç ev en ırı ae u ur. ı er, azan 
gırak ta~ımadıklarından dolayı geldikle -

pazar günleri buraya gelir, yemeğini a- · · h b k · · gu··ru··1tu·· 
rını a er verme ıçın çırpmıp, 

ile sofrasında yer ve arsıulusal mese- etmeğe başladılar : 
leleri görüsür. - Aç kaldık, ekmek veriniz .•. 

Ribbent~opun ~iyasetle m~gul ol- bağırıy orlardı. Derken pancurlar 
ması 19~8 de başlamıştır. Onun dış sokak kapılarından, pencerelerden 

Diye 
açıldı 

kafalar 
siyasa meseleleri üzerindeki vukufu - uzandı. 

nu herkesten evvel Hitler . keşfetmiş İhtiyar bir cüzamlı: 
Ribbentrop evvela Hitler ile, ondan - Kapılarınızın önüne ekmek ve yiye~ 
önce Almanya hükumetinin ba- cek koyunuz, bir tarafınıza dokunmadan, 
sında bulunanlar arasında irtibat te _ rızkımızı alır, gideriz! diye se~lendi. 
' Hiç kimse cevap vermedi. Açlar ve has-
min etmiştir. 

O zaman: kendisinin bu müşkül 
işi başarabileceğini hiç kimse tahmin 

etmemiştir. Fakat Ribbentrop hunun 
aksini ispat etmiş, her meseleyi layık 
olduğu ehemmiyetle tetkik ederek o

na göre vaziyet aldığını göstermiş -

tir. 
Jngiltere ile Almanyanın arasını dü

zeltmeğe muvaffak olan Ribbentrop, 

~imdi de Almanya ile F ransanın ara -

sını düzeltmeğe uğraşıyor. 
Muvaffak olup olamıyacağı henüz 

belli değildir. Fakat muhakkak olan 

bir nokta Ribbentropun bugünkü Al
manyayı temsile en fazla muktedir a 

dam olduğudur. 

talar kafilesi, bunun üzerine evlere kadar 
sokuldu. Kapılan ç~lmağa pancurları ara
lamağa başladılar. 

Bir kadın: 
- Kapıları açıp bizlere yiyecek ver -

mezlerse, yakın şehri ... Hainler ... Ve mer
hametsizler 1 diye avazı çıktığı kadar ba -
ğmyordu. Nihayet jandarma yüzbaşısı 

ile, bir bahriyeli meydana çıktı. Tedbirli 
hareket edip korka korka, bunların yanma 
yaklaştılar. 

- Ne istiyorsunuz~ 
Hepsi birden bağırıştılarl 
- Morfin ve ekmek ... 
Tehacümü dağıtmak için yüzbaşı taban

casına ı<arıldı. İçlerinden bir tanesi ileri a
tıldı. 

Ölümle mı tehdit ediyorsun... Biz 

yaşamak istiyoruz. Evet biliyoruz ki be -
teriyetin melozlan, tehlikeli unsurlarıyız .•• 
İıte bize onun i<:in bakın .•• Ekmek iıtiy_gf' 

ruz... Kur§un bizi kurtaramaz.. Zira çelt 1 
tifimiz ıstırap ölümden beterdir. 

Nih~yet meydanın ortasına' kadar çekil' 
diler. Evlerden kağıtlara sarılmış yemek " 
ler, ekmek ve saire getirildi. Onlar da alai 
caldarını aldılar ve geri döndüler .•• 

Hasta olmıyanların oraya gitmesi ya 111 

sak olduğu halde, ben me
0

ır'u bir yalan U'/f 

durarak, köye dahil oldum. Nezaretin yoıc 
ladığı bir sıhhiye müfettişi sıfatile muhafıı.~ 
lann önünden geçtim. 

Köy, tıpkı her köye benziyen alelad4 
bir yer ... Yalnız evleri birer çeşit v'e hep • 
sinin de cenuba . nazır traçaları var. GenİO 
balkonlarda, hevenk hevenk kırmızı biber• 
ler sarkıyor. Kadınlar, çocuklar, ve büyü. 
adamlar, garip bir şey görüyorlarmış gib( 
sokaklara dökülüp etrafımı aldılar... Er ' 
keklerin hepsi sakallı idi. Başlarında lco • 
yun derisinden mamul keçeli bir kukulet4 
vardı. Kadınlarına gelince, onların Roman• 
yalı köylü kadınlarından hiç farkları yok ' 
tu. Kulaklarında büyük ve uzun küpeler, 
sarkıyordu. Boyunlarında cam gerdanlık• 
lar vardı. · 

Nihayet aralarından biri hana doğt~ 
yürüdü. Onlardan çekinmediğime kani olı 
muş olacak idi ki, geldi elimi sıktı ve ken~ 
disini takdim etti. 

\_ Ben belediye reisi, Konok. 
Memnu~ olduğumu söyledim. Ve her• • 

her yürümeğe başladık. O da anlattı. 
- Burada 30 tane bekar erkek vat• 

Dün hastalıklı bir kadın gönderdiler. Ko • 
casından ayrıldığı için çok meyustu. Kede· 
ri hafifleyinc_e ona buradan bir koca bulu• 
ruz. Ve ebediyete kadar birbirlerinden çe4 

kinmeden oeraber yaşarlar. Sizler, • has " 
talıklı olmıyanları kasdediyordu - I.:.endl' 
nizi aşkınızdan ve karınızdan fazla sevi • 
yorsanız, bir 

0

zamanlar uğrunda ölmek İ,_ 
tediğiniz kadınları, bir ·daha aramama~ 
üzere buraları terkedip gidiyorsunuz ..• 

Buraya doktor getiremiyoruz. Kısa za• 
manda büyük bir servet temin edebilecek'~ 
!erine kani oldukları halde hemen kaçıl' 

gidiyorlar. Ben de ömrümde cüzam nedil 
bilmezdim. Buraya memur olarak geldin1' 
Şu zavallı insanlara karımla beraber hizınel 
ediyorum. Neticede hastalığa biz de yakıı• 
landık. Fakat ıstırap çeken in~anlara yar• 
dım ettiğimiz için bahtiyarız. 

32 yaşında genç ve güzel bir kadınla ua• 
nıştım. İsmailde muallimmiş. Şimdi de cii• 
zamlı çocukları okutuyor. 28 yaşında kö)'' 
lü ve tahsilce kendisinden çok aşağı bit 
cüzamlı ile evlenmiş, dünyaya bir de ço' 
cukları gelmiş... Kadın talebelerini h_arici 
alemle temasa getirmeden okutuyorn1U~·· 

Onlar dünyada cüzamlı olmayan insanlarıl1 
mevcut bulunduğunu bile bilmiyeceklermi§-• 

Phıliche tide elyevm 1 30 kadın ve 1 70 
erkek var. Her haf ta yeni yeni hastalııf 
gelmektedir. Bu hayata çabucak alışarak• 
eski hayatlarını aramadan ömür sürüp gi• . ; 
diyorlar, eski nişanlılar burada tekrar ııı 

şanlanıyor, eski evliler yeniden yuva ku • 
ruyorlar. 

Hepsi de şiddetli bir yaşamak his:ıile 
yanıp tutuşuyorlar. İyi olacaklarına kani • 
dirler. Ve aramıza dönmek emeli daiıtı., 
kalplerinin içinde gizli duruyor. 
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Bu Çocuk Hangi Ananın? 
Analardan Fatma Çocuğun Kendisine Ait Olduğuna 

Bütün Bir Semtin Şahadet Edeceğini Söylüyor 
[ D-- tarafı 1 inci 7'izde] · ,._, .........•.......•...................... 

Mehmet Ardahan o -.Mit earaçtı. Gül
lıanede çalıl'J'ordu. 6 a1hk hamile iken 
kendisinden aynldım. Kan Tahlili Davayı 

Halledebilecek Mi? 
Cerrahpaşa Hastanesi Bakteriyoloji Şefi Fethinin 

" Son Posta ,, Doktoruna Verdiği izahat 

Ankarada Yapılan 
Hipodrom Ve Stadyom 

lnşaahn İlk Kısmı Bitirildi, Gelecek 
Yıl Programının Esasları Da Kararlaştı 

T ahtakalede telefon ...Uiında Zekiye 
hanımın 20 numaralı evine tqındım. lı •· 
radım. Rejide SO kurut 7evmiye ile çalJı· 
tun. Üç ay aonda 19 30 8eneaİ tubat ayında 
cuma günü 1a11am tuttu. Zekiye hanım 
benim kimsem olmadıia için komıulardan 
para topladL Otomobil parası tedaTik. et
ti ve beni Gülhane haatanelİne kaldırdı. Cu
ma günü ikindi vakti hutaneye yattım. 

Pazartesi arecai 12 de çocuğum Nermin 
dünyaya geldi. 1 O gün kadar hastanede 
yattım. Zekiye hanım ziyaretime 1ıeldi. 

Beni ve çocuğumu alarak eve döndük. 
Bakacak kimaem yoktu. Zekiye hanımın 
ltızı Hasret Nennine meme yerdi. Ben ıri· 
ne çalışmaia devam ettim. Bu suretle üç 
buçuk yıl çocujumu cünde SO kuruş ver
mek şartile Hasret büyüttü. Bu sırada Ça
pada Halı fabrikasında çalıııyordum. 
Yevmiyem bir liraya yükeelmiıti. Nermin 
iiç buçuk ya .. na gelmifti. l.te bu yafta lu
zımı bir gün kaybettim. Gözlerim trahom· 
dan kapanmlfl'I. Hasta yabyordum. Ço
cuğum Nermin bir gün 10kakta oynarken 
ltayboldu. Gözlerim görmediii için ev sa· 
hibim Zekiye hanım çocuiu aradı. Evde, 
konu komtu o civarda ohuan bütün esnaf 
ta Nermini çok .everlerdi. Zekiye hanıma: 

vaziyet alacaktır. Bu çocuğun vaziye- • 
tinin de aşağı yukarı böyle bir netice 

- Nermini timdi birimi bldınp götür

dü demitler. 
Zekiye baıum da araJIP taradıktan son· 

h Nerminin Mehmet Alide bulundujunu 
öiremnİf. CeJdİ. bana hal.er Yerdi. 

Ben evimde yatıyordum. Kızm kendi • 
ainde bulundujunun anJawdchimı öirenin· 
ce mahallebici Mehmet Ali evime geldi. 

- Sen fakir bir kadnmn ben Ankara 
rnegul olunun. benden çok i.tifade eder· 
ıneb'usuyum. Senin sibi ~ fukara lıf 
ain, sen huta bir kadumn. nqfuı tezkere• 
ili Lana ver, •na ilmühaber çakartayam, ve 
9enİ haataneye ıötüreyim tedavi ettireyim. 
Ne~in benim çok ha,... sitti aen iyi o· 
luncaya kadar hende ..._, dedi. 

Ben de üstü batı düzgün olan bu adamı 
bakikaten meb'ua sandım ve eier ben iyi 
elursam çocujumu isterim. Fakat ölürsem 
helal olsun. llCDİn çocujun olsun dedim, 
kendi&ine de nüfus kiiıtlaımıı verdim. Ço
cujun nüfus Jtaiıdı da benimki ile beraber
di. 

Faltat o nüfus kiiatlan ite çocuiu alın
ca iki yıl ortadan kayboldu. 

Ben Gülbane hastanelİne fakir ilmüha
berile müracaat ederek tedavi edildim. Ve 
ondan aonra timdiki kocam Rifat ile ev • 
lendim. Büyük ctimburi:Jet bayramında 

B.bıilide remü aeçit ~erken kwm 
Nennini maballebici Alinin yananda sör -
diim. Kotarak çocuiu kucakladım. O: 

- Ne ya~nun, deli mi oldun, dedi. 
Rica ederim. Beni caddelerde mahçup et
ille I Onu benim ailem doiurdu biliyorlar. 
Dedi. Ben: 

- Benim çocuğum deiil mi) Niçin çe· 
lı:.ileyim dedim. Kavga batlamak üzere idi. 
fakat biz. Mehmet Ali ile münakaşa eder
ken yanında bulunanlar çocuju kaçardılar, 
hen de o sünclen itibarea çocuiu tekrar 
aramaya batladım ve iki JJ) ıonra tekrar 
buldum. 

Geçen sene de davay. açtun. Benim ço· 
cuium olduiuna dünya .-hittir. Kızın sağ 
lı:.olunda bir yanık vardu. Kaçında da ıoba 
Yanığa vardar. 

Nermini benim doiurdaiuma Zekiye 
lıarum, Zeki,e hanımın kızlan. Telefon so
ltaiı ve Tahtable battan apia phittir. 

Çocuiun ...ı babam olan Mehmet Ar • 
dahan timdi Çorludadar. 

Ben aııl onun kanıma almmaaanı isterim. 
Bu adam inkar etmese. ben davayı hemen 
lı:.uanacağun. Bu banun ıelmift'i. Beni 
evlendiren J.mail ona: 

- Niçin çocuiu inltir ediyorsun ayıp 
değil mi demif. 

O: 
- Ben demit nafaka davaaandan kor

kuyorum. 

Bir Doktor TaslağllahkOmOldu 
Kanuni aelihiyeti obnadığı halde 

tabiplik ve çıkıkçılık yapan Yasin a· 
dında bir adam ceza mahkemesi tara· 
fından dün bir sene hapis cezHına 
mahkum edilmiştir. Yasin, Hüs~yin 

izzet namında yetmiıf beflik bir ihti
Yarm kınlan ayağını teditvi maksadi
Je ila lamı , ihti arın ayağı kangren 

Doktor Bakteriyolot Fethi 

Cerrah.,. hastanesi bakteriyoloji 
fe ii, aüler yüzlü ve kıymetli sınıf ar -
katlatım doktor bakteriyolog Fethiyi 
Bey.:>ğlundaki muayene hanesinde 
buldum. Laboratuvarındaki ifleriyle 
meşguldü. 

Beni ltapıda aörünce tülümSedi: 
- Gel bakalım, vefasız kardetl 
Kısaca meseleyi izah ettim ve sual-

lerime başladım. 

- iki annenin de aahip çıktıkları 
çocuk hakkında sizin hükmünüz ne o
lacak? 

Baktriyolog Fethi: 
-Bu mesele çok mühimdir, dedi.Bu 

bahis etrafındaki etütler çok ilerlemiş· 
tir. Mendel kanunlarına göre ana ve 
babanın kan grupları çocuklara irsen 
geçiyor. Bu noktai nazardan kan mua
yenelerinin ehemmiyeti vardır. 

- Her zaman bir çocuğun babasıni 
mutlak surette tayin etmek ihtimali 
var mıdır? 

- Evet bir çocuğun hakiki babası
nı tayin etmek elimizdeki grup mesa
isine göre her zaman, mutlak surette 
ve riyazi şekilde mümkündür. 

ye varacağını tahmin ediyorum. 

l 
- Buna nasıl ve neden hüküm veri

yorsunuz? 
- Çünkü ortadaki babanın bu ço

cuğun asıl babası mıdır, değil midir? 
Bunda tereddüt vardır. 

- Kan gruplarında veraset kabul 
edildiğine göre karakterler, ruhi husu
siyetler de intikal eder mi? Siz kan he
kimleri bu hususta neye karar veri • 
yorsunuz? 

- Şimdiki etütlerde kan usuliyle 
çocuk baba ve anne arasında karak -
ter, zeka ölçme tecrübelerinin Alman
yada yapıldığını biliyorum. Maamafih 
bu hususlar daha çok siz asabiyeci -
leri ve ruhiyatçıları alakadar edeceği 
için daha fazla bir fey aöyleyemiye -
ceğim. Maamafih geçer diye dütünü-
yorum ... 

- Peki ya kan grupları ile ırkların 
ayrılması ifi mümkün mü ? 

- imkanı var azizim, kat'iyen var. 
Hatta bizde de bu hususlar IOD eene· 
lerde tetkik edilmektedir. Ben de la -
boratuvarımda istatistik hazırhyo -
rum. 

- Kan itlerinden daha ne gibi isti· 
f adeler elde ediliyor? 

- Tıbbıadli iflerinde ve kan nak -
linde hayli yardım1m g6rüyoımE. 

- Başka bir sual daha var mı) 
- Kan işiyle uğraştığınız için eon 

sözü ıize bırakıyorum. 
- Bence bu mesele daima daha iyi

ye doğru muvaffakıyetle ilerlemekte
dir. Tıp fÜphe yok ki çok istifade e
diyor ve edecektir. 

Afyon Kaçakçılığı 
Çiprutun Muhakemesine 

Devam Edildi 
Afyon kaçakçılığından suçlu Nesim 

Çiprutun muhakemesine dün Clevam 
edilmiftİr. Dünkü celsede ,ahit olarak 
futbolcu Galatasaraylı Nihat dinlen • - Bu femalarla neleri izah edebili-

yorsun uz? mİf: 
- Anlatayım: Anll ve babanın ka- - Ben inhisar idaresinin bidayet 

nı (0) grupuna dahil olursa çocuğun tefckkülünde bir kaç sevkiyat yaptım. 
kanı da (0) oluyor. (A, B) ola· Bunlardan lzmire yaptığım sevkiyatı 
mıyor. müstahdemlerden Ohanes yaptı. 

Ana ve babanın kanı (A, A) gru • Malı hangi ambardan ne vasıta ile al· 
pundan olursa çocuğun kanı da ya dı ve hangi vapurla aevketti, bilmem. 
(0) olur ve yahut (A) olur. Fakat Ohanes timdi Riyo dö Janeyro'dadır, 
( B) olamaz. Ana ve babanın kanı demiftir · 
(B B) olursa çocuğun kanı (B, O) o- Bundan sonra müdafaa şahidi ola
lur (A) olamaz ve (A B) olamaz. rak afyon inhisarı memurlarından Sel-

Buna k b.1 k (O) baba man dinlenmif, o da: mu a ı ananın anı , • 
nln k (B) 1 - k - Deponun anahtarlarından bir 

anı o ursa çocugun anı ya k 
(0) ve yahut (B) olur. Fakat (A) ısmı bende bulunur Çipruta malı geç 

Olam O k · t' k' b · 1 vakit verdik. Bunun için müdüriyet -az. eme ıs ıyorum ı u mısa -
lere go.. b' - ka . h ten tahriri emir almıttım, demittir. re ır çocugun nı ırsen an- . 
gi taraftan intikal ettiği anlafllabilir . Gümrük i~esınden manifeatola -

F k t ha . •ru rın ve Nesim Çıprutun idareye gön -- a a ya ncı ve gayrı meT 
bir ana ve babanın kanı bir tesadüf e· derdiği teklif mektubunun ulının 
seri olarak mefru bir baba ve anadan ~e:bi için muhakeme başka l(Üne bıra· 
doğan çocuğun kanına benzeyemez 1 mıttır · 
mi? Benzediği takdirde işin içinden 
nasıl çıllılabilir? 

- Bu nokta insanı düşündürebilir 
ve hakikaten en mühimdir. Benzemek 
ihtimali vardır. 

- Şimdi ortada iki anne ile bir ba
ba ve davamızın esasını teşkil eden bir 
de çocuk vardır. Bu iki anne ve bir ço
cuk ile bir tek baba kanının tahlilin
den her iki anne kanı çocuk ve baba 
kam ayni grupa giriverirse mesele ne 
olacaktJ..r? 

Adliyede Münhal Memurluk 
imtihana 

Dün saat 1 O da adliyede .f üncü ve 
5 inci hukuk mahkemeleri salonların
da icra katipliğine ve münhal mahke -
me katiplikleri için müracaat edenlerin 
imtihanları yapılmıştır. imtihana ka
dın, erkek yetmiş kişi girmiftir. Açık 
katiplik ise 15 tanedir. Evrak encüme
ne gönderilmİftİr. Tetkik edilecek ve 
bir kaç gün sonra netice bildirilecek • 

Olimpik atad birinci mevki tribünü 

Ankara (Hususi) - Yalnız Anka
ranın değil, Türkiyenin de en güzel 

spor yeri olacak olan stadyom ve hi -
podromun inşası büyük bir faaliyetle 

devam etmektedir. Bayındırlık Bakan· 
lığına inp vaziyeti hakkında verilen 
bir rapora göre, stadyom ve hipodrom 
1.377.528 liraya malolacaktır. 

Bu para ile askeri reami geçit pisti, 
at kotusu piıti, ıtadyom sahaları ve 

pistleri, hipodrom ve stadyom sulama 
tesisatı, 3500 kiti alacak olimpik ıtad-

kuyuları yapılması İfi vardır. 

Hipodrom sahasını kuşatan yol as• 
falt olarak yapılacaktır. Bu arada u
mumi sahanın ağaçlandırılması ka "' 

rarlattınlmıf, bu ite 40 bin lira tahr · s 
edilmittir. 

Hipodromun, birinci sınıf tribünle • 
rinden yansı bitirilmittir. Diğer yarısi 

gelecek yıl yapılacaktır. Ayrıca olim· 
pik ıtadyomun birinci sınıf pistleri 

bitirilmiıftir. Heyeti umumiyenin ka
panması ve stadyom halini almau 

StM tri hiinii 

yom birinci mevki tribünü, ahırlar, 

cokey binası, hakem klübü, hipodrom 
riyaseti cümhur tribünü ve birinci sı

nıf tribünü, elektrik, sıcak su, ve soğuk 
ıu tesisatı, umumi methal yapılacak • 
tır. 

Diğer taraftan İncesu mecrasının 
ıslah kısmında da saha dahilindeki 

için ikinci ve üçüncü sınıf tribünlerin 
inpıı gelecek yıl yapılacak ifler ara " 
aındadır. 

mecranın düzeltilmesi ve kenarlarının 

Gene bu arada hipodrom kısmında 
Atatürk salonu '9e diğer salonlarla kü
tüphane, apartıman, lokonta, tartılma 
salonu, bar ve stadyom kısmının tef .. 
rişi işi de önümüzdeki sene içinde bi· 
tirilecektir. 

Ayrıca futbol için 2, hafif atletizm 
kapanması, sahanın tesviyesi ve dra • için bir antrenman yeri yapılması ö
najı, Ak köprü caddesine çıkan yolda tedenberi idman ittifakları heyetinden 
betonarme bir köprü inşası, lncesu istenmiş, buna muhammen olarak :iO 
yatağında bir baraj ile, su depo ve bin lira bedel konmuştur. 

Hayatta G6rdDklerimiz 
Hırsızlığa mani olan köpek 

İhtiyar kadın yana yana anlatıyor• 

au: 
- Dünyaları verseler istemem. llle 

köpeiim. Siyah, ipek tüylü köpeğim. 
Hakim külhanbeyine sordu: 
- Bu kadının köpeğini çalmı~ın 

öyle mi?. 
- Hayır çalmadım. 
Köpeği satarken görenler vardı. On· 

lar dinlendi. 
Hakim tekrar sordu: 
- Haydi ıunun doğrusunu söyle, 

ne yaptın köpeği?. 
O, masum bir tavırla: 
- Beyim ben kendi karnımı doyu· 

ramı;vorum. Bir de baııma dert mi ala· 

cağım?.. dedi. 
- iyi amma almıpın, timdi, kime 

aattınaa onu söyle. 
Gene inkar etti. Üç güne mahküm 

oldu. 
Koridorda kadın inkisar ediyor; o 

söylüyordu: 
- Köpeğimi çalan ellerin kırılsın 

insallah külhanbeyi. 
- Ulan üç gün yatarım. Sonra gc• 

ne iıim ittir. Kadının artık köpeği yok 
ya, beni görünce havlayıp haber ve • 
recek. Ne idi çektiğim, boşbot(azın yÜ• 
zünden ne zamandır o mahallede hig 

bir ıey aııramıyordum yahu. 
Muazzea F A1K 
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ISTANBUL Yazan : Kadircan Kallı 

Güneş batarken lçilli bet 
kanlıdan her biri onlann birisine 
girmiılerdi. Yanlarına da en iyi yü
zen ve en açık göz olanlardan onar 
gönüllü almıılardı. Teknelerin or -
talarından sağa ve sola doğru ince 
demirden zincirler uzuyor ve her 

birini sımsıkı birbirine bağlıyordu. 
Ayni zamanda gerek tekneler, ge
rek yelkenler çabucak karaya boya

nıyordu. Kaleden bu çalıpnaları gö
ren Venedikliler: 

- Kaçacaklar! •• Kaçmak için ha-

zırlanıyorlar! •• 
Diyorlardı. 

Gece oldu. 
Venedik gemilerinin beyaz yel -

kenleri karanlığa rağmen iyice gö -
rünüyordu. Üçer üçer ve düzgün bir 
dizi halinde gittikçe limana yak1a
§ıyorlardı. 

Bu sırada kıyıda yava! sesle ku
mandalar duyuluyordu. 

- Haydi... ileri!... Yanlara a
çıl... Zincirler gerilsin!... Pi!tovu 
attığım zaman atq vrilecek... Dik
kat!... 

Karaya Boyanmıı 
Gemiler 

rut depolarının patlamalar• üzerine 
havaya uçanların sayıları belli de
ğildi. 

Kaledekiler de onlar kadar ıaıır
m11lardı. 

Venedik askerlerinin bir kısmı 

canlannı kurtarmak için kıyıya çı
kıyorlar ve hemen yakalanıyorlar
dı. 

Bu sırada da Lala Mustafa pa§& 
Pulat Beyle arkadaılarını ahnların
dan öpüyor, bol bahıiıler veriyor
du. Fakat Pulat hili. yaslı idi. Lala 
Mustafa paıa bunun sebebini hatır
ladı: 

- Artık kale teslim olur ... Bu fi
loya güveniyorlardı. Üzülme! ... 

Dedi. 
Nasıl üzülmesin, henüz İncinin 

sağ olduğunu bile kesin olarak bil • 
miyordu. 

•• . 

1 7: in kıl.ip dersi. Üniversiteden nakil. 
lCemaf Tengir nk tarafından, 18: Muh -
telif plaklar, 19: Haberler, 19, l 5: Hafif 
musiki, 20: Triyo Srudyo sanatkarları ta
rafından, 20, 30: Stüdyo orkcstnlan. ı , 

2 (, 30: Son haberler. 
Saat 22 den ıonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus ha" adis servisi verile
cektir. 

ANKARA 

Atletizm Federasyonu Reisini!\ Bir Spor Muharriri 
Aleyhine Açfığı Davay,Dün De Devam Edildi, 

Şahitler Şayanı Dikkat Sözler Söylediler 
Şehrimizde yapılan altıncı Balkan ı 

oyunlannd milli atlet takımımızın so-. 
nuncu olması üzerine yapılan tenkit •

1 

ler müna ebetiyle Atletizm F ederas -
19,30: Tayyareci konu uyor, 19.46 = yonu reisi Bürhan Felek tarafından 

Karışık müzik, plak, neşriyau. 20: Kar - İ 
muharrirferden Ahmet hsan aleyhine p"ç şehir lokantasından nakil (orkestra) h 

BÜKRE$ bir hakaret davası açıldığını yazmış -

12,35-15,10: Plak ve haberler, 18.50: tık· ' 
Rumen halk musikisi, 20: Haberler, 20, ! 5: Bu şayanı dikkat davaya dün ikinci 
Pld.k, 21.05: Sôz.ler, 21.25: Yunan milli ceza mahkemesinde devam edilmiştir. 
festivali münasebetile Yunan musikisi, Bunda evvelki ~e. Ahmet 
22.15: Operet musikisi İhsan, yazdığı yazılann sıhhatini şa _ ı 

B'JDAPEŞTE bitlerle isbat edeceğini söylemiş ve Ahmet İhsan Bürban Felek 
16, SO: R. Salon ork., 1 8: Liat musikisi, mahkemeye bazı ahit i · mkri vermiş.. ni bütün Balkanlılara göstersin, de -

19,30: Sözler. l9,SO: Çingene musikisi, ti. Malllceme, llu ispat lceyfiyetiııi ita- dik. Kadıköy Kızılay cemiyeti reısı 
l0.50: Piyes, 22•30

= Haberler, bul ederelc şahitlerin celbine Icarar ver- Atıf, Türkiye idman cemiyetleri 
V ARŞOV A n1ı"ştı'. . "f k . . Az' b' k 
1 ıttı a ı reısı ıze ır me tup yaza • 17,20: Şarkıar, 17,45: Sözler, 18,20: ı D 

Kentet konseıi. 18,5 o: Sözle!', l 9: Oda' ünltü ceLıede bu ahitler dinlen - rak Kızılayın himaye edilmesini iste .. _. 
musikisi, 19.30: Sözler, 21: Şarkılı salon miştir. ilk olarak İstanbul Atletizm di. Çünkü stad sahibi olan Fener .. 
kenteti. 21,45: Haberler, 22: Şopen kon- heyeti reisi Ömer Besim şahadette bu- bahçe klühü, «biz bu işlere karwama • 
seri, 22,55: Haberler lunmul ve demiştir lô: yıi, Balkan oyunlan münasebetiyle 

MOSKOV A - Ba1bn oyunlannın yapıldığl bu işi federasyon idare ediyor» demiş· 
19, f 5: Sopran tarafından Rus şarkıları, Kadıköy stadında büfe vardı. Satıl - ti. Azizden gelen cevapta <<müraca-

20: Mikrofon tiyatrosu, 22: Yabancı dil - ması lazım olan şeylerin hepsi sablı - atınızı muvafık buldum,, Bürhan Fe-
lerle konferanslar. yordu. feğe müracaat ediniz. »deniliyordu. 

BERLlN - Ne şekilde satıldı, büfecfe mi, Atıfla beraber Bürhan Feleğe mü-
-

1 17,45: Koro şarkı ve ev muıili:isi, 19· - &.' - · yolC: a gar onlar tarafınelan tribünler- racaat ettik. ((Olamaz, intizam bozu ~ 
Bariton. sopran çift piyano ve akordeon, 

Bir Kesik Baş 20: Org •• 20.30 : Ulusal ne iyat, 21 : Ha- de mi} Iurn dedi. Biz, sahaya çıkılmıyaca-
Magosa valisi Pragadino'nun herler, 21,10: Alman -Yunan ak mı (Te- - Büfede de satılıyordu, garson - ğını, hatta tribünlerde bile dolaşıl • 

birdenbire parlayan ye elle tutulur nor sopran seslerle-, 22.25: Plak, lar tarafından tribünlerde de satılıyor- mı.yacağmı, bzlarm. sadece kapının 
gözle görülür bir hale gelen zafer ü- l ı PRAG du. Bu büfeyi tutan stadın büfecisi- arkasında duracaklarını söyledik.. 

1 7, 1 O: Bratislava rndyo orke.c:trası, dir ve ayni zamanda klübün azasıdır. «Bu, beynelmilel bir iştir, ecnebiler 
mitleri yine birdenbire sönmüıttü. 

:r 1 7. 5 5: Çocuk tiyatrosu. t 8. 5 5 : Muhtelif. Esasen stadyonmlarda böyle bir büfe- 'ardır, eeneoilerden para istenemez» 
Her biri sekiz on adım uzunlu- Yine onun gözlerinin önünde tıpkı 20.25: Askeri bando, 20,SS: Pres oüıodan ye ihtiyaç vardır. Büyük müsabaka dedi. Biz, para istemiyeceğirnizi, iste

ğundaki küçük Türk gemileri hiç fU karanlık geceye benziyen bir ya- reportaj, 21, 35: Yaylı sazlar kuarteti. (Dvo günlerinde ayak satıcılarının adedi yenlerin kutulara para atabileceklerini 
görünmüyorlardı. Yanlara doğru rın vardı. Denizde kül olan koca fi. rak-. 22: Sözler. 22,25: Yeremirin ida - faı:Ialaştmlır. O günler de öyle olmuş- söyledik, hatta Balkan Festivali mü~ 
yayıldılar. loya bakarken gözleri yaşarıyor ve ı ı resinde Prag ra~fy~~~t:rası. tur. naseEıetiyle milli kıyafetleriyle şehri -

Zincirler gerildi. bunu beli etmemek için dudakları- ikinci şahit olarak eski Türkiye mize gelmiş, Balkanlı dostlarımızın 
18, 1 O: Btr rtistin nezdinde reportaj, 

Böylelikle yüz elli kulaç geniıli- nı ısınyordu. 18.25 : Yeni Avusturya musikisi, 19,05 : şampiyonlarından ve Tarlabaşı Ma- yanında Türk kızlarının da milli kıya-
ğinde bir saf yapmıı oluyorlardı. Gecenin geç vaktinde süel ku- Muhtelif, 20: Haberler, ıo.25 :' Leonka _ !iye Tahakkuk başmemuru Suduri fetleriyle yer: almalarının iyi olacağmi 
Venediklilerin safları ise olsa olsa mandan Hektor Bağliyo ile topçu vallonun et Palyaço» operası, 21, 30: <cCian- dinlenmiş ve demiştir ki: bildirdik. Çok tica ettik. Fakat kabul 
elli kulaç idi. kumandam general Martinengo ve ni Schicci •ı adlı Puccininin operası, - Müsab<\ka günlerinde Hilaliah - ettiremedik. Hatta son dakikada. 

D dl.g'"'er kumandanları ... k 26 ll•art Per~embe mere iane topfamak için müsaade ve- belki rcd cevabından vaz geçe.T diye Üfman filosu büyük bir gurur çagırara son m T 

b . t 1 t t fSTANBUL rilmedig'"'inden malumatım yoktur. knlanrnızı hazırlayarak stadın kapı -
ve sevinçle, en küçük bir korku ve ır op an 1 yap ı. 

P k k b. k d 18: Dans musikisi, plak, 19: Haberler, Yalnız stadda şeker, çiklet, simit ve sma gönderdik. «Hilaliahmere yar ~ 
kuruntu duymadan ilerliyordu. Li- e ısa ır onu,ma an sonra 19, 1 5: Hafif musiki ve sololar, 20: Sıh- Buna benzer şeyler satılCiığmı gör- dım ediniz)) diye sokaklara levhalar 
manın ucunda bı"r ı•ık yanmıf, onla- hiç olmazsa henüz sağ kalanların hA k f D H"' · K T ~ ı on erans: r. useyın enan una - düm. Hatta bunlardan birinin adı Me- astırdık, Fakat Balkan Festivaline ge· 
ra varacakları yeri gösteriyordu. canlannı ve mallannı kurtarabil- kan tarafından, 20,30: Stiidyo orkestrala- nahemdir. Bunu diğer stadlarda da gö- lenler sahaya alındığı halde bizim kız-

Limanın ağzına ancak iki yüz ~ek üzere teslim almağa karar ver- rı, 2 1·30 : Son haberler. rürdüm. Bana, on sekiz lira mı, yirmi larımız içeri bırakılmadı. Bilet alarak 
k 1 k d k 1 1 d B• d b dıler Saat 22 den sonra Anadolu ajansının u aç a ar a mı! ar ı. ır en ire • bes lira mı ne vererek şeker satmak girmek istedik. Bilet de vermediler. E t · ·• .. b" • · gazetelere mahsus havadis servisi verile • • 
gecenin sessizliğinde ve filonun ö- r esı gun aıuıtosun ırıncı gü- cektir. ınhisarını ald~ğını söyledi. Büfeci bu- Burada makamı riyaset, bu işler 
nünde küçük bir parıltı görüldü. Bir nüydü. Büyük bir Twk filosu ufuk- r- rasını olimpiyatlar münasebetiyle için k.imin izin vermek selahiyeti ol· 
pİftov patladı. Ayni zamanda filo- ta ıöründüğü sırada Magosa kalesi- belki federasyondan kiralanmıştır . duğunu sordu. 
nun sağında, solunda ve önünde bes nin büyük kapısı yanındaki en bü- Bir Doktorun Çünkü müsabakaları federansyon ter- Şahit~ 
yerde birden büyük bir aelv v: du: yük kuleye beyaz bir bayrak çekil- GUnlük Çarş:ımba tip etmiştir. aaınan oyunlarile stad - Bize gösterilen makam Bürhan 
man yükseldi. di. Notlarından (*) sallibi Fenerbahçe klübünün alakası Felekti. Esasen bütün işlerle o rneş • 

Alevlerin ı"ıg"'ında karaya boyan- Yeni bir hücuma hazırlanmakta yoktur. Federasyon buraya on beş bin gul oluyordu. Ben içeri giremediğim 
:r ı T k k Böbrek Jltı·habı ı· f d k · B ı k b mı! olan Türk kıHangıçlartnın dü!- o an ür as erleri arasında büyük ıra sar e ere tesısat yapmıştır. a - için bilmiyorum, amma me te in 

man filosunun aralarına girdikleri bir sevinç görüldü. Bir yıldan çok aü - Ve Tedavisi kan oyunlarında stadın biitün idaresi penceresinden dürbünle sahayı görü -
onlardan atlayan leventlerin, pala- ren Kıbrıs aavaıı artık bitiyordu. Bdinde şiddetli bir sancı, ve başında federasyona aitti. yorduk. Tribünlerde ayak satıcılarİ 
1 

tahammülsüz bir ağn duyarak müracaat Bundan sonra· gene eski Türkiye hatta müsabaka yapılacak sahada 
arını ağızlarına alarak kıyıya dog". Lakin içlerinde bir kısmının da eden hastayı muayene ediyorum. Ağrı- şampiyonlanndan Ye Emniyet san müsabık olmıyan bir çok kimse atla -

ru yüzdükleri görüldü. canları sıkılmııta. Çünkü kaleyi hü- Iarın mevk·ııne nazaran daha rok bo··b- d w ~ s· · R 't d' l · l d B etle ,. ıgr mıman .ma ı erşı ın enmış - yıp zıp ıyor, }'atıyor u. u sur o 
Venedik gemilerinde bir karga- cumla almadıkları için yağma ede- reklerde me,cut bir hastalı~ın taharrü- tır. Bu şahit de: kadar üstünde titredikleri intizamdan 

şalak oldu. miyeceklerdi. 

Müthİf Bir T eılim olacağız. 
Gece F k 
İleri, geri, yana manevralar ya-

pıyorlar, bordalarına yanaıarak 
korkunç bir ıekilde alev aaçan küçük 
teknelerden uzakla§mağa çah§ıyor
lardı. Fakat provalrı bu tekneleri 
hiribirine bağlayan zincirlere takıl
dıkça büsbütün karıııyorlardı. 
Her an yeni patlamalar oluyordu. 

Önce Venedik gcmilt:rniden üçii 
birden, sonra ikisi tutuıtu. Onlar a
levden kaçmak için manevra yap
tıkça ateı gemilerini diğer arkndas
larmm da Üzerlerine sürüklüyorla;. 
dı. Tutuşan gemilerin sayısı az za
manda sekizi, onu on biri buldu. 

En geride olan dört gminin son 
hızla geriye döndükleri ve uzaklas-
tıkları görülüyordu. . 

a at ... 

Kalenin mazgallan ardında ge
nera.llar, Şövalyeler ve askerler gö
ründüler. İçlerinden iri yarı birisi 
daha ileriye geldi Te beyaz bayrak 
sa Ha yarak haykırdı: 

- Heeeey ! . . . Yaklatın. . . Diye
ceklerimiz var ... 

Zaten Lala Mustafa paşanın bir 
kaç adamı o tarafa doğru gidiyor
lardı. 

- Söyleyiniz! 

- Teslim olacağız. Lakin fartla-
rımız vardır. Konuımak için adam 
gönderiniz. 

Bazı Türk kumandanları: 
- Bize çok zarar verdiler. Şart

sız teslim olsunlar ... Olmazlara hü-
Alevler gitti'cçe büyüyor, yeni ve cum eder, içeri gireriz. 

daha korkunç patlamalar oluyordu. Dediler. 

Bir kısım gemilerde askerler baskı- ( Arkaıı var) 

na uğrcıdıklarım sanarak biribirleri- - ' · ~ ' . ' . 
0

p
0 

• 

Son osta Matbaası 
• • ~ • • .... 1 • .- •• 

11i kırıyorlardı. Denize atlayan, im
dat çağıran, bağıran, inleyen ve ba-

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 
Sahipleri: A. Ekrem, S. Rqıp, H. Lütfii 

şiyctinden ileri geldiği kanaatine varı - _ Kızılaya izin verilip verilmedi - da eser yoktu.» 
yorum. İdrar muayenesi yaptım. Lit • 1 

ğini bilmiyorum" Yalnız müsabaka Burada Ahmet Ihsan, gazeteye ya-
rede kırk ntigram albomin mevcut -

günlerinde stadyom tribünlerinde şik- zılan ve davaya mevzu olan fıkranın. tu. 
Ayakta gezen ve rastgele gıdasını da let, şeker, gazoz satılchğını gördüm · f eridunun vaki olan şikayeti üzerine 
fazla alan ôu hastaya: Ayaksatıcıları her zamankinden de yazıldığını söyledi. Şahit de bunu te-
l - Derhal yatakta istirahat tavsiye fazla idi, demjştir. yit etti. 
ettim. Bundan sonra dinlenen Kad1köy Davacı Bürhan Felek, şahidin ev -
2 - Yntacağı odanın derecei harareti kız orta mektebi müdürü ve Kızıltop- vela kendisine müracaat ettiğini -ve 
16- 1 7 ara ında muhafaza edilmr.sini k J d • rak Kızılay cemiyeti reisi Feridun ço kendinde bu selahiyet oma ığı içnl 
söyledim. 

s,ayanı dikkat şahadette bulunmuştur. Azize müracaat etmek lazım geldiği • 
3 - Süt perhizine başlattım ve diğer 
gıda lan ktttim. Hastalığın müzminfq • Feridun demiştir ki: ni söylediğini bildirdi. 
meııine ır.:A ni olmalı: için bu süt perhizi- - Reisi bulunduğum Kızılay ce - Şahit, bunun aksini iddia etti. 
iıin haftalarca devam edeceğini ve sık miyeti nizamnamesi mucibince, cemi- Şahit, müddeiumuminin bir suali 
Blk idrar kontrolo yapıldıktan sonra yet dünyanın her yerindeki insanların i.izerine de: 
perhizden ancak o zaman vaz geçile - j hamiyetine her zaman müracaat ede- - Sahadaki ve staddaki intizamsız· 
ceğini ve yemek hususunda hastanın ar- bilir. Biz, bütün felaketlere, yangın _ lığa federasyon reisi mani olabilirdi • 
zulanna ailenin hiç bir zaman müma - lara, afata yardım etmekle mükelle .. dedi. 
naatkar olmamalarını, hem ailesine ve d B E la k K d k- K laY fiz ve insaniyete hizmet e iyoruz. u n son o ra a ı oy ızı 
hem de hastaya tehlikeyi işaret ederek · · A f d' l d' B hit 

Şerefli işi yaparken cemiyetin serveti- cemiyeti reısı tı ın en ı. u ~ 
tenbih ettim. Ağrıyan yerlere kuru ku- l kr · 

ni arttırmak için de elimizden geleni de Feridunun söz erini te ar ettı. 
pa çektirttim, hardal kağJdı yapıştırt- 1 

'-'apıvoruz. Olimpiyatlar bizde ilk de- Bundan sonra davaya mevzu o atl 
tım. Ağrılar zail oldu ve sıkı devam e· J J 

d h. h k b k fa yapılıyordu. Hu""ku"met, bu"yük fe- makalenin, Bürhan Feleğin şahsına en per ızi neticesi asta i i uçu ay-
da iyileşmeğe ve gıdasını artık mun- dakarlık ederek bu müsabakaları matuf olup olmadığının tetkiki için 
tazam almağa başladı.. memleketimizde yaptırdı. Bundaki ga- ehli vukufa havalesine, o günlerde 

k · --ı.ı ue, Tu"rk gençligvine, komşu memle - stndda öteberi satan birinin şahit ola-(•) Bu notları eaıp .aK ayınız, ya- J k 
hat bil' albüme yapııtınp kolleksiyon ketler gençliğiiıin nasıl yetiştirildiğini rak celbine karar verilmiş ve muha t' 
yapını:ı. Sakıntı zamanınızda bu notlar göstermekti. Müsabaka ı,ünlerinde me ~il m,ut salı günü öğleden sonraya 
bir doktor gibi imdadınıza yeti,ebilir. stada Hilaliahmer girsin, mevcudiyeti-ı bırakılmıştır. 

• 
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Mmi Mücadelede 
~1Casus Te kilitı 
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Kadın Casusların İçinde Takma 
Türk İsmi Kullananlar da Vardı 

istihbarat servisi, faaliyetini arttırdık -
ça, tebekesini de ıenifletiyordu. Artık ya
Yaf yavaı, kadın casuslar da türemİye baı
hyordu. 

Dk balatta aahnede, ( San7erli Bidiye) 
isminde bir kadın görünüyordu. Genç, to
parlak çehreli bir esmer güzeli olan ( Bi
diye), c;sur, pervasız, küstah, milli ve 
dini hislere kartı yabancı, serbest ve laü
bali meırep bir kadın olduğu için İtti -
laatçılar dewinde bir çok defalar zabıta -
nm takibatma ujramıt; bundan dolayı ft
tibatçdara karp kalbinde derin bir kin kal

IDlfb. 
Onun için mütarekeyi müteakip, bir ~ok 

müntekimler ıibi bu kadın da sahneye a
blmlf; ittihatçıların aleyhinde açılan cere
yanda mühim bir rol ahnafh. 

Önüne relen yerde: 
- Kahrolaun, ittihatçılar.. Hortlasın, 

Malamut Şevket Pata. 
DİJe bajımuya baflamıt; bu sözlerden 

botlaaanlann çarçabUk teveccühünü ka -
zannuth. Dahiliye nuırlanndan biri, der
hal lau kadma ( tahaiaab mahire) den bir 
ınaat bailanuttJ. Polis müdürü umumisi 
Tabain de zabıta hizmetine alınmlftl. 

Faklrt bu kadın, bunlara kanaatle kalma
lnlf; Yanan Salibiahmer heyetinde de hiz
mete batlamıt; röiaiinii, ltu hizmetine mü
üfaten aldıjı Yunan madalyalarile do -

nabnaftı. 

Vatan hainlerinin bri alet gibi kullan • 
mak istedikleri bu kadın, bu ihanetkir 
kuvvetler tarafından allntlancbkça, pınar· 
IDlfi artık pek cüretkir bir vaziyet al • 
IDlfb. Ve 337 senesi kinunuevvelinde, ye
ni battan bir maceraya abhnlfb. 

Bazı vasıtalarla istihbarat servili ile an
lqtıldan sonra, Zonsuldak tarikile ıizlice 
Anadoluya ıeçmitti. lf a edeceii vazife; 
Zonsulclak, Ereğli, İneboludaki saf ka -
yakçı ve ıemicileri kandarıp o bavalide mil
li mücadele aleyhinde bir teıkilit vücuda 
.ıetirmekti. 

Fakat bu menfur emel, tahakkuk ede • 
mem.İflİ. Zonsu]dak zabıtasının dikkat ve 
haainti aayainde, ( Bidiye) Anadolu top
rağma ayak basar basmaz tevkif edibnif; 
Kastamonu İatiklil mahkemesine ıöncle -
riJmitti. Orada cünnünü itirafa mecbur 
bJan bu kadın; (amali maliyenin tahak
kukuna kadar, zabıta nezareti altmda ika
ınet ebnek) cezuile mabkUın edilınitti. 

ilk kadın casuslarından biri de ( Zebi • 
lcor) İlminde bir Ermeni karıaı idi. Aslen 
Menifonlu olan bu kan, Merzifon koUe
jinde tahailini ltitirmit ve tehcir esnasın
da umum meyanında Halep taraflarına 

nefyedilmitti. 

Fakat bu tehcir kafilesi, Adanaya gel -
diji zaman Zeblka haslalanDDf, oradaki 

hastaneye yatmlarak Türk doktorları ta -
rafından bay ah kurtarıJnuı; ve bir Türk 
doktorunun himayesi altında Adanada 
lıalımıtı. 

Mütarekeyi müteakip İstanbula gelen 
bu kadın derhal ( müntekim) ler partisine 
iltihak etmİf ve nihayet istihbarat servisi· 
ne iltihak eylemİftİ. Oldukça iyi türkçe 
söylediği için ( mühtediye, Dilber Cavi -
de) adını takınarak casusluğa gİritrnİftİ. 

Bu kurnaz karı, bu mel'unane fikrini 

tatbik edebilmek için evvela temiz ahlaklı, 1 
dindar, oldukça iyi aileden • fakat biraz 
faz.laca safderun - olan bir Türkü iğfal et
'lllİf; bu adama kendine maske ittihaz 
etmitti. Ve bu vasata ile de bir çok Türk 
ailelerinin sif harimine kadar girerek bir 
ınüddet bu suretle vakit geçirmiftİ. 

Lakin biraz sonra, istihbarat servisi bu 
lıadma vazife vermiıti. (Dilber Cavidan) 
talona ismile Anadoluya geçec~, milli 
mücadele aleyhinde casusluk edecekti. 

Bunu haber alan Dahiliye V ekileti 6-7 
tarih ve 637 numaralı tifresile bu kadının 
Anadolu toprağına ayak basbğı anda tev -

lıifini - bütün sahillerdeki - zabıta tetkili -
lına emretmİftİ. Ya, hak landa böyle bir 
enırin verildiğini duyan ve yahut ta böyle 
bir maceraya atılacak kadar kendinde ce
&lıret bulamayan bu Türk dütmanı kadın, 
Anadoluya aeçemerniıti. 

Diğer casus kadınlara gelince; evvela 
tunu iyi bilmek lazam gelir ki Ermeni ve 
ltunı ihtilal komitelerine mensup olanla
rın karalan ve kızları, kamilen birer fahri 
eaa111tan ibaretti. Bunlar, pip çaktıkları 
lhulütlerde, Ermeniler ve Rumlar aleyhin-

de bir tek söz ve yahut o zamanki tqlon
h.klara kartı nefr41li ima eden en küçük 
bir hareket ıörseler, derhal bunu müba -
lifala bir tekilde f tilif devletleri zabıta 
memurlarına ve iatihbarat senialerine ha
ber verirler; ve hatta bu sözleri n hare -
ketleri, itilaf devletleri aleyhinde suikash 
İma eden manalarla tefsir ederek bühtan ve 
iftiradan çekinmezlerdi. 

Bunların üzerinde daha fazla durarak 
mevzuumuzu kabartmak istemediğimiz -
den bunların haricindeki kadın istihbarat 
memurlarına ıeçiyormı; ihtiras Te menfaat 
yüzünden en süfli derecelere diifen belli 
baılı bir kaç menfur çehreye siiratle ıöz 
ıezdiriyoruz: 

Beıiktaflı Nazlı - Henüz yirmi iki Yat
larında, beyaz ve yuvarlak çehreli, kara 
ıözlü, kumral saçlı, küçük aiulı oldukça 
ıüsel bir kız olan Nazlı, İttihatçıların bıt -
mına uirAJnlf olan bir mütekaidin keri -
meai icli. iyi tahsil n terbi,.e ıörmiiftü. 
hıailizce, almanca •e &aıwzca11 sühuletle 
tekellüm ederdi. O devrin ıiJinitine na -
saran çok tak ve Beyojlunda pek serbest 
tavırla ıezercli. Pederi, İngiliz muhipler ce
miyetine intisap etmifti. Kızını da dolcun
ca bir maatla, istihbarat servisine yerleı
brmİftİ. Bir müddet büro İflerinde kul -
lam1an Nazlıya, bir müddet sonra istihbarat 
ael'v.İ.ai tarafından kuryelik vazifesi teklif 
edİlmİfti. Bu ıenç im, İngiliz kuryesi sıfa
tile ve bir lnailiz vapurile 6-7 nisan 337 
tarihinde Karadenize hareket elmİftİ. 

Fakat istihbarat bürCMUDun büıün esra

rına - tam vaktü zamanında - vikıf olan 
(İstanbul milli tetkilib) bu İnsiliz casusu
nun hareketini Ankaraya bildirmit; milli 
hükUmet tarafından da bütün iskelelerde 
tevkif emri verilmiıti. 

Dört hasta bakıcı - 337 senesi mayıs 
ayı içinde İslihbarat servisi, yeni bir te -

ıebbüae ıiriımifti. . . O sarada l.tanbuldan 
Anadoluya bir Hililiahmer heyeti aönde
rilmek üzere de bunu haber alan servis, bu 
fınatı ıanimet bilmif; İngiliz amaline hiz
met eden bir iki doktorla, casusluk ebnek 
için dört basta bakıcıyı bu be,et arasma 
aolanak iatemİflİ. . . Bu kadınlar, memur e
dilecekleri hastanelerde yaralı sabit ve ef
rat ile daima temas halinde bulunacakla • 
nndan, alacakları malümatı h111U1i vasıta
larla istihbarat aervİIİne bildireceklerdi. 

Bereket versin ki, Hililiahmer merkezi 
umumisi, bu maksadı derhal hiuetmif; bu 
hainane maksadın husulüne meydan ver -
memiıti. 

Müzeyyen Hanım - Gene bu mayıs ayı 
İçinde, istihbarat servisine mensup Müzey
yen isminde bir kadm, Anadoluya ıönde -
rilmek istenilmiıti. Bu hanım Rumelihisa -
randa ikamet eden veznedar Abdullah Be
yin kerimesi idi. 

İıtanbul tefkilita tarafından zamanında 
haber alındığı için, istihbarat servisinin bu 
teıebbüsü de akametle neticelenmifti. 

(Arkası var) 
-........._ ... ,_ • • ı ı ı t •o•:;;g •• • 11 ı ı •-oe••- ı --
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KOMOJEN KANZUK 
Saç eksiri 

Saçların dökUJıııesine ve kepeklen
mesine mttııi olur. Saçların kökle· 
rini kuvvetlendirir ve besler. 'fıtbii 
renklerini bozmaz, IAtif bir rayihası 

vardır. 

lnglllz Kanzuk Eczanesi 
Beyoğlu - lstanl>uJ. 
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TALİİN OYUNU 
Umumi parklarda ve hatta bunları ken

di hususi aparhmanlan gibi kullanan ser
serilerin arasında bile bir nevi aristokrasi 
vardır. Valans bunu bilmiyor, ancak his
sediyordu. Fakat şimdiye kadar yaşamış 
olduğu müreffeh hayattan birdenbire su
kut edip te, koca şehrin kalabalığı arasın· 
da tek başına kalınca, bacakJarı, onu gay
ri ihtiyari, Madison parkına sürüklemişti. 

Tıpkı genç bir melttepli kız gibi ham ve 
sert olan mayısın soğuk rüzgarları, ağaç -
!arın dallan arasında soğuk soğuk esiyor -
du. Valans paltosunu düğmeledi, son si -
garasını tellendirdi ve oradaki tahta sıra -
)ardan birinin üzerine çöktü. Üç dakika 
kadar, son yüz dolannı delicesint: sarfet
tiğine acındı. Ondan sonra da bütün cep
lerini birer birer arada. Fakat tek bir nikel 
para bile bulamadı. O sabah apartımanını 
terketmişti. Bütün eşyası, baza borçlarının 
odenmesi için satılmıştı. Üzerindeki kos -
tümden maada, diğer bütün elbiselerini, 
aylık borçlarına mukabil uşağına vermİ§ti. 

Koca ıehirde onun için artık yatacak bir 
yatak, yiyecek bir iıtakoz yoktu. Tramvaya 
binecek ve yahut yakasına takmak üzere 
bir karanfil çiçeği alabilecek parası bile 
kalmamaıtı. Gerçi yalan söyleyip atkadaş
larından borç para alabilirdi... Fakat bu
nu yapmağa tenezzül etmemiş ve parka ter
cih etmişti. 

Bütün bup felaketin sebebi, amcasının, 
yok yere kızıp onu mİTasından mahrum bı
rakması, aylığına kesmesi ve kapı dışarı et
mesiydi. Amcaaamn bu öfkesinin saiki de, 
yeğenine almak istediği bir kıza Yalansın 
beğenmemiş olması idi ... Saçma bir se -

hep değil mi?.. Her ne ise, ihtiyar am -
canın, ailenin başka bir kulundan bir ye -
ğeni varda •.• Bir umanlar varis o idi. Fa-

kat uslu durmamış, bir çok aenelerdenberi 
Nevyorkun çirkefi içinde kaybolup git • 
mişti. Şimdi amcası dört koldan adam sal
dırmış, eski mevkiini iade etmek için bu 
kayıp yeğenini aratıyordu. 

İşte bu yüzden Valans cehennemin en 
karanlık kuyusuna atılmış ve küçücük par
kın, sefil, perişan, serseri sakinleri arası -
na düşmüştü. 

Bir aralık arkasına yaslandı ve sigara 
dumanlarını gülerek ağaçlara doğru aa -
.vurdu. Hayattaki rabıtalarının böyle bir -
denbire kesilmesi onda garip bir hafiflik, 

bir serbestlik hissi uyandırmıgtı. Kendisi· 
ni, tıpkı paraşütünü atıp balonunu kendi 
bagına aalvermiı bir baloncu gibi hissedi -
yordu. 

Saat ona yakındı. Parktaki aualarda he
nüz o kadat kalabalık yoktu. Park sakin -
leri, her ne kadar sonbahar soğuklarına 

karşı muannidane bir mukavemet göste -
rirlerse de, ilkbaharın soğuk rüzgarlarile 
birdenbire karşılaşmaktan çekinirler. 

Bir müddet aonra, fıskiyeli havuzun ya
nındaki taralardan herifin biri kalkıp geldi 
ve Yalansın yanına oturdu. Genç mi idi, ih
tiyar mı idi, belli değildi. Adi yatakhane -
lerde yata kalka üzerine küflü, ekşi bir ko· 
ku sinmişti. .. Çoktanberi yüzü ustura gör
memiş, saçına tarak dokunmamışta Bir kib
rit istedi ve bunu vesile ederek konuşma -
ğa başladı: 

- Sen her halde buranın gedikli mü
davimlerinden değilsin... Ben de az çok 
elbiseden anlarım ... Galiba parktaıı geçer
ken, şöyle bir kaç dakika dinlenmek iste -
din de buraya oturuverdin... Biraz ko -
nuşmama müsaade eder misin?.. Bırisile 

konuşmağa, birisinin yanında buhınmağa 
öyle muhtacım ki! .•• Korkuyorum ..• Fe -
na halde korkuyorum. Derdimi, ötede o • 
turanlardan bir kaçına açayım, dedim; be· 
ni çıldırmış zannettiler. Doğrusunu ister -
seniz bugün topu topu bir tek yavan hal -
ka ile bir elmadan ha ka bir şey yemedim. 
Buna rağmen yarın üç milyonluk bir ser· 
vetin varisi makamına gec;eceğim ve şu 
karşıda gördüğün, etrafı otomobillerle çev
rili olan lokantaya belki de çok hakir, çok 
yabancı bularak orada yemek yemeğe te -
nenül bile etmiyeceğim... İnanmıyorsun 
değil mi? dedi. 

Valans güldü: 

nasile, su katılmamış bir cehennem ... Bir 
gün halis çini tabaklarından yemek yer· 
ııin, ferdası gün de Çin mahallelerinde, pis 
bir Çinli lokantasında kokmuş et yersin ... 
Ben de oldukça talihsizlik çektim. Beş se· 
nedenberi sürünüyorum. Dilencilikle geçi
niyorum ... Halbuki hiç bir iş yapmadan, 
rahat, kibar bir hayat sürmek üzere yetiş· 
tirilmiştim ... Seni bu sözlerimle rahatsız 
etmiyorum ya} •. Ne yapayım~ Birisi le ko· 
nuımak mecburi)lletindeyim... Korkuyo -
rum ... Fena halde korkuyorum .•• ismim 
Ayddır ... Riversayd Drayvda oturan mil
yonerlerden ihtiyar Poldingin amcnm ol • 
duğunu söylesem inanmazsın değil mi? .. 
Fakat hakikaten amcamdır ... Bir zamanlar 
onun konağında otururdum... istediğim 
kadar param yardı ..• Yanında bir içki pa
rası yok değil mi mister ... 

Valans, hiç tereddüt etmeden: 
- Benim ismim Dovaon ... Hayır azi -

zim ... Maalesef bir tek nikelim bile yok, 

dedi. 

Ayd sözüne devamla: 
- Bir haftadanberi Morris isminde bir 

hıraazla beraber Oivijin sokağında bir kö
mürlükte yatıyordum •.. Başka yerim yok
tu. Bugün biraz dışarıya çakmıştım. Bak -
tım ki cepleri kağıt dolu birisi beni soruş
turuyor. Sivil bir polis zannettiğim için bü
tün gün o semte uğramadım. Akşam ka -
ranlığından sonra gittim ... Bir de 1aktım 
ki bana bir mektup bırakmışlar ... Hem de 
kim yazıyor bilir misin}.. Meşhur avukat 
Mid ... Amcam Polding, maziyi unutup 
tekrar evine avdet etrnekliğimi istiyormuş .. 
Beni gene milyonlarına varis yapacak ve 
cep harçlığı olarak ta senede on bin do
hır tahsis edecekmiş... Bunun için de ya· 
nn sabah saat onda avukat Midin yazaha· 
nesinde bulunmaklığım lazam... Hnlbuki 
ben korkuyorum ..• Fena halde korkuya • 
rum, dedi. 

Birdenbire ayağa kalktı ve titriyen el • 

lerini havaya kaldırarak boğuk bir ses çı • 
kardı. 

Valans onu kolundan tutarak zorla sa-
raya oturttu. Yüzünden hafif bir istikrah 
alaimi belirmişti. Sert bir sesle: 

- Kendine gel... Seni gören yeni bir 
servete kavuşmak üzere olduğunu değil, 

henüz bir servet kaybetmİf olduğunu zan· 
neder. Neden korkuyorll\ln} dedi. 

Ayd, sıranın üzerine büzülmüş, zangır 

zangır titriyordu. İki elile Yalansın koluna 
sarılmıştı. Hava soğuk olduğu halde al • 
nından buram buram ter akıyordu. Mani • 
dana mınldana söyleniyordu: 

- Sabah olmadan, başıma bir felaket, 
beni bu paraya kavuşmaktan menedecek 
bir felaket geleceğinden korkuyorum. 

Ayd söz.ünü kesti ve acı bir sayha ata
rak yerinden sıçradı. Etraftaki saralarda o
turanlarda bir hareket görüldü. O tarafa 
bakmağa başladılar. Yalanı herifin kolun
dan tuttu ve onu teskin etmeğe çalışarak: 

- Gel seninle biraz dolaşalım ••• Sakin 
olmağa gayret et .•• Korkacak, heyecana 
gelecek bir şey yok ... Sana bir §eycikler 
olmaz ... Korkma ... Bu gece de öteki ge • 

celer gibi geçer. gider, dedi. 
Ayd hala titriyordu. 

- Teşekkür ederim .•• Amma beni sa

kın yalnız bırakma, olmaz. mı Dovson~ 

Benimle şöyle biraz. dolaş ... Ev' elce sinir 
buhranı nedir bilmezdim. Hiç başıma gel
memişti ... Hem de bin türlü cehennem a
zabı, bin türlü meşakkatler çektiğim hal -
de ... Şöyle hafif tertip bir yemek tedarik 
edebilsek. Benim sinirlerim bozuk... Oi -
lenmcğe bile takatim kalmadı, dedi. 

Valans onu Broadway caddesine doğru 
götürdü. Kuytu bir yerde bıraktı Ye bek -
lemesini söyliyerek, orada, kendisini ga -
yet iyi tanıdıkları bir otele girdi Vf" her za
manki lakayt tavrile bara yakalaşarak gar
sonu çağırdı: 

- Dışarıda pek zavaUı bir :ıdanıcağız 
var Cimmi ... Aç olduğunu söylüvor ... }fa. 
kikatcn de aça benziyor ... Para versem, 
gidip meyhanede İçecek ... Şuradım bir iki 
sandoviç yapı\ er de bari herifin karnını 

Valans gülerek: 
- Hayır... Bu gecelik gidecek hiç bit 

yerim yok. Seninle beraber burada. bir 9'ıt 
ranın üstünde sabahlıyacağım. dedi. 

Ayd: 
- Eğer bana doğruyu söylüyorsan, bırfİ 

şına gelenleri hakikaten harikulildt! bir so) 
ğunkanlılıkla karıılıyorsun. l§ini kaybedef 
bir adamın, hiç olmazsa ilk günleri, oturuıl 
!laçını, ba<ıını yolacağım tahmin f'diyordu'1 

ded~ / 

Valans omuzlarım silkti: 
- Demin de söyledim ya ••• Bc:n de feR 

daııı gün koca bir servete konacak bir a • 
daman içinin rahat olacağını tahmin cdi • 
yordum, dedi. 

Ayd başını salladı: 

- Ne tuhaf dünya ... Felaket te, se • 
vinç tc İnsanlara başka başka tesir edi) or •• 
işte sana boş bir sıra Dovson. Tam da be c 

nim sıramın yanında... Burada sokağıq 

ışığa da gözüne gelmez... Baksana Dov • 
son ... Ben yarın bizim ihtiyar amcaya söy,ı1 
)erim ... Sana, mühim müeaseaelcrd<"n bi ,. 
rine bir tavsiye mektubu versin. Bana b'4 
akşam o kadar yardam ettin kil ... Eğer .._.; 
na rastgelmcseydim, bu geceyi bir türlü wa 
çiremezdim .•• dedi. 

Valans: 
- Teşekkür ederim ••• Kuzum Ayd .. ., 

Bu sıraların üzerinde nasal uyursunuz? U.• 
zanır yatar mısınız, yoksa oturduğunuz ye"."' 
de mi uyursunuz? dedi. 

Valans saatlerce gökteki yaldızları sey; • 
retti; sokaktan geçen hayvanlann asfalt • 
zerindeki ayak seslerini dinledi. Zihni bi.h 
tün faaliyetini muhafaza ediyordu. Fakaf 
hissiyatı uyuşmuştu. His namına hiç bir teY. 
kalmamıştı. Şu dakikada ne esef, ne ko,. 
ku, ne acı ve ne de rahatsızlık ... l~iç bit 

ey hi setmiyordu. Sevgilisini bile clüşü "' 
nürken, onu şu baktığı yıldızlar kadar u ~ 
zak bir diyarda imiş gibi, gayet afaki bit 
surette düşünüyordu ... Yam baıııında. yat .. 
herifin müvazeneaiz harekatını düşünü • 
yor ve kendi kendine gülüyordu. . . Bit 
müddet sonra sütçü arabaları şehai istill 
etmeğe başladı. Valans ta kendinden ~e • 
çerek derin bir uykuya dal<Jı. 

Ferdası gün, sabah saat onda, lıı!r ikisi 
de avukat Midin yazıhanesinin önünde hu· 
lunuyorlardı. Randevu saati yakla~takça 

Aydın asabı büsbütün bozuluyordu. Ne .. 
rede ise düşüp bayılacaktı. Valanıı, onu 
yalnız bırakmak istemediği için yazıhane.. 
ye kadar onunla beraber gelmişti. 

Jçeri girdikleri vakit Mid onlara hay .. 
retle bakıyordu. Avukat ötedenbcri Va .. 
lansın dostu idi. Selamlaştıktan sonra, çeh· 
resi bembeyaz kesilmiş, her tarnfı zang .. 
z.angır titremekte olan Ayda baktı: 

- Sizin adresinize dün akşam bir mek• 
tup daha göndermiştim Mister Vayd. Fa• 
kat sizin orada bulunmadığınız.ı ve mek .. 
tubu alamadığınızı bu sabah öğrendim. 

Çok müteessif im, fakat amcanız Mister 
Polding sizi tekrar evine alıp kendine va· 
ris yapmaktan vaz geçti .•• Elyevm me\ cut 
vaziyetin değişmiyeceğini eize söylememi 
tenbih etti... dedi. 

Aydın titremesi birdenbire durdu, yÜ• 
züne biraz kan geldi. Olduğu yerde dim • 
dik doğruldu. Çenesi ileri fırladı ve gözle
rinde bir parıltı belirdi. Bir elile t"ski piiskil 
şapkasını arkaya itti. Ötekini de a vukata 
doğru uzattı. Derin bir nefes alJa '\ e bir 
kahkaha savurduktan sonra: 

- Moruğa benim tarafımdan s i.iylet.. 
Cehennemin dibine kadar yolu var, diy9 
bağırdı ve arkasına dönerek sert ~dıınlarl• 

doyurayım... Korkma, sandoviçlrrinı so-
- Tamamile inanıyorum az.izim ... Dün kağa attırmam , dedi. yazıhanedt"n çıkıp gitti. 

öğle yemeğini ben o lokantada yemiştim. Cimmi: Avukat Mid, arkada kalan \alansa 

Halbuki bu akşam bir fincan kahve içe _ _ Başüstüne Mister Valans ... Bu z.aval- döndü ve gülerek: 
cek param bile yok, dedi. lıların hepsi de yalan söylemez ya ... Her - iyi ettiniz de geldiniz. Amr.nnız der• 

Serseri: ne de olursa olsun ... Bir İnsanın aç kal • hal eve d önmenizi istiyor ... Dün .ıccle ka· 
- Sen her halde bizden değilsin ... Maa- masına hiç dayanamam, dedi. rar \'erdiğini, bilahare meseleyi uzun uza• 

mafih dünyada olmadık olmaz ... Bır kaç Bir havlunun içine bol bol jambonla, so- dıya düsiindükten sonra pişman oldl pumı 
sene evvel benim de yüksek bir mevkiim ğuk et sardı. Valans bunu Alarak sokağa \ ' C fikrini değiştirdiğini söyledi . . ronızd ... 
vardı . ·· Sen niçin hayatın çarkından fırlı- çıktı. Ayd hemen yemeğin Üzerine sal _ ki münasebat tıpkı eskisi gibi de\ am ede ~ 
yarak buraya dü<1tÜn? diye sordu. dırdı \'e bir müddet tıka basa yedikten cektir... Yani hem varis olac.ak, hem d9 

Valans omuLlarını !!İlkti: 1 ) ~ sonra e inin tersile ağzını sildi: ay ıgırııza . •. 
- Ben mi? Hiç ... İşimden çıkardılar - Bu sene daha bu kadar güzel bir Y<'· Avukat birdenbire sözünü k<" ti ve ka < 

da.·· dedi. k · ı· "' · k · · •=bı·ne do'"n-.rek: nıe yememış ım. ...,en yemıyecc nıısın ... .. 
Ötekiıi söz.üne devam ederek: Dovson? dedi. - Adomsl Çabuk bir barda •U setil. 
- Bu ıehir yok mu~ Yal.lahi. ı.nı ma- Yalana: Mister Villana bayıldJ. diye bajm .• a. 
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Selamlık 
Altüst 

Esnasında Patlıyan 
Etmiş, Ortalığı Derin 

Bomba Vak'ası Sarayı 
Bir Korku Kaplamıştı 

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

K a g~ ıtları sararrmış ·, kö!;elerı·, par - lar b d · · d T ının pen e esmer erısın en insanı 
mak uçlarının mütemadi temaslarile çıldırtacak gibi hararet taşan, 0 ka-
kararmıQ olan bu kitabı açmıs, ,· yap - dı C 'I b k d " n... emı , u a mm üstüne atılı-
raklarmı birer birer çevirmiye başla - yor. Saçlarından yakalıyor: 
mıştı. - Cenan, nerede~ .. 

Gözleri, birdenbire bir noktaya sap- Diye soruyordu. Fakat 0 kadın .. O 
1anmıştı. Gözleri~i ayır_amadığı bu sa - pervasız, o küstah .. O, sevmek istediği 
tırlarda, kısaca şoyle hır menkıbe var- zaman gözleri hiç bir rşey görmeyen 
dı: kadın; bu suale, çılgın bir kahkaha a-

(1 randa, halk hükümdarın zulmün- rasında: 
pen bıkmış, usanmıştı. Nihayet bir - Cenan, yok .. Ben varım!. 
gün, (Gave) isminde bir demirci, me- Diye cevap veriyordu.. O zaman 

-Telaş etmekte hakkım var. Lakin, 
şu da var ki.. Bu kadın, ileri varama
yacaktır. Pek f?İddetli bir intikam alma-
ya kalkışamıyacaktır. Eğer böyle bir 
şey yapmak isteseydi, şimdiye kadar 
çoktan beni tutup hapishanelerden bi
rin~ tıkmaları lazım gelirdi.. Hem bu 
kadın; bu meseleyi ortaya nasıl atabi
lecek?.. O zaman ona sormıyacaklar 

mı? .. Senin orada ne işin vardı; deme
yecekler mi? .. Sen, bu hakarete çanak 
tutmuşsun diye, yüzüne tükürmiye
cekler mi?. Cenan' a ne yapabilecek. 
Pek, pek bir iki tekdir edecek. Sonra, 

şin önlüğünü bir sırığın ucuna tak - Cemil, onu saçlarından sürüklüyor 
mış .. Onu bir bayrak yapmış .. Ortaya Cenannın aşkını çalan kalbini ökçele: 
atılmıştı. Halk, onun bu meşin bay - tiyle eziyor, ona zorla Cenanın yerini 
rağı altına toplanmıştı. Saraya hücum söyletiyor. . . Bir kapı, bir kapı daha · ı H lk ı l k Ü unutuverecek. Bana gelince; eminim 
etmış er. a a zu meden eri öldür - ırılıyor. çüncü bir kapı, arkasına 
müşler. Milleti esaretten halas etmiş- devriliyor. Ve nihayet Cenan... ki bu kadın hiç kimseyi sevemez. 0-
lerdi.) * nun bana karşı hissettiği de hakiki bir 

Kitap, Cemilin elinden kaymııŞtı. Cemil, geceyi nasıl geçirdiğini bil- aşk değil, geçici bir buhrandır. Bugün, 
Şimdi onun hayalinde bu vak'a tama- miyordu. Gözlerini açtığı zaman or- ben. Yarın, kim bilir kim~ ... Eminim 
mile canlanmıştı. Demek ki, bir de - talık ağarmağa başlıyor; Erenköy ca- ki yeni bir Qk fırtınas b k d f _ · · · · d k aT ı, u a ını er 

hrnırckı, istediği zaman koca bir milleti mısı_n]'ek ~ _undan sabkah ezanı, bütün o sah fersah benden uzaklaştıracak; ve 
are ete getiriyor; bir hükümdarın za- sessız ı ıçın e sürü leniyordu. h. .. h . k. h b . h C 

lim kollarını kırarak, milletini zulüm Uzun ve pürüzsüz bir uyku, onun ıç şup esız kı em enı, em ena-

k b•ı• d asab b' OOkA o b nı unutturaca tır, ve esaretten urtara ı ıyor u. ına ıraz su un vermış; aşının . .. .. .. 
İşte böyle adi bir demirci, koca bir 0 dayanılmaz ağrısı, biraz hafiflemiş- Dıye duşunuyordu. 

milleti kurtardığı halde; kendisi bir ti. Artık karar vermişti. Bir daha, böy-
tek sevgilisini halas etmek için bir şey Hadisatın tesiri de eski kuvvet ve le çılgınca işlere giriışmiyecekti. Bil-
düşünemiyor, bir hareket gösteremi .. şiddetini kaybetmişti. Dünkü korkunç hassa, neticede annesini üzmesi ihtima
yordu. düşüncelere mukabil, şimdi zihnini te- li olan şeylerden tamamiyle çekinecek-

- Ne zillet, Yarabbi... Demek ki selli ve tevekküle doğru sürükleyen ti. 
ben, o demirciden de aciz bir adamım. bir sükunet baş göstermişti. 
D~dü~n~~-~ron~h~~==ı=========ı===============~=== 

(Arkaaa var) 

linde artık büsbütün şekil alan 0 de.. stanbul 4 üncü cra Memurluğundan: 
mirciye karşı kalbinde bir haset du .. 
yarak: 

- Ah, ne olurdu~ .. Ben de öyle bir 
demirci olsaydım. 

Diye homurdanıyordu. 
Çatlıyacak gibi ağrıyan kafa tası .. 

Ankarada maden arama enstitüsünde müstahtem iken balen 
gihı meçhul Hikmet ve nezdindeki Zekiyeye 

Emniyet Sandığı 
ikamet-

namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafın· 
nın içinde, sanki bir şey gıcırdamış; d Ü an tamamına 1204 lira kıymet takdir edilen sküdarda Tavaşi Ha· 
hümmalı bir hastanın işittiği ga-
rip sözler gibi meçhul bir kuvvet, ku- sanağa mahallesinde Selimpaşa taşı sokağında eski 28 yeni 36 No. lu 
}ağına şu sözleri fısıldamıştı: bahçeli iki kısımdan ibaret bir evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiş 

_ Sen ... Niçin 
0 

demirci gibi ol .. olduğundan 26-3·936 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 ten 
muyorsu n, Cemil~.. yoksa, korkuyor 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma 

) bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduguv takdirde müş· musun . . . 
Hayır ... Korkmuyordu. Derhal U· terisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın 

zandığı yerden sıçramış; karyolanın taahhüdü lbaki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit 
kenarına oturmu.~tu. Ayaklarının di • edilerek 10-4-936 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 ten 
binde çöreklenmiş mavi bir yılan gibi 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırma
o ipek kordela duruor; onu iliklerine sında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulma· 
kadar titreten bir korku yükseliyordu. dığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bıra· 

Ve şimdi, yüksek hümmalı bir has~ kılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti 
ta gibi söyleniyordu: muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 

- Hayır .. Korkmuyorum... Hele teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli 
onu kurtarmak için her şeyi göze alı- ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak 
yorum. hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 

Gözlerinin önünde her şey eriyor _ iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren niha
du ... Birdenbire sahne değişiyor; ken- yet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
disini Tophane meydanında görüyor - takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
du ... Birdenbire kılıcını çekiyor.. O !aşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
mavi kordelayı kılıcın ucuna geçiri • mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ve 20 senelik Vakıf ica· 
yor .. Onu, bir bayrak gibi başının üs- resi tavizi müşteriye ait olup onun tarafından verilecektir. Daha fazla 
tünde yükseltiyordu ... Halk birden - malumat almak isteyenler 16-3-936 tarihinden itibareni herkesin 
bire etrafını alıyor. O, küme küme et- görebilmesi için dairede açık bulundurulacak artbrına şartnamesi 
rafına toplanan bu halka, sarayların ile 934-2620 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut 
zulmünü ve esaretini anlatıyor.. vesaiki görebilecekleri ilan olunur. İşbu ilan tebliğ makamına kaim , 

- Hadi gidelim!. O sarayların ka- olmak üzere ilan olunur. ( 1592) 
pılarını kıralım!. Zulmü, istipdadı kö- ,·------ ----------------- , _____ _ 

~~n1den yıkalım! Mazlumları kurtara- İstanbul G. Jerİ Satış İşleri 
Diye bağrıyordu... Muazzam bir 

kafile, Fındıklıya doğru ilerliyordu. 
ilk önüne geldikleri sarayın kapıcıları, 
kapıları kapıyorlar, mukavemete hazır
lanıyorlardı . . Fakat halk coşmuştu. 
Artık , önüne geçilmek imkanı olma
yan bir sel gibi akıyordu .. . Bir anda 
kapılar kırılıyor, saraya hücum edili
) ordu .. . Camlar, çerçeveler kırılıyor; 
bütün perdeler ve eşynlar, parçalanı

yordu ... Cemil, elindeki yalın kılıcını, 
ucundaki mavi kurdelası ile bir bay
rak gibi sallaya sallaya her tarafa ko
şuyor: 

- Cenan!. Cenan!.. 
Diye haykırıyordu ... O sırada, gÖ· 

züne o kadın ilişiyordu . Olgun omuz-

Direktörlüğünden: 
AGIRLIGI KIYMETİ CİNSİ EŞYA M. K. N. 
K. G. L. K. 

4t18/1 t O 27 49 302.39 Demir Gemi Çıpası. 
3599 1.580 94.80 İpek Örme Eşarp. 
Yukarıda yazılı eıyanın 30/3/936 G. saat 14 te sah§ salonunda ihalesi 

yapılacaktır. İsteklilern §artlarımız mucbince yüzde yedi buçuk pey 
akçelerini yatırıp makbuz ve sair evrakile kanunen muayyen saatte 
mezat salonuna gelmeleri ilin olunur. (1487) 

Hayrabolu Belediye Reisliğinden: 
Her sene ilkbaharda yapılmakta olan Hayrabolu Hayvan ve Emtia 

panayırı bu sene dahi 8/Nisan/936Çar!amba günü açılarak üç gün de· 
vam edeceği ilan olunur. « 1526» 

1 latanbul Beledlya5J ilanı 3r1 1 , ______ _ 
Malzemenin cinsi muhammen bedeli miktarı 

Çini mürekkebi ( B. şişe ) 32 kuruş 50 adet 
Sulu boya (tüp) resim muşabası 17,50 11 20 ,, 
( l;OOXIO;OO ) 800 11 1 O top 
Püenz 50 ,, l O kutu 
Tarama kalemi 10 10 d 11 a et 

Fen işleri müdürlüğü için lüzumuolan yukarıda miktarı ve muham • 
men kıymetleri ve cinai yazılı olan tersim levazımı pazarlığa konul • 
muıtur. 

Nümuneıi levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyen· 
ler 810 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
27 /3/936 cuma günü saat 16 da Levazım müdürlüğünde bulunma . 
lıdır. (8.) (1582) 

* lf.. 
Dü,künler evine lazım olan tıbbi ecza ve alit açık eksiltmeye konul· 

muıtur. Bu eczaların hepsine 1039 lira 62 kuruı bedel tahmin olun .. 
muştur. 32 kalemden ibaret olan ecza ve alitın listesi ve p.rtnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 
numaralı artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 78 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 6/4/936 pazartesi 
günü saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. (1493) 

** Ke§İf edeli 231 lira 8 kurut olanKaraağaç müesaesatı pay mahalli 
önündeki iskelenin tamiri pazarlığa konmu§tur. Ke§if evrakı Levazım 
Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler Belediye Fen iıleri 
Müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikaıiyle beraber 17 lira 50 1ru • 
ruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber Z'l /3/93( 
cuma günü saat 16 da levazım Müdürlüğünde bulunmalıdır. «1581n 

[ EmlAk ve Eytam Bankası llAnları 1 

Kiralık Stodiyo olarak 
kullanılan fabrika. 

Nif&Dtatında eski Tetvikiye, yeni Harbiye sokağında 135 No. h halen lpelC 
film tarafından Stodiyo olarak kullanılan ekmek fabrikası bir yahut üç aen« 
müddetle kiralanmak üzere kapalı zarfla arttırmaya konulmuttur. İhale 3 m. 
san 1936 cuma günü saat 10 da bankamızda yapılacaktır. 

Kiralamak isteyenlerin bankamızdan alacakları tartnamede yazıh pıt. 
lar dairesinde teklif mektuplarını o gün saat ona kadar tubemize getirme
leri. (320) 

Satılık Ev: 
Esas No. 

149 
Mevkii ve nev'i Depozito 

150 

Kasımpaşa'da Eyyühüm Ahmet efendi mahal· 
lesinde Camii Şerif sokağında 4 l No. lı evin 
3/ 4 hissesi. 
Kasımpaşa'da Eyyühüm Ahmet efendi mahal· 
lesinde Camii Şerif sokağında 43 No. lı evin 
3/ 4 hissesi. 

umı... 

140 L 

Yukarıda mevkileri yazılı iki evin dörtte üçer hissesi pCfİn para 
ile satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. lhale 3 Nisan 
1936 Cuma günü saat onda yapılacaktır. 
Şubemize gelmeleri. [321 I 

1 
,...-~l.n~h-ı·-s-ar-1-a-r---,----------------~ _ U. Müdürlüğünden: 
1- İdaremiz tuzlaları için şartname ve resimleri mucibince 8000 

lira muhammen bedelli iki adet Ele•atör 3/4/936 tarihine rad
layan Cuma günü saat 16 da pazarlıkla satın alınacakbr. 

2 

3 

İtteklilerin ıartnameleri almak Uıere her glln ve paıarlak için 
de t lyin olunan gün vo saatte % 7,5 gllve:ıme paralariylo 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo-
nuna gelmeleri lazımdır. , 
Fiatıız teklif ve kataloklar, fenni şartname mucibince pazarhlır 
gününden beş glln evvel idaremiz Fen Şubeıi MtıdürlDğnoe 
verilecektir. "1246,, 

*• 145,000 Kilo muhtelif eb'adda Krom Karton 
135,000 » » » Tripleks Karton 

5,000 » No. 60 kahve rengi köıele mukavva 
Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarlan yazıb 

kartonlar 10/IV /936 cuma günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacakhr. 
Vermek istiyenlerin % 7,5 muvakkat güvenme paralariyle birlikte 
Kabata§ta levazım ve mübayaat ıubesindeki alım komisyonuna mü 
racaatleri. «1462» · 

** 320.000 kilo muhtelif eb'adda beyaz ıellüloz kağıdı. 
10.000 » 273 m/m mavi sellüloz kağıdı. 
Şartname ve nümunesi mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 

sellüloz kağıtları pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerid 
17 /iV /936 cuma günü saat 16 da % 7,5 güvenme paralarile birliktcı 
Kabataıta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Komisyona müracaatleri 

(1512) 
.........., .. ....-.~ ~ ----------·---- ------- .. -·-
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Dünya 
Türk 

ufukları 
milletinin 

kararırken 
iradesi 

• • 
ismet lnönü dün Afyonda çök güzel 

bir nutuk söyledi 
[Baş tarafı 1 inci yüzde] 

~arşı , Türk milletinin fikirlerini kalın duvarlar içinde 
hapseden Kurunuvusta zindanlarına karşı istiklal sonu
cu olarak tahakkuk etmiştir. 

temas etmez. Fakat insanlığın düşünüş ve geçim tarzı· 
na yakın zamanda yeni bir istikamet bulunmazsa, insan
lığın talii yaman olacaktır. 

Türk Milletinin iradesi 
~ocatepe)i Aşarak Afyona indiğimiz Gün 

Şimdi, Türk milletinin iradesini bir daha söylemek 
Milletin asırlar süren istırapları burada durmuş, harici 

için bu toplantıdan istifade etmek isterim. Milletler ara
alemin bitip tükenmez zulüm ve i.stilaları Kocatepeyi a-

sında emniyet, her millet için ve umumi sulh için müş-
şarak Afyon ovasına indiğimiz günden beri devrilip yı- terek ve ameli olmalıdır. Mümkün olduğu kadar geniş 
kılmıştır. Türklerin Afyon ovasına İnmek hamleleri Er- h 

ölçüde ve mümkün olduğu kadar geniş sa a 
genekon efsanesini 20 inci asırda tahakkuk ettiren haki- l 
ki bir tezahiirdür. için barış ve gü~enlik tedbirleri bulmağa çalışa ım. 

Yoksa büyük bir sahayı yangına maruz bırakıp bir kaç_ 
Vatandaşlar, kurtulu~. Türk milletinin kendi eseridir. 

Tiirk mılletinin kendi bağrında yetiştirdiği en büyük ev- parça evi kurtarmağa çalışmak boş bir hayaldir. 

ladının etrafındd yekpare olarak başardığı bir varltk Eğer Tür.k Vatam Yeni Bir Tehlikeye Uğrarsa .. 
mücadelesidir. Türk milletinin istikbalde uğnyacağı teh-
likeler karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğini öğre- Eğer bu insani ideallerimize rağmen bu geniş Türk 
ten bir tecrübe haznesidir. vatanı yeniden bir tehlikeye uğrarsa Türk istilasının ilk 

D 'd K k günlerinde olduğu gibi vatan müdafaasını kadın ve ço-
- ünya Ufukları Yenı en ararır en cuk bütün millete ait bir vazife olarak kabul edeceğiz, 

Dünyanın ufukları yeniden çok bulutlu olmu,ştur.. Bu Bütün millet başbuğ Atatürkün etrafında yekpare olarak 
karanlıklar içinde hiç olmazsa bu nesil hayatı için barış onun emrinde ve onun zafer yolunda hareket edeceğiz . 
ve iyi geçim ümidi çıkacak mı1 Bunu yakın günlerde gö- Edecek miyiz? Cevap veriniz. Bütün dünya çınlasın . 
receğiz. (Edeceğiz sesleri). Ben de size cevap vereyim. Yeni teh-

Y eni Türkiye doğduğu gündenberi milletlerin barışı likelere karşı da muhakkak muzaffer olacağız. Büyük 
İçin çalıştı. Dün kahramanca vuruştuğu milletlerle bugün bir milletin kendi kudretinden ve kendi fedakarlığından 
yakın ve samimi dostlukları kurdu. Bu örnek dünyanın emin olması onun arsıulusal alemde faydalı olması ıçın 
diğer bölgelerinde çok görülmiyor. feyizli bir kaynaktır. Türkler anıtın önünden Türk mille-

~Ugünkü Arsıulusal Kaygular Ve Biz tinin müdafaası için bütün varlıklarını feda etmek aş-
Bugün arsıulusal kaygular, bize hemen yakından kını yüreklerinde tazeleyerek geçeceklerdir.» -

Dünkü Merasimin Tafsilitı 
Afyon, 24 (Hususi Muhabirimizdcn)

Başbakan İsmet İnönü ile hakanlar ve say
lav !arı hamil olan tren bugün saat 13,30 
da Afyona vardı. Eskişehirden itibaren 
henin geçtiği bütün İstasyonlar bayraklar 
Ve yeşilliklerle süslenmişti. 

sonra Atatürke, İsmet lnönüne, büyüldere ı herkes heyecanlıdır. Afyon belediyesinin 
Afyonluların minnet ve ıükran duyguları- önündeki meydanda ufak bir tepeciğin Üs• 
nı bildirdi. tünde yükselen zafer abidesinin etrafı akın 

1 

Afyon valisi de söylediği bir nutukta akın gelen halkla dolmuştur. 
bu mutlu günün manasını canlandırdı. Zafer abidesi 

İsmet lnönünün nutku Abide, set, set yükselen tepeciğin üs • 
Ellerinde bayraklarla memleket büyük

lerini görmeğe gelen binlerce köylü istas -
l'onlan doldurmu tu. 

Bundan sonra İsmet İnönü ilerliyerek tünde bütün heybetile, bütün canlılıiile 
Türk bayrağına sanlı abidenin kordelasını göze çarpmaktadır. Türkiyede timdiye ka
kcsti. Abide bütün ihtişamile meydana dar yapılan abidelerin en güzelidir. Gerek 
çıktı. Başbakan, Afyon istasyonunda alkışlar 

arasında trenden indi. Askeri ve mektep • 
leri teftiş etti. Bundan sonra istasyonu 
dolduran binlerce halkın coşkun tezahür
leri arasında otomobiline binerek belediye 
binaaırıa gitti. 

Yavaş, yava11 kürsüye çıkan başbakan 
baıtan başa heyecan dolu nutkunu söyledi 
ve her cümlesi candan alkışlandı. 

Belediyenin önünde de binlerce kişi 

toplanmıştı. Baıbakan güler yüzle halkı 
•clamladı. Çok neş' eli idi. 

Bagbakan nutkunu söylerken heyecanım 
zaptedemiyerek sevinç göz yaşı dökenler 
pek çoktu. 

Hcıva tehitleri abideıi 

Abidenin açılı§ı 

Belediyede yarım saat hdar istirahat e
dildikten ıonra abidenin bulunduğu mev
ltia ıidildi. Meraıime tam saat iki buçuk
ta lıtiklal marıile haılandı. Afyon Parti 
lıaşkanı hararetli bir nutuk söyledi. İıgal 
~arnanlanna ait acı hatıraları anlattı. Kur· 
tulu,. na.,I kavuıulduiunu i:tah ettikten 

Merasim bittikten sonra hükumet bina
ıuna gidildi. Orada bir müddet istirahat e
dildi. Müteakiben hava şehitleri abidesinin 
bulunduğu mevkie gidildi. Abide açıldık
tan sonra tekrar ıehre dönüldü. 

Afyon 26 ağustos zafer ıününün heye
canını yaıamaktadır. Şehir ba§tan başa 

donanmııtır. Sokaklar büyük, küçük, ka
dın erkek binlerce halkla doludur. Coşkun 
tezahürat devam ediyor. Herkes sevinçli, 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen yıllık 
kira bedeli Lira 

Osklidar sokağı : SelAmi Ali mahallesi SelAmi Ali 
343 sayılı diikkin. 

1<
0

amerhatun Papas~öpr~sü tirket ~okağı 6/1 sayılı ev. 
sküdar SelAmı Alı maballesı Selimıız caddesi 

272/1 sayılı dükkAn. 
BüyUkçarıı Çuhacı hanı ikinci kat 5 sayılı diikkan. 
BüyükçarJı : Çuhacı hanı ikinci kat 13 sayılı dilkkAn. 
lioualiettin : Mahallesi Asmaalh caddesi 57 sayılı 

dükkan. 
Dayehatun Mahallesi Büyük yeni han orta kat 8 

sayılı oda. 
Dayehatun : Mahallesi Büyük yeni han orta kat t 2 

Dayehatun 

8üyükçarşı 
8üyilkada 

sayılı oda. 
Mahallesi Büyük yeni han üst kat 54 
sayılı oda. 
Papas oğlu sokağı 4 sayılı dükkan. 
Karanfil mahallesi daskalos sokağı 52 
sayılı ev. 

ICamerhatun Eski papatya yenı kılınç sokağı 34 
ı.-- sayılı ev. 
l\.amerhatun : Eski papatya yenı kılınç sokağı 36 

84 
120 

120 
48 
24 

72 

60 

60 

60 
72 

48 

180 

sayılı dükkan. 144 
llalıkpnzarı : Nevş'!hir hanı zemin kat 4 sayılı dükkan. 95 
liüseyin ağa : Mahallesi Yenişehir caddesi 20 sayılı dükkan. 120 

Yukerıda yazılı mallar hizalarında gösterilen yıllık muhammen kira 
elleri üzerinden artırma suretile ve bir sene müddetle ve kira be -

ileri dört müsavi tak!itte tediye edilmek şartile kiraya verilecektir. 
isteklilerin lı1: de yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel 
Yatırarak 31/3/936 sah günü saat 14 te idarede müte§ekkil sah§ ko -
llıisyonuna müracaatleri. (M.) (1383) 

mana, gerek san•at itibarile tam bir şah 
eserdir. 

Kaidenin önünde yapılan iki havuz var· 
dır. Heykel kurtarıcı Atatürkün ainesini 
ve kuvvetli adaleli Türkün aol elile indir • 
diği yumrukla yere serilmi§ düımanı can • 
!andırmakta, sağ elin yukarı kalkışı muh • 
temel bir kıpırdanmaya kar.:ıı inecek daha 
kuvvetli bir darbeyi aöstermektedir. 

Tek cümle i)e: Afyon zafer abidesi bü
tün azametile dügmanın üzerine çullanmıı 
Türkün timsalidir. 

Abidenin cepheıi Atatürkün taarruza 
karar verdiği binaya müteveccihtir. Kaide 
Üzerindeki kabartmada Atatürk, İnönü, 

maregal Fevzi Çakmak haritaya bakarlar· 
ken görülmektedir. 

Gece ıenlikleri yapıldı 
Afyon, 24 (Hususi Muhabirimizdcn)

Bu akıam Halkevinde misafirler §Crefine 
büyük bir ziyafet verilmiı. yemek aamimi 
bir hava içinde yenilmiıtir. 

Halk seç vakte kadar caddelerde dola
şarak bayram yapmııtır. Gece ıehir elek
triklerle donanmııttr. 

Afyon • Karakuyu hattı yarın açılacak

tır. Buradan ıabah saat yedide hareket e
dilecektir. 

Afyon - Antalya Hattının 
ilk Kısmı Bugün Açılıyor 

[Baı tarafı 1 inci yüzde] 
yondan Burdura kadar olan meıa .. 
fe tetkil etmektedir. Bu k11mın bu
gün kütat reımi yapılacaktır. Bu 
kısım Afyonun garbında (Bal Mah
mut) mevkiinden baılıyarak (San
dıklı) karyesinden geçtikten sonra 
(Dinar-Eğridir) hattı üzerinde ( Ka
r ak uyu) mevkiine kadar ine. Tulü 
113 kilometrodur. (Karakuyu) dan 
itibaren hat (Eğridir) hattını takip 
eder ve o hat üzerinde (Bali.diz) 
mevkiinden cenuba doğru ayrılarak 
(Burdur) a gider, ki bu kısım da 24 
kilometrodur ve bunun da intaıı 
tamam olmuştur. Şu halde Afyon -
Antalya hattının bugün a~ılacak o • 
lan kısmının umum tulü 137 kilo • 
metroyu buluyor, demektir. 

Bundan bafl<a (lıparta) ya da bir 

Fransız - Alman İhtilafı 
[Baş tarafı 1 inci yüzde] tere hükumetine tevdi edileceği haber 

sım müsbet bir teklif şeklinde konseye verilmektedir. 
takdime imkan bulunamazdı. Konsey Almanyanın bu cevabı, Londrad. 
de bugün hususi bir celse aktetti: ümitleri kıracak mahiyette sayılma • 

Ve bir saat kadar süren müzakereler- mıştır. Çünkü bu cevap Almanyanın 
den sonra Lokarno devletlerinin kon- müzakerelere devam fikrinde olduğu 
seye hiç bir teklif takdim edemiyecek- nu göstermektedir. 
lerinin anla~ılmasına mebni Cenevre- Fakat Paristen gelen malumat 
de toplanmak üzere Londra toplantı - F ransanın bu cevaptan hoşnut olma -
sına son verildi. dığını anlatıyor. Fran!ıa, Almanyanm 

Bu suretle Almanyaya ceza vermek teklifleri bir kül olarak kabul etmesi
üı:ere toplanan konsey, hiç bir ceza ni istemekte, mukabil teklifler bekle
vermcden çalışmalarını tatil etmiştir. memekte ve istememektedir. 

Şimdi Lokarno devletleri evvela Belçikada da Londra tekliflerinin 
kendi aralarında anlaşmağa bakacak- tadil edilebileceği haberleri memnuni -
lardır. yetle karşılanmamıştır. Belçika nazır· 

Ortada harp veya harp tehlikesi bu- larından M. Jaspar mecliste «kararları 
lunmadığı için konseyin daha fazla tadil meselesi yoktur. Şayet bu tek.lif
uğrnşmasına lüzum kalmamıştır. Jer yalnız müzakere esası sayılacak o

Konsey azası yarın memleketlerine lursa Belçika inkisar hayale uğrar. 
dönceklerdir. Bununla beraber emniyeti ihlal ede .. 

Londra, 2·l (Hususi) - Alman - cek bir hadise vukuunda fngilterenin 
ya murahhası Yon Ribbentrop saat verdiği sözü tutacağından şüphe olu· 
beşte Londraya muvasalat ettikten namaz.» demiştir. 
sonra hariciye nazırı Mister Edenle Fransızlar İngiltereyi döneklikle 
görüşmüş ve Almanyanın Lokarno itham ediyorlar 
devletlerinin tekliflerine ancak u- Paris, 24 · (Hususi) - Mister Ede .. 
mu mi intihabatın neticesi alındıktan nin dün Avam Kamarasında Lokamo 
sonra gelecek salı günü cevap vere - devletleri ara ında hazırlanan anlas -. 
ceğini ve yeni müsbet tekliflerde bu - mıyarak sırf teklif mahiyetinde oldu .. 
lunacağını söylemiştir. Von Ribben - ğunu ve bu tekliflere karşı muka .. 
trop bu mealde olan bir muhtırayı bil teklifler bekleneceğini söylemesi, 
Mister Edene tevdi etmiştir. Muhtı - Fransada çok fena tesir yapmış ve 
rada Almanyanın diğer devletlerle tam Fransa hükumeti erkanı Londra ko .. 
müsavatını temin için Rendeki gayri nuşmalarını vuku bulmamış gibi say
askeri mıntakayı işgal ettiği, artık bir mağa ba~lamışlardır. 
taraflı ve dikte edilmiş rnuahedelerin Tan gazetesi bugün yazdığı bir 
değersizliğini anlamak lazım geldiği makalede İngiltereyi döneklikle it .. 
söylendikten sonra Mister Eden tara- ham etmekte ve acı sitemlerde bulun· 
fından Alman murahhası Yon Rib - maktadır. 
bentropa tevdi olunan notanın de-, Tan bundan sonra F ransanm da 
vamlı bir sulh için kafi olmadığı, çün- Milletler Cemiyetine karışı taahhütle -
kü Almanyaya farklı bir muamele rine aldırmıyarak ve İngilterenin reyi
yaptığı, binaenaleyh Almanyanın no- ni sormıyarak başının çaresine bak .. 
tada hakimiyetine ve tam müsavatına mak yoluna sevkedildiğini yazıyor. 
uygun olmıyan bütün maddeleri red- lngiltere efkarı umumiyesi Lokar .. 
dettiği beyan edilmekte, Almanyanın. no devletleri erkanı harbiyelermin mü
bu sırada intihabat i~leriyle meşgul zakere yapması aleyhinde de olduğu 
olduğu için mufassal cevap vereme - için lngiltere hükumetinin bundan da 
diği, cevabın gelecek sah günü lngil- vaz geçmesi beklenmektedir. 

Hitlerin Dünkü Nutku 
. [Baş tarafı 1 inci yüzde].. J yeti için çalışmalarıma devam 

Hıtler, Almanyanın ıon gunlerde deceğim. » 
e • 

verdiği tarihi kararları izah etti D d · e ı. 

ve kendisinin bunları tahıl namına 
değil, fakat bütün mllet namına 

yaptığını izah etti. 
Bunu müteakip önümüzdeki pa

zar günü Almanya, kendiıile be • 
raber olduğunu gösterdikten ve re
yini verdikten ıonra, dünya aulhü-

nü korumak ve beynelmilel hayati 
tehlikelerden ııyanet etmek için da-

ha mühim ve büyük bir program çi

zeceğini ıöyledi. Hitler nutkunun bu 

noktasında: 

«Millet benimle beraber olduğu
nu iıbat ettikten ıonra onun namına 
yeni bir harekette bulunacağım, 
Almanyanın haysiyetini ve hakimi-

Nutuk bütün Almanyada en de • 

rin alaka ile dinlenmiı ve her taraf· 

ta aletli bir hararetle alkı,lanmıt • 

tır. 

Almanlar hudutta tahkimat 
yapmaia baflamıılar 

Amıterdam, 24 (A. A.) - Havaı 

ajansından: 

f yi bir Alman kaynaiından ha -

ber alındığına göre, aıkeri maka • 

mat Rhin mıntakaımda tahkimat 

yapmağa batlamıtlardır. 

Straıburg, 24 (A. A.) - Dün sa• 

hah ıaat 11 de iki Alman askeri . ..... .-.............. _. ......... -·····-·· .......... , 
tayyaresi, Straıburı banliyösü üs • 

ıuhe hattı yapılnıııtır. Bu ıube hat-
tı, yine (Eğridir) hattı üzerinde tünde, alçaktan bir UÇUf yapmıı • 

Bozanönü mevkiinden ayrılarak Is- lardır. Fransız makamatı, elli met· 

parlaya iner ve tulü 13 kilometro • reden daha aşağıdan uçan bu tay • 

dur. Bu aayede (Isparta) gibi mü • yarelerin numaralarını zaptedebil .. 

him bir mevki de, Anadolu hatları- miılerdir. Bu tayyarelerin fotoğraf

na ve binaenaleyh İstanbul ve An- lar çektikleri tahmin olunuyor. 

karaya doğrudan doğruya bağlan - Öğleden sonra saat 17.20 de tek 
mıt demektir .. 

satıhlı bir Alman tayyaresi Wind • 
Hattın (Burdur) dan (Antalya) 

ya kadar yapılacak mütebaki kısmı hof kasabası üstünde uçmuttur. 
ise (110) kilometro kadardır. Bu da Strasburg bölgesi tayyare mey -

nihayet bir buçuk sene zarfında ta- danlarına hiç bir tayyare haber ve • 
mamlanacaktır. Yeni (Antalyamız) rilmemektedir. 

Anadolumuz ana hatlarına 1937 Strasburg, 24 (A. A.) - Entzhe

ıonlarına doğru bağlanmı! buluna- im hava meydanında, gizli znbıta 

cak, Karadeniz de Akdenize demir- İngiliz yapısı bir uçak yaklaşmıştır. 
yolu ile üçüncü defa raptedilmiı o-

Bunun sahibi bulunan petrol simsa
lacaktır. 

Bu hattın böyle sür'atle yapılma _ rı Amerikalı Hanri Vayt, bütün u • 

11, baıbakanımızın takip ettiği ıi • çaklara yasak edilmiı olan istih • 

mendif er siyasetinin en yüce mu - kamlar bölgesinin üzerinden uçmak 

vaff akiyetlerinden biridir. niyetinde imiş. 
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1 IR 
'Asri kadın için ruj, allık ve tırnak cilası bir ihtiyaçtır. Hayati bir iştir. Fakat, iyisini bulmak lazımdır. Paristc Koti ne ise Türkiyede dahi H d Sab" k k ki · , • l .. .. asan o ur. ıt, açı oyu ren erı vardır. Hasan rujlarına ye 

allıklarına ve tırnak cıla arını goruptc meftun olmıyan kadın yoktur. Hasan markasına dikkat başka marka verirlerse aldanmayınız Has d 1 t b 1 A k B w 1 • • an eposu: san u, n ara, eyog u. 

K A Ş E 

Grip • Nevralji • Bat ve Dit ağrlları • Artritizm • Romatizma 

B~yoğlu Tahakkuk MüdürlÜğünden: 
Galatasaray şubesi dahilinde Olivo geçidi 12/3 No. da tuhafiyecilik 

yapmakta iken 3/4/931 tarihinde terki ticaret eden ve halen ikamet 
adresi malum buluumıyan Nober Papazyanın verdiği beyanname üze
rinde tetkikat İcra edilebilmek üzere tarih ilandan on beş gün zarfında 
ticari defterlerile birlikte tahakkuk müdürlüğünde mütefekkil resen 
takdir komisyonuna müracaat etmesi aksi takdirde hakkında re'sen tak
dir suretile muamele yapılacağı Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
123 üncü maddesi mucibince teblii makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. «1571)) 

Diş 
En 

ağrısı ıstırabların 
müthişidir ! 

il 

En şiddetli diş agrılarmı dindirir. 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve 

sanclları keser. 

Baş ağrısına, nezle, grip ve 

romatizmaya karşı 

bilhassa müessirdir. 

Fil MARKA 
Kontr-Plik tahtası 
Türkiyede bir tanedir Fabrikası 

Bir çok tecrübeden sonra varmış 
Nihayet kusursuz mal çıkarıntf 

Her tahlu köşesinde Arbk yorma kendini boşuna 
bu markayı arayınız. Zira Fil markadır yalnız gidebilir hoşuna 

Mektup adresi: tstanbul, Katırcıoğlu han No. 65 Telefon: 22409 

Türk Kontr - Plak Fabrikası 
Eyüp - Bahariye No. 1 - 2 

25 Mart 936 tarihinden itibaren toptan fiatlarımız şunlardır: 
Cins B BB BBB c 

Beher M 3 T.L. l75- 155 135 115 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idarasi ilAnlar. ·ı 

Maden Cevheri Nakliye ücretlerinde 
tenzilat: 

Yalnız muayyen iskelelere yapılan nakliyata tatbik edilmekte 
olan Maden Cevheri tarifesi, bu kerre şebekenin her istikametinde 
tam vagonla taşınacak cevherlere şamil olmak üzere genişletilmiş 
ve nakil ücretleri de mesafeye göre % 5 ila 23 nisbetinde ucuzla· 
tılmış olup 680 kilometreden fazla mesafelerden taşınacak cevher• 
(erden ton ve kilometre başına alınacak ücret bir kuruştan iba· 

rettir. 
15/ 4/936 tarihinden itibaren tatbikine başlanacak olan bu yeni 

tarife hakkındaki fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edil· 

ınelidir. ,"609,, "1482,, 


