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ingil efe Fikrini Açıkça Söyledi 
F '·-----.. ransa ikinci lnönli Eden " Biz ne 

lehinde' ne de Almanya 
aleyhindeyiz ! ,, Diyor 

Başbakanın Seyabab 

Avam kamarasının dünkü celsesinden 
çıkan netice şu: İngilizler iki şey iste
miyorlar: 1 - Harp 2 - Askeri ittifaklar 

Eden nutkunda "Aımanya Fransaya biraz daha teminat 
vermeli 1 Müzakere bundan sonta bqlayabilirtn Dedi 

Londra 26 (Son Poata) - Avam Ka· 
nıarasında bugfin harici siyaset hakkında 
~n Avrupada -lika ile beklenen ko • 
•upnalar npddı. Kamara yalnız müatean• 
pnlerde ıörülebilecek kadar kalabalıktL 

Dinleyiciler localan battan bap dolu 
idi. Londraclaki elçiler ve diplomatların 

J...,a müzakereleri takip için selmiflerdi. 
~ae açılmca hariciye nazırı Mister Eden 
~ünüye ıelerek fnailtere bilkGınetiniıı Av· 
lqpa aiyueti hakkındaki diitüncelerini an· 
lattı. 

Müt.r EJenin natlm 
Mister Eden nutkuna İngiltere efkln 

lllnumiyelİDİn pltk miifkül, pek endifeli 
eüalerde söeterdiii metaneti methetmek· 
'9 l:.atlada ve uher yerde halk ayni hürriyeti 
... ol.aydı. Anupanın kar,.Jqtıiı meee· 

~...,· ı..ı~ pk kalıııj' 111 ~· ~ 
l\en m11.lıtia• ..... ,.. ~ MIMta. 

Mister Edenin izahabna söre. F ranaa 
~k harpten sonra Ren havzasını Al • 
ınanyadan ayırmak ve bu suretle hududun
Wan c!lnin olmak isterniıti. Fransa, Ren 
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Afyonda, ismet lnönünün Bütün 
V arbğını Memleket İşlerine Nasıl 
Bağladığını Gösteren Bir Hasbıhal 
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uçu ermın un 
Türkün insanlığı 

lngiliz Generah Hamilton'un Habeşistandaki 
Bombardımanlar Münasebetile Yazdığı Bir Makale Bir Deli Karısını Ekmek Ortadan Kayboldu . . ~ ------------------....... 

B w • ı o·· ld .. d .. Mehmet Ali, Zevcesi Ve 1 <<Coıuılılıalelle /,..His Sali6MAıneri Tirlı toplaruun adeta ,., .... ,,. idi. 
ıçagı e ur u Nermin be Beraber Meçhul Falıat laatoneye 6ir tdr ""'•· •ir ,. Tiil'le rnermi.i 4Üflrte4İ.» 

Facia Zeytinburnunda Oldu, Genç Kadımn Vücudünde 
20 Yara Var, Katil Kaçb 

FMiap .._ olaa n (Yuıa 4 üncü yüzde) 

Bir Semte Hareket Etti İtalyan tanarelerinin Habetia • 
tanclaki Kızılhaç ha.tanelerini bom
bardıman etmeleri üz.ine Lonclra 
sazeteleri bir haylı yaztlar yazclılar. 

f8iyük harp ıırumda Çamkkaleye 
sönclerilen itillf orclulan kumanda. 
nı seneral lan Hamilton bu miDa • 
aebetle nepettiji bir makalede har-
bin bütiin acı hatll'&larmı unutma • 
nm mümkün olduiunu, bütün bun· 
ların z•manla hafızalarclaa ailiD • 
dijini, yalnız insanlık bicleleriDe 

Mehmet Ali ve kiiçük Nermin uysun olmıyan hareketlerin unutul-
- Bu pak ltaasi WDlll? Sn•linia madıiını söyledikten sonra fU söz • 

cnUaaı hahWlmek ._ sinlerden hm leri ilive ebnittir: 
Japbimus •ahklratm ufhalan malilmclur. «Çanakkale muharebeleri 111'& • 

Son olarak pala IÜip Çlkan analar· ımda lnsiliz aalibi ahmeri, Tirk 
daa F tnwnn ..:ı..--a:z.: hitlerin delil • ._.wnup ta • toplarının adeta aizmda duruyor -
lerini pmnfbk, • • General Hamilton ( Nfda) Ç-"'a-

Dln, bir ............... -.. talhca Mela- du. Fakat bır tek defa bır Türk mer- 1• 7• hücum eden itilal deoldl.ri 4o-
1Det A1iJi, .._ ele S9ftıeli Neeheıti ara • miai, lnsiliz aalibi ahmerine yakın nanmaanın lmmandanı ....., 
llllfbr. (DerHllnı 8 ind 7'kli•) bir yerde patlamadı.» Ro6elr ile beraber 
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A JJa~f: ofm!t~ 
Bizde Şimdiye Kadar Eşi Görülmemiş, Yepyeni 

Mevzulu Edebi Roman 
Aygır Fatma son senelerin en ,güzel eserlerinden biri olacaktır. Onda 

şimdiye kadar okuduğunuz rom~ı-da~ büsbütün bafka manzaralar, •P
ayn hususiyetler göreceksiniz. Onun her şeyi yeridir. Tipleri, vak'alan. 
görütleri. Aygır Fatma bir kelim'E ~le- edebiyat hayatımızda bir hadise 
tetkil edeçek tam bir memleket ve halk rornanıdtt. 

Akdeniz Kimin? 
Yazan: Kadircan Kaflı 

En meraklı Bir Roman Kadar Heyecanlı, En 
Bitaraf Bir Tarih Kadar Doğru Bir Eser 

«Akdenize hakim olan dünyaya hlkimdir.ıı sözü çok yerindedir. Tarih 
bunu bir çok defalar ispat etti. Dünyanın en büyük deniz harpleri burada 
oldu. Tefrikamızdil o harplerin en büyük ve en heyecanlısını okuyacaksı
nız .. «Akdeniz Kimin?» hem bir roman, hem de bir tarihtir. Dünyanın 
en büyük deniz savqını bütün dehşetiyle anlatacaktır. 



r 
SON POSTA Mart 27 2 Sayfa 

~~~~~~,~============-::=====================================~~-~~~~~~~~, 

H_~iln 
Yeni Yollar V• 

Anıtlarımız 
Yuaa: p, a. AlaJ 

E vveli gece Başbakan lamet lnönü, 

yanında Ekonomi, Bayındırlık, Fi· 

nans Bakanlan. Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreteri ve bir çok davetlilerle An· 
karadan hareket etti: Türk demiryolları

nın yeni uğraldımnı ve Afyonkarahi~arda 
tayyare ve zafer anıtlarını açacaktır. 

Umumi kalkınma ve müdafaa menfaat· 
lerini ilgilendiren her hangi bir açış töreni, 
bizim için, zaferin tamamlanmakta olma -
aı demektir. Çünkü Atatürkün hedefi mu· 
ayyen hiç bir nokta ve müddeti, muayyen 
hiç bir zaman olmayan bir kurtuluş da -
vası vardır ki, o, durmaksızın, gevşemek
sizin, sarsılmaksızın devam edecek, ve as

la bitmiyccektir. Eski medeniyet enkazla • 
nna bakınız: işlerini bitirmiş olduklarını 
ııandıklanndan dolnyı, boyunlanna eski §e
ıeflerinin mükafatı olarak, altın, gümüş ve
ya bakır, fakat bir zincir takılmaktadır. 

Kemalizm, durmak. uyuşmak ve don· 
mak bilmiyen bir ileri hareket idulidir. 
imdi hiç bir vakit, daha ileri gitmek ih • 
tiva('.ından uzaklaşamayız. 

Afyonkarahisar zafer anıtının yüksek 
manası üstünde durmak istemeyiz. Aydın
lık ve sıcağını henüz ruhumuz üstünde his
eettiğimiz güneş. oranın yalçın kayaları üs

tünden söktü. Burada şunu işaret etmeli -
yiz ki Kemalizmin yüksek faziletlerinden 
biri, her hangi bir zafer anıtında, hiç bir 

milleti düşman kasdetmeksizin, yalnız ken
di kurtuluşumuzu kutlamaktır. Bir milletin 
daima h&kiki ve affetmez düşmanı kendi 
zaafıdır. Bir milletin taliini kuvvet ve ka
biliyet halinden başka yerde aramak gaf· 

let olur. 

Resimli Makale 

Evlerimizde adettir, ilkbahar gelince umumi bir temizlik ya· 
pılır. Evin örümcekleri ayıklanır, luıın bıraktığı pislikler le -

mizlenir. 

hkbahar gelince biz de kafamızda ve ruhumuzda umumi bir 
temizlik yapmalıyız. Eakİmİf, köhneleşmiı, örümcekleJmİf ne 
kadar kötülüklerimiz vana hepsini arkada bırakarak, ruhumu· 
zu baharın temiz aünqi ile yıkıyalım. Hayata, taze ve temiz 
bir ruh, temiz bir dimaila çıkalım. ,. 
1 
' sOz A 

a ilkbahar Temi:ıliği a 

Evde kirlilik ne kadar zararlı, kasvetli, ve iğrenç bir ıeyse, 
ruh ve dimağımızın örümceklenmiı ohnaaı da o kadar zararla 
ve tehlikelidir. 

Bahar selince, evde nuıl bütün eıya altüıt edilir, lüzumau:ı
lar bir kenara atılır, ev derlenir toplanana, biz de ruhumuzun 
muhteviyatı üzerinde ayni derin ve esaslı temizliği yapmağa 
çalıfJ11alıyız. Eskiler, bozuklar, örümceldeıunİJler bir tarafa ••• 
Hayata yepyeni ve temiz bir ruhla atılalım. 

ASIN DA) 
insanı Çileden 
Çıkaracak Sualler HERGüN BiR FIKRA 

Tavus Kuşundan 
Rasathane Müdürü 

Ortalıkta uillet» halinde bir <•kültür» 

Biz maddi, manevi teşkilatlandığımızda iptilfündır gidiyor. Bugünkü hızına bakılır- Lokomotifi itti mi 
Vaşington hayvanat bahçesindeki ta -

vus kuşları, bir haftadanberi daireler çi • 
zerek dolaşmaktadırlar. Bu hareketi tetkik 
etmiş olan müdür, hayvanat psikolojiaine 
vakıf olduğu için, fU mütaleayı yürütmtit
tür: 

hiç bir taarruz kasdetmediğimiz gibi, zn -
fer şenliklerimizde. kendimizin, kendi 
zaaflarımızdan, ve onlann sebeplerinden 
kurtulu~umuzu bayrayoruz. 

Yaşamak için savaşmağa hakkımız var• 
dır: Yaşamak için çalışmağa hakkımız var
dır. Düşman ve düşmanhk senelerini ço -
cuklarımıza unutturmak isteriz. Son za -
manlann tarih tecrübesi. bize, bunlann ha-

aa, bu iptila «kumam iptjlilsını bastıracağa 
benziyor. 

Dün gazeteleri karıştırırken, anlıyama

dığım için kültürden dem vurduğuna hük

mettiğim bir yazının altında bir serlevha 
gördüm: 

Bileinizi yoklayınız! 
Bu serlevha bende, kendi kendimi, mü-

kikat ve mukadder olmadığını isbat etmiş- meyyizsiz ve neticesi tehlikesiz bir imti • 

tir. Fakat sükun ve ~ydan başka kay • hana çekmek arzusu uyandırdı: Ve bilgi
gusu olmıyan milletlerin etrafında, em -

mi yoklamak için başladım sualleri okumı
peryalizm ihtiraslarının tehlike ve tehdidi 
eüregelmekte olduğunu da cumhuriyet va
tandaşlarından saklamak günah olur. Bu 
tehlike ve tehdit nerededir} Hiç bir yerde 

ya: 

1 - Habeşistanın Deasie şehri, ltalyan 

uçakları 

edildi? 

tarafından ne gün bombardıman 

Şair merhum A ... Beyin torunu Bay 

A ... gayet nükredir. Ve damatlann bir 

çoğu gibi kaynanasile hiç hoo geçin -
mez. 

Geçenlerde, bir gün, doıtlanndan 

biri ona Haydarpaşa istasyonundan çı
karken rasgeldi. 

- Vay, A. .. I Nereden geliyorsun, 
böyle? diye sordu. 

- lstasyondnn.. Kaynanam Ada -
naya gidiyordu.. Onu uğurladım. 

- Ya, ellerin neden böyle :!İmsi -
yah? 

A. .. güldü. 

- Çabuk uzaklnş•ın diye, lokomo -

11Tavus kuşları mevsimleri evvelden tah· 
min etmeğe muktedirler. Onların bu ha -
rcketi, bu sene hahann çok ııüzel olaca -
ğını ve mükemmel bir yaz geçireceğimizi 

işaret etmektedir.» 
Bakalım, müdürün sözleri doğru çıka • 

cak mı? 

* Edenin Parlamentoda Beklenmiyen 
Sözleri 

Eden son hadiseler hakkında İngiliz 
parlamentosunda izahatta bulunurken 

11Fransızlara da bazı garantiler verdik» de· veya her yerdel Taarruz iradesi ile mü -
dafaa iradesi çarpışıyor: Harp veya barış 
çarpışmanın neticesine bağlıdır. 

2-
tifi ittim! dedi. 

Balıkçılık enstitüsünün lzmir sula- *-,--------------• miş, fakat kat'iyyen alkışlanmamış. Buna 
mukabil «Almanlarla hürriyet ve müsa -

Biz bütün emeklerimizi, dünyanın, bi • 
zim yurdumuz olan parçasında, barış idea
linin tek dayancı olan milli kudretin in • 
ıasına hasrediyoruz. F. R. ATAY 
_..........-....... . ...... _._ 

Hadiseler Karşısında: 
Bir Komedi 

Vak'a bir gazete idarehanesinde geçer. 
Muharrirler masalanna oturmuş, birbirlc • 
rinin yüzlerine bakarlar: 

rında inceleme seyahati yapan gemisinin 
adı nedir? 

3 - ingilıerede yapılan son seçime kaç 
kişi girdi? 

4 - General Guro Çanakkalede han • 
gi kolunu kaybetti? 

5 - Mikel Anfın Davit heykeli ne -

rede duruyor? 

Sade bilginizi değil, kainatın bütün kü-

tüphanelerini altüst etııeniz. bu ıorgula -

- Yahu «Son Posta» daha gelmedi mi? rın cevaplarını bulamazsınız! 
- Sahi ne kadar geç kaldı. Görülüyor ki, bizim yavuz bilgiçler, in-
- Bir arasak. sanı İmtihana çekmekte, Hoca Nasmddine 

Kapı açılır, kapıcı elinde uSon PoıtaJı rahmet okutuyorlar. 

lle görünür. 

- igte geldi. 
- Kaç sahife? 
- On altıl 
- Sekiz kişıyiz. taksim edelim. 
Cazete yırtılır, her yaprağı.nı bir tanesi 

alır. Okurlar. 

- Ben bizde olmıyan dört tane hava -

Öirendiğime göre bu ıorgular, kültür 

ıeferberliğinde sancaktarlık edenler tara 

fından tertip olunuyormuş. 

Bu hesapça, onlann çıkaracaklan kül -

tür mecmuasında, şu kabil ıorııular aöre
ceğiz demektir: 

eski pabuçları nereye a· 

BULMACA 

Soldan aaia: 

vat esasları dairesinde müzakere edece -
ğiz >ı deyince, ortalık alkı~an inlemio. Bu
nu ya:1.an Fransız gazeteleri ııhu nasıl dost
luk? ıı diyorlar. 

* lngllterede HAklmlerln 
Kazançları 

lngilizler, büyük meauliyeti olan ma -
kamları İşgal edenlere yüksek maaş ver • 
mekte tereddüt göstermezler. Mesela tem
yiz mahkemesi birinci reiıinin binlerce lira 
maaşından başka. hini hacette kullanma -
sı için emrinde bir milyon lngiliz liralık bir 
çek bulundurulur. Fakat ıimdiye kadar bu 
paradan kullanan sörünmemiştir. 

Müddeiumumilere ııelince. onlar da çok 
para almaktadırlar. Senelik tahsisatlan bi

zim paramızla 30 bin liradır. ·-· 
Meşhur Hün hükümdarı, türkçe san'at. 

1 O - Mef ulüfih, bir köylü iımi. 1 1 - Ba-
gışlamak, ip parçalan. 

Dünkü Bulmacanın halli: 

Sözün Kısası -------
Benim Oğlum 

binli Okur/. ------E. l!krem-Talu 

B enım oğlum bina okur,. DQ;-
ner, döner yine okurl l 

Benim çocukluğumda, mektepler• 
de «bina)) diye bir ders vardı. Bu ha • 
yatta hiç bir ameli kıymeti olmayaıJ 

dersi zorla kafamıza sokmak için, Öm• 
rümüzün en kıymetli günlerini hede» 
ettik . ı• 

İşte, o vakit büyüklerimizin dilleri·• 
ne doladıkları yukarıki söz temsilindo 
telmih olunan bu binadır. Ve bu tem .. 
silin manası şudur: «Falan adam saç• 
ma sapan bir iddia sahibidir. Bu iddi• 
ayı, yerli yersiz, ikide bir tazeleyİP. 

yumurtlar durur I» 
' Çoktan beridir ben bunu, galiba 

mahalli tatbik bulamadığım için u
nutmuştum. Dün, bir Bulgar gazete"! 
sinin türrühatını okuyunca, birden alCJ 
lıma geliverdi. 

Bu gazetenin adı ( Okçestvo) yani 
ana yurttur; ihtiyat zabitleri cemi ye• 
tinin fikirlerini yayar. Buraya gelen 
son nüshalarından birinde, Bulgaris· 
tanın Akdenize bir mahreç edinmesi 
lüzumunu ele alarak T rakyanın esasen 
Bulgarlar toprağı olduğunu, bunuq 
kısmen bize bırakılıp. kısmen de Yu .. 
nanistana verilmiş olmasında~ doğan 
vaziyetin, beynelmilel tehlikeli bir me .. 
sele hali aldığını ve hulasa Trakyanııi 
kamilen Bulgaristana verilmek lazım 
geldiğini yazmaktadır. 

Avrupa siyaset Okyanusunda her 
ne vakit sular az çok bulanmak istida• 
dını gösterse, Bulgar komşularımız • 
da - hikmeti huda -balık avlama~ 
hevesi uyanır. 

Gazeteleri de, salahiyet ve mes'ull• 
yet sahibi ileri gelenleri de, Paranoia'K 
birer akıl hastası gibi aynı nakaratı tut .. 
turur, geveler, dururlar. 

Ve bu nakarattan mesul olan ya) .. 
nız bir ferd, yahut ki bir zümre değil .. 
dir. Zira, resmi makamlar da bu ayni 
kafada olmasalar, bu kabil hezeyanlar. 
gazete sütunlarına geçmez, geçemez. 
Bulgaristanda sansür vardır. Memle· 
kette yaman bir nüfuz sahibi olan al• 
bay Velçefi darağacına gönderecek ka· 
dar, Bulgar hükumeti kuvvetlidir. 

Demek oluyor ki bu sayıklama, el 
birliğiyle görülen bir rüyanın neticesi• 

dir. 
Bize gelince: Gürültüye papuç bi· 

rakan, komşularımızın malihülyalar!· 
na alaka gösteren takımdan olmadığı• 
mızı on defa ispat ettik. 

Sadece, kendi yurddaşlarımıza, dos
tu clüşmanı bildirmek için, hu neşriya• 
tı kaydetmekle ve: Benim oğlum bin~· 
okur .. Döner, döner yine okur! darbı 
meselini hatırlamakla iktifa ediyoruz. ,.., 
~ ~/j~~ 

-
1 - Avusturya ordusu idaremizde bu· 

lunan Budin şehrini ne vakit zaptetti~ 
2 - Meşhur Mahaç muharebesi kaç 

tarihinde oldu} 
dis buldum. 

- Ben de üç tane. 

1 - Şarlonun 

tıldı} 

2 - Habeşistanın Lim Lon kaza ında 
kaç eşek vardır? 

1 - Ubudiyet, isim. 2 - Çocuk doğur
tuculuk, yakın. 3 - İngiliz lortlarının ka
rılarına verilen isim, vakti göıterir. 4 -
Birdenbire, isim, yapmak. 5 - Elbiseye 
yağ sürülıe ne yapar, söz. 6 - Yüz yıl, 
bir erkek ismi. 7 - Kapı, mani, köpek. 
6 - Çöl hayvanı, ilaç. 9 - Jrade, cilve, 
dest. 1 O - Tencerelerin altlarındaki leke, 
kasaplar satar. 1 1 - lnanış, bir erkek is • 

Soldan aaia: 3 _ Tarihte (Edirne divanı) namile 

- Ben beş tane. 
- Bak bak bu çok munım. 
Ne,riyat müdürünün sesi duyulur: 
- Bulduğunuz havadisleri verini 
- Ne yapacakııınız? 

- Ben de onu düşünüyorum; siz ne 
)ersiniz: gazeteye koyalım mı? 

- Koyalım ama .. 

- Onlardan aldığımız belli ol~cak. 
Muharrirlerdcn biri atılır: 

-Ben bir çare buldum, yansını aynen .. 
- Ya öbür yarısını? 

- Öbür yarısını da tekzip ederek ko-
ıarız.. 

- Doğru havadis tekzip edilir mi? 

- Atlamak mı iyi. tekzip etmek mi? 
Münakaşa çıkar, bir karar veremezler, 

Tine çare bulunur. 

- Para atalım. 

- Mükemmel, para atalım yazı gelirse 
ramıını aynen yansını da tekzip ederek 
tovarız. 

Para atarlar, yazı gelir. IMSET 

1 - Hissedar, si. 2 - Uıul, elbet. 3 - maruf olan meclis ne vakit aktedilmiştir} 
Mister, ata. 4 - lpret. 5 - Nine, iyit, 4 _ Oşi muahedesi ne vak.it aktedil • 

3 - Bizim gazetelerin hiç tekzibe uğra-
madıkları gün var mıdır~ 

1 
mi. 

6 - Söz, kanal. 7 -Sap, ya, 6 - İki, Sa- miştir} 
nyer. 9 - Dede. bark. 1 O - Harem, ma- 5 _ Samsun • Çarşamba demiryolu kaç 
tem. 1 1 - Si, Stad. 4 - Habe~İstana giden ltalyan Gene • J Yukarıdan •taiıya: 

ralı Bononun sakalında kaç tel vardır? J 1 - Merhabala,mak, sevdalı. 2 - A· 

S -· Nil nehrinde kaç tane timsah var-ı banmaktan emri hazır, !!U, Peyııamher. 
Yukarıdan afBiıya: 

dır} 3 - uKoduıı nun eşi, ses. 4 - Bir isim, 

1 - Kumsal, idam. 2 - Asi, asker. 

3 - Sus, fayda. 4 - Altın. 5 - qek, 
mi. 6 - Ranft, aka. 7 - Re, Ren. 8 -
Afiyet. 9 - Batıl, yama. l O - Set, yar. 
11 - İtaat, arka. 

Ve... Afrikada bir cumhuriyet. 5 - Rabıt e -

İnsan, bu kabilden kaç 'uale maruz datı, erkek. 6 - Topnl, düğüm. 7 - Fo -
kalınca çileden çıkar? toğraf camı, beygir. 8 - Bir çalgı. 9 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
14 mart tarihli AkfUll gazetesinden: 

HAfyon inhisarı müdürü Ali Saminin inhisardan ayrıl -

dığına ve yerine iş Bankası ikinci müdürlerinden B. Hamza 

Osmanın tayin edildiğine dair bir gazetede (bu gazete Son 

Postadır, çıkan haber doğru değildir.» 

26 mart tarihli Aktam gazetesinden: 
«Afyon inhisarı umumi müdürü Bay Ali Saminin yerine 

)ş Bankası İstanbul şubesi ikinci müdürlerinden Hamza Os
man tayin edilmiştir. Afyon inhisar müdürlüğünden çekilen 

Ali Sami Türk - Yugoslav afyon birliğine Türk delegesi ola
rak İntihap edilmİ§tİr. >> 

İSTER lNAN iSTER iNANMA ! 

kilometredir? 
(Cevaplan Yarın) 

(Dünkü suallerin cevapları) 
1 - Roberpierre büyük Fransız ihtila .. 

linin en büyük simalarından biridir, 1 794 
te idam sehpasında can vermiştir. 

2 - Halid Ziya Uşaklıgilin en meş • 

hur eııerleri Aşk memnu, Mavi Siyah, Kı· 
nk Hayatlardır. 

3 - En süratli lokomotifin aürati ka • 
tarsız olarak 200, katar çektiği takdirde 

160 kilometredir. 
-4 - Almanya büyük muharebede sulh 

istediği zaman hiç bir Alman toprağı İşgal 
altında değildi, Fransız toprağının, hem de 

çok içerisinde dövüşülüyordu. 
5 - Büyük muharebede ilk kaybetti• 

ğimiz topraklar Rus ve Irak cephelerin " 

deydi. 
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Siyaset· ·Aleminde • 

TELGRAF BABERLERI lngiliz - Fransız 
ihtilafı Ve Ajansların 
Yaptıkları Haber 
Tahrifatı 

B undan bir kaç gün evvel bu sütun· 
larda yaptığım şikayetin ne derece 

~erinde ve haklı olduğu bir defa daha te
~ahür etti. Hatıraları tazelemek için bu 
trıevzua kısaca tekrar temas etmek isti • 
Yorum. 

ltalyan Taarruzu Başladı Mı? ~~~ıerde;:üşv~~ 
iki ltalgan Kolu Amlıara lJ!ınf aka- G~~ .. :~e~7.~;~~· h:~::·:~:~;k,~~ 

sında Harekete Geçmış... ~:~~:;z~~.~~:~;: ~~k~u"b:,·;~~ ~~.:~~,:~ Bemiştim ki garptan, şarktan, velhasıl 
dünyanın dört bir tarafından bize gelen 
haberler, intişar ettikleri kaynakların rnÜ· 
lahazalannı aksettiriyorlar. En basit ha • 
berlerde bile siyasi propaganda kokusu 
\'ar. Bu vaziyette, Türk efkarı umumiyesi, 
bir politika hadisesi hakkında, tam sala
hiyetle ve bitarafanc bir surette ne bir fi
kir edinebiliyor, ne de bir hüküm verebile· 
cek mevkide bulunuyor. Bizi bu vaziyetten 
kurtarmak için, bu gibi haberlere tatbik 
~dilmesi icap eyliyen bir süzgece ihtiyaç 
Vardır. 

lzmit, 26 <Huıuıi) - Kağıt fab. 
rikasının makine denemeleri bat • 
lamııtır. Fabrika 15 nisanda Baı -

bakan tarafından merasimle açıla • 
caktır. 

Hazırlıklar baılamııtır. 

V enizelos Siyasi 
Vasiyetname Yeri
ne Yazı Bırakmış 

Ceset Brendiziden Hanyaya 
Nakledildi 

duğunu gösteren bir tarih vesikasını kay · 
deylemiştik. Gün geçtikçe şehirde dilen • 
cilik azalmıyor, çoğalıyor. 

İçtimai sefalet, fakirlik, zaruret. filan ..• 
Ama bu işin kolay bir kazanç yolu haline 
geldiğini, herkesi rahatsız ederek rahat 
rahat geçinen bir çok kimseler bulundu • 
ğunu da unutmıyalım 1 

Geçenki dilencilik fıkramızı okuyan biı 

kariimiz, bize gönderdiği mektupta bir kı

wn dilencilerin muntazam teşkilata tabi 
olarak çalıştıklarını, esnafın eski lonca -
farında olduğu gibi teşkilata mensup di· 
lencilerin de muayyen bir kimseyi reis ta· 

nıdıklarını, onun emir ve işaretile hare· 
ket ettiklerini ve kazancın birleştirilip 

taksim edildiğini yazıyor. Kendisi dilen • 
mediği halde dilencileri idare ederek, 
teşkilatın daha çok randman getirebilmesi 
için tedbir düşünüp qalışarak • kısaca• 
dilencileri istismar ederek • geçinen a • 
damlar varmı§I 

Ar yılı değil, kar yılı ... Dilenci çana • 
ğından para çalmak! .. Gibi sözlerin dili • 
rnizde öteden beri kullanılmasına bakıhr· 

sa bu rezilane mesainin icadı şerefini pek te 
asrımıza kaz.andıramıyacağızl.. Nitekim 
bundan üç buçuk asır evvel hükumet lstan
bulda böyle bir dilenci teşkilatı bulundu -
ğunu haber almış, tetkikat tahkikat yap • 
tırmıştı. 

Yugoslavyanın 
Dış Siyaseti 

Büyükdere 
Hava İstasyonu 

cıBazı kimesneler ve hatunlar pir ve fa. 
kir ve ama ve mefluç olmayup kar Ü kisbc 
kadirler iken kimi gezüp ve kimi oturup 
akçe cer idüp tese.ülü irtibiip ettikleri ve 
bazıları dahi a'ma ve sakat kul ve cariye 
alup dilendirüp meksep edindikleri ve dai
ma cer kağıdı yazdırup rikabı hümayuna 
sunup edepten hariç vaziyetleri görüldüğü 

Atina, 26 (Hususi) - Venizelo • ve bazı tiizc hatunlar köhne libaslar giyüp 
~n cesedini Brendiziden alan «Ami - bu makule e~as arasında oturup sAile ol· 
ral Kondoryotis» J'lluhribi diğer torpi- dukları ve bunlara başbuğ tayin olunan 
do ile birlikte ve Hanyaya doğru yol • kimesneden akçelerin alrnağla ruhsat ver· 

" Bir Balkan Ve Orta ı· . T h . t lanmıttır düğüıı bu tahkikat neticesinde tesbit edil· 
çın a SıSa Ceset meruimle gemiye alm11Uf, mişti. 

Avrupa Devleti Olmalıyız ,, Madam Venizeloı da doğruca kamara- Osmanlı padişahlarından üçüncü Murat 

Acaip Bir Nutuk 
Belgrat, 26 (A.A. - Dün, iyan • Ankara, 26 (Huıuıi) - Kamu • sına çekilmittir. daha tahta çıktığı sene bu işle ehemmiyet 

da, dıt bakanlığı bütçesinin müzake • tay hava encümeni hava yolları Hanyada yapılacak cenaze merui- li surette meşgul oldu. Hünkar «Zükur ve 
reai eınumda Stoyadinoviç: bütçesine münakale auretile 200000 mine iftİrak etmek üzere kralı temsil nisvandan pir ü natüvan ve i'ma ve mef. 

«Biz, bir Balkan ve orta Avrupa liralık fevkalade tahıiıat konulma· edecek olan veliahtle hükUmet namına luç ve kötürüm ve mariz amelimanda olup Akd • Ufk H• bı•r En h. l şer'an dilenmiye istihkakı olanların kendü enız unun ıç devleti olmalıyız. mü ım ro ü ora· ıını kabul etmittir. Bu para satın a- hazır bulunacak üç nazır Speça muh • hallerine konulınasınııı istiyordu: fakat 
Noktası ıtalyan Kontrolu da oynı"yacagwız.» demittir. l A Ek İt l • 'b' 1 G' 'd hareket etm"ıtlerdir 

ınan ero ıpreıo a yano fır • rı ıy e ırı e • bilhassa güçlü kuvvetli kadınların erkek-1 ! Yugoslavlara göre Roma k · · h · · d C · · d sonra Venız' e D d K ı ı • etının ava ıstasyonu cıvarın a enaze merasımın en • Ierin bu işi bir ticaret haline getirmelerine ışın a a mama ı mış mülakatının neticeleri kil' ed bir ed!.1 kti 
) H .. yapılacak zaruri istimlak masraf - losun cesedi ıs e tq nece r. pek kızıyordu; lstanbul kadısına emir ve . Roma, 26 (A. A. - ava muı- Be1-at, 26 (A.A.) - Gazeteler, s · · 

ı 
151 

larile firkete verilecek paralar kar· iyasi vasıyet~ame yerme. rerek bu isin önüne geçilmesini istedi: dev· leıarı general Valle, mecliste, tal • Musolini - Gömböf - Şutnig konutma· l w d Atina 26 (Huıuıı) - Venızeloı letçe dilencilere başbuğ tayin edilenlerin 
)an hava filosunun gittikçe artan ları neticelerine büyük ehemmiyet şı ıgı ır. doğruda~ doğruya siyasi vasiyetna - şer'an dilenmiye hakkı olmıyan kimseler· 

bir çabuklukla takviye edileceğini vermektedirler. Fransa Türkiyeye Munzam me bırakmamıtlır. Yalnız, aon günler· den rüşvet olarak bunlara dilencilik mü. 
aöyledikten sonra demİ§tİr ki: Politika gazetesi, «İtalya, Avrupa· K · 1 V d' de Yunanistanm siyasi vaziyeti hak • saadesi vermemeleri için de sıkı tenbih -

d h d" ·· ı.. ... ı w altında baıtıgwı bir ontenjan ar er 1 l A·ı lerde bulunulmasını ve bu işin kontrol edil-«İtalyan uçakları, Roma an a • ya onuyor» """'i ıgı A k 
26 

(AA) Türko _ kında pek çok yazı ar yazmıtbr. ı e-
t'eket ederken Akdenizin her hangi yazıda diyor ki: n ara, . . - si efradına göre bu yazılar siyasi bir mesini istedi. Kadılar ve subaşılar bu saha· 
bir noktaıuna' bir buçuk ton bomba «Bu suretle kurulan ve 60 milyon fiıten bildirilmi,tir. . . .Ik vasiyetname mahiyetinde imi,.. da faaliyete geçirildi. 

b bl kt ı 1 Fransa hükumeti 1936 senesının ı Dilenciden rüşvet alıp ta onun dilen -ll•kledecek kabı'liyette olacaklar - nüfusu ihtiva eden u o a ta ya, k yeni adliye bakanı 04 

kt üç ayına mahıuı olmak Üzere Tür i- rnesine müsaade eden ba§buğl .. Dilenci • d bittabi en mühim rolü oynıyaca ır.n At' 26 (Hususi) Temyiz ır. yeye ~ağıdaki munzam kontenjan - ına, - likte devam edebilmesi için devlet rnemu· 
İtalyanın coğrafi vaziyeti itiba - Dünyanın En Büyük Gemisi ları vermittir: mahkemesi reislerindenVriakos adliye runn rüşvet verebilecek kndar kazanan di-

t'ı\,Je, Akdenı"z ufkunun hı'ç bir nok- M ı K b ki · 87 k tal 2 bakanlığını kabul etmittir. lw1cil. .. Bu iki tip birbirinden enteresan .1 Londra, 26 (A.A.) - «Quen ft· - a u u cevız en , -
L d d k l k 1 3 y ve ibret vericidir. '''• kontrolumuzun ışın a ama- ry» büyük Tranıanlantiği bu gece Kabuksuz ceviz, 22 enta, - u- Hakimlerin Terfi Listesi -------------
lllalıdır.» saat 2 de Southamptona hareket el· murta 250 kental. 

1 'd O h V d' Ankara, 26 (Hususi) - Biri ha -F·ı· ı· · Müd f mittir. Hauptman Bir stı a a a er ı . •w . "dd . .
1 

. 1 ıs mm ~ aası .. Zonguldak Gümrük Teşkilatı Tr.mton, 26 (A.A.) - Haupt· kim~er.ın dıg.er.ı mu eıumumı :1~: 
Kahire, 26 (A. A.) - Kudusten Ankara 26 (Hususi) Zonguldak mann vaktiyle 11 kanunusanide ver· terfı lıstelerını hazırlı~acak 

telen haberlere göre Hayfa limanı· .. ..k ' k•IAt • .. "k teşki· I d'-· ·İk . t'dası ı reddetmit olan af bir ve iki numaralı adlıye ayırma 
tlın İngiliz harp gemilerinin ihtiya-1 gAumkru teı ı a -~ yem guml ru k fi 1 d~gı ı ıs ı . bnir istida ile müracaat komisyonları çalışmalarına batla -

. . at anununa gore yapı mı§, ey • ıvanına yem 
tını temın edecek derecede genıf • z ld w b'ld' •1 · t' eylemiştir dı. l . . . yet ongu aga ı ırı mış ır. • 
ttrne amelıyesının başlanmasına Ki , 
~llrar verilmiştir. Pazar Ola Hasan B. Diyor • 
Kudüıte Filistin ve ıarki Erden - ... 

deki lngiliz kumandanlarının işti • 
~ilkiyle yapılan mühim bir toplan -
lıda Filistinin müdafaa meselesi 
törüşüldüğü söylenmektedir. 

f ransa, Yemen Hükumetile 
Dostluk M"uahedesi Yaptı 

Kahire, 26 - San'adan öğrenil -
digine göre Yemen hariciye neza -
•ttile Suudi hükumeti nezdindeki 
~.. f' . d s ' d .. •ansız ıe ırı arasın a ana a mu-
~kereıi geçen Yemen • Fransız 
dC)•tluk muahedesi müzakereleri 

"'""~ff akiyetle bitmittir. 

ı._;..-~----....:.t 

il . . . c;:.eb'ır tı'yatrosunun ha • . . . Tiyatroda in, cin top - Bu sene, geçen yı ara ..., 
niıbe:le .• sıli.h son derece azalmlf.. oynuyormuf. Neden acaba? 

Hasan Bey - Politika sah
nesindeki rekabet yüzünden 
olacak. Facia korkusu, kome• 
di seyretmeğe heves mi bı • 
rakıyor? 

İş Bankası 
Hissedarlar Genel Heyeti 

Dün Toplandı 

Ankara, 26 (A. A.) - Türkiye it 
Bankası hissedarlar alelade genel 
heyeti 12 inci mali yıl toplantısını 
bugün saat 16 buçukta bnnka bina
sında ve Fuat Bulcanın başkanlığın· 
da yapmıştır. 

Okunun idare meclisi ve mura • 
kipler raporu ile 1935 yılı bilanço -
su tasdik ve idare meclisi ibra edil
dikten sonra kamutay as başkanlı
ğına intihap edilen idare meclisi a· 
zasından Nuri Conker'in istifası ü • 
zerine yerine Edirne saylavı Muı • 
tafa Mecit Baysanın intihabı yapıl· 
mııtır. Müessis hisselerinin beherine 
onar lira temettü tevzi edilecektir. 
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f Fatih Hayvan 
Hastanesinde 

~-~~~~~--~~--~---.;..;.ı.;;;.._._.J işler Artıyor 
Bir Deli Karısını Ekmekf Hakkımı:_ Yok Mu?"\ Tedavi Ettirilen Hayvanlar 

Mart 27 

1 Haliç Şirketi 
Dün Yıllık 
Toplantısını Yaptı 
Şirketin iki Yılda 130448 
Lira 63 Kuruş Zararı Var 

B 
·ı o·· ld d v .• Bu Çocuk ÖIUrse... Arasında Geyikler Ve 

ı"ag""' ı e u·· r u·· Edırnekn~ıda Tekfur sarayında Şiş- Ehli Ku lar da v ~ hane caddesınde 32 numarada oturan ş ar 
ve mevsiminde yapılarda 50-60 kurucıa Bel d' · F 'h b' h h · Haliç Şirketi hissedarları dün top 

F 
• Z . b d Qld G K d V •• d.. d " e ıyenın atı te ır ayvan as· acıa eytın urnun a u, enç a ının ucu un e rençperlik ederek geçinen Şaban anla- tanesi vardır • lanmışlardır. Ancak 40 dakika süreri 

20 Yara ·Var, Katil Kaçh J tıyor: Yapılan bir istatistiğe göre·, hasta· bu toplantıda ruznamede mevcut 8 
<ıSüheyla adında bir buçuk yaşında bir madd .. k dile d 1 "' k nede 931 senesinde 31 ;3 u" ko"pek, e muna aşasız tas e i miş ~r;;, 
h al d h :mı i kedi ve 1002 81' ehl"ı kuşlar ol _ un an sonra ·>·> yı ına ait blanço O' Evvelki gece Zeytinbumunda Demir • ı' - Gitme, kurbanın olayım, bir ıeyin ızım var. Dört gün evvel ani olarak h d 19·.ı- l 

hane caddesinde tüyler ürpertici bir cina- yok, iyisin maşallah diyordu. ast an ı, emen Edimekapı dispanee· - k · hh mak u"zere 4877 hasta hayvan tedavı· unmuştur. 
yet olmuş ve otuz yaşında bir adam yirmi Babam kızdı. nne caı at merkezineo koşturduk. Ser-
iki yaşındaki kansını yirmi yerinden bıçak· - Bırak beni diye haykırdı. Silkindi ve tabip <ıyarın getirinıı, dedi. Ertesi gün edilmiştir. Blançoya nazaran, şirketin 19:~5 yi~ 
hyuak led bi< ,.,kUde öldü<müıtü« annemin elinden kmtulur ku<tulmaz ekmek götü.dük, gene •yann getirin» dedi, !J:l2 ythnda 729 u köpck,640 1 kc- hndaki açtk miktan 40,021.79 !iradı~ 

Katil Rizeli hafız Ali isminde bir kah - bıçağını kaptı. gene ertesi günü götürdtik, ıene uya- di 2201 ehli ku~. ikisi maymun olmak Buna evvelki yıllardan toplanatl 
ved, öldü<düğü kanu Hava da Hemııinli Ann~e ,.p]amağa başlad .. Onu me<• nn getirin• dedi. Çocuk bu müddet üzere, 8085 hayvan balulmıştır. 90,426.84 lira da inzimam edince, açı~ 
bir hemşerisidir. diven ba~na kadar ııötürdü. Orada bırak- zarfında ne yedi ve ne içti, dört günde !);33 de 1104 köpek, 703 kedi, 143:J yekunu 130,448.63 lirayı bulmakta ' 

Rizeli hafız Ali bundan sekiz sene evvel tı, kaçtı. eridi. Bunun Üzerine Fatih kaymakam- ehli kuş, 5 deve, ve iki geyik olmak dır. 
mcmlekt!tinden lııtanbula ge1miştir. Ken• Ali aklından haıta idi lığına müracaat ettik, biz karışmayız, üzere 8f>!)2 hayvan muayene edilmis- Maamafih, belediyenin \Jİrket ale}'t 
d~ biraz aklından haııta olduiu için babası Cinayeti ancak vukuundan bir kaç saat dediler, Fatih hükumet doktoruna git- tir. ' hine açtığı 97,120.79 liralık dava mal'İ• 
Abdullah tarafından Bakırköy timarhnne- ııonra duyan bedbaht ve ihtiyar baba Ab- tik, sıhhat müdürlüğüne ıönderdiler, 934 yılında da 1546 ked' 960 k.. kemece reddedilirse, açık yekunQ 
ııine yaunlmıı ve tedavi ııördükten eonra dullaha ııelince o bu kara haber ve müthi§ sıhhat müdürüne gittik, muavin beyi pek, 1278 ehli .im". 2 devıe, ve 

0

bı·r· 33,32 .. 7.84 liraya inmiş olacaktır. 
c;ılunıştu. Hafız Ali hastaneden çıktıktan felaketle dün biraz daha ihtiyarlamı~ gö • gör dediler. Muavin beye gittik, o da T BJ k k 
oonn tekm memleket;ne dönmek iote - <ünüyonlu. d;,panae•e ıdolon etti ve bize, yum maymun olmak üzere 11,855 hayvan H k anço 

0 0

?du tan. sob~ra, Haşi?1 
. b-'--- el t .. 0 .. 1 Al çocugu.. go" tu"ru"n muayene edecekler, bakılmı"tır. a. ara. rın yerın.e yem. ır mürakı-4 memış. auasının yanın a 0 urmaga ve - g um i diyordu aklından hasta T ., 

kahvecilik yapmaia ba,Jamoıt,.. iki ay ••· idi. lotanbula ••ldiktcn ,
00

,.. bı. daha dedi. Ya çocuium Y•"•• kadu ölür • Hastaneye müracaat adedi büyük fç~mış v_eh tahsısat ~lay~n .edilBerek toP.' 
vel de kansı Hava ile fstanbula gelirken memleketine gitmedi. Ben de memlekete seL Bizim gibi fakirlerin yapma1' bir nisbette artmıf bulunmaktadır. an ıya nı ~yet. ver~ mıştır. u toP. • 
iki aylık bıraktıiı kızı Huriyeyi lstanbula para göndererek kansını getirttim. Ali hailı yok mu) Hayvan hastanesi gün geçtikçe wi- ~tı~a Halıç Şırketı ve belediyP va 
getirtmiştir. Bundan aonra da Zeytinbur· memlekette de üzerine bu hastalık. ıeldikçe Bu fakir i§Çinin söyledikleri bura • ni büyülten ve halle için faydalı olan zıyetı mevzuu bahsolmamı~tır. 
nunda Demirhane caddesinde cinayetin kendini dereye atardı. hatta bir defa da da bitti. Biz bu ıikiyete hiç bir müta - bir müessese haline gelmiştir. Kadro _ 
vukubulduiu ev k.iralanmıt ve aile buraya pencereden kendini sokağa att1. Dün ak- lca ilave etmiyoruz. Yalnız onun bir sunda bir dahiliye mütehassısı , bir ha- Sark Şimendiferlerinde 
yeıle§mİştir. Ali ıündüzleri işine gider, ııe· gam da ben kendimi denize atacağım diye ıualini tekrar ediyoruz. uYa bu çocuk · · h • . ı· . B .. ı·· b · ncıye müte assısı ve üç hademe ile Şark Demı'ryolları ı'daresı· 30 mart~ 
ccleri de muntazaman evıne ge ırmış. u çıkmak istemi•, kansı da gönderm•,,;nce 

0 
une. · · » « ugün git, yann ıeln ciliğe b y .. .,. k h ir kavas vardır. · k k d ı 

iki ay zarfında kamile bir kere bile kavga zavallı gelinimi yirmi yerinden bıçakJamıı. arb ir nihayet verdirmeliyiz. Sıhhat ta 'ır et mer ezin e senelik içtimaın! 
ctti&in; ki...., duym•m>J, otmduklan evde Ben ıimdi torunumla aila>'P duruyorum. müdfülüiünden bunu iote<iz. diyoruz. Her gün müracaat kabul edilmekte yapacaktır. Bu içtimada bir seneli~ 
kcnclilerinden başka kiracı olarak iki aile Dedi kodular Hakkımız Yok Mu? ve hayvan sahibinden hiç bir ücret a- p)anço tetkik edilecek ve bazı yeni ka; 
daha oturmaktadır. Bunlardan biri dul Mahallede bu cinayetin bir kıııkançlık lınmamaktadır. Halkda hayvan eev - rarlar alınacaktır. 
Fatma, diğeri de mensucat fabrikaaı ame • yüzünden doğduğu, Alinin kansını baba- Şeh • • d k• gisi artmakta ve hayvan hastalıklarına Şirket murahhaslarından M. Bakef, 
lelerinden Ahmet ve karısı Bedriyedir. sından kaakanarak öldürdüğü etrafında de- nmtz e ) e?emmiyet verilmektedir • En ufak Abanel, Şastel bu içtimada bulunmatf 

Bir de baktım, Ali karı•ını di kodular vardır. Fakat cinayetten evvel Almanlar bır hastalık vukuunda hayvan sahiple- üzere pazar günü ~ehrimize gelecek 
öldürüyordu böyle bir kıakançltğa iıt.imal verdirecek li derhal hastaneye ko~maktadır. lerdir. 

Ahmet vak"ayı §Öyle anlatmaktadır: hiç bir hadise kaydedilcmemektedir. Cina- .. Belediye b~~a önümüzdeki yıllar Şirketin satın alınma~ etrafındakl 
- Gece uykumun arasında bir takım yetin tamamen marazi bir hal ile ve bir Karadenizde Karasularımız ıçın daha genış hır yardım yapmayı tetkikler devam etmektedir. 

/ 

ııcsler i§iterek uyandım. Alinin odası ile cinnet buhranı neticcainde işlendiği tahmin Haricinde Rey Haklarını düşünmektedir. ~ 
benim odam karşı karşıyadır. Hemen kn· edilmektedir. Tahkikata müddeiumumi mu- Model getirmek üzere Avrupaya 
pıyı açtım ve Aliyi ucu sivri bir ekmek bı- avinlerinden Hikmet Sonel vaz'iyet ctmit- Kullanacaklar Beyoğlu Fransız gitmiş olıın 
c;aiile kansını vururken Kördüm. Havayı tir. Hafız Ali kaçmıfttr. Aranmaktadır. Tiyatrosunda Kadın Terzi ve Şapkacısı 
aaçlo.nndan yakalamış, mütemadiyen hı • Öldürdüğü kansı dün akşam Kazlıçeşme .. Şehrimizd:ki Almanlar vilayete Halk Opereti N E B A H T 
.. k oaphyo<du. Hemen üzerine ahldom. meml•ğona gömülmüıtü<. Bu cinayetin muracaat etmışler, Rayh~tağ intiha _ Bu akşam 20,45 te A 

- Hafız ne yapıyorsun, bu ne iştir, Üzerindeki esrar perdesinin bugün yırtıla- hı dolayısiy]e beynelmilel kanun mu- b ft 
dedim. cağı umulmaktadır. h son 

8 8 

ci ince, karasularımız haricinde rey Ş J R J N 
Nisanın ikisinde lstanbula dönecektir. 

Yeni Posta Şubeleri 
Ali beni .ol elile itti ve kamayı kaldıra• 

rak üzerime hücum etti. Can hu. Durur 
muyum. Hemen kaçtım, odama girdim ve 
kapımı kilitledim, pencereyi açarak imdat 
diye bağırmaia başladım. Bu sırada Ali Eminönünde Ve Paşabah
de kapıdan Çlktı ııitti. 1 5 dakika aonra da 
bekçi ve polis eeldi. çede Birer Postane Açılıyor 

Yetİfİn a do•tlar! Yangın var Posta ve telgraf müdürlüğü halkın 
Dii~r. kiracı F~~~~ d~ geceki korkus~- ihtiyacatını nazarı dikkate alarak eh-

nun hala geçmedıgını gosteren muhterız xin muht rf l . d .d , ~ 
bir tavırla §Unlan anlatmaktadır: b l e 

1 
:er karerın e yem en bazı 

. . .. şu e er açmaga ar vermiştir 
- Hafızla kansı ıkı ay evvel aşagı kat- E . .. .. p · 

taki odayı tuttular. Fakat hafız hastalandı mınonu ve 8'abahçede açılması 
ve Bakırköy timarhanesine yatınldı. Bun- kararlaştınlan posta 17uheleri için bir 
dan bir ay evvel tekrar eve geldi. Çok aa- bina kiralanmıştır. Bunlar nisanda a· 

kin bir vaziyetteydi. Karıııile gürültüsüz, çılacaktır. 
patırdısız yaşıyorlardı. Dün gece, gece ya· 
rısından sonra bir çığlıkla yatağımdan fır
lndım. Kulak verdim. Çığlık aşağıdan ge
liyordu. Hemen lambayı yaktım baş ucum
daki saate baktım, saat tam iki idi. 

Aşağıdan hala: 

Mektep Kitapları 
Talebenin Anlayacağı 

Tarzda Yazılacak 
- Yandım, yetişin, kurtarın sesleri ge-

liyordu. Kadındım, ne yapabilirdim. Tez Azlık ve ecnebi mekteplerinin dör-
eldcn pencereyi açtım. düncü ve beşinci ve altıncı sınıfların _ 

- Yangın var, yetişin dostlar diye hay- da okunan tarih, coğrafya ve kıraat ki-
kırmağa başladım. taplarını talebenin seviyesine nazaran 

B~ sıra~a b~flz Ali kapının önüne çık • yüksek bulan kültür direktörlüğü 
tı, hır saga, hır sola baktı ko arak gitti. bunların degv ·ı.c:t'ı ·1 · k · ~ rı mesıne arar vermış-

Ben de aşağı indim, bir de ne göreyim) ti. 
Zavallı taze al kanlar içinde merdiven ba- B"t" ) k b' . u un az ı ve ecne ı mektep .. 
tına yıkılmış, kızı Hurıye de baı,ı ucunda d" l . d mu-
ğlıyor, ben kızcağızı avut~aya çalışırken ~r erın en . oku~tu~la~ı kitaplardan 

de konu komşu, q dost geldiler, polisler. dorder tane ıstenılmıştır. Kültür direk
bekçiler eve doldular, tahkikat yapmağa törlüğü hunları tetkik ettirdikten son
başladılar. Benim bildiğim, duyduğum, ra bir rapor hazırlayarak Kültür Ba _ 
gördüğüm bu işte. kanlığına gönderecek ve bunların de-

Babam ekmek bıçağını kaptı ğiştirilmesini istiyecektir. 

Bu cinayetin en acıklı tarafı 8 yaşında 
bir yavrunun hem anadan öksüz, hem ba Gümüşü Altın Yapanlar 
badnn mahrum kalışıdır. Bu 
kadınla, öldüren adamın kızı 
Huriyedir. Bu biçare faciayı 

yavru, ölen K l 1 M 'd' . l 
8 d 

. u p u gumuş ecı ıyeyı a tın 
yaşın akı ba k be . . .. 
1 1 

suyuna tırara şibır arada diye 
oy e an atı- . . satmak ıstıyen sabıkalılardan Niğdeli 

yor: 
- Dedem knhvede yatar, geceleri bu

raya gelmezdi. O burada yoktu. Annem, 
babam, ben bir odada yatıyorduk. Bir a -
ralık bir tıkırdı işittim, uyandım, annemi 
de uyandırıp beni helaya götürmesini söy
liyecektim. Bir de baktım, babam üııtlinü 

giyiniyordu. Elbiselerini giyinip bitirdik • 
ten sonra annemi uyandırdı. 

- Ben gidiyorum kendimi denize ata -
c."lğım dedi. Annem onu kolundan tuttu, 
yalvarmağa başladı. 

Cemal ile Sarı Hüseyin yakalanmış • 
lar, adliyeye verilmişlerdir. 

ltalyaya Yeniden Afyon Sattık 
İtalya namına son hafta içinde 

memleketimizden 163 hin franklık 
afyon miibayaası yapılmıştır. ltalyaya 
satılan bu afyonlar bir kaç gün içinde 
gönderilecektir. AfyonJarın parası pe

şin verilmiştir. 

vermeleri için müsaade almışlardır. 
Şehrimizde bulunan ve intihabata T E Y Z E 

Taksim Şark apartunanı 

Telefon: 41365 

iştirak edecek olan Almanlar bir va -
purla Karadenize açılacaklar ve kara -
sularımız haricine çıkacaklar reylerini 

İıt~nbul Belediııtıi 

$ehirTiyatrosu 
Tepebaşı Şehir 

Tiyatrosunda 
KIRK YIL 

verdikten sonra döneceklerdir. 

111111111111111 
* 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eczaneler 9unlardır: 

111...111 

"'""" 

Bugnn 
akşam saat 20 de 

FAUST 
Tllrkçeye çeviren 

Seniha Bedri Gökni1 

HALiD ZIYA UŞAKLIGiL 

* 
Y tnl çıktı. Her kitapçıda bulun ur. 

50 kurug1ur. 

Beyoğlu: (Takııim, Beyoğlu). Şi~li : 

(Baronyan). Galata : (ismet). Samat
ya: (Teofilos). Bakırköy: (Merkez). ır.41111•·----~ SÜMER Sinemasında 41

·---·•• 

yaratan NICOLAS FARKAS'ın 
bllyük muvaftakıycti 

Beşiktaş: (Ali Rıza). Sanyer: (Nuri). 

Büyükada: (Halk). Heybeli: (Tana,). 
Hasköy: (Halk). Kasımpaşa: (Mer • 
kez). Şehremini: (Hamdi). Üsküdar: 
(Ömer Kenan) . Şchzadebaşı: {lbrahim 

Halil). Kadıköy: (Sotraki. Üçler). 
Karagümrük: (M. Fuat). Aksaray: 
{Sanın). Fener: (Hüsameddin). Be • 

yazıt: (Cemil). Eminönü: (Salih Ne
cati). Alemdar: (Abdülkadir) . Küçük
pazar: (Yorgi). 

Harp filmini 

Aşk Uğrunda 
Filmi. Baş rollerde : 

Fernand Gravey - Annabella • Jean Gabin 
Gibi halkın en fazla sevdiği 3 bllyllk artist vardır. 

Müzikhol ve Sirk kulislerinde cereyan eden bu fevkaH\de gUzel ve 
zengin film, seyircileri iki saat eğlendirecektir. 
lHlveten ~ Paramount Jurnal - •relefon 42851 

• 

-=-------------------.-...--~--------------------------------------------~----------------------
İ P E K SinemaSl r.ıııııı .. •••••9'• Bugün matinelerden itibaren 

İki fevkaH\de film birden gOrınek fırsatını 

Mevsimin göz kamnştıncı 
zaferi , bOtnn lstanbulu 

veriyor : 

KLARK GABLE 
koşturan film 

Broadvay Melody 
1 9 3 6 

MİRNA LOY 
tu rafından temsil edilen 

ve 

Baş rolde: 
Beyaz Gömlekliler 

dOnyamn yeni yıldızı (GÖNÜL ACISI) 
hayat filmi ... ELEANOR POWELL 

~-------•••••--~ Bu emsalsiz fırsah kaçırmayınız ·---------•-Pm-' 
,ı __________ _. Bu akşam T Ü R K sinemasında 41--------~--• 1 SeneniBn ;tYmAtit A'lt filmi .•• 

1 .., 
fevkaU\cle ve zengin filminin ilk iraesi şerefine 

GALA SUVARESİ 
kadınlar gidip görecekler ... Erkekler htkdirle seyrcdc<:eklt>r ..• 

Bnş rollerde; (Amerikanın en büyük artisti) Rubr Keelerdlck Powell ve Joan Blondel 

_, 



MEMLEKET HABERLERİ ,__.. 
ZiledeKahvelerde Bütün ıız111irde Kız 
O 1 Y k Ed.Jd• Talebeler için 

yun ar asa ı ı Sıkı Kayıtlar 

Yeni taarruzun 

Eski Ve İptidai Yaylı Arabalar lzmir, (Son POeia) - lzmir kiltiir 
direktörü Ali Ria lzmirin ilk w orta 

Asli Taarruzun Ras Desta Ordusuna 
Tevcih Edilmesi Beklenebilir 

• 
Kaldıhldı, Yerine Otomobil Ve okullariyle Ji.e ve muallim mektepleri . Habefiıtandaki muharebeler hakkında mit YeÇhile • b. IDIDtab. ltaipn ord-. 

direktörlerine muallim t.I bel h k dün wece gelen telgraflar tiçüncü sahifede ...ı hedefine • bmrme Ptürecek lılti • 
• • ve e er a aöriilmektediT. Bun1an iki bakımdan mü- kamet iiıaerincledir. Bu itilaula ult ltaJ,aa 

Fayton İşletilecek kında yenı dırektifler a<;ndemıittir. ta1ea edebilim: taarwun Sidamo mmtah'"Mlaki Ru 
Bu direktiflere göre: Birinc:İIİ _ f talyan remai teblijine ı.. o.ta orduw teftih ecliJmeei bekleaı • 

1 -Talebeler mektep haricinde bralt~ bilir. Hem Wefe ke.tirme Pi• iıedk•wet 
brdqinden bafb biç bir erkeje .e- İkinciıi - Husuıi menbala..Gan plea üzeriade -.... IMbnuwl•a. hem de ... • 
lim veremez. ~ İMİDM ederek. nııılMi H.b.t ..___.,..e1ce ...,._ 

2 _ Mektep idareleri il" italyaa reemi tebliii Eritrede «tayyare- aı.laut +•mvJaa dolaplu ki Wz IMa 
1 beledi hudutlan ~ .:=· lerin kesif bir faaliyet aösterdiltlerinden» ~ Yarİt sö~ E-'=' direkt~ir·- den _eaad alm • baheetmektedir ki bu nokta timal ceplıe - Hanaıdüi R.. Nuibu onhııimum Velııib 
tur gun mu e a- 8inde yeni bir turruzdan balı.eden huwsi (Plıfa) tarafmdaa eeftülce.nl hir mtWa • 
dıkça hiç bir seyahat ve tetkik ıezisine telgraftan teyit etmektedir. Bana !'Mlbbil &ıap .......... o ..... ela ~ ..ı 
çıkamazlar. Mmnt tebliiin Somali ( cerNP) ceph ±de bwwıd.ile ... d.l.a bw'Ntli w ..... 

3 - Talebeler einemel..ra yalnız WUıı.ettea l..a.ıdiwi b.....ı teipaflana cW. aıbı cfRı .. iıııtib,.... tneccA ft 
.mmez&er. Ancak mektep idarelerinin verdikleri mufaml malumata aykındır. taalRS ~ hn .. 'hi doı.a-k· 
kontrolü altında ve topla olarak pıe. Bia:e '*- ..... Me. IMım ele c•ıqlta (ce • tadl1'. ltal,anlar ol. .._ b. iePik •utiu 
bilirler H. bi . da k nı.- cep• ı · ;- PNk Opk ---- kartı da motörlii Mri kıfalarla te,ebbüa • 

• iÇ r smema aya -~ ......uı.r..da) ı t lııir ~ lerde bulun ... lrleır ve oyalama taarruzla • 
ta kalmayacak ve sinema dallitinde hiç taamam wvw \ • • s». Ş ·'iWıi ~ nada bulun.cakludır. Bu hareket ile tali 

• bir sabcı ile temuta bulunmayacaklar- taarra Tm mlli - ı ioeilre·rltine bir~ arzetmekten ileri •eç--. ş.. 
Za.f• Wr ......... erte ••ı.ı. dır. Bu aurede bz a.lebeıerin erkekler- mite.,. &.ir. A.cak ..._..... .._ - MWe Harru "'ik•metindeki '°" ~ • 

Zile, (Özel) - Zile. 52 bin nü ·ı Zilecle bir orta, 'iDt okul ft köy- le tem.ulan tamamen ke9ilmektedir. dim :..• ıd.e .... ta lbılr-hnn tin Habe,leri • ual taarruz ietilı:amed J.ak. 
fuetan ve 129 köyden müt.efekkil bir iade ele 10 ilk okul ftldlr. Köylenleld Sinemacı iJe blebenin • b...._ ,_..., .... " •--ok •=•Mır. kında • aldatmaia matuf olduğuna kabul 
kaza merkezidir. Merkez 4000 haneyi okullu iç llDIM•. S.,, bölpde yatı nudur Mektep .... ::n~=· Bam. ~ bvwdeıi s.tit aeluiınin etmek ve yakaııda Sidamo mıatabmae 
ve 16 bin nüfuu muhteYidir 9-ihk okula ~ in '•nmı • • · . Olft!~ • . ı heıaıiz w& 40 • SO idi- 1• .._...bmada ka111 daha ficlcletli hava ve kara taama • 
d yidir S. oLnakı. tJer; Ba Haibvi L fbr~i bızzat rıteden alarak yıne bizzat •ı~ b'64 *tn 1 lu. [Selit Mlui Eritı.ain Janna intizar e,-lemelr. iktiza etmektedir. 

ber
urumu e L!~.L. ~iı -. B" - te .__.~.-..... Bütün aça ., ve .;.: manın kapısında biletleri kontrol eden garp ~ ..... z" ·- am da ....... - CelAI Dlılw-

paruız IWllD b maktadu. ır . ~· memur ~ memuca teslim edeceklerdir. Talebeler du tetki ed«. Ba ymi ltal,.n taanuzu Not ı Ajamtan gelen telpaf baherleri. 
yıl içinde 8 akciğer veremi, 1 difteri, ıetedı~ fQbelere ~ ~ ça- yalnız .sinemaların hazırla acaldarı t.a- Sudaa la.duclandan itibaıea .,ıb doiru nin İçİnclen çıkmak mühim bir meeele o ... 
e hummayı nifaai, 3 kuduz, 2 dizan- lı9~a. batlaınlflardır. Yakında Hal- lebe la nda &im y edebilecek so Ym•eta 'iı: lM ~ aurincle,.. _.. J'OI'. Bize ,...,..... yabanca bir mem'-k .. 
teri, ve 4 tifo vak"uı çıkmlf ve tazım k~vı ıçın yaptırılmakta olan salonun I rc1· eeans " aeyr • Jı iki kol ile cenuba teveccüh etmit görü • tin coinfi tı..riıua berinde iıim "'-•• 

) ted b" ) • t" kupt resmi yapılacaktır. e '"· nüyor]. Habetfer de bane mukabil Tana miitkiilittna hir ele bu ieimJeria ~yam. 
~~ en . ~ 1~~ =e~ ~e~an ~ 935 yıluıda güvenliği bozacak hiç Her filme gidilmezden önce sinema- cöüaün iki tenhndan .-.1e doina lua•- lııı illve ediline bu mütkiilitm bü)'iikliiie 
~ mkemıttir. ırl ff ... -lı m~t~vız bir hiıdiee çıkmam• ... ır. da nasıl hareket edileceii talebeye izah vetler sevketmektedirler. Şu Lale yabada twmr ohrebilir. Band9D ı.,ka çok de-
çıçe aşıss yapı m.,.ıır. ~e bır hukô- ..,~ _ _J·ı___ • • • f FW L!!_ •• • d -:u Kazada bir b defa büyük euıacx;cktır. bu gölün 120 • 1.SO kılometre fimalinde • • • • • ı an mevıum ote.in e ••• • •-
ınet doktoru, 3 • 4 11hhat memuru var.- I ku.__I olç .. yangın- ı :_.J_ L_,,1 •• :..J ____ :_. al w 1~! bu yeni Habq kuvvetlerinin de iJtihakile müphem sözler, ciatikameb yerine ebat• 
'.l ar vu ou mu, .-na ragmen halk ızmuue a.uatür man:.uıın map w- keliın le · hari d '-~ '- im .. 
uır. b · · . ·· .. - .. . · ~ni 111uharebelerin cereyaa edec V• tah - e n ta a mevu uu a m .. • 

Geçen yıl Zile İstasyonu, Zile. Tur· u yangın zarannı gidermtftir. zum gordugu bu tedbarlerın bazı aızıl- min olunabilir. ep ltülatuu bir kat c:laba uttmyor. MuLanıL. 
hal yollarından bir bmı ,yeniden xap- 93.1 yılında her ne kadar dağlık tılara sebebiyet verdiğini de kaydetmek Ce h . r . 1 1 l vaziyetini bildiren h.berler de zamu. ...... 
•nlmıa ve bir kıemı ela tamir ettiril- bölaeler kuraklık yüzünden az Te çok icap ~Ol'. Tatil günlerinde meldep - t rdnup cbe~_:ıneL~~ınceh. tafay~n ~:~ kin. meaafe, idamet meftlumlan hUMEll 

.,,. --L-- d. I aun e e u~un nuınına any ı pek b .. ük b• eb . L._ı_.ı.._. __ 
miftir. Bu yıl Bayındırlık itlerine da}ıa 1N1U11bya ÜfmÜf erae de ziraat banka- idacclerinin ve m-wm.&erin yapacak- Hana .. -ı tal • ..-. ....a. .mit .... ve uy ar em~ .....mn-. 
ziyade önem verilecektir aınca yapalan yardım çiftçiyi sıkıntıdan l .. h-.ı- _ı.....a · · · ·ı riinüyorlar Cicipmn IOll p.len1e arb C. D. · bor-l--- arı mu~a ~ 111'1C'.7cuıcn:ıerıne mn ven - · 

~lediye bir m~ yaptıracaktır. ve ,.-auuaktan ku~u. memesi ve talebenin hariçte edim ver- ~Y• dört defa bombardımanı buıaa de- Ba d nla u. K 
Şehrm ortasında bır park açılmaia bat· Peçe ve~ mazıye brlflll,.ar. _L _.ı:ı· . L_ la b laldir. f'R 1 naYI ırum-

~9_. I d ~•..J leri metlten menC01 ıf1 &ayıt rınm gar ın 8 .. .. b f r . ı._..1 fi . H y d lanlWf ve etrafındaki bina Ve dükkan· ".n Y1 m a 9CIUen ev • yıkılıp açık- bi k" 1 '- --'- • utun u aa ıyetm mıqe ue cı anar • ar 1 m 
kala be 

•
1 

v _ 1 ter ye atapıarını os;uy1111m yetışen C" · B li ı k ek Hahet '8r istimlak olunarak yıktınlmıftU. ta n t aı eye rıı..ızııay tarafmdan T·· L ._.__ W.in .. ld .. da ·~ısal - . _er era >'~.un~ ~ . • lzmir (Son Poeta) -Ba·~-..11-- L.ı 
Kah 

'----than L~:::... • t nim k • W'~ çocuuan -.- agır O ugu lerın ngılız Somalisi iizerindea 9illh ve • '3&&M.u&" 11111"' 
. ve ve &ır.a elerden ':'" ~e yenı ev yap ı ıt ve ç~u ~r~me 8Öy)eomekteclir. raalze.ıe a1m•1111a m&ai oılm•b aokta- la, bava teh6keai brfuında uçucu ÜJl9 

tlommo oyunları kaldınlmıt, Zile sa- kurumu 60 yobul çocugu yedirmıf ve _.... ... • .. • • -- amda top1 .. 1 or. Bwıa mukabil Siduno yazılmak suretiyle f8yaDı dikkat bir 
tuyonu yolunda ifleyen ve eeki vaa· 28 ini de elbi.9e ile donatanıft&r. maktan yılmadıjı için mali husuaatta (CöUer) mu:takuuıdaki faaliyet birden· a1ib ~ler. Bayındırla 
~en bul~~ ~yh arabaların .~ • K•zada bir auUı, bir ceza mahkeme· miif~~ çek~. . bire durmuı görün6yor. itte asıl dikkat tüccar Eyüp Y ..-ı ve brdefi Şülul. 
eı menedılmiftir. Bunlann yeme ko- aı vardır. Zilemn leblebili ve pekmeza çok dikkat edilecek nokta l»a ant .ükaıa.air. Tayyare Kurumuna 600 lira teberrl 
rüklü ve otolar ifleyecektir. Finansal wıziyet eyidir. Halk çala,- meşhurdur. Çün1di • ene1ce -n bo,la tetkik ettiii • etınitlıırclir. 

1 

Bu sefer büebiitün köpürdü: 1 idi. Herhalde ba adam da hançereaini l letin adunlanna uymap çalı,mak. 
- Kaç cemiyet var. ittihadı terakki yutan bu fcryad da aamimt olacaktı. Yeni Türkiye bir topluluktur. O. 

cemiyetine 1 Fakat teaadüfter Te h&dieeleT bu ka- alb milyon Türk bir ı.,tır. Bu ı.,18 

KERVAN YOROYOR 
- Hayır) naatimde aldandığınu göeterdi. bir düfin~ vardır. Cehennemi bir 
- O halde a:miyetin binMma, Bir iki yıl sonra ikinci grup. mü-~ bJD8f5Ul ~yet clünya-

mektd:>me ne diye PiP Çlbyonun) Üpet~eT &rb, wbelt fııb di,e bir •içinde kaya parçw aibi'durmakı 
- Ben cem~ değil, mektebe wi· taba tetekküller biribirini takip etti Ve bugünkü Türkiye, yekpare Tür--··- - Batlwe Calait - 27 -3-8 rip çıkıyorum. ~ders okut- we bu adam ittihadı terakkinin ihvan kiye bize bunu ftdediyor. 

Fakat hidieeler pterc:li ki vardı. mamı rica ettı1er. Ben de çocuk1aTa ... ~ yaran ala,lıuııun bu ateşli bayrak- Aramızda seri bDHtte blan1-
küçük ve zayıf aylan cereyanlar bile Yük.ek tahaile devam eden bir kaç Ukardım ağzımda 'kaldı: tar.a •1Taaiyle bunlara da alemclarlık et- vara onlan inandumak ftZİfeei de bi-
içimizde kalan o gerilik ve tenlik mi- genç bu iJk mektepte dera veriyorlar- -Kesi diye bağırda. ihvandan ol- ti. Ve nihayet hiç birindea bR pumak ze düter. Tatulan yolun teaıizliiine .. 
rutnı e,elemekten geri kalmıyor. Tu- dı. Beni de tqvik ettiler. Suf bir biz- mayan herif bizim cemiyetin rnekte- bal alamayarak küskün ve birik öldü, man etme,etds ....._bilelim ki onlar 
lak halinde bir iki fırka hareketinin aki- met olsun diye 0 mektepte tarih, coi· binde dera okutamaz! gitti. bizden dejillerdir. 
deleri çürük bir takım inaanlan bu ay- rafya deni vermeğe bafladım. Şunu da Ve rakısını bir hamlede ağzına bo-- Bu gümrük memuru inkallp tari- Geri hareketlerin tanlanmuma ih-
kın cereyanlara sürüklediğini gördük. ilave edeyim ki ittihadı terakki klü- faktı. Yüzüme bile bakmadan uşak ko- lümizin (tip) lerinden biridir .. Ve bl\ timal vermem. Fakat rejimin ıöeterdi-
Bütün bunlann samimi bir manU. a· büne yazılmlf değildim. vaı- gibi: tipler fiiphe ettiğimizden pek çoktur. ği bütün samimi ve oqayıcı aevsiye. 
ranamaz. Nihayeti hepsi bir poet ve ek- Bir akf8Jll evime gidiyordum. - Çek. dedi. Bir daha uirama o- O mit -edelim ki o nesil, o kalıptan kalı· inandırıcı hamlelere raimen bu 701da 
mek davasıdu. Yol üzerinde bir aazinonun camı raya 1 ba giren, siyui kanaatini ekmek pey- bir hareket eezilirae onu kaynadığı yer-

Büyiik milli dava içinde sivilce gibl vuruldu. Bu ~ eo&a.nda muk.ddes ce- nirle değifen o kut beyinli nesn artak de kurutmak hiç te güç bir feY deiil-
bat veren, hazan çıban haline gelen bu Semtte koyu ittihadcıfıiı ile töhret miyetin Bfll" tara&.mdan ,..diiinıı tükenmiftir. Hiç bir hükGmet ve rejim dir. 
tepretınelere kartı yeni rejimin tuttuğu almıt bir gümrük memuru beni çağrı- saparta ile dıf811 çıktım ve tabii bir da- bu karakterde imanlara bel bağlaya- Muallim Haydan dinleyenler elJe. 
yol fUdur: yordu. ha mektebin eemtiae de ujramadım. maz. Bu sedyede olanlara karşı uya- rinde olmayarak bu 8ÖZÜnÜ kuvvetle 

- Doğru yolu aöatermek ve aeve- Girdim • Zaman yiiriidü. • nak durmalıyız. Ve Atatürk devri mu· albtl.daıar. Sofranın bu kıamı adeta 
rek, oqayarak yoldan eapanlara iman içeride yine ittihadı terakki ihva- Devirler değifti. bakbk ki Tiirkiyede ilk milli vahdet bir do.tlar eahnai olmuttu. Tatla hİıo 
tazeletmek! nından bir bç kiti mualannı donat- ittihadı terakkinin hu fedaisini ara devridir. kiyeleri. cerbezeli ifadeaiyle etrafında 

Hiç bir inkılap, biç bir rejim bu IDlflar, içiyorlarda. aara görürdüm. M11allim, meh"ua Haydann bu hi- hemen bir amimi hava yaratan ma-
bdar samimi olmam?fbr. Eminim ki Adamakılh keyiflenmi,&erdi. Bir gün onwa hürriyeti itilaf fırkası- ki,.S ~ biyük bir alaka u,_.. eHim Haydana neŞeai vardı. 
bu metod, bu prensip ittihadı terakki- Koyu ittihadcı sümrük memuru ba· na airdiğini duydum. Çünkü vazife- dardı. Tatlı bir bdeh ,.Jmtaaa chayulcla. 
denberi bozulan fırkacıhk ahlakını da na eledi ki• ainden ~. tekaüd edilmifti. H · b·r duy d b"ır '--f d la Sesler keaı1di. , .. . • . . .. . epsı ı gu a, 1U1 a a o n .. 
<luzeltecektır. - Sen muhallef misin) Yeniden bir balta,. sap olmak umı- 1 L ... t c··ıt ld .. b ld b Ba,babn ayaga kaJknısftı. 

__ L __ b". . .. L!t!!!>ı:_ L--·• genç er, uat a u en o ugu a e u 
Sofradakiler ba,larinı çevinnitler, Birdenbire anlayamadım. diyle bu-=n=ır urnyeü ıtuaa ~an- b"k'" · kah ha t t · Bütün gözler ona çevrildi. ı aycnm ramanına yre e mış· . _ _. 

muallim Haydarın gür aeale anlabtsnı - Ne buyurdunuz) ~ı. .. • lerdi. Memleketin milletler arua •:y-
din)iyorlardı. - ·Yeni yeminli misin) Bu ço~ ~mecli. .. . Muallim Haydar: vaziyetini anlatmak için böyle fınatle-

0 devam etti: - Neye) Onu bir sun de midafaaı lwbk - ümidim· . _1:1.te ~ b .. rı kaçarmayan başbakanın yeni~ 
k

•I!!!> L--1..-..LL ededteft •• EZ g~ Ve ugun ye-
- Size bir hatırami' tazeleyeyim, Kızdığını beHi eClen bir aeeleı t~~ u.atına oa~uaaua. 80l" -~ neaildedir. eledi. Dünün miraaiyle rini herkes merak ediyor ve bu R'CC9 

Daha mektepteydim. ittihadı terakki· -Canım, anlamadın mıdaha1. c.e,. diim: Y k ~ır 
1 

di veçinen ve diiaia teeirlerinden k.urtu· onun bir şeyler söylemesi bekleniy~ 
nin en parlak devriydi. Bulunduğum miyete yemin edip girdin mi1. L-:- -~şaıın uvvayı mı ıye ye lamayaalar için bir YaZife vaıdır. Ge- du. 

b
. _J_ "ttib~.J- &--·Lki -L ehi Han . . '} ..._.ıyunau. . b. ld .. •. .. L_1!__ mil- (A lraa .,.... 

semtte ır uc ı aw ~ m~t - iP c:emıyote.r.ı Bu ferrM. hütia milletin •yadl nış ır yo a , ... ,_.. uauuc seçen r ' 



6 Sayfa SON eosT~ Mart 27 

İnsanlar NiÇin Esnerler, Londrada Bir Facia AV HiKAYELERi 
Esnemek Neden Saridir? 
Berlin 
Birinin 

Ünivers:tesi Profesörlerinden 

Bir Karı Koca 
Evlendikleri Gece 

Öldürüldüler 

Afrikanın Korkunç 
Fili: Tombako 

Çok Şayanıdikkat Keşifleri 
icra 

Gizli 
Her 

• • • 
luğunda ince tüplerden aeçer. Adale -
lerin hareketi bu kanların kolay kolay 
deveran etmesini temin eder. 

Katil De, 
Şekli De 

Cinayetin 
Bir Ay 

Tombako Bütün Fillere Hükfımdarlık Ediyordu, 

Bir insan uzun bir müddet gayet 
sakin oturacak olursa kanın akı'ı bo
zulur, ya adalelerin bir kısmı, yahut 
bedenin sair k181mları gıdasını ala -

maz ve toksik maddelerle dolarak ra
hatsız olur. 

Kaldı Ve Nihayet 
Şey Anlaşıldı 

Birçok İnsanlar ÔJdünnüştü, Nihayet Bir Avcı 
Da Onu Öldürdü. Fakat Tombako Ölürken Bir 
Bataklığa Koşarak Kendi Kendini Çamurlara 

Yunan gazeteleri Londradan haber ala· 
ralı: yazıyorlar: 

Gömmeğe Vakit Buldu 

Tabiat bu hali, bir esneme veya ge
rilme ile tashih eder. Bu suretle kan ha
reket eder ve yoraunluk hissi zeval bu
lur. 

Bu suretle esnemenin bir sebebi 
yüzdeki, ciğerdeki, göğüsteki adalele
rin hareket ihtiyacıdır. Esnemenin di-

' İngiliz bahriyesinin genç kaptanların • 
dan Ceymiş Hold ile Londranın güzelliği 
dillerde dolaşan kızlarından, sayıh kibar 
ailelerinden birine mensup Meri Dibuha -
nın düğünleri yapılıyordu. Londranın kal
bur üstünde gelen bütün phsiyetleri dü -
ğüne gelmişlerdi ve yeni çifti a1kışlıyor -
lardı. 

Düğün çok parlak olmuş, yeni evliler 
coşkun bir neşe içinde davetlilerin :tebrik -
lerini toplamışlardı. Nihayet yeni çift hu -
susi odalarına çekildiler. Davetliler de ya· 
vaı yavaş dağıldılar. 1 

Esniyen bir İnsan Sabah olmuş, gü~ bir hayli yükaelmişti. 
İnsanlar niçin esnerler? Henüz yeni evliler odalarından çıkmamış -
Meğer bunun sebebi, insanlarin en lardı. Kimse de onları rahatsız etmek is -

büyük ataları olan balıkların esneme- temiyordu. Yeni gelin ve güveyin geç 
)eri imiş ı kalkmaları pek tabii görülüyordu. 

f Aradan bir iki ıaat geçtikten sonra hiz-Berlin üniversitesi pro esörlerin -
k metçi yeni evlilerin oda kapısını vurmuş, 

den doktor Alber Peiperin en son eş-
gene ses alamamış ve bunun üzerine aile· 

fi bu mahiyettedir. Bu keşif, esneme- de bir endiııe baılamıştı. Yeni gelinin ba· 
nin neden çok sari olduğunu isbat et bası ile hizmetçi bir oldular ve zifaf oda -
tiği için de son derece mühimdir. sının kapısını kırıp içeri girdiler. Gördü -
Doktorun iddiasına göre, tabiat ta es- ler ki yeni evliler ruhsuz yatmaktadırlar. 
kiden, balığın beyninde bir esneme Ne bir yara, bir bere, ne de bir başka eser. 

---------------------

merkezi vücude getirmiş ve bununla Hiç, hiç bir ıey yok. Bu şekildeki ölüm hay- Afrikada terbiye edilmiş bir fil sürüsu 
ba1ığın kafi derecede ok!'lijen alarak ya- Esneyen bir kedi ret uyandırdı. Cesetler morga ka1dırıldı ve Lu gazetesinden: 

şamasmı temin etmek istemiştir. ğer sebebi dimağidir. Yoksa esneme, fU neticeye varıldı. Anlatacaiunız vak'anın kahramanı 
Kanındaki oksijen azaldıkça balık sari olmazdı. Gençler ak ciğerleri zehirlenerek ölmüş- Tomba.k.ko hakikaten yafUDJfbr. Meı· 

esner. Balıkların bir kısmı sonraları lerdir ve bu tekilde tesemmüm vak'asına bur seyyah (Stan1ey) in Ahikada bü • 
Esneyenlerin resimlerine bakmak on binde bir, yüz binde bir ancak rastla • yük avlar tertip ettiği zamanlarda 

karada yaşamağa alışmışlar, içlerinde bı'le 1·nsanı esnetı"r. Ö ı ı k ld · · 
nabilir. lüm böy ece esrar ı a 1• ııttı. onun bir çok arkadatlarını öldürmüttü. 

ciğerler tekamül etmi;Ş. bunlardan ka- Alman doktoru Peiperin keşfi ile * Bazı avcılar onu öldürmeie tetebbüs 
ra hayvanları ve insanlar türemis,, fa. c · ·k· l .. · · ·1 esnemelerin dimağları uyuttuğu, di- Kaptan eymıs ı 1 Y1 once gemısı ı e ettiler. Fakat, tecrübelerini hayatJarile 
kat beynindeki esneme merkezi ye • l l Uzak Şarkta nLı> adasına gitmişti. Bu a- 0··dedı.ler. mağlara nefes verdirdiği an aşı ıyor. 
rinde kalmıştır • dada dolaşırken Tasula isminde bir esmer Bir fil avcısı anlatıyor: 

H ı · · d k Bu gibi hareketler de dimağlardaki b 1 • • · B ayvan ar ıçın e en ço esneyen - dilberle tanışmış ve unun a sevışmıştır. u cBiz !aklanmış, nefes almadan, olup bi-
ler maymunlardır. Bunlar esnedikleri bazı merkezlere tabidir. sevgi ~arsılmaz bir sevgidir. O kadar ki ten şeyleri görmek istiyorduk. Sırtlan bir 
zaman daha gülünç bir şekil alırlar ve Alman aliminin nazariyesi doğru ise Ceymis iki yıl sonra adadan ayrılması cm- aralık parçalamakta olduğu avını bıraktı. 
herkesi güldürürler. esnemenin sirayeti sebeplerini anla - rini aldığı zaman sevgilisinden ayrılmıya- Etrafını koklamağa başladı, kulağına u -

Esneme merkezi aksırma merkezi - mak kolaylaşır. cağını anlamış, onu da beraberinde Lon· zaktan sesler gelmişti. Çok geçmeden si-

ne benzer. Aksırma, burundaki mu - Mesela bazı manz~ralar vardır ki draya getirmiştir. yah filler gözüktü. Önlerinde hemen be-

k f d Tasulanın aşkı da Ceymisin aşkından a· men bir asırdanberi bütün avcıların tanı -
harri!il maddeleri attığı için ço ay a- · l b ı ·· d.. •· y rarır 

T ınsan ar un arı gor u mu, a sa ' pğı değildir. O da genç kaptanı çıldıra- dığı ele avuca sığmıyan T ombakko vardı. 
lıdır. D d b. l ya kızarırlar. imağ a mevcut ır 11ya sevmektedir. ki sevgili Londrada da Bilinemez, hangi sihirkar kudretle, orman· 

Fakat hasta olanları bir hayli ra • • 1 d F k 
merkez buna sebebiyet verir. Sarar - uzun müddet mesut ya~amış ar ır. a at daki bütün filleri arkasına takmağa mu • 

hatsız eder. Esneme ile aksırma ara - 1 • · ·ı l k 
l d bir gün ai esının ısrarı ı e ev enme mec- vaffak oluyor, sürükleyip istediöi yere gÖ· 

k .. J d v ma iJe kızarma da insan ar arasın a • sındaki fark, a sırmanın sarı o ma ıgı- buriyetinde kalan genç kaptan bu vazi - türüyordu. O bütün fillerin hükümdarı idi 
Ök k ·1·· ··ı·· saridir. Esnemede bunlara benziyor • dır. sürü • giı u~, gu umseme, yeti T asulaya anlattı ve: ve bütün filler onun etrafında toplanıyor-

esneme, derhal muhiti kaplar, fakat Korkan bir adam, korktuğu şeyi anla- - Sen merak etme, dedi. Bu evlen • Jardı. 
aksıran adam, tek ba~ına aksırır. tarak korkuyu sirayet ettirir. me bizim hayatımızda hiç bir değigiklik Kafilenin içinde bulunan Bwana ismin-

insanın bütün azasını bcsliyen ve Bu böyle olduğu gibi insan ~kala:" ya~mıyacaktır. Biz gene birbirimizin ola- deki avcı, saklandığı çalıların içinden dı-
azaya oksijen veren kan şiryanlarile rının esnediğini görür görmez gayrı cagız. tarıya fırladı. Arkasında silah ve cephane 

Uur'"ı b"ır hareketle esnemeye baslar. Tasula tatmin edilmit görünüyordu. Ni- taşıyan zenciye: 
damarlar arasında kilometreler uzun - Ş " d d 1 l d b 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~mdüğü~e e a~ti~aramn a u- -Tilihlmiz~rm~Abdü~~~ d~L 
~ lunduğu zaman yeni evlilere en hararetli Abdülkerim meyus meyus: 

tÖNÜL İSLERİ 
saygı ve sevgiyi gösteren o idi. Hatta yeni - Hayır efendi, dedi .•• Talihimiz yok-
evlilerin zifaf döşeklerinin hazırlanışında muş, karşımıza Tombakko çıktı. O alelade 
bile hizmet etmişti. Bu nagihani ölüm onu bir mahluk değildir. Şimdiye kadar senin 
da yeni evlilerin ana ve babaları kadar mü- gibi nice a\'cılar onu avlamağa çıktılar, fa. 
teessir etti. Çünkü Ceymise sarsılmaz bir kat pek azı geri geldi. Onun içinde bir ıey-
bağlantısı vardı. tan var ki, ona dokunmak istiyenleri çar • 

Nişan Bukadar 
Çabuk 
Bozulur Mu?. 

22 yaşında istikba1ini oldukça temin 
etmiş bir gencim. Bundan bir ay kadar 
evvel yakın akrabamdan bir kızla, ba
bamın rızası hilafına nioanlandık. Şimdi 
kimiz de birbirimizi delic~sine seviyo • 
ruz. Yalnız kızın annesi bana kar§!. ol • 

dukça sert davranıyor. Benim nişan • 
lımla gezmeme müsaade etmiyor. (<Da-

ha vakti deiil, olmaz!.» diyor. Bu va
:zjyct karşısında ne yapacağımı ıaşır • 
dım. Hatta ni anı bozmağı bile düşü • 
nüyorum. Siz ne dersiniz} 

Fatihte S. H 

Nipnı bounak isteyiıiniz doğru de
iildir. Siz nipnlınıza değil, annesine 
lu:unıı bulunuyorsunuz. O halde yapa· 
cağınız şey bir an evvel evlenmek ve 
böyle bir sui tefehhüme nihayel ver • 
mektir. 

* 

muayyen bir günde 
ayrıldık. 

Üzere 

Fakat bir kaç gün ıonra çarşıya gi· 
derken yanıma yakla§an başka bir a -
dam bana görüştüğüm gencin evli ol -

duğunu, hatta dört çocuk sahibi bulun

duğunu aöyleodi. Bittabi kendisinden 
derhal soğudum ve ıöz verdiği yere 

gitmedim. Bir kaç defa beni turada bu
rada bularak alakasızlığımın sebebini 

sordu, söylemedim, hiç cevap verme -
dim. Bir müddet sonra sevdiğim adam 
hakkında ihbar yapan gence tesadüf 
ettim. Bu defa beni sevdiğini ıöyledi. 

Hayret ettim ve bir iftiraya alet olarak 

sevdiğim adamdan uzaklaştınldığımı 

anladım. Şimdi pişmanım, ne yapaca -
ğımı bilmiyorum. Bana bir yol göste • 
rir misiniz}. 

Hicran 

* par. Onu öldürecek kurşun daha imal c -

Bu esrarlı ölümün mahiyetini fen de an
lıyamamıştı. İki 1ıenci birden ruhsuz bıra
kan, ak ciğerlerini zehirliyen ne idi. Nasıl 
bir zehirdi ve bu zehiri onlar nasıl yutmuş -
lar, nasıl ciğerlerine sokmuşlardı} Bu dü -
ğüm tam bir ay sonra çözüdü. 

Londranın gizli ve resmi bütün polis mü
fettişleri bu işle uğraştılar ve ~u neticeye 
vardılar. 

uBu bir cinayetti. Cani bizzat Taııula 
idi. Ceymisi çok seviyordu. Memleketinden 
ayrılırken her yerlinin mutlaka yanında bu
lundurduğu müthiş bir silahı o da yanına al. 
mııtı. Bu silah koklıyanı koklar koklamaz 
öldüren ve hiç bir eser bırakmıyan müthiş 
bir zehirdi. Tasula sevgilisinin evlenmesini 
kıskandı. Aldığı sözler onu tatmin etme -
mişti. İntikama karar verdi. Dü~n 1ıünü 
bir aralık yatak odasına girdi ve müthiş 
zehiri yatağın başucundaki çiçek demetinin 
ortasına soktu. Ve yeni evliler bu çiçeği 

koklayınca zehirlendiler, biraz sonra da u
zandıkları yatakta can verdiler. Zifaf ya
tağı, ölüm döşeği olmuştu.» 

Bu netice alındıkt~ sonra Ta ula ya -
kalandı ve lngiliz adli~sine teslim edildi. 
Söylediği şudur: 

dilmemiştir. 

Şimdiye kadar yedi tane insanı ayakla
rının altında öldürdü. Sizin sekizinci olma-
nızı istemiyorum. 

Avcı başını silkeledi. Bir dizini yere 
koydu, nişan aldı, barutun dumanı orta • 
dan silinince, heybetle ilerliyen hayvanın 
birdenbire duraladığını gördük. Biraz son
ra da yere yıkıldı. 

Bwana llevinmişti. Zaferini yakından 

görmek için ileri doğru atıldı. Fakat Ab
dülkerim onu kolundan tuttu. 

- Gitme 1 Biraz bekle 1 dedi. 
Filhakika, arkadaki kafile hırslı adım • 

larla avcıya doğru ilerliyorlardı. Tombak-
konun kanı diğerlerini harekete getirmişti. 
Kısa zamanda bir yarım daire t~kil ettiler. 
Bu sefer onlar avcı mevkiine girmişlerdi. 

Bwana bir silah daha attı. Fakat kurşun 

hedefe rastlamaını~tı. Sürüden bir fil Bwa
nayı hortumuna geçirdi. Salladı, salladı, 

sonra hırsla yere '\'urdu. Arkadan gelen fil
ler de yerde cansız yatan biçareyi teker 
teker çiğniyerek geçip gittiler. 

Biz de öğrendik ki vurulan fil T ombokko 
değil, bir brışkası imiş. 

Şimdiye kadar bet defa T ombakkonun 
karşısına çıkmış, onu müteaddit defalar ya 

ralamış olan Robinson ileri atıldı. Ben 
Tombakkoyu kovalamağa gidiyorum de
di ve yürüdü. 

Bir aralık T ombakko sesi ile panterleri 
bile susturmuş, ilerlemişti. Etrafı koklu -
yordu. Muhitinde bir in~anın tehlikesini 
sczmiıti. 

Birdenbire titredi, Tombakko gör • 
düğü adama doğru hızla koşmağa başla • 
dı. Parlak dişleri havaya doğru kalkmı;:tı. 
Güneşin altında tehditkar bir parıltı sav
ruluyordu. 

Robbin üzerine doğru gelen dev cüsseli 
file nişan aldı ve alnından vurdu. Kur"un 
isabet etmişti, fakat fili durdurmıya kafi 
gelmemişti. Aralarında 30 metre bir mesa• 
fe kalmıştı. Robbin bütün çalakisini to ~ 

parlıyarak arkasına gizlendiği Baobab ağa• 
cının üzerine tırmandı. Aradan bir kaç sa• 
niye geçmeden T ombakko ortalığı toza ve 
dumana b~ğarak, ağaca geldi. Dişlerile 
1ıövdesine vurdu, hortumunu dimdik u ~ 

zatarak Robbinin ayaklarını yaladı. 
Robbin kendisine '""çok yakın gelen file 

tüfeğini tekrar tevcih etti. Bu sefer hayva• 
m amudi fıkarisinden vurmuştu. 

Gökleri dolduran bir ses, bir toz bulu ., 
tu.. Dev cüsseli hayvan birdenbire orta .. 
dan kayboldu. Sonra tekrar göründü. Ak· 
şam güneşinin battığı istikamette bir yo) 
tutmuş, inliye inliye kaçıyordu. Asırların 

yenemediği biçare hükümdar. İnsan oğlu
na mağlup olmuştu. 

Filler ölümlerini kimseye göstermek is· 
temczler. Gidip gizlice bir yerde can ve • 
rirler. Onun için de mezarlıklarını bulmaIC 
istiyen kafileler yollara çıkıp fil dişi arar
lar ve ekseriya hiç bir şey bulamadan dö • 
nüp giderler. T ombakko da kaçıyordu. 

Robbin arkasını koyuvermek isteme 4 

di. Ve takip etti, hayvan yürümüyor, adeta 
eürünüyordu. 

Robbin birde~bire yüriiyemediğini ve 
ayaklarının gittikçe çamura battığını hi' -
setti. O zaman Tombakkonun niçin bu • 
ralara kadar geldiğini anlamı~tı. Fil onu 
bataklıkların içine getirmişti. Fillerin me -
zarı demek burası idi, tevekkeli bu kadar 
araştırmalara rağmen bu define buluna • 
mıyordu. Demek ki filler buraya kadar ge• 
lip gömülüyorlar, ve avcıların hayatları pa• 
hasına ele geçirmek istedikleri dişleri ver• 
miyorlar, ölümlerini İnsanlardan gizliyor 
lardı. 

On metre ötede T ombakko yavaş ya • 
va~ bataklığa gömülüyordu. Kısa bir zn .. 
man sonra da çamur o koca cüsseyi ört • 
müştü. Karanlık basmış ve asırdide Toın· 
bakkonun ölüsü kimseye yar olmadan or• 
tadan kaybolmuştu. 

William i. Nakin 
cıBundan bir ay kadar ev\'el bir genç· 

le tanıştım. Beni sevdiğini söyledi, bu 
alakaya ben de mukabele ettim ve 

Size nası] bir yol ıösterelim? Bu 
cibi münasebetler ekseriya tehlikelidir. 
Bahusus bir genç kıza bir bayii dedi 
kodu yükJiyecek ıey1erdir. Sokak aı . 
kından çekininiz, sevecegmız erkeği 

daima İyi tanıyarak seçiniz. Madem ki 
söylediğiniz adamla bağ kopmuto!ur, 
artık bu adamı düıünmeyiniz. 

TEYZE 
- Polis müfettişlerinin aldıkları netice 

doğrudur. Madem ki sevgilim arhk ya§a • 
mıyor, benim için de hayatın manası yok- ı melisiniz ve ben bu hiikmünüzden zene k .. 
tur. Beni öldürmekte hiç tereddüt etme - dar müteessir olacak değilim. 
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Avrupada Yapılan Paktlar J-ler 9 Ay 10 Günde Bir 
Çocuk Doğuran Ana 

Fransa, Belçika, Sovyet Rusya, Lehistan, Çekoslovakya 
Ve Balkan Antantı Devletleri Bir Tecavüze uğrflrlarsa 

Son 10 Senede 12 Evlat 
Kanada Analık 

Dünyaya 
Mükafabnı 

Getirdiği için 
Kazandı 

Hangi Devletlerden Yardım Görecekler ? Profesyonel bir işsiz olarak devletten 
aldığı para ile yaşayan İrlandalı bir a
damın karısı olup Kanadada yerleşen 
Madam Lily Vibert iki milyon dolar -
lık bir mükafat almıştır. Bunu on sene 
zarfında on iki çocuk doğurduğu için 
kazanmıştır. 

Avrupa milletleri 1919 danberi 1 
karşılıklı yardım, ademi tecavüz pakt
ları ve muahedeleri imzalamaktadır -

lar. Bu paktlar ve muahedeler Millet
ler Cemiyetinin kadroau dahilindedi r 

Bütün bu paktların ve muahedelerin 

Avrupa milletlerini biribirine' nasıl 

bağladıklarını bir görüşte anlamak için 

vaziyeti şöylece hülisa etmek mum -
kündür: 

Fransa 

Almanya Franaaya tecavüz edecek olursa ..• 

1 - Fransa 1919 danberi Lehistan, 
Romanya, Çekoslovakya, Yugoslav -

ya ile dostluk, ademi tecavüz ve kar • 
~ılıklı yardım muahedeleri yapmıştır. 

Lokamo muahedesi, Fransa bir taar -
ruza uğradığı takdirde İngiltere, hal -

ya ve Belçikanm ona askeri yardımda 

bulunmalarını icap ettirir. Briyandan 
başlayarak bugüne kadar F ransanın 

dlf.l siyasasını idare eden bütün harici

ye nazırları bu siyaseti takip etmişler
dir 

Belçika 

Almanya Belçikaya teca.iz edecek olursa 

2 - Belçikanın tamamiyeti F ran -
sa, İngiltere ve ltalya tarafından 
Lokarno muahedesiyle temin edilmiş
tir. Bundan başka geçen 6 martta 

Fransa ile Belçika bir anlaşma imzala
nuş ve bununla iki memleket erkanı

harbiyelerinin temasını temin etmiş -
lerdir. 

Sovyet Rusya 

Almanya Sovyet Rm1a1a tecavüz 
edecek oluna 

3 - Sovyet Rusyanın imzaladığı 

ilk karşılıklı yardım muahedesi Çekos

lovakya iledir. Muahede 1935 sene· 

sinde imzalanmış ve Fransa ~ Sovyet 

Rusya muahedesinin tasdiki üzerine 
rner'iyete girmiştir. 

Bu pakt, bir taarruz vukuunda iki 

rnemleketin biribirine hemen yardım 
etmelerini icap ettirir. 

Sovyet Rusya ile Fransa arasındaki 

karşılıklı yardım paktı 12 mayıs 1 n:3:J 
tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 

Lehistan 
4 - Lehistan 19'21 senesının 1 O 

~ubat günü Fransa ile bir ittifak im -
z:alamıştır. Bu ittifak Lehistan arazisi-

Analık mükafatının kime verilmesi 
lazım geldiği hakkında araştıramlar 
yapılırken Madam Lilyye bir takım ra
kipler çıkmıştır. Fakat bunlardan biri
si olan Madam Darrizonun bu büyük 
mükafatı alması için önümüzdeki bir 
teışrin ievvele kadar iki çocuk doğur ~ 
ması icap ettiği anlaşılmıştır. 

Madam Baznato, Nagle ve Timlech 
isimli rakipleri ise dünyaya üçüz ev - 1 
!atlar getirmeleri lazım geldiği mey -

Avrupanın bugünkü vaziyetine bir bakıı: (Siyah mürekkeple doldurulan yerler 
paktlarla birbirlerine ve Milletler Cemiyeti paktı ile cemiyete bağlı memleketleri, 
noktalı yer yalnız cemiyete l>ağlı memleketleri, beyaz yerler ise hiç bir bağlantısa 

dana çıkmwtır. Mükafatın bir teşrini - Madam Lili Vibert 

evvele kadar verilmesi şart olduğu ve senede bir en fazla doğuran çocuk 8 .. 

rakip kadınların ise ikiz ve üçüz do • nasına iki milyon dolarlık bir mükafat 
ğurmak ihtimalleri az bulunduğu için, tahsis etmiştir. olmıyan memleketleri göstermektedir) 

ni her taarruzdan masun tutar. 

Romanya 
5 - Romanya bir taraftan Fransa 

ile, diğr taraftan Balkan antantı dev -
Jetleri ile iki muahede imzalamıştır. 
Romanya, küçük itilaf dev -
Jetlerinden biridir. Küçük itilafın di
ğer iki devleti olan Yugoslavya Ye 
Çekoslavakya, Macaristan tarafından 
vuku bulacak her taarruza karşı Ro -
manyaya yardım edeceklerdir. 

Yugoslavya 

Macaristan Yugoslavyaya tecavüz 
edecek oluna 

1 

6 - Yugoslavyaya karşı da Maca -
ristan tarafından bir taarruz vukuu 
takdirinde Romanya ile Çekoslovak • 
ya, Yugoslavyaya yardım ederler. 
Diğer taraftan Yugoslavya ile Fransa 
arasındaki muahede, Fransanın Yu -
goslavyaya ait meşru menfaatleri te -
min edeceğini anlatır. 

Çekoslovakya 

Almanya Çekoslovakyaya tecavüz 
edecek olursa 

7 - Çekoslovakya da Macaristan 
tarafından bir taarruza uğradığı tak -
dirde Romanya ile Yugoslavyadan 
yardım göriir. Çekoslovakya bundan 
başka Sovyet Rusya ve F ransaya da 
bağlıdır. 

nihayet Madam Lily üzerinde ittifak On aenedc on iki çocuk 

edilmiştir. 1926 teşrinievvelinden l n:Jt) teşri• 
O sıralarda Madam Dionne· ismin - ni evveline kadar geçen müddet zar • 

de Kanadalı bir kadının bir batında fmda Madam Li1y on iki çocuk doj r
beş çocuk dünyaya getirdiği hatırlan- muştur. Bunların onu sağdır. Yul ·ı
mış, itiraz edilmiş ise dinlenmemiştir. da ismi geçen Darrizo on çocuk, l'\ ıg· 

Acayip bir adam le ve Timleck dokuzar Grazioni \ e 
Bu mükafatı acayip bir kanun ada- Harrisson da sekizer çocuk doğurınu~

mı olan Charles Vance Miller ölümün- )ardır. 
den sonra, açılan vasiyetnamesi ile ih- Mükafatı kazanan Madam Lily u-

das etmiştir. fak tefek bir kadıncağızdır. J 92f) se • 
Charles Vance Miller son derece ga- nesinden evvel de dört çocuk dünyaya 

rip bir ömür sürmüştür. At yarışlarına getirmiştir. Onun zayıf vücudunun lfi 
büyük bir merak sarmış, viski fabrika- evladı nasıl olup da yetiştirdiğine hay
lan kurmuştur. At yarışlarında kazan- ret edilmektedir. 
dığı servetlerle, tali oyunlariyle müca- T oronto eyaletinin basit kırmızi. 
cadele etmek için teışekkül eden mis - tuğlalı bir evinde oturur. Sabahtan ak'"\ 
yonerleri teşvik etmiştir. şama kadar çalışır. Odasının duvarın~ 

Öldükten sonra vasiyetnamesi ~çı - da vasiyetnamenin bir sureti yazılı ı. 
lınca, insanların kaffesiyle alay ettiği, dır. Köşede Millerin kocaman bir res
merhamet, insanlık ve saire gibi his - mi ilk girenin yüzüne çarpmaktadır. 
lerin mevcut olmadığını, beşeriyetin Kadın: 
baştan aşağı riya içinde yüzdüğünü _ Vasiyetname ve resimlere ba • 
söylediği anlaşılmıştır· karak hız ve kuvvet alıyorum. Ne ya .. 

Bir teşrinievvel 192fi senesinde rad- payım kocam işsizliğe alıştı. Çocuk • 
yosunun başında dünya havadislerini lar ne ile beslenir, hiç değilse mükfıfa .. 
dinlerken, öğrendiği haberin saçmalı- tı kazanalım da şöyle ömrümüzün so~ 
ğına kızarak kalp sektesinden ölmüş- nuna kadar rahat edelim! demektedir., 
tür. Kendisini, at meraklıları, viski Kendisine: 
müptelaları, ve papazlardan mürek - _ Gene doğurmakta devam ede 
kep biribirine zıt insanlar mezara ka- cek misiniz ı suali sorulduğu zaman 

9 - Türkiye, bir taarruza uğradı., dar götürmüşler ve vasiyetnamenin da : 
ğı takdirde Balkan antantını imza)~ - içinde çıkmasını bekledikleri müjde- _ Allah verirse, neye yapmıya • 
yan devletlerden yardım görür. lere karşılık adam öldükten sonra da- yım, ben zorluk çekmiyorum ki öm • 

8 - Yunanistan, bir. taarruza uğra
dığı takdirde Balkan antantı hükümle
ri mucibince, Romanya, Yugoslavya 
ve Türkiyenin yardımı ile bu taarruzu 
defeder. Balkan antantı, Yunanista -
nın hudutlarını temin etmiş bulunu -
yor. Balkan antantı, Türkiye, Roman
ya, Yugoslavya ve Yunaistan arasın -
dadır. 

Bundan başka bütün bu devletler hi dalkavukluk etmişlerdir. rüm hamilelikle geçti. O hayata alış ~ 
Milletler Cemiyeti misakının 16 ıncı Miller evlenmemiııtir.. Servetini tım 1 cevabını vermektedir. 
maddesinin temin ettiği garantiye sa- doğrudan doğruya bırakacağı kimse 
hip bulunmaktadırlar. olmadığı için hayatında ondan yar -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dım görenler, öldükten sonra da ser - Sigortacılarm imtihanları 
Bir kaç gündenberi yapılmakta o· 

lan sigortacıların imtihanlarına dün de 
öğleden sonra devam edilmiştir. im -
tihanlar daha henüz neticelenmemiş • 
tir. Şimdiye kadar imtihanları yapıl
mıyan daha bir çok şirket memurları 
vardır. Bunların da pazar tesiden itiba
ren kısım kısım imtihanları yapılacak· 
tır. Bu şekilde imtihana tabi sigorta 
cıların adedi 200 den fazladır. 

Şikayetçiler Hakkmda Takibat 
Aksarayda oturan bir kısım halkın 

belediyeye müracaatla mahalle arala -
rındaki ahırların önünde gübrelerin 
biriktiğinden ve semtin pis kokular 
içinde kaldığından şikayet etmişlerdi. 
Dün belediye zabıta memurları şika -
yet edilen semte gitmişler ve araştır

malar yapmışlar, fakat bir şey bula -
mamışlardır. Yersiz şikayetle memur
ları işgal edenler hakkında kanuni ta
kibat yapılacaktır. 

Beyoğlu Birinci Noteri 
Tahliye Edildi 

Beyoğlu birinci noterliğinde yapılan 
teftişler neticesinde tevkifine lüzum 
görülen noter Selaheddin dün tahliye 
edilmiştir. 

Sahte T ah si ldar 
Anderya adında biri kendine elek -

trik şirketi tahsildarı süsü vermiş, 
Taksimde oturan Prodomostan depo -
zito parası alırken yakalanmıştır. 

Bir Nahiye Müdürü Aleyhine Dava 
Haykano~ adlı bir kadın tarafından 

Kızıltoprak nahiyesi müdürü Kerim 
aleyhine bir hakaret davası açılmıştır. 
Davaya nisanda bakılacaktır. 

Zam Görecek Muallimler 
Kültür direktörlüğü zamma hak ka

zanan ilk mektep muallimlerinin kıdem 
listelerini ilk mekteplere göndermiş -

tir. Bu listede dahil bulunan bütün 
muallimler zam görecek değillerdir. 
Bunlardan ancak :ı yıl içinde müfet -

tişlerin haklarında verdikleri raporlar
dan en az ikisi müsbet olanlar terfi e
deceklerdir. 

Avusturya Seyeahlardan Vize 
Almıyor 

Avusturya hükumeti asgari 7 ki -
şiden mürekkep grupların Avusturya 

dahilinde yapacakları seyahat için vi
ze harcından muaf tutulmalarına ka -
rar vermiştir. 

Seyahat için Avusturyaya gidecek 
şahıslardan da vize parası alınmıya -
caktır. 

Bir Motosiklet Kazası 
Ticaret mektebi talebesinde Musta

fa motosikletle Taksimden geçerken 

Eleni namında bir kıza çarpmwtır. E
leni ağır surette yaralanmış, hastane ~ 
ye kaldırılmıştır. Mustafa hakkında 
takibat yapılmaktadır. 

vetine kavuşacaklarını tahmin etmiş

lerdir. 
Nihayet vasiyetnamenin açılması 

icap eden gün gelmiş, çatmıştır. Noter 
fi8 sayfadan mürekkep vasiyetnameyi 
büyük bir kalabalık önünde açmış ve 
ümitle aydınlanan çehreler keder, ve 
sukutu hayalle buruşmuşlardır. Zira 
vasiyetname servetin T orontoda bir 
bankaya konacağını bildirmiş, her on 

Hayatta Gördliklerimiz 
Bu adam nerede rakı içsin ~ 

Eski dervişlere benziyordu. 
Yırtık gömleğinin göğsü açık, beyaz 

saçları omuzlarına kadar uzamış. Bu • 
nunla beraber yılların izlerini taııyan 
kırışmış yüzü sakin, gözleri neş" eli idi. 

Hakim suçunu sordu. 
- Camide rakı İçtim. Yakaladılar. 
- Neden içtin hiç camide rakı içi -

lir miL 
Dertli, dertli: 
- Benim yerimde başkau da ol • 

saydı ..• 
- Niçin?. 
- Cadı karımın korkusundan hangi 

deliğe tıkılacağımı ben de bilmiyorum. 
Akşama kadar didinirim. 

- Ne iş yaparsın?. 

- Kayıkçıyım evlat. Akşamlan çı· 
kın omuzda eve geldim mi, iki tane 
atayım gönlüm şenlensin, derim. Kan. 
elimden şişeyi kapar ü~telik bir kaç ta 

yapıştırır. Usandım artık. 
- Bazı akpmlan meyhaneye gi • 

derim. Daha bir tane atmadan karı yİ• 

ne camın dibinde biter. Tezgahın ar• 
kasına saklanırım yine kulağımdan tu• 
tar çıkarır. Doğru eve. Denizde de 
müşterilerden rahat yok. Ne yapmalı?. 
Düşündüm. En emin yer camidi. Kan 
hiç şüphelenmez diye gittim. Kör talih 
oraya da yetişti. Bu defa da polisler ya· 
kaladılar. Ben de şaı;ırdım ne yapac .. 

iımı?. 
Muazzez FAİK 
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Çocuk 
alı "- 3 936 Maksadımız. onların, bu kuvveı~Ii de -~ Yazan: Kadircan K ı ~ ~ı- - ~ , 

~ Müsabakalar ·· ıilleri çürütüp çüriitemiyeceklerini .nıa 
v enediklilerle yapılan ma;::at maalesef, bütün aratbrmalar bot 

B. B Sipahi , Ocağı yeni Sene çıkml§hr. Çünkü giden al'kadaşımız; Meb-
Uyuşmada ır ozuşma . Proğramını Hazırladı met Alinin evvelki günden beri i§inin ba -

tında görünmediğini, ve evvelki gece Be • 

ÇıkmIŞİI '•~:-;:- Sipahi ocağı ilkbahar müsabakaları· yazıttaki evinden de habersizce tapndığını 
l • nı üç kısma ayırmak suretiyle yeni se- öğrenmiştir. 

Lakin Lala Mustafa pa§a on ar- · - Bildikleri nereye ıittiiini aöyliyememek-
d h w k l' ne proğramını tesbit etmiştir. tedirler. Bir doahmun iddiıuma söre, Meh-

dan daha dütünceli, a a aoıu Pragadino anahtarları tes ım et- Bu müsabakalar A . B. C. diye tak-
f l b. k l d" B d LA met Ali, zevcesi ve küçük Nerminle bir -kanlıydı. Artık za ere ıtcce 0 an ti. Ayrılmak üzerey ı. u sıra a a- sim edilmiştir. Birincisi üç gün devam likte Karamünelcleki alaabumm yanına 

bu savaıı daha çok ıürdürmek ma- la Mustafa pafa ona dedi k: edecek olan Red, ikincisi beyndmilel gi~mİ§tir. 
nasızdı. Hatta hiç yoktan talihin - Sağlıkla ııidin. Li.kin eksik ka- şampiyona müsabaka şartlannı haiz Ye bu. tabü bir seyahat cleiil. bir firar
teraine dönmeıi de akla ııelebilirdi. lan bir İf var ki (İtmeden önce onu ol n Dresaj, üçüncüsü de iki hafta de- dır. Çüakii Mehmet ~ dün yapılan kan 
Bunun için, ıöylenen sözlere aldır- da tamamlamak gerektir. varn edecek Konkuripiklerdir. tahlili netic,sinde, çocajun elinden alma • 

d ,., w kanid" ' madı: Pragadino merakla ve biraz a Memleketin pek büyük bir ihtiyacı cagına .. • 
D-....::.. yapllCajmuz tabkillat, bu llÖİıller· - Çok yiğit kaybettik. Bu uiurda kızarak pafanın yüzüne baktı: olan bu müsabakalara kabil olduğu .._. ... 

le uyanan haklı fiipbemm ya Pderecek, ya artık bir tek erin ölümüne razı de- - Ben eksik bir nokta görmüyo- kadar fazla binicilerin iştirakini Sipahi tahakkuk ettirecektir!. 
ğilim. Malda sözümüz yoktur. Biz rum. Her it kararlattı ~e bitti. Ocağı temin edecektir. Sfpahi Ocağı 

1 · b b k • müsabakalarında beynelmilel bütün Kan Ta h li 1 i O av ay ı kaleyi iıteriz. - Size söy eyınce ana a vere 

1 
. ..,. 

Cevabını verdi. cekıiniz. Dinleyin. Gemilerimiz sizi kaideler temin edilecektir. 
1 Halledebilecek 1 r 

1 ercümana döndü: Giride eötürürken veya oradan dö- Arazi binişi olan Red Maslak civa-
1
, Günden güne kıymet ve ehemmiyet li:a-

- Git, Venediklilere söyle ki, nerken Venedik donanmasının bir nnda tertip edilecektir · zanan rnevzuumuz etrafında dün de Üni -
d y b"l" Konkuripik ve Dresaj Sipahi Oca- versite hocalarından genç ve kıymetli ope• konu!mak üzere iki adam gön ere- hücum veya baskınına ugraya ı ır. 

b ğında yapılacaktır.. ratör K~zım lsmail ile Cağaloğlundaki ceöiz, lakin onların canlarını koru· Bunun böyle olmayaC4liını ize na- 1 I 
0 ıstanbul haricinden gelecek müsa- apartımanında konuştuk.. lk sualim şu ol-

mak üzere rehin olarak bize iki fÖ- sıl temin edebilirsiniz? bıklar Sipahi Ocağında misafir edile • du 
valye yollasınlar! - Teılim mukavelesinde böyle ceklerdir. _Bir çocuğun hangi baba ve anaya ait 

Venediklilerin eıkiden beri ver· bir !eyden bahsedilmemi!tir. Müsbakalar 22, 2:ı, 2 ı, :H Mayıs ve olduğu bahsinde vera!;et ve teşrihi ano· 
dikleri sözü tutmadıkları, esirlerin - Bunu timdi kararla!hrmalı- 7 Haziranda yapılacaktır. malilerin tesiri var mKlır? 
boyunlarını vurdukları gibi elçileri yız. Bize Antuvan Kiriniyi rehin o- - izah edeyim. Hayatta iktisap edilmiıı 

d ve patolojik şekiller İntikal etmez. Me -bl·ıe öldürdvkleri oluyor u. larak bırakınız. Havagazı ile Zehı'rlenme d scla kolu kesik bir adamın çocuğu doğ uğu 
Türk Pragadinonun eli kılıcına ıitmiıti. - zaman kolu kesik doğmaz. Fakat viladi 
Esirleri Ortalıkta ıoğuk bir hava esiyor· Taksimde Şehit Muhtar caddesinde sui teşekküller intikal eder. 
Pragadino yükıek dereceli iki du. kunduracı dükkanında çalwan f.i8 ya- - Peki tabii ~killerde veraseti ne nok-

şövalye yolladı. Mukaveleyi şında Kamik çay pişirirdikten sonra 1 tai nazanndan kabul edersiniz? 
Mustafa paıanm kahyası ile ye- Kim Bozdu? hava gazı musluğunu kapamağı unut- - Antropoloji etüdleri bence çok 

d 1 d h. ] k ·· ı ·· ·· kıymetlidir ve müsbettlr. Ezcümle: niçeri ki.hyaıı bir tercüman ile bir- Venedikliler telif çin eydi er. tuğun an ze ır enere o muştur. 1 - Kafanın umumi itli 

likte o gün kaleye aittiler. Teslim Valiye bir ıey söylemek istiyorlar- 2 - Burun şekli 
mukavelesi imzalandı. Buna göre dı. Hatta Bagliyo onun koluna do • Bir Doktorun 
kaledeki Venedik aıkerleri silahla- kunarak kızmamasını, isterse ken· Günlük 
rı ve eıyalarıyla be§ parça top ve diıinin rehin bırakılmasını ıöyleye

Cuma 

büyük kumandanlara ait üç at Türk cek oldu. Lakin Pragadino oralarda Notlarından (*) 
gemileriyle Girid adasına götürüle- değildi: Müzmin asabi zafiyet 
cekti. Şehrin ahalisinden isteyenler - Değil bir kumandanı, köpcğı-
de bütün mallariyle birlikte aide • mi bile burada bırakamam. 
cekler, istemeyenler ıehirde kala· O zamana kadar güler yüzlü, tatlı 
caklar, bunların canlarına ve malla- sözlü duran Ula Mustafa Pasa bu 
rma dokunulmayacaktı. Buna kar- sözleri duyunca kızdı: ~ 
§ılık Venedikliler kaleyi yıkmadan - Mademki böyledir; ıızınle 
bozmadan teslim edecekler; kız, ~a- yaptığımız mukavele prtları üze -

dın, çocuk ve uker olara~ ellen~- rinde bir sorgum var: Sağ olarak 
deki bütün esirlerini de aag ve aag· teslim etmek için söz verdiğiniz elli 
lam geri vereceklerdi. • • Türk esiri ne oldu? 

Lala Mustafa pap son prtın ıçı· 
- Onların hepsi benim değildı. 

ne (kız, kadın, çocuk) sözlerini Pu- H b" . b' k d ı· d "d 
• w• •• • ç·· er ırı ır uman anın e ın e 1 ı-

latın dılegı uzerıne koymuftu. un· 1 Öld .. dül' 
V d'kl'l k 1 . b l ıer. ur er. kü Pulat, ene ı ı er a eyı op • 

k • • • d b b ··ru· ·· 1 Mustafa Pap acı acı giilümsedı: tır en ıncıyı e era er go rur er 

veya öldürürler diye merak etmİf, 

bu korkusunu pa§aya açmııtı. Yok

sa kalede askerlerden başka Türk 

esiri olduğu kimsenin aklına gelmi

yordu. Kaldı ki Pulat ta incinin he-

nüz sağ ve sağlam olduğuna yüzde 

elli bile emin değildi. 

- Ya senin payına düıenleri ne 
yaptın? 

Pragadino kötü yerden yakalan

dığını pek çabuk anlamakla beraber 

hi.la kendisini tutamıyor, bo§ yere 
vehaksız olarak sinirleniyordu: 

- Herkes kendisine ait olanları 
öldürünce ben de onlar eibi Jap • 
maktan çekinmedim. 

Cevabını verdi. 

Lala Mustafanın yüzü gerildi. Ba-

tını daha çok yükselterek dedi kı: 

- O halde aramızdaki muka ve -

leyi önce siz bozmuı oldunuz. 
Sonra zaten hazır duran kuman -

dan ve askerlerine: 

' 

Üç senedenberi vücudünün muhtelif 
yellerinde ağrılardan, karnındaki san
cılardan, ara sıra gelen fenalık hallerin
den ve nihayet uykusuzluktan şikayet 
eden bir hasta ıstırabını anlatırken : 
- Beni bu hastalık öldürecek artık. 
Hiç bir İ!,ie sanlamıyorum, diye en bü
yük iradesizliğini de ilave ediyordu. 
idrar ve kan muayenelerinde sonra -
dan ve eskiden kanı bulaııtırıcı bir has
talığı olmıyan bu şikayetçide.. Ha
zım kusuru ile başlamış ve nihayet bir 
merak şeklinde kökleşmiş müzmin asa
bi bir zafiyet olduğunu gördüm. 

• 1 - lştihasızlığını 
2 - Uykusuzluğunu 

3 - Ve halsizliğini 
Yemeklere başlarken iyi cinsten birer 
kadeh (rakı) almak suretile ve bir ay 
süreceği devamlı bu'. kürle iyileşeceği. 
ni söyledim. Sabahlan soğuk su illn
meleri yaptırdım. Çok tuzlu biberli ye
meklCrden menettim. Sabah ve akşam 
gezintileri yaptı. Bir aylık alkol teda -
vi i ne 'esini iade etti. Kilosu biraz art
tı. Kuvveti yerine gclmeğe başladı. Al
kolü kestim. Vazifesine başladı.. Şimdi 
geceleri yatarken bir kaıuk Nevropatin 
kullanıyor 'e hayatındnn çok memnun-
dur. 

( *) Bu notları kesip saklayınız, ya
hut bir albüme yapı§bnp kolleksiyon 
yapınız:. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetiıebilir. 

O sabah gelmiş olan Türk donan

masından on dört kadirga Venedik 

askerle rini almak üzere limana Jİr· 

di. Türk askerleri üç mil geriye çc· 

kildi. Venedik aıker ve şövalyeleri 

üç gün içinde silah ve e!yalariyle 

birlikte gemilere bindiler. Pulat ve 

arkadaşları bunları yakından görü

yorlar, hepsi de dört gözle İnciyi 
arıyorlardı. 

- Bunları tutunuz ve bağlayınız! (Toplantılar, Davetle~) 
Diye hnykırdı. -

Son gün Pragadino, Bağliyo, Galatasaray!!- Kongresi Bu sırada Türk askerleri kaleye 
Galatasaray spor klübünden : 
14 mart cumartesi güniı toplanan klü -

Manastıra bümüziin senelik kongresinin devrımı 28 

girmişlerdi. 

3 - Göz bebeği rengi .. Birinci derece-
de mühimdir ve kıymeti haizdir. Göbeğin 
umumi bedene olan boy niabeti de vardır. 

- Çocuğa baba ve anasından moral 
laususiyetler de intikal eder mi? 

- Muhakkak İntikal eder 
- Bu hususta itiyatlar ve sair karakter

lerin muhit tesin1e çocukta itiyat ııek -
lile husul bulduğu kanaatinde bulunanlar 
vardır. Ne dersiniz? 

Pendikten 
Alınıp Şehre 
Getirilen Etler 
Belediye Erkanı, Biz Sa
hlmak Üzere Getirilen 
Etleri Müsadere Ediyoruz, 

Diyor 
Şehir hudutlan haricinde kalan Pendik 

ve Bostancı mezbahasında kesilip Pendik 
belediyesince mühürlenen etlerin halk ta -
rafından şehre sokulurken Bostancı köp • 
rüsünün Kadıköy tarafındaki başında, za· 

· bıt.ai belediye memurları tarafından mi.İsa· 
dere edildiklerini, Üskiidar adliyesinin be· 
lediyenin bu yersiz yasağına müdahale et • 
tiğini yazmıştık. Belediyeden saluhiyettar 
bir zat demiştir ki: 

_ Bizim yaptığımız lcanunsuz bir İş de· 
ğildir. Mlini olduğumuz etler halkın bir iki 
kilo eve götürmek üzere aldığı etler değil, 
piyasaya satılmak üzere k.açınlması isteni
len etlerdir. Bunları sırf muayene etmek ve 
kokmuş olup olmadığı anlamak üzere 
mÜsadere ediyoruz. Esasen elimizde mev· 
cut bulunan .kanunlar da bunu amirdir. 

Adliv:enin bu işe müdahalesine gelince: 
Bunun :.ıe dereceye kadar doğru olduğunu 
bilmiyorum. Yalnız muhakkak olan bir §ey 
varsa, 0 da, bizim kanun dairesinde hare-
ket ettiğimizdir.» 

Doklar Kazım lsmail 

- Muhit yardımcıdır. Yapıcı ve yıkıcı 
tesiTleri vardır. Fakat esanın viladi oldu .. 
iuna ve intikal ettiğine kaniim. 

- Kan grupları hakkındaki mütalea .. 
nızı öğrenebilir miyim.. 

- Geçen tıp kongresinde bu huausta 
l>ir konferansım vardı. Bu gnıplann bazı 
hastalıkları hazırladığını eöylemi§tim. Kan• 
ııerden bahsetmiştim. Ve ( 4 2) kanserli 
kanının bir kısmının muayyen bir grupa 
(A) gnıpuna dahil olduiunu tcsbit ettim. 

- Kan vasıtasile intikal eden başka 

hususiyetler var mıdır? 
- Vardır. Demevi ve lenfavi kanlar. 

Diyatezik hastalıklar hatta safra ve idrar 
yolları taşlarının irsen intikali haldonela 
t.etkikler vardır. Kanın biyolojik evsafı • 
nın bu hususlarda çok mühim rolleri ol '" 
duğunu kabul etmek lazımdır. 

- Bu meselede çocuğun hangi anaya 
ve babaya ait olduğu size göre nasıl anla .. 
§ılabilecektir? 

- Çocuğun hakiki babası ortada olma· 
dıkça yalnız anaların vücudu ne leht& 
ve ne de aleyhte bir karar verdirebilmek 
için kafi gelemez. Böyle bir kan muayeneai 
tıbbi bir cevap yerine geçemez. İlmi araş• 
tırmaların adli tahkikatta hiç şüphe~ 
pek çok kolaylaştırıcı bir yardımı olacak• 
tır. diye düşünüyorum .. 

Doktor ETEM VASSAF 

Bedestenin Kurşunlarmı 
Çalıyorlardı 

Mustafa adında bir adam Kapalı .. 
çarşıda İçbedesten kubbelerinin üze .. 
rindeki kurşunları çalarken yakalan .. 
mıştır. 

Kömür Madenleri Sirketinin Karı , 
Türk Kömür Madenler Anonim Şir· 

keti dün senelik adi toplantısını yap '" 
mıştır . 

Sirketin 1935 yılı zarfında elde et· 
tiği kar 120,52 l lira 53 kuruştur. 

• Son Posta • 
İstanbul Gelir 'l."e Para 

BORSASI 
26 • 3 • 1938 

Türk Devlet Borçları 
L1r Llr• "° 7,5 T. B. I 23.70 1 % 5 Ho.zlne B. 67,00 

% 7,5 T . B. II 21.25 1 Dahlll istlkrnıı 95,00 
o/o 7,5 T . E Ill22.40 

De,,let Demayollan Borçlan 
Llrn 

Erganı 96.00 ll Anadolu Ivell43,7.S 
Slvas Erzurum9S,00 Ana.dolu M. 48,10 

Sosyeteler Eahamı 

İl; B. Mil. 
• • Ut\. 
• • Name 
MerkezB. D. 

Llro Llr• 
90.001 İst. Tramvay zı.so 
10.40 1 Bcm1ont1 7~ 10.201 Terkos 14,7S 
63.00 ı A. Çfmento ıo,.90 

Martinengo ve Antuvan Kirini yan

larında kırk asker olduğu halde 

uallahaımarladıkn demeh için l ala 
Mustafa paıanın çadırına geldiler. 

Doğru mart cumartesi gününe bıııakılmıştı. 
Gemilere binmit olan Venedik as- Mezkur tarihte saat tam on beşte klüp Diğer taraftan yine belediye erkanın - ÇEKLER 

dnn biri de şunları söylemiştir: 
İsterin Teslim 

Mukavele•i 
Lala Muntafa paşa onlara biiyük 

bir saygı gösterdi. 

P lat ile arke.daşları bu merasi

mi sabırsızlıkla kar~ıhyorlardı. Bir 

an önce bu heriflerin çekilip gitme

lerni, kale anahtarlarının teslimini 

ve hemen içeri girerek dosdoğru 

mana"tıra koşmayı istiyordu. Bu

nun için de İçel gönüllülerinin ba

~ıında k leye herkesten önce girmek 

üzere hazır bulunuyordu. 

kerleri de karaya çıkarılıyor, dizi di- lokalinde toplanacak olan kongrede ni -
zamnamede yapılan tadilat görüşüleceğin-

zi bağlanıyorlardı. den azanın hazır bulunması bildirilir. 
Pulat şehre girer girmez Kiliseye Adaları Güzellestirme Kongresi 

ve onun biraz ilerisinde yüksek bir Adaları güzelleştir~e kurumu kongre-
tepenin üstünde olan manastıra koı· 

tu. Altı arkadaş orada ancak ihti • 
yar bir kapıcı buldular. Bir putun 

kar§ısına çömelmif, haç çıkarıyor, 

bir şeyler mırıldanıyordu. İçeri dal

dılar. Her taraf bomboştu. Kapıya 
döndükleri zaman ihtiyar adam ha
la orada ve eski halinde idi. 

si dört nisan cumartesi günü snat on beş 
buçukta Büyükadada fırka binasında top
lanacağı cihetle mukan et azalann teşrif
leri eh<."mmiyetle rica olunur. 

_ Hayvan sağlık zabıtası kanununun 

bir maddesine göre mezbahası olan yerler

den parça halinde bile olsa satı kastilc 

belediye hudutları dahiline giTCn etlerin 

mezbahada muayene edilmosi lazımdır. 

getirilen üç, beş kilo etin geçirilmesine mü

saade edilmektedir.» 

F. Frangı 

Krş. 

622.00 
12,06 

\ Ltret 
Dolar 

NAKiT 
Krş. 

I. T. L. lc;l!'I 
10,0374 
0,797S 

20 F. Frangı 
ı Dolar 

167.00 1 M..-k 
125.00 l 20 Drahmi 
618.00 ı 20 Leva 
155,00 20 Ley 

xr• 
32,00 
24.00 
24.00 
13.00 

ı İ.sterlln 
20 Ltret 

Bol'la Difl'lda 

(Arkası var) 

Üçüncü Köycülük Kurultayı 
Milli Ti.irk Talebe Birliği genel sekre

terli ~inden: Üçüncü köycülük kurultayı pa
zar günü saat 14 de Eminönü Halkevi sa
lonunda açılacaktır. Birlikçi arkadaıdarın 

gelmeleri rica olunur. 

Üsküdar müddeiumumiliğinin müdaha~ 

le e.ttiği bu meselenin bir iki güne kndar 

halledileceği ve miktarları beş kiloyu geç

miyen etlerin serbestçe lstanbulu 

bileceği tahmin olunmaktadır. 

L.K. L.~ 
Kredi Fonslye Mübndll Bon. 73.00 
18~ senesi 101.00

1 
Oa.yrl • • 16.25 

lll03 • 93.001 Altın 963 
1911 O 85.00 Mecidiye 
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Milli Mücadelede 
~Casus Teşkilit•~-
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lmling; Yardım V aadile Çephenin 
Müdafaa Kuvvetini Anlamak istemişti 

Onun için hu adam artık (İngiliz mu • 
hipler cemiyeti) marka11nı bir ticaret va· 
11tuı olarak kullanıyor; cemiyet namına 
lngilizJerden aldığı ve.ikalan büyük para· 
lar mukabilinde satıyor; akla ve hayale 
ıelmiyen desiseler kullanarak mnumi har· 
bin muhteris tüccarlannı bile hayrette bı
rakacak kepazeliklere kalkıyordu. 

Sait Mollanın bu rezaletlerine, ar:ık 
Hürriyet ve İtililçılar da dayanamıyorlar· 
da. Gerek ldüplerde •e gerek hariçte, Sait 
MoU. hakkmda söylemedik söz bırakmı • 
:yorlardı. Nihayet bir sün Bozdopn ke • 
merinde Gümüküneli lamail Beyin evinde 

len (hem papaz ve hem miralay) misafi
rile gÖl"Üfmek için derhal (Çine) ye gel· 
mitti. ilk bot bqten sonra biri Tiirk, di • 
ieri İnsiliz olan bu iki miralay arumda U• 

zunca bir mülikat cereyan eylemifti. 
Bu milli.katta, papaz ve mirala1 İmlinı, 

Türklere klll!l o derecede muhabbe~ iz. 
har etmit, kumandan Şefik Beye kartı o 
kadar büyük samimiyetle cemileler göster· 
mitti ki: 

Bunlan görüp te bu papaz miralayın İn· 
sa.ni hislerine imrenmemek miimkün de • 
fildi. 

edebileceluiniz? .• Sizin ne gibi ibtiyaçlan· 
nıza yardım ederek, bir müddet daha mu· 
kavemetini:r.i temin edebilirim. 

Diyerek cephenin müdafaa kuvvetini an
lamak iıtemit~i. 

Fakat miralay Şefit Bey; gözleri fml 
fırıl etrafta dönen; (yardım ve muave • 
net) muke.i altında kendisini iğfal et • 
mek istiyen bu adamın hakiki çehre ve ma· 
hiyetitııi d.,tıal ketfetınit; tam bir Türk 
kumandanına yakıtacak cevaplar vererek, 
bülasatan: 

Ancak fU var ki; bütün siyasi meselele-
toplanm•ılardı. Bu toplantının ba•ında, · k k d mamil T!!....1.1 · lehi 
(

L-"1!.. .~L:...) • eti) • müessiıle- rın pe ya ın a ta e unuerm • 

- Siıab, cephane, asker .• Uzun zaman, 
bunlarm hiç birine ihtiyacmu~ yok. Onan 
için harbin, ne kadar devam edeceğini i:le 
dütünınüyoruz. . . Harbin )'eniden zuhu • 
runa sebebiyet verenler, bizzat sulha talip 
olmadıkça; Türl& mille!i elinden ai1ibı bı • 
rakmıyacaktır. 

uasuu m ..... ., er cemıy nm ne halledil • · · ··jd liy Ti. ki 
....!._~ lt-L~ bitı:.:::.:-d ütekait • eceganı mu e en Ye ur ere 
nnaen • uıcıye n -.u• en Jn yardım edebilmek için ber fedakirhjl i.b -
(Enver Bey) de vardı. tiyara hazır Jd • ·· li bu 

Miizôere pek hararetli baflamlfb. Söz • 0 ugunu eoy yen papaz 
1C>71iyenJerin' hemen hepsi de, • Sai1 Molla- mıralay, bir kaç defa sözü döndürmiif, do-

•!....~ • etin• "-L .... ve d·ber lattırnııı: Demiıti. 
nm e-en cemı)' muorunu en • 
ferini alaJım. Onu da kuyruğundan tutup dı- - Acaba daha ne kadar mukavemet 

(Arkaaı var) 

pnatalım. ============================================================== 
Diye baiımuflardı. 
Ortaya dökülen auiistimallerin içinde, 

hayrete fAYaD bir takım adi küçüklükler 
vardL Hatti Sait MoU.11 yakından tanı • 
yanlar bile, hanları ifittikleri uman bay
reaıe kabnıtJardı. 

Müzakere neticesinde, fikirler ikİ)'e ay • 
nlnutb. Batta bahriyeli Ennr Bey olduiu 
halde bir kısma: 

- Hürriyet •e ttilif fırka.ile birleıelim. 
Cemiy~ olduiu gı°bi flrka1a kalbedelim. 

Diyorlardı. . . Gene batta mqbur ( Ra· 
ıiın Hoca) olduiu halele diier bir kısmı 
da, cemiyetin feShi ile yeniden tetkilit 
yapmayı teklif ediyorlar, yeni teıkilita da 
(lurlı: • İqiliz mubadenet cemiyeti) ismi
ni Yetmek Dıi7orlarclı. 

tn.iliaJer, bütün bu iirenç velveleleri İfİ· 
tiyorlar; ba karıalan kılavuz yapmakta 
devam ettikçe, burunlannm leviaten kur
tulmıy.c:ajına hüküm veriyorlardı. 

Bir taraftan Anadoladaki Büyük Millet 
Mecliai hükUınetinin verdiği endifenin art· 
muı; cliier taraftan ela İatanbulcla aüven• 
dikleri dallarm birer birer ellerinde kal • 
muı, fnailiaJere -.uiyetin nbame!ini id • 
rak ettirmiu yeni yeni tedbirler almıfa 

mecbm eylemifti. 
Bu cümleden olmak üzere istihbarat aer· 

viai; bizmcltinde kulland.0 derme çatnıa 
yerli cuualar ara11nda bir taafiye yaptıktan 
sonra; daha :r.iyade itimada tayan olan 
Hintli, Mısırlı, Iraklı, Suriyeli ve hatta ln
ıiliz casuslar istihdamına karar verınifti. 

O esnada İnailizler, bqbca iki noktaya 
eohemmi)'et -.ermektelerdi: 

1 - Garp cephesindeki (müdafaai 
nıilliye) kuvveti. 

2 - Aftkarada, bu kuvveti idare eden· 
lerin planı. 

* 

KAYNAK 5 KURUŞ 
Kaynak, yarın çıkacak beşinci sayısından 
başlayarak memleketin her yerinde 5 

kuruşa satılacaktır. 

KAYNAK, okuyuculan tarafından gösterilen umumi arzu 
üzerine sahifelerini günlük gazetelerin mutad sahife mikta
nna indirmiş, fiatini de günlük gazete fiatine, yanı beş 
kuruşa tenzil etmek imkanını temin etmiştir. 

Yarın çıkacak nüshada mütenevvi ve dikkate değer yazı
lar bulacaksınız. Billıusa idare makinemizin islahına ait 
müspet prensipleri bir vatandaşla dertleşme şeklinde tesbit 
eden yazıyı her vatandaş büyük bir alaka ile okuyacaktır. 
İstihsal kaynaklanmız için kurulan yeni temel hakkındaki 
yazı da sizi alakadar edecektir. 

Bu sayıdaki bir yan ve resim, sizi meşhuı: Marko paşanın 
kendisile karşılaştırıyor. Derdiniz varsa anlatınız. 

J<aynakta iki mükafatlı müsabaka vardır. Biri bir doğur
ma yanşına aittir, diğeri de mükafatlı bir briç müsabakasıdır. 

Gelecek sayıdan başlıyarak (KAYNAK), bir sene devlet 
dairelerinde 3,600,000 kilo kağıdın neden dolayı sarf edildi
ği hakkında bir fikir verecek bir anketin neşrine başlıyor. 

KAYNAK, beş kuruşa mukabil alabileceğini% en büyük 
yazı kıymetidir. 

lstanbul 3 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
335 ıenesi teırinisani ayının tam 14 ün- 600 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çev~~lme

cü aünü, İunirden hareket eden busuıi bir sine karar verilen ve tamamına 1562 lira kıymet takdir edilen Uskü
lren • karıı kartıya bulunan • Yunan ve darda arakıyeci Hacı Mehmet mahallesinde Nuhkuyusu cad. sokağında 
T'ürk avcı hatları araımdan ıeçerek (Sö- eski 81 mük yeni 107 numaralarla murakkam ma bahçe bir bap 
ke) ye ıelmifti. O zaman Söke, henüz evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. 
T'ürl& milli kuvvetlerinin elinde idi. k · 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin ıymeti Trenden gayet ıüler yüzlü, tath dilli, el-
li Yatlarında kadar bir adam çıkmlf: Ya- muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
nmclaki tecrümanı va11~uile kendisini ora- teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzi-
daki mevki kumandamna takdim etmitti: fat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 

- lngiliz miralayı, lmling. . 11-4-936 tarihine müsadif Gumartesi günü dairede mahalli mahsusuna 
Bu İngiliz miralayı, ayni zamanda gü- talik edilecektir. Birinci arttırması 27-4-936 tarihine müsadif Pazartesi 

lerek ıunu da ilive eylemiı: günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttır-
- Fakat, sade bir asker; ve sade bir mada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üste 

lnİralay değilim. Ayni :zamanda iyi bir (p•· bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere 
pu) ım... Harbin icap ettiği yerde bir fır- h elif 
luuun batına geçerek barbetmeyi çok iyi arttırma on beş gün daha temdit edilerek 1 ı-5-936 tari ine müsa · 
bildiğim gibi; ıulb etmenin wun geldiği Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma 
zamanda da, (Hazreti 1.a) namına insan· neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı 
lan barııtırmıya vasıta olmayı da bir va- İcra ve İflas kanununun 126 ınci maddesine tevfikan hakları tapu si-
zife addederim. cillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irti-

Demitti. fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarif e dair 
Hem miralay· · · Hem papaz ··· Bu vaz.İ· olan iddialannı ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müs-

7et, Söke mevki kumandanına biraz garip bitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak-
gelmitti. Fakat, çok insani bir makuda d 
f..U kumandanını :ziyarete geldiğini söy- lan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın an 
li,en bu zatı;. 0 zaman. fırka karargahı o· hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
lan (Çine) ye aöndermekle beraber; 57 Belediye rusumu ve Vakıf icaresi ile 20 senelik Vakıf icaresi tavizi 
İnci fırka kumandanı miralay Şefik Beye bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyen
de fİfreli telgı-afla vaziyeti bildirmiıti. l in 34-908 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve 

O esnada cephenin teftifinde bulunan • erkd' . k et raporunu aörüp anlayacaklan ilin olunur. (1625) -=---•- c:-ı."L n_ •- d. . . . ta ın ıym o .... _, ~·- .-y; aen aauıı Ziyarete ıe • 

Sayfa 9 

.. 
BiBAYE _J İsmet HulOsi 

• 

ON LiRA 
- Eyi koca, güzel karısına biraz pa

ra vermez mi? 
Nihad, üzerine kapandığı dosyalar

dan başını kaldırdı, arkasına baktı; şip
şirin, taptaze, sapsarı karısı ayakta du
ruyordu. Nihad gülümsedi: 

- Yine bir şeyler mi alacaksın? 
- Hayır, arkadaşlarımdan biri ça-

ğırmış oraya gideceğim .. 
Nihad cüzdanını açtı • 

- Al on lira, ama kaybetmeyesin 1 
- Sen de hep beni çocuk yerine ko-

yarsın; kocaman kadın hiç para kay
beder mi? 

- Kocaman kadın mı} Unutkan bir 
çocuk olduğunu kendin de bilirsin .• 

- Değilim işte. Bak görürsün. 
- Peki.. 
- Gideyim mi? 
Sokuldu, kocası saçlarını ok~dı. 

- Güle güle çocukr 

Nihadın karısı Nermin, bqf dakika 
sonra arkadaşı $elmanın apartıma

nındaydı. Selma başkalarını da çağır
mı~tı. Jale vardı, Nahide vardı, Nevin 
Jaleden hoşlanırdı; fakat Nahideyi hiç 
sevmezdi. Kendi kendine: 

- Ne fena tesadüf, dedi. Selma da 
çağıracak insan bulamamış ta Nahideyi 
çağırmış. Şimdi kim bilir ne dedikodu
lar yapacak; benden ayrıldıktan sonra 
arkamdan neler neler söyleyecek?. 

Daha mantosunu çıkarmamıştı. 

Selmanın odasına uğradı. Orada so
yunduktan sonra salona girecekti. 
Mantosunu çıkardı. Aynaya baktı. 
Eliyle saçlarına, ruj batoniyle dudak
larına dokundu. Salonun kapısını aç
tı. 

- Hoş geldiniz, sizi bekliyorduk. 
- Ben de geldim. 
- Bugün yine güzelliğin üstünde 

Nermin! 
Se1manın sözünü Jale tamamladı: 

- Hangi gün güzel değil ki .. 
Nermin atıldı: 

- Senin gibi .. 
Güldüler. Yalnız Nahide biraz so

ğuk güldü. Yahut ta Nermine öy]e gel
di. 

Hizmetçi haber verdi: 
- Ç-aylar hazır. 

Selma ayağa kalktı: 
- Gidip çay içelim! 
- Hemen mi? 
- Sen geç kaldın biz ne kac:lar za-

mandır buradayız .. 
Salondan en evvel Nahide çıktı; 

Nermin çantasını Selmanın odasında 
1 unuttuğunu hatırladı. Selmanın odası· 
na girdi. Nahide de orada idi. Nerminin 
çantasını kapıyordu. 

- Sizin çantanızmış, tıpkı benimki
nin eşi. Benimki diye açıyordum. 

Nermin ses çıkarmadı. Yalnız ka
lınca çantasına baktı. Kocasının verdi
ği on lira yoktu. Çantanın gözlerini 
tekrar tekrar aradı; yok, yok, yok. 

* Çay içiyor, pasta yiyor .. Konuşu-
yor, gülüyorlardı. Konuşmayan gül-

meyen yalnız Nermindi. 
- Hasta mısın Nermin? 
-Yok! 
- Bir tuhaflığın var da .. 
- Hayır .. 

Yalan söylüyordu. Hakih>ten tu
haflığı vardı. Nahide çantasındaki on. 
lirayı almıştı. Dününüyordu: Acaba 
kendisinden istese miydi? Ya gürültü 
eder, bir rezalet çıkarırsa.. Selmaya 
söylese nasıl olurdu? Ama o da üzüle· 
cekti. Eyisi mi susardı. Bu kadını sev• 
mediği kadar varmış .. 

- Ne düşünüyorsun Nermin? 
-Hiç! 
SeJma pasta tabağını tuttu: 

- Pasta alsan a. 
- Yemiyorsun .. 
- Yiyorum, yiyeyim r 
Çay içiJmiş pastalar yenilmişti. 
Salona döndüler, oturdular, konut" 

tular . 
Nermin az konuşuyor, az gülüyor· 

du. 
Bir aralık Selma, yeni yaptırdıff,ı b~ 

robu misafirlerine göstermek istedi: 
- Gidip görelim. 

Nermin gitmedi. O görmüştü. 
- Ben gördüm ya! 
- Sahi unutmuştum. 
Nermin yalnız kalmıştı. Önündeki 

masanın üstünde bir çanta vardı. Bu 
çanta kendi çantasına çok benziyordu .• 
Fakat kendisinin ki değil, Nahidenin., 
ki idi. Eli gayri ihtiyari çantaya uzan· 
dı. Kalbi küt küt vurdu: 

- Acaba açsam mı~ 
İçinden bir ses geldi~ 

- Bile bile başkasının çantasını aç-
mak ahlaksızlıktır. 

- Ama o benimkini açmıştı. 
- Bilmiyordu. 
- Paramı aldı. 
- Emin misin? 
- Hemen hemen .. 

Hemen hemen çantayı açacakti. 
Ya gelirse. Yok daha gelmez. Kıp kır• 
mızı kesilmişti. Duramadı, kendini tu
tamadı. Çantayı açtı. Çantada bir beş• 
liralık bir de on ]iralık vardı. 

- l~te on liramı almış. 
On lirayı çıkardı. Çantayı kapadı. 
Biraz sonra döndüler. Nermin artılC 

iyileşmişti. Düşünmüyordu. Konuşu· 
yordu. Gülüyordu. Konuşurken kalk
tı; müsaade istedi: 

- Erken .. 
Dediler. 

- Yok, dedi, kocam bekler. 
- Öyle ise güle güle 1 

Güle güle çıktı. Güle güle kendi a• 

partımanına döndü. Kocası el'an dos
yalara kapanını~ çalışıyordu .. 

- Ben geldim Nihad. Bana yine u· 
nutkan çocuk diyebi1ecek misin}. 

Kocası baktı; şipşirin, taptaze, sap 
sarı karısı yanındaydı. 

- Diyeceğim ya, dedi, unutkan 
çocuk olmasan, sana verdiğim on lirayı 
yazıhanemin üstünde unutur da gider 
miydin? 

Darphane ve Damga Matbaası Mü
dürlüğünden: 

El{siltm~si diğer ila'la bırakılan 200 to:ılrntod bakırının 1/Nisa"l/1936 
Çarşa n'>.ı g1 ıü saat 14 de kapalı zarf usulile eksiltmesi yapıla· 

caktır. 
Talipler eksiltme saatından bir saat evvel teklif mektuplarını 

ve lefLrı ıi Ko ni:;y ona vermeli ve zeyil şartnameyi almakiçin 30 
kuruşluk pulla 16/3/1936 tarihinden itibaren her gün Muhasebemize 
müracaat eylemelidirler. (1335) 

BANZOPiRiN kaı~leri ~ HERYERoe40KuRuŞ 
NEl=ES BORUL4RIN1 TEMİZLER. BALGAM ÖK ÜR •• R.ÖK5ÜRÜGÜ HEMEN GİDERİR 

Bo%Caacla Sulh Hukuk Mahkeme -ıtir. Mumaileyhin davanın muallak 
· d 13/4/936 tarihine müaadif duruıma • 

•ın en: 
Bozcaadadan Sevaıti Çeımelinin Ka- aında bizzat gelmesi veya kanuni bir 

aabadan Dimitri Atinah oğlu Niko ve vekil göndermesi ve aksi takdirde da· 
Traaivulo haklarında açbğı davada, vanın gıyabında rüyet ve intaç edilece~ 
mahalli ikameti meçhul Traaivuloya ğİ tebliğ makamma kaim olmak Üzere 
ilanen tebliğat icraaına karar •erilmit· ilan olunur. 
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Cemil, Kapıyı Açar Açmaz Şaşırmış, Kapının Önünde 
Göğüsleri Ve Omuzları Parıldayan Bir Kalabalık Görmüştü 

1ki gün, tamamiyle hadisesiz geç
mişti. Ve Cemil de bu iki gününü, tam 
bir istirahatle geçirmişti. Son on beış 
gün zarfında maruz kaldığı maddi ve 
manevi yorgunluk zail olarak yerine, 
bir zindeği gelmişti. 

Şimdi tatlı bir hayal içinde mest ol
muş gibiydi. Artık, son kararını da tes
pit etmişti. Annesi geldikten sonra, 
ona Cenandan bahsedecek, onun bü
tün faziletlerine annesini ikna eyleye
cek.. Cenanı nikahla alabilmek için, 
annesiyle müştereken teşebbüslere gi
rişecekti. 

Bu teşebbüslerin nelerden ibaret o

lacağını henüz kestiremiyordu .. Pek za
yıf bir ihtimal ile, annesini bitişik köşk 
sahibinin zevcesine göndererek onların 
tavassutlarını riı:a etmeyi aklına geti
riyordu ... Ayni zamanda, Halide Sul
tana da bir mektup göndererek onun 
vicdanına ve ülüvvücenabına müracaat 
etmeyi de faydalı addediyordu. Fakat 

- Askerim, pa'8m. Asker, namus
suzluktan başka hiç bir şeyden kork
maz. Çiğ yemedim ki, kamını ağrısın. 
Bendeniz burada duruyorum. Her tara· 
fı arasınlar. 

Cevabını verdi. 
içeriye, üniformalı, üniformasız bir 

takım adamlar girmişler; alt ve üst kat 
odalarına dalıvermişlerdi. Dolap kapı
ları, sandık kapakları açılıp kapanıyor; 
minderler, kerevetler yerlerinden çeki
liyor; köşk, altüst ediliyordu. 

Mutfaktaki lambaların hepsini ya
kan ve ellerinde bu lambalarla odadan 
odaya dolaşanların yukarıda konuştuk
ları işitiliyordu: 

- Bir şey var mı}. 
- Hayır Tırnak çakısi bile yok. 
- Bulduğunuz kağıtları, mektupları 

aldınız mı}. 

- Hepsini aldık. 
Mehmet paşa, alt kattaki taşlıkta, 

yuvarlak masaya dayanmış duruyordu. 
Cemil de yanında dimdik durarak yu
karıda gezinen ve konuşulanları heye
canla dinliyordu. 

- Paşa hazretleri 1.. Acaba bana ne 
gibi bir cürüm atfediyorlar. 

- Şimdi .. Bir şey söyleyemem, ev
ladım. Tabii mazur görürsünüz. 

- Af buyurunuz, paşa hazretleri. 
Çok heyecan içindeyim. Böyle bir sual 
sorduğumdan dolayı siz de beni mazur 
görürsünüz. 

Yukarı katta, tahtalar gıcırdıyor: 

- Döşeme tahtalarını eyice muaye
ne ediniz. Kapak gibi bir şeyler var mı. 
Tahsin efendi, Sen de bir arkadaşla ta
van arasına çık. Fakat lambaya dikkat 
et. Örümcekleri tutuşturursun. Başımı
za iş çıkar. 

Sözleri i~itiliyordu. 
( A.rkcur var) 

lıtanbul Birinci İfliı Memurluğundan: 
bütün bu düsüncelerin sonunda: ı B A D Y O 

- Hele a~nem gelsin. Ne kadar ol- 1.---------------....: 

Yarım hissesi müflis Hristaki l laci Y osif 
ve İlya l\takropolos kollektif şirketi uhde

BU Ak,amki Program sinde ve ayni zamanda Emlak ve Eytam sa, yaşlı başlı, tecrübeli kadın. Bahu-
sus f stanbulun halini çok iyi bilir. Ve 
hiç tşüphe etmiyorum ki; bir saraylı
nın saraydan ne suretle istenileceğini 
de bilmesi lazım gelir. Bilmese bile, 
ahbaplarından eski saraylılara giderek 
bunlardan öğrenir. 

Diyordu. 
Ve artık, bu iş tamamen olmuş bit

miş gibi, Cenana en sevdiği renklerden 
odalar döşüyor; kitaplar alıyor, onunla 
kuracağı yuvanın bütün teferrüatını 
birer birer zihninden geçirerek hayali 
bir saadet içinde mest olup gidiyordu. 

Bu saadeti daha eyi hissetmek; ve 
rüyalarına kadar sürükleyip getirmek 
için erkenden yatağına yatmıştı. Du
'daklarında hafif bir tebessümle düşün
meğe başlamıştı. 

Hülya, ona bir uyku ilacı gibi tesir 
etmişti. Biraz sonra gözlerini kapayı
;vermişti. 

Aradan bir saat kadar geçmişti. 
Uykusunun en tatlı bir devresinde, 
kapının çalındığını hissetmişti. 

- Acaba, kim}.. Bu vakit kim ge
lebilir. Mutlaka, annemden telgraftır. 
Avdet ediyor Galiba. Kendisini vapur
'dan karşılamamı bana bildiriyor. 

Diye mırıldanmı,ş, yorganı bir tara
fa atmış; aşağıya inerek sokak kapısı
nı açmıştı. Fakat .. Kapıyı açar açmaz, 
şaşırmış; geriye doğru bir adım atmış-
tı. 

Kapının önünde göğüsleri ve omuz
ları parıldayan bir kalabalık vardı. En 
önde bulunan sakallı bir adam, idare 
lambasının ışığında, yenlerinde sırma
lı galonlar parlayan kollarını kapının 
iki tarafına germiş: 

- Yaver, mülazım Cemil Bey siz 
misiniz; evladım?. 

Demişti. 
Cemil, bir saniye süren bir muha

kemeden sonra: 
- Evet, paşa hazretleri. Benim. 
Diye cevap vermişti. 
Paşa, sesini biraz daha mülayimleş

tirerek: 
- Evladım!. Korkma. İnsanın dos

tu da, düşmanı da olabilir. Hakkında 
bazı ihbarda bulunmuşlar. Tahkikat i
cap ediyor. Benimle beraber gelecek
sin. Fakat. sen şöyle bir kenara çekil. 
Evvela evi arasınlar. Olmaz mı, yav
rum?. 

Demişti. 
Cemilin vücudu, bir anda buz kesil

mişti. Derhal zihninden, şu kelimeler 
geçmişti : 

- Ah kaltak!.. Hiç şüphesiz bana 
bu darbeyi, o indirdi. 

Ve derhal metanetini toplayıp as
kerce bir selam verdikten sonra, Meh
mc. ~ paşanın sözlerine mukabele etti: 

1STANBUL Bankasına birinci ve işbu yarım hissesinin 

1 7: İnkılap dersi, Üniversiteden nakil. 
Recep Peker tarafından, 18: Senfonik mu
siki, plak, 19: Haberler, 19, l 5: Hafif mu
siki plak, 20: Osman pehlivan, Halk mu -
sikiıi, 20,30: Stüdyo orkestraları, 21.30: 

Son haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile-

cektir. 
ANKARA 

19, 30: Çocuklara teknik öğütleri, 19,45: 

yarısı ayni gayri menkul tamamının dörtte 

biri İstelyanos Kömürcü oğluna ikinci de -
recede ipotekli olup üç makine mütehas -
sısı olmak üzere yeminli 6 ehli vukuf ta -

rafından İpotekten sonra satın alınan fıçı· 

cı dükkanını ait olmak üzere tamamına 

{ 1 77, 752) lira kıymet tekdir olunan İs -
tanbulda Ahi çelebi mahallesinin Tütün 

gümrüğü meydanı ve taşçılar caddesinde 
altında dükkanları olan yani: Ahi çelebi 
mahallesinin Balıkpazan caddesinde eski 
105, yeni 104 ve 104/ 1 ve 436 ada 4 

Karı~ık müzik (plak neşriyatı), 20: Kar -
piç şehir lokantasından nakil (orkestra). 
20,30: Ajans haberleri, 20,40: Karpiç şe- parsel numaralı Üstünde odaları mavi kar-

d k.l ( k ) gir soğuk hava mahzeninin ve yine Ahi çe-hir lokantasın an na ı or estra . 
BÜKREŞ lehi mahallesinin Limon iskelesi caddesin-

12,35-15, l O: Plak ve haberler, 18.15: de eski 5 ve yeni 5, 5 / 1, 5 12. 5.3, 5/ 4, 
Motzoi orkestrası, 20, 1 5: Yeni plaklar, 5 / 5. 5 6, 517. 5 / 8. 5 / 8 mükerrer numa-
2l,l5: Bach pasyonu (senfoni), 23,30: ralı Üstünde odaları olan kiırgir soğuk ha

Plak {Rumen musikisi), 24: Plak (Ru - va mahzeninin (Cümhuriyet buzhanesi ze-

men musikisi). 
BUDAPEŞTE 

18,30: Piyano -Tarogato konseri, 18,50: 
Spor, l 9: Radyo orkestrası, 20,05 Sözler, 
2 O, 30: Operadan nakil « T enorn adlı Er
nest Dohnanyinin efsanevi operası, 23,35: 
Haberler, çingene musikisi, 24, 30: Plak. 

VARŞOVA 

16, 30: Orkestra, 1 7, 15: Orkestra kon -
seri, 1 7,45: Sözler, 18,20: Koro konseri, 
18, 5 O: Sözler, 19: Plak - sözler, 2 1 : Sen -
fonik konser, 23,30: Sözler, 23,50: Ya • 
hancı postalardan nakiller. 

MOSKOVA 
18,30: Şarkılar, 19,45: Radyo Festi· 

vali, ·21: Edebiyat, 22: Ecnebi dillerile 

konferanslar. 
BERLİN 

19: Uypzigden nakil, 20: Mozarttan 
balet musiki .. i, 20,45: Aktüalite, haberler, 
21,10: ilkbahar havaları, 22: Eğlenceli 
konser (Sopran. alt, bariton, tenor sesler
le), 2 3: Haberler. 2 3, 30: Eğlenceli mu -
&iki (Operalardan}. 

PRAG 
1 6: Hafif musiki, 1 7, 1 O: Orkestra, 

18, 1 O: Borulu kentet musikisi. 18,40: Söz
ler, 19, 1 O: Almanca neşriyat, 21, 50: Çek 
filharmonisi ( Kanşık çocuk korosile Mah
lerin sekizinci senfonisi), 2 3,20: Rusça ha

berler. 
VİYANA 

18,30: Konser, 19, I O: Spor bahsi, 
19,20: Muhtelif. 20: Haberler, 20,10: İlk
bahar eğl<'nceleri, 22.20: Bisiklet atelye -
sinden reportaj, 24, 1 O: Sözler, 24,25: Ge

ce musikisi. 

28 r 'art Cumartesi 
lSTANBUL 

1 8: Dans musikisi, plak, 19: Çocuk saa
ti: Hikayeler. Mes'ut Cemil tarafından, 
19,30: Çocuklar için musiki, Profesör La -
şenski tarafından, 20: Muhtelif sololar 
pl&k, 20,30: Stüdyo orkestraları, 21,30: 

Son haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile

cektir. 

min ve <'bniyesile makina ve demirbaş alô.t 
ve edevatının ve diğer müştemilat ve te -

sisat ve teferrüatının yarım hissesi açık 

arttırmaya vazedilmiş olduğundan 29/4/ 
936 tarihine müsadif çarşamba günü saat 

14 ten 16 ya kadar Y enipostanede birinci 
kattaki dairemde birinci artırması yapıla

caktır. .\rtırma bedeli kı)'meti muham -

menenin o/o 75 ni bulduğu takdirde müş
terisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdir
de en son artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma on beş gün müddetle temdit 

edilerek 14 Mayıs/9 36 tarihineı müsadif 
perşembe günü saat 1 4 ten 1 6 ya kadar 

keza dairemde yapılacak ikinci açık artır

masında artırma lıedeli kırmeti muhamme

nenin o/o 75 ni bulduğu takdirde en çok 
arlııanın üstünde bırakılacaktır. Artırma 

beddi bu nisbeti bulmadığı takdirde satış 
2280 num ralı kanun ahkamına tevfikan 
geri bırakılır. 

Satış bedeli peşin alınır. Artırmaya iş -
tirak etmek istiyenlerin kıymeti muham -
menesinin o/o 7, S nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat mektubu-

nu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları 

tapu sicillile sabit olınıyan ipotekli alacak
larla diğer alacaklıların ve irtifak hakkı 

sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 

ve masarife dair olan iddialarını evrakı 

ınüsbitelerile birlikte ilan tarihinden itiba
ren nihayet 20 gün zarfında memuriyetime 

bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak -
lan tapu sicillile sabit olmıyanlar satış be
delinin pnyla!;masından hariç kalırlur. Mü
terakım vergi, tenviriye ve tanzıfiyeden o

lan bl'l<'diye rüsumu ve vakıf icaresi artır· 
ma bedelinden tenzil olunur. 2 762 No: lu 
vakaflar kanunu mucibince tediyesi icap 
eden ta'viz bedeli müşteriye aittir. 

Daha fazla malumat almak istiycnler ilan 
taılihinden ba.şlı)'1arak herkesin görebil -
ıncsi için dairede açık bulunduracak artır

ma şartnaıncsile 934/75 No. lu dosyaya 
müracaatla mezkur dos)'ada mevcut vesa
iki aörebilecekleri ilan olunur. ( 31 5 3 5) 

JUVANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

Saçların tabit renklerini iade 
eder. Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve yıkan
makla dahi kat'iyen çıkmaz, daima 
sabit kalır. Yegane zararsız ve 
tanınmış markadır. 

1NG1Ltz KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

TiFOBiL 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo n paratifo hutaWclanna tutul
mamak ioio ağızdan alınan tifo hap
larıdır. Hiç rahataızlık nrm••· Herkeı 

alabilir. Kutuıu 155 Kr. 

Doktor Hafız Cem•I 
Dahiliye mlltehauı sı 

Paıardaıı maada herıüa 3 • 6 
Divanyolu (118) No. Telefon ; 22398 

1 
düşen 

·Bir dul Bayan 
me,hur yakı sayesinde lyllet· 

mit ve ameliyattan 
kurtulmuttur 

Bayan E. L. bize yazıyor: «İki sene ev• 
vel bir merdivenden arkaüstü dütmüttüm. 
Arkam pek ziyade ağrıdığından çağırclı · 
ğun doktorlar bir ameliyata ihtiyaç oldu· 
ğunu beyan ettiler. Halbuki esasen kendim 
bir doktorun dul zevcesi olmak dolayııile 
tababete az çok vukufum vardar. Doktor· 
ların dediklerine kulak umıyarak ağrıyan 
yere bir ALLKOKS yakııını vaz«ttim. Ne
tice o kadar tayanı dikkat olmllflw ki ar. 
tık evimde ihtiyat olarak daima bir kaç 
yakı bulunduruyor ve romatizma krizle -
rine tutulduğum zaman bunlan muvaffa· 
kiyetle kullanıyorum. 

ALLKOKS yakıları adalibn ajnla~ 
rına kartı çok mÜeHİr bir ili.çtır. Bu 
yakı adeta otomatik bir muaj sibi İf 
görür. Saçtığı sıcaklık sayeainde •ir•· 
yan yeri hemen teskin ve •in71 Miabü
tün defeder. Yakı iki saniye içeriainde 
acısız ve kokusuz derhal çıkanbr. Siz 
itinize bakarken yakı da kendi İfİnİ 
görür. 

ALLKOKS mesameli yakılar ..a -

nelerde ve ecza depolarında 40 lmnaıa 
satılar. Kırmızı bir daire içeriainde kır• 
mızı bir kartalı gösteren fabrika mar• 
kasına dikkat ediniz. 

~PİRİN 
2 ve .fO komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

"üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Bu kutunun içinde kadın gUzelllAlnln 
bUtün •"rı gizli oıd ... Ounu biliyor musunuz ? 

PERTEV PUDRASI, cilde yapışık durmaz, 
UnkU clldln ta kendisidir, yUzU parlatmaz. 

ÇUnkU perlakhk onun kendl•lndedlr. 
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Başbakanın Seyahab lngiltere Fikrini Açıkça 
Söyledi 

Habejlerin Garip 
Adetleri [Bat tarafı 1 inci ;yüzde] iumdan beri ömrümün ya•• hava,. 

- Kaçıncı muftuan) bakmakla geçti. 
Ziyafet1erdt-ı Y emeje Ev- - Dhlüncü ... afta. Bundan sonra ı .... et lnönü Karakuyq 

[Bat tarafı 1 inci ~e] . ·1 A~ 7'flltlM telılil.... veli Evin Hizmetçisi Başlar - Afyonluaun delil mi) . ~o~unda bu b.Jüa üzeriDcle .örü!üiü bi~ 
havzunu• p~ .-eı1 hale ifras edilmeea Bizce Almanyaya yapılan teklifi • l•-L-- U-L- . - ~r ~ declL ıhtıyann cevabını Af)'onlulara şoyle an 
n t..iltenıaia bndi.me teminat "ffl'llleG rin en miihimDıi . ij a len: ede W:-,. ... • • ~ ~ı batlamadan h- Muha·wereye Ali y.w..,,. da kanttı: lattı: 
lizen.e ba .... cadea nz geçmifti. batlamaia ait r.ı:-~ ~ b~ zama~ &lee unparator Haile - Canım Afyonla olner. ne çıkar, di· Mumafih köyliilede söriiftüm. Naun• 

Eden Mmlan anlattıktan sonra dedi ki: bu üzak el .:..~ • • yanm Silasiye. Acfaeehebecl.ID bütün diplo • 1• IAIH. etti. da mutlüa yaidaracaiız dediler. 
- Ga:rri ukeri mmtaka71 Vaay wı ~ er. ~re . IÇID yar • matlara bir ziyafet 'ftrllÜf, diplametlar K&clk tu cn.ı. veni: Batbabn ekin illeri haklunda Afyo11 

Lokarno temin eder. Almanya. öteden beri dım ~lt~esını beklıyoruz. Almanya- bu ziyafete derin hir mer.k icinde itti- - .l.tanhulda cleiclam ama. Af7onda ziraat müdürü ile de ıöriiftü. Afyon mala• 
Venaydan mz~or, ve bu ..-hedqi ~ ~mdıye .~ ~ yolda yapbjı rak etmitJerdi. Çünka içleriude Ha. Jetitilwwn. 1Ulünün Taziyetine baca temas ettikte& 
tiddetle tenkit ediyor Fakat fiwlile kadar iflerin en muhunmı, Ren nuntak-m - bqplilerin ne yeyip içtiklerin" biJ nJer S. .. kan handan 80Dla liee m6clBrii S.- eonra, Afyon iklimine anan yeni mab .. 
Lokarnoyu tenkit ettiii ilitilmemifti. Çüa- daki Mkerlerini artbrmamayı taahhüt l-labq yemeklerine ahfak oJ.

1 
la e ~ miye hitap etti: «Talehelerinizden mem • euller aranlllU1 yolanda çahf\p çalstıl • 

idi Almanya. Loluı~ keneli iltreiile im· etıı elidir. aibiydi Fakat. D :ı_ nun mamnuz. .az diDli,7orlar mı)• dedi. madıiını eonlu. Ve mldire bu husuata· 
zalamqtı. Almukr ha m•hed-in tadi- Bu taahhüt kafi c:leaildir. Almanya. ot i.r li ımparatonm IO •eldep ıniJirii ile 1w6ıW emirler verdi. 
lini arzu ediyodua. emri Yakilere hacet bir de bu mıntakada tahldmat yapma- k k' ~ babı ba~ me • Miid&r talebeminden hoput olduiunu ismet lnönünün bütün varlığını, en 
yoktu. Çünki mtbakere kapalan daima • - mayı taahhüt eder daha - t b. ra tan . urtu utluch. Habef unpara- eöylecli. Bunun üzerine lamet lnöni tekrar yüksek bir azinı ve iıade ile memleket it
çıktL Alm&Qa. banuıa için Sovyet Rusya • harekette bul ee l ;wıpe ır toru, _dıplomatların ahtık oldukları sordu: lerine nuıl bailedıimı pteren bu haa • 
Franea pakbDI ileri .arüyor. Fakat bu iddi- b unmut 0 u~;_ ~ A~ .. : teYlerı yaptınnıf, yani ziyafeti havyar· - Hapnbk, külhanbeylik edenler var bihali. Afyonlulana büyüklere kartı tik• 

k . • . ' "L ad let d" manyanın unu yapm~ iatemedıgı la L--latmı• v ·ı it ile b" • • . 1 L!! •• ---L--L.Lı ·ı . h ayı ta vıye IÇlft &..1111ey a ıvaruna h B l . ~ Y e ÇI e ıtirtmıftı. mı} ran ar1nı uutun '"""" ... ._..arı e ız ara y .. 
müraca~t serekti. Alma.nya, _adalet div~ - ~= ::fı ununa bera~r bız, Her Ha_~i~tan~ ~vyar ve çilek çık • ~üdür--: Tamamen eamimi olarak ar• ni bir veaile oldu. . 
nına muracaat etmek ıatemıyona daimt • n~an. yapı~cagı vadolu - madıgı ıçın but6n bunlar, ve bunlan zedıyorum kı, ·yoktur. Başbakan Afyonlulara veda ederJ<enı 
tahkim komitaine müracut edebilirdi. nan yenı. t~ldıflerı bekliyoruz. hazırbyan atçılar Cibutiden aetirtil • Batbakan - Böyleleri biç bir ite yara· - Rahataz oldunuz. dedi. 

Sonra 8eJçib maelesi var. Frama. ':'edefimız ıulhtür ve sulhü temel - mişlerdi. mazlar. Hem de çok korkakmlar. Bqka Halk hep bir aimlan: 
Sovyet Rusya ile pakt yapmlf olabilir ve Ie,tırecek, aağlaml8ıftıracak anlatma - Son günlerde Hal..--lil "t lan zamanlan:la da muzır Ye beceribizdirler, - Bize pref verdiniz. Diye haybr • 
Al b Lb LoL- halif • lardı ~ ere aı o 1t·· ··d•!-11- D .l!L .. _ı_L--!... ~~· tı. Plt• • ..moya .mu--.: · r.. her fCY merak edildiğinc:len Amerikalı otü. uncr ... euuden ~nr~. ~ da. Tren muazzam tezahürat arasında 
yabilir. Fakat Belçika ba pakt ıle alikadar lnvıltere bu yolda ne Franaaya, ne b" h . Habe,liJeria bangı malege heves ettikJenru sordu. Afyondan aynldı. Yola devam edildi. 
deiildir. Renin pyri ukeri mıntakuuı • de Almanyaya bağh değildir. lngilte • ar .m.u. ~-~ b• ... _ ... L:L Y8fBY1fl ve Müdür en zi7ade hukuk. aonra mül • Ealıifelrinle 
dan >'f"S• Belcilr~ aitti ve )\elçikaya ıe Milletle Ce . .· :_a__ .L_ geçıDJfl u 11 Ia&K yapnllf ve kiye olcluiunu kaydetti. lmıet lnhö: . . 
lr t hbüderi ihW aba) oktu r mıyeti mDAUUDa D11ğ • bu tetkikini netretmiftir Hukuka l: .__ ~ lLL- -a.. T r4;n tam '8At 1 S te Eakitehıre vardı. 

Rartı aa 1~ ,_:.': • 
7 '·~ Lc:Lr.. ŞullUiı hunun aıabaama bağla .

1 
Bu tetkikin dikkate ~ ktala _ ~ ..1:.. 1t:.':";7 ~,,.c_:~":"~ ~:r · Batl>akan burada da büyük tezahürlerle 

en meae- N ..... erenın iNiSi.,.-. narak .. -ki d•w. . • iddia k ~ DO r.» ...ye '""e etti. --. av.tor, karp)and ~ fil lanmı d rak 
Şimdi lnsih-ı ir bu bic1iseJer kup • -A---~~ en ıgu;nm etm~ rını naklediyoruz: fen adamı olmak iatiyenler bulunup hu • Ba-'-· k L •1~alredıl 

0 
z • uça 

1 •uta11...u:aır Habe J'I • _ .. 1 _ lu d.. .,u- anı ae anı a ar. 
aanda vaziyetiDe selelim .Bazılan DIP)te- F · . . . f ı er umumıycue yuvarlak nma ısını sordu. • • 
reyi hakem .._.etinde tamyorlar. ti.ki· ranaaya diyoruz ki: «Fransa ıle kulübeler içinde )'afarlar. Kulübelerin Bir aenç miltendu ltciJer• toplamna na 
Irat bu merkezde deiildir. fnaiJtere bu it-- Alman~ •l'Ulnda ıulh iki tarafın her bir tek odası ve bir tek penceresi var • Bu •arada Ali Çetinb7a halk aruın· Devlet DemiryoU... idaresi tarafmdali 
lerde hakem ~etinde deiil. pranti ve- mesdeyı açıkça konutmalanna bağlı- dır. Odanın ortaaında alçakça bir ye. da bulunan bir genci e.p.kana takdim b~da itçilere ....... ~hir .t~p~n~a 
ren ve taahlaitlerine rİa7et etmemi IUun dır·» mek ID8l88I göze çarpar ekmekler iki etti. Bu senç Af,on liaeainden yetipn e'YI» yapıbmttır. Banda ltçiler açın iatıra-
aelen bir d.Ylet VUİ)'etindeclir. İnciltere- AJmanyaya da diyoruz ki: «Al- tat aruuıda övütüle ' dan .j. bir mühencliai Altide aeh••nın planlan hat aalonlan. banyo ve da,Lar, oyun. o "' 
nin taahbütled eoa derece •rihtir. >ı manyanın ortaya çıliarchiı endi,eleri Kadınlar .. n un hamyap r;_ da bu genç taralmdant)apılmıtta. bma odalan vaı'dır. Bu 'binanın temel' 

••!....... r ~- .. ~ad; le ah · · • unu yogunu • uru e&· atma • bizzat ismet lnö ·· t rafmd .-er ~ taa riil rin •r atanı yatıftırması lazımdır. Bunu yannu.dık- ·t· .ı...L L ___ L .. lar Bapkan hundan eoma Ji.edeki la • lelllll nu a aQ 
•• _L •• , -L- ·--L-..1 • • d"" r- fi ır, amna eonra &~ yag ve --'----

ao.term~ IJClll ....-.mo muancuauun or• ça müzakereye giritmekten bir f la Ek bonhn'Ular Wlnnd• da izahat iltedi. .,...,........._ 
~ü maclchliıü ok~u ve ~lngilterenin Çlkmaz.» fCY anna ·~ r. mekler yumufllk, fa. Bilh·- ..uw,.. ~ ça .... kra Tren ~ra,. 1'anıbt ederken CGf" 
._ •• , tamıyacak ile hanciye nazın Amele lülert.rinüa .. • kat ekfid~r. önem yeriJmeaiai. elektrik iflerinde çalı • kan tezahürler 1"rhn•1r· 
ol.cak deiiliıa• tiedikten soma eoa bMli. M. Eden" .nl.r; H~ler ava pbıklan uman bu tKak elemanlar yetiwtirihne.mi ta'ffiye .......... Aallmraclcı 
aeleri tahliJe ı.,ladı ve fU sözleri eöy. ister m nutkunu tamamla - ekmelden kaelere cloldunır, birlikte etti. Ankara, 28 (A. A.) _Bati-• 
ledi: ndan IOlll1l muhalefet namına götürür ve ..nr etle beraber yerler L'- rL!_ :-1-: 1 '=-~_ff •il amele lideri Mi.ter DaJton -rı • na- .ı:r,..,. .,...-• amet lllGllU bu .... IUt 19/30 da 

,._.. nı .. i•.1.-i . &kirled ilen * aldı ve heıt~ eon derece ucak bir memle • Batkkan, ~meral Cemil Cahittea .A.lıaraJa ............ .,. istu~ 
d.obmo tlWletleri PuWto topLııa • fU ..,. . • • kettır. Etler. çabuk bozulur. BunJan Kon~aclHi ekin, •lama mektep itleri nı .t.L..a.!tll ... _ 1 • 

.... o zaman Fransızlar Alma ....._ ccRenae ye~d~ bir. mmtab ~ muhafaza için buz veya buzlu dolap hakkmc:la malUnıat aldı. Vali ile ekin hak- ~amutaJ' baflra_ AUUU111a1ik Rend• 
-rilıia Renden çekilmelerini istediler. Al • mbuızchr~ Nıtekım Sınyor Mueolini bulunmadığı için, eti taze taze yemek kında görüftü, dedi ki: ıle Bakanlar ft Babalıklar erkan' 
....ı.r, FJ•~nn ba talebini red~· de bunu manasız eaymıftır. Amele fır. ve bekletmemek 1azun gelir. Habqli - Her aene niaan, mayaa aylannda ve aaylavlar tarafın .. karıılan ,. 
leri ~rNMnkr ~ !\~ ... ai:rt tedbirflr bu yüzden, av etini pifirmeyl ele bek- Pianar laekler durunun. Batvekil oldu- mıtlarclır. 
19wtinin tafWliW illi ... Jller. Yaai .......... ayaeetini taki • lemez ve çiy çiy yer . 8a d . 
.......... kal'fl ....... ldiwlt mahiyette be taraftar delildir. ltalyanm tecavü- Köylerde, klızU, koyun, geyik et • yın ınla Belediye Çallşmaları 1 Urfa • Akçakale Yolu 
leal teclbirı. ..... edilrekti zi ile Almanyamn YllZiyeti aruında leri hamurlara bulanarak pifirilir. Ha-

lngiJteıe ba 1ola plilmeme.ini w fark ftldar. bet köylerine katık, çatal w bıçak Ba~dır, (Son PostaJ -Bayındır~ Urfa (Özel) - Yirmi yıldan bert 
laizakere ~h"llU Ut.edi. Biz . ~ya ~ zecri tedbirler azamt girmediği için herkes eliyle yemek da be~e muntazam bir çah~ ~ i:np11na çaht1lan ve bir türlü bitiri~ 
)eni mihzkaelerle buhrana brp aıeJ.. pldetiyle tatliik ol.mmahdar. Al- yer. Herkea yemek yerken bir ramı takip ~e; halk iıflerıyle meyen Urfa - Akçeble yolunun bu 1" 
laek ve vaziJt*i c:lüzıeltmek i8tedik manyanm müavatı taıHnmaL Te ara- et parçuım ahr iki ekmek • yakından alakalan maktadır. bitirilmai için yeniden tetebbüıler y~ 
Ötaümiade 1 icle- inp edilecek bir düi ih~ ona a&ı9 tıeniye olunma- çasının arasına kor ve ek meii :.;... Bir mezbaha. elli. ~eli ~ir ~ ~ pılmıfbr. Bu yolun bitirilmesi halkı 
)llp vaıdl. Falmıt bu -.vı n- edo- hdlr. lntp)tme eözü açık eöylene ıuBı ban s.1- L!L__ ..__1 b" yaptırılmıftır. Belediyenm elllbin lıra çok sevindirecektir. 

ı-r-ı· ~ ..ı... ı___..__1 ya ar. .,._, n, llUJel' w Ul&IU ır "b" _:...L.- d b" b.. ile'----1-1.nek için nftll temelleri ..punı.. uavua &~ur.» takım otlardan hazırluır. Habetlilerin il ı DRU11t~n. ar ır . utçe umoru-:a•· ' ... ___ ., • __ __, 
lllM iaıp ai,..lu. Miizakereler ba ı.u-.a.,. ,.. tli7fl'f-1 en belli batlı yemeli ettir. Mwnafih la. aavafbgı ıtler hakikaten çok vermı· I!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!~~~!!! 
-.da Pmıiltm Londraya seçti ve in- Liberaller IWDPYı Sir An:lıi Bald arada eebze yedikleri de görülür. lidıi. taq caddesi düzeltilerek hükG-
lilterede lıir sdsf'M planı hlmrlan - Sineler, «hükmü aeçmif muahedeler Habetlilerin mill içkili Talla adı t•b. on L_..1 _____ .__ı... ct-__ 

'• tadil --1.!L..._I! ·ı L:_ • L=-ı... U-L-ı:ı- bu me maauıa .,.... ~ ....... ~ 
wıcu, ve be,nelmilel kanu .. verı en Dil' nevı oınmll'. ·~r lü .çinde timcliJ kadar halan .q.m 

L.aı. lııR pnndmr nan hükmü taia olnnmahdar. Reni içkiyi arpmlan ,...dar. Talla yaban- L~ 1 
... etazam LL _..1~- _L: 

ide . cılann da h ....:..:%.! • • bol L _I mn gezecegı mun Ull' ~ yoa. 
Mister Eclm lla noktaya ~ yen~ ifpl etmek hir maskaralık • OfUD8 ~wt5• ~ • • ~ tu. 

l•dnıda hazulaaa en1a.,.... planını br~ ltalyayı bu it8.Je bn,tırmak ile ~ul~ll'lar. Habefliler. ~içkiyi mıea- Müc:ldeiumumt Ahmet Gündoidu-
-.t.tb w ...... illw etti: manasızdır. ltalya eneli Habqieta • firlerine ~emeklerden ~ce 8UDUlar. nun p.terdiği alaka ile aençlik hare-

- F.lraıt .. a•'st ... pllnı bir tek· nı tahliye etain. Anla ...... '-kınM ~liler &ral'nda bir Adet daha ketleri canlan'Dlf'D'. BaJDMlar amçleri 
lif mahiyetinde idi, bir ültimatom de- ve sulhü •ilamlamah. lnciltere. vardır ki yahanalar tarafından da b- için bir bando taklmı ~ aetiri)-
J:.ııı.. A '---- • t b tekl"fleri k her teYden fazla askeri ittifaklar yan- bul olunmuttur: • . ..-. l'Ulllllllya ıa erse u ı a· r v u__ fra L ..ı._L .. __ mıftir. t..I eder iet.ene bunlare kar ınmbet maktan çekinmelidir.» dedi. ı eme&lm' so ya &ODG111WUJ. ve 
~ ....ft mahl,ette tekliOer !ien süre· MaltcılcıuMrlcınn liJrrl miaafirler eo~ ~na .• ~iden lq Tllll .... lrlllil 
lıilirdi. Aksi takdirde bir iıf bapnla - Daha sonra muhafazakarlardan Sir eonra .. en:ell evın hizmetçıaı aeJar, ve .. .. 
.. ı Östen Çemberlavn .. ·· '--.1! " Yemece hır lokma bmarak ys. Mut (Özel) - Tapa müdür& Ce-
.._ UI. .., - IOZ soy.1aa1. ve 1 ~- Ka • ücliirL•ur.n.-

«beynelmilel münsıebetta ya kanun Herket hizmetçinin bu lokma)'I ma ter11a1 JMl'I tapu m ~--e 
Diier taraftan ~~n Alman- hüküm IÜrer, y.hut zorbalık. Biz b- pğneyip yutmumı bekler, on~n bu ta~. ec:libnif, yerine Ali Muhtin aeJ.. 
tarafından fahı dolaywyle b.ıl nunun hüküm •. . çal ....-Jı • lokmayı yemek yüzünden hiç bir mıf, Jfe batlamlfbr. • 

..a.._ bir -:.--:-l:L --1. t___:ı..__ ıurmesme ı .._ -:-ar-- ............ ~ yaz.» de& deiiHliie ~ a&dükten ------------
~&derine ..dik ksl ak bu emru • ı.:ı Corc UL ıil eonra yemeie batluJar. ltekleni,Jor. · 

BUT-UN ULKE.Yl1 ,, 
HE RC.UN 

•• 
DOLASAMAZSINIZ 
M.~I 

· .... izale içİll çme anıda. ,... •• LL..L-l•Jer bu -1.iJde !-~lerini· ı...;ıı.,.. FrGMCI erWnı lwır6i~ 
Bunıdıs bir nokta- •-t etmek ie- Bunclaa Mnra 8Öz alaa Loit Caec lngil- ~~ ygn mAUll' &&n. iiiiiiiiiiiiıılıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİ 

ı- ..,-- . zelı" 1--L • ıılarlerinj 1ôtterir • •uı...-'7fl' '-im. Bir çoklsn, lnaiJtere ne diye bu tereyı ukeri ittifaklardan çekinmefe davet ...___ ~ Londra. 26 (A. A.) _ Fnmmz dele • 

le .. eli 1ar r_L_.. biz ettikten eonra f11 e5zleri ~: ler. .ıı.- .&-' ..ı.. --1.&L:..et· 
usraflyal'. yor . r~ H" 1 . ··d-~-- pqonu namına - ,,,........., ...,_,,. 

Ltı.ı• • k•• .. le 1 L __ dam (( ıt en mu ... _ etmek i.teıniyorwa. u_ 11.L.L -1: _!L L!_ L--- ela la LL hal Lon..1........1- L-L-. 
D11Uıseyı or lfOZ r e wf a • Fakat benim fikri Hiderin kah .--.... ...,.,.; .. mr yab&ldJı • tar o n UIT zat. en GnRHI uaaua • 

.lnaiJtwe, Franta ile Belçika top- hati Lokamo mu::. .• b :'1u d. vet eltili zaman hu ,ekiJde hmeket e- makta olan Fraw 1Miy6k erkan. bar~e 
TAKViM 

• I ·~1an·nm her hanai bir taarruza uğra- f-L bu ,L • L~ ~•oz der u batkam ceneral Şvey1SUt vuıtaaiyle, 
. • a&at uıtiyabla uanı&ea Avrupanm • F erk&nı ~le lnPiz haıW,ye 

f.il~flhat11ıu t.Mhhüt etmıftir. Bu mem • basünkü alevli vaziyeti i..mde __ ... Bu a.1 U-1.--:.a-.da .__ ranaz ---~ . ele L.L.. Rumi sene 
:ı.... • • • w -r- ~ -r........ .aet, • .-,-• yer~n ec· nezareti erkim ~ söriipn r o..... 19ı:::.,2 "!aetlenn her hangı bır taarruza ugra- barut fıçıları araaında fener aiQlara tertip uı_ araamda da teeıllt ebnlf. tir. iu b!ı.ı:-: •• :... "" 27 Arabi sene 

1353 
---- la üllı:t • le · · --· lın eh ı.ı....r__._ L- neUllll:ll" nu ._.. .. ll9". 

a n, m tamamıyet nnm en _. .. " 0 w ~· ~Rnsmı ua hareketi az Çünkü davet olunan 1-W>etiiler. böy. Lo,,.,_,, ~ BrillHlde 
•t tecavüzle kartılatmaması bu kalsan yıkıcı bir infiWt c;ıbncakb.• le lmu. .. el- aürmez1er J, ed--1.-:-

leketler için hayati bir kıymeti Müaaakil amele n..._ Mak.tn. «diplo- ~ yemegıe • eVCllll --.--, _ 
. .. . da matlann artık harp çıkarmalanm İ8temİ o- Londn. 26 (A. A.) - Lokamo muza-
ır. Böyle bır ~rr"':z .v~kuun nan ·dedi. Y aıüzakeNlerclea endife elmelliııe .,_ yok- kerelerine gelecek hafta Briibelde devam 

ere derhal taahhutlermı ıfaya ko- Çorçil «Milletler Cemiyeti olmua:rdı. tur» dedi. edileb~. lngiliz ~ıt bakanlaiı mahfelle-

• . . • bu aıracla harp olurdu. Vazifemiz hu mail- Ve müakere bu .unıde nihaJ'et laalclu. rinden bildmlmektedı~. 
Z.ten ıkı memleket a1'881ndalu an- kemenin sahte olmadığına söetermektir• Flcınden Pcırue dönüyor 

da ed fü"id" Lok Ri66ab•p hfiıa ..,.; ,~., ı 11 

s. 

-Kasım 
141 

Resmt sene 
1936 

CUMA 

-Mart 
14 

Muharrem _!_MSAK 
S. D. 

4 u 
4 t a ır. arnonun yır • sözlerini eöyledi. Paria. 26 (A. A.) - ntibap mmtaka - 5 

ası yüzünden erkinı harbiyeleri • Nihayet maliye nazın ~erehıri hfi.. Loaılıa 26 (..._.) - Almaa ııaarah· 11nda bulunmakta olan dıt itleri bakanı _ _,,_ _ __ 

arasınd ba,Jaması kararlaştın • laaa etti. cılnsilterenin siyaseti Milletler but Ribbentrop l.aikere hlıpeldli ve cht Flanden yanm gün için yarm Pariae sele - =::==:...ı.;;;;:;;;:ı~ 

4'l 
12 

~~c:le ancak tedafüi ma· Cemiyeti ım.akma da,.~or. &iri. h., ~anı ile teme• dena ecli,or. Rihbent· cektir. Bu akpm Londradan 'buraya ıelen 
!ttedlr.~~ A"'8cak tedbirler de sarf biyelerin iDiiaiereli Lobraoya -.ı.h ~pu 7uua ~ ... _.. •• .._... So9Yet cht itleri komiseri Limnof ile her g , 

• ~. iınuıa paermek iGinciir. Alman,... .. laama aetic:eaiDi Her Hillere WldirmMi Wde....... -.:;.,a..;;-...-.-... ............................. _. 



12 Sayfa 

1 - Beş kardeşe babala· 
rından biner lira kal· 
mışb. 

4 - Hasan; mağazasında 
bırakb : Çalındı 1 

7 - (Adapuan Türk Tica• 
0ret Bankası) na ya· 
brdı. 

, I 

KiŞi 
.... 

KUL 

2 - Ali, parasını cebinde 
taşıdı; dütürdü 1 

5 - Hüseyin, yanında gez· 
dirdi : Eridi l 

8 - Şimdi hem "parası. 
artıyor, 

.... 

TIRA§ - ,. 
81ÇAG iNi 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme Umum idaresi i1Anlar1 , 

1/5/936 tarihinden itibaren Türkiye dıtmdaki bir iıtaıyon ile iatuyon· 
farımız arasında doğru biletle seyahat eden yolculara ve bagajlarına umu
mi tarif eler üzerinden: 

Haydarpaşa-F ev:z:ipaşakısmını 
areçenlere 
Y olmz istasyonlanmıza 
gelenlere. 
istasyonlarımıza gelenler-. 
ve bilmukabele. 
1-600 kilometre arasında 
600 den fazla ,,, ,. 

nisbetlerinde tenzilat yapılacaktır. 

Münferitlere 6 kİfilik gruplara 
Gidiş~Gidiş-Dönüı Gidiş-Gidiı-DCSniif 

% 45 %60 % 50 % 70 

% 60 % 70 

Grup tetkilinde yarım ücrete tabi iki yolcu bir kiti itibar olunur. 
Gidit · Dönüt biletlerinin dönüt mer'iyet müddetleri dört aydır. Bu ta

rife yolcuları Anadolu ve T oros sürat trenlerinde munzam ücrete tabi de
iildir. Fazla tafailit için Yataklı Vagon acentelerine iıtuyonlanmıza mür&• 
caat edilmelidir. (671) (1619) 

SON POSTA: 

3 - Veli, evinde sakladı : 
Yandı t 

I~ --

6 - En küçüp i~e bir 
dakika bile durmadan 
parasını götürüp ... 

\9 - Hem de her ayan bi· 
· rinde tıkll' tıkır faiz \ 

. abyor t 

GENCLIGI:. 
AVDET 

ADEMi İKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGiNE karıı 

HORMOBİN 
'l'afsfült: Galata P. K. 1255-Hormobin 

. ÇOı< 
E TLI OLUR 

&on Posta Matbaa•• 

Neori,yat Mildilrliı Selim Rqıp 

~!W 6. f;kr=p, 3. Rqıp .. t{. Lildi 

Mart 'Z1 

TARiHE KARIŞAN HASTALIKLAR 

Formülünün vü
cude getirilmesile 
beraber üşütmek-

ten mütevellit 

DiS 
AGRİsı 

ADALE 
AGRISI 

ve diğer ağn, 
sancı ve sızıların 

verdikleri ıstırap 
ta unutuldu 

Evde, seyahatte, 
iş başında, çan
tanızda veya ce
binizde daima bir 
tüp kaşe GRİPIN 

bulundurunuz ! 

Bütün ağrlları, mideyi yormadan, kalbl 
ve böbrekleri bozmadan dindirir. 

i ~. . . 

• 

5.000 
LİRALIK İKRAMİYE 

İş Bankası Kumbarası sahipleri 
arasında 1 Nisanda Ankarada no
ter huzurunda çekilecek kur'ada: 

Birinci ikramiye 1000 Lira 
ikinci ,, 200 ,, 
1 O kişiye 100 erden 1000 ,, 
20 ,, 50 şerden 1000 ,, 

175 ,, lOardan 1750 ,, 
ki cem'an 207 kumbara sahibine 5000 

llra ikramiye tevzi edilecektir. 


