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Fransanın Almanyaya mukabelesi 
Fransa bir taraftan huduttaki tahkimatını slir' atle takviye 
ederken öbür taraftan Milletler Cemiyetinden Almanyaya 
karşı derhal zecri tedbirler alınmasını istemiye karar verdi 

Fransızlar Almanyanın 
Reni tahliyesinde sonuna 
kadar ısrar edecekler 

Lokarno devletleri pazartesi günü 
Pariste bir konferans Aktedecekler 

~tansız ordusunda askeri mezuniyetler ilga edildi, 
tansa harp meclisi dün akşam uzun bir topl~nh yaph 

* * * 
Almanyanın Reni işgal etmesi bütün komşu 

"1.emleketlerde a$abi!Jelle karşılandı, hadise 
borsalarda da tesirini gö$terdi, mühimmat_ı 

......._ fiyatları sür'atle yükseldi 
dq Paris 8 (Hususi) - lsviçre, Helan· ; alınan askeri tedbirler meyanında 
~' F tansa, Belçika hudutlarında 171 Fransız ordusunda askeri mezuniyet
lledenberi görülmiyen Alman as - ler ilga olunmuş, mezun olanlar da 
~~~inin ilk defa olarak görülmeleri vazife başına çağınlmışlardır. 
~~n bu memleketlerde derin bir a- M. Flanden Milletler Cemiyeti 
ıq 1~etle karşılanmıştır. Ren havzası- konseyi reisi Mister (Stanley Bru • 
(~Q ışgal eden Alman askerlerinin ce) e müracaat ederek konseyin 
)cır .OQQ) e y~kın oldukları anlaşılı - fevkalade bir içtimaa davetini iste
~· Bunlar pıyade, topçu, tayyare, mİ!tİr. 

k ve sair kıt'alardan müteşekkil - Dıı itleri bakanı bugün yeni • 

den beyanatta bulunarak Ruıya • 
F k Alman aıkerleri, Hi tler ve Almanyanın i91al ettiii Ren mıntakaeını gösterir harita 
ranıa pa tının Lokamoya muha • 

I> • - ,,,, 
'rııte dünkü harp meclisine igtirak 

'<fenlerden Fransa harbiye nazırı 
t general Maurin 

t. c 
~ıll• arbi Avrupada bütün devletler 
~·I l'rlüdafaa kuvvetlerini gözden 

•ttrıektedirler. 

(l Fransada 
~iltia 8 (Son Posta) - Fransa hü
\ll Cti Almanyanın hareketini has
~~kck~e meydan okuma mahiyetinde 
~ 1 etmiş ve derhal karşı gelmiye 
1:.."rv · · · H"k" b' f ~ . ermıştır. u umet ır tara -
\t ~•mali şarki hududundaki tahki -
~i•tıı bir kat daha takviyeye karar 
~~ 1~aaliyete geçer ve bu yolda alın
~ d~ırn gelen bütün tedbirleri alır
~ ttı .~&er taraftan Milletler Cemiyeti
~ C l.ıtacaat etmiştir. Fransa Millet
~t erniyetinde ltalyaya karşı karar
~l~tıları zecri tedbirlerin tıpkısının 
t~:tı~aya karşı da alınmasını iste -
.~t)/dır. Paris hükumeti Milletler 
~i 1Ycti azasının Almanya ile iktı -
."ti ~e rrıali münasebetlerini kesme

ktaaı üzerinde ısrar edecektir 

lif olmadığını tekrarlamıt ve Al • Almanya Lokarno pakhnı nasıl yırtb 
manyanın bu muahedeyi ilga eder • 

~:~~~::;:~!:;~?!·~::.~~ ~ ve Ren mıntakasını nasıl işgal etti ? 
lerini pazartesi günü Pariıte topla • 

n~p Milletler Cemiyeti nezdinde ta· ' Hitlerin dün Rayiştağda söylediği nutuk 
kıp olunacak hattı hareketi karar - Be ı· 8 (H .. 
1 t 

w d • • r ın, usuaı) - Almanya, manyanın Lokarno misakı hakkındaki 
af ırmaıa avet etmııtır dün b"'t"' A d d' h 

F 
• . . • .. . u un vrupa a en ışe ve e- noktai nazarını anlatan muhtırayı 

Nutuk ba~ından sonuna kadar kuv .. ' 

vetli ve heyecanlı idi. Hitler belki de ranıa Renın tahlıyeıı uzerınde yecan ile karşılanan hadiselere sahne kendilerine tevdi etti. 
ısrar edecek Alın "t ld H l ı şimdiye kadar olan nutuklarının en ' ve • a~yanın mu e- o u. .. it er öğleden bir saat evvel, Sonra öğle üzeri Rayftağda u· 
a~rız ı~yıl~aıını ıatemıyecek. Zec • evvela Lokarno misakını imza eden lzun bir nutuk söyliyerek vaziyeti bü mühimmini söyledi. 

rı tedbırlerın tatbikını bu düfiince- devletlerin elçilerini kabul ederek Al- tün Almanyaya anlattı. 
ye iıtinat ettirecektir. • 

13 ler komite•İ, ltalya mibte•na Lokarno it 1 
olmak üzere konseyin toplanması Dakfl ATedı·r? a ya 

[Devamı l l ine! yüzdedir j 

kararını verdi 
demek olduğu ve bu komite ayın r4 ı y ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

onunda toplanacağı ıçın, Franıa 

[Devamı 11 inci yüzdedir] 

Pariste dünkü harp mecliıine iıtirak 

edenlerden F ranıa bahriye nazarı 
Piyetri 

Lolcarno, Almanya, Fransa, Belçi
ka, İngiltere, ve İtalya tarafından Ver
say muahedesinin tayin ettiği çerçeve 
dahilinde Fransa - Almanya ve Alman
ya - Belçika hududunun emniyetini 
garante eden bir misaktır. İngiltere ve 
İtalya, garanti veren devlet sıfatiyle 
muahedeyi imzalamışlar ve herhangi 
taraf diğerinin hududuna taarruz ('der-

Roma hükumeti Cenevrenin sulh tek-
lifini prensip itibarile kabul ediyor 

r-
Cephelerde muharebeler 

devam ediyor 

se taarruza uğrayan tarafla birlikte o- R ,.., (A A ) _ B b h t 
k hh 

. I d' oma, . . u sa a op-
na artı gelmeği taa üt etmıt,ı er ır. l b k l k l M ı· · ] •ı . . · . anan a an ar uru una, uso mı .,. 

Versay muahedesı ıle Lokarno mı- l k · · · t kl 'fi ft 1 . er omıtesının e ı ne a yanın ce -
sakı Almanya ile Fransa arasındakı . . . 1 

· · vl l k · · R vabını tefhım etmıştır. talyanın bu 
emnıyetı sag am ama ıçın en mın-
takasını gayri askeri bir hale getirmiş· cevabı, prensip itibariyle kabulü ta-
fr~:. [Devamı 11 inci yüzdedir J zammun etmektedir. 

r. -°' Gephalerd J vaı.iyet 
İtalya on iki adayı kime 
karşı tahkim ediyor ? 

Bir Amerikan iazeteciıinin ce
vabı: «Türkiye, ln1ıiltere ve Yu
naiıiatana karım 

1 inci .Ghilemize balıını:ı! 

Adisababa, 7 (A.A.) - Royter a-
jansı bildiriyor: 

Gayri resmi Habeş menbaından A
disababaya gelen telgraflara göre, 1-
talyan - Ha~ harbinin en çetin ve 
kanlı çarpışması şimdi T embiende 
vukubulmaktadır. 

(Devamı 3 üncü yüzde) 

Son Dakika 

Romadaki lngiliz 
Sefarethanesikfuhafaz 
Altına Alındı 

Nevyork 8 (Sabah saat sekiz, husu· 
si) - Onitcd Pressin Roma muhabiri " 
bild iriyor: Bu gece İtalya hükümeti İn
giliı: se"arethancsini muhafaza alhna 

Jmak lüzumunu hissetti ve sefaretbane-
yi muhafaza~a m emur kıt'aları arttır· 

dı. Birdenbire alınan bu tedbirin ıebe-
bi reımen izah olunmuyorsa da Roma· 
da İngiltere aleyhtarlığının artmakla ol· 

duğu ve İtalya hükümetinin bir takım 

nümayiflerin anıızın vukuundan telif 

ederek bu tedbiri alrnaia lüzum ıördü-

iü söyleniyor. 
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' Resimli Makale a Onlar ve biz il 

Bayramda hediye 

. -
Bayramda hedir• 

M mı an'anelerlmh içinde be i 

en dyade ıinlrlendlren bay
r-mlarda müııaa beti olmıyan 

ki ~· elere hed:; • 'ermek mecbu
ı ı !t dfr. 

fa' ah dala aly:nmemlş,iniı 
Kshvı1ltı ma1a~md1 çocL ki rmızla 
b yramın ilk ne 'caini tat akl 
meşgulsOoOz. Derken kapı çalınır. 
Açar,mız. K pıcı, bayram hedi
>' ı i almıya gelmiş. 

On dakika geçmez, kapı ça· 
lır.ır, bu defa bekçi bayram h -
di1ea: dfü~nmiye fl imi tir. 

Onu postacı gazet el, ıu .,. 
bu takip eder. 

Bu hırı ı hepsi alzden bayram 
hediyesi ıı erler. SanKi bu onla
nn hakkıdır ·n ılz de onlara 
bayram hadiy ıl vermİ) e borç!u
ıunuzdur. 

Peki ama bu acLtmlara latlh
kak ke1betmedikJerl bu para11 

bizden lıternek halıkını kim ver
miıtlr? Hak ed lmeyen para H· 

dakadır, ve iıtihkak kesbedllme
den para iı~emek dilcnciliktir. 
Bayramda biz bu dilencil ti milli 
bir an'ane halinde Ye bOtnn mil· 

Jete ıamil bir şeki!de tatbik 
ederiz. 

Bayramda mutlaka b r hediye 
Termok lbımsa bunu Kııalay, 

Çocuk Eıirı••• Kurumu flbi 
mUeaseıelere vermeli Ye bu f erdt 
aadaka ve dllcnc~llk an'aneılne 

nihayet vermel.dlr. Hole bekçi 
gibJ, poıtacı ıibi devlet memuru 
olanlarm kapı kapı dolaıarak 
para iıtcn-elerl devlottn otorlteal 
namına < a fena bir Atlettir. 

Biliyor Musunuz? 

1 - Kostariganın idare merkezinin adı 

ıedir? 

2 -- Dünyada kaç milyon zenci vardır? 

3 - Büyük muharebeden evvel İatan • 

&ıulun nüfusu ne kadardı) 

'4 - Tanzimatı hayriyc ne vakit ilan e

dilmiştir? 

5 - Tarihte Filip namile rneıhur olan 

Makedonya hükümdan ne vakit doimu§ • 
tur) 

-~ 

(Cevaplan yarın) 

* Dünkü 'uallerin cevapları 

- Eski Yunanlılar zamanında Delhi 

tchrinde kayıpt~n haber veren bir kadın 
vardı, üç ayaklı bir iskemleye otururdu, ri

'1ayete göre Sultanahmetteki yılanlı ıütun 

bu i kemlenin ayaklarından biridir. 

2 - Nepal Hindistanda bir mihraccli 

iin adıdır. Nüfusu 6.640.000 dir. 

3 - Köprü ile Rumelifcneri arasındaki 

mesafe 1 7, I mildir. 

4 - Şehirlerimiz arasında deniz seviye

ainden en yüksek olanı 1915 metre ile Er

zurumdur. 

5 - Arnavutluiun nüfusu 
dür. 

(6' 7,500) 

---.. ..... ·-·····················--··-····-.... ·----
Özlü sözler: 

~Edebi eaerlerin bir ıalgam tarla ı ka
dar fayda temin etmediği bir memlekette 
ediplerin yokluğundan ve edebiyatın kof· 
luğundan ıikayete kimttnin hakkı olamaz.» 

Ag&h fzzet 

«Kelimeler güne tualan gibidir. Ne
lcadar toplu olurlarsa o kadar kuvvetle ya-
karlar.)> Robert Southey 

«Fikir1erin en çok sürüleni içi gayet bo , 
u~tu fe\:kalad boyah, ve . son derece 
tannan olaıılandır.» Fazıl Ahmet 

Kendinizi bir an için Amerik&da tasavvur edin. 130 milyon 
nüfuslu bir memleket. Y amn asU'da eski dünyayı ceride bll'aka· 
rak dev adunı ile ileri atıhıu,. Senelik mali varidab 90 milyar do
lan buluyor. Dünyanın en zencin milleti. Her evin kapumda bir 
otomobil, yurdun her köıeai birbirine aafalt yollar, demiryolları 
ve tayyare poatalarile bailanmlf. Dünyanın dörtte Gçünü elinde 
bulunduran lnıiltere bile adını atmadan evveli onun fikrini 

anlamak ihtiyacını duyuyor. 
Bu muazzam makine medeniyetini Amerikalılar bir aaırda 

kurdular. Ne tarihleri, ne mazileri, ne de tecrübeleri vardı. 
İtte biz bu medeniyetlere yeti_pnek istiyoruz. AramJZdaki 

mesafeyi bir ölçünüz ve çahpnaru:za ona göre lan-vet veriniz. 
Çok çalıJmak, çok yorulmak, bu bir asırlık uçurumu bir çey

r k asırda doldunnak mecburiyetindeyb. 

(söz 
Dünyanın en 
Asri hapishan•sl 
Amerikanın muhtelif yerlerinde aari ha· 

pishaneler inşa edildiğini, mahpuaların briç 

oynadıklannı, radyo dinlediklerini biliyo

ruz. Dünkü posta ile selen Fransız sazc -

telerine nazaran nazan dikkati eelbetmi • 

yen bir yerde öyle bir hapishane vardır 

ki, bütün mümaısillerinden daha fazla aa

ridir ve model olmaia layıktır. Bu hapisha

ne papalığın hapishanesidir. Burada üç hü

cere vardır. Her mahkum için bir hasta 

bakıcı, bir hoca, ve bir berber bulundu -

rulmaktadır. MahkUmlar büyük ve loı 

kapalı bir traçada yaimurlu günlerde bile 

gezebileceklerdir. 

Fakat ıimdiye kadar 
mahkum girmemiştir. 

* 

buraya hiç bir 

E9alz bir sıhhat mU••-•••I 
Rusyada, dünyanın hiç bir tarafında 

eşi bulunmayan bir sıhhat müe8Cacai ku

rulmak üzeredir. Bu mÜeHe aeye verilecek 

ad henüz kararlaıtınlmamııtır. Fakat ya· 

rayacaiı i~ büyüktür. Bu sıhh t müeae
scainde muhtelif daireler bulunacak ve her 

dairenin havaSJ dünyanın ltir iklimine te
kabül edecektir. 

Mesela ciğerleri aıcak memleketlerin 
kuru iklimine ihtiyaç gösterenler, vereme 

tutulup ta yüksek daflann temiz havasına 
ihtiyacı olanlar burada aradıklarını bula
caklardı!'. Bu sıhhat müessescııinde kumlu 
plajlar da bulunacaktır. 

* 
Senede 280 milyon 

tcazand1ran dad 

Mont Blanc dağının büyük bir fabri
kadan fazla gelir temin ettiğini bilir misi
niz~ Bereket verein Mont BI ne bir kim· 
senin malı değildir, ~clirinin çokluğu ile 
hırsı tahrik etmez, kazandırdığı parayı 

binlerce kişinin cebine dağıtır. Bu gelirin 
nasıl temin edildiğini de aöyleyelim: Bir 
İstatistiğe göre dağa l 9 32 yılında F ran -
sız sathımailine 4 1 O bin, İtalyan ve İsviçre 
sathımailine 2 75 ve 350 bin lı:i~i çıkmı~ 

tır. Beherinin bu spor seyahatinde sarfet· 
tiği para asgari 2 50 franktır. Y ekünu tam 
250 milyon frank yapar. 

ARASINDA) 
•·-HE-RG-ÜN-81....;...R-FIK-RA-•ı Halit Falıri 

~~r BH~~ k~~ri bir ıün Ankaı ada 
«Baykuşıı adındaki piyesinin gayet kötü 
bir tuluat kumpany•aı tarafından ıahDeye 
konulduğunu duym~. Gidip piyeaııwı 

berbat edildiiini ıörünce hemen zabıtaya 
baş vurmuş. Ve halda telif kanunu mu -
cibince, piyesinin bu ıeldlde temsiline 
mani olunmaaını iatemiı. 

Dalkavukluk 
Beşinci Mehmet (Rqat) gayet fena 

li.lc.ırdı eder, yayvan aizından çıkan 

sözler KÜÇ anlaplırdı. 
Bir gün. saraydan çıkıp eamie pdi • 

yorken, binek taıında durdu ve maiye
tinden birine bir feyler eöylcdi. Muha • 
tabı da anlamıı ııibi bir temenna edip, 
çekildi. 

Biraz aonra bu adam, orada bulun -
muş olanlann yanlanm\ sokulup ıordu: 

- Hünkinn bana ne dediğini İfİt • 
tiniz mi) 

- Hayır, neden aordunuz.'> 
- Ben iıitemedim de ondan. 
- lıidcmediğiniz bir fCYİ niçin an· 

lamıı gibi davrandınız? 
- Kendilerini anlamamı§ ıibi gö -

ve terbiyeye münafi 

Karakoldan çıktıktan az sonra bir bil· 
diğile karoıla§tTll~. Şairi fazla ainirli sören 
ahbabı: 

- Ceçmit olaun üstat! Demiı, 1tu ae 
hal böyle? 

- Hasta mıım? 
- Hayır ... Hamdolaun, bir fCYİm yokJ 
- Pek asabi ıörünüyorsun da} 
Halit Fahri, dert yanmak ihtiyadloı 
- Nasıl asabi olmayayım) Demif. 
Benim ubayhıf» u oynabyorlarl 
Şairin, tiyatroyla. Pirle. edebiyatla hiç 

alakadar olmıyan ahbaba, hayr•tle sözle-rünmeyi edep 
gördüml ..._ rini açmış: 

·------------------------~·~ BULMACA 
, 23~ se1e9 

Soldan sağa : 
1 -- lsmi var cismi yok bir k.u§, terbi • 

yesiz.. 2 - Eğilmiı, beyaz. 3 - Hacın 
türkçesi, babamızın karde§İ. 4 - Sovyet
lerin eski iami, kış sporu yapılır. 5 - Taş. 
6 - Memleket, başına bir M ilavesile ke-
er. 7 -- Paralı· oyun, uzağı gösteririz. 

8 - Sokan hayvan. 9 -- Yara, kandır • 
mak. 

Yukarıdan qağıya : 
1 - Emreden, uyandırmak. 2 - Onur· 

lu. 3 - Rabıt edatı, kabınma. 4 - Ta -
kım. 5 - İplik .anlır. 6 - Fiat öğrr.n -
mek üzere sorarız, beyaz. r bıt edatı. 7 -
Bir ağaç, bir T e ilavcaile b~rakınız. 8 -
Bilerek. 9 - Elbiseleri aıarız. çoban el • 

- Nerede oynatıyorlar Üstat? 
- Tuluat kumpanyasında 1 
Ben'ki kemali safiyetle sülmüı ••: 
- Aman, demif, ıidip ıörsem. ÇUnkü 

ben maymun, ayı oynatıldıiını söımiiftüm 
amma. ibayl"ıfUD da oynatıldıiına laiç duy
mamııtıml 

* 
P'•n• rer 

lmsetle birlikte Kadıköyden tramvaya 
bindik. imsel tramvayın ~teaine berisine 
a!ıılmış olan levhaları okudu: 

«Vatmanla konu~lrnaz», vatmamn ya· 
nında durulmaZ». uigara ~lmezı>. •yerle
re tüküriilmezı>. &tramvaylar yürürken ka
pılar açılmazıı 

- Yahu, dedi, ne fena yere gelmişiz. 
insana hiç bir fCY yapt1rmıyorlnr. 

----·-----------------~-------bisesi. 

Dünkü bulmacanın halli: 
Soldan sağa : 
1 - Kartaca, bel. 2 - Aıı, daima. 3 -

F o.sulye. 4 -- Ma, yas, atak. 5 - Araba, 
ak. 6 -- Kan, Taç. emn. 7 - Ki, intaç. 
8 -- Miat, ama. 9 - Arap, aza. 1 O -
Kanape, kanca. 1 1 -- Ne. ıi, Naim. 

Yukandan qaiıya: 
1 - Kaymakam, an. 2 -- A§, ara, 

iane. 3 -- ~if, Ankara. '4 -- Ayb, itap. 
5 - Saat, pas. 6 -- Us. 7 -- Adi, acımak.. 
8 - Ayak, Nazan. 9 -- Biat, et, ana. 
IO - Em, maç, acı. 1 1 - La, konc, sam. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

1 

Bir arkadaımıız yazıyor: 
cıKaragözde bir Yalova safuı vardır. Şimdi bizim ıporc:u

lumm için olimpiyat sa.fası çıktı. Fakat acısı da bizden çakı
yor. Galiba her taraftan yükselen teeasür ve muaha~ sesleri 
ufak bir intibaha ıebep olmuı ki timdi bu aafanın bazı kayıt-

lar altında yapalacağına dair ortada bir rivayet dönüyor: 
Müsabak•ya qtirak etmek istiyenler, müsabakada en u 

beıinci geleceklerine dair bir taahhütname vereceklcrmiı. 

Bunları gönderen idarecilerden de aliya taahhütname 
' almacakmıi !» 

İSTER JNAN iSTER iNANMA ! 

L--------------------------------------------~----------------

Söz· , ası 
Yazı Çok, Olduğu Jçifl 

Bugün Konamadı 

-----------~ 
Sofgada bir 
Habeş zabiti 
İtalyan hastanelerinde~ 
kaçan zabit lstanbula 

gel~ormuş 

Sofya, 7 (Hususi} - Geçen : 
hudutta Yugos)avyadan Bulgar 
zisine giren çikolata renginde, 40 
larmda bir adam ·yakalanmısllf· 

ifadesine göre, kendisi. zıı1, 
ŞJumu adında bir Habeş zabiti 1 ~ 
Habeşi standa 26 teşrin ievvelde 
Tafarinin ordusunda harp ede' 
ayağından yaralanmış ve zehirli s' 
dan da müteessir olduğu için luıh 
)ara esir düşmüştür. Bundan. •; 
Habeş zabiti, ltalyada yatmldıgt ç# 
ycst kasabasındaki hastaneden 1'~ 
rak Yugoslavyaya geçmiştir. )'~ 
lavyada bir köylü, parmağındak1 ~ 
züiüne mukabil keıımsini hudll 
Bu1garistana geçirmiştir. Bu acJaf1l 
tanbulda Habeş sefareti buluntJlt1

5 

dan dolayı İstanbula gitmek üzere 
raya gelmiştir. L ı 

b
. ,,ı 

Polis müdürü bu adamın ır ~ıt 
Ur ohıp olmadığını tetkik ettJle 

dir. 

Nevil ÇemberlaiO 
•• gore: 

Bir harp olmak ihtiıt19~ 
yoktur 

Londra, 7 (A.A.) - Neville e 
bcrlain lngilterenin ıilahlaıtması 
fında demi§tir ki : Jıl 

«Bafka yerlerde cereyan cc:leJl l~ 
diaclere göz yumamayız ve :metıl ~ 
timizin emniyetini temin etrne1' eelt 
buriyetindeyiz. Avrupa mernl~ ~~ 
kuvvetlerimizi ancak taarruza b'~ 
müdafaa için kullanacağımızı ı cı; 
}erinden, milli müdafaa sah8'~Jıı 
tedbirlerimiz korku ve endişe 0 ' 

mamıttır. 
1
,JJ 

HükUınet müthiş bir kuvvet r 
edecek olan bir hava filosu ih~,..,~ 
mcie karar verrniftir. Bu 

0 ~ 
kuvveti o kadar büyük ola~ ti, 
muhaaamaya girişmek istiyeJJ el 
hangi bir taraf, bunu yapmadl!Jl ~>'' 
uzun müddet düşünmek mecb\J 
tinde kalacaktır. 

1 
el 

Biz, bir harbin vuku ~u ~ 
tahmin etmiyor, ve bu harb•:ı.1orı zaman olmıyacağını ümit 

1bJ 
fakat,. her ihtimale karşı hazır 
malıyız.» 

b~' 
ltalyada bir tayyare fa 

kasında infilak ~ 
Milano, 7 (A.A.) - Bu 58~ııs 

4 de bir tayyare motör fabr 
müthiş bir infilak olmuştur. tıl15 

Fazla kızdırılan bir kazan. ttl~ 
patlamış ve bir benzin dep~s; .,.ş~ 
muştur. 9 işçi ölmüş, 15 wçı ~ıf· 
surette yanmış ve yaralanırııŞ 

--- 5 
Edirne hapishafle 

Nisanda açılıY0', 
C ll A ••ı•• d d birıi"1 e at go un e e 1' 

hapishane kuruJacB . .• ııı 
1 fi .. 

C e"' ~ ıı lzmir, 7 (Hususi) - ezn ;,1111 
• ~ hnP 

müfettişi Mutahhar zırn• .• 
·.ur. 

hakkında §U mnlümntı verını.. 1 cı I 
• • • aÇI 1, 

E.dirne hapı h nesının e)e 
. hı.ıll .J1 

içinde yapılacaktır. Bu hapıs .. ııJr.fr 
ceza evinden 300 rnnhkuın ~ol ltl ı.ı ı:Jll 
tir. Ayrıca Cellat gölünün kurt~ı:ıııı'' 
da da bir zitni hapishane yııP 
şünülmektedir. 
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TELGRAF BABBRLIBİ 

İtalya kararını verdi 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Roma hükiimeti Cenevrenin sulh tek
Operaqa giden 
ilk .Türk 

Sayfa 3 

sürülüyor. Bundan beş altı sene önce İs-
lifini prensip itibarile kabul· edı·yor M ::

1

·~:;;~::.: ~~d~p~;.k~:·~:~,~ 
. bir gün önce, geceyi Arnavu - [Bat taralı ı inci yüzdedir] 1 da kendilerine birer l J d l . h d -ı· tanbulda bu nevi musiki ve sahne san' ati ·ı b' . . . . .. 

1 
• me ce arat hr- u arının ne ım a, ne e mag up . . . . . 

l e ırlıkte geçırdıklerı soy em - ltalyanla H be l - d ki kt d l 'l . im d ki h kk d k sevgısını yaymak '\'e san atkarlarının yetı~-dah r ve a şer, ugra ı arı ma a ır ar. . edı mıt o a ı arı a ın a aç . . . . 
a bazı saylavları da sorguya l k d .. ba al .. .. k . _ mesıne yardım etmek ıçın hır «opera ce-

lgrat, 7 (A.A.) - B~bakan 
~dinoviçe karşı yapılan suikast 

e say)avlardan Damyan Ama -
\iç hapsedilmiştir. Zabıta, sui -

iştir zar~r arı zerre a ~r nazarı ıtı re • Butün soka baılarına, yangın gündenberı yazdıgımız yazıları te - miyetiıı bile teşkil edilmişti. 
· ma sızın can havlıyle çarpışmakta • söndürücü aletler konulmuı ve ay- yit etmekte ve ortada henüz zinde Geçen sene Ankara Halkevinde bir o· 

.t~lan kurşunlardan biri, Stoyadi · dırlar. Her iki tarafta da binlerce ölü lardanberi hazırlanan mahzenler ve çetin muharebeler vermeğe kud- pera oynanması için tecrübelere giriıildi; 
in kulağının dibinden geçerek du- var~ır. . halka açılmııtır. retli bir Habeı ordusunun mevcut İstanbulda da bu yolda kalkınmalar ol -
&aplanmış, diğer bir kurşun da, Şımdı kuru olan T akkaza nehrinin /ngı·ı,·.. LiW•tane•ı· t•k b b b l d - .. t kt d. du. Şimdi de memleketimizde caftlı bir 

ı . - l l • n- ... rar om ar • u un ugunu gos erme e ır. . 
llıatlar locasında bulunan ngıl - yatagı ceset ere doludur. J J•ıJ· . 1. b b T b. sahne sanatı uyandırılma!lına hizmet et -el . A N I ıman e ı ı 2 ıpret ı a er, em ıen mınta • k .. K·· ı .. B k 1 w f d 

. Çısinin başının üzerinden ve - e talyanlar, ne de Habefler, bu . . me uzere u tur a an ıgı tara ın an 
l . . . ha t d 'dd l h _ d d Ad11ababa, 7 (A. A.) - Perıem- kasını tamamen temızlemeden ce • <eKarl Ebertıı isimli bir Alman tiyatro mü-

•ndae çısının . t~ının.yarım me re meı.ryeccceefkıl ~tde arhp etmt~ge evham bee e- be günü, Kouram'daki İngiliz Kı • nuba inemiyecekleri hususundaki tehassısı getirtildi; türlü tiyatro nevileri -
n geçmış ır. erın en, u çe ın mu are - lh ha . . 1 d h · t f 

1
. l - . k zı aç ıtaneıının ikinci defa mütalealarımıza uygun olarak, tal- nin canlı. kuvvetli bir şekilde uyandırıl • 

h 1 al d k. k acıa e angı ara ın ga ıp ge ecegı ya ın· b b d d•td· d" .. · · ı .. k '-' d ma sua oc ar a ı arg T - d 1 1 b 1 k om ar ıman e ı ıii resmen te • yanlaran sıklet merkezlerini bu mın- ması uşunu ur en umanz ... opera a u-
lkıuk h·ı d. 1 l .. t . a an aşı mıf u unaca tır. t 1 ~la a ı ıp omat arın gos ermış Gerek im t k l yit olunuyor. Bütün memurlar ve takaya nakleylediklerini ve Habeı· nu u maz. 
D •• n soğuk kanlılık dikkate şa - Badoglio büt~nra ih~rt,ı·yagterekuvvmetarleepr·ın·ı baıtalar melcelere sıiınmıı olduk • lerin de ayni tekilde mukabelede d ~era da badlo gibid~emleketi~lizin on 
•Orülmüştür. . • .. . oırnzuncu asır a tanı ıgı garp eg ence • 

bu muharebeye yollamıtlardır. Her iki lanndan nüfus zayıatı olmamııtır. bulunduklarını gostermektedır. lh- )erindendir; fakat gene tıpkı baloda ol • 
Bqb.bnm nutku kuvvetin müsavi olduğu tahmin edil- Kızılbaç bayrağı bütün hastane tiyatlardan babıediliti iae bu mu • duğu gibi (*) opera Türkiyeye ıelme -

~larad 
7 

(AA) _ Ba hak mektedir. üzerine serilmit bulunduğu halde barebelerin daha tiddetli bir mahi- den bir asır önce operaya ıitmit Türkler 
. , . . ' an ve b B 't~n· bak St d. · d · _ Londra, 7 (A.A.) _ Royter aı·an· ombalar atılmıttır. yet arzedeceğine delildir. vardır. unlar da gene methur yirmiae -

anı oya ınovıç, ıf sı k." Ç l b" M h Ef d' ·1 · · 
hakkında yaptığı beyanatında, sı bildiriyor: A•keri muharririmizin mütaleaları 4 numaralı haber 148 numaralı k~z de e 5

1 
• ~ ~et p e_n 

1 1 
e maıyeti er • 

n..L Dün· 1 1 l A hl. w. d I anı ır. cfırımız, anste opera hayatını 
,..ıa""a dı" siyasasının müteveffa Eritre menbaından haber verildigı-·ne sece ıe en uzun haberler ta yan reımı te ııın en a ınmıt • ·· 1 1 t • J T J . foy e an a ıyor: 

Aleksandr tarafından çizilen göre, bazı İtalyan müfrezeleri Aşangi talyanların Adısababayı bombar • tır. Korbet mevkii Amba Alaginin cıParis ıehrine mahsus bir IO'b var imit 
ı takip etmekte olduğunu te- gölü istikametinde ilerlemektedir. Di· dıman etmeleri ihtimalini ve bu ih- 10 kilometre kadar cenubi prki - ki «opareıı derler imif. acaip sanatlar ıö•-

. ettirdikten sonra bilhassa demiş- ğer taraftan, Habef menbaından ge • timalin doğuracağı neticeleri uzun sinde bulunduğuna göre bu teblii; terirlermi~. Azim cemiyet olurmuı. Ol ma· 
len haberlere nazaran, şimalde hafla • uzadıya anlatan yazılarla doludur. ltalyanların bu dağin cenubun& ve hal. ~ahsus opar~ için yapılmıı. Ali. me -

.l\iiçük antanta karııı vaziyetimiz. mış olan çarpışmalar devam etmekte- Bu arada bir de İngiliz Kızılhaç Aıiangi gölü üzerine doğru alabil • ratıbın~a.s herkesın mahsus oturacak yeri 
T d' b t · • b d•kl . . l var. Bızı kral oturduğu yere götürdüler. 

.. eı: ve sarsılmaz bir haldedir. ır. as anesının ombardımamndan ı erıne ıler emekte oldukları ze • R. 1 . . .1 ı!>Jı!> 1 1 .d. .. 
;:L H 1...-· h .. ku · · · x. • ıca "e nısa ı e mn. n.ma o muı ı ı ve yuz· 
~""· antantın vaziyeti, Balkan an· ab~t bl"~ . metının neşrettıl'lı du- bahıolunmaktadır. ha hını veren bir kaç ıünlük haber· den mütecaviz enva'i saz hazır idi. Her 
ı.~•n. kurulması üzerine bir kat da· zun ır e ıg, ımparatorun yara an ı· Bu uzun haberler araıında bizim leri resmen tekzip eden bir vesika· tarafı kapalı olmağla bir kaç yüz balmu • 
~ıt\tıy d'l . f Balk dığı ve ltalyanların muzafferiyet ka· itimize yarıyacak olanlar •unlardır.· dır. mu yanmıı ve billur avizelerde dahi bthi -
b e e 1 mış ır. an an • zandığı hakkındaki haberleri yalanla· 1 ş ~ h · b ·· 1 'd' 1 · d' . Avrupanın cenubi şarkisindeki - imal cepheıinde ve Tembi- Cenup cep esınde de ugunlerde sap mum ar yanmııı ı ı ve ıe en nıaa ıy • 
}'eti 

0 
derece aag-lamlamıştır kı· maktadır. e tak d . ..h. h k•t b 1 k .. l halara ve cevherlere müstağrak olup 

S 1 ıd . H be n mm aıın a yenıden ve çok mu ım ar a m aı ama uzere o -
nlar b .. rt k A h öy eni iğıne göre, a f ku - ı·dd tr h b I d w d l"I d b. h b .. mumların ıulesinden bir haletfeza pertev 

~ ugun a ı « vrupanın a- mandam, Ras Kassa ile Ras Seyyum ı e ı mu are e erin batlamıı ol- .u. gun .. a e a et e en • ır a er go •. zuhur etmiştir ki ta'bir olunmaz ve Pli. -
~ısı» olmaktan tamamen çıkmış- ması • t k d S l elyevm İtalyan mevzilerine hücum et· ' zumuze çarpmıt ır 1 0 a oma ı g8.hımızda sazendeler olduğu mahalde bir 

\' 
~goslavya şuna kanidir ki, bey· 

·) •!el siyasanin temeli Milletler Ce· 
ttıdir ve Milletler Cemiyeti sulhun 
,;ti ve beynelmilel muahedelerin 
~tte kalması için yegane vasıta~ 

eylemektedir.» 

~tiltere ile Almanya ara-
~a bir hava muahedesi 
~ lldra, 7 (A.A.) - Eden 

'~". Buyuk llçlılnl gtirmllı •• 
~•ıne, Blyllk Britan~ a hUka-
~ İta bir ıarp bava andlaıması 
\ı için mtııakerelerln batlama· 
~.6rmetl arzu ettiiinl bildi,. 

~ "- teıebbOı FraDıa hilktlme· 
!"i , tam malümatı albnda ve 
~~in bugün yaptığı beyanat 
\ llda beollz f:.ondrada hiç 
'lllel6matı bulunmadığı bir 

llda yapılmııtır. 

erens Starhemberg 
~ana, 7 (A. A.) - Haber alın
~, g6re Baıbakao muavini 
~ Starbemberg, dinlenmek 
!._~ SicUyaya ıitmlyecektlr. 
' ~ ' Çekoılovak Bqbak•nı 
\4-Odıa ile 1apılacak görüşme
\ lıaıır bulunmak here Pa· 

llınn Viyana'ya dönecektir. 

\ rkoılo•ak Baıbakanı gele
~~'fta içinde ViY.na'ya gele-

• 

\beşler ltalyayı yeniden 
~ Protesto ettiler 

~ ~11e•re, 7 (A. A.) - Habeı 
~~,1 ı.lc:anı, Mil'etler Cemiyeti 

, ~ t~ı Sekreterliğine gönderdiği 
\,b &rafta logillz haıtanesinin 

• ~~t,"rdırnan edildiği bildiril-
't~ \'e bu yeni kasdl Ye bar
~,. hareket dolayısile evwelki 

to!:unu ) eni.emektedir. 

mektedirler. 2 - Gerek İtalyanların, •erekae cephesindeki ltalyan hava kuvvet • münakkaı kebir perde avihte etmişlerdL 
Kassa ve Seyyum orduları, ftalyan Habeılerin büyük kııımlarını ve leri kumandanının bu mıntakada Tamam yerleııtikten sonra nlalh ol perde 

ve Habef naaşlarının gayri kabili ta- ihtiyatlarını bu mıntakaya sönder • (Adisababaya kadar uzanan) biz • refolunup verasından bir sarayı azim zu-
hammül kokularından uzakla•mak mekte bulunmaları; zat bir bava keıfi yapmıt olmaııdır hur eyledi. Sahnı sarayda bazcndeler li • 

T 3 R M 1 k ş· d·ı·k k • I h • d • bası mahsuslarile ve yirmi kadar peripey • 
için, cephenin bir hayli gerisine kadar - aı u ugetta uvvetlerinin lDl ı ı ' gere ııma cep esın e ker murassa libas ve fistanlarüe mecliM 
çelr.ilmif bulunuyc:rlardı. de bu muharebelere İftirak eylemek- halen cereyana haılıyan muharebe- tekrar şa"şaaendaz olup sazları d.hi yek-

Habet bildiriğinin ilave ettiğine te oldukları; ler hakkında daha tafsilatlı; gerek- pare süruda ağaz ettiler; bir miktar rakıo-
göre, ltalyan kuvvetlerine taarruz 4 - İtalyan birinci kolorduıunun ıe cenup cepheıinden yeni haberler lunup badehu opareye baıladılar. Bunun 
eden yalnız Kaaaa ve Seyyum or • ~ba Alaginin cenubi tarkisinde gelmesine ve vaziyetin inkipfına maddesi bir hikayeyi mücessem göıtermek. 
duları değildir. Raa Mulugetta kııv- (aJana cenubi garbisinde diyor· delalet edecek ufak, tefek emare • Her mecliste bir gune hikayeyi henüz zu· 

• doaru d w ·ı ! ) b I ' l b 1. • • . k hur ediyor gibi gösterirler. Bizim olduğu· 
vetleri de, Adamvaaliıi' de Waldia .. • . . egı u unan Korbet mev- er e ırmeaıne ıntızar etme ten l' t b' d' h · · b. k l . muz mcc ıs e ır pa ışa var unıf, ır gay. 
mıntakasmın timaline doğru yürü - 1101 ıfga eyleyiıidir. haıka yapacak hır teY yoktur. ri padihaşın kızına aıık olmuı ve talep • 
mekte bulunmaktadırlar. Bu haberlerin ilk üçü Habeı or • C. D. kar olmuş, amma kız dahi bir gayri padi· 

ltalyan tebliği phın oğluna aşık imiş. Beyinlerinde ge • 

F 
çen sergüzeştleri aynile gösterdiler. Me • 

Roma, 7 (A. A.) - Mareıal Ba- ransanın yeni I '' 'apon ıeli padi~ah kızın bağçesine varacak ol -
doglio tarafından neıredilen 148 J 4 

du; nazargahımızda olan saray anı vahitte 
numaralı tebliğde, birinci kolordu. Ankara Sefiri Tayyaresi yandı ııaybolup yerinde bir bağçe zuh\ır etti ıcı 
qun Amba Alaıinin cenubu garbi • limon ve turunç ağaçlarile mal&mal idi ve 
sinin de Korbet mevkiini iıgal ey _ Paria, 7 ( A. A. ) - Kabine Seul, 7 (A.A.) - Kore da- bir vakt oldu ki tazarru '\'e niyaz için kili-
lediii bildirilmektedir. tarafından dilnkft ıüo kararlatb· Seul haYacılık meydanında yanıao saya varacak oldu, ol bağçe yerinde fil-

r!l~n Dıı Bakanlığı tayinleri içe- çıkmıı ve Japon bahriyesine ald hal bir azim kilisa zahir oldu. Neticei kc-i 
AJi•ababacla bombardıman 

korku•u 
Adiıababa, 7 (A. A.) - Bir ltal-

yan tayyareıinin Adisababa üzerin· 
de yaptığı uçuı, balkı büyük bir he· 
yecana dütürmüttür. Çünkü gayet 
iyi surette malumdur ki, Habet hü· 
kumet merkezinde bava hücumla -
rına kartı mukavemet için tertibat 
yoktur. 

Dün öğledenberi halk, iç etyaları 
ile birlikte civardaki dağlara ve or· 
manlara doğru gitmekte ve oralar-

rısande Faa umumi rezidanı Bay 9 uçakla 2 büyük poata uçatı lam ol kadar hayretfeza şeyler gösterdiler 
~~.r ıot'un Ankara Büyük E'ç:- yanmııtır. ki kabili ta'bir değil ve atlu ve piyade as-
lısııne ve Faı umumi rttzidanlığına ker ile cenkler gösterdiler ve gökten bu-
ıeçen Tun'.ls umumi rezidanı B. Orta Avrupada yeni bir lut ile ademler inüp yerden ademler uçur-
Peynuton'ua yerine de Nord l!bayı J dular ve ra·dü berk gösterdiler ki hele gÖ· 
B. Gilon'un tayinleri de vard:r. UZ aşma yok rülmedikçe itiınad olunmıyacaktır ve hala 

Çinde komünistlerle 
mücadele 

Şanıbay, 7 ( A. A. ) - Şansı 
eyaletine girmit olan 20,000 
ldtilik komünist orduauna karıı 
koymak için MareıaJ Şankaytek, 
merkezi hükumet orduıundan a '.ta 

Viyana, 7 (A.A.) - iyi haber tı aşkı bir rütbede izhar ve icra ederlerdi 
alan mabafil, yakında Romada ki gerek padişahın ve gerek kızın ve ge . 
Avusturya • Macar:ıtan ve ltalya rek şehzadenin evza·ü etvarına bakıl • 
ara11 r da cereyan edecek mllza· dıkça tab"a rikkat gelurdü. Bu oparenin 
kereleri müteakip bir ıiyaıal ve kibarınastan bir muteber kimsene nazan 
ekonomik uzlqmanın imzalana• var. Kesirülmesarif bir san'at olmağla ira
cağını tekzibetmektedirler. dını dahi tatbik etmişler ,.e azim miri bağ

fırkanın bu eyalete derhal gön• 
derllmeaini emretmiıtlr. 

lamışlar, vafir şey hasıl olur imi!!. Üç saat 
kadar vakitte tamam olup gene hanemi -
ze gelup karar eyledik.>> 

Pazar Ola H•••n B. Diyor Ki: 
Operanın Fransada bile devlet hima • 

yesi ve• devlet tahsisatile vi.:cut bulduğuna 
dair olan i areti unutmıyalıml 

- V ayyy 1 Gördüo mü Ha-1 ... Almanya geçen sene ba l . . . Şimdi de Lokarno 
MD Beyciiim?. Yakitler V er•1 antJatnıaaı - lapnuını parçalıyor .. 

DID uk.ı laiikümlerini yırttı 
Lli... 

ant- Hasan Bey - Tanrı koru
sun da, Avrupa haritasını 

yırtmağa kalkıtmasın. Asıl 

o zaman itler berbat olur 1 

( * ) Yinnisekiz Çelebinin balo tarifini 
dünkü sayımızda anlatmıştık. 

lzmirde Beşiktaş galip 
İzmir, İ (Hususi) - Bc.~iktaş takı

mı bugün lzmir K. S. K. takımiyle 
ikinci maçını yaptı. Güzel bir 03un çı· 
karan İzmirliler ilk golü yaptılar, dev· 

I re sonlarına doğru Beşiktaş buna gol· 
le mukabele etti. ikinci devrede Be • 
şikta~ ağır basmakla beraber lzmirli -
ler canla başla çalıştılar ve neticede 
Beşiktaş .J - 2 galip geldi. 
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Başbakan ve 
Kabine azası 
Dün Atatürk tarafından 

kabul edildiler, yarın 
Ankaraya dönüyorlar 

Ticaret ve 
Zahire borsası 

Bayramda demiryollan 
idaresinin icbarı Üzerine . 

çalışmış 

Nişan merasimi 
Yapılırken ' 
Merdiven köyünde bir ev 
çöktü, davetliler yaralandı 

Mcrdivcnköyde Nazenin sokağında ru
sumat muhafaza memurlarından Nusretin 

Bayram tatili münaaebetile evvelki gün 
t iki katlı ahşap evinde nişan merasimi ya -

tehrimize Kelen Batbakan ismet nönü ile Bayramda Zahire Borsası açık kal-
pılırlcen davetlilerin bulunduğu oda çök -

Adliye Bakanı Şükrü Saracoğlu dün öğle- mıştır. Halbuki; tatil kanunu muci - 1 
müştür. çi tıklım tıklım insan dolu odanın 

ye kadar Perapalasta istirahat etmiılerdir. hince, her daire gibi borsanın da ka • birdenbire çökmeai büyük bir korku ve te-
Dıı işleri Baka.nı Tevfik ~ Rüıtü A. ra. s, palı kalması icap edı·yordu. Borsanın ı· d O l T '-'-, aş uyan ırmıştır. a vet ilerden eJuLe 

İkbaat Bakanı Celil Bayar, Kamutay ıkm- bay ·· l · d k k J ram gun erın e açı a maması sokak 19 numaradan Leman ile Sevim ve 
ci reisi Hasan Saka ve ikinci mıntaka Kenel D 1 t D · 11 "d · ·ı b. "h 1 k - d .. .. . . . ev e emıryo arı ı aresı ı e ır ı - marn so aKın a Müveddet muhtelif yer -
enapektoru Kizını Dmk Başbakanı zıyarct . .. ~ 1 · d • 

etmiılerdir. 
Öileden sonra saat 4 te bütün Vekiller 

saraya gitmiıler ve A tatürk tarafından ka
bul edilmişlerdir. 

Bakanlar pazartesi KÜnÜ A nkaraya 1ıi· 

'1eceklerdir. ----
KUçUkayasofyada kanh bıçaklı 

bir kavga 
KOçUkayaıofyada Meydanar· 

kaaı aaklnlerlndeo Emin. Haydar, 
Ali ve Muatafa adlarında dlJrt 
adam, ailelerinin biribirlerile sre· 
çlaulıflklerl yUzUnden kaTıt&J& 
tutuımuılar ve hepıl de bıçakla· 
rını çekip bfrlbirleri lberlne Hl· 
dırmıılardır. Ka•ıacılarm cUSrdn 
de muhtelif yerlerinden yaralan• 
mıılardır. Haklarında tahkıkata 
bqlanmakla beraber dördü de 
tedaYi alboa abnmıtlardır. 

Darphane yerli kurf un kullanıyor 
Darphanenin F etbf7ede açılan 

reni kurıon f abrlkasından aldığı 
80 tonluk 7erlf kurıun parti parti 
ı•lmeye bqlamııbr. Darphane, 
ekmeti koruma Yvsiai kanuauna 
16re ua çuyalJarına konulacak 
olan mDbOrlerfn kurıunlarını geçen 
acae A YrUpadan almııtı. Artık 
rerll kurıun lıtlhaallne baılandığı 
lçla bundan ıonra Avrupadan 
kuftUD alınmı1acaktır. 

Bir çocuk mahzene dUftU 
KaraıUmrlkte DerviııU ma· 

halluinde 10-4 numarala eyde 
oturan 8 yaıında Htıseyln, uçurtma 
u~ururken boı bir arsada Bfzanı 
zamanından kalma ıu mahzenine 
dDımllı; baııodan, kol Ye bacak
larından •Av ıuretle yaralanmıı, 
haataneye kaldırılmııtar. 

Bir kızm bacağı kırıldı 
içi tuz yOlrln bir araba ıDrDcD 

HOaeyln idaresinde Beyoğlunda 
Kalyoncu caddHinden geçerken 
Alekaaodr lnıı Elenoraya çarpmıı, 
ıat bacağını kırmıftır. 

Zeytinyağı fiatları 
Bu yll zeytinyaj-ı flatJarı 7Dk· 

ıektir. Son rnnlerde toptan 
ıabılar 48 - 50 lcuruıa çıkmııtır. 
Bunun sebebi, &•Ç•n yıl mabıu
IUntln az, dıı piyasalardaki talebin 
de fazla oluıudur. Maamafih 7enl 
mahaul Hneslnde fiatların dllt•· 
cetl umulmaktadır. 

--··············································-·····-
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PAZAR 

tılafın dogmasına sebep olmuştur. erın en yaralanmışlardır. Diğer davctlı -
• • • lerin bir çoğunda da hafif yara, bere ve 

Devlet Demıryolları ıdaresı bay - çivi sıyrıkları hasıl olmuştur. 
ramda borsaya bir mektup göndere -
rek, bayramın yalnız birinci günü ta
til yapacağını , diğer bayram günle -
rinde Haydarpaşaya gelecek buğday 
dolu vagonların boşaltılacağını ve sa
hipleri müracaat etmeyen vagonların 
sahiplerinden, malları depolara kon -
mak suretiyle her vagon başında ay -
nca ardiye ücreti olarak 24 lira alına
cağını bildirmiştir. 

Bu vaziyet üzerine Borsa idaresi 
derhal Devlet Demiryollanna müraca
at etmiı' ve bayram gününde çalı~ma
nın tatil kanununa aykırı olacağını 

işaret ederek tatil yapılmasını teklif 
etmiştir. 

Devlet Dcmiryolları idaresi bunu 
reddetmiş ve aldığı emri tatbik etmek 

mecburiyetinde olduğunu bildirmiş -
tir. 

Darphane için bir derin tabı 
makinesi alınıyor 

Flnanı Bakanlığı Darphane Ye 
Damga matbaaaı için bir Taydftı 
tabı maklncıi almıya karar Yermiı, 
40 bin Jirahk tahsiaat ayırmııtJr. 
Darphane idaresi getirtecağl ha 
yeni makine için Awupa Ye 
Amerika fabrikalanndan birçok 
teklifler almııtır. Alınacak makine 
He icabmda klğıt para blle ba· 
ıılabilecektir. 

l li otomobil çarpıştı 
Şoför Muzafferin ldarosindeld 

613 numaralı otomobil, Fatihten 
Şehzadebaıınn giderken Horhor 
caddesinde karııdan ielen 2064 
numaralı otomobille çarpı tmıştır. 
Her Jkf otomobilin de ön kısımları 
parçalanmıştır. Şoför Muzafferlo 
Mehmet yakalanmı9lardır. im.anca 
zayJat yoktur. Şoförlere de bir 
ıey o!mamııtır. 

Bunun üzerine borsa idaresi tüc -
carların zarara girmelerine mani ol 
mak maksadiyle hepsini keyfiyetten 
haberdar etmiş ve boraayı bayram 

günlerinde çalışmağa davet etmiştir. Serseri torpil uzak-
Tüccarıar zarardan korktukları için ) 
tatilden sarfınazar etmişler ve bay - ara gitmiş 
ram gününde borsaya aelerek çalışma- Karadeniz Boğazı dıtındakJ 
ğa mecbur kalmışlardır. 1eraeri torpilin imhası için yeai 

Borsa idaresi salı günü bir toplan - bir müfre%e gönder:lmiftJr. Tor
b yaparak bu mesele etrafında bazı pilin, ıularm cereyaoile daha 
tefebbüsata girişeceklerdir. ' uzaklara gittiği görülmüşlOr. 

Müfreze torpili bu:amamııtır. Tor-
Tüccarlar Haydarpaşaya gelen va- pilin Boğaza ğird "ği etrafındaki 

gonların bir kaç gün bekletilse bile de- fa)ialarm &1 !sı7. o'duğu anlaıı!mııbr 
miryolu idaresine zarar vermiyeceği - K 
ni, esasen pek az mal gelmekte oldu- adınlar koşusu bugün 
ğunu söylemektedirler. yapılıyor 

Şirketi Havriyenin 
yaptıracağı 

vapurlar 

H asköy tezgahlarında bir vapur 
uzatılırken 

Boğaz seferlerine tahsis etmek üzere iki 
yeni vapur yaptırmak karannı veren ıir
keti hayriye bu vapurların projelerini ha • 
zırlamlf ve Deniz Ticaret direktörlüğüne 

Balkan oyunlara hakemlerinden 
Mübeccclin 8 haftadanberi çalıştırdı
ğı 30 dan fazla kadının ~imdiye kadar 
yaptıkları yedi yürüyü,ş müsabakası~
da çok iyi derece elde etmişlerdir. 

Bayramın beşinci pazar günü yapıl
! mak üzere 1500 metrelik bir kosu 
tertip edilmiştir. Kadınların büvük ~
laka gösterdikleri bu koşu bugÜn .'.!aat 
10,30 da Hürriyet abidesiyle Mecidi -
ye koyü arasında yapılacaktır . 
Koşuya şimdiye kadar 9~ kadın ya

zılmıştır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
Beyoğlu: {Golatas;.ıray. Vınkopulo). 

Şi ,li : (Asım). G alata· ( Hiil:ıl). Sa . 
ma tya : ( Rıdvan ). Bskırkö): ( İste • 

pan ) . Beşıktaş: ( ı\lj Rıza). Sanyer: 
(Osm an). H a kö) : {Yeni 1 urk ıye). 

Kasımpaşa : (Yf'nİ Turan). ~hrf".mini: .. 
(Hamdi) . Btiyi.ık. da: (Halk). H ey-

1-;:::-:-;::-;-:;;:;-ı-----.~---l vermiıtir. 
SABAH lMSAK 

beli: (Yusuf). (),.kiıclar: (ittihat. Şeh
zadeba ı : (Asaf). Kadıköy: (Al:ıcd • 
d in, Rifat ). Karagümruk: (Sunı) . Ak
saray: (Ethem Perte\'). fener: (Vi -
tali). Beyaz1t : (Belki ) . F minönü: 
( Minasyan). A lemdar: (E ref Neşet) . 
Küçükpazar: (Hasan Hul(ısı}. 
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Deniz Ticaret direktörlüğü fen heyeti 
projeler üzerinde tetkikat yaptıktan ~onra 

muvafık gördüğü takdirde AnJcaraya 
gönderecektir • 

Mart 8~ 

1 İzmirde tüccar Davidi 
yeniden tehdit ettiler 

lımir, 7 ( Huauıl ) - Bundan 
bir mllddet evyeJ Hayrettin 
lıminde birinin tehdidine uğrayan 
tüccardan Da,it Sidi yeniden 
tehdit edllmittlr. Tokatla HUıeyln 
iımlode biri enelkl akıam Da· 
Yidin evine ıiderek keodiıine bir 
mektup Yermlf, 478 lira para 
latemiıtir. Da'rit mektubu oku-
duğu uman 610mle tehdit edil
diğini ıörmlı, bir fırsatını bulup 

oğlunu Karantine po'.lı karakO' 
luna ıöndermit ve HUseyinl keo.I 
evinin merdhenlerl üzerinde 1" 
kalatmıya muvaffak olmuştıır• 
Htlıeyio, Muıtafa, Hüıeylo fi 

Abbaı adlı Oç arkadaıı dalı' 
olduğunu ıöylemit ve : 

- Biraz para llnm olci'ı 
onun için bu iıi tertip etti .. 
Korkup parayı Yereceaini .-' 
yorduk, demiıtlr. 

Bahkesir Çocuk Esirgeme 
Kurumunun faaliyeti 

Balıluair Ço~i E.irgcme ICaramunan himaye.incleJıi yavrular 
Balıkesir (Özel) - Balıkeeir Ççcuk Esirgeme Kurumu bu yıl içiııd' 

(420) çocuk aiydirmif, (110) mektep gocuğunu bütün yıl beslemiş, c6'JJ 
çocuğu sünnet ettİrrnİf, (100) çocuğa dere levazımı verilmiştir. Bundan~ 
ka (7) çocuk yatı okuluna yatırılmış, 724 çocuk ta tedavi edilmiştir. Aytıc' 
köylerde çocuk bakımı faaliyeti yapılmıf, kundaklar dağıblmtfbr. 

Asri kütüphane 
Yaoılması için 
Evkaf idaresi yardım 

edemiyeceğini bildirdi 

Umumi kntnphanelerdeld kıy· 

melli eserleri kurtlann tahribin

den korumak için demir raflı. 

bol s:ya alan aırl bir kUtnpha· 

neye ihtiyaç ılSrlUdOttınU Ye bu 

yolda bir rapor verildiğini yaı.· 

mııtık. 

Böyle bir bina yapılmaaı için 

eYkaftan da yardım iıtenllmif, 

fak at eYkaf ldareal lıteailen yar

dımı yapamıyacatmı alikadar 

komisyona bUdirmlftir. 

Beykozda eşek bolluğu 
Beykoz çayırında Ye tepele

r · nde birçok ıahipıb. eıekler 

van ı r. Bunların içinde dağda 

dtığmuı ve yabani bir halde 

bü ümüf olan:ara da raatgelin

mektedir. Geçen 1Un Beykoz 

çayırında göri.: len bir eıek yanuıu 

aeyircaerin nazarıdikkati ıi çek· 

mittir. Kıtı daj'da ıeçiren bu 

mah ukun tnylerl iki kanı kadar 

uzam.f ve kafas nın tUylerl de 

gözlerini kapatın . ı t ır. 

Beykoı Be"ed;yesl bahçeleri 

ve çayır an tahrip eden bu sa• 
hipsiı eşek"eri toplattırıp ıattıra

caktı • 

Süt ve yoğurt 
Çok ucuz 
Nisar: ve Mayısta sütiİ" 

kilosu beş kuruşa 
düşecek 

Bu yıl ahn Ye mandara sıblf 
ler! hayvanları için yiyecek ıı~ 
tııı çekmemitlerdJr. Kıı ohn•dı;ı 
içia hayvanlar mer' alarda bol bd' 
yiyecek bulmuılar, bu sayed• Jıfl 
ıtlt iatihsall eksllmemlı, bllj 
artmııtır. ti• 

Şehirde slit fiatla11 dUş111iifl t
lıtanbu!da kiloıu 12 buçıJ•• 

Boğaziçi aahllleriede de 7 bOç d• 
kuruşa satdmaktad11. Ni,.O I 
Ye mayısta ıOtün kilosu A 

1 f 
kunııa kadar dlltecek, bll ~' 
SlllYri yoğurdunu da 10 k~ 
yemek mlimkün olacaktır. Y~ 
daha ı·mdiden 20 kurut• ti 
maktadır. / 

~~~~u~ ~el~d·r;e~i. ..T e~~-b~~; . ~ 
~ehir1i'yatrostr Tiyatrosuııd 

Hugün ı' 

111111111111111 ~:~:~y~:~~ 

lı ııı ııı s;~:~~::::~ J: ~ 
111 akeam ıı11 ot f ~ 

YARA 1iı/ 
111111111 Tü~'::! ~~ -········ ................................ _ ..... ~ 

• · · Beyoğlu fr 

" Tıyatroııı0,J 
Halk Op• 11 

. e 1 
Bogilo matın p 

aktaın 20,sO ~ 
HALfl\f , 

Bugün S Ü M E R dnemasında 

HARRY BAUR'IJ 
Biiytik G Ü L E M mUkemmel filminde 

hm t lı mutlaka görUnUı. 

ilaveten ı PARAMOUNT JURNAL ve CANLI RESIMLEfl 

-- Bug ıi saa t 11 (?e matine, Umumi d l.huli. e 35 kuruıtıJr· 

• . ~1ı;) '.::;;~k::.;.·iı-"~-f~-ı-;-.kli-~~-~ı ~~~;. 
E. C 17 9 aı 12 -

1 
1 JO 

Vapurlar ıirketin Hasköyde kurulan ye- ( 
ni fabrikasında yapılacaktır. lntaala ya • 
kında baılanacaktır, 

s • 
1 NGAPUR 

., _, j 15 89 ıR 08 , • .. . 8 ........ ~ ........... KLARK GAHLE· JAN HARLOV ~1 ................ .-~ 



Sayfa 5 

MEMLEKET HABERLERİ Suyu en bol nahiye 
Gazipaşa nahiyesinde yeni portakal 
bahçeleri yapıldı, fakat yollar çok bozuk Kırkağaçta 

bir arada 
iki bayram 
yapıldı 

Kitalaga 
Balıke•ir golundq, 
Dört•ına 

Binlerce ağaç dikildi ve kurbanlar caıtlı · olarak 
hava kurumuna verildi 

Yıkıldı ---
Eme' deresi taF\ iki 

araba,. sürildedi 

Alanya (Özel) - Akdeniz Gazipaşa ( Yakm bir iatikbalde bu havalinin iıtih, 
...... 7llllİ J'91iıtirilmit limoa Ye porta- ..ı merkezl~eD biri haline alacak o .. 
kal bahçeleri. fevkalade milnbit toprakla- lan ~deniz Gazipap nahiyesinin yollan
n.t ci-....ı..'i lıikld • l:ııanJalan ile aa 3'11PtlfDlak hiç te f..,_iz olnuyaeaktır. 
bu havalide töhret kazanm11 bir N.hi7e diıııhi~ itl_.eie IDÜ8aİt arazi 
~ wııll 3 r · Al.;ra ile Kar -1. oktu s. b-lnnuncl _._ L L • -. .--+w ,..ı E ' ıf nakil 'ft • .- 9 ~ . aa ..- -.ıtiyar 
...ı..- · • ri imlra.. -L.....--- •ı.. Ka..ı...- neresa lumhna k.a..ı.a 

• ~ .. hal- 'L!- d . ,. •. acl bol ~-.... ..a. 
11919 

is ...._ -elile aıcdmı _. aıeUo e., • Z" e sa~ ve ....... 

JCltllbja (Önl) "-' v.tmar(ann 
tulrlle Ktltah1a • Bahkeıir 1olun
MI Mlemetre ıoı+aso, 104+ 
ta llS+OID n 220+000 dekJ 
,_.,._ JI» 'it tna ,- ka· 

Wr ~olıılı.. ~ K...,.,,_ ... : lar balıumaaktadlr. Halı iMı ~et • 
~ .... b ekte. 7o1 -..iacleki ten istifadeye başlamıttır. Yeni yetiftiri • 

J'ıçlnn •ıı ıili ele ba~ iniha.deıJ lan limon ve portakal 'b.J.c;elerinin aayıa 
pçi'-kt1 w ...- aeçtikçe artmaktadır. 

,. ·'Fi'· S. Jlzdea trea ..letlerl 
.... _.. ,.pimaldwl•r. 

Manavgat AnadolUda bir 
Ta..... ewa • 6 kilometre 
• hl.... - iki ..... tr. 
111 lılıl' da. r' lı.e Wr obası 
ali .. 11• ıelm.... Emet dereli 
...... cleredea ı•çmekte olan 
lld arabayı haJYanlarlle beraber 
llrlkl•JIP J&tlrmUflllr. Araba· 
clald iaamly. ldi1l1Uv tarafuıdan 
kartanlmıtbr .. 

tenezzüh şehri oldu 

Kepek buhranı 
i(a-kaiact• knanlar hava kurumuna teılirn, ecmirken Ba "!adı 

~kailwi (Öıel)- Aa-. ba,..i ,.,,, ... canla oı.r.k lı.- kurumuna te- r. __ . 
.,Dılf bijtün memld.t .halkı bapama berrii etmiflerdir. 8ir golı mahalleler - • " Mtnavpttan, l;ir a&L"ie 
~ ebniftir. ~yram betl&rkea DUT dıA '" lüiyJ.rden canlı kurbmı~ Edime ve T-ekirdagıiıdan Maqavıpt. (Öulı) - Mam.,.t DTWı ....... mümlrlnCl&r. 
~ar ve&mif, Ha1bYi buıdom ta 1 mahtelif 8ir\Mı hal~. ve .. ~YUl ~- kepek getirtiliyor Antalya ~yetinin bir linı~n ve po~+ ~s: ıpt, imar Wnr-n~ ~ • 

tafrndan muhtelif lınafar çahn""f\ .. nalarla k111'1U11 mcrkeznun onune aeü· • Bt1 ,.ı Karad.m: Milimi lmUb.l pi • takal bahçeeı . harme aeJebılecek bll' • lihie ~. B• ilnt.,if • 
,, Şelıria muhtelif yerlerin• Waler. rilmit ve kuruma teslim edilmt,tir. ,.._..ıjllan J.zla milatMda kepek.cıM....l· ~a ıtıerkezıdir. Manwptta tk te kaymabm ile bele.iye reieiain çak 

Ce ağaç fidanı dikilnriftir. Kunua a halkm ~ b.ı allka1 tediıdef· Baua 9ebebi IYb OPianlıi lmılerce dönüm arazi bo,tar! Fabt pyretlerit airiiJmektedir. Sanıda 
Mu yal oldaP aibi ba yd da Kırk t JI v• teınhiiril ddliLı v--yle ve bpekle rmau: UD111111 kuttararak ucun bunlan ~ içirw nüfa.a ~ azdır. gençlik maarife ve spora heıreakir • 

'iaçlılardan mühim bir b1mı Jnabml· .laer kafile aeklikçe ilan ettiımiftiı. mal ettikleri bir nevi ekıneii xemekte ol ' Tabii gjzelliji çok~ TaıaBfPNDB dır. 
malandu:. d,yulmaız bir çok gjizııJ çajlayanları Açılan iifman yUrtlannda biç dur • 

G •kt b• latanbul deği~hleri artı.k. ta)ebi kar· ve teli.leleri vardır. Bu ,elilelerdeo W madan çalitıtınaktadır. Her uhada 
ermencı e ır playam\yacak bir hale geJmit. lat•nbullu tifade edilerek el~ .edilineai mümkün Jinden gjine terJkki ~bnekte olan 

kavga ' tüccar WEffirne i-e Teki~lğın~n ~epek_ cel· olan elektrik kuvvetiyle etraftaki bü • ı Manavpt, Adeta Anadoluda bir istiıa·' 
11.ı. tl\:__ı) _ Ba ~1 b•-•..:-ı- .... bettnege ve Karadenız aahiUerme gon • tün vilayetleri kasaba ve köyleri·iıti • fıa• ve tenezZülı k · ) ...... 

-r-fU'A.. r- .,...... • Cleıınıep b .ı·+ krdfrı Kepelı fiall (72 ' mer ezı 0 muf .. w. 

M br , .... -• :ut•• Bir. kifi öltlii, iki kiti kiloluk ç;:) ,;, kuru,. kadu 1ttı.mq. 
'-t 611.t pek n lol .... 11- yaralandı au. . . . ~Jlnnt 111 ltf 
taart.r. He"-- Mr hrt nk'..- l.mir. 7. """-••il ~ ~dıma Germen• Dı!er taraftan Bartın b~~ ~aba IÖltaliya ( Ôz\l) - Şefıte bfc 

• .... _._ kepe-" aıhbate awzır oldu t bit 1-rome\re - .. safedeki Dellil 
lloa raatlaamakta li• --'- Mır _.... ...ııı.mi• hai\t Uri.11• köpÜJJcle ~· u_n ·-~- ... ,_gu~ ea ve llil -

' T-- ı tmma biriqci p.a k .... bir arbcıjıle ol ~uuanıun1l41D1 me,petmes\ .uraılattınnıı • JU)'GIMHI ulıhl feslat ile phre 
k-t hik.IJ91l dlnleailme(dMlr. &m. Köy~ otuıaa. Amanllar ::': ur. Ktipek tüccarlan tPııdiki halde' talebin daha fazla miktarda akıbl • 

... &lıw Mlcw lllf •dea ~ mı4'a bis bclm mwrlıııliııden müıudtaaa ancalııı. yanamı kaftıı.,..bilmelcte.ıirler. masa vs bu arada ıehrin IU 

lalr çiftçi, ~nda c1ft ılnrk .. ~ ~ Rahim iaminde biri J-latim iamia· '1f...ı.....a. 8 1ıı.uı1 ı 
• I ....._ büllea _.... i:leam si• birine alet etnıit, Hatiin de, taban-=a , ı ·wtJt 98 ... çeli 1 lbtiy~nın esaıh bir .. kilde ve 

8lDI çekerek. mubbele edince ortalık alt IOıt&tna (O.et) - 5.hir- Mec- k--- ~....&- bnrlatb-
~Nllliıi.. 118jlt CMı•ı ••lmılw.... üst ohnuttur. Neticede lamaıı imüdde biri IUi 96d1dı \rllç..tait '6\8.-*'tint rılmıt B•lllilr•b m fti için 
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Tokat ( Ömiıi)- Buı .. a ...,_ 
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.1c .... ı. ,.,.ı • .1st.-.. Şaı.t 
.,. lılade _,_allı.. ...,. 
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ıaklan;lan 60 bin liralill da W' Jt• 
aarfedllecektir. 
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6 Sayfa 

F ransada otomobil ile 
işlenen bir cinayet 

Yüz bin liraya sigortalı bir makinisti esrarengiz bir 
otomobil çiğnedi. Hadiseye kaza denip geçilecekti. 

Fakat bir hizmetçi kızın ihban zabıtayı aydınlatb 
Bundan bir kaç ıün evvel F ranaada 1 

bir otomobil kazası olmu11, Sen Jer -
men caddesinden hızla geçen bir oto -
mobil genç bir makinisti çiğneyerek 
öldürmüş ve ortadan kaybolmu11 -
tur. 

Haddi zatinde bir kaza aibi görü • 
nen bu hadisenin esrar perdesi açılın-

ca korkunç bir cinayetin izleri meyda-

na çıkmıştır. 

Mesele şudur: 

Genç, güzel bir erkek olan ve Lati
ye sokağında oturan Giyyom bundan 

bir müddet evvel karışı apartımana 

taşınan makinist T an iyenin karısı 

F ernandez ile tanışmış, ve aradan az: 
bir zaman geçince onunla .evişmeğe 

başlamıştır. Tecrübesiz bir kadın olan 1 
F ernandez, Giyyomu çıldırasıya sev -
miştir. Halbuki Giyyom çapkın ve ah- Katil C iyyom 

Mart 8~ 
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Almanyayı istila 
bir cereyan: 

eden yeni 
lrkcılık 

* * * İki lngiliz alimi "insanlan halis ırklara ayırmak imkansızdır. Almanlara göre 
an sanıın, uzun kafalı, uzun boyludur. Fakat Almanyada bile bu sıfatları 
bir tek insan üzerinde bir araya getirmek imkansızdır ırkçılığın bu derece 
alıp yürümesi müfrit milliyetperverlikten başka bir şey değildir,, diyorlar 

Yukareda Ro• 
••nber, ranın· 
da GBbela, or· 

tada Strlher 

Yukarada Al· 
man dewlet r• 
lel Hltler, r•· 
•ında G8rlng 

-

laksız bir adamdır Yuvasından so - tomobille kendisini takip etmiş ve bü

ğuttuğu kadının derin aşkına geçici yük bir cadde ortasından ıcçerken 
bir macera nazariyle bakmaktadır. hız~a genç makiniste çarpm1', zavallı· 

Bir gün makinist T aniye hayatini yı kanlar içinde bırakarak kaybolup ı 1 . 
yüz bin liraya sigorta ettiğini ve ken- . . . 1853 de Kont Gobineau bir eser ya- esmer olarak kabul edilmiş görünü .. olunamaz. nsanların bir yerde durd 

d 
. . .. 

1
.. k d·~· k . gıtmıştır. zarak yer yüzünde kazanılan büyük, yordu. Avrupalılar aibi Afrikalılar da dan mütemadiyen hicret edip durma• 

ısı o unce ço sev ıgı arısının perı- T · b. b. d h l ··1 ·· ·· ' _ .. anıye ıtta ı er a o muftur. asil her muvaffakıyetin; ilim, san at, Art sayılabilirlerdi. lan b k.ld '- 1 did 
şan kalmıyacagını Fernandeze ıoyle - H"d. . F h l . . u şe ı e &arışma arma yar 

a ıseyı ernandez de der a duy - medeniyet namına başarılan her ışın, Bu mevzular üzerinde kütüphane .. ~ · B · k ı. bil' 
miş onu ne kadar çok sevdiğini bir fak ka A fı d b 1 d 1 l ld F etmıştır.. u çeşıt arışma rın en. ' l muş, at ses çı rmamıftır. ncak Ari'ler tara n an kazanıldığını, u ır- er o up eser er yazı ı. akat Art- . k h l d b .. Am .k d 
d~f~ da.h~ an atm~.ftır · _Saf kadı~ bu I bir hizmetçi kızın tecessüsü bütün kı da Almanların temsil ettiklerini söy- nin kim olduğu, nasıl olduğu anlaşı - yil .~ .. a ~rı~. an m erı a ır • rıJf 
hadıseyı aı.ıkına soyleyınce sersen he-

1 
.. l d.. .. .. .. A . ]emişti Gobineau'nun bu sözü lamadı Turlu turlu ırklar orada yerleş _.,, 

. . . . .. .. p an arı suya uşurmuştur. ynı ma- · . .. ... . . . . · . . . .. 1 __ 
rıf derhal bundan ıstıfadeyı duşun - h lled b k G" söylemesınden once Arılık, hır lısan- Hıtlerın Almanyada ıktıdar mevkıı- ve ıusynaşmıştır. 

.. .. a e oturan u ız ıyyomun oto - 1 b k k h.b. . .. . Al d k iki 1 l l l k d" r• muştur. b"ll -
1 

.•. . T . . . dı. Bu sözle u varlı an ve et sa ı ı ne geçmeın uzerıne manya a ır ı · ngi izi imi son söz o ara ıyo 

G
. b .. mo ı e ge dıgını, anıyenın evıne l G 1 d p · 1 k f. k · lar k ıyyom undan sonra her gun . .•. . .. .. . . . . o muştu. eçen asrın orta arın a ot temız eme ve tas ıye etme , yanı ta- i: 

Fernandeze ya kendisini, yahut ta ko- gırdıgını gormuş, kendısını takıp et • Ari'lerin Hintten çıkarak Avrupaya mamiyle Ari'leştirmek için bir hare - « Avrupada ırkçılığın bu derece ~ 
casını tercih etmesini istemeie başla- miş, iki sevgilinin cinayet hakkında 

1 

hicret ettiklerini ileri sürmüş, buna ket başladı. lıp yürümesi, milliyetçiliğin ifratın 1 

mış, hatta daha ileri ıiderek bu işi bir konuştuklarını dinlemiştir. Biraz ıon- mukabil Pot'un muasırı olan Laton Bu hareket doğru muydu) dan başka bir wey değildir. Müfr~S 
cinayetle temizleyeceğini aöylemi•tir. ra işi efendisine anlatmıf, efendisi de Ari'lerin Avrupada doğduklarını iddia lngilterenin iki büyük alimi Jubain ı... 

T milliyeti haklı aöstermek için ırkçılJ.11>· 
Ne yapacağını şaşıran kadıncağız, karakola haber vermış, zabıta derhal etmiş, daha sonra Maks Muller konfe- Huksley ile Hadden bu bahsi kurcala-

d ık ı l k b. l A "] · k d kk dd' ı tan ba•ka bir mesnet bulunamıyor. 811" mütema i te in erden sonra nihayet Giyyomu ve F ernandezi tevkif ederek rans ar verere ır zaman ar rı erın yara ortaya şayanı i at i ıa ar T 

aşıkının talebine razı olmuftur. Giy - sorguya çekmittir. Bu esnada müt _ hep bir arada, ayni yurtta yaşadıkları- ı1 atıyorlar. na karşı milliyet siyasetini yeni esaslatl 
yom tertip ettiği cinayet planını fU hiş bir sinir buhranına tutulan il nı anlatmıştı. Bunlara göre Almanlar kendilerini göre kurmaktan başka yapılacak blf 
tekilde tatbik etmiştir: Fernandez her şeyi anlatmış, işıkiyle Bu bakıma göre Hintlilerin, İran - sarışın, uzun kafalı, uzun boylu ola- şey yoktur.» 

Bir gün makinist evden çıkınca o- beraber hapishaneye gönderilmiştir. lıların, Yunalıların, Romalıların, Is - ı rak tarif ediyorlar. Bunlara göre bir -----
lavların, Cermanların cetleri hep bir IAri, Hitler kadar sarıfın, Roaenberg Yunan kabinesi 

Evlilikte 
Zevk 
Farkı 

•Yeni nipnlıyım. Evlenmek hazırlı-
iı ile mefııulüz. Yeni evimizin qyaaını 
ahyoruz. Fakat karım ve bayat arka
daıım olacak kızın zn·ki ile benim zev
kim arasında müthit bir fark var. O ·la. 
nun daima bayaiıya kaçtıiuu, benim 
zevkimi de eksantrik bulduğuna sörü
yorum. Onun beğendiii efyayı ben kul
lanamam ve sörmeie tahammül ede • 
mem. Benim alacaiım etyaya o taham• 
mül edemiyor. Beni bir düıüncedir al
dı. Daha ıimdiden baıbyan bu zevk far
kı bizi ileride ayırır mı) 

Nuri 
Zevk f..... kültür farkından selir. 

Nipnlınızm tabaili n sörgüaü uu •ev· 
kir.İ:'ı ıckimül etmesine imlli yoktur. 
Fakat bu evlilik bayabnda mühim bir 
mesele tetkiJ etmez. O aizinle evlen • 
dikten ıonra zevkini yükseltmek İm • 

kinmı bulur. Siz biru söz kapanınız. 
Anlatır sideniniz. 

* 11Bir eençle arkadat olmuştum. Ge -
çende batından bir kaza geçti. Bir a· 
yaiı kınldı. Şimdi yatıyor. Arkadaılık 

icabı ziyaretine gidiyorum. Her sidi -
ıimde kendiaine kitap filin sötürüyo • 
rum. Fakat her ziyaretimde hislerimin 
dostluktan ıc;giyc geçtiğini ve ona kar
tı günden güne derinle§en bir sevgi ile 
bağlanmakta olduğumu göriiyorum. 
Doktorlar ayağının sakat kalacağını 

söylüyorlar. Sevgimi kendisine ıöyle -
meğe cesaret edemiyorum. Ne derainiz ~ 

Nüveyre 
Erkekle kız arasındaki dostluk ve ar· 

kadqlık çok defa aev,iye müncer olur. 
Bunda ıayri tabii bir teY yok. Yalnız 

oğlanı fimdiden ıonra toplu olarak ha
yat arkadqı kabul edip edemiyeceiinizi 

difününüa ve bükıai8üsü ona söre ve
riniz. 

* <ılki hafta evvel nipnlandım. Nipn
landıktan ilr.i gün M>nra bir kadından 
manasız bir m•tup aldım. Nipnlı -
mın itimat edilebilecek bir erir.ek olma
dığını, baıta kendiıi olmak üzere, bir 
çok kızlarla böyle nipnlanıp ıonra ter
kettiğini, eqeç beni de yarı yolda bıra
kacağını ıöy)üyor. 

Tahmin edebilininiz ki bu mektup 
lnidcmi bulandırdı. Nipnhma lr.arp 
duymaia baıladıiım aevsiyi baltaladı. 
Kendisine bir ıey söylemedim. Ne ya
pacağımı bilmiyorum. 

Halide 
Sizi veya nitanlın•u k1akananlar bu

lunabilir ve bunlar eritemedikleri ıeyi 

lörletmeie kallı:ıtmlf olabilir. Onun için 
hüküm vermekte acele etmeyiniz, ev -
lenmeden eYVel nİfanlnuzın eıki laaya
tını tetkik, edin. Bu tetkikatınız si -
ze müıbet netice nrine, o vakit aizi 
kıskananlar tarafından bir tuzaia dü
ıürülmck İıtendiiinizi anlarsınız. 

Maamafih öyle a:ençler az değil. Ni
tanlanmayı kızlan elde etmek için bir 
va:nta olarak kullananlar pek çoktur'. 
Bunlardan birine düpnemit olmak için 
ihtiyatlı bulununuz. 

1'EYZE 

arada yaşıyorlardı. kadar uzun kafalı, Göring kadar.iri, ve 
Bunu müteakip araştırmalar ~la- L Streher kadar mert olmak gerektir. 

dı. ve kafa tasları ölçüldü 188.5 de Fakat Almanyada bile bütün bu sıfat
Brakisefal'lar (yuvarlak kafalılar) ve lar bir araya getirilememektedir. 
dolikosefal ler (uzun kafalılar) hak - j O halde insanları halis ırklara ayır .. 
kında bir çok yazılar yazıldı. Ve bu mak imkansızdır. Bugün ırk meselesi, 
yazılar Thomas Huksley üzerinde çok 1 sırf iktısadi ve kültürel bir mesele ol· 
tesir etti. Ona göre Ari, uzun boylu, mu,tur. Onun için beyazlar, siyahlar, 
sarı saçlı, uzun kafalı bir insandı. Bu sarılar, esmerler ayni içtimat muhit 
insan timal denizi ile Ural dağlan ara- içinde yapdıktan ve bu muhite afıl .. 
sında yetişmişti. Öte taraftan laaac tıktan sonra biribirlerine ısınıyor ve 
Taylor, Ari'nin yuvarlak kafalı oldu- biribirleriyle evleniyorlar. Yer yüzün
duğuna kanidi. Vaçer Pouge de ayni fi. deki bütün ırklar bu yüzden biribirle • 
kirdeydi. Sergi bu çefit kafalar arasın- rine karışmıf ve bu karıtıklık içinden 
da fazla bir fark bulunmadığı kanaa - çıkılmıyacak hale gelmiştir. Yer yüzün
tinde idi. de bir tek halis ırk yoktur. Afrikanın 

Neticede Art, hem yuvarlak kafalı, ortasında, kutupların göbeğinde bile 
hem uzun kafalı, hem sarışın, hem de böyle bir ırk bulmap imkan tasavvur 

Kral mecliste ekseriyet 
• 

kazanan Sofulisi kabineyi 
teşkile memur etti 

Atiaa, 7 (f}sel)- Sofulia 2CJI 
reyden 148 reyle Mecllı BaıkaO' 
btı•• Hçilmiıtir. Kıra), sofuli .. 
J•Di kabineyi teıkile meaılJI 
etmlıtir. Ejer Sofuliı kabin•!1 

teıkil edemezM bu it Çaldaıls' 
havale edilecektir, 

Hublye Naıırı Metaba_. 
aldıtı tedbirler uyealnde ordun°' 
devlet ıiyauıına aykırı taYJrl•' 
almasının &nll~e geçllmiıtir. ~ 

Y ıldönümlerini 4 senede bir kutlulamıya mahkum çocukla' 

~ ' 
Bu ıenelü tubat ayı 29 ııündü. Gelecek ,ene ı; 

sün tutacak. Şubatın yirmi dokuz gün olmıası lı _ 

dört yılda hir defa tekerrür eder. Bu itibari• t~ 
batın yirmi dokuzunda doğanlar, yıldönüıtılet d' 
ancak dört yılda bir kere kavuşurlar. Londr~.dıt JD' 
tubatın 29 unda buna dikkat edilmiş ve o gu~ b" 
ianların bir kısmı tesbit olunmuştur. Resmirnı.ı 

çacuklan ıöateriyor. 
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Tarihi tetkikler I 

lstanbulda 
temin 

asayiş nasıl 
edilirdi? 

F aiJleri bulunmayan cinayetler için gizli zabıta 
teşkilatı da vücude getirilmişti. Bu teşkilatın 
reisine Böcekçibaşı denirdi. Böcekçibaşının 

maiyetinde kadınlar da çalışırdı 
T anzimattan evvel lstanbulun asa

Yişinden en basta sadrazam mes'uldü. 
Zaptü raht maksadiyle sadrazam şehir 
dahilinde dola:şır. asayişin bozulmama-l 
8•na dikkat ederdi. Hatta İstanbulun i 
~aptını takip eden ilk çarşamba günü 1 
F'atihin değerli veziri azamı Mahmut, 
Paşa şimdiki gibi ticaretgah olan Un
kapanı ve Yemiş iskefeşİ cihetlerini 
dolaşmıştı. Yeniçeri ağasını muhzır a
ğayı, Sipah kethüdasını, Cebeci, top-, 
Su, çavuşlarını, Bostancı odabaşısını, ' 

ltalya o:ın iki 
karşı tahkim 

adayı kime 
ediyor ? 

Bir Amerikan gazeteçisinin verdiğii 
cevap : " Türkiye, lngiltere 

Yunanistana karşı ! ,, 
ve 

Son ay içinde azami hadde varan tahkimat hakkında 
şimdiye kadar intişar etmemiş şayanıdikkat malômat 

(Nevyork Taymiı) in Atina m\l -
habiri Georgeı W eller yazıyor: 

bir tüfekçi ve bir matracıyı yanına ala~ 
~adrazam icap edenleri devirip dövmek 
•çin falaka ve değnekler de yanında 
olduğu halde Unkapanındaki «Ehli 
harf)) divanhanesine uiradı. Sonra Ye
trıiş iskelesi çardağına giderek esnafı 
divan edip meyvaya, badehu aırasile 
•cbzehanede sebzeye, aalhanede ete 
llarh koydu. 

«Kral Jorjun Yunan tahtına geç· 
meıi üzerine İngilterenin Kıbrısı 
y unanistana vereceği ıayi olmuftU. 
lngilterenin son zamanlarda Kıh • 

~ . 
rısı tahkime ehemmiyet vermemesı 

\' İstanbul asayişinin muhafazasına 
baeniçeri ağası ile Bostancı ba~ı, Su 

Şı, Aseş başı da memurdu. 

ve mahalle aralarının temizliğine bak
mak, bozulmuş kaldırımları yaptırt
mak, yıkılmak tehlikesine maruz bina
ların yıktırılması lüzumunu mimar ba
şıya ihbar eylemek vazaifiyle subaşı 
mükellefti. Şimdiki Şehremaneti vazi
fesi, tabii daha muhtasar bir surette, su Yeniçeri ağası haftada iki üç defa, 

tece veya aündüz, İstanbulun sokak ve 
Jla~arlarını dolaşırdı. Münkiratı nehye- ba,şı tarafından ifa ediliyor, Şehremini 
d ünvaniyle mevcut memurun vazifesi 
h
er, tuttuğu sarh<>fun dirliği yoksa 
.addi şeri vurdurur, dirliği varsa zabi- ise sarayı hümayuna münhasır bulunu
tın yordu. Subaşı ünvanının şehreminine . e gönderip haddi teri vurulması va-
~~fesini ona tahmil ederdi. Ele geçirdi- tahvili .çok son~a~ır. . . . 
tı diğer milcrimler Yeniçeri ocağına Evlı!a çelebının sayısını on ıkı bıne 
tl'ıensupsalar kendisi hapsettirir değil- , çıkardıgı esnaf paspanlarını da zabıta 
ltrse sadrazama gönderirdi. Tutulan 1 memurları arasında saymak lazım ge
'r' eniçeriler içinde asılmaları lAzım ge- lir. Bunlar gece gündüz, bilhassa gece
!enler olduiu halde sadrazamdan bil- leri şehri dolaşırlar, evlerle dükkanlar-
lati:~an darağacına çektirirdi. dan sirkat vukuunu menederlerdi. Bu 

S 1 esnafların riyaseti subaşıya aiddi. 
1 onraları stanbul ve tevabiinin za-
bıta işi bir kaç kısma ayrılmıftı. lstan- Geceleri asayi;şin muhafazasiyle 
l.l) kısmının aarayı hümayun civarın- Ases başı muvazzaftı. Ases başı gece
~n rnaadası yeniçeri ağalarına, sara- leri gezer, aseslerin vaziflerini hakkıy
)t hürnayun harici addolunan Ayasof- la yapıp yapmadıklarını kontrol eder
~~· Hocapa,a, Ahırkapı tarafları Cebe- di. Hırsızlara, sarhoşlara rastlarsa ya-
1 başılara, Kasımpaf& ile Galata ci- kalar, cezalandırırdı. 
~etleri Kaptan paşalara. Tophane tara- Ases başının geceleri asayişin mu
U i1e Bcyoilu semtleri topçu başılara, hafazasından başka cuma günleri sad

. 8kiidar, Eyüp, Kağıthane, Boiaziçi- razamın gideceği camiin yolu üzerin
~!\ iki tarafı, Kadıköy, Adalar, Ayas· de bölüğüyle beraber durup sadrazamı 

fonos tarafları Bostancı başılara selamlamak, ve cürmü cinayet erba
~ahsustu. Bundan fazla olarak muhte- hından birinin asılması lazım geldiği 
lf llıevkilerde {Usta) namiyle yerli takdirde maiyeti ile beraber siyaset ma
~bitler bulunur, bunlar da yalnızken- halline gidip, zaptü rabtın muhafaza
~1 ll'ııntakalannın asayİfini teminle mü- sına dikkat eylemek te vazifesi cümle· 
b ~IJef tutulurdu. Mesell (Bebek) te I sindendi. 
~ll'ı Kasrı hümayun bckçiliii, hem de Kazaskerlerle kadılar davalara bakma
t .. bek ustası namile kaydı hayatla çı- 1 ıarı, ve asayiş işlerine karışmaları itiba
~'i. olrnuş biri vardı. M_A!yetinde icabı riy]e zabıta memurlarından sayılabilir-

dar nefer de mevcuttu. ler. 

~ Bostancı başının zabıta memurlu- T alimhaneci başı ile korucular da 
~ tıdan ve saraydaki vazifesinden baş- inzibata memurdular. Bunlar Okmey~ 
ij" bir hizmeti daha vardı. O da filike danında dolaşırlar, tuttukları mütte
~~ te,şrifi hümayun vukuunda «Filikei hem haramzadeleri cürümlerine göre 
\il'l"ıayun» un dümenini kullanmaktı. tecziye olunmak üzere ahçıbaşıya tes

Cündüzleri kol gezerek çarfı pazar lim ederler, veya ccyayların çilesiyle bir 

~ -
Hayatta GördOklerimiz 1 

~~klliiyük bir lokanta. Bir ıenç kızla bir 
ek girdiler. 
lıtiıı · d . . . . · · K · · t~ 1 e ıyı gıymmıfb. ız, ıırın ve 

) ~el. Erkek ağır ve düşünceli a:örünü

~:· Coraon a:eldi. Genç kız Hıteye 
ıttı v- .. 1 d. 

~ ııoy e ı. 

~~f._ Bana, rozbif, kuşkonmaz, tavuk 
tc · S 81

• dondurma. 
0 nra erkeğe döndü: 

._ Sen de bunları yer misin Vedat~ 

._ N ı · w 
~ ası ıstersen yavrucugum. 

ene; kız sevimli sevimli a:üldü: 

._ Arna aen ne seversen. 

y Peki, öyle olsun. 
~l cn-ıekler geldi. Garson dolaşıyor. 
lıq ar cülü§crek yiyorlar. Fakat erkek. 

~hiri nee' eye ra2-men lı:ederli. 

Lokantada bir sahne 

Nihayet yemeklerini bitirdiler. Genç 
kızın sesi yeniden fısıldadı: 

- Peki, timdi ne yapacağız?. 
- Ben çıkayım ıen hallet. 
Kız hırçmlaşdı: 

- Çıldırdın mı ben yalnız nasıl hal· 
!ederim~ 

Fakat daha sözünü bitirmeden er • 
kek yanındaki sandalyede duran, şap· 

kasile, eldivenlerini ve ba~ıonunu ala • 
rak gitti. 

Genç kız sapsarı olmuştu. Bir kaç 
dakika sonra ben lokantadan çıkarken 
o da kıpkırmızı bir yüzle kolundaki kü
çük altın saatinı çıkarmış, garsona uza
tıyordu. 

Muazzez FAiK 

bu pyianın yeniden canlanmasına 
hizmet etmiıtir. lngilterenin adayı 
lngilizle§tirmek ıçın hazırladığı 
maarif kanunlarını tatbik etmemt-· 
si de ıayiayı kuvvetlendiren sebep~ On iki adadan biı ıörtlntlı Mtyiı ada11 

Jer ara11ndadır. Gerçi lngiliz gaze • küçük adalar memnu mıntaka ad • tarafından Lokki, garp tarafınd; ·1 

teleri balyanın on iki adayı tahkim dolunmaktadırlar. Maria körfezlerini muhtevi bulun • 
etmesine mukabil lngilterenin d~ Bir li:arp vukuu takdirinde ltal • malarıdır. Hangi tarafın daha ev -
Kıbrıaı tahkim etmesi için bir haylı yanlar kendilerini derhal Türk or- vcl hücuma uğrayacağı meselesi mese· 
yazı yazını§, ve İngiliz liderlerinden dusun~n pençesinde göreceklerini le değildir. Çünkü harp gemilerine bir 
bir kısmı bir hayli uğra§Dllf iseler tahmin ediyorlar. Bunun için İngiliz kaç dakika içinde adanın sırtındaki 
de lngiltere hükumeti Kıbrıatan i~ • gemilerinin Türk ve Yunan donan- dağların himayesine tevdi etmek 
tifadeye pek ehemmiyet vermem•§- malarile birlikte, meseli Milletler mümkündür. Buraları ise çapı 75 
tir. Kıbrısın ortasındaki geni§ ovva- Cemiyetinin arzusunu yerine getir • milimetre olan elli topla tahkim o • 
lar, hava üssü olarak kullanılmaga mek bahanesile ltalyanlara hücum lunmuştur. Diğer taraftan Lokki 
elveritlidir. Adanın cenup kıyıları etmelerinin kafi geleceğini düşü - Malta gibi tahtelbahir ve torpil nğı 
sahil tahkimatına ve topçu mevzile- nüyorlar. ile muhafaza altına alınmış bulu -
ri inıasına müsaittir. ltalyanlar bir takım Türklerin nuyor. 

Fakat Kıhrısın limanları pek mü- tüccar kılığına girerek adaları zi • Bu ayın başlarında Lerosun kuv-
sait olmadığı için İngilterenin Kıh- yaret ettiklerini sanarak Türklerle veti 6000 askerden ibaretti. 90 pilot 
rıı limanlarını bırakarak umumi ticareti kesmit olmakla beraber hü- ve 400 tayyareci (100) e yakın de -
harpte harp gemileri ve deniz tay • yük tahkimatın dürbünlerle görül- niz tayyaresini idare etmektedirler. 
yareleri için çok müsait oldukları mesinden endi§e ediyorlar. Diğer Sahiller, tel örgüleri ile ihata edil • 
anlatılan Kiklades (Siklat) adala • taraftan adaların yerli rumları, İn- miştir. Müsaadesiz yakla§an gemi-
rını almak istediği anlaıılıyor. giliz Entelicenı servisine mütema • Jere derhal ate§ ediliyor. 

Yugoslavya, Türkiye ve Yuna • diyen malumat yetiıtirmektedirler. Cenuptaki Kalimnos adası, Rum-
nistanın İngiltere ile askeri bir an • sı·nyor Muıolın' 1' bundan bı"r mu··d- l k 

ların gösterdikleri dü§man ı yü -
tant yaptıkları Romada haber alı • det evvel Akdenizde genitlemek zünden hafif tekilde tahkim olun -
nır alınmaz ltalya on iki adayı tah- istediğini söylediği zaman maksadı, B l · 
kime fevkalade ehemmiyet verdi. muıtur. urada seri ate! i yırmi top 

Tahkimatın bu ay içinde azami de- söylendiğine göre on iki adayı te • ve ordu 1500 kadem yüksekliktedir . 
mel oibi kullanarak cenubi Anado- K s St I' K t R receyi bulduğu, sureti mahsusada • o , ampo ıa, arpa os ve a-
luda bir İmparatorluk kurmaktı. doı adaları, Eae denizile Akde • alınan haberlerden anlaıılıyor. • 

Gerçi buradaki deniz kuvvetleri Fakat bu üsleri Türkiyenin ıözü nizi bağlıyan boğaza kartı kullanı· 
on iki muhrip ve 8 tahtelbahire in- önünde tahkim etmek mecburiyeti lan müdafaanın anahtarını teıkil e-

Fransanın da Türk • Yunan ittifa- d" ı O ik' d ·1 G" 't dirilmit ise de buna mukabil asker ıyor ar. n ı a a ı e ırı ve on 
miktarı ( 40.000) e çıkarılmııtır. kına önayak olması projeyi suya iki ada ile Kikladea adaları arasın • 

ltalyanlar, yabancıların ancak düıürmüı, ve on iki adanın tahki • daki boğaz lngiltere, Türkiye ve 
tahkimat yapılmıyan adalara ıirme- minden vaz geçilir gibi olmuıtu. Yunanistan Rusyadan ve Romanya
lerine müıaade etmektedirler. Le - Bugün Patmstan Kalymnoıa ka • dan petrol gönderilmesine mani 0 -

ros, Kos, Stampalia adalari ile Ra • dar uzanan §İmali adalar silsilesi lur, yahut İngiltere donanmaıı Tür. 
dosun cenubu garbi kısımları daha fark veya ıarpten vuku bulacak her kiyenin yardımına koşana ıevkül
............................................................ taarruza kartı hazırlanmııtır. Ada· ceyı bakımından büyük bir ehem • 
ağaca ıalbile tir baran» edüp geçer-- ların cenup grupundan bilbaua 

miyet kazanır. 
lerdi. Kos, Stanpalia ve Radosun Türkiye Koı adasının cenubi ıarbındaki 

Failleri elde edilemeyen cürümleri karıı olan tarafları açıktır. Çünkü 
takip ve mücrimleri derdest eylemek Kafalle burnu, Egedeki müstahkem 
zabıtai hafiyesile mükellef olmak üze- Türkiyenin hu taraftan tehlikeli ol- mevkilerin en kuvvetlilerinden bi • 
re Böcekçi başı namile bir memur var- madığı anlatılıyor. Fakat hu ada - ridir. 

Bir harp vukuu takdirinde ltalya 

ıarki Giridi iıgal huıusunda Jngil-

dı. Şimdiki taharri memurlarına müşa- lar cenuptan lngiltere, ve ıarktan 
bih olan bu memur arayıp bulduğu Yunanistan tarafından vuku bula -
ınücrimini Ağakapısına, Yeniçeri a- cak her taarruza kartı hazırlanmı§· 
ğasının ikametgahına, ihtisap nazırı- tır. Yunaniıtanın Giritteki Suda ve tere ile yarıta çıkacak ve Girit ile 
nın konağına, yahut Baba Cafer zin- Mirabelle körfezlerinin İngiltere Türkiye arasındaki geçidi kapa • 
danına gönderir ve her birerlerinin t f d k il I 1 mağa, İngilterenin Türk ve Yunan ara ın an u anı maaına razı o • 
cürümlerine göre bazısının elleri, bir I donanmalarına •ardım etmesı"ne 

ması talyanın bu hesapları yapma- " takımının kulakları kesilirdi. Di§ kır- mani olacaktır. 
mış olanlar varsa dişleri kırılırdı. Mü- una saik olmuıtur. 

Ş. l' .. h d ı Rados on iki adanın en büyüğü • kerreren cürüm işlemiş olanlar, yahut ıma ın munte a11n a o an 
adam öldürenler idam edilirdi. Patmos adasının tahkimatı sathidir. dür. Burada adanın §ark ve garP. 

Böcekçi başının maiyetinde erkek- Patmos ile Leros arasında Lipıi gi • tarafında 250 top bulunmaktadır. 
ten baka kadın da vardı. Maiyetini ale- bi bir takım küçük adalar vardır. Adanın cenup kıımı tel örgülerile 
lekser hırsızlıkta vesair cürümlerde T"' k' t f d b" h k t kuıatılmııtır. Buradaki 25.000 as -.. .. ,. ur ıye ara ın an ır are e . . 
sohret kazanmıs, sonra tovbekar ol- k b l d L t hl' t k ker üç saat ıçmde adanın en uzak 
• ' v • vu u u ur a erosu a ıye e me 
malarından dolayı affa ugramış kımse- l" 1. I l t ht lb noktalarına naklolunabilirler. Deniz 
1 k'l ·~ · · · h h l l azım ge ırse tayyare ere a e a· 
er teş ı ettıgı ıçın atıra aya e ge - h" l b d 1 d h k l tayyareleri ile muhrip devriyeleri 

db. l d · l l ·· ·· · 1 ır er u a a ar an ma ru at a a - ' 
mez te ır er ve esıse er e curum ıs e- Rados ve Lerosdan muntazam bir 
miş olanları bulurlar, bulunmasından ca~lardır. 
ümit kesilen çalınmış eşyayı meydana Italyanların Leros adalarını en surette hareket ederek on iki ada 
çıkarırlardı. belli başlı müstahkem mevki yap • sularını daimi bir tarassut altında 

Mehmet Zeki malarnın sebebi bu adaların ıark bulundurmaktadırlar.» 
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Grazyano, yerden güç
lük e doğrulmuşgençkızın 

kılıncını almıştı 

Sağına döndüğü zaman yan beli
ne kadar çıplak ve iri yarı bir köle 
gördü. Camdan yapılmıı gibi göz· 
lerle genç kıza bakıyordu. Bu ha · 
kı§lar sanki İnciyi öldürmiye hazır 
duran bir celladın bıçağı kadar kes
kindi. Korku ile soluna baktı. Ora· 
da da gene öyle bir köle vardL ile· 
ride ve daha ötelerde bir kaç gemi· 
ci merakla onlara bakıyorlar, fısıl

tılarla konu§uyorlardı. 
- He!... He... Anladık .•• 
Bu sözleri biraz yükıek sesle 

Muhsin kaptan ıöylemi§ ve genç kı
z dönmÜ§tÜ. 

Hasan ağa genç kıza yakla§b: 
- Durmu§ reis te Pulat Bey de 

vezir gemisinden çağırılmıılar. Ne
redeyse gelirler. O zamana kadar 
size Dunnu§ reisin kamarasını aça
caklar. Hem bekler, hem de dinle -

nirsiniz. 
Genç kızın gözlerinin derinliğin

deki ıüphe kıvılcımları birdenbire 
dııarı fırladı. Geriye döndü ve: 

- O halde ben de oraya gidece • 
ğim ... Oraya götürün beni .•• 

Bırakın 

Beni! .• 
Diye biraz önce gelmiı olduğu 

kayığa inmek istedi. Fakat sözünü 
henüz bitirmemiıti ki dört kuvvetli 
el onu dört demir pençe gibi yaka • 
ladı. Bunlardan birisi onun batını 
saran örtüyü ağzına doğru çekmi§, 
kapatmı§, sonra bir kut hafifliğile 
havaya kaldırılarak bilinmiyen bir 
yere götürülmeğe baılanmııtı. 

Genç kız çırpınıyordu. 

- Alçaklar ... Beni aldattınız. Bı
rakın beni ..• Y okıa .•• 

Diye bağırmak istiyordu. Bunlar 
ağzından çıkabiliyordu, fakat çık

malarile boğulmaları da bir oluyor
du. 

fere gidecek Seferdeki bir gemide 
kadın bulunması iıe yaıakbr. 

- Fakat, bana yalan' söyledin ••• 
Burası Durmu§ reisin gemisidir, de
din .. Bu sözlerine kim inanır? 

- inanmak veya inanmamak si
zin bileceğiniz ıeydir. Vezire, yani 
vezir kahyasına tokat vurmanın ce
zası çok daha ağırdır. Bu kadarla 
kurtulduğunuza §ükredin. Eğer ge
ne uysal olmazsanız sizi bağlıyaca· 

iız ... 
- Bağlayın... Ne duruyorsu • 

nuz? .. Ben Dunnuı reisin gemisin
de kalmnk istemiyorum. Fakat onu 
bir defa görmeliyim. Pulatı görme • 
liyim ... Bu bir alçaklıktır Neden 
bunları önce söylemediniz... Beni 

aldattınız ... 
Genç kız Has n ağanın üstüne 

hücum etmi§ti. 
Hasan ağa tırmık ve yumruk al-

bnda kalacağını anladı. 
Bir İ§aret yaptı: 
- Bağlayın! •.• 
Dedi. 
iki köle genç kızı kalınca bir ör • 

tüye sardılar. Sonra sımsıkı bağla • 
dılar. Sedire bıraktılar. 

Genç kız yumutak sedirin üstün
de kıvranıyordu. 

Bağırıyordu: 

- Pulatl ... Pulat!. .. Yeti§ ... Be
ni kurtar!... Aldattılar beni... Be
ni götürüyorlar! .. 

Lakin kamarada artık hiç kimse 
yoktu ve bağırmalarına da hiç bir 
cevap alamıyordu. 

* -23-

Pulat Reis ... 
Lükresya kendisinden hiç bek • 

lenmiyecek kadar hızlı bir hareket 
yapmı§, yere düıen kıhcı tekrar al· 
mı§tı. Yaralı delikanlının önünde 

Bir merdivenden inildiğini, bir yalın kılıç ve dövü§meğe hazır du
kapının açıldığını, içeri götürüldü.. ruyordu. Bakıtlarında ve her ha • 
ğünü ve orada yumutak bir sedirin tinde bir asalet ve cesaret okunu • 
üstüne atıldığını anlamı§tı. yordu. O daliika ölümü bile göze 

Kendiıini tutan ellerden kurlu • aldığı besbelli idi. Zaten her biri bi-
lur kurtulmaz yerinden fırlamıştı. rer atmaca gibi duran leventlere 

iki Habe! kölesi de iki tarafında böyle bir genç kız silah kullanmak· 
idiler. ta ne kadar usta oluna olsun elbet 

Hasan aia §İmdi onun karımnda 
sinsi sinsi gülümsüyordu. 

Genç kız: 

- Alçak ... Benden ne istiyor • 
sun? Bırak beni ... 

Diye bağırdı ve onun üzerine yü
rüdü. 

fki kuvvetli el onu olduğu yere o· 
turttu. Genç kız sağına ve ıoluna 
bakınca gene deminki iri yarı ve ya .. 
rı çıplak köleleri ıgördü. Hasan ağa
nın bir tek işaretile ıenç kızı yak • 
lamak, bağlamak veya onun her 
hangi bir emrini yapmak için hazır 
durdukları besbelli idi. 

Vezir Pa§anın 

Emri 

Hasan ağa ellerini uğu!lurarak o
na yakla tı: 

- Görüyorsun ki hırçınlıktan bir 
fayda yok . . . Vezir pa!Clnın emri 
böylt..dir. Burada kalacaksın, nereye 
götürülürsen ses çıkarmıyacakaın. 
Ben yalnız şu kadarını söyleyim ki 
canına ilişilmiyecektir. Hatta seni 
yabancı hiç bir erkeğe de verecek 
değiliz. İstanbula götüreceğiz. O -
radnn babana haber gönderilecek 
'\ e ancak o gelip te seni alabile -
cek... Çünkü Dumıu§ reis ıimdi c-

karsı koyamazdı. 

Durmuı reis ise onunla dövü!me· · 
yi hem istemiyor, hem de incitme
den ele geçirmenin çaresini düşü • 
nüyordu. Çünkü eenç kızın, insanın 
gözünü alacak kadar aiizel olmakla 
beraber yüksek bir aileden olduğu
nu da anlamı§tı. Böyleleri ise çok 
zaman birer canlı define idiler. 

Durmu§ reis etrafına göz attı: 

- Süleyman! .. 

Süleyman cevap verdi: 

B . ' - uyur reıı ... 

- Şu kıza söyle, kılıcını yere bı-

raksın da teslim olsun. Yoksa ken· 

dileri için hiç te hayırlı olmaz .•• 
Süleyman huni n söyledi 

Bu sırada Grazyano da güçlükle 
doğrulmu genç kızın elindeki kıb
cı hemen. almııtı 

Lükresya ona yav fça dedi ki: 

- Hançerini bana ver. 

-Al! ... 
Şimdi iki kişi olmu§lardı. 

Lakin genç kız daima delikanlı-
nın önünde duruyor, ona yapılacak 
olan hücumlara önce kendi göğsünü 
venneğe hazır bulunuyordu. 

( Arkası vat ) 

SON POST~ 

Görülen Hesaplar!... 
Sadrazam Murat Paşa başdefterdar 

İbrahim Paşayı tuttuğu halde Yen içeri 
kethüdasının adi bir sebeple ocak ağa -
lannı ba~na toplıyarak tehdidiimiz bir ta
vırla müracaat etmesi üzerine azle, yerine 
Surnazcn Mustafa Paıayı tayine mecbur 
oldu. 

Kethüda bu kadarla da kalmadı. Sad
ri.tamı hiçe sayarak padişaha müracaatla 
eski defterdarın hesabının görülmesi için 
hattı hümayun isdar ettirdi. Murat Pll§a 
İbrahim Paşayı muhafazaya kalkıotı ise de 
hünkarı kandıramadı. 

Eski ve yeni defterdarlar karşı karıı:Ya 

celince aralarınd gürültü başladı. Mustafa 
Pa§ll münasebetsiz bir tavırla: uBre sarhoş 
kani on bin yük akçe. Hazzı nefsine telef 

ettinıı dedi. lbrahim Pa~ §U mukabelede 
bulundu: «Bre cahil edepsiz. defterdarlık 

zurna çabnak değildir. Var 8en zurnanı 

çnl. Bu üslup ile sen nice defterdarlık eder· 
sin. Ben yinni gün defterdarlık edip cemi' 

======---
Mart ~~ 

•• • un u o maç arı 
Güneş Altayı bire karşı yedi, Fener de Çankayayı 

sıfıra karşı üç sayı ile mağlup etti 

umuru sahibi devletin fcrmanile gördüm. O kU F Ç k d bl t n ener· an aya maçın an r ens an no 
Sende olan altı yüz yük mali mirlyi sen I e 
nice eyledin». zmirin habrı sayılır takımlanndan J kurtulan Ankaralılar yerden uzun 'I 

N·,. olan Altay dün ikinci ve son marını, seri paslarla F enerbahçe kalesine teh' le büyüdü. Dövüş derecesine v(lfdı. - "'$ 

hayet çnvuşbaşı ikisine de cayıptırı> dedi. Güneş ile yaptı. iki gün evvel likeli hücumlar yapmıya başladılar· 
Ayırıp evlerine gönderdi. yaptığı maçta Fenerbahçeye karşı Fakat iyi bir müdafaaya malik olıJ11 

Mehmet Zeki 6-2 mağlup olan Altayın dün kendini j F enerbahçe bu akınları kolaylıkla dil'' 

Bir Doktor 
Günlük 
otlarından 

n 
Pazar 

(*) 

Peritonit Tüberküloz 
"Karın zarı veremi 
Muayene ettiğim bir hastam anlatıyor: 
- Karnımda gördüğünüz bu şiş dört 
aydanberi başladı. Akşamlan ve ha
zan gündüz h fif bir ateş yukselmesı 

toplayarak düzgün bir oyun göster -ı' du!uyor, topu forvetlerine vermekte 
mesi bekleniyordu. güçlük çekmiyordu. 

Ankaranın Çankaya takımı karşı - ı F enerbahçertin sol taraftan yaptı : 
sında bozuk bir oyundan sonra güç 1 ğı hücumlar Arikamlılan .pek yıldırt 
halle mağlubiyetten kurtulan Cünep, yor, sağ hafları Fikretin bumund,ıl 
takımı ilk devreyi 2 - O galip bitirdi, ayrılmıyordu. 

! ikinci devrede Güne~ b~. Altay da ı Sağa giden bütün toplar ~eni kiiçôl: 
lbir gol yaptılar. Bu suretle oy~n İ - ı 1 Fikretin ayağında bocalıyor, bu oytıfl' 
1 gibi büyük bir farkla Altayın aleyhin-

1
·cu yerinin henüz acemisi o1duğoıt0 

de bitti. gösteriyordu. 
Oyuncular arasında Vahap, Fuat, Karşılıklı hücumlardan sonra oY1' ' 

Sait gibi Jzmirin olduğu kadar bütün nun 25 inci dakikasında Ankara lcB ' 
memleketin de tanınmış futbolcu1an lecisi, Sabanı top zannederek kucatd~' 

oluyor ve avuç içlerimde ve alnımda b l Al b I "bi • · b · 1 d Hak b h k · ...... nııı' 
terleme ve umumi bir kesikliktcn ıztı· u unan tayın u mağ u yetını L- 1 ı. em u are etın cezasıntıy- ~ 

raz da talisizliğine atfetmek lazım geli-
1 
tı ile neticelendirdi. Fikretin sağd .

1 rap çekiyorum. e 
_ Sıtma çektiniz mi, ba,ka ağır bir yor. Bunun haricintle iri ve sağlam attığı sıkı bir şüt takımırun ilk sayısı 
hastalık geçirdiniz mi) yapılı oyunculara malik olan Altay ta• neticelendi. -~~ 
_ Hayır ne ağır bir hastalık ve ne de fkımı futbolda istenen teknikten ol- Bu golden sonra Fenerliler tat~ .... , 
sıtma. Sade sık sık nezle ve gribe tu - ıdukça uzak, ve sadece işi kuvvete. dô-

1 

arttırdılar. Ali Rizadan Filtrete, f ı1' , 
tulurum. iterek oyun çı.kar:mağa ~lışan bir ta - retten şabana giden top nihayet ~
Rengi sarı, fakat bünyesi :$Örünüşte kım manzarası vermektedir. J banın sıkı bir şütiyle ikinci deh 0~ 
şişmanca görünen -bu hastanın gerek 

1 

Futbolcularının oyun bilgilerinin l ırak Ankara kalesine gitdi.,Bu ~ld .. 
rontgen plağında ve gerek seriti mua- azlığı da Alt;ayı şimdiye kadar düşme1 il sonra Ankaralılar da kendilerini' S~ 
yenesinde ciğerlerde eski bir ve.rem gc· .diği bu. müşkül vaziyete sokan belli termeğe çalıştıları. Bütün kuvvetleri / 
çirdiğrni işaret eden gölgeler ve leke- başlı saj:>epleıden biridir. ni ayaklarına vererek hasımlarını 51 
ler buldum~ Göğüsten sonrn kan vası- J l Görgü ve tecrübe eksildiğini de kıştırnıağa bBf?ladı ar. ,., 
tasile bünye znyıf bulquğu kann za- " 

bunlara ilave edecek olursak ;vaziyet J3ir kaç güzel ..akıqlan Necdetin' , 
rına savlet eden verem (kah) ~il -
lc.ri bumda yaptığı irtişahnt neticesi 
karnı dlFlrıya doğru şişm~f ve mühim 
bir miktarda su toplarµnasm::ı .yardım 

etmi~. Hasta,Yı güne~li 'bir odndn ve ya
takta istirahat altına aldık. Karnına a
rap sabunile bir hafta h fif masaj ya -
pıldı. Müdrir ilaçlar aldL :IBalıkya -
ğı hülasası kullandı. Güneş banyosu ve 
kuvvetli gıda tedavisi altmda yava~ 

yavaş ~ş ind~bünyesi ku;vvetlendi. Şi

rınga ile bu suyu almagn hacet kalma
dı. Çünkü bu yolda yapılacak bir nıü
dahale yeniden su toplanmasına sebep 
olacaktı. Şımdi vaziyetinden memnun
dur. 

( •) Bu notlnn kesip saklayınız, ya
hut bir albüme yapı§tırıp kolleksiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanmızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadr.uza yetiıebilir. 

Son Posta 
ıli.AN FIATLARI 

Gazetenin esas yazısile 

bir sütünün iki satm bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayf ıurına göre bir san -
tim ilan fiatı ~unlaı:dır: 

3 - Bir santimde 'Vasati '8) 
kelime vardır. 

4 - ince J/e kalın yaz.ılıı.r 
tutacaklan yere 
santimle ölçülür. 

göre 

bütün vuzuhiyle meydana çıkmış ola- linde nihayet huldu. Bu mrada lskeD e' 

caktır. der yerini başka bir arkııdaşına ter~ 
1 Yedi gole rağmen oyun hiç intizamı- der.ek Ç,1ktı. / 
nı kaybetmemiş, Zıtıman zami'n iki ta· F enerbahçenin güzel komhine%0~ 
raf ta yekdiğerini tehdit eder hücum f ları Ankaralıların .temiz ve seri oj~ .i 

B• ıtlv 
Jar yapmışlardır. ı karşısında para etmiy.ordu. ır 
t Altay takımı yegane sayısını ikinci I devre '..l - O Fener in" lehine bitti: ··1'le 
de\.7enin sonuna dört dakika kala ıpen- } ikinci devrede Fenc;rliler dud\l f' 
altıdan yapm~tır. beraber Ankaralılara s'aldınnağa ,f>tl 

~ Altay: Cemil; Ali, Hilmi; Haldun, !adılar. • j' 
Hakkı, Mehmet; Basri, Sait, Vahap Fakat Ankara Ular iki gün eV\·el ~ .1 

1 1 • • ıı"° 
Fuat, Hakkı. ' nadıkları takıma benzemedik ferin• ı,r 

Güneş: Shfa; Reşat, Faruk; İsma- fırsat!? Eenerlilere isbata çalışı~0~11, 
il, Riza, Yusuf; R.eb.ii, İbrahim, Sela- ' dı. Oy.le dakikal~r .oluyordu kı ı:ıJ, 
haddin, Necdet, Mel ıh. karalılar Fener kalesınq k.~r so~.~~ 

Hakem: Ahmet Adem. dular, fakat Hüsarçıedini bir t\l tj1) 

Ömer BESiM gafil avlayamıyorlardı. 0Y00 re 
Fenerbahçe - Çankaya 1 :~ unc~ dakikalarında Naci f :r:~ 

Dün Teksim ıtndyo"'unda oy'>na ~ guzel Çabır ~I kafzandı~dı. ~u :cfö'e~ 
nan Çankaya , Fenerbahçe,; maçı, •J ı. .

1 
sonra nnrya ·enerı mut~ tiirlil 

fen erin lepinde bitti. sıkıştırmağa başladl. F:a~at hır 
Saat 2.40 da 'hakerh Sadinin idare - gol yapamıyorlardı. "tel 

~inda her iki takım da ş~ şekilde saha- 2:> inci dakikada santrhaftan gı.ıso' 
da yer aldılar. ı bir pas alan sağ açık kaleye kadof' 

Fenerbahçe:' Necdet, Fazıl, Yn~ar, kuldu. · 1>ı'1': 
Mehmet Reşat, Esat, Cevat, Fikret, 1 Fakat Rızıhıi .ayaklarına toP~0e ile' 

aci, Ali Riza, Şaban, K. Fikret. , kıVerdi. Blı ~evrede ~ enerr.ı~:yh;0~f11' 
Çankaya: Şinasi; Fuat, Mehmet; penaltı oldu ure de hakem gor~ de e' 

~mil, lskender, Abdi, Osman, Ö - den Ankaralılar bu~latClan~ istıfn 
mer, Orhan, Mustafa, Abduş. demediler. do~(ll 

ilk dakikalarda F.enerhahçe derhal Ankaralılar ounun sonldrına rıhttf 
Ankaralıları çember rasına almak i;0- Feneıi çok sıkıştırdılar, fak~t s 
tedi. Fakat muvaffak olamadı. Her. - :l - O m.~glup olarak terke~ılN\Jri 
kes Ankaralıları büyük bir farkla ' 
mağlup olaçak zannederkep. F cuer - Altay takm;ıı gitti ~ i tı.ı' 
l'ler bir türlü gol atamıyorlardı. Bu - lstanbulda iki pı.aç y,apan A .~°' ri-1'' 

11a başlı~. sebep rakiQle.ri~in büyük kımt dün akşam lZtT\ire d~nrı;.~ııı1" 
bir enerıı ıle oynamaları ıdı. -Çankaya takımı ıda bugvn 

Bir kaÇe dakikadan sonra tazyikten ya hareket edecektir. 
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SON POSTA 

MIDi Mücadelede 
~Casus Tetkilitı 

Son Poatanın Tefrlkaaı ı 2 

kilıle ir. 
T nın:nıt aaatç !arda m~ k u fi• -

'ul.l aa ılır. 

Umumi< opoırn: latırn" u', Bahçok.ıp ·, 
Tat haa J!f 

Sayfa 9 

[ ___ ._i_K_A ~zan~imeı Muotafa _] 

MÜMEYİZ 
. 

RASiH 
Evvelden mümeyiz Rasih Beydi, 

beylik kalkınca mümeyiz bay Rasih 
olrnuftu. Sadece: 

- Bay Rasih! 
Diyenlere cevap vermezdi. 

- Bay mümeyiz 1 
Hitabı daha hoşuna gidiyordu. 
Arada sırada tekrarlardı: 

- Bizim adımız artık mümeyiz ol
du. Rasih bana tuhaf geliyor. Esasen 
babam söylerdi. Sen ilerde mesleğinin 
sana verdiği yüksek adla çağrılmalı-

Bir gün acde bir kağıdın daktilo 
edilip edilmediğine bakmak ic;in mü
m.-viz vl'"rinden kalkmış, daktilonun . . 

lyanına gitmiş~i.. . 
- Bir emrınız mı var Bay Rasıh? 

Daktilonun gülen y~i) gözlerine 
bakarak cevap verdi: 

- Hayır kızım bir kağıda bakacak
tım. 

Eliyle, masanın üzerinde birikmiş 

1 kağıtları kanştudı. Acele yazdığı bir 
kağıdı arıyordu. Kağıtlar arasında biı 

tanesi gözüne çarptı .. 
- O bana ait Bay Mümeyiz. 
- Burası kalemdir. Size ait kağıı 

olamaz. 
Kağıdı aldı, bu şöyle bir mektuptu: 
HSize karşı büyük bir sevgi du) u· 

yorum. Bu akşam daireden çıkınca bu
luşup biraz konuşmak isterim. 

Necmi 

rim yazıyor: 
- 19~1 de Arnavutköyünde vazi • 

fe esnasında başımdan yaralandım ve 
hastaneye yattım. MüteakJbcn de te • 
kaüt edildim. Fakat aradan tam bCf 
sene geçtiği halele bir türlü tekaüt mu• 

amelem yapılmadı. Baş vurmadığııu 
yer kalmaclı, istidalarını hiç bir netice 
vermedi. Kime gideceğimi, kime bat 
vuracağımı şaşırdım. Çoluk çocuğum-

b • d"" t•• ')') la perişan ir yazıyete uş um. -- se-
nelik memurum. Beş sene gibi uı.-un 
bir müddet içinde benim bir tekaüt 
muamelem nasıl yapılmı) or? H;Ja 

şaşıyorum.» 
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ATRO 
"Son Posta,, nın Tefrikası ı 17 Yazan : A. R. 

Cemil, uykudan kalkınca pencereden saf bir hava almağa 
Şehir tiyatrosunda 

FAUST uğraşırken gözleri badem ağacının dibine kaymıştı 
F austu sahney~ koyan Ertuğrul ! 

- Ne yapsınlar, efem;> .. Artık siz-ı 
den ne kadar memnun kaldıklarını 

Demişti. 

* söyliye söyliye bitiremiyorlar. Aradan bir saat geçtikten sonra, 
- Acaba tekrar gelecekler mi?.. Dilberi yar gelmişti. Köşkte herkesin 
- Ne mümkün efem? .. Artık kim yattığını ve kendisinin usullacık k_aç-

bilir, iki sene sonra mı ... Be:ş sene tığını söylemişti. 
sonra mı şehre çıkabilirler. Hatta, bu- O zaman Müjgan oturduğu yerden 
nun içil'ldir ki .. Sizinle son gece birle- kalkmış: 

şip te veda edemediklerine çok acını- - Üstünüze afiyet efem, o kadar 
yorlar. fena başım ağrıyor ki.. Müsaade et· 

Bu sözlerden, Cemil de kalbinde bir seniz de, gitsem, biraz uzansam. 
acı hisetmiŞ,ti. Hatta içinden: Demişti. Ve.. Cemili Dilberiyarla • 

- Ne olurdu, sanki .. O gece, hışır· başbaşa bırakarak çıkıp gitmişti. 
lık etmeyip te gelseydim .. Kızcağızlara, * 
güzel güzel veda etseydim ... Hayatları· Cemil, üç saatlik z,amanını bu iki 
nı bu kadar mahrumiyet ve ıztırap körpe saraylının arasında paylaştıkt~n 
içinde geçiren bu mahluklar da, niha- sonra; ortalık ağarırken, sessizce köş-
yet birer insan değil miL ı ke avdet etmişti. 

Diye söylendi. Ve sonra, lakırdıyı J * 
tekrar başka mecraya çevirdi: - Cemili.. Huuuu !.. Evladım!.. 

- Burada çok kalacak mmnız, e· Bu, ne uykusu? .. Y olçsa, hasta mısın, 
fendim. yavrum ... Eyvah.. Biraz ate;şin de 

ikisi birden cevap verdiler. var. 
- Bir hafta.. . Cemil, ince abani yorgani başına 
- Çok, çok on gün... çekti. Bir taraftan öbür tarafına döner-
Bilmem, nasıl oldu? .. Bir anlık zi • ken söylendi: 

hin karışıklığından, Cemilin kararları - Anneciğim! .. Bir şeyim yok. Bı-
altüst olmuştu. Onun: (saraylı) deni- rak ta biraz daha uyuyayım. 
len bu mahluklarla artık bir daha te - - Uyu evladım ... Uykular, afiyet
mas etmiyeceğine dair verdiği kat'i ler olsun ... Amma, ben merak ettim 
kararlara rağmen ağzından şu sözler de ..• 
duyulmuştu. • - Kuzum anneciğim... Allahaşkı-

- Bir hafta .. On gün ... Çok az de- na rahat ver. 
ğil mi efendim ... Maamafih; inşallah Vakit, öğleyi bir saat geçmişti. Bu-
o müddeti, burada tatlı tatlı geçiririz. na rağmen Cemilin uykudan uyanma· 

Cemilin bu sözlerini, memnun ve ması annesine büyük bir endişe ve 
yarı mahçup birer gülüşme takip etti. merak vermişti. 
Dilberi yar, birdenbire bir telaş göster- ince yorganın arkasını bastırarak 

terdi: çıkan kadın, oğlunun teminatına ka-
- Aman kaeşim.. Cenan kalfayı naat getirememi~ti: 

pek yalnız bıraktık. Siz görüşün de, - Bu yakında ne kadar uyuyor. Sa 
ben onu bir kere dolaşayım. kın bu da bir hastalık olmasın ... Va-

zünü görmedikçe aşağıya inmiyecek
ti. Onun için Gülterin kapıya yaklaş· 
tığını hisseder etmez: 

- Uyandım, Cülter... Geliyorum. 
Hadi, sen git. 

Diye seslendi ... Ve artık, Cenanı 
görmek için daha büyük bir sabırsız
lık hissetti. 

Evvela, öksürerek onun nazarı dik
katini celbetmek istedi. Fakat, biraz 
amiyane kaçacak olan bu hareketi, 

Muhsin Türk Tiyatrosu Mecmuasın • 
de Faust'dan bahsederken diyor ki: 

«Gocthenin F aust' undaki büyüklük 
mevzuda değildir. Eaerin azameti ne 
Allahla Şeytan arasındaki bahis tutut
ma, ne Faust'un altmışından sonra az
ması, ne Gretchen'i battan çıkarmaıı, 
ne de çocuğunu öldüren, annesini yan· 
lışlıkla zehirliyen, erkek karde,inin ölü
müne sebep olan Gretcben'in idamın· 
dadır. Bütün bunlar her hangi Adi bir 
melodramın tahammül edilemiyecek 

muvafık gör~ed~ ... Bir ka~ıd~ bü~e. • bir mevzuu olurdu ,pyet Goethe"nin 
rek atmayı zıhnı~den geçırdı ... L~ın esere verdiği şiir, edebi tekil ve ahenk 
bunu da kabaca hır hareket telakkı e· olmasaydı.» 
derek vazgeçti. Nihayet.. Birdenbire 

aklına, Safonun kendisine yaptığı şey Faust'un Türk• sahnesinde oynan • 

geldi. ması muhakkak ki iyi bir ,eydir. la• 
Hemen konsolun üzerinden küçük tanbul Şehir Tiyatrosu Faustu sahne • 

tıraş aynasını alarak güneşe karşı ya· ye koymakla bir tecrübe, yahut da bir 
tırdı. Derhal keskin bir ziya parladı ... Bulvar tiyatrosu olmadılnu bir kere 
Sonra waynayı eğdi. Bu sert ziya, ~- daha ispat etmiştir. Faıutu yaratan 7'a1At 
dem agacınm altmda uzanan kızın yu· Ancak Ertuğrul Muheinin söyledi • rinden güzeldi. Ziya tertibab kUJur • 
zünde temerküt etti. _ ği gibi F aust büyük şiihretini edebt suzdu. Müzik tablolann 8'1u1Hklerini 

Cenan, o anda elinden kitabı attı. kıymetine borçludur. bir kat daha arttırıyordu. 
Ellerini yüzüne kapadı. Ve sonra bir- Edebi kıymeti yüksek olan Faustu Sait, Avni ve Reşidin aüze1 konuş-
denbire dizlerinin üstü~~e doğrularak tercüme etmek güç ve yorucudur. Bu tukları «tiyatro tablosundan» aonra a
penc~reye ~tı ... Cemılın dudakların· güç ve yorucu işi üzerine alan kıymetli çılan «gökte başlangıç» tablosu sahne 
da bır tebessum dolaştı: tiyatro yazıcımız Seniha Bedri Gök- güzelliğine bir örnek addedilebilir. Bu 

-. Hoş kız! nil belli ki çok emek sarfetmiftir. Fa • tabloda lsrafil, Cebrail ve MikAil olan 
Dıye mırıldandı. kat buna rağmen Faustun tercümeai- Samiye, Feriha ve bilhassa Semihanın 
I . . w t. k h ni kusuı:suz denilecek bir mükemmeli- söz söyleme tarzlari mükemmeldi. 
kın_dıre d;gruT ;! e_ sari:[.ınM .. ~- yette yapamamı;ştır. Faust'u üçüncü tabloda aördük. 

rem aga arın an a ır aga ge ı. UJ· F austun tercümesinin de, F austun T l... b bl ·ı b h son .. ·ı D'lbe · ... b" · · · a at u ta o ı e ilf yan ve 
gan ı e 1 rıyara ır şey ısteyıp ıste- yaptıgw ı tesı0re yakın bir tesir yapabil • hl k d ·· l"" d ·P ·· et-. . . d k . r ta oya a ar suren ro un e, eratın 
medıklerı~ı sor u takn. sonra, gız ıce mesi için ayni değilse bile gene ona te Hamlette gösterdiiinden daha 
Cenanı bır tarafa çe tı. k b d b k · 1 1.. .. ' .. b" 1 k ·· di 

f d . . b. ya ın ir e e 1 ıymetı o ması azım· ustun ır var ı goster . 
- Sultan e en ımıze ır ;;ey vere- d M f' f l ı·· ·· 0 -mi 

ır. e ısto e es ro unu yapan un 
cekmişsin?. bar" J · • 

Dedi. * * gerek tip ,gerek konuşma iti ıy e ıyı 

b Şehir Tiyatrosu F austun yalnız bi • olmakla beraber yürürken fena topal-Cenan, elindeki kitabın içinde u- b. 
Usulıaclk rinci kısmını yirmi iki tablo olarak lıyordu. Ayak aksaklıitnı daha iyi ır lunan mektubu çıkararak, 

Tahir ağaya verdi. sahneye koydu. Yirmi iki tablonun bi- tarzda yapabilirdi. l 

Dedi. Ve birdenbire ağaçların altına 
süzülerek karanlıklar içinde kaybolu

k k Zl·m sahnemız· de ayrı ayrı gösterilebil- Habis ruh ve Marta rol erini yapan Tahir ağa, yarım saat kadar öş te '- k 
kıa, halinden şikayet etmiyor .. Görü- Sa . mesı·, ve bı"lhassa bu tabloların güzel Neyyire Neyyir her iki rolde ~yas a.· 

kaldıktan sonra avdet etti. raya gı- 11 ed 
nüşte de sıhhatli görünüyor amma... h . dekorları bulunması imkansızlık içe • bul etmiyen san'at kabiliyetini be İ ı-

verdi. der gitmez, mektubu üçüncü azıne-

Cemil, bu yalnızlığın verdiği heye
pnla titredi. Müjgana bir şeyler söy
Jemek istedi. Fakat aklına, şu sualden 

Diye söylenerek a11ağı indi. k k d kt" d 
-r dara vererek Halide Sultana gönderdi. risinde im an yaratma eme ı. yor u. • 

Cemil, annesini başından savdık- Halide sultan, mektubu merakla aç- Bu vesile ile bir kere daha söyleriz ı Cahide, Margaretenın odası tablo .. 
tan sonra, biraz daha uyumağa çalış- ki: Bu iptidai tiyatro sahnesinin vak .1

1 
sunda manzumeyi çok güzel okudu. 

tı. Fakat uyuyamadı. B:uıında bir a- tl. Okumağa başladı. h h hl duyan ve 
--r Tahir ağa, yarım saat kadar köşkte ti geçmiştir. Dönen sahne lüzumlu de-ıVe apis ane .ta os~nu dr l .. ba,ka bir şey gelmedi: 

- Cenan kalfa kim, efendim? .• 
- Bizim arkadaş efem. 
- Beraber mi, geldiniz?. 
- Evet, efem. 
- Demek bu sefer 

ğırlıkla ya va~ yava;? kalktı. Güneşin ,, .
1 

l d" duydugw unu belırten hır ku et e ya_ 
kaldıktan sonra avdet etti. Saraya gi· gı e zem ır 7~-

sıcağıyla eyice ısınmış olan odanın ha- · llattı Avni ve Müfit rollerini iyi yaptı-
der gitmez, mektubu üçüncü hazine· * * ., · 

vasını boşaltmak i_çin pencereyi açtı. k d' 1 
ilk . b. h .. .. dara vererek Halide Sultana gönderdi. Tablolar için şu güzeldi, fU çir in ı ar. l HulA-" 

ı ve temız ır ava, yuzune çarptı. . kl b" .b. ımet u.ı 
B h C ·ı kd ttl ld"k. H~~suh~.~~~um~ a~:d:e:n:il:~=e:z:·~H;e:p~s=i~a:y~r~ı~a~~~=v~e~=ır=ı=ı=~=~====~~=~==~~ u ava, emı e o a ar a ı ge ı ı, ,, 

üç kişisiniz, e· bol bol t k ... l · · d tı. Okumaga başladı. 
onu yu ma ve cıger erını o- (Arka•ı var) S/ B d H.. tu··ccar Selim Taşo Ednan Tomu. Samsun f d" D Salihe, Fatih 11 inci mektep en U• 86 en ım. urmak için başını dışarı uzattı. erin .............................................................. k 1 4/ A d çar .... nba merkez ilk mektep 4 ten 2 

E f 8eyı·n, Tarsus Dua tepe o u u an r- 99 1 - vet, e em. derin boşluğu kokladı... Fakat bu es- G k • İsmail, Elaziz ı O uncu mektep 5 ten 
C k lf b . . eçen l -. 21 O Asliye, Eskişehir Gazi okulu 4/ Adan 

- E, bu enan a a uraya nıçm nada gözleri, badem ag" acının dibine ı · · Lu•tfı· Gu'"ney, Eta·ziz telgrafÇt Cr.Lrü kıza 346 Emine. Denizli orta mektep ıncı sı· ~ 
gelmedi. kaydı. Uzun bir nazarla oraya baktı. Bı•/mect1mı•z Je F k Gülcin, Tarsus Türk Ocağı mektebi 4/ A 

f O b. h d Uı nıf 518 i ret. 
- Aman e em... , ıraz oşça ır, Baktıkça heyecanlandı. ALBÜM dan 342 Ali Dönmez, Karacabey Yenice.· 

- Nasıl?.. - Bu .. Herhalde Cenan olacak. Kazanan [ar Samsun Ulugaz~ mahallesi Kaplan oğlu mi kar§ısında Lortler kıraathanesinde Ah· 
- Kibirli mi, desem .. Kendini be- Diye mırıldandı. sokak No. 31 de Cemal Aslan, Beyoğlu met Necati, Balıke$.r kız okulu 2 den 20~ 

ğenmiş mi, desem .. Mahçup mu de • Cenan, bad~m ağacının geniş göl- (Dünkü nüshadan kalan ktsım) 9 uncu mektep 5// Adan 520 Münevver, Müşerref, Dumlupınar 3 üncu 
sem .. Korkak mı desem.. Bilmem ki gesi altında, temiz bir hasırın iistüne MUHTIRA DEFTERİ İnebolu posta müvezzF ı Mahmut, Elaziz sınıf 536 Catit Mutut. Sam -
efem ... Bu arkadaşımız, saraydaki kız- 1 serilmiş

1 
olan bir ,ateye uzanmış; o· İstanbul kız orta mektep l/B den 133 orta mektep 2/ B den 1 H Ali, Fatih Çır· sun Bozkurt mekt ... bi 3 iincü •mf Bü • 

l k Fikret Erıü, Bursa orta mektep 1 /D den çır Hacı Hasan sokak No. 1 den Mitat, l ·lk k -ların hiç birine benzemez ..... Sarayda .. ! kuyordu. K.umr_a_ l .. saç arın .. m .. ~.•.vır. k. l• 4 .. z k lent Ozan, Samsun Dum upınar 1 me 
_ 620 Cemil, Pendik birinci ilk mektep u.n- Zeytinburnu Tümensa fabrikasında e e· Ç K ld li ZI' 

da bo"yledir ... Sultc~_n. e.fendmın hususı j vır buk. lelerı yu .. zu .. ne.. ducatugu ırm, · ilk SQS M' tebi S ten 98 Ahmet etin, ır are ec 
_ Y :ı- cü ıınıf Kazım, Diyarbekir Cümhunyet riya, Tekirdağ orta mektep 1 de · ı- b. 

hizmetlerine baktıgı ıçın, pek çok za - çehresı pek az gorunuyordu. mektep 2 inci ıınıf 250 İlhami Erif, Kızıl • tat, lstanbul Büyük. Reıitpa§a caddesi evi sekreteri Saadı,t, Yalvaç orta mekte 1 

man hususi dairelerinden dışarı çık • Cemil, derin bir merak içinde, O· toprak 6 ancı mektep S. Balim, Kırklareli Haydıırbey apart. No. 2 de Nuriye. türkçe muallimi oğ' J İlhan, Samsun Durn • 
maz, Sultan efendinin işlerini bitirdik- nun başını çevirmesini bekliyor; Müj- Şevket Esen eczanesi Sermet, Süleymani- KART lupınar mektebi S ten 636 C. Uçar, Yal -
cen sonra da bir köşeye çekilir; elin - ganın Bir çok sıfatlarla tavsif etmek yede No. 6 da Ekrem Gülgeç. B d 220 Ah vaç mal müdürü Osman Ömer oilu M: 

Mardin orta mektep 2/ en · b b l" Aptı dekl"lerden baı:ı kaldırmaz. 1°stedı'gwı· bu garip ruhlu kızın yüzünü BOYA KALEMİ Ömer. Samsun arut aş satıa ıgı 
T met İhsan, Düzce gazete bayii Fehmi kızı lk k J 11ıf - Ne ile mP-c:gul olur?.. görmek istiyordu. Sultanabmet terzilik mektebi 321 Se • h · Barut kızı Mükerrem, Söğüt i 0 u sı 

-rr K k k Şükriye, Elazız askeri merkez astanesı 5 ten 2 7 M. Hekim oğlu, Ankara Bayın -
- Derdi, günü.. itap o uma ·· Fakat Cenan, tamamiyle elindeki vim Samyeli, Adapazarı orta mektep l/C baRkatibi oğlu Bürhan Ömer, Ankarn Ulus h · d 11 

Lül b "Ik ek .. dırlık Bakanlığı İn§aat resim anesın c·r Yazı yazmaktır. kitaba dalmı•tı. Hiç kıpırdamadan, vü den 350 N. Şimtek. ·· e urgaz 1 m • mektebi 4/ B den 533 Mustafa, Edirne d G M T it Jzroı 
Y d S 1 t ressam M. Tok yanın an · · o • - Tuhaf şey... cudunun hiç bir noktasını oynatma- tep 5 inci sınıf 208 Ku ret avaf, 1 an • Lala Şahin mektebi 74 Nazım. Ankara 

8 
d M h· 

K b l b. · · 'lk kt 185 Mu'"nevver Ma- M ff K t KarRıyaka Barbaros sokak No. en ıı A t h f efem aç 1 d k. h k · d y 1 u ırıncı ı me ep • Kalecı·k ilk okulu 5 ten uza er, as a· " - mma, ne u a ·· an, sa ın, are etsız uruyor. a mz d mut Cela·l, Tarsus Duatepe orta okul S terı l d latya lise orta kmm 2/B den 494 A nan 1 f d' ·ık kt b' 1 den 260 1 defa sultan efendimizin ağız arın an ara sıra; sağ elinin şahadet parmağı- monu ı en ıyar ı me e ı 264 Yalrın, Şehremini Zagarcı ıokak 2 ı 
· B k b" · 1 l k k" Mete. Bu .. ra Erden, Tokat İbni Kemal mektebi " r. işittım. u ız, ızım saraya yan ış ge • nı dudaklarına götürdü ten sonra, ı- • tsTIK TOP " -'- v. ş, İstanbul erkek lisesi 1 tG den ~·1 1 ı LA sınıf 3 ten 114 Mualla Ya)çınalp, Kayseri ~ h miş. Ayasofya camisine imam o ma ı tabın bir yapragv mı çeviriyordu. mrük h f i K la4 lettı"n, Pacı.abahçe İncirköy 16 da Zü 3 

Kadıköy gü .. mu a aza memuru o • istiklal mektebi S / A dan 4 7 ~ Cabir ev· .. d n 
idi; buyurdular. ~ağıdan, annesinin sesi işitiliyor- lu Nihat, İstanbul 1 inci mektep 4/8 den ser, Samatya 43 üncü mektep 3 ten 62 Zihni, İstanbul H üncü mektep 3/B e" 

- E, böyle mütemadiyen ne okur- du: 208 Emine, Süleymaniye 7 inci mektep Yaşar. Fatih Çırçır Hacı Hasan sokak ı 315 Mehmet Ali, Aksaray Paşazade sokııA 
larL - Cülterl.. Usullacık yukarı çık da 226 Mecit. de Müzeyyen. Diyarıbekir tayyare alayı 4 te Saliha, İstanbul 44 üncü mckteph4ı e· 

1 H k k . 1 · k OYOK SULU BOYA da 62 Mihriban, Balıkesir Nafia tamir 811 
- Roman kitap arı.. i aye ıtap- Beyi dolaş. Uyandıysa, ge sın yeme B tamirhanesinde makinist Bekir oğlu Ya - t D . M .. t knsııP 

ları .. Arada sırada mızraklı ilmühal... yiyelim. Acımdan bayıldım. Eğer u- İzmir yeni maliye ıubesi Şevki Öztürk şar Akalın, Gaziantep orta mektep 1 i A sinde makinist · emıray, •51s e "k• 

D b 1 k. f · · l · · · k d - ı A d M · I" • d n 384 Jak 15 C d" S Et• · b · c· nıektep Ahmet, Mersin Şihmnn zade Mehmet Şu aha i mem ı, e em, ısım erını sıze yanmamışsa, sa ın uyan ırma. og u y ın, uıevı ıaesın e dan 2 u ı avcı, azız eım ı tıt 
k S · D l ru·· t ·ıcarethanesı·nde Recep, Kırklareli or ·· l · D ' d Pepo, Avusturya kız orta me tep evım, 3 te 233 Muzaffer, Samsun um upınar 

soy eyım... ıyor u. mektep 1/ 1 den 346 Turhan. Mallltya or· 
1 h M d . 1 d G "'lt · Boiaziçi lisesinden 195 Sebime, Osman • mektebi 189 Feyyaz Önen, Adapazarı or· 1 Cemil, l\lüjganın bu söz erine ay- er ıven er gıcır ıyor; u erın . ta mektep 1 / C den Halil, Üsküdar Sud • 

k · - · cık dava vekili Tabıin oğlu Avni. ta mektep 2/ C den 363 Haydar, Kayseri r 
ret etmişti. Ve içinden: ihtiyatla hare et etmesıne ragmen, yı- tantepe Ye11'1lba• bayırında No. 6 

1 d KOÇOK SULU BOYA Kur. B. ec. yb. oğlu Aslan K., Bolu Sa · " " _ Demek ki bunların arasında, ne hafif ayak sesleri işiti iyor u. Ed El Saffet. 
i b l AA .. •• ekt 3/ A d 2 71 karya mektebi 25 7 Fahrettin iz, aziz böyleleri de oluyor. Cemil, inad etmişti. Cenanın yü- stan u .,., uncu m ep an 
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Fransızlar Almanyanın 
Reni tahliyesinde sonuna 
kadar ısrar edecekler 

Alman9anın 
Verdiği notanın 
Esasları 
Berlin, 7 (A.A.) - · Alman dışba· 

kanı Von Ncurath, bu sabah' İn -
giltere ,Fransa, İtalya ve Belçika elçi· 

Almanya Lokarno paktını 
nasıl yırttı ve Ren mınta
kasını nasıl işgal etti? 

. . .. .. lerini kabul ederek ıwcığıdaki muhtıra-
( ~af taralı 1 ıncı yuzcle) ı tecavuz paktının Holanda tarafın • yı tevdi etmiştir: (Baf taralı 1 inci )'ii~de) 3 - Almanya Lokamonun yeri. 

nıeıeleaı konu§ulurkcn, halyanın dan da İmza olunmasını mevzuu ,<Alman hükumeti 2 Ma ıs 1935 Nutuk, bütün dinleyicilerini büyü - ne kaim olacak yeni antlaşmalan 
da bir murahhas göndermesi için babsetmi§ ise de bu teklif burada iyi tarihinde Fransa _ &vyct p~ktını öğ· lemiş ve hepsinin histine hakim ol - müzakereye hazırdır. z 
tertibat alınacaktır. kar§ılanmamııtır. Felemenk, öte • renir öğrenmez derhal Lokamo paktı• muştu. 4 - Almanya Fransa ve Belçi • 

Dü. k f it d d b k d ed Her parçası sürekli, hararetli al - k ·ı h d ti d · k ~ n a !am saa a 1 a •! a an- enberi takip edeeelmekte olduğu nı imza en devletlerin n·azarı dikkn· a ı e u u an a gayrı as erı mın· 
ıı • d b. ı· · h l . . F h k kııılarla karAılanıyor, Almanyanın t k l t • · h d y l b gın a ır mec ıaı arp top anm1~ tam bitaraflık esası üzerinde yü • tını, ransa ü fımetinin bu yeni T ır a a ar eaısıne azır ır. a nız u 

· d ,_ 1 k 1 · · . ııimdiye kadar mütemadi darbelerle • _,_ ... k l l"'k d 
l'e azıyet uzun uza ıya aonUfU - rümekte devam etmek ve hiç bir pa ·ta gırıştıği taahhütlerin Lokarno T h d ıayrı au:erı mınta a ar a a a ar 
l?l t k kt dan t tt.. d h"" 1 · l hırpaladığı Veraay mua c esine son taraflardan her birinin toprakların-
• U! ur. imse ile ademi tecavüz yahut dost· pa ın ere up e en taa ut erıy e darbeleri irtdiYdiği, tam hakimiyetine 

T emps gazetesi hassaten diyor ki : l k · k · 1 ak f'k . d kabi1i telif olmadığı hususuna cclbet - ... .. da bulunmalı, yani iki taraflı ve u mısa ı ımza amam ı rın e • . . ve büyu .. k devletler arasında katı mu· 
<Vakıa htç bı"r zaman müzakere - d' mı~tı tam mu'"ıavat daı'resı'nde kabul edı"I ır. AT 1· h""k" . b k . savata kavuştuğu apaçık hiasolunu - · • 

den kaçmak doğru d ğildir. Fakat .şu- man u umctı u no taı naza· melidir. 
hu da saklamamalıdır ki bir müzakere V . Amerikada rını siyasi ve hukuki bakımdan ve yordu. Hitlerin nutka 5 - Almanya Fransa ve. Belçika 
t klifini halen mer'iyet mevkiinde aşıngton 8 (hususi) - Hitlerin bilhassa hukuki bakımdan 25 mayıs . . . . d ·· ile yirmi he! senelik bir ademi teca-
bulunan bir muahedenin ihlali ile bir- nutku aükün ile kar§ılanmııtır. A- 1933 tarihli muhtırasında ve siyasi Hıtl~rı? n~~u _ikı kıaım an mu • vüz misakı imzalamağa hazırdır. A· 
liktc yapmak, her halde bu müzakere- merika hükümetinin ıiya••tı'nı· bı·r bakımdnn da bu muhtıranın tevdiini teşekkıldı. Bırıncı kısmı Avrupanın -.. lha lakadar taraflar isterlerse Holanda-
leri kolaylaştıracak bir kevfivet degw il- cümle ile hülasa etmek mum·· ku'·ndu"r. takip eden muhtelif müzakerelerde vaziyetinden ve Alm.anyanın ıu. • 

J J d Ik da bu misakı imza edebilir. 
dir. • O da ıudur: «Beklemek ve aör • izah ve tevsik_ c. tmi~ti. Alakadar hüku- bağlılığından bah.sedıyo.r .u. ıncı • k f h 6 - Almanya garp devletleri ile 

1e siyasi bakımdan, ne de hukuki rnek!» metler eza bılırler ki, ne Alman muh- kısmı, Lokarnonun eı ını ve onun 
ba diki k 1... 1 • t bir hava misakı müzakere etmeğo 
kımdan Berlinde alınan karar için Nev k 8 (H ~) H H" tırasına ver eri tahriri cevap ne yerine onması azım se en yenı an • 

ı yor usuıı - er ıt- . l 'k · d ve imzalamağa hazırdır. 
oir mazeret bulunamaz. lerin sö led .. '' uk d'" . de dıp omatı yollarla veya umumi latmalan anlatıyor u. 

F""h h k l . . . d·w· "bi Y ıgı nut unya pıya - h" tt t kl be Al 8 . . . k .. A d 7 - Almanya ıark kom§ularile 

t 
~ rerd ba:l~ eAt elrmı ıste ıgılhgı ,saları üzerinde teairini derhal gös - hı~~k~ye t~ ?'apkı ~rı yandat man ırın.~ıd ıam~. gore ~ulp~ a dva- de ademi tecavüz misakları imza 

anzım e e ı ır. manyanın su az· terdi. H 
1 

. . . u ume mı no taı nazarın an ıarsa - ziyet ıun en gune gergın e§ıyor u. . . 
ıni ne kadar kabilse o kadar samimi b. . arp ma zemeıının fıatları mamışlardır. Fakat bu ıerıinlikten Almanya ıma hazırdır. Bunu Lıtvanya ıle de 
olabilir. Fakat bütün bunların hiç bi - ırdenbıre fırlamıttır. Filhakika bu mesele etrahnda :25 mes'ul dejildi. Almanya milletlerin yapacaktır. 
tisinin hadiselerin belağati karşısın - Finlandiyada Mayıs 1935 denbcri yapılan ıiyast va yeniden harbe tututmaları için ui • 8 - Almanya Milletler Cemiyc • 
da kıymeti yoktur.» Helaingfora 8 (Huauıi) _ Al • aleni mün~kaşalar Alman hükUnıeti - raımı ordu. Bilakis ıulbün ıağlam- tine dönmeğe razıdır. Yalnız bu 

Fland 
. .. .. leri manyanın Lokarnoyu feshetmesi ve nin daha hıdayettc ileri sürdüğü nok - l y l or ve haklannı ka prtlarının kabulü ile tam hakimi • 

enın gorutme R . . . anmasına ça ıtıy • . 
p . ,.. ( A A) Fi d b .. en havzasını itıal etmesi heyecan- taı nazarını teyıtten ha,ka hır fCY yap- k . t' du Çünkü ıerefli ve yetıne ve tam müsavat& kavutmaai 

lok arıs, I . ~k· . . - adn end ulgutln la karşılandı. Gazeteler huıuıi ta mamı~tır: zanmab. ıı ·~~rt •• un uzadıya eıir lazımdır. Sonra Milletler Cemiyeti 
arno mısa ım ımza c en eve e-, b l I h • 1 Fransız So t k.t ün ceıur ır m e ı uz ! __ .. _ • 1 V h d 

:rin di 1 fk .. ·ıı . d ı.~.. ı ara idiıeyi bildirdiler - - vye pa ının m - tutm v • k:ıt.- ktu Almanya muaaa 1 e erıay mua e eıi ara • 
P oma ı muıncssı erın en uay- • hasırar. Almanyaya karşı müteveccih aga ım au yo • , clak" •• · · · 

ita, Sovyet Rusya, Polonya ve Çckos- Almanyanın karan bize de bildirildi olduğu au götürmez bir hakikattir. Avrupayı bolıeTikliğe karıı koru • ıın ı mu~b~tler k~ılmehdır. 
lovakya büyük elçilerini de kabul et- Ankara, 7 (A.A.) - Bugün Al. 2 _ Gene itiraz kabul etmez bir maya bir memetti. Alman~&, Rus • . . Rayıffagın la!" 
:rni~tir. manya büyük elçisi hariciye vekaleti hakikattir ki, Fransa bu paktla bir Al- yaya karıı düıman deiildi. f•kat Hıtlerın n~tkunu dakıkalaroa d."' 

lngilterede um~~i katibini ziyaret ederek hüku· man - Sovyet ihtilafı takdirinde, Mil • Bolıevikliğin Avrupaya bulaıma • ~ eden bır alkıt fD'bn~ıı ... tak.•~ 
L d 8 (H ") Al metınm aldığı karar ve t ... t kl'f I l ,.. __ . . k . . b' . mi . I ak • d" B •f etti. Bunclan aonra Rayıftag reııı on ra, ususı - manya • ı yap ıgı o ı - et er \..Cllliyeti onaeyının ır tavınye- ıına nı o m ıater ı. u vazı o- •• • ... 

h~yük elçisi Heiş Alman notasını ln-1 ]er h~k~ında hükumetim ize malumat aini veya kararını ileri ıünnekalzin ıini, Almanyayı bolteviklikten kur· ı~ner~I. Gorın.g, Alman e.fkarı umu• 
aıltere dış bakanı Mister Edene teslim vennıştır. Almanyaya kartı gir~mcie mecbur tarmakla yapmıfb. mıyeıı~ın ~a~ıp 01.u~an •ıyaaet ~ak. 
~tti L k ld x. k ,. .. d h I h da Al d I I . .. b t kında)n dü.funceıını anlamak uze· . o arn o o UgU aı erı mu a a e uıusun manya, eT et erın munaıe e • . • ih b ım· A 

"1r"ster Eden b d F M"ll l "'-~- · · __ 1. d k d. · l . . • l • t• l l re yenı ınt a at yapı asını lazım n un an sonra ransa, ı et er \...Cil)ıyeti ..,-tın an en ıaı· erını aergın eıtıren çe ın meıe e e- ld·-· • .. l d' R . _ 
~lya, Belçika sefirlerini kabul etti. p a lef l Ne dı·r .? ne terettüp eden vazifeden çok aşın ri hal için çalıftı. Fakat çalıımaları hıel ıgdın~ ıoy ~l"'ı ve . ayııtagın feı· 

gilteer hükumeti hafta sonunda va- taahhütler altına ıirmektedir. timdiye kadar ancak bir tek netice 0 un R uıunu 1 
-;: ettı. . . 

zjyeti tetkik ettikten sonra pazartesi (Baf taralı 1 inci ;yüzcle) 3 - Bu takdirde iıe Franıanın verdi: lngiltere-Almanya deniz an- R en m~ta a~ının ~'":'' fak 
IÜnü toplanacak ve tedbir alacaktır. Vcrsayın 180 inci madclcaine göre .. • . . h d laımaıı, dı'g ... er taraftan Almanya, en m.ınt aıı u sa a §C la 

L h h R h mutecavızı tayın uıuıun a tama· b b ı I ondra nota hakkında enüz iç en ne rinin şarkından itibaren c1li . •
1 

d la ak . d. F era er ıtıa o unmuıtur. Ren hal-
rcsnıi mu··taıeada bulunmamınır 11· 1"]0 metrelı"k saha gayn' k • mıyle ıerbeıt olarak karar -.ermek Franıa 1 e e an tm ııte ı. a • k "lk ·· Al k 1 · · ·· r · A as erı mınta- k ff k l d H. l Al ı ı once man aı er erını gor -
. ~ondra, 7 (A.A.) - Star gazete -,kadır. Burada tahkimat yapılmaz, as- hakkını kendisinde gördüiü de a· at muva a 0 ama ı. ıt e~, ki • melde hayret etmiı, Te ıonra onları 
~ının diplomatik muhabirinin yazdı - ker tahşit olunmaz, manevra yapıl- tikardır. manları~ ~raln~a:a b~~tiirtı kuduy u .al· fevkalade tezahürlerle kar§ılamış • 
gına ·· f ·ı· bak ı f'kn~ f b J"k 1 . • rı nefretı ıza e ıçın u n vvet ı e I d B 1• gore, ngı ız an arının 1 • maz, se er er ı i an edilmez. 4 - Bınaenaleyh ıu bır vakıadır l Al b F ar ır. er ınde fener alayları ter • 
\'ariyetı"n <<vahı"m'> bulundugu- L.:ı...,.t L k . k b ça ıtb man mat uabnın ranıa • l 

nsK.. 0 arno mısa ı u hükümlere kar- ki Fransa • Sovyet Ruıyaya kartı l hi . ..1 k. • k ld' tıp 0 unmuıtur. 
Paniğe mahal olmadığı merkezinde - ı a ey nue ı neırıyatına arıı ao ı. y · Al · 
dir. ~ı ge ecek askeri her hareketi taarruz Milletler Cemiyeti pakb ve buna da F S R arın yenı man ordusunun ılk 

l'"k d d ı l , ··ıbak Lok d w•ı . Fakat IODUD ranıa. ovyet uı- wıldönümü olduguw için Almanya • 
Be'-ikada sayar ve a a a ar ev et eri mütaarrıza mu arno mevcut esı mıı k I k 1 B k " ~ k h · bh.. 

1 
. k d' • ya pa h i e artı a9tı. u pa tın nın her tarafında reımi geçitler ve 

B ··k--' 8 (H '") Al arşı arekete geçirir. Bu devletler fa- ceııne tea ut atına gırme te ır.» Almanwa al-hinde yapıldıaıncla • I kt 
ru BCJ, usuaı - man se- , ı· t k · · M"ll l C . . " -., • meraıım yapı aca ır 

f'ı.: h .. ._... . . h . . ı a ıye e geçme ıçın ı et er ernıyetı N d h Al • ·• U1DJmetmın notasını arıcıyc na· k . . v ota a a ıonra manyanın a- ıüphe yoktu,· bu pakt Lokarnoyu R tak tuz b. Al 
ıırı t 

1
. "k ba k·ı onseyının kararını beklemege mecbur ... d k" k 'fi d • . en mın asına o ın man 

na es ırn ettı ten sonra şve ·ı d ~ "ld" fail a ı le h er aıreıınde ıulhu temelinden yıkı"erdi k • .• d ·ıd· - • 1 1 ıil egı ır. h f ... · aı erı ıon erı ıgı an aıı ıyor. 
and .Belçika erkfuuharbiye rüesası- mt u a azaya hazır olduıunu anla • Bu vaziyet karıııında Almanya RenJa yerleıen luı7 alar 

l'lırı hazır bulundukları bir konferans Yugoslayyada kabine ıyor: da kendi hesabına bu paktı feıh ve Berlin 7 (A. A.) _ 7 ve 8 mart 
topladı ve vaziyeti müzakere etti. buhranı 1 -. Almanya, her iki taraftan Veraay ile Lokarnonun aıkeri iıgal tarihlerinde Almanyanın içerisin -c 

Konferans nihayet bulduktan son - aayri askeri bir mıntaka teaiıi Jıu • altına alınmasına mini olduguv Ren 
ta nota hakkında matbuata malumat Belgrat, 7 (A.A.) - Stoy.. den gelmekte olan 19 piyade tabu-
""'rı"'-1ı·. d •usunda Fransa ile müzakereye gi- mıntakaımı itıal etti. ru ve 13 tonra bataryall Ren bav _ 

... l(] ino\"İÇ kabinesi istifa etmiıtlr. · ld ,.,. rıtmeğe amade o uiunu ve tam bir Hitler nutkunun birinci kıamını zuında yerle§eceklerdir. Bu hare • 
Sovyet Ruıyada 

Moskova, 8 (Hususi) - Hitlerin 
nutkunda bolşeviklikten ve bolşe,~k 
tehlikesinden bahsetmesi burada dik -
lcatlc karşılanmw ve bütün bu beyana· 
tın Fransayı (Sovyet Rusya - Fransa) 
tnütckabil yardım paktına ait tasdik 
tnuamelesini tamamlamaktan alıkoy
!tıak için bir blöften ibaret olduğu 
tnütaleası yürütülmüştür. 

ltalyada 
Roma, 8 (Hususi) - Hitlerin nut

ku içinde hayretle karşılanan nokta 
Alrnanyamn Milletler Cemiyetine 
d" 1 0 nrnesinden bahsolunmasıdır. tal -
hnın Milletler Cemiyetinden ayrıl -
!tıayı düşündüğü bu sırada Almanya -
tıın oraya dönmek istemesi çok tuhaf 
~orüJmüşür. 

Cenevrecle 
Cenevre 8 (Hususi) - Hitlerin 

ti.utku burada umumiyetle iyi bir te
•ır hırakmııtır. Hitlerin teklifleri 
bıakul görülmekte, ynlnız bunların 
:~rnirniyetle tahakkuk ettirilmeleri 
&.l:ırn geldiği söylenmektedir. 

Hollandada 
Anısterdam 8 (Hususi) - Hitler 

b.utkunda Almanya, Fransa ve Bel
tık• arasında imza edilecek ademi 

Kastamonide bereket 
Kaı.tamonu (Öıel) - iki, Uç 

ay e\lvcl burada hayvan sahipleri 
dehşet verici bir endişeye kapıl· 
mıılar, ya~aa kurak gitmesini ı z 
önünde bulundurarak kışın hay· 
vanlarmın aç kalacağı ye te!ef 
olacağı dUşilncesile bayv•nları 

satmııa başlamıılardi. Bu yllıd en 

hayvan f atları o kadar dllşmÜi• 
tii ki hay,·anlar deri fJatına ka-

a .ı ba Yeriliyordu. Koyun •• keçi 
b:r buçuk, iki liraya, ökUıler 

7 - 8 lira3 a &atılıyordu. 

Fakat bu yıl kıı olmamış, 

hayvanlar da aç kalmak tehlike
ıinderı kurtulmuştur. Şimdi hay• 

vanlarını satanlar piıman o)muş

lnrdır. Çünkii hem hayYan fiat
ları yükae'.miş, hem da hayvan-

lar için ihtiyaçtan da fazla gele 

cek } iyecek tem:n ed.lmi9tir. 

Bu yıl mahsul •aıiyetl de 
çok iyidir. Eğer Nisanda ve Ma
yısta bereketli yağnıur:ar da 
yağana bu yıl emsaiıiz bir be
reket olacaktır. 

hukuk müsavatı daireıind olmak böylece bitirdikten ıonra ikinci kıa· ket, 8 mart akşamı nihayetlenecc:k
fartiyle böyle bir teklifi vüs'ati ve mına ıeçti. tir. Bu kıt'alann ekserisi, Ren neh • 
fÜmulü her ne olursa olsun berveç- Lokamo paktı yırtıldıima ve o • ri boyunca ve bu nehirle Kara or c 

hi peıin kabul etmekte olduğunu nun icabab bertaraf edildiğine gö- man arasındaki ovada yer alacak • 
beyan eyler. re ne yapmak lazımdı. Bu bahiste lardır. Ahen, Trenes ve Sarrebra • 

~ - Alman hükumeti, Garp hu - ıu noktaları anlattı: uck ıehirlerine ufak garnizonlaı 
dutlarının ihlal edilmemesini ve ta- ı _ Almanya arbk Lokarnoya konacaktır. iki tayyare grupu bu 
mamiyetini tcınin için Almanya, bağlı değldir. sün, Kolonya, Düaseldorf, Frank . 
F ranıa ve Belçika araaında bir ade- 2 _ Lokarnoya baih olmadığı fort ve Mannheim' deki yeni gami • 
mi tecavüz misakı aktini teklif eder. için onun icabatını tanımıyor ve zonlarına varmıılardır. Mannheim 
Alman hükumeti bu misakı 25 ıene Rendeki gayri askeri mıntakayı İ§- ve Kolonya tehirlerine iki tayyare 
müddetle akte amadedir. ıal ediyor. to~u kıt'aıı da yerleıtirilecektir. 

3 - Alman hükumeti kefil aıfa· ..,._. - -.. __..,,,.._....., -••••• • • • • • •• • • • •• • • • • ••••• • • • ••••• 
tiyle lnriltere ve ltalyanın ve mua - manya ile hem hudut olan deTlel • Alman bükiımetinin tam hükümra· 
hedeyi imzaya davet edilmesini ar- lerle de Lehiıtanla yaptıjına müta· niıi bütün Almanya topraklarında 
zu eyler. bih ademi tecavüz misakları akti tesis olunduğundan Alman hükiı • 

4 - Eier Holanda hükumeti is - huıuıundaki teklifini tekrar eder. meli Milletler Cemiyetinden çekil • 
ter ve bu muahedeyi imza edecek Litvanya hükumeti ıon aylar zar- meainin ba§hca sebepleri ortadan 
olan devletler de muvafakat eder - fında Memel'e kar§ı olan hattı kalkmıı olduğu mütaleaıındadır. 
!erse Holandayı da bu muahedeye hareketini düzeltmiı olduğundan Binaenaleyh tekrar Milletler Cemi
ıthal hususunda Alman hükümeti evvelce Litvanya ~akkında bu bap- yeti azuı olmağa amadedir. 
mutabıktır. taki iatimasmı kaldırır ve Memel'in Alman hükfımeti ayni zamandı. 

5 - Alman hükumeti. bu emnİ'-'et f k b. '"dd rf d ·· ' " garantili muhtariyeti tevsi edilmek muva ı ır mu et za m a mus · 
anla•malarını talniye ıçın garp · t J k h d d h k k ·· tı :ı- şartiyle Litvanya ile de böyle misak eme e sa asın a a u u musava 
devletleri arasında ani hava hü - meselesinin dostane anlaşmalarla hal· 
cumlarma kat'i ve otomatik olarak aktine amade bulundujunu beyan )edilmesine ve .Milletler Cemiyeti pak-
mani olabilecek bir hava paktı ak _ eder. tmın, esas bulunan Veuay muahede
tine de amadedir. 7 - Almanya lehine olarak hu - sinden ayrılarak buna muvafık bir 

6 - Alman hükumeti, tarkta Al- kuk müaaT•tı teeuüs ettiğinden ve J tarzı hal bulunmasına intizar eyle •. ,, 



12 Sayfa SON POSTA Mart 8 
__;::==============-===================-========:======================================,.,.;,.,.,,=============================-

Ankara Şehri içme Su 
Komisyonundan: 

1 - Ankarada Sankışla civarındaki Filitre binası ile Keçiören arasında 
boru döşemesi işi ve bu hatta muktazi su borusu, tul\Imba ve motörlerin 
tedariki ve Keçiörende bir su depoıu inpıı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Bu itin keşif bedeli «Terfi boruları Font olduğuna nazaran» 
«66808» lira 57 kurut «çelik olduğuna nazaran» «58933» lira 47 kuruştur. 

3 - istekliler bu ite ait fenni ve münakasa f&l'lnamelerini projeleri ve 
mukavele projesini ve boru tedarikine ait listelerle sair evrakı 3 lira 35 ku. 
ruf mukabilinde Ankarada İçme su komisyonu muhasebesinden alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 12/3/936 tarihine rastlıyan per,embe günü 
saat 15 te Ankarada Anafartalar caddesindeki Vehbi Koç apartımanın 
3 üncü katında içme suyu komisyonu dairesinde yapılacaktır. 

5 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 12/3/936 per,embe rünü saat 
14 de kadar Ankarada içme su komisyonuna makbuz mukabilinde veritım. 
bulunacaktır. 

6 - isteklilerin itbu eksiltmeye İf tirak edebilmesi için 4600 liralık mu· 
vakk,t teminatla münakasa ,artnamesinde yazıldıiı veçhile bu ıibi itleri 
yaptıklarını gösterir fenni ehliyetnamelerini teklif mektuplariyle birlikte 
vermeleri ,arttır. «149» «364>ı 

~ususi ŞARTLAQlf!IZ ~Al(KINDA 
GIŞEL,QiMIZDEN MALUMAT ALiNi Z .. 

ISTANBUL- IC~RAk'OY PALAS - ALALEMCi MAN 

Ankara Şehri lçme Su 
Komisyonundan: 

V E N U S Rimeli 

-
ile tuvalet gören kirpikler kalplere ok 
1ribi eaplanır. 

Venüs Pudrası 
Terkibine V enüı Gold kremi karı§ -

tınlmış narin ve nazile ciltleri teşhir eden 
her tene uyııun renklerde _yüksek eveaf • 
ta, eııiz bir pudradıı. 

VENUS Ruju 
Gayet cazip renlderile kullananları 

hayretlere düşürür. Tamam yirmi dört 
saat dudakta sabit kalır, yayılmaz. bo -
zulmaz ve yakmaz. 

Evliya Zade Nureddin Eren, Eczayı 
Kimyeviye ilat ve ıtriyat dcpoau, 
latan bul. 

,.~KANZUK .~ 

MEYVA TUZU 

Tabii meyva uaarelerile hazırlan • 

1 - Ankarada Sankıtla civarındaki Filitre binuı ile Etlik araımda boru mış yegane meyva tuzudur. 

• 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhixe 
Merkezi Sahnalma Komisyon undan : 

ı - Merkezimize aid Ankara Motörü keşif muc:bince açık ek-
siltme ile tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 940 liradır. 

2 - Bu lıe aid tartname ve evrak ıunlardır. 
A - Ekıiltme ıartnamosi 
B - F ennl tartname 
C - Keıif cetveU 
3 - Iıtekliler bu ıartname Te evrakım parasız olarak letanbul 

Liman Sahil Sıhhiye Merkez! Levazımından alabi.irler. 
4 - Ekıiltme 24/Mart/936 Salı gOoU saat 011 dörtte GaI.tada 

Kara Muı~afapafa ıokağmda lıtanbul Limana Sahil SıhhlJ• llwk ... 
Satanalma Kom:syonunda yapılacaktır. 

5 - Ekı'ltm ye gireceklerin 70 Ura 50 k~ruş teminat param De •• 
•z 3000 liralık bu ıfbi tamirat yaptığına dair bir ehliyet ••lika• 

g&stermesi ıarthr. "1221,, 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar bin~erce kiı"yi zengi 1 etmiıtir. 

s. inci Ke,ıde 11 Mart 938 dadır. 

EUyUk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiye'.erle 

( 20.000) liralık bir mllklfat vardır. 

Nafıa Bakanlığından: 
17/Mart/1936 Salı günü saat lSte Ankarada Nafia Bakanlıjı Ma"t 

zeme Eksiltme Komisyonu odasında Seyhan Vilayetinin Dörtyol kaZ9• 
sındaki Hızırilyas ormanında veya hususi mukaveleli ormanlardan ke
silip ana hat üzerinde herhangi bir İstasyonda vagon içinde tealim ~ 
dilmek şartiyle 2700 lira muhammen bedeli olan 450 adecl me§t 
köprü traverainin kapalı zarf usuli le eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferrüatı bedelsiz olarak Bakanlık Malzeme Daire
sinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 202,5 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını 17 /Mart/936 Salı günü aaat 14 • 

kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğüna vermeleri lbnndar. 
(476) (1154) 

~------• Sabık Kabil Verem Sanatoryomu Battablbl ~ 
Paris Fakll:tesinden Dlp!omalı Doktor 

Ferhan Yiicer 
Iıtanbul: Ayasofya Y erebatan Caddesi No. 43. Tel 23035 

l~-----•-•,t_•_n_b __ u_ı __ B_•_••_d_l_Y_•_•_ı_ı_ıı_n_ı_._,, ______ I 
dötemesi iti ve bu hatta muktazi ıu borusu tedariki ve Etlikte bir su de- Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 
posu intuı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuftur. hastalıklannda fevkalade faydalıdır. Keşif bedeli 301 lira 2 kuruş olan ÜıkUdar beledlyeal tamiri p .. 

f Hazmi kolaylaııtırır, inkıbazı izale K f k 1 d ) d .. _.ıar 2 - Bu itin keti bedeli «Terfi boruları Font olduğuna nazaranı> eder. zarlığa konulmuıtur. eşi ena ı eTazım mü i!r llilln • funu • 
«46864» lira 65 kurut «Çelik oldujuna nazaran» <c39609ıı lira 77 kuruttur. lNGlLİZ KANZUK ECZANESi Paıarlıia girmek isteyenler belediye Fen itleri mOdllrlDjilndea ala-

3 - istekliler bu İfe ait fenni ve münakasa fUlnamelerini projeleri ve Beyoğlu • İstanbul cakları ehliyet Tesikaaile beraber 22 lira 50 kurutluk mu•aldıat tr 
mukavele projesini ve boru tedarikine ait liatelerle sair evrakı 3 lira 35 ku- ,'111111._ _____________ , mlnat makbuz veya mektubile beraber 9/3/936 pazartesi rbl 1811 

rut mukabilinde Ankarada İçme su komisyonu muhasebesinden alabilirler. 16 daimi Levazım mlldllr~Dğüode bulunmalıdır. (8) (1193) 
4 - Eksiltme kapalı zarfla 12/3/936 tarihine rutlıyan pertembe günü 

saat 1 S te Ankarada Anafartalar caddesinde Vehbi Koç Apartmanın 
3 üncü katında içme suyu Komisyonu dairesinde yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplan ihale tarihi olan 12/3/936 pertembe günü saat 
14 de kadar Ankarada içme suyu Komiayonuna makbuz mukabilinde ve 
rilmit bulunacaktır. 

6 - İsteklilerin ifbu eksiltmeye iftirak edebilmesi için 3515 lira muvak
kat teminatla mümkasa fUlnamesinde yazıldığı veçhile bu gibi ifleri yap • 
tddarını gösterir fenni ehliyetnamelerini teklif mektuplariyle birlikte ver-
meleri f&rlbr. «150n «365,, 

Dr.A. KATIEL 
(A. KUTIEL) 

Karaköy 'fopçular caddeai No. S3 
, ................................................. ·-··---
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