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1 Protesto Etti giltere Almanyayı 

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

Ren hududuna asker ve Fransa 
Fransız 

tayyare sevketti. 
diyor Başbakanı: "Vaziyet h. ' va ım.,, 

r-----------------------------------------------------
f f 80SlZ18 r: Rende bir tek Alman askeri kaldıkça müzakere 

yapmaz, Almanyayı da cezasız bırakmayız diyorlar italyanlar: ' Fransa ile beraber. Musolini Fransaya bütün 
kuvvetile yardıma karar verdiğini bildirdi 

Sovyetler: "Avrupa devletleri, Almanyaya karşı birleş-
mezlerse harp muhakkak ,, diyorlar Amerikalılar: Hitleri Avrupanın zayıf zamanından istifa

deye kalkışmakla itham ediyorlar. 

Alber Saronun söylediği nutuk İngiltere Alman askerinin' 
• A .. A geri çekilmesini istedi 

Fransız Mıllı Mudafaa bakanları askeri harekat hakkında Nevyork 9 (Sabah saat dokuz, hu- vaziyetin gerekleştirdiği hattı ha. -

r ı h 1 d ı h d t .. . d k. F k t' 1 &uıi) - Onited Pressin Pariı mu - reketi takip edecektir. apor ar 3Zlf a 1 ar, U U uzerlD e 1 raDSIZ 1 a arı habiri bildiriyor: Avrupayı kaph - Almanya da Milletler Cemiyetin-

Alman kuvvetlerinin hareketlerini dikkatle gözetliyorlar yan heyecan ve endite zerre kadar den çıkını§ olduğu halde içtimaa it
eksilmemiş, belki de arbnı§br. Fran- tirak ederek kendini müdafaa için 

--- ' ) . --, •. 

Almanyanın yeni bombardıman tayyareleri Nuomber• aluklannda (Bu ıehir Ren nehrinin üeTincleclir) 

sa, Almanyanın muahedeleri keyfi 
iıtedikçe yırtmasını cezaaız bırak • 
mamağa azmetmiş bulunuyor. Bel
çika, müttefiki olan Fransa ile bir • 
likte hareket edecektir. Sinyör Mu
solini Fransaya bütün kuvvetile 
yardıma karar verdi. Lehiıtan da 
Fransanın yardımına kofacağını ih
MS ebni§ bulunuyor. 

Milletler Cemiyeti konseyi cuma 
günü toplanacak ve Almanyanın 

davet olunacaktır. Almanyanın da

veti kabul edip etmiyeceği belli de

ğildir. 

Fransa, hududu üzerindeki gizli 
tahkimahna asker ve tayyare sev -

kiyatı yapmaktadır. 

Haber verildiğine göre İngiltere 
Almanyayı §İmdiden protesto etmit 
ve aıokerlerini Renin gayri askeri 
mıntakasından çekmesini isteınİ§tir. 

Avrupada vaziyet tam manasile Lokamo muahedesini tek baıına 
feshetmesi meselesini konuşarak vahimdir. 

------------------------------
Hitler Rene gidiyor 

Para, 9 (Hususi) - Berlindcn bil
dirildiğine göre Her Hitler önümüz • 
deki pazar günü Ren mıntakasına gi • 
derek Almıınyanın yeni askeri üslerini 
gözden geçirecek ve bu t.eftiııinin ıonun· 
da Kolonya ıehrinde yeni bir nutuk 

bilonı, hnlyayn ka~'Jl yapıldığ\ gibi 
Milletler Cemiyeti azası olan mcmle • 
ketlerin Almanya ile iktısadi ve mııli 
münasebetlerini kesmelerini istiyccektir. 

Berlin mahafili buna Milletler Cemi • 
yeti ile teşriki mesai etmek arzusunu 
gösteren bir milletin böyle bir munme· 

söyliyecektir. Bu münasebetle Renin bü-
Paris, 8 Mart (Hususi) - Başve· tahkimat yapmayacaktı. T,._cıkilat vu··. lqye maruz kalamayacağını söylemek· ı -Y tün §Chirlerinde bayram yapılacak. ai- Al _,_ • · 

mtil Alber Saro bu akşam saat yedi bu- cuda getimıiyecekti. Asker bulundur· te, manyanın geçen sene aııKe.rı ıs • "' k F l b" h' ycsi ve askeri tezahüratta bulunulacak- tiklalini ilan ederdk Vorsayın askeri 
~u ta radyoda ransız mil etine ır ı- mayacaktı. Fransız hükumeti mütte· ı t be br. ahkamını yıktığı sırada Fransanın la • 
a verdi. Başvekil hitabesine; fikleriyle hemfikir olarak muahedenı·n Almanycı ve •ecr""ı tedbı'rl•r • '"' trcza konferansında da Almanyaya kar-

C:l Dün Rayşhtag kürsüsünden akse· bu maddesinin hüsnüsuretle tatbiki i- Berlin 9 (Hususi) - Röyter ajan - §1 zecri tedbirler tatbikmı istediğini, fa. 
en heyecanlı ve fırtınalı nutuklara a· çin bir kısım Alınan topraklarını işgal sının verdiği malumata göre Fransa kat bu talebin bir netice vermediğini 

çık ve samimi bir dil kullanarak mu· albna almıştı. Fakat bir kaç sene son· Cenevrede Milletler Cemiyeti konse • ilave etmektedirler. 
kabele edeceğini ve son derece vahim ra Almanyanın müracaatı üzerine bu yindcn Almanyaya zecri tedbirler tat· (Devamı 11 inci yüzde) 

h~~d~k~~~~~~~ mil~~i ~--------------------~------------------' toprakları kendisine verilmiş olan sa· 
tenvire çalışacağını, söylemekle başla· lahiyet müddetinin dolmasından çok 
dı. Bu başlangıcı müteakip te: evvel boşaltmağa razı oldu. Bu hareke· 

- Almanya askerlikten tecrid edil· ti ile Alman • Fransız münasebetlerin· 
tniş olan Ren mıntakasına silah kuv- de eyilik hasıl olacağını ümit ediyor· 
\retiyle tecavüzde bulunmak suretiyle b du. Eski düşmanlıkların silineceğini 
cynelmilel münasebetler üzerinde va· 

hiın bir tesir yapmıştır, dedi. sanıyo,rdu. . . . . 
<cSözünü tutmıyan Almanya)) 1925 tarıhınde yem hır muahede 
Bundan sonra Ren muahedesinin Fran•ız Baıbakanı Alber Saro aktedildi. Bu muahede mucibince 

hukuki vaziyeti hakkında malumat duğu, altına imzasını koyduğu ~ua-ı F ransı~, İngil.iz, ~t~lyan, Belçika hüku
Verdi, tarihçesini yaptı ve dedi ki: 1 hede mucibince Ren kıyısınd~n ı~ıba- metlerı kendılerını. A~m~.nyaya karşı 

- Almanya kendiliğinden razı ol· ren 50 kilometrelik bir saha uzerınde (Devamı 11 ıncı yuzde) . . ' 
lngiltere, Sovyet Rusya, ltalya ve 
Belçika ne yapmayı düşünüyorlar? 

Lehistan yüksek harp meclisi dün fevk~Iiide bir içtima aktederek Avrupa 0 arnoyu imzalayanlar 
kanşhğı takdirde alınacak tedbirleri kararlaşhrdı Pariste } I 

P ris, 9 (Hususi) - Romadan bil- sinde Uluslar Kurumunun kararına İ.f· ımandanlarını içtimaa çağırmııtır. U- yarın top anıyor ar 
dirildiğine göre sinyor Musolini Alman 1 tirak etmesi ihtimalini gözönüne a\a- mum erkanıharbiye baıkananın riyase- Paris 9 (Hususi) - Lokarnoyu im- cektir. 
~firini kabul ederek Alman notasında 1 rak bu devlete kar§ı yumu.tak davrana- ti altında Saatli salonda yapılan içtima z layan devletlerin mümessilleri r.alı Milletler Cemiyetinin To!'lantıaı 
l lnıanynnın muayyen !artlarla Ulus-

1 
caktır. iki aut aürmüıtür. Bu içtimada Lehis- ~ günü Pariste toplanacaklardır. Fransa· . C~evre 8. (~.A.) - Mıll~.tl~.r Ce

f~ Kurumuna dönebileceğini anlatan Lehiıtanda harp meclisi toplandı t herhangi bir karıııklık kar§ısın· yı M. Pol Bonkor, lngiltereyi dıt baka- mıyetı k~ns.eyan~n perfembe gunu top-
1 ra. etrafında mütemmim izahat İste· • danınla :ıı:.. k • t db' I k l t nı Eden Belçikayı baıvekil Zelnd. hal· lanma11 ıhtunalı vardır. 
~· . İ V 8 (H .) M"ll" "d a a ca5 • ...as erı e ar er arar aı t• • (D 11 . . .. d ) 1§tır. Sanıldığına göre talya hükume· arfOva. usuaı - 1 1 mu •· (D il · · ·· d ) Paris sefiri M. Cerruti temsil ede· evamı ıncı yu.z: e tl A f L k b .. b'l· k 1 d ı_ rılmııttr. evamı ına yuz e yayı 

r\.hnanyanm zecri tedbirler mesele· aa ua anı uıun ı umum o or u •U· 
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r 
Her 

Bir 
Gencin 
Cehaleti 

B:r Gencin Cehaleti 

la "Resimli Makale 

• 

B ayramda tanıdık bir tıbbiyeli ıenç 

bayram tebriğine ecldi, bulunduğu 

aınıfta 5 1 O talebe varmıı. Bunlardan ik
malııiz olarak yalnız 40 kişi geçebilmiı, ge
ri kalan 4 70 talebe ikmale kalmış. 

Sevindik. Bizim oğlumuz çalı~kan ve ka
biliyetli olduğunu ıöatermiı. Kendisini teb

rik ettik. 

a Ölümün Eli a 

Sonra bahis değiıti. Günün meselelerin
den bahis açıldı. Bizim tıbbiyeli genç dün
yadan bihaber. Ne Japonyada uyan çık -
tığından, ne lngiltere ile ltalya araıında 
harp doğurabilecek bir ihtilaf bulunduğun
dan, hatta ne de memlekette olup biten -

den haberdar. 

Ölümün eli bizi nerede bulur, ne vakit yakalar bilemeyiz. lisına maruz brralmnyabiliriz. Hayatnnm tehlikeye koyan .a
ccralara abhn1yabiliri:r. Ölümle k~ai'muza zannettiiüniz 
yerlerden 112.rıklapbiliriz. 

O vakit şaşırdık. Ve sebebini anlamak 

Bu sörünmiyen esrarengiz el, daiına baımnz ucunda fırsat bek
ler. Bizim yapabileceğİm.İz teY ona bu fınab vermemektir. Has
talık, ihtiyatııı.zlık, itinasızlık, dikkatsizlik onun aradıiı fırsat- Ölüm ka1fıımda İnsanın bulabildiği müdafaa vasıtalan bun

lardır. Bunları da ihmal edersek o "akit ölüm bizi affetmez, 
yakamıza yaplfır ve tedbirsizliğimizin cezaımı verir. 

iııtedik. Genç biraz tabii, biraz 
bir hal ile izah etti: 

utangan lardır. Bu fırıatlara imki.n vermemek kısmen bizim eli -
mizdedir. Sıhhatimize bakabiliriz. Vücadwnuzu hastalığın isti-

- lmtihanlanmız yeni bitti. Yalnız fiz-
-oloji derııinden 4000 sahife okumağa 

tr-tburdum. Hiç birimiz başımızı mektep 
kitaplarından dışan çıkaramıyoruz. Bü -
tun alaka ve dikkatimizi mektep deralerİ• 
miz yiyor ve ufkumuz mektep cluvarlannın 
dııına çıkmıyor. Ne gazete, ne mecmua, 
ne de hariç bir eser okumağa vakit bula
biliyoruz. Kaldı ki bizim Talebe Yurdunda 
gazete ve mecmua da bulunmaz. Meraklı 

(._._s_O_z_A_~ As 1 N DA ) 
Eski dünya 
Şampiyonu boksöre 
Kafa tutulur mu 7 

olanların da okumasına müııaade edilmez. Amerikada aaansörcülerin ırevini mÜ· 

Bu izahau dinledikten sonra mektep - teakip hayat tamamile durmuş. Sckıt:_n 
]erin çoğalmasına, memlekette okur ya • katlık binalara çıkarken yolda ukanıp ba
zarların artmasına rağmen niçin okuyucu yılanlar, az değilmi~ Bu meyanda cııki 

kütlenin artmadığını, niçin hala kitap, ga
zete, ve mecmua satışlarında yükselme 
baılamadığını daha iyi anladım. 

Ufku mektep duvarlarından ibaret bir 
mektep a:ençliği dünya ve hayat ile a • 
Likalanmaz ve okuma zevkini almazsa, 
bizde ne okuyucu lr.ütleııi çoialır, ne de ha
)dkaten münevver Ve geniş SÖrÜf)Ü bir ne• 
ail yetiyebilir. 

Hadiseler Karşısında: 
TUrk kefaaı tabiri 

Çok bilenler diyorlar ki: 

- • Tete de T urc» tabirinin 
manası yoktur. 

hakaret 

Çok bilen çok yanılır ıözüne bir misal 
daha .. 

* Bir muharrir, Tete de Turc'un lugatte • 
ki mana!'ını yazıyor: 

e.Tenkitlere, hücumlara ve ulu orta 
maııkaralıklara hedef olan adam. >> 

Böyle bir adama Türk kafası denilmeai
ne biz tahammül edemiyoruz. Tahammül 
edenlere de bir diyeceğimiz yoktur. 

· * 
Laval bizzat kendi kendinin avukatlı-

iını bu kadar iyi yapamamıı. 

dünya ıampiyonu boksör Dempaey otur -

duğu evin yirminci katından aşaiı inerek 

çocuğunu gezdirmcie a:ötürmüt. aşağıya 

kolayca inmi§. eve döndüiü zaman bizzat 
işletmek üzere asansöre ıirmiş. kapıda 

bekliyen erevciler, meşhur boksörü tanı • 

mıyarak kendisine kafa tutmak iıtemiıler 

yumruklarla üstüne yürümüşler, onlara 

dert anlatıımıyacağını anlıyan cslti dünya 

boka fampiyonu bir iki tanesini yere ıe • 

rince, it anlaıılmış ama Dempscyin de ye-

re ıerdiii insanlann yekununa üç bq tane

si daha katılmıı. 

* Parlamentonun mezar1 
Tokyodaki parliımento binası eskidir. 

Japonların muhafazakarlıkları yeni hına 
inşa etmelerine moni olmaktadır. 

Meb'usan meclisinde hükümdara ait 
yaldızlı bir koltuk vardır. Kürsüye çıkan 

hatipler ekaeriya bot olan bu yaldızlı kol

tuğun önünde hürmetle eğilip sözlerine öy

le baılarlar.. •.. O koltuia hükümdardan 

baıka kimae oturamaz. 

Yeni parlamento binası henüz ikmal 

edilmemiştir. Daha doğrusu edilememek
tedir. Japon milliyetperverleri, bu bina 

- Türk kafaaı, dedim, amma 
Türklüğe hakaret manası yoktur. 

bunda için «Parlamentonun mczan» 
dirler. 

demekte-

Demiyor. 

* 
«Tcte de Turc» kalın kafalı Türk. de • 

mek değilmio- «Tcte de Turcn un kalın 
kafalı Türk manasına gelmiyeceğini dü • 
ıunemiyecek kadar kalın kafalı değiliz. 

C zetemizde: 

kafalı 

* 
Amerika haydutlarınnı 

rardımcılara 

Am~ka lıaydutlanna Gangster derler. 
Bunların soygunlarda muvaffak olabilme-

leri için yardımcıları vardır. Bu yardım -

cılnr tunlardır: 

icabında saçlarını boyamak için bir ber· ((Tcte de Turc.ı> demc1c, kalın 

Türk: demektir. Tarzında bir ey 
madı. 

ya21l • ber, çehreyi değiştirmek için cııtetik ope -

rasyonlar yapan bir doktor, tabanca taşı· 

* 
Bizim kafamıza vurulmaz. Her ne ma-

nada söylenirse söylensin Tctc de Turc ta· 
birine tahammül edemeyiz. 

yan cepler yapacak terzi, kurşun işlemi -

yecck otomobiller yapan fabrika ve çalın -
mış parnlarn yataklık edc<:ck bir banker. 

,. 
HERGUN BiR FIKRA 
Bir o eksikti 1 

Borazan Tevfik merhumun, kantık 
bir istimlak işi vardı. Bu yüzden alaca
ğı olan yüz küııur lira bir parayı almak 
için. yedi senedenberidir uğraşıyor, bir 
türlü alamıyordu. 

Buna dair vermiş olduğu i.tida o -
radan oraya havale edilmiş, derkenar
lar, zahriyeler, aual i retleri, bailı 

müzekkereler ·ve ilam ve ietiüunlarla, 
yedi senede koskocaman bir tomar 
haline ıelmişti. 
İşini usanmadan takip eden Borazan 

Tevfik yine bir ramazan günü maliye
ye gitti, alakadar memura asıldı. 

Memur oruçlu idi; olanca iniıleri 1 
ge

rilmişti. Tevfığin ıuarlan önünde: 

Gergedanın 
Duçege 
Hayran/ılı 
Fransız gazeteleri yazıyorlar: 
~ıHabq - lta}yan harbinde, mareşal 

Badoglio Enderta muharebeııini yaptıiı 
sıralarda, gazetecilerin cephe geriainde 
kalmalarını emretmİf. 

Cephe gerişinde kalan ve yazacak bir 
ıey bulamıyan gazeteciler, vakit scçirmek 
için, gergedan hakkında bir yazı yazmak 
iııtemişler. 

Alman - Ben seraedan avı hakkında 

muhayyel bir ıey yazayım! dem~. 
Fransız gergedanın afklanndan hah • 

sctmeğe kalkıpnış. ltalyan i~ düşünmii§ 
ve §Una karar vermif: 

- Ben gergedanın duçeye 
dan başka bir fCY yazamam! 

* 

hayranlıiın-

- Be adam! Musallat olup durma. Akd nlzl kurutmak lateye11 
sonr mübarek günde Allaha havale profesGr 
ederim ı Alman matbuatı Münihte profuörlük 

Oiyince, Tevfik: eden mühendis Jeolog Svergel' den uzun 

_ Zaten hııvale etmediğiniz bir 0 • uzun bahsetmektedirler. Bu adam Afrika 
ram kalmııtı .. Edin de tamam olsun! kıt"asının, iklim ve teraiti hayatiye.ini de-
cevabını verdi. ğiştirmek istemektedir. Profesöre söre ·-----------------tr Bahrimuhitin ve Karadenizin Akdenize ıu 

BULMACA 

Soldan sata: 

1 - Şehrin küçüğü, ıcvda. 2 - So -
murtkan. yapmak. 3 - Mısırda meşhur 

nehir, ağa, z.aman. 4 - Kaşa ııürülür, N 
ilfı.vesile vücudumuzdaki kırmızı su olur. 
5 - İşaret edatı, yüksek yer. 6 - Ter -
biye, zamanı gösterir. 7 - Bir millet, ikin
ci. 8 - inatçılık. 9 - Esmekten emri ha
zır, amelenin işi bırakması. 1 O - Bir no
ta, Adalar denizinin yeni ismi. kök. 1 1 

vermelerini menedecek bendler inşa olu-
nursa Akdeniz aahillerinde bir çok arazi 
kazanılacaktır. 

Profeııörün projeıi tetkik edilmektey• 
miş. 

---~--~~-----------------------Erkek, süt veren hayvan, ıu. 

Yukandan ataiıY•: 
t - Vücudumuzdaki kırmızı ııu, boca 

çıkaran mektep. 2 - Yüz yıl, köle. 3 -
Fransızca alfabe. .ıf - Beyaz. ıupurur. 

5 - Beygir, meşher. 6 - Elbiseleri asa
rız. sözde manasına selir. 7 - Bağla -
mak, piyazlamak. 8 - Sinirler, l ilavesile 
kı~ sporu yapılır. 9 - Tok değil, üstün 
gelmek. l O - T okahn aeai. dair, su. 11 -
Kuşlar onunla uçar, Allah. 

Dünkü bulmacanın halli: 
Soldan sağa: 
1 - Anka, kaba. 2 - Mail, ak. 3 -

im, amca. 4 - Rusya, ski. 5 - Kaya. 
6 - il, makas. 7 - Kumar, ti. 8 - Ak
rep. 9 - Zede, ikna. 

Yukandan &f8iıya: 

1 - Amir, ikaz. 2 - Namuslu. 3 -
Ki, med. '4 - Alay. 5 - Makaza. 6 -
Kaç, ak, ki. 7 - Akasya. terk. 8 - Kas
ten, aııkı, aba. 

Sözün Kısası 
Milletler 
Cemiyeti 
işin alayında 

-------- E. EArem·Tatu-

E eki devrin ricali arasında, zekas:, 

nükteleri ve tok sözlülüğü ilo 

~hret kazanan Ermeni Manas Efendi• 
nin bir çok fıkraları arasında bir tanesi 
vardır ki pek hoşuma gider. 

Manas Efendi, bir gün o vakit ki 
sadrazamın iftarına gitmi~ti. 

Vükeladan bir çoğunu orada buldu. 
Yiyip, içildi; sofradan kalkıldı; ortaı 

8alonda kahveler, çubuklar içiliyorkerı 
dereden, tepeden sohpct te başladı. 

Her kafadan bir ses çıkıyor, her &' 

ğızdan malayani sözler fırlıyor, M~· 
nas Efendi de bir köşeye büzülmiiş, 
hayretle dinleyordu. 

Onun bu halini gören sadrazam 
paşa: 

- Ne o, Manas Efendi~ dedi. Saç• 
ma sapan söylendiğimize bakıp ta 
ayıplayor musun~ Aldırma, camın, 

biz şaka ediyoruz. 
Manas Efendi, soğukkanlılıkla ce .. 

vap verdi: 
.:_ Malum, efendimizi. Mallım!. 

Lakin bazı defa bu şakalar Meclisi 
Has Vükela müzakerelerinde de <>"' 

luyor da bendeniz ona esef ediyorum~ 
Siyasi hadiseleri dikkatle takip edi· 

yorsanız, bir müddettenberidir, Ce• 
nevrede Milletler Cemiyeti müz:ıkere
lerine de şaka kanşmıya başladığını, 

en vahim vaziyetlerin bile cemiyetçe 
layık olduğu ehemmiyetle nazarı dik
kate alınmadığını siz de fark etmişsi .. 
nizdir. 

Aylardan beridir, tekerleme oyna· 
yan mahalle çocukları gibi: «Petrola 
ambargo komalı mı, ambargo koma
malı mı?» diye tutturdular; buna ait 

tek.lifi fıkar~ arzuhali gibi komiteden 
komiteye havale ettiler. Kızgın siyaset 
külünün altında sönmemiş harp kıvıl
cımları uyandı; bu kıvılcımlar ateş ol
du, alev oldu, nerdeyse saçağı saracak. 

bu 1ef er sade Avrupayı değil de yedi 
iklim dört köşeyi tutuşturacak, hala 

Milletler Cemiyeti Osmanlı devrindeki 
meclisi haslar gibi işin alayında. 

Ama, böyle de olmasa, Manas E· 
fendinin adını kim, ne diye anıp ta rah .. 
met okuyacak, değil mi} 

~ 
.ı:'. . t'-ö~ ~k, 

----·- .. 
· Biliyor Musunuz 7 

1 - Siyam krallığının idare merkez.iniO 

adı nedir? 
2 - Sütlaç iıtasyonu hangi hat üze • 

rindedir} 
3 - Meşrutiyet devrinin 

kaç acneııinde aktcdilmiştir}. 
.. - Talat pa§a nerede 

ilk istikrııtl 

ve ne vakir 
ölmüıtür) 

5 - Sait Hnlim f'aşa ne -nkit ölmÜ' ~ 
tür} 

(Cevapları yarın) 

* 
(Dünkü suallerin cevapları) 

1 _ Kostarignnın idare merkez.i sıııı 
Cozodu~ ~ 
2 - Dünyada takriben 15 O milyon zell 

vardır. 1 n· 3 - Biiyük muharebeden evvel st• ·ıı 
bulun nüfusu 1, 345, 9 34 olarak tı h111ı 

1MSET 

Özlü sözler: 

r------------------------·----------------------------------, 
İ s T E R İ N A N . s T E R İ N A N M A ! edi;y_ord~~nzimatı hayriyc 1255 ıwn,,;slnd0 

ı Sevdada sefa umanlar aevdayı bilmi -
yenlerdir. Seba melikeııi yıllarca sevdiği 

Suleymana kavuımadan biraz evvel, acı 

acı neden ağladı? Neden P&iche aıkın en 
mukemmelini tatmışken bir daha sevmem 
dıye ahdetti? Hero ııevdalm Leandrc, sa

hili görmesin de denizlere kaybolsun diye. 
karadan, elinde tuttuğu meş' alc.-yi neden 
söndürdü? Neden Salome Ken"an Peygam
bere Yahyanın başını keııtirdi? Sevda da 
ııafa umanlar bu esrarı bilmiyorlar.» 

Yakup Kadri 

Eğer Moııkovaya girdiğim gün ölseydim 
şöhretim ebedi olacaktı. 

Napoleon Bonapart 

iki gün evvel Şifhane yokuıundaki kaza tahkilı:atının aon 
kqfi yapılırken tramvay mümessilleri, tramvay arabasının 

yalnız el fraıile Kroger otelinin önünden bankalara kadar 
İnebileceğini iddia, ve bir tecrübe yapılmasını teklif etmiıler. 
lıte bunun için tecrübe yapılacak arabanın hareket kolu 
çıkanlml§ ve bu suretle arabadan cereyan kesilmiıtir. 

Ehli vukuf tayin edilen belediye fen müıaviri Mustafa 
Hulki, makine ıubesi müdürü Nusret, ve seyrüsefer mühendisi 
Y akup, bu tecrübenin tehh"ltcli olacağım ıöyliyerek arabaya 
binmemiıler, ve arabaya binmek istiyen müddeiumumi mua
vini Hikmeti de bandan menetmek istemiılerdir. 

Hikmet buna rağmen arabaya bin~, ve araba Şiıhane 
yokuıuna ve oradan da b nkalann önüne doğru yalnız el 

frenile son ıür'atle iruniı, içindekiler bayli endiıeli 
ceçinniJler ... 

iman bu sahrlan okurken, hayretle duraklıyor. 

dakikalar 

Mütehas-

ııslar böyle bir tecrübenin tehlikeli olduğunda ittifak ediyor

lar. Fakat bu ittifaka rağmen tecrübe, onların sözleri önünde 

yapılıyor ve tesadüfün lutufkarlığı sayesindedir ki bu fenni ( !) 

tecrübe ikinci bir facia ile nibayetlenmiyor. Bir. müddeiumu

miyi, bir vatmanı böyle bir tecrübeye sokmak ne sebeple 
olursa olsun tecviz edilemez, kanaatindeyiz. 

Ve sen arlık, ey kari, iki insan hayatım feci ve müthiı bir 
ölüm tehlikesine maruz bırakan böyle bir hareketin zamanın 
ileri telakkilerine ayıun bir «fenni tecrüben sayılabileceğine: 

iSTER İNAN iSTER iNANMA l 

ilan edilmiştir. 

5 Makedonya hü'kümdan filiP 

958 de doğmuştur. 
==========----=-·----' 

Özlü sözler: 
<ıHarikuliıde bir kaç aleladenin birleş ' 

mesindcn meydana gelir. Öküz nleliıde ; 
dir, ağaç aleladedir, vaktaki öküı a~ac 
çıkar, harikulade vücut bulur.» 

Ahmet Haıirrı 

d d"~i111il 
Öyle zannediyorum ki zeki c ~r •et• 

İnsanlar daha kolaylıkla knndırılabıııt• ğtl 
Zira bunlar tecrübelerini hayatwıı de , 
- daha kolaylıkla • baııılmış sahifeler 

den alırlar.» 
Albert Einsteİ.O 
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Tramvay 
Kazasının 

kies'ulleri 

Nafia Bakanı şirketler ko
miserinden izahat istedi 

Şiıbane yokuıundaki tramvay 

kazaıunı tahkikatma devam edil -

meldedir. 

IBLIB H~liç sahillerindeki çö
küntü nasıl durdurulacak? 

Hakkımız 
Yok Mu? 

Ada blletlerlnd• flat yUkaekllll 
zamanınd• ,. ... ı ..... br 
Pazar münasebetile adalara gidenler 

iskelede aiyah tahta üzerine yazılmış 

bir ilan gördüler. Bu ilanda: 
- Vapur ücretlerinde kıı baıınd• 

deneme için yapılan deiifikliğin bit· 
tiği ve tekrar eski tarifenin tatbik edi
leceii yazılıyordu. Bu. gidip aelme üc
reti olarak 30 kuruı yerine 37.5 ku • 
ruş alınacak demekti ve ada balkı Ü· 

zerinde muhakkak ki bir kara haber 
teairini yaptı. 

lnatcı keçilerin 
Canlandırılan 
Hikayesi .•. 

iki adam yol vermedi diye 
birbirlerini yaraladılar 

Yeni hil binası da çöküntüden çatlamışbr. Ankarada' 
bir heyet gelerek tetkikat yapacak 

Haliç sahilleri (). 
teden beri çölun~· 
tcdir. Halicin iki ta
rafında, bilhuaa Un 
kapanı köprüsü ile 
Galata köpriieü ara-

Kaıagümrükte oturan bahçıvan sındaki kısımdaki 
ı Serv~t evvelki gece aarh()\I olarak evi-ı çök~ntüler bariz bir 
ne gıtmekteykcn yolda Refik isminde ~.ln~ arlmlf~· B~ 

1 
bir seyyar satıcıya rastlamış ve kendi- ç~kuşte ~ıl~kı 
sine yol vermediğini aöyleycrek küf-! yuksek ve ap hına· * 1 r~tmeğe başlamıştır. Aralarında çıkan ların da tesiri oldu-

Çetinkaya da bu meıele ile yakın - Akay idaresi bilet ücretlerini indir- kavga esnasında bahçıvan Servet bıça-ı ğu söylenmektedir. 
dan alakadar olmuı ve kazanın ne meyi denemekle ıüphe yok ki çok iyi, ; ğını çekerek Refiği iki yerinden yara- .. ı.~di~la.~a ~öre.~u 

çok düşünceli, çok akilane bir hareket· lamıı:ı ve kaçmagw a ba~lamıştır. çokuntuyu tımdılık 

Bayram münaıebetile ıehrimize 

ıelmiı bulunan Nafia Bakanı Ali 

ıuretle vuku bulduju etrafmda. tir- b ı Fi 1 ı -r T c1 te u unmuıtu. ıatı indirmek e yolcu Sol kaburgasından aldıgv 1 yaraların ku .. rdurm_a.k . mÜm• 
ketler komileri İbrahimden eaaılı Ayısının artıp artmıyacağını ve arttı- tesiriyle bir kaç dakika yerde kıvranan un değıldır. Bu. 
• '- t im t iı takdirde fiatın inmiı olmasına raa- • • --'-"ld 1t• ızaoa a lf ır. .. Refik biraz sonra kendisini toplaya- nun ıçın sanı e 1 

men idareye daha fazla selir temin 1 Şimdiye kadar kaza etrafında edip etmiyeceğini anbyacaktı. Fakat 1 r~k Servetin arkasından yetişmiş, üze- bin~l~rı . ~ıktı~~k, 
maliımat eclinmek için dinlenen f&• maalesef bu denemeyi sadece )Öp rıne atılmış ve elindeki bıçağını ala- Halıcm ıkı ahılıne 
hitler 43 lritiJi bulmuıtur. Bunlar münhuır, kısa bir müddet içinde yap- rak bir kaç yerine aaplamıfhr. rıhtım yaptırdıktan 

• d bu tı. Kıt adalann ölüm mevaimidir. Bıçak yaralarının tesiriyle sarhoş hah- sonra bir plan ve Yeni Hil 6inacnın lrUf 6alıqı •öriiniip 
tramvay ıçin e lunan yolcularla Bu mevsim içinde adalann bütün dük- ye · b' od d h·ı· d · F -6 

d d hid 

1 

çıvan bitkin bir halde yere dü•mÜ•tür. nı ır met 8 1 ın e ınşaata mü- en adamlannın tahminlerine r 
lf&l'l an .. iseyi ıörenlerclir. Unları kapalı, bütün kahve n gazi - y T d k 1izı dı •-"' Aaıl ı•uelu olarak dinlenenler de nolan kapalı, ahaliei de sadece öteden Vak'a mahalline yetişen polisler ya- saa e etn:ıe . m :· ... re aşağı yukarı 350 bin liraya mal oflll" 

-:s- lıla Ce h ld Beledıyemn henuz kat ı tesellüm b b' d k" l ki ki b" ~ 

1 ı kl"ıı"d:•. beri orada yerletmit ev aahipJerine ra rı rra paşa hastanesine ka ır- . . . v U ına a ı çat a ı arın ınanın JP"' .. muamelesını bıle yapmadıgı yeni hil _ .. 

Nafia Bakanı, bir hafta kadar 

tebrimizde kalacak ve bu mesele 

ile daha 7&kmdan alakadar olacak-

hr. 

Evkaf bütün 
Camileri 

münhaaırdır. Bu mevaim içinde vapur mışlardır. binası da bu eahil çöküntüsünden mü- laneti üze~inde tesiri yoktur, bu ~ 
ücretleri indirilmek değil, büabütün il- teeasir olmu• ve binada bazı ratlaklıL- lakl. ıklar y. ıne betonla. dolduru.labil_ec~ 
aa edilae bile ada aakinlerinin artması B l d • J - l T ır- ~ ..A 
mevzuu bahaolamaz. Binaenaleyh A _ e 8 ıgeue UCret i lar husule gelmiştir. Yeni hil binası tu. Ve bına kıymetınden hıç bır f"' 
kay idaremain pek yerinde olarak yap- 212 bin liraya yaptınlmış, sonra bir kaybetmiyecektir. 
tıiı deneme yaz 90Duna kadar uzatıl- Memurlar için de ilave inşaatla genwletilmiş, halin Asıl mesele Haliç sahillerindeki" 
malıydı, teair edip etınediji ancak o V d sahil kısmına Larsen demirleriyle 344 küntünün önüne geçmektedir. G.JI' 
zaman sörülecekti. bunun içindir ki 1 ar ı m sandığı metre uzu~luğunda bir de rıhtım ya- ta ve y ~miş ~hillerindeki ~kse~ b"': 
yapılan tqebbüaten lıiç bir neticeye Beledi edcki odacıla had _ pılmıştı. Bına yapılırken de zemini~ lar Halıçe dogru meyletmış vazıyett 
varmadan vaz seçilmittir, diyoruz. Y r ve eme ba ih · ı· d ) d" 1 E · d d k h~ 1 · · b" t .. d v • dil sması tuna ı gözönün e tutu muş ır er. mınönü mey anın a i rı 

Hakkımız e~ :~m Be~ d~av~? sa~· ı:ı ~~sıa le - ve inşaat ona göre yapılmıştı. Şimdi I da bir kaç yıl evvel yükseltilmesiıı' 
Yok Mu? ,mi ışır. e ıye ızmfıe ın.., eh~lcre]t e çab_- IAnkaradan bir hey' et gelecek haldeki rağmen yeniden batmıştır. 

I ışan ve memur ıını na oa ı o an ır . . . ;, 
------------·---' L _Lt 1 d L! b lar bel çatlaklıkları tetkık ederek bunların bı- Bu çöküntülerin önünü almak ıÇ 

Evkafın eon fırtınadaki zararı 20 ÇO~ eme& ar ar var ır 1U un e- , Gümrüklerde diyeden tekaüdiye alamadıkları ıibi nanın metaneti üzerinde tesiri olup ol- ne şekilde tedbirler alınması icap ett' 

Tamir ettiriyor 

bin lira bdar tahmin edilmifti. Fakat böyle yardım eaaına müetenid bir te- madığmı tespit edecektir. ii tetkik edilmektedir. 

peyderpey alınan neticeler bu zararın JsJaha t tckküle de malik bulunmamaktadır-
daha yüksek olduğunu meydana çıkar- I 1 lar. 

atanbul ·· ··lder üd .. ··Al" K 
iç işleri Bakanı dün 
Avrupadan döndü mJfbr. gumru m uru ı e- Mezbahada, buzhanede, itfaiye İf-

Evkaf büyük camilerin bir kısmını maile gümrükler umum müdürü Mah- }erinde çalışanlar bu cümledendir. Tedavi edilmek üzere bir müd • 

tamir ettirmeie baflamwtır. llköncc °:ut ~edim gümrüklerde yapılacak ida- Şün~. bel~~iyed~ bu fedakar m~- det evvel Anupaya sitmit olan iç 
minare küWılan ile kubbelerin kur- rı ıslahat hakkında tetkikte bulunmak murlar ıçın böyle hır yardım sandıgı İtleri Bakanı Şükrü Kaya dün sa _ 

unları -·ı--L dır a· . . 1 tadırlar. lılahat yaV&f yavaş yapılacak- kurulması, bunların maaşından ayrıla- bahki ekıpreıle -hrimı"ze ıelmutı"r. 
f ya....,.....ta . ırıncı aınıf ca- k ·· d L-1 bel d. · d .. :r- -s . . . . . . . . . tır. Şimdilik kadroda esaslı bir deg~i- ca yuz e U9'i' ere e ıyenın e yuz- Ş k K l mılerın tamulen bıttıkten sonra ıkıncı ı 'kl.k 1 k . . . . de be• eklemesi suretiyle bir yardım Ü rü aya iıtaayonda Dıt tle • 

E 
•
1 

. ı fi ı o mayaca tır, ecnebı dılı bılen Y • B k T fik R·· t'· A llb unı camı erm kurşun ve minareleri .. "k l lr. L şekil tespit edilmesi kararlı'f'hrılmış- ' rı a anı ev Uf u raı, ay 
. I . la k gumru memur an ısım ~sım Avru- H .. h 1. d l b Muhittin Üıtiindaj, Emniyet direk-

tamu erı yapı ca , sonra da toptan .. .. . .. . . tır. enuz tasavvur a ın e o an u 1 

b··ı·· ___ !
1
_. le . pa gumruklerme aonderılecek ataJ gö- karar bütün ücretli memurlan sevin- törü Salih Kılıç ve dijer bazı zevat 

u un c;aJJUICl"m cam ve çerçeve n ta-
. ed'I L . receklerdir. Bu iş için yeni bütçeye tah- dirmi•tir. karıılanmııtır. 

mır ı ecea.tir. T aisat konulmuştur. Seyyahlara ait güm- iç İtleri Bakanı doiruca Perapa-
Camilerde pencerelerin kınlmasma Ç 1 k k kal d rük muameleleri kolaylaştırılacaktır. a ıp açar en ya an ' laaa inmit orada istirahat ettikten 

kartı koymak için pencere kapakları Sabıkalılardan Recep Beyoğlunda sonra Kadıköye seçmittir. 

vardır. Fakat müezzinlerin bunları ka- Narh komisyonu Beyazıt camisinde olukçu lbrahimin 

inhisarlar idaresi bir 
• 

sergı açıyor 

inhisarlar genel direktörlilif' 

tütün ıigara ve muhtelif içkiler tef 
hir etmek üzere bir ıergi açmai• "'• 

rar vermiıtir. Bu sergi umum ıoil • 
dürlük binasında açılacak ve bit' 
kese açık bulundurulacaktır. 

T oros gençleri toplandı 
Şehrimizde yükıek tahailde bıJ~ 

nan T oroı gençleri dün saat t 4• • 
da Halkevi lıtanbul merkezinde ~ pamadıklan anla,ılmıf, evkaf badema Beledi h k . . b .. para çantasiyle bir saat kösteğini çalıp KUçük ku:narcılar 

kış ve fırtına mevsiminde bu kapakla- lan ,::..e nar
15 

~~~~onu . ugun , kaçarken yakalanmıştır. Evvelki gün Cıbalide Y qil tulum- toplantı yapmııtır. 

nn ~~~hal kapalı .. b~lunduru~a- =~ c:ı'veıı::i tet~n~:ct;::it;~: Çakı İll arka~a~mı yaraladı 1 had da Ali Salihattin ve Tahsin adların- Toplantıda, Toroı gençleriıı.d~ 
ları ıçın ımam ve muezzmlere tamun mek fiyatını tayı"n _.J ___ ı_tı"r Ekmek E lk" "24 h . a üç çocuk eokakta zarla kumar oy- P"' ~"' · vve ı gece saat te sar l\ll b 1 k ·· le · d lr.i 180 k baıka, muhtelif fakülte talebe•• ._:J 
yapmıştır. narhının 10 nAra francala narhının d . 1 . -y ır nar ar en on rın e (( " uruf pa- r 

r- ' a halde tıyatrodan çıkarak ev erme gel- ra ile suç üzerinde yakalanmıtlardır. Türk telebe cemiyetine menıuP 

Jiletle kadının yuzunu kııtl 20 para diitcceği umulmaktadır. mckte olan Fethi oğlu Adil ile, arka- ... - ............... - ........... _ ........... -·-··- J.d' çok sençler de hazır bulunmuıla~r 
daşı Halil biribirleriyle şakalaşırlarken TAK V 1 M 

Evvelki sece pnon «Hayrebet» 830 kurucunu ~almıfllr Bir yıllık faaliyet raporu ile 
Y Y Halil Adili çakı ile yaral~mıştır. _.,. ' 

isminde biri T akaimde oturan madam Pangaltı Vatan pzinoeu bek · · MART rapor okunduktan sonra mün~~ 
Katarinanın evine girmiş ve jilet bıça- Mehmet polise müracaat ederek y= YanglR blf 8rlglCI plar olmuı, bazı aza heaaPı..-..-
jıyla Hatarinayı yüzünden ağır euret- ğının üzerinde unutmak ıuretiyle hı· Evvelki gece Samatyada Azamor R•ırot Hoe 9 Araltt Hne muntazam tutulmadıjuıdan ıilıif" 
te yaraJamlfbY. Yarah Fransız basta- raktığı «830» kunJfUnun gazino tami- mahallesinde kiracı olarak oturan ~ 135~ 

l 
- etmiılerdir. 

nceine k.aJdanlmıt, auçlu kaçmak üze- ratında çalışan Sinail ile Riza tarafın- Anderyanın evinden dikkatsizlik yü- Kasım Rumi Hne Şubat ~ 
reyken bekçiler tarafından yakalanmıf- dan çalındığını iddia etmi~r. Suçlular zünden yangın çıkmı,sa da itfaiye gel-

123 
1936 

16 
Neticede yeni idare heyetİlle , 

br. tutularak tahkikata bqlanınıtbr. meden aöndürülmü,tür. -, PAZARTESi san, Celil, Nevzat, Orhan, M-:-
Ba da 

• d• •ı ) r mer, Yahya, Recai, Huan, S•ff' 
yram sevın ırı en yavru ar Nöbetçi SABAH Zilhicce İMSAK mürakaJ>e heyetine de Mürıide. 

E l 
~·9 ~· 8• D. ride, Kemal aeçilmiılerdir. , 

Küçükpazar nahiyetıi Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından mekteplerde 
okuyan 40 yetim ve yoksul yavruya elbise verilmiştir. Resimde bayramda 
eevindirilen bu yavrularla bunların aiydirilmelerine delilet edenler ııörül-! 
mektedir. 

Czane 67 
6 

15 1~ :: Yeni idare heyetine maTaff~ 
Bu ıeee nöbetçi eczaneler twdard•: -ı---=---"-----:--A-k-,a-m_,-._Y._a_tll~-11 yetler temenni edildikten aonr~ J 
Beyoilu: k(MMatkovic;). KGeml al R(eMbul). ---ı-S-' . ...:....D-. S. I D. karadaki ıubeye 1ardun edıld' ı 
Şiıli: (Şar erkez . a ata: er - l2 _ 1 Si ti 
Jr.ez). Samaty• : (EroEilos). Bakırköy: clileklerinde bulunularak toplaO 

i 18 09 19 39 
(Hilal). Beıikta~: (Recep). Sanyer: .a.',;;..·;.:.·•----------..... ---~ ya nihayet verilmittir• ~ 
(Nuri). Ha•öy: (Ha~). Ka~mpa - =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
şa: {Merlcez). Şdıremini: (Nazım). 
Büyükada: (Merkez). Heybeli: (Yu -

1 

suf). Üsküdar: (Ahmediye). Küçük • j 
pazar: (Hikmet Cemil) . Alemdar: 
(Ali Rıza). Eminönü: (Bensason). 
Beyazıt: {Sıtkı). Fener: (Emilyadi). l 
Aksaray: (Ziya Nuri). Karagümrük: ı 
(Arif). Kadıköy: (Faik lskender, Na
mık). Şehzadel-aşı: ( Üniveraite). ------

Staenin en f••kalAde muıikill fllml 

PRiMADONNA 
Cihantllmul töhr•t• malik iki muganni olan ..ti 

CONClllTA IUPDvlA " ıvıı.tn LA ... 
t ırafmdan FRANSIZCA, iT AL YANCA ve ISPANYOLCA ~ asJ' 

___ _. •• prkaJa pek mükemmel Y• aenain bir fi:m. ..---ıııı:; 
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MEMLEKET HABERLE İli .. 
Fransız gazeteJerlnln gozü ile : 

Lokarno paktı vaktile 
nasıl imzalanmışh ? Erganide hummalı 

imar faaliyeti var 
bir Çorumda elektrik 

Tesisatı kuvvet
lendiriliyor 

..... 
" Aradan on sene geçtikten ve dünya siyaseti ı 
Stresman ile Brianı kaybettikten sonra sulh 
yolunda ileri adımlar atacağımıza 1919 senesine ı 

dönmüş bulunuyoruz ,, 
Yeniden amele evleri yapılıyor, tren 

ve asansör tesisatı ikmal edildi 

Çorum (Özel) - Belecli7• ıehirde
ki elektrik utihsal kudretini arttıraına· 
J& karar verıniıtir. Abone sayısı gün
den güne arttıiı için buna ihtiyaç &Ö· 

rlilmiiıtür. Şehir dahilindeki elektrik 
tesisata havaidir. Belediye bu hatta ha
•ai için 4580 lira para aarfetmiıtir. E· 
lektrik kömürle İfleyea lokomobiller 
vasıtasiyle istihsal edilmektedir. Bütün 

-------

Erganiclen bir l'örüniif: 

Er&'ani Madeni (Özel) - Burada 

L\nnmah bir imar f aali7etl vardll'. Ye· 

ili belediye binau çok süul olmuttur• 

Çok genit olan bu binada ziraat baaka· 

•ı da bir daire almııtır. Binanın sGzel 

•e büyükçe bir temsil salonu vardır. 

ı lk mektep binasının civarında bir 

de gayet aüzel blr pansiyon yapılllllfbr. 

Maden civarındaki inıaat ikmal edil-

Sındırgıda 
Tütün rekoltesi 

Sındırgı ( Özel ) - Yeni HB• 

tlltlin rekoltHinln ı•l•cek 11ney• 
nisbetle bir miall fazla olacatı 
tahmin edilmektedir. Bu Hae 
tOtUnJırl pek nefiı bir tekilde 
)'etiımektedlr. Sındırgı ttitllnlerl
nin dıı piyasalardaki ratbetl yeni 
nıahsulle daha ziyade artaoakbr. 

Bandırma iskelesi 

Belediye dairen 
mek Uzeredir. Yeni amele evleri yaptı
nlmaktadır. Şimendifer intaab bitmit 
sibidir. Asan.ör tesisatı ikmal edilmiı
tir. İstihsal edilen bakır bu asansörden 
istifade edilerek va sonlara yüklenecek
tir. Ersaniye aon sünlerde iı almak için 
bir çok yeni amele ıelmiıtir. Kalabalık 
Erl'ani iktisadi iıler Uzerinde de tesir 

ettnİf, kasabada bilhassa esnafın yüzü 
l'ülmüıtür. 

Edirnedeki kıymetli 
eserler 

Evkaf müdürlüğü bunlar 
için ayn ayn kitaplar 

hazırlıyor 

tesisat 230 beyıir kuvveti üzerine ya· 
pılmı§tır. 

Şehrin içme suyu meselesi tamamen 
halledilmiıtir. Çorumda §İmdi au sıkın

tı11 yoktur. İtfaiye teıkilitı da takviye 
edilmittir. Yazın da arezozlar vasıtasİ· 
le günde iki defa sokaklar sulanacak, 
Çorumlular toza bulanmaktan kurtula· 
caklardır. 

Sabancalılar 
Bu yıl tenezzüh seferlerinin 

ilkbaharda başlamasını 
istiyorlar 

Sabanca ( Özel ) - Devlet 

demiryollarmıo her yıl lıtanbulla 
Adapazarı araaanda tertip ettiği 

tenezzüh trenlerinin bu yıl yazdan 

evvel ve ilkbaharda başlanıaıı 
lçJn teşebbüı\er yapılmakt dır. 
Bu yıl havalar müsait gitt~il için 
Sabanca emaal"z bir gUıel' ik 
içindedir. MeyvaJar vaktinden çok 
evvel kemale erecektir. 

Bu sene Sabancalı'ar lataobul, 
lzmit ve Adapaunodan tenezzühe 

ıelecek miaafirleri karşılamak için 
flmdldea hazwllldara baılamrı· 
lardır. 

F ran•ız gautelerinJen : sene insanlar için büyük bir tecrübe olmuş. 
Eski bir devlet adamı kendisı1e gö - fikirler o derece ciddi bir surette tahavvül 

TÜfIJleğe aelen bir pz:eteciye fÖyl~ aöy}e- ctmiftİ ki meıteJi f ngi)terede tekrar İf ba • 
mişti: pna geçen muhafazakarlar, amele fırkua-

- içinde yapdıiımız. ve bitip tüken - nın kurduiu yolda yürümeie kendilerini 
mek bilmiyen buhranın sebebi ne yalnız ik- mecbur görmü,lerdi. Fransada, dahili si • 
tısadidir, ne de yalnız siyasidir. Senelerden yasct dolayısile tekrar iktidar mevkiine 
beri sürüp giden bu karı§ıklıklarda pisiko· gelen Puvankara, kabinesine Briand gibi 
lojik sebebler 'aramak lizımdır. Ruh, fikir, bir hasmını almııı. ve harici siyasetin ida • 
iman tereddüt geçirdiği için beşeriyet pş- resini bu liberal zihniyetli adama tevdi et • 

kına dönm~tür. İçinde yapadı.ğımız eko· mişti. Almanyada ise yeni İntihabat üze • 
nomik buhran klasik iktısatçıların izah et- rine baıvekil Luther ile hariciye nazın 
tikleri şekilde, istihlak ve istihsalin ademi Stescwaun Almanyanın takip ctmc8İ lizun 
tevazününden hasıl olmuş değildir. Belki, gelen sulhperver siyasetin taharrisine ko • 
siyasi ruhi, içtimai ve fikri karışıklıkların yulmuılardı. 
bir neticesidir. BC§eriyet kendiaini idare Zaten tabii ve maddi ihtiyaç Almanlan 
edecek yüksek kabiliyette inaanlar aramak- eski dül'Tlanlarile anlapnak yoluna sürük • 
tadır. Öyle idareciler ki. hodgi.ı:nlığın dar liyordu. Stresewaun Rusyada yaptığı bir 
çerçeveıine sıkışıp kalmasın, hususi ve seyahatin neticesinde Ruslarla anlaşmağa 
milli menfaatlerle beynelmilel menfaatleri şimdilik imkan olmadığlnı, çünkü onlann 
telif edip beraber yürütecek kabiliyette büyük dahili itlerle mqgul olduklannı 
olsunlar. Görülüyor ki, dünya karışıklığı- görmüştü ... Bununla beraber İ~liz ve 
nın se.bebi, uzun görüşlü insanların eluik • Fransazlarla anlaprak dostane bi.r tesviye 
liğinden doğuyor ... Vaziyeti bir türlü ıslah sureti bulmak ta eflcin umumiyenin ko • 
edememenin en büyük sebebi de budur.» layca hazmedeceği §Cylerden değildi. Ni • * tekim ayni yolu eütmek istiyen Erzberger 

Bir aralık yani 1924 senesinde dünya- ve Rathenau 1ribi Alman hükumet adam • 
nın her tarafında salah ümitleri belirmi1 . lan bu yüz.den bir kaç sene evvel katle • 
ti. Ufuklarda harp bulutları dağılmış, sa • dilmiflerdi. 
nayi kazanç mihanisini yükseltmiş ve işsiz- Luther kabinesi bu müşküllere rağmen 
Iik azalmıştı. Bilhassa Almanyada Stre - bir kaç sene evvelki Alman ahvali ruhiye· 
semannın sulhperver ve durbin siyaseti sinin değişmİ§ olduğunu görerk 9 ftlbat 
kendisini hissettiriyordu. Gayri memnun • 1925 te müttefiklere bir nota gönderdi. Bu 
lann, gale) anı teskiu edildi, Almanya nor- notaya nazaran Fransa ve Almanya ilerde 
mal bir hayat yaşamağa befladı. Ve o za· meydana gelebilecek bütün ihtilaflara hük
manlar bir gayri memnunlar fırkası olan me tevdi etmek ve Ahnanyanın garbinde 
nasyonal sosyalist fırkası en fena bir de • V crsey muahedesinin ihdas ettiği vaziyeti 
vir )B!lamağa başladı. Bu fırkanın başına tasdik etmek taahhüdünde bulunuyorlardı. 
geçen 1-ütlcr o zaman belli başlı hiç bir ha- İki devletin bu karşılıklı taahhüdü lnı;il -
rekette bulunamadı. Hatta 7 kanunuevvel tere tarafından tekeffül edilecek ve scbc-
19 2 4 le Rayiştağa gide hilen l 7 milli sos• biyct vermediği halde ha devletlerden bi
yalist meb·ustan, ancak dört tanesi fırka - rioin diğeri tarafından düçar olacağı hü • 

Edirne (Özel) - Evkaf müdürlüğü Karamanda hava~ar dUze!di !arına sadık kaldı, diğerleri başka hizip - cuma lcarp lnailtere mütcc.avizi berri ve 

f b 
lerle birl--=ıer. bahri kuvvetlerile cezalandıracak idi. Bir 

tara mdan uradaki evkafa ait tarihi ö cıJ"' Karaman ( ze1) - havalar çok Lokarno muahedeleri de :...te bu sulh • ay sonra yani 1925 senesinin tcşrinievve • 
abideler, binalar ve camiler hakkında oy. güzel gitmektedir. Ekinler pek eyidir. perver ha-..a içinde imzalarulı.. f 919 tan- imde toplanabilmİ§ olan Loltamo konfe • 
aüzel bir tetkik eseri hazırlanmaktadır. d B ı d 0 Bundan sonra ha•aların bozması ihti- hinden sonra milletler kendi mukadderat· ransı beş muahede doğur u. un ar an 
ilk eser Selimiye camıı·· hakkındadır. d d Al il k 1 bul mali pek uzak görülmekte ve çiftçi bu larına kl!'ndileri sahip olmak istediler... ör Ü manya e Ol'llfU an unan 
Ve tabedilmek üzere hazırlanmıt bir vaziyetten sevinmektedir. Dünya efkarı unuaniyesinin müttefikan bir- devletlerin aralannda husule gelecek ihti· 

Bandırma (Özel) -Geçenki fırtına• haldedir. --···-···-··-·----······--···-· .. -·-··-- leştiği bazı meııeldcr vardı ... Umumi em • laflan hükme havale etmek suretile hal • 
da harap olan ukele üstündeki bina· Bu eserde aeyyahların itine yaraya- her parçasını ayn ayrı gösteren resim- niyet ve sulh bunların başında geliyordu. !etmek yolunda karşılıklı taahhüdü ta • 
ilin ve iskelenin tamirine baılanmıJbr. cak bir rehberden hafka Selimiyenin ler de vardır. 1919 dan 192'4 senesine kadar geçen beş zammun ediyor, beşinci muahedede em • 
""=='============O!Oll!l==~-==================--=~-::~-..-....-...._-.... =-~~-....:;.9'!!!1!~~.,.,..-------=~~""""'1!9 niyet misakını tekfil eyliyordu. 

l beraber okuyorlardı. derdi. Onu gene sarıkla gÖl'Se hiç şüp- Almanya Ren havzasındaki aayri aske· .. a-~ 
l<ERVAN YÜROYOR 
-70- - Bürhan Cahit 9 .a. 936 

Hatip Ak Osman bunları düşün - hesiz hatır, gönül tanımadan rapor e- ri mıntakanın vaziyetini kabul ederek.. bu 
dükçe aklını oynatacak gibi oluyor, decek, gene baş.mı belaya eokacaktı. hususlan Jngiltere ve italyamn ltefalcti al
kendi kendine: Zaten onların hepsi danışıklı dö - tına koyuyordu. Bundan başka, Almanya, 

- Hasbinallah, basbinallah 1 diye vüştü. Bir nizamdır, bir yasaktır tut • kaybeylediği memleketleri silah kuvvetile 
içini çekiyordu. turdular mı artık ellerinden kurtuluş istirdat etmekten de vaz geçiyordu. Lo • 

Karısı öğle yemeğine çağırdığı za • yoktu. 'k.ırno muahedeleri, işte o zaman eski düt-

man bı.raz '-eııd.ine geldi. K llı b" __ LJALt A- man milletlerin başına geçen siyaset adam· 
K arısı zava ır nHUUUll u. gız • 1 h • til . d h Ik 

S b h k 1 
' D l k k · d" arının şa sı sempa enn en ve a ın 

a a a artı sinir erj yorulmuş, Ya fİmdi~ ua ar o uyara aşağıya ın ı. dan öğrendiği namaz dualarından ~ harpten bezginliğinden doğmuştur. 
dirnağı da uyuşmuştu. Gün doğup yük· Hatip acı acı caddeye doğru baktı. Sofrada ilk işi bir dilim ekmeği a • ka .~ir şey bildiği yoktu. Aradan on sene geçtikten ve dünya si-
•elinceye kadar ölü gibi yattı. Bir otomobil tozu dumana katarak lıp dudaklarına götürmek oldu. Oteki kansı kaçmasaydı bari .. Mer- yaseti Streuann ile Briyam kaybettikten 

Onun erken, sabah namazına kalk- geçti. - Bunu da bulduğumuza şükür. yem onun gönül çiçeği idi. En gamlı sonra sulh yohtnda ileri adımlu ahlacaiı· 
tığını bilen kansı bir kaç kere uyandır- Öğle paydosunda evlerine dönen Ona emindi ki bu kadar zındıklık, zamanlarını onun yanında avutabilir- na bugun 1919 ıtenesine dönülmüş bulu • 
inak istedi. Fakat cesaret edemedi. mektep çocUklan birbirlerile pkala - bu kadar dinsizlik elbet te gazabı lla- di. Fakat zamane karılarında vefa ne nuyor.,. 

Hatip öğleye doğru uyandı. ••yor, köşedeki tUhafiyeci yeni harfler- hiyi şahlandıracaktır. gezerdi. C. H. Baban. 
Vücudu dayak yemİf gibiydi. le yazdırdığı yeni tabelasını her yer- Böyle tevekkül, kader, kısmet, say- Zaten onları da şımartan bu yeni ·····-·····----·-···----·--······· .. ••••••• ....... 
Gözlerinin etrafı kızarmıştı.. den görülsün diye ıivrisine köşeye as- gı, itikat kalmıyan memlekette bet, kafalılar değil miydi) Eekiden olsa şartla kabul etti. Kendisi de sohbete 
Köşe penceresine oturdu. Buradan tırıyordu. bereket olur muydu) şimdi Meryemi gasbı annik saçların - t~ne idi. llle ve lik.in gündüz soka -

C6dde görünüyordu. Kalabanın bu en Ne yazıyordu .. ) O gün ak§ama kadar bahçede do - dan tutar, sürüye sürüye erine getirir, ğa çıkmak fikrinde değildi. Gece ge -
lc.Iabalık caddesinde• bile o saatlerde San zemin ültüne bhn yefil bir ya- laştı. Evde eski kitaplarını raftan in - odasına tıkar, günde üç peşrev kötek lecekti. 
l>elt az insan geçerdi. zı idi. dirdi. Vaktile meraklıları etrafına top· attıktan sonra karıhğın ne demek ol- Hatip onun maksadını derhal anla-

Ara sıra tanıdıklannı görüyor, on· Hatip derin derin içini çekti. layıp okuduğu Ziyaülbasar ismindeki duğunu anlatırdL dı. 
1-rJa vaktiyle yaptığı yarenlikleri ha· Ne oluyordu) cennet, cehennem kitabını gözden ge-1 Fakat şimdi buna imkan var rruydı. Müderris te gündüz sokağa çıkıp 
lırlıyordu . Ve ne olacaktı) 

1
,çirdi. Vifk açtı, remil döktü, bef yüz ' İşte böyle eli kolu bağlı k<>fede otu - şapka giymek fikrinde değildi. Ge.ce ne 

Meğer o günler ne rahat, ne kay• Nasıl oluyordu da bu memleket ha-~selamünkavlen, bin kadar kelimci tev- rurken Meryem başkalMile fink atar- kadar olsa göze batmazdı. Sarıkla ol-

IUıuz günlerdi. il batmıyordu). hit çekti. dı. masa bile takke ile çıkabilirlerdi. 
Valisinden. belediye hademesine Bu bid'atlar, bu fannuonluklar na- Akşam oldu. Hatip Ak Oeman hanci tarafı dü- Gece yatsıya doğru müderris, tah • 

~r herkes ona saygı ederdi. Birce- 111 olup ta gayretullaha dokunmuyor, Fakat içinde geçmıyen bir sıkıntı şiinse kan beynine çıkıyor, gözüne uy- min ettiği gibi başında örme bir siyah 

~•Yet, bir toplantı, bir fenlik. bir mera· nuıl oluyor da milletin bqına ta, ve vardı. ku, ağzına lokma girmiyordu. takk.e olduğu halde geldi. 
~tın olup ta onun davet edilmemesine ate, yağmıyordu. Dertleşmek istiyordu. Bir giin kansmı müderrise yolla - 1ki eski arkadaş, bir vakitler araları 
lrnltan var miydi? Fiıki fücur artık boiaza dayanmı,- Konuşmak ihtiyacı belirmişti. dı: rekabet dolayısile açılmış olmasına 

Hatta son yapılan ilk mekteplerin tı. Hapishanede ne kadar olsa dert or- - Git efendi hazretlerine söyle. rağmen derin bir hasret acısı ile bir • 

temel atma ve açılma merasiminde bi- Paçalarından leva akan zındıklar, tağı müderris Nuri ile yarenlik edi - Ben rahatsızım çıkamıyo~um. Teşrjf birlerine sarıldılar. Hatibin seyrek ı:ıa-
le onu çağırmıflar, Müftüyü de unu • emri şer'i veçhile recmedilecek yerde el yor, kederlerini paylaşıyorlardı. Şim - etsinler de muhabbet edelun! kallaıı. müderrisin kar yağdılı top sa-

tarak duayı kendisine yaptırmışlardı. lerini kollarını sallıya aallıya sokaklar- di ondan da mahrum kalmıştı. Dedi. kalı ile sarmaştı. .. . . 
Çarşıdan geçerken halkın, emafın da kepazelik ediyorlardı. Dışarıya çıkmağa imkan yoktu. Hapishaneden geldikleri gündenbe- El ele tutuşarak koşe mınderıne yer-

RÖatcrdiği saygı tahrirat müdürüne bi- Mekteplerde nik&lı farz olan koeko- Polis komiseri aksi bir adamdı. De- ri konuşmamı~tardı. leştikr. 
le gösterilmiyordu. ca kızlar azarak kadar c:lelikanlalarla diğini yaptırmak için gavur inadı gü • Müderris Hafız Nuri bu daveti bir l (Arkau var) 
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Asırlardanberi bir türlü 
halledilemiyen bir dünya 
meselesi: Takvim derdi 

Sabit bir takvim vücude getirmek Üzere Milletler 
Cemiyetine 185 proje verildi, bunlardan ikisi 
beğenildi. Fakat bu iki proje de şikayetlerin 

Önunu alacak gibi değil 

insanların bitmez tükenmez dertleri f dık. Yılların hesabını tamamlamak i
arasında bertaraf etmek için uğraşıp 1 çin b~nu yapmak zaruridir. Fakat bu 
durdukları halde hakkından bir türlü da karşılaştığımız güçlükleri ve u - radı-
gelemedikleri pürüzlü bir mesele var· bag ka ğımız müşkülatı arttırmaktan ıı 
dır : T 

bir işe yaramıyor. 
Takvim derdir 

.. .. .. . . Çünkü bir sene 365 gün ve bir çey-
Butun dunya takvımın oynaklığın- k ·· l - d d - "ld" S · 

d 
"kA d" h k l re gun uzun ugun a egı ır. eneyı 

an şı ayet e ıyor, er es ay arın u- A . 
1 - d k 1 - d I 1 tam fennı hır surette tarif etmek için zun ugun an ve:w:ı ısa ıgın an sız anı-

yor ve sapit bir takvim istiyor; fakat bu ~ir çeyrek günden 11 dakika 14 
buna bir çare bulunamıyor. Çare bulu- ı sanıye azaltmak lazımdır. 
namamasının sebebi, hırsların tarihi ta· Hesabın bu kadar incesine aldırış 
assupların, akla üstün gelmesidir. Bu etmemeğe gelmez. 
yüzden ~u karışık iş ıslah edilemiyor. , ll_m~ ~ir adam olan Jül Sezar, M~sır 

Gerçı arada arsıulusal bir takım takvımını alarak Roma İmparatorlugu
hey' etlerin bu i,şle meşgul olduklarına I na kabul ettirdiği zaman bu kesirlere 
dair haberler geliyor ve takvimin ka-

1 
aldırış etmemek istemiş, fakat netice

rarsızlığından zarar görenlerin içi fe- de takvim yılı ile güneş yılı yarışmw
rahlar gibi oluyor. Fakat çok geçme-

1 
lar, bahar martın 2:~ ünde başlarken 

den bu ümitleri yeniden sönüyor. Bir l 1 inde başlamış, gitgide senenin en 

aralık senenin on üç aya taksim edile- I uzun gününü, takvime göre, birinci 

ceğine, her ayın tam yirmi sekiz ve kanunda karşılamak ihtimalleri baş 

TIBBIN İNSANLIGA HAZIRLADIGI SÜRPRİZ . . 

Veremin kat'i Surette teda-
imk3nı bulunacak mı ? • 

vısı 
• 

,.. "'" .. 
Verem mikrobu kendisini tehlikede gördüğü zaman balmumlu bir madde 
ifraz ederek . bunun içine saklanıyor. Bu yüzden harici tesirlerden masun 
kalıyor. Alimler şimdi bu balmumu tabakasını eritmiye çalışıyorlar. Tecrü

beler muvaffakıyetli neticeler vereceğe benziyor. 

Bir zamanlar veremin mikrobu bu
lunduğunu dahi bilmeyen tababet bu 
müthiş hastalıkla uzun seneler boşu 
boşuna pençeleşip durmuştu. Nihayet 
mikrop keşfedildi. Fakat (Robert 
Koch) un k~finden sonra da bu mel
un hastalık yere serilemedi. Mikrobun 

1 

keşfedilmesi gerçi, muhakkak ölümle 1 
neticelenecek bir takım vak'aların ö
nüne geçti, doktorlar, alimler, ellerin- , 
deki malum usullerle büyük adımlar 
attılar. Sanatoryomlarda, açık hava te
davileriyle, :ve bir takım cerrahi usul
lerle, Üm~ edilmedik neticelere vasıl ' 
oldular. Fakat bütün bu gayretlere rağ-
men milyonlarca annenin göz yaşları V 'k b 
d. d" ·ı d' B k"" •. "11 . bb erem mı ro u 
ın ırı eme ı. u otu ı etı, tı ın e- · . bal ed'- · ·· . . d l razıtın mumu y ıgıne gore, onu 

sırı yapama ı ar. · k b" h d l'k ld -. . erıtece ır assaya a ma ı o ugu 
Gerçı veremden ölenlerin mıktan l ld k'kl b h ·· . .. ..

1 

an aşı ı ve tet ı er u ayvan uze-
seneden seneye azalmaktadır. Bır suru · d k "f d' ld" ·· ı ·· hk A h 1 k h rın e te sı e ı ı. 
o ume ma um asta ar, te rar aya- M 1 "k ff k h "" - · · k k b · k . . eta nı o pete ocegını o a· 
ta zınde olara çıkabılmektedırler. Fa- ·11 . l .. k h" k""lt"" b' t t 
k k

. .. . . sı erıy e muştere ır u ure ta ı u -
at ımse vereme; mesela, veba gıbı t - .. dd"t t ··b ı d 

lisch bu nevi yaprakların üzerinde tÜ'" 
reyen göze görünmeyecek derecede 
küçük ufak mantarları tetkike koyul• 
du. Yaptığı tecrübeler neticesinde, bıJ 
mantarların saf balmumu üzerinde in
kişaf ettiklerini gördü, ve anladı ki.. 
bunlar münhasıran balmumu ile hayat• 
}arını temin etmektedirler. 

Moskova üniversitesi profesörlerin
den olan Jarotsky, yukarıda zikretrnif 
olduğumuz tecrübelerden mülhem O" 

larak yeni araştırmalar yaptı ve Mo: 
lisch'in k~fettiği mantarların da tıpkı 
Metalnikoff'un keşfettiği petek para• 
zitleri gibi kok basilinin kabuğunu e
ritecek kuvvette bulunduğunu mü~a· 
hede etti. 

Bu mantarlarla karşı karşıya kalaıi 
kok basilleri, kısa bir zaman sonra çit'" 
çıplak olmakta ve harici tesirlere ma• 
ruz bulunmakta idiler. 

t'1m dört haf ta yapılacağına dair şayia- göstermişti. 
-ı A l b" . u, yaptıgı mutea ı ecru e er en 

mag up o muş ır hastalık nazarıyle 1 .. d"' k' d'- b " k ·k l 
lar çıkıyor. Fakat galiba bu İf de 13 rak 

kamının uğursuzluğundan kurtuldu

~ b k ! sonra gor u ı, ıger ır ço mı rop a-
a amaz. k d f l b k b'" . _ . . . rın arşısın a zayı o an u pete o· 

Bunun neticesi olarak yeni çareler ! Bır çok degerlı ılım adamları bu - · k t b" f" t" 

Jarotsky, Metalnikoff'un usullerini 
takip ederek bu mantarlardan b ir nıa• 
yi istihsal etti. Tecrübelerin net ic esİı 
henüz ilan edilmediği için, hu ilacın 
uzviyete zerkedilebilip edilemiyeceği 
hakkında bir şey söylenemiyor. 

ğu için suya düştü. d 
l d cegı, vereme ar~ı am ır mua ıye ı 

aramak icap etti. Bu taharriyat yüz- mh eldvzu a sene. e~ en beri çalıştıkları 1 
haizdir. Tecrübeler ilerleyince, yine 

1 .. d"" "h M'll l a e acaba nıçın muvaffak olamıyor- ı .. d"" k' b . l "k erce sene sur u. ve nı ayet ı et er l ,. B .. h beb" . l gor u ı, u parazıt er, verem mı rop-
Binaenaleyh şimdiden verem ille~ 

tinin kat'i tedavisi bulundu hiikmü ve~ 
rilemez. Bununla beraber tutulan yol• 
la bu müthiş afetin kısa zamanda önü: 
ne geçilmesi ümitleri düne nazaran pek 
fazlalaşmıştır, denebilir. Profesör J~· 
rotsky yakında tecrübelerinin neticesı-

ar r ugun unun se ını an amış l . l b" d l "k 
Cemiyeti işe vaz'ıyed etti Ve bir ham- b l ö- d"k k' h . 1 arıy e ır ara a tutu unca, verem mı -

Bütün güçlük, uğursuzluktan iba- l d 
185 

l"h . • ·.
1 

k l u unu!oruz... gren ı ı, arıçten a· robu yaşayamıyor ve tıpkı kovanlarda-
ret deöildir. Bu çe_qit ıslaAhata kar•ı du- e e ısa proıesı ı e arşı ~tı. iman kımyevı maddeler, verem mikro- . l .b. . l 

"' T T M"ll 1 C · · b"" ·· b · l · kı halmum arı gı ı parazıte yem o U· 
ran en büyük engel tabiattır, bilhassa ı et er emıyetı utun u proıe erın bunu öldüremiyorlar. Koch basilleri, 
oüne,..tir. tetkiki için bir komite seçti. Komite kendilerini tehlike altında gördükleri yorB. d"kk t" · ı · d 
e T •• • • u şayanı ı at ne ıce ı ım a am-

M l" ld - .. h l 
365 

bugün bu projelerden ikisini ayırmış zaman muthış hır muhafa- l .. l . . . l l ttı Uz a um o ugu uzere er yı .. d f db" . b k 1 arının goz erını sevınç e par a · -
bulunuyor za ve mu a aa te ırıne as vurara , 1 • • A • l A • k ld -

gündür. Her hafta yedi gün olduğuna • k" .. h" b" dd . • . cd . l vıyetın tam manasıy e acız a ıgı va-
ni illn edecektir. -----

göre bu rakkamı yediye taksime imkan Bunların birine ıöre sene dört kıs- ım~~vbı. ıç I~ bmal enın ~fesır d~mı- ziyette mikrobu müdafaa silahlariyle e··k d d 
. yecegı ır nevı a mumu ı raz e ıyor . l'k h d k b" ld t U reş ra yosun a 

Yoktur Sonra bu rakkamı 12 ye tak ma ayrılacak, ilk üç kısmı müsavileşti- k d"l . bal d k'" ""k l bır ı te ma ve ece ır vasıta e e e. Tu··rk gecesı· . - ve en ı erme o mumun an uçu . b l 1 d 
aim ederek günleri müsavi aylara ma- rilecek, hu kısımların her biri 30, 30 bir hücre yaparak içine giriyorlar bu mış u unuyor ar ı. . . Bu""kref, 8 (A. A.) - RomanY• 

31 ·· l""k ) d ·· ·· ·· ı . A . . . ' Fakat maalesef sevınçlerı pek uzun 
lik olmamız da ayni derecede imkan- ve aun u ay ar an ve dorduncu suretle hancı herhangı hır tesıre maruz .. d' ç·· k" k b"' kl · d ve Bu'"kre• radyo istasyonları 10 mart surme ı un u pcte oce erın en :r 
aız. kısım in 30, 31 ve 31 aünlük aylar- ı kalmayacaklarından emin olarak öldü- . 'h 1 · d'l bal "t celc. ak•amı ı"çı"n bı'r Türk aecesi ter • .. .. . . . ıstı sa e ı en, mumunu erı e :r • 

Fakat meselenin dog-urdugu- ıüçlük- dan te•ekkül edecek. rucu faalıyetlerıne devam edıyorlar · · ·· d k d"ld" - · al- tı"p etmı" •lerdı"r. 
T Ş h ld h bal d l k . mayı, vucu a zer e ı ıgı zaman, y :r 

ler bu kadarla da bitmiyor. Çünkü sene Fakat bu proje de pek hofa aitmi· u _ a ~ u ~umun an mamu a- nız tesirsiz olmakla kalmadı, ayni za- · Saat 21.15 te baılıyacak olan bıJ 
36- .. d "ba t d - "ld" Se 'l65 ç·· k"' '- . . d hugu erıtecek hır madde bulunmadık- _ l . h B k l . . S .,.. ~ gun en ı re egı ır. ne ,> yor. un u ta.llvımı eğiştirmekten . d k""k"" d d . . manda, açtıgı yara ar ve uzvıyette U· programa ıöre ü re§ e çımız Ur. 

gün ve fÖyle böyle bir çeyrek aündür. beklenen istifadeleri temin etmiyor. ~· v~re~ın e 0 .~n en.te avısı gay- sule getirdiği karışıklıklarla, gayrika- hi Tanrıöğerin kısa bir ıöyle'Vİfl1 
rıkabıldır. Bunu ogrendıkten sonra, b"l' . . l ld - d l tt · ·· " 

Bu yüzden bu yıl tubatın sonuna bir ikinci bir proı'eye göre aene 52 haf- l · 1 l ı ı ıstıma o ugunu a ana ı. müteakip Bükret üniveraiteıı gu : çalışma arını hır kat daha faz a aştıran A-1. l b ff k" t · l"kten 
·· ")" t k b · · d k ) ] ak k h 1 1 ) b b 1 ım er u muva a ıye sız 1 zel san'atlar tarihi müderrisi Ge .. gun ı ave e me mec urıyetın e a • ta o ar a u o unma ı ve iri irine alim Metalnikoff uzun senelerden son- l d l p . l d yan 

ra bir neticeye varır ıibi oldu. Bütün Y1 1 1~a ı ~r. ~~sıp ve e;as ~r ı8 ma- org Opereıco «modern Türkiyedl 

Bir 
Aile 
Macerası 

« 2 7 yaşındayım. On üç yapnda iken 
babam öldü. Fakir ve iciz kalan ailemi 
geçindirmek için 1 7 yaşında it hayatına 
1ıtıldım. 19 yaıında bir balıkçı reiıi talip 

oldu. Evlendik. iki gün soma kocam '
eve ıarhoş geldi. O günden ıonra bu a 
hal böylece devam etti, hepsine katlan
dım. Nihayet iki çocuk anaııı oldum. 
Bu sırada ailem Türkiyeye hicret etti. 
Kocam gene ıarhoşluia devam edi • 
yor, fazla olarak beni dövmeğe teşeb
büs ediyordu. Mahalleli ayağa kalktı. 

Kocamı utandırmak istediler. O bunun 
intikamını benden aldı. Nihayd mahal-

leli bizi bir araya getirdiler. imam tek
rar nikahımızı kıydı Ye bir daha bu ha
lin tekerrür etmiyeceğini temin etti. A· 
radan çok geçmedi. Bir gece aarhoıluk
la birini yaraladı. T elişla eve geldi, der
hal Romanyaya kaçmak mecburiyetinde 
olduğumuzu ııöyledi. Mevııim kıştı. Kar 
kıyamette iki çocukla yaya olarak Ro-

manyaya geçtik. Türkiyeye gitmek ba
hancsile Romanya hükumetine teslim 
oldu. Halbuki evvelce Romanyadan 
kaçmış imiş. Onu tekrar tevkif ettiler. 
Ben iki çocuğumla paraııız sokak orta• 
sında kaldım. Yeisle kendimi denize a -
ta rken polisler kurtardılar. Kocamı da 
Türkiyeye gelmek şartıl e serb est bırak

tıla r. 

T•irkh eye geldik, bizi hükumet ıyı 

bır >ere > erll."-ıti ,di. Toprak verdi. Ağa• 

beyim de İatanbulda yerle§ti. Bir gün e
limizdekini aatıp ııavurduk, İstanbula 
ağabeyimin yanına geldik. Dört aydır 

buradayız. Fakat elimizde yiyeceğimiz 

lc:almadı. Ağabeyim de bize yardım e • 
decek vaziyette değil. Çok perioan bir 
haldeyim. Kocamın bu halleri beni düA 
ıündürüyor. Çalışmıyor, kazanmıyor. 

Ben çalışmak istiyorum. Fak at yavru • 
larımı ne yapayım, nereye bırakayım ı 
Bana bir yol gösterebilir misiniz~ 

F. A. 
Siz olsanız bu kadına ne cevap ve • 

rirsiniz? 
Bu bir aile faciası ki, yalnız onun de

iil, bütün fakir ailelerin mÜflerek der -
dini ifade ediyor. Bu lı:adına ben değil, 
hükumet ve belediye cevap vermelidir. 

Kadın İf hayatına sirmek ıztırarında 
kaldıkça çocuklan$ b•rakabilecek ba-

kım evlerine ihtiyaç artıyor. Bakım ev
lerini çoğaltmadıkça bu derde çare bul
mak mümkün değildir. 

TEYZE 

mikropları, tetkik etti. Ve nihayet, arı ış 1 yo tu. 8 nız vası a u una - güzel san'atlar» adlı bir konferarı• 
kovanlarının içinde bal peteklerini yi- mıştBaı. l "t ek h' dde 1 verecek ve Türk gecesine İ§tirak el" 

mumunu erı ec ır ma ··· d • 
yerek hayatını idame eden, göze gö- '1- mekte olan ıan'atkir an ıu parç• 
rünmez bir hayvancık keşfetti. Bu pa- ları çalacaklardır: 
······························································ 
müsavi dört kısma ayrılmalı ve sonu 

çift rakkamla nihayet bulan her yıla 

açıktan bir gün katmalı . Mesela 19:36 
senesinin sonuncu günü cuma ise 31 
ilkkanun gününden sonra yılbaşı günü 

diye açıktan bir gün ilave etmeli, ve 

t 9:l7 yılının başı olarak pazar gününü 
saymalı. 

Bu proje oldukça mühimdir. Çünkü 

ayni günler ayni tarihte tesadüf edi

yor. Mesela 1937 senesinin 23 martı 
günü sah ise 1938 de de, t 9:39 da da 
salı günüdür. 

Senei kebise gününe gelince bugün 

haziran ile temmuz aylarının arasına 

sıkıştırılıyor. 

Amerikalılar bu projeyi çok beğe
niyor ve kabulünü istiyorlar. 

Fakat yine Amerikanın bir cemiye

ti 1 :l aylık seneyi ve dört haftalık ayı 

tercih etmektedir. 
Bu iki projeden hangisin in kabul 

edileceği belli değildir, çünkü her bi
rinin lehinde de, aleyhinde de kıyamet 
kadar söz söyleniyor ! 

Fakat herhalde sonunda iş hayatına, 
iktısadi münasebetlere , en uygun olan 
proje kabul edilecektir. 

Hulasa m esele bugün de muallakta
dır. 

Viyana tıh fakültesi profesörlerin- Bükret konacrvatuvarı piyarıO 
den, ve tanınmış nebati fiziyoloji a- Retit 
}imlerinden Molisch, ilmi araştırmala- profesörü Filineıko Cemal 

ten «Bartın havaam ile Aydın ha~•· 
rını yaparken, verem hastalığını aklı· , ıını Bükret opera11 Sopranaaı B• 
na hile getirmeden, balmumu ifraz e-

h Yan Emilia Gutziano Türk meloi ' 
den nebatların üzerinde türeyen azı • 
ufak mantarlara merak sardı. Herkes disile halk türkülerinden ay §arkı ' 
bazı yaprakların avuç içinde kaydığı- sı, Filineıko Ki.zım Necilden y.:I 

·· ·· t"" Bu un •ehebi 0 yaprak- hatırası ile köy ve Ulvi Cemalin d• 
nı gormuş ur. n .. • . . •. • 
ların balmumu ifraz etmeler~~i~ .. ~~~:~~?..!.~~~ ~.ç.~~~~~~!r!nunu. 

Açık hava tedavisi 



Hele pir fW'i ..._ tol& fiüyetçi idi: 
1Cal6ii ati si6i -... ettiler 

meyhaneyi 

BiHlalar alıtaaa döndiülilcr peyma-

R...,, Şevlıi 

Meyhanelerin ..n çok bulunduiu 1 er olan Galatadaa bqıya bir bakıt 
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Durmuş reis emir verdi. 
- Üç kişi hemen direğe tırman

sınlar. Yelkeni ba§larına salıvere -
ceksiniz ... 

Direğe en yakın olan üç levent 
hemen yuwuı fırladılar. 

Lükresya cevap veriyordu: 
- Eğer bize bir şey yapmıyncak

sanız teslim oluruz. Yoksa ... 
Bu cevap Durmuf reise bildiril • 

di. 

Durmuş Reise haber verildi. 
inciyi 
Biz Kurtardık!. 
-Ne diyecekmi§ bakalım. Çabuk 

olsun, vaktimiz yok. 
Lükresya çok mühim bir ıeyi ha

tırlamak için kendisini zorluyordu: 
- Şey... Bu gemide bir levent 

var mı? Adı, Pu ... Pu ... Pulaç Ha
yır, Pulat ... İçelli imiJ ... O burada 
mı? Hangin izdir? 

Süleymnn da Durmu} Reis ile le
ventler de Pulatm adının söylendi
ğini duyunca merakla kulak kabart
tılar. 

Süleyman sordu: 
- Evet ... Var ... Dümende duru

yor. Ne olacaktı? 
Durmuş reis güldü: - İnciden haber vereceğim. İnci-
- O, benim bileceğim ıeydir. Fa- yi biz kurtardık. 

kat şu güzel kızın zorlu bir kalede Süleyman ancak o zaman genç 
imiş gibi pazarlığa giriımek iste • kızla delikanlının biribirlerine: 
resi sahiden tuhaf oluyor. _ Lükresya!. 

Grazyano da genç kız da direğe G 1 - razyano ... 
c::_ ıkanların ne yapacaklarını merak D d'kl · h ı d B e ı erıni atır a ı. u isimle-
etmi ş olacaklardı. Bir an oraya bak- ri Leonididen öğrenmi!tİ. 
mışlardı. Ayni zamanda ildsi de bir- Durmu§ Reisin de arkadaıları
birine siper olmağa çalı§ıyorlardı. nın da yüzleri hemen değİ§mişti. 
Bu halleri de Durmu§ reisin hoşuna Şimdi kendilerini iki dost ile karşı 
gitmişti. Sevİ§tikleri besbelli idi. karşıya buluyorlardı. 

Süleyman Durmut Reisin söyle- Durmuş Reis onları Kabak Meh-
diklerini Lükresyay!l anlatmak için medı'n kamarasına "t" .. d A .. .. • .. • go uruyor u. y-
henuz agzmı açmıştı kı once hır ma- nı' 2 m d .. 1 d' d a an a §OY e ıyor u: 
kara sesi duyuldu. Sonra, baılarmın y t .. "lik b · · . - ap ıgınız eyı oşa gıttı. 
üstündekı yelken boylu boyunca Lak' b' t d"f · · • d'' 1 · ·· · .. .. d'' .. erdi 1 _ m ır eaa u yıne ışı uze ttı. 
guvertenın ustune UfUV • ~ • s· d' R d 1 .. 'd' 

1 b
. 'k' d .1 d'I ~ ım ı o oıa, onu a maga gı ıyo-

vent er ırer ı ışer a ım gerı e ı er 
ve Lükresya ile Grazyano yelkenin 
altında kaldılar. Orada çırpınıyor
lardı. Hatta kalın yelken bezinin 
ortasından bir kılıç ile hançerin uc
ları göründü. Fakat leventler hemen 

ruz. 
Lükresyanın kurtuluı ümidi büs

bütün &rttı: 
- Siz de bizi bırakınız, yolumu

za devam edelim. 
- Siz bundan sonra bi-zim esiri

çullanmışlardı. . miz deği!, misafirimiz olacaksnm:. 
Onu 
Ôldürmeyin! 
Biraz sonra yelken kaldırıldığı 

zaman ikisi de k11kıvrak yakalan· 
mış bulunuyorlardı. Lükresya lc1p

kırmızı olmuttu. Gözleri yuvaların
dan fırlayacak gibiydi. Grazyano 
da ondan farksızdı. 

Lakin gemiyi veremeyiz. Onda dev
letin ve bütün leventlerin hakları 
var. Siz ise §imdi bir yere gidemez
siniz ve ortalık yatıımcaya kadar 
yanımızda kalırsınız. 

- Faka t, bu da bir esirlik değil 
midir? 

Yaıaaaa! .. 
Lükresya: inciyi kurtaran kızın orada oldu-

Mart 9 

Dünkü spor faaliyeti 
Galatasaray-Fener B takımları maçını 
itkiye karşı 4 sayile Fener takımı kazandı 

Dün bisiklet müsabakaları yapıldı. Ankaradaki 
neticesi boks maçlarının 

Galatasaray • Fenerbabçe B takunlan 1 
arasındaki tehir maçt dün Taksim atadyo
munda yapılmqtır. İki takım da birinci ta· 
kımda yer &lınış oyunculardan bir kaç 
oyuncu ile takımlarım takviye ederek sa
baya çıkmışlardır. Maç baştan sonuna ka
dar, birinci takımlar arasında ender gö • 
rülen büyük bir heyecanla devam etmİ§tİr. 

Zaman zaman iki tarafın hakimiyeti al
tında geçen oyun kısmen Fenerin lehinde 
kaydedilecek bir tekilde idi. 

Oyunun betinci dakikasında Fener sai 
içi ilk golü yapmq, oyun bu ıayıdan son· 
ra Galatasarayın tazyikleri ile ıeçmiştir. 

İkinci Devre 
İkinci devrenin baılangıcında hücum • 

lanru arttıran Galatasaray, 8 inci dakika
da beraberlik sayışım yapn:ıt1tu'· Rüzgar 
altına düımesine rağmen oyunda lıikim bir 
rol oynamağa başlayan Galatasaray hüc:um 
hattı 19 uncu dakikada Gündüzün kuvvet
ll "tile ikinci sayıyı kazanmı~tır. 

Bir dakika sonra Galatasaraya bera • 
berlik sayısile mukabele eden Fenerbahçe 
bir parça daha ağır basmağa baılamıı ve 
akabinde bir gol daha yaparak oyunu 3-2 
lehine çevirm'~tir. 

Galatasaray bu vaziyeti bozmağa çok 
gayret etmiş ise de 40 ınc:ı dakikada bir 
gol dnha yiyerek oyunu 4 - 2 mağlup bi -
tirmiıtir. 

Galatasaray; Hızır, Osman, Suphi, Hic
ri, Ekrem, Bekir, Yusuf, Eıfak, Gündüz, 
Bülent, Kemal. 

Fenerbahçe: Hüsamettin, Fazıl, Saim, 
Sedat, Bülent, Abcıe4 Fikret, Semih, An
gelidis~ Şeref, Şevki. 

Maçı: Doğanspordan Samim idare etti. 

Karagümriik - Anculoluhi.ar 
2 3 

İkinci lik maçlarından Karagümrük -
Anadoluhisar arasındaki oyun Şeref stad
yomunda oynandı. 

Çok güzel ve düzgün bir oyunla ilk dev
re 3 - O Hisarın lehinde bitti. 

İkinc:i devrede Karagümrük te canlı bir 
oyunla 2 gol yaptı ise de oyun 3 • 2 Ana
doluhisar lehinde sona erdi. 

Ortaköy - Altınordu 
maçı yapılmadı 

Galataaoray • Fener ma ~ından heyecanlı f,ir •ahne 

tasaraydan Necmi ile Ankara Gücünden Galatasarayh Melihio sıkletinde ~ 
Hilmi arasında olmtqtur. rada kimse bulunmadığı için Dany.Ue 1ı' 

NedDi dirsekle Hilminin boğazına vur • . /.. 
._ ___ a.!ı ka d d- - •• alip rada, Elalisyoo maç yapmııtır. ...ı 

ma~ SUn:t.ue na vu a U§W'DWf ve 1 • • ı;ı 

gelmiştir. Eıkişahır ilk maçlarmm blrın 
Dördüncü maç: tki dakika sürdü. 4 d8Vf81İ bitti 

ravnt yapıldı. Bu aeftl' Ankara bokstu ÇI 
Bürhan,. Galatasarayd~n İ~s~ kar~ı~b • Eskişehir (Husust) - Lik fll

8 
il 

lar. Netıcede beraberliklerı ilin edildı. · • · rina 29 ~ubatta başlanmıştır. ilk Jllllç 

Beıinc:İ maç: 2 dakika sürdü ve yine 4 T" ı......:~ .. İd d k .-'-•~ ur~ucu - manyur u arTııo' 
ravnt yapıldı. Ankara bokstan Ahmet ve . • • 1~ 
Galatasaraydan Levent çarp11tılar. Netice- ldmanyurdu 6. • 2 galıp gelm~~~-~ 
de Levent sayı IMsabile p)ip ıelmİftİr'. ci maçta Demırsporla TUrqucu 

- Onu öldürmeyin!.. Ne İsterse- ğunu duyan Pulat ta gelmisti. O ka-~ 1kinc:i lik maçlarından olan Altınordu, 
niz yaparım. Size para veririm. La- dar sevinçliydi ki egy er elinden gel- Dün atlı bir gezinti yapan Sipahi ocağı a:za•ınclan hir grup ~ 

Ortaköy arasındaki müsabaka da Şeref 
kin ona ilİ§meyiniz! Reise böyle se bu ~enç kızın dileğini yapacaktı . ıtadında yapılacaktı. 
'söyle!... (Arkası v r) Hakem Kemal Halim, oyunun ilk maç 

Diye Süleymana bakarak yalva- ,---·---·--·-- -·-·-----·------- --- -- • olacaX-ını, beuetin bu maçı ikinc:i oyun o • 
rıyordu. r . ., larak I> değiıti;mcsini kabul edemiyecefiııi 

DurmU§ Reiı bunların manasını Bir Doktorun aöyliyerek maçı oynatmamıfhr. 
öğrenince şu cevabı verdi: GUnlük Pazarte i Bisiklet teşvik 

müsabakaları - Söyle ona, bunun için üzülme
sin. Benim adım Durmuş Reistir. 
Bütün levent reisleri gibi ben de boş 
yere kan dökmem. Hele bir esiri hiç 
öldürmem. Para işini de ileride ko· 
nu§uruz. Kabak Mahmut bu ada
mın yara mı sarsın, ikisini de baı
altına kapatın. 

Esir Venediklilerin küreklere 
bağhnması, kürekten kurtulan 
Türklerin levent olarak silahlandı
rılm sı ve Venedik gemisi yedeğe a

lınarak yola çıkılması gibi işler var
dı : bunları yaptırmak üzere oradan 
ayrıldı . 

S"' ' ym n onun dedik!erinl Lülc-
1 resyaya öylerken (DunnUf Reis) 

sözü geçince genç kız birdenbire 
gözleri ve yüzü ümitle dolarak: 

- (Durnıu§ Reis) mi? Sizin rcİ· 

sinizin adı (Durmuş) mudur? .. 
Di;e sordu. 

- Ev t.. . Ne olacak? 
- Gitmesin o . . . Ona söyleyecek-

Notlarından (*) 

Bir veremlinin günlük 
~emek listesi 
Ve uyku saati 

Oerecei hararet 37i - 36 arasında. 

Sol ve t1nğ ciğerinde açık veremi olan 
ve baluam çtkaran bir hastama 
sabah k hvaltısı olarak: Saat ( 6) de 
çay, francala, tereyağı, gravyerıı pey
niri, reçel. 
Saat onda bir bardak süt. 
Sııııt birde öğle yemeği: 
Pirzol et, papates püresi. zeytinyağlı 

bakla, portakal komposto u. 
Saat dörtte bir bardak süt • 
Saat yedide ak§am yemeği: 
Mercimek unu çorbası, tavuk di haş
laması, cima. 
Saat 9 d bir bardak süt. 
Snat 9 l ta elektrikler sönecek ve uy -
kuya y t cnktır. 

( * ) Bu notlan kesip saklayınu, ya
hut bir albüme yapııtmp kolleksiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanmu:da bu notlar 
bir doktor gibi "imdadınıza yetiıebilir. 

lıtanbul bisiklet heyeti tarafından ter • 
tip edilen ilk terik müsabakası 40 kilo • 
metroluk bir yol üzerinde yapılmqtır. 

Mecidiye köyü, Büyükdere arasında ya
pılan bu müsabakanın birinciliğini Ga • 
latasaraydan Muhsin 1 saat 14 dakikada 
k04arak kaunnnıtır. 

İkinciliği Fenerbahçeden Haykau.r, 
üçüncülüiü Fener Yılmazdan Tanaı ka • 

zarunııttr. 

Ankarada yapılan boks 
maçlarının neticesi 

Ankara, 7 (Hususi MuhabirimUden) -
Bayram münasebetiJe Ankarada l'apılan 
boks maçlarının tafıilitını bildiriyorum: 

Birinci maç: Ankara bokstan Sabahattin 
ile Orhan arasında olmuştur. 3 ravntlık 
olan bu maç iki dakika sürmüıtür. Ufak 
bir f ıırkla Sabahattin puvan hesabile galip 

gelmiıtir. 
ikinc:i maç: 3 ravnt sürdü. Abdürrahim 

ile Ali arasında olmuıtur. Sayı hesabile 
Abdürrahim galip ıelmiıtir. 

Üçüncü maç: 4 ravvnt aürmU,tür. Gala-

Altıncı maç: Bu maçta Calatasaraydan la~caklardı. Fakat havanın yağııla;,J 
Kemal ve Ankara bokstan Salih karplaı· olması buna f!lani olmuştur. Oç ,r( 
talar. maçta Demirspor .. ldmanyurdu ~ .'i 

Kemal Salih.in mideye c:ivar olan bD: ye· lfP"' 
rine vurunca oou rink üz.erine fır • laşmış 3 - 2 Demirspor galip sıe 
lalmlf ve Salibin de batı iplere çarptı • tir· j1t' 
ğmdan nakavut olmuıtur. Dördüncü maç ta Türkgücü-Deıi' I~ 

Ycdinc:i maç: Nevzat (Ankara boks), por arasında olmuş,5-lDcmirspor ~f,il' 
Fahri (Galatasaray) arasında olmuJlur. B l b' · · d vre 
Fahri ıayet seri, Nevzat ise niabeten daha gelmiştir· u suret e ırıncı e tl 
ağır döviifmeie bıqladılar. Fahri sayı be- miştir. ikinci devre (26) nisand• 
sabile galip gelmiftir. layacaktır. 

Ankarada yapılan boks maçında Ankaragücünden Ahmetle 
Galataıa~aydan Levent karfılaıırlarken 



~9 Mart=======-========:=..===============-=========,.,,..,.====~S~O==M====P=O=S=-='=T=A======-==------=------=====-============-==============Sayfa=2.,_, 

Milli Miicadelede 
~·casus Tetkilitı 

BiBAYE 
E. Ekrem - Talu 

YILDIZLAR BARIŞMAZSA .. 
9/3/936 Son Postanın Tefrikası ı 3 

Cemal Pş. " Nizameddin, bir serserinin 
Arkadaşı Semihanm üç aydanheri ·'yıldır dost değil miyiz? 

dir yalnız başına oturduğu iki odalı, ! - O halde, müsaade et te önce bil! 
ufacık apartımandan içeriye giren La- şey sorayım. . 

mia, etrafına şöyle bir göz gezdirdik- j - Sor. 

nıasalile tevkif olunmaz ,, diye bağırdı ten sonra: - Ne oldu senin iş? 

- Aman, burası ne cici! dedi ı -Hangi iş? 
Evvelki günkü ve Dünkü Böyle budalaca hareketler, Hindistan- J olarak zikretmekle iktifa eyliyeceiiz. Lakin bu sözlerinde samimiyetten Karınla aranızdaki boşanma d!t• 

kısımların hulasuı: daki dostlarımızı cücendirmez mi 1 .• bir zerre olmadığı halinden belli idi. vası. 
Bursa Şark otelinde bol bol para sarfe- Bu adaman derhal tahliye edilmesi ve * Nasıl samimi olabilirdi ki, üç aydır ko- 1 H 1 O s·· .. .. 
d h 

• · · · · d Se ·h b 1 - a. mu? urunup duruyor. 
en Adnan Şevki isminde sahte bir yüz- atta, kendısıne tarzıye verilmesi elzem- O günlerden bu ·· k d h t casın an ayrı yaşıyan mı anın u Ba-1. d h ··h · · J · d b 

başı tevkif ediliyor. Bu adamın asıl ismi dir. t• bu i,.lerle en bü ~~k elAk:aa ar -
1
- al • derme çatma kurduğu yuvada bir bos- ?Aa, kc:ı a kmud un ış enm var a, U• At a, ~ yu a a sı o an ar ] k ' nun pe o a ar üzerine düşmüyo • 

11met Saimdir. Pariste tahsil görmüş, as- Görünü~e nazaran, Cemal paıa çok . ca bile- tamamen m bul kalan bu u , bir soğukluk hissediliyordu. 
le.erden kaçmış, ötede beride serserilik h~klıydı." Çünkü, Nizamettinin Sıraaer- j iki vak' anın birincisi, eş(ve emsali pek j Anlaşılıyordu ki burası, mahkeme • rum. 
etmiştir. Ahmet Saim dört gün Bursa- vılerde ıkamet ettiği lüks pansiyonda 1 az görülmÜ§ olan bir meharet ve cesa· nin vereceği boşanma kararını bekle- Hala kararın karar mı? 
da mevkuf tutulduktan sonra Bandır • ~~pılan ara,tırmalarda elde edilen bü- retin mahsulü idi. mek için muvakkat mahiyette bir sığı- - Tabii, dostum! Neden olmasın~ 
maya sevkedilmiş orada verdiği ifade- tun evrak ve mubaberat, tamamiyle ı naktan baska bir sey değildi . . · 
lerden mühim hakikatler meydana çı • Türklerin ve hükUmetin lehindeydi. Bu- Almanların tazyiki Ü%erine, Enver I E · k. . · . . . . ." .. - Ne bıleyım? insan hazan fikir 
1tan1mıştır. Maznunun anlattığına göre na binaen, Nizamettin derhal serbest pa§a ile arkadaıları, harbe girmeğe ka- . pe)y ~ka. ıttır bırıbırlerını .~o~m~ • değiştirir. Bahusus ki siz bu işe öfke 

b. b k 1 i•ler· ve .. ı b" ı· erti' rnıs o an ı ı dost kucaklasıp opustuk- · ı · . . · O k d -
de · b" ı_ı· ı· · ·· d Jd w d b h d' etmi,.Jerdi · ten sonra Lamıa sordu· b l b' ) b. . . 

ır gün Beyoğlunda Nizamettin ismin- ıra ı mı§; nasllsa bir yanhşhia kurban rar verm""l • !OY e ır P an t P ' ,. . ' r. • 

1 

ı e gırıştınız. rtaya oy ugunuz se • 
zengın ır -ıınt mm cuz anını ça • o ugun an a se ılerek gönlü alın- T • • • •• • ep er ır araya top ansa ır ıncır çe• 

lıarken yakalanmış, Hintli kendisine ke- mı§tı. D ma Kar d · ık k R - Nıye geJdım, bılıyor musun? kirdegw i doldurmaz Karın benim bil fil onan , a enıze ç aca ; us U d l 4 kı eh ka · • • 
oI~u~'. ~iraz pa.ra vermiş ~e sonra da * donanmasını arayıp bulacak; harbe zun uza ıya ~a r ya mu ddem.e diğim, fena bir kadıncağız değildir. 

ertesı gunu :a~sım bahçe~ınde buluş- w• !fa•~.uki mesele, yalan Ye yanlış de- başlayacak; ayni zamanda, torpido fi- ~apm~tans::ı· dogru~. maksada gı- Belki kusur etmİ§tir; fakat bunu o • 
muşlardır. Hmtlı Ahmet Saıme bol bol gıldı. Nızamettin hiç küns f rk l d n (Yadıg" arı M'lJ t) .1 (M 1 rısmeyı tercıh eylemıstL ı·w · t l w b ~ l . . . . · , e a ın- osun a ı e ı e uave - · .. . . • nun genç ıgıne, oy uguna agış a• 
~ara kaza~mak ıçın bır t~klıf ~~pıyor: da ?im.ayarak fstanbulda yerleşmİ! olan ı neti Milliye) torpidoları ayrılacak; bun- - Boylece ışı uzatmamış olur, bir mak, zannederim ki en makul bir ha-
h~rsaya gıdecek, orada esır İngılız za - (Mıster Kampl) isminde bir İngilizin lar doğruca (Odesa) limanına ciderek an evvel cevap alırım.. diye düsünü • reket olur. Sonra, düşün ki, senin gibi 
ıtleri~e irtibat temin edecekti. emri altında bulunmaktaydı. ı oradaki cemilere torpil atacak., 'Ye I yordu. . 
Teklifi, derhal kabul ettim Çünkü But T . r d k' 1 Se 'h h. evlilik hayatına alışmış bir adam bu 1..... k k d · ' ngı ızan e ın e ı pasaportuna ve ıehri de topa tutacaklardı. mı a ıç cevap vermeyip, gözle- yas. tan sonra tekrar bekarlığa döne .. 

ile pe 0 a ar mütkül değildi. Hem pek yofonda olan !air evrakına nazaran ı rinin içine bak. kl "ktif d' L"' 
• •ık sık abldığım iğrenç macerala· 1 hüviyeti •Öyle t "t d"J kt d' Hazırlıklar bitmi'; Haydarpa~a Iİ· . d ~ci a 

1 
a e ınce, a- mez. Amma, diyeceksin ki: <ı Ben böy .. 

.,, 1 .,.. ce espı e ı me ey ı: . d b k rnıa evam ettı. ~ 

,..... L ası, on cuu. • • - Sen b • d 
hazaran daha tehlikesizdi... Ayni (Edgar Hart' Rab C H-....:ımam öniın e e leyen torpido filosuna . · le durmaz, evlenirim!» Ala! Ya o za· 

-ıanda, bana batka bir fikir de ael· 1874 sene•ın" d y · t ş· d hareket emrı verılmiıti. Fakat tam o ın u yaşa) ışın yaşayış e- mana kadar ne yapacaksın? Bunu dil-
lftı. Bu adamın biribirini takip ede· sında doğmuıt A l t T ·n 

1
anda, torpıdo fılosu komodör gemisi o- g ır, ar eş. vet; 1 ıyorum: 0 - şündün mü? Daha dün karımla bunu 

~· . • 

1 

° e unams anın ıra a a- . . wild. k d E bT K 

c,lt olan emirlerinden ne yapmak iste- tine menauptu ur. B ~ası , İgı :1~ m~ e· 1 lan (Muaveneti Milliye) torpidosuna l canın da kusuru, kabahati hiç yok de- konuşuyorduk. Sen bugünkü yaşayış 
~ini ~nlayarak. bunları hükfunete; ş;ra adasına {icret aet':~~ v:~rae;: ,:~ -. küçük. b.ir ıan.~all~-. b°:_ adam gel· ı ~l. Hatta p~k büyük kusur lan var. tarzınla şüphesiz ki bedbahtsın. 
l~e .verırıem, bu ış bana çok karlı ge-

1 
rap ticaretine giritmiıtir. Şira adası sa- maş; gemınm suvarw k~lağası C~ ! .ar, am~a, hız kadınlar da melek mi-

Tahsin Şakir Bey birdenbire sordu ı 

- Ne demek istiyorsun? 
ktı. ' kinlerinden Kı'ry El . ·ı . d' bey kaptan (3) a bahnye ne2.&l'ebnln yız sankı? N ı a enıça ı e ız ıvaç et- • . .. . • 

l.ı izamettin iki l'Ün ıonra bana iki mi§ ve bu izdivaçtan da Edgar Harti ı bir emrını gostermııti. Bu kısa emır ff d k .. .. 
~lira ile bir küçük liste verdi. Bu lis-1 dünyaya gelmiştir. tundan ibaretti : .... ız e ocal~rımıza hayatı gulJuk, 
"'Ge, fU isimler yazıbydı· (Ed H . d • gulustanlık etmıyoruz ya~ Karılık ko~ 

• gar artı e Şıra adasında em- (Amerikalı doktor Harhord, gönüllü o- l k 4
] • d · b' 

Majör General dö Lame1a IAk ah' 1 . d z h . . . . .. ca ı a emın e ınsan ır çok şeylere 
b • a s ıp erın en a aryadıs ısmmde larak donanmamızda bızmete arzu goster- .. al da f dak 
ııırıfad General Griber birinin kızı olan E·- n ·ı l . 1 • t "d tabaL -~ t • goz yumm ı, sırasın e arhğa Ptt • - • • a ya ı e ev enmıf· DU!; ve orpı onuzun Dftllle ayın e • . 
~JÖr General Millis 1 tir. Yirmi dört yaşında Kiça isminde 1 dilmittir.) bıle katlanmalıdır. Sanki tten ~imdi, 

lrıfad General Evana bir kızı vardır. kocandan ayrı, daha mı mee.utsun';l 
:ri~ad Gener~l. Hamilton (Edgar Harti, umumi harp baılaya• Bahriye nezareti tarafından yHılmıt n Semiha içini çekti. 
rkanıbarp reısı, kaymakam Per caiı esnada bu kızıyla İstanbula &'el· süvariye verilmit olan bu emir, o kadar - Hayır, tabii ... dedi. 

- Diyeceğim şu: Bu hafta içerisin• 
de, mesela çarşamba günü, kalkıp bi· 

ze gelsen .. 
- Eeeey? 

- Sizin hammt da o gün oraya ça• 
ğlrsak. T esadüfm~ gibi buluşsanız. 
Dördümüzden başka da kimse bulun• 

Erkanıharp binba•111 Mak Kina m'ı• M•k•adl ••t ff . • ıüpbeden i.zide bir tekilde idi ki; siiYari 
.,.. .,... - o arı, mu eve a zevcesının . .. .. y b. d · ikbali · d" ·· 

,, ,, Yföı:batı Hal Ford akrabalariyle k .... t" km" Cemıl Bey, zerre kadar lereddut ıoster • - a ır e ıst nı uşuııL O • masa .. 
ızını ıırorut urme lf. . 'd iki' . .. . • . y lab·1· . .b. b' k d k kal 

" ,, Go1d Krap Fakat harp baılanuı. Bu baba ile kız meMif; torpı onun . ncı ı~arasmı ç~~ ·, ı ır, senm ~ı ı ır a ın açı ta ~ - Peki, ne olacak? 
" ,, Binbaıı Conson da, burada kalmıf. 

1 

rarak d~ktoru takdım. e~?; kend.ısı~e 
1 
maz. El~t ~ır kısmetin çıkar, tekrar- _ Canım, ne olacağı var mı? Biraz 

,, ,, Yüzbaıı Hibert Edgar Harti Taksimde Alman has- derhal hır kamara verılmesmı emretmıştı. dan evJenırsın. Lakin, o vakte kadar? 1 sinirlerine hakim olur mazi mameza 
l. Bu isimleri derhal ezberleyecek ve tanesinin yanındak" d k, w · · d 1 Bir kaç dakika aonra torpido filosu de· Genç ve cazibeli bir kadının tek bası d k · ·kb ı· .'. ·· .. · · "1l )' 1 ar so agın ıçın e, . alnı d'W d _ b il 1 • , - er anca ıstı a ı goz onune gıtı • 
1 ııteyi de imha edecektim. Bu isim- iki kattan mürekkep kapısı içerlek ' mır ış; ıger onanma murette atı e na, ne tehlikelere maruz bulunduguy nu 1 • '. b 1 b"t 
'tiı. h' 

1 
• B d ki . d' M. ' • b" ı ek Kar d · ıklar d w l rırsın, arısırsınız, o ur, ı er. 

"- . •a ıp erı, ursa a eaırler ı. iı- malta rengi cepheli evde oturur. Fakat ır eıer a enız aç ma ogru yo - hiç göz önüne getirdin mi? ' 
~ •ıp fekillerde bunlarla temasa gele- zengin bir adam olduğu için Büyükada- lanmıftı. Ve sonra da, (Muaveneti Milliye) . Tahsin Şakir Bey cevap yermiyor, 
~it• 'Ve hepsinden --oradaki ahval ve , da Nizam caddesinde Kirya Katina is- ve (Yadigarı Millet) torpidoları (Odesa) Semı~a başını sallıyor, dostu de • düşünür gibi duruyordu. Her halde 
)~·~-e~lerine dair- birer mektup iste- 1 minde bir kadının evinin üst kabndaki limanını altüst etmek için emir almıflar • vam edıyordu. kırk yıllık dostunun bu teklifi kendi ~ 

e•tr.m j ·k' d d k' ·ı dı. I • ı ı o ayı a ıra ı e tutmuştur. Yaz ve - Sana lazım olan bir yurt .. Sessiz, sine pek aykırı gelmemişti. -.. r~· butifle Bursab!a ıebl~tim:. ~endi- ,kıt, sık sık adaya cider. Deniz sporları- (Arkası var) l rahat bir yuvadır. Zaten bunu sen de - Ha? Ne dersin? Kabul mü? 
~L rme ~ taya? ll' za 1 susu v~r- nı çok sevdiği için Kirya Katinanın ye-

1 b t~: Evvela ıarnızon kumandanı ıle ğeni Panayotun sandaliyle gezer ağır (3) Cemil Bey Kaptan, Jimdi ((Va- iliyorsun. Haydi, kardeşim!. Haydi - Hay, hay! Neden olmasın? 
'-l~'l§tne~ iat~dim. Fakat Remzi bey is- ba§lı ve çok ciddi bir adamdır.) ' vurculuk Şirketi) vapurlarından birinin güzelim!. Akhnı başına al, di.i,şün, ta-

""'de b ı ı b t k 1 •uvari•idir. I şın. Nihayet Tahsin Bey de ceHat de- * "9-t v ·~.mır~. ay 0 an u • za u~,. pe. Zabıtaca hüviyeti bu suretle tespit 
'-iter e ıu~ mu~~sebet. teus edıl~~ b1:1' edilen Mister Kampel, (Afrodit) kadar ....................................... - ............... _. ğil a? Bağmr, çağırır amma, kalbi ter O çarşamba gunu, saat beşe doğru 
~ ee ~du~udnu~~ı~ed~dımj. ?nun uzerı· , ıüzel olan kızı ile daima münzevi bir Bir yı}dÖnÜmÜ temizdir. Öyle değil mi} Ali Naiın Beyin salonunda her şey, 
~1 P emı eıııtır ım. şıme yaraya· hayat geçiriyordu. Görüıtüğü adamlar Se ·h · Ü mükemmelen hazırlanmıştı. Lamia 
._" Yiiksek bir tabaka ile münasebet 1 mahduttu. Hı'ç kım' se u"'zerı'nde en kü'· f •• mı a sessız sessiz ağlıyordu. ç ~ 

1 
• t• ı· · k d" k Hanım masasının u"zerı"nde duran s~ • 

''' tt"k • · · k • F 1 zıya e l ffiUDaSe ay evve ısı ter e ıp çı tığı munis yu-
Lt e 1 ten sonra ııe gırı§ece tım. a· ı çük bir fÜphe uyandırabilecek hiç bir - 1 mavere, raydana, pastalara, sana'o .. 
~ , · d" ı k' ·· · va göz erinin önünde canlanmıstı. O- es 
~ tun ı anıyorum ı, muvazenemı fÜpheJi hareketi l'Örülmüyordu. Tam ' 1 d f b" d. d. '>11~1'11la muhafaza edemediğim için manasiyle dürüst bir adam nasıl ya§ar· betile büyük nun hasreti, bayağı, kalbini burgulu- viç ere son e a ır göz gez ır ı. 

•yı ele verdim. sa, Mister Kampel de öylece derin bir yordu. Sonra, ortaya bir de briç masası * sükunet içinde yaııyordu. Halbuki za· endişe Onun bu ruhi haletinden istifade ~- koydu. Karı kocayı birdenbire konuş· 
\· ~nıet Saimin bu ifadesi, çok büyük hiren bu kadar ıakin ve silik bir hayat den dostu: turmaktansa, briçte karşılaştırmak, 
:.. ehemmiyetle telakki edilmişti. Ve, yafayan bu adamın hakiki mahiyeti- Bayan M. R. bize yazıyor: «Kocamın . . kendilerine biraz düşünmek fırsatım 
~~lenin mahremiyetine fevkalade e· ni görebilecek derecede kuvvetli bir doğum gÜnÜniin ellinci yıldönümü mü • - Sızı ben, tesadüfmüş gibi, bir vermek daha muvafıktı. 
•i ~?'iyet verilerek tahkikata giri~ilme· göz olsaydı; görürdü ki, bir cölge ka- nasebetile bir ziyafet vermeie karar ver- .

1 

gün evimde karşılaştırayun. Kocam -
f 'ç111 Ahmet Saim kuvvetli bir muha· dar aessiz ve zararsız cörünen bu adam, mit ve bu münasebetle ziyafetten iki sün la benden ve bir de siz ikinizden başka ~eldiler .. 
-~ altında tstanbula aönderilmİ§tİ. 1 vakit vakit koca bir milletin n koca bir evvel evde büyük temizlik yapDUJtık. Bun- kimse olmasın. Sen, bittabi o gün si _ iki yabancı gibi, masanın başına 
~ J:' •kat lstanbulda bu tahkikata me· hükumetin mukadderatı üzerinde en dan müteve~id yorcunluld~r~n ~·~· n.irlerine hakim ol. Maziyi hatırından I geçtiler: Yerleri tayin için kağıt çeke
~·olanlar, çok ihtiyatsızca hareket acı tesirler yapan, ne büyük Ye ne aiz- arbmın •f&ll tarafmda buyuk bır aırn sıl, unut. Yalnız istikbali düşün. ln • ceklerdı. 
t...ı .,•tler, bir müddet ıizliden gizliye li fırtınalar yaratıyordu.- duymaia baıladım. O kadar ki ayakta aaHab her E-ı,ey düzelir_ Olur mu"\ 1 k ~ı. T r. ' Semiha Hamın tam e ini uzatır en:) 
t,

1
• q•t ve tetkikat icra etmeleri lazım Alman bayrağını taııyan (Goben) duracak bile halim yoktu. Ziyafetin ":'ya Semiha başını eğdi; dostunun elle • 

L ·.lrlten; doğruca Tokatliyana gitmi•· .. ı ıı ve (Breslav) «2,. ismindeki iki harp düteeeii düıünceaile çok müteessirdun. · · l · · aldı 
.._, y rını avuç arının ıçme ve: 
it,·' losa bir tahkikattan aonra Hintli gemisinin Çanakkale boiazmdan Mar- Birçok devalar tecrübe ettikten sonra dost-ı S . . k d 1 ~ • w 
'' d • · •w• d b • l d b'. b ALLKOKS k - en ne ıyı a ınsın ı...amıacıgım!. lhettini tevkif eylemişlerdi. mara enızıne geçti&• gün en erı, arım an ırı ana ya ısını d d' 

- Tabii Ameriken oynuyoruz, d~ 
ğil mi? diye sordu. Yoksa hiç ba~la .. 

mı yalım. 
Lı.. ~İlıtli Nizamettin, kendisine sorulan Mister Kampel İstanbulda faaliyete gİ • verdi ve derhal ağrayan yere vazederek 'ı e ı. 
~ auallere inkar ile cevap vermiı; ri§mİ§; emsalsiz zeka ve cür'etinin ilk bütün gece orada bıraktım. Ertesi sabah * O esnada, Tahsin Beyin sesı yük-
«. b~t Saim ile yapılan yüzleıtirilmede eserini, Karadenizde ilk top patladıiı ağrım geçmif bulunuyordu. Dostuma kartı Ayni gün, Ali Naim Bey, dostu seldi: 

\i)'\ik bir metanetle: gece göstermitti. minnet ve ,ükranımı elbette anlarsınız. Tahsin Şakir Beyin yazıhanesinden - Ben, dünyada plafondan başkil4 
"';: Bu adamı ilk def.a görüyorum. Bu adamın; umumi harp İçinde oy• ALLKOKS yakıları adelitın ağrı- içeriye girdi. Selam verip oturdu; uza-
'- d w h d • h 'ah JI l sını ounamam. Asıl briç odur. t, e-vahını vermi~ti. Üç cün sonra da, na ıgı a sız eaapsız facı ro er, anna kartı çok müessir bir iliçdır. Bu tılan sigarayı aldı ve yaktı. J -..:-1 P•ıa tarafından fU sert itiraz bu mevzuumuzdan hariç olduğu için yakı adeta otomatik bir masaj aibi İJ Tahsin Şakir Bey: 
-•• :riikselmiıti: bunlardan babsetmİyeceğiz. Ancak İs- gorur. Saçtığı sıcaklık sayesinde ağn • -Vallahi ne iyi ettin de geldin! de~ 

'........., Ne demek, efendim! •• Uzun za- tanbulun kuytu bir kötesinde, sakin ve yan yeri hemen teskin ve ağrıyı büs • di. Benim de seni pek çok göreceğim 
l .. ~ h.izim k.arargihımızda bulunan, silik bir hayat geçiren Mister Kampel'in bütün defeder. Yal11 iki saniye içerisin • l . . 
"".. ge m1ştı. 
... 'lhı2in emniyet ve itimadını kazan- ne korkunç bir Jahsiyet oldujunu anla· de acısız ve kokusuz derhal çıkanlır. 
..._, al · k · · Ali Naim Bey kısa bir tereddüt ge -"-'t . an bu adam, bir hırsızın, bir ser· tabılme ıçın, onun umumi harp esna• Siz qinize bakarken yakı da kendi itini 
lııa .. "•n uydurduğu masalla tevkif olu· sındaki ilk ve son faaliyetini birer misal ıörür. ALLKOKS mesameli yakıları ec • çirdikten sonra: 

1 or "'' l d d lan d 40 •-· - Bir şey söyliyeceg~ İm amma, da-
)~i) · ~-.ızamettin, (Hint Hilafet Cemi- zane er e ve ecza epo n a •u -
'-' nın ajanıdır. Bize, bu cemiyetin (J) (( Yavınrn zırhlı•ı. ruta aatdır. Kınnızı bir daire içerisinde rı1mıyacaksın, değil mi? diye sordu. 

"-iihirn erkanından (Mustafa Sa gir) (2) Harbi umumi içincl• 6cıtcın ~Mi- kırmızı bir kartalı söaterea fabrika - Kat' iyyen ! Neden darılayım} A~ 
ukuk.. maka otuz 

Karı koca, birbirlerini baştan a~aği 
süzdüler. Semiha Hanım: 

- Mürteci! diye mırıldandı. 

Tahsin Bey, ayni istihkar tavrile mu• 

kabele etti : 
- Züppe!. 
Ve artık bir daha yüz yüze gelme ~ 

diler .. Yıldtzlan barışamıyordu, na • 

fileJ 
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l_.aranlıklar içinde bir ayak ve ipek hışırtısı, yürümeden 
ziyade kaymak hissi vererek ilerliyordu 

--------~----~-------------------------
Mektupta, şu satarlar vardı: görmemişti Baktığı zamanlar güzel parlamak ve ağırlaşmak lüzumunu his 
( Aalanım !.. mi, çirkin mi olduğunu pek o kadar setti. Rolünü büyük bir maharetle oy 
Onu ıördUm. Hakikaten, bir içim kuvvetle kesfirememi§ti. Fakat kıvır 

1 

namıya hazırlanan bir aktör gibi he 
au. kıvır bukleler arasında değirmilenen saplı hareket ederek: 

Müjgan ile Dilberyar, dün sece o • 
çehresinde; sınık rengine çok uygun - Efendim 1.. Şüphesiz siz de tak 

nunla sabahladılar. Bugün de, sene bu 
gece sabaha kadar sürecek olan mü • giden iri, şahane, koyu kül rengi göz- dir edersiniz ••. Bazı şeyler vardır ki 
lakata hazırlanıyorlar. lerinde; gittikçe insanı saran öyle kud- Onlar ..• Bir kelime ile ... Bir kaç ke 

Bu kızlar burada kaldıkça onunla retli bir cazibe bulmuştu ki... lime ile... Hatta, beş on cümle ile ifa 
cörüımem, hiç bir fayda temin etmi • Cemil, canının sıldılınasından par- de edilemez. Onları layık.ile izah ede 
yecek. Hürmet ve tazim ile ayaklarını-

1 
maklarını çıtlatmıya başlamış: bilmek için, biraz genişlemek, biraz 

zı öper, iradei seniyenizi beklerim; -- Hay, aksi şeytan 1.. Onunla, hiç ' serbestlemek, biraz ünsiyet etmek la 

-
-
-
-
.. 
-
-
-
-

sultanım efendim. olmazsa bir kere olsun görüşseydim ... zımdır. 
Azat /ta.bul .eımu Diye mırıldanmıştı. Dedi... Fakat, bütün hayatında bi 

carıyenız Ve sonra, öfke ile yerinden kalk - kadınla bu derece teklifli ve ölçülu 
Cenan mı · · · b l t k lı dı- · · b ·· l 

H 1
.d S l .. .. d . Ş • gezınmıye aş amış ı. onuşmıya a şma gı ıçın u soz er 

a ı e u tanın yuzun e hır tebes.. y k ba d - ·· ı · · k d b" h ı· k .. l d K.ı k dT . l avaş yavaş, uyu şına ogru I soy eyıncıye a ar ır ay ı sı ınt 
sum par a 1• P ırmızı 1 ı; pırzo a ilerlemişti. O zaman gözleri, birdenbi- çekti. 
kokusuna imrenen aç bir kedi gibi ka-ı d k" k'' k" halk ·ı· · ı D k ba ·· ı· -· ' 
1
. d d ki ' re yan a ı qş un onuna ı ışmış- - eme , na soy ıyecegınız şey 
m u a arının arasında dolaştı. A - t. C ·ı d k l · · l b k d ··h· b k d 

k d 
.. .. .. h . .. ı. emı o an a az asın a~vıncın - er, u a ar mu ım ve u a ar u 

ya ta uran uçuncu azmedarın yu - d . o·· ı . f d. "\ ·· b k en· zun.. y e mı, e en ım ~ 
zune a tı. N d r V il h. s· d k 

ı . . .. .. - e saa et.... - a a ı.. ızce ne ereceye a 
Sultanın ka hını yuzunden okumıya Dı"ye haykırıverecektı·. d .. h. 1 1 - k t. .. .. .. . ar mu ım o up o amıyacagını es ı 

alışmış olan uçuncu hazınedar Dilfe- * F k t be ··h· · 1 k d. · h remem. a a nce mu ım. 
rıp usta, su tanın en ısıne ma rem Gece derin, bir sükun irinde idi. Ce- E k"l" f d' s· .. 
b

. · - · · ) d B' d h ~ - , pe a a e en ım.. ızce mu 
ır emır verecegını ana ı. ıraz a amil· yarım saattenberı· gu··ı a"' h' 1 ·· l' -· · · ·· k·' l ki • • gacının ım o an soy ıyecegınızı mum un o 

yanın~ ya aştı. . .. .. yanındaki duvarın dibinde beklemek- duğu kadar kısa söyliyemez misiniz? 
. ~alıde Sultan, kısa hır duşunce ge- te idi. Sık sık fosforlu saatine bakı - Bu sual, Cemili büsbütün sersem 

çırdı. Ve sonr~, dalg~n dalgın kaşlarını yor; dakikalar geçtikçe, sabırsızlığı ar- !etmişti. Şu andaki vaziyeti, hesap 
kaldırarak emır verdı: tıyordu d · d · b. · ·h 

- Usta!.. Bir bahane bul. y ann Nihay. et ka 1 ki . . d b' k ersın be~ çetlınb ır ıbemtı an vkere?d•. şa 
.. . ,. . . . , ran ı ar ıçın e ır aya • ışırmış ır ta e eye nzeme te ı ı. 

Mu1gan ıle Dılberyarı saraya getırt. pıtırtısı ve bir ipek hışırtısı işitmişti. O, şimdiye kadar hiç bir kızı, hiç bi 
Orada yalnız Cenan kalsın... Sonra.. Gözleri, ağaçların koyu nefti gölge • k d b.. 1 h 1 k.t 1 
K

.. k ·d k d b.h Ef a mı oy e esap ı ve ı ap ı sevme 
oş e gı ece a ama ten ı et en- ) · · · d'k·ı · · f k h · . . . . .. · .. erı ıçıne ı ı mıştı... pe ışırtısı gıt- mişti. Hatta bir çok erkeklerin uzun 

r .. 
ı 

1 

-
-
-
-
-
-

-
-

r 
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j ___ E_K_O_N_O_M_i __ _.I 
Zahire Borsasında Bir 

Haftalık Vaziyet 
------~~---------------

YAP AG : Piyasa aeçen haftaki 1 içinde tiftik mübayaa edilmemiştir. 
~üsait vaziyetini muhafaza etmekte· Fiatlar: Beypazarı, Sivrihisar mal
dır. Satı~lar bu suretle devam ettiği ları 72-78 , Ankara, Polatlı 75.00-77, 
takdirde mevcut stoğun mühim bir deri kaba ve sarı 67-70, Ka.stamon11 
kısmının sarfedileceğini alakadarlar cinsleri 87-88, birinci nevi Eskişehir, 
söylemektedirler. I Kütahya, Karahisar mallan 82 kurur 

Bir hafta içinde Alman ihracatçıla- tan satılmıştır. 
rı 1500 balye kadar yapağı satın al • Oğlak her zaman aranmaktadır. tJ• 
mışlardır. Bunların Urfa ve Diyarı • fak partiler halinde kilosu 100 kuruş· 
bekir cinsleri 45·46, muhtelif Ana - tan satılmaktadır. Keçi kılı üzerine faZ· 
dolu malları 47-49, Polatlı, Yozgat ne- la talep varsa da stok mevcudu azlığın· 
vileri 50, Karahisar cinsleri de 53 ku- dan fazla iş olmamakta 45 • 46 ku• 
ruşa satılmıştır. ruştan muamele görmektedir. 

Almanlar Trakya mallan üzerine Almanya ya tiftik ve yapağı ithal e " 
de tetkikat yapmaktadırlar. Geçen haf- den bazı firma mümessillerinin memle· 
ta içinde iki yerli fabrika tarafından ketimizde tetkikatta bulunmak üzere 
20 ton kadar Trakya yapağısı 63-i ve bugünlerde şehrimize geleceği haber a· 
64 kuruştan satın alınmıştır. lınmtıŞtır. 

Sovyetler piyasada yalnız soruştur- BUGDA Y : Hafta içinde ehemmi 
4 

malarda bulunup mal almamışlardır. yetli iş olmamış, vaziyet tamamen clur· 
Ruslann da yakında faaliyette bulu - gun denilebilecek bir şekilde geçmiştir· 
nacakları ümit edilmektedir. Piyasa isteksiz ve düşmeğe meyyaldir· 

Hafta içinde yapağı piyasası umu- Fiatlarda geçen haftaya nazaran bir de· 
miyetle iyi geçmiş ve piyasa harare - ğişiklik yoktur. 
t ini muhafaza etmiştir. Fiatlar: Anadolu yumuşak.lan 7,20. 
TIFrJK : Geçen hafta içinde piyasa - Anadolu sertleri 6, ekstra Polatlı 8, 1 O, 
da canlı ~ler olmuş. Almanya ve di- yirmi çavdarlı 6,30, kızılcalar 6,10. 
ğer memleketler hesabına hareket e - Trakya sertleri 6 kuruş beş paradır . 
den bazı firmalar tiftik mübayaasına ARPA : Piyasa gevşektir. istihlak 
devam etmişlerdir. Bir hafta içinde azlığından fiatlar düşmektedir. Diyarı· 
bayram tatillerine rağmen 1600 balya bekir dökmeleri 3,20, çuvallı Anadolll 
kadar tiftik satılmıstır. malı 3,30, Trakya malları da 4 kuruş· . 

Geçen haf ta deri ve kaba mallar Ü· tur. 
MISIR : Hariç memleketlerin biriıı· 

.dıyı, yahut hanı~ı. gızl.ıce gorsunler. tikçe yaklaşıyor ve yakla~tıkça her ta- mücadelelerden sonra pek güçlükle ka 
Cenan kalf~nın sınırlerınden çok ra- rafa tatlı bir (löben) lavantasının si· zanabildikleri muvaffakiyetleri; o, pek 
hatsı~ old~~un~ doktorlar. su_ltan haz- hir gibi Clamarlara tesir eden kokusu çok defalar bir tek kelime söylemeden 

- r 

zerine mütemadi bir istek olmuş ve 
bu müsait durum fiatların iki üç ku • 
uş kadar yükselmesine amil olmuş -

den bloka paralarımıza mukabil bir batı 
kanın mısır ithal edeceği ~yiası pi -
yasayı birdenbire durdurmlJt? ve alı " 
cıları tereddüde sevketmiştir. Malla " 
rımızm iyi fiatlarla satılacağı ümit e• 
dilen bu mevsimde bu şayialar piya • 
sayı sarsmıştır. Fiatlar ismen 5,10 ile 
5,20 arasında ise de iş olmaınıfbr. 

retlerıne soyledıler; kendılen bundan yayılıyordu k .... k b. l b.l d 
müteessir oldular; aman kalfayı tama- Ce . ' .. .. d • d ... en uçu ı~ naz ~~mı ya ı e mey ~n 

be b ak l h. . nan• yurwne en zıya e, agır a- vermeden, hır an ıçınde kazanıvermış 
men ser st ır sın ar; ıç bır arzu· ğır kaymak hissi veren dik vakur bir f 
suna mani olmasınlar, diye haber gön- .. .. .. 1 ·1 1 . ··ı -... : d' ı. . . . . H d' d . I yuruyuş e 1 er emış; gu agacının ı - Bu muvaffakıyetlerı, onda garıp hır 

er ı.; ~ın er. . bine gelmişti. Cemil, heyecanını güÇ; gurur yaratmış\· . Onun için kadınlara 
Dılferıp usta, Halıde Sultanın ne de- zaptederek. d · ··k k b k } 
k 

· d·-· · d h 1 
1 

· aıma yu se ten a mıya a ıtmıştı. 
me ıste ıgını er a an amış: - Ah bugün beni ne kadar kor ,, ( A k ) 

F b 1 ' - r ası var 
- erman uyurursunuz. asa - kuttunuz, bilseniz} .. 

, 

-

t ur. 
Son satılan malların bir kısmının 

Fransa ile İngiltere Almanya için 
olduğu tahmin edilmektedir. Ufak bir 
kısım mal da Amerikaya sevkedilmiş

t ır. Sovyetler Birliği tarafından hafta 

( Toplanııl•rt Daveti•!,._) 
Halk komite evlerl intihabı 

Eminönü halkevinden: 

;:::ti 

.)lım~.. 
1 

Demişti. Ve Sonra aralar)nda şu 
Dıye mırıldanmıştı. muhavere devam etmişti. 

RADYO 1 1 
Müddetleri dolan evimiz komita üye • 

erinin yeni seçimleri sıra ile apğıdaki gün 
e saatlerde yapılacaktır. 

- Hanım!.. 
* - Niçin efendim) •. 

- Ne o, Gülter? .• • 

- Gittiler. 
- Kim gitti, kız. 

- Yeni gelen saraylılar. 

- Arkadaşlarınızla beraber sızın 
de gittiğinizi zannettim de .. 

- Gitmemin ve yahut kalmamın 
sizce bir ehemmiyeti mi var, efendim?. 

- E, tabii değil mi} 

Bu Aktamkl Program 
ISTANBUL 

1 7: Üniversiteden nakil. 16: Orkestra 
musikisi (plak). 19: Haberler, 19,15: Üpe 
ret (plak), 20: Keman solo, 20,30 : Stüd 
yo orkestraları, 21, 30: Son haberler. 

. 

. 

Saat 22 den aonra Anadolu ajansının 
- Tuhaf §ey.. Bu alakanıza hay • gazetelere mahsus havadis servisi verile -

rette kalıyorum. Demek ki, ben de on- cektir. 

- A ... Al. .• Ne çabuk!... ) 

-- Doğrusu, ben de ŞB§tım bu işe .. 
- Sen şaştın, ben de acındım. 
- Niçin, hanım"? .. 
-- Bunlar, biraz akıllı uslu şeylere 

benziyorlardı. Ya, bunlar giderler de 
bir alay deli gelirse ... 

Çardağın altında şeilonga uzanan 
Cemil, mutfakta konuşulan bu sözleri 

larla iitseydim, müteessir olacaktınız, ANKARA 
öylemiL 19 30 1-I k k 'l · 19 4:;: K 

H d 
. : r u u ı mı yayımı. . J : a· 

- em e, ne kadar~ .. rışık müzik (plak), 20: Karpiç şehir lo • 
- Emin olunuz ki, bana çok garip kantasından nakil (orkestra), 20, 30: A-

geliyor. jans haberleri, 20,40: Karpiç vehir lo -
- Niçin garip olsun. Sizinle görüş- kantasındıın nakil (orkestra). 

meden gitmeniz. BUDAPEŞTE 
işitir işit.mez, ~eyecana gelmiş; saray- - Gündüz de buraya gelmemi ıs - l 7: Operadan nakil, 19, 35: Plak. 20,45: 

lılarm. bırd7nbıre ortadan ka~b?luv~r- rar etmenize bakılırsa, her halde bana Çiğan orkestrası, 22, 1 O: Dans orkestrası, 
melerıne hıç mana verememıştı. Dun mühim bir şey söyliyeceksin· p l 23 40 Sc f .k k k ·ı k ·· · b k ız zan - 23 : iyano resita i, , : n onı on-
a şam ven en arar uzerıne u a şam, nederim. 
gene birleşilecekti. Hatta Müjgan,bu _ Bir şey değil ki ... Bin şey. ser. BÜKREŞ 
ge~e m~tl.aka Cenanı da getireceğini -- Hakikaten çok tuhafıma gidiyor. ı 3,30: Hafif musiki (plak). 14,30: 

va etmıştı . Buyurunuz efendim. Söyliyeceğinizi Halk Rumen musikisi (plak). 18, 15: Meş-
Şu anda Cemil iki sebeple mütees -, dinliyorum. bur muganniler (plak), 19, 15 : Orkestra, 

sirdi : .. . . . . . Konuşma devam ettikçe, Cemil; va- 20,20: Konser •. 21,25: Piyano konseri, 
Bu teessurlerınden hırıncısı, Sa· ziyetinde bir ağırlık hissediyordu. Çün, 22.05 : Tegannı Beethoven ve Brahms, 

fo ile Ç~mi Dilf?er, ona birer takım ı kü, Cenanın konuşması, öteki saraylı- Löwe ve Marcellonun eserlerinden, 22,45: 

i:ek ~maşır gönde~":1işl~rdi .. :V:üj - ı lara benzemiyordu. Cid~i suall.ere ve ce Bir çok bar orkeııtralan . 
ganla Dılberyarın getırıp ılk mulakat· ! vaplara mukabele edebılmek ıçin Ce • MOSKOV A 
ta kendisine verdikleri bu hediyeye, mil bir hayli sıkıntı çekiyordu ... He- 18, 30: Amatör işçilerin konseri ( orkes-
Cemil de mukabele etmiye karar ver- le bu son sözler, onun vaziyetini bi.is- tra şarkıları), 19,45: Şan konseri. 20.15: 
mişti. Bir iki gün sonra İstanbula ine- bütün müşkiilleştirmişti. Karşısında, Alaturka sazlarla prk musikisi konseri, 2 1 : 
cek; yüzüğe, küpeye ve bu çamaşır _ adamakıllı bir şuur ve mantıkla ko _ Balalaika triosu ve Rus halk şarkıları, 
1 k b 1 k 

21,30: Konser, 23,45 konser. 
ara te a ü .. edece bi~er hediye ala-

1 
nuşan, her kelime:i tarta tarta ağzın - ROMA 

rak onlara gonderecektı. Ve bu suret-, dan çıkaran bu agır başlı kıza, şimdi 
le de, onlara karşı küçük düşmiyecek- cevap verecekti. Eğer bu da ötekiler 21, 35 : Şarkılı senfonik konser, 22,45: 
ti. Halbuki şimdi, bu büyük fırsatı 1 gibi deli dolu bir .,ey olsa: Cetra orkestrası ile şen gece, 23, 30: Dans 

k b 
1 

müziği. 
ay etmişti . - Ah, efendim .. Sizi o kadar sev • lO Mart Salı 
İkincisi bundan daha mühimdi. Ve dim ki.. Size bir an evvel hislerimi ISTANBUL 

bunu da, Cenan teşkil etmekte idi .. Ce-
1 
söyliyebilmek için kalbimde büyük bir 

b
. "b· 1 · b 1 k h. ed 18: Dans musikisi (plak), 19: Haber-

nan ona, ır muamma gı ı ge mışti. sa ırsız ı ıss iyorum. ler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Oda mu-
Bu kız hakkında, arkadaşları bazı şey- Diyebilirdi. Fakat karşısında; düz - sikisi (pl&k), 20,30: Stüdyo orkestraları, 
ler söylemişlerdi. Fakat bu sözlerden gün, pürüzsüz, tıpkı şehir kızları gibi 21,30: Son haberler. 
ziyade onu alakadar eden bizzat Ce- lstanbul şiv~ile konuşan bu kıza gü- Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
nan idi. lünç olmıyacak bir cevap vermek el - gazetelere mahsus havadis servisi verile -

Vukıa Cemil onu henüz yakından zemdi ..• Onun için Cemil, kendini to- cektir. 
' 

v 
Azamızın bu ilanımızı davetiye yerinde 

abul ederek kendi komite günlerinin top• 
antı gününde üyemiz merkez salonuna 

k 
1 
g elmelerini rica ederiz . 

Şubesi 

Dil. Edebiyat, T. 
Ar şubesi 
Cösterit Ş. 
Spor şubesi 
Halk D. Ve K. Ş. 

Sosyal yardım 

T oplanb günü 
9 Mart Pazartesi 

l O • Salı 
1 1 ,. Çar~anba 

12 ,. Per!Jembe 
13 • Cuma 
14 • Cumartcai 

it 

• 
Salı 

Çarpmba 

g 

Kitapsaray ve Y. 1 7 
Miize ve sergiler 18 

ünleri saat 1 7 de. 

k 
d 

Tüberküloı Cemiyetinin 
Kongresi 

İstanbul Tüberkülos cemiyetinin yıllık 

ongresi ayın on birinci günü Cağaloğlun
a Etibba odası binasında yapılacaktır. 

Emgenler toplanıyor 

Türkiye Emgen kurumundan: 
Birliğimizin senelik kongresi 5 nisan 

l 936 pazar günü saat 14 te lstanbul 
Halkevinde yapılacaktır. Bütün arkadaı • 

J arın gelmesini rica ederiz. 

Bir haftalık sadrazam 
Abdülhamit f ngilizlerle yapılan Kıbrt' 

muahedesine o vakit mecaliai &liyeye rııe• 
mur bulunan mütercim Rüştü Pq:anın it~ 
raz etmesi ihtimalini nazarı dikkate atar• 
sadaretle avutmak suretile muahedeyi kel'' 
disine kabul ve tesdik ettirmeii dÜfÜDdii
Kendisini sai:lrıizam yaptı. Sadaretinin be' 

..;irıiJ 
şinci gününe tesadüf eden pazar a~ 

mecliste muahedenin tasdikına karar tte ' 

rildi. Çarşamba günü de heyet toplan• . .' 
rnk mazbatayı mühürledi. Mazbatamn rııil' 
hürlenme işi biter bitmez ıidiı müdÜ,O 
Hacı Mahmut Efendi Babıaliye cönderil ' 
di. Rüştü Paşadan mührü hümayun alı.,,.. 
rak sadaret hariciye nazırı Saffet P&J'lf' 

tevcih olundu 

Müterciminin işbu yedinci sadareti b" 
suretle bir çarpmba gününden ertesi ~r ' 
şamba gününe kadar bir hafta •ürdii. 

Rüştü Pa§B bu suretle bir baha içiııd' 
azle uğramasından, ve hassaten kündede' 
atlatılmasından dolayı ziyadece müteef"' 
oldu. Evine dönmek için arabannm ıı- ' 
zırlanmasını beklediği sırada (<gayri efe:; 
dim, bizim bu seferki aadaretiıniz aacl•:aı 
olmadı, rezalet olduı• diye tilı:ayet el • .. 

1 Yeni Neşriyat yın son çarşambasıdır. Müsaade buyü~1 
·· ·~ -

1 

gibi «bir türlü yakamı kurtaramadım. • 
1 

da yarın tekrar görüşürüz dedim de 
tesir ettiremedim. Bir kere kurtul.aydı~ 
eve gidip hastalığa vuracaktım. Ne çare , 
bir elimi bırakıp öbürünü tuttu. Sen fÔii" 
lesin, böylesin. D~vletin iht)yacı oldıl f'' 
bir zamanda sadareti reddetmek ya1'

1 

mı diyerek yakamı salıvermediıt dccli. ~-

n 
h 

Kültür haftası - Bütün fikir adamları-
ın, tanınmış profesör ve yazıcılanmızın 
er haf ta yaz.ılarını bir araya toplıyan 

b u san'at, edebiyat ve filı:ir mecmuasının 

inci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda matbuat 
ntolojisine, Atistoya, tiyatroya dair ya -

8 
a 
7.1 lar vardır. 

d 
h 

Altın Sava§ı - Maliyeci yazıcılar • 
an Francis Delaisinin yazdığı bu para 
egemyasına dair kitap Ziraat Banko.sı 

rnuhasiplerinden İsmail Hakkı taraf ın<lan 
urkçeye çevrilmiş ve basılmııtır. r 

n 

Radyo-- Haftalık «Radyo Programrn 
ın 9 cu nüshası zengin münderecatla çık· 

Radyo sahibi okuyucularımızın ihtiyaç
rını tatmin eder. 

tı. 

la 
Yeni Adam - 1 l .f üncü sayısında f •· 

Mütercimin bu şikayeti doğrudan Jo 
ruya Abdülhamiddendi. 

Mehmet Z~ .. -' .................................................. _.... ... 
mail Hakkı, Dr. izzettin Şada~. Cami'. Stt;ır 
Nuri ileri.Kerim Sadi, Dr. Fuat Sabıt, 
ğan Hüsnü, V. C . in yazılan vardır. J 

Yeni Adam bu sayıdan itibaren ~I" 
Marxın cıKapital» inin hülaıaamı i}ive 

~ek veriyor. 
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Alber Saronun söylediği nutuk İngilter~, Rusya, İtalya 
ht [Baı taralı 1 inci yüzdedir] fbir saniye durduktan sonra ikinci bir hatto hakkmda cmh ahnm•t olan ka - ve belçıka ne yapmayı 
di thangi bir tecavüz icrasından mene· ı bahse geçerek, dedi ki: rarlan tasvip etmiıtir. d e e e e •• 1 
,~orlardt. Buna k~r~ı Alm~nya da ay- . - Her ne olursa o~~un bu dakikada Franaızlar ~l'!'a~. lıı~'alarının uşunuyor ar 
1 taahhüt altına gmyor, bılhassa Ren hır çok fırkalardan murekkep olan Al- hareketlennı go::ıetlıyorlar 

boyunda askerlikten tecrid edilmiş olan 1 m~n kuvvetleri Ren mıntakasına gir· ı Berlin 8. (Hususi) - H~dut üzerindeki 
"haya hürmet edeceğine dair teminat mış bulunmaktadırlar. Fransız kıt alan Metz ve Dıdenhu hakkın· 
~eriyordu. Taahhütlerine sadık kalaca- «Vaziyet vahimdir» ı daki Alman kıt'alarını daimi bir tarauut 
tlııı .. ı·· d lh ·ı~ f k ~ kd' A · d l . . . altında bulundurmaktadırlar. de soyuyor u. tı a çı hgı ta ır· zız vatan aş arım, sıze vazıyetı F ·ır ''d I 
L .hakeme müracaat edilecekti. Mua- anlatıyorum: Sulh muahedesini bili- J ranıı.z mı ı mu a aa balıanlarının 
'"<lenin ihlali halinde ise, Uluslar Ku- yorsunuz. Bugün bu muahede yoktur, haz.ırladıkları planlar 
~trıunun tecavüzü tespit etmesi kaydı feshedilmiştir. Vaziyet vahimdir. Al- Paris 8 (Hususi) - Harbiye naz.m ge-
'lt fngiltere ve ltalya hükumeti Fran- manyanın İstediği haklar varsa hu hak- hnerakl A Mohraknk emdnki:et '1~rtilbatt vh~k~skeri 
~" hh"' J b' . . .. . : are ab a ın a ı p an an u umete 
J Ja yardımda bulunmayı taa ut e- arı ızzat ıstıhsal etmek salihıyetıne t kd' tti Hava .1 d . 
1;İy l 1 l'k d a ım e · nazın ı e enız nazın -

or ardı. .. rna ı eğildir. Lokarno muahedesi nın da bu yoldaki planlan beklenmektedir. 

1
• Bu muahede bütün Avrupada, bu- hakimlere havale edilebilirdi, hakemle-
lıtı dünyada derin bir memnuniyet u- ~re sorulabilirdi. Almanya bunların hiç 
~"tıdırdı. Lokarno devletlerin müna- birini yapmadı, taahhütlerinden kendi 
~bctlcrde teşevvüş husulünün onune kendine sıyrıldı, sözünde durmadı, va
&tçrncğe kifayet edecektir sanıldı. iki ziyetin bu merkezde olduğunu hiç 
tıı~rrılckct münasebetlerinin de düzele- kimse inkar edemez, hatta Almanya 
~~i umuldu .. Bu ümide eski muharip- bile!» 
r bile iştirak ediyorlardı. 1 Başvekil tekrar küçük bir vakfayı 

F' akat son yıllar içinde Almanların müteakip neticeye geçti: 

~ttdiklcri sözlere muhalif hareketlerde f Al h"kA · d" b' b 
uı.ı} v .. .. ~ b - man u umetı un ıze te -
1 Unrnaga bcwladıkları gorulmege aş- ]'v tt'~· t d t k ' - b' .. 
~tıd D Ih b h d' l d ıg e ıgı no a a e rar umumı ır mu-
lı ı. aima su tan a se ıyor ar ı. k · · . kl'f 1~ d' 'lalb k' hl hd' . . . k za ereye gırışmeyı te ı etmeıa:e ır. 
... u 1 sila arı ta ıt ısını a amete B' b t kl'f' k'k d h' · 
~~ K d ız u e ı ı tet ı a ı etmıye-
ç ~atıyorlardı. Uluslar urumun an ceğiz. Zira maziden aldığımız eski 
~; 1Y?r~ardı, Avrupanm ~üşterek em- dersler meydandadır. Almanya mua· 
.)etını tesis edecek hır muahedeye 

tı hedeyi bozmuş, Ren boyuna mühim 
ı t.trıekten çekiniyorlardı, hava kuvvet-
ltt kuvvetler yollamıştır. 
) ırıin tahdit teşebbüslerinden kaçını- Bugün bir emrivaki 
~tlardı. Berlin bütün bu tasavvurlar- bununla beraber soğuk 

kartısındayız, 
kanlılığımızı 

hep yan çiziyordu.. muhafaza ediyoruz. 

~~Nihayet daha ileriye giderek az ev- Eğer taahhütler, muahedeler bir ta-
h • anlattığım Lokarno muahedesini raflı hareketlerle, alakadarlardan yal
~ tttı ve birdenbire hücuma geçerek nız birinin sözüyle bozulursa, bu me-
trı tnıntakasını işgal etti. ı tod taammüm ederse dünyada arsıulu-

tıı Fransızlar bilmelidirler ki, bir hü- sal münasebetler tesis ve idamesi müm
dq trı vaki olursa, bir taarruz karşısın- kün olamaz. 

~~alınırsa bu hücum hududumuz Ü· Ren kıyılarında Alman alteri 
t' 

1trıde defedilebilir, buna muktedi-
~.ıı kaldıkça . .• 

il itlerin Alman elçi•i ara•ındalıi Fransız hükumeti Almanya ile teh-

F ranau meclmnde verilen istizah 
taltriri 

Paris, 9 (Husu!İ) - Hükumetin Al -
manya ltarşııında derhal ne ııibi tedbirler 
ittihaz ettiğini anlamak üzere parlamento
ya bir istizah takriri verilmiıtir. 

F ran•ız; gazetelerinin neıriyatı 
Pariıı, 8 - O, Ormeddon, Figaro ııaze· 

tesinde fU satırları yazıyor: 

<ıHadiae. Fransız • Alman münasebet • 
leri hududunu geçmekte, beynelmilel bir 
suikast teıkil etmektedir. Muahededen bir 
taraflı olarak rücudan ıuçlu memleket 
hakkında tatbik edilecek zecri tedbir pren· 
siplerini, tetkik etmek lazımdır. 

Petit parisien gazetesi yazıyor: 

<ıBeynelmilel iki muahedenin ihlali Hit· 
lere hatalardan ve yanhı iddialardan mü
teıekkil bir muhbra ile fı'krini bildirmek 
fırsatını vermiıtir. Fransız hükUnıeti duru
mun bütün vahametini ııörmektedir. Al • 
ması icap eden tedbirleri yapması icap e • 
den icraat büyük bir ehemmiyeti iktiaap 
edecektir. Buc\inkü ahval içinde, zayıf 
davranamaz ve davranamıyacaktır.» 

Sen Bris Jurnal ıazetesinde diyor ki: 

[ Baı taralı 1 inci yüzdedir] muharebe ile karıılaıacaklardır. Bu 
Jngiliz. kabinen bu •abah toplanıyor herhalde ıeç olmaktan ziyade erken o-

L d 9 (H ") K b' b lacakhr.n on ra, ususı - a ıne U· ı . . . 
.. ""l d 1 11 d M' t (Bald Pravda ıa:ı.etesı Hıtlenn son. har~ 

ıun og e en evve e ıı er - . . . • . . 
· ) · b k 1 • lb d t" 1 k ketını Alman Faıızmının bır laarruau vm ın at an ıgı a n a op anara . . 

Al Lok h d . • t sayarak hedefın Fransayı tecrıd ve ba· 
manyanın arno mua e eımı yır • 

R t k · 1 t · rı§ cephesini tahrip olduğunu söylüyor ma .. , ve en mın a asını l§ga e mesı 
·1 h ") d · t• .. d · •e «Alman toplarının Ren kenarların .. 
ı e ta a11u e en vazıye ı l'O:Z. en seçı· 
recek ve öğleden sonra Avam Kamara
aında yapacaiı beyanah kararlatlıra

caktır. 

lngiltere dıf bakanının fikri 
Paria, 9 ( A.A.) - Londradan bildi

rilen bir habere ııöre lnıiltere dıt itle
ri bakanı Eden Alman sefirinden Al-
manyanın Lokamo muahedesini feahet
tiği hakkındaki muhtırayı aldığı zaman 
bu hareketi pek vahim hadiselere mu· 
keddeme teklinde ııördüğünü söylemi§· 
tir. 
/ngiltere yeni müzakereye tara/tar 

Londra, 8 (A.A.) - Dıt iıleri mah
felleri, Lokamo muahedeainin Almanya 
tarafından feshine kartı, 1ngilterenin 
kat'i bir protestoda bulunmasının pek 
muhtemel olmadıiını aöylemektedirler. 
Bu mabfellerin ilave ettiiine ııöre, bü
yük Britanya, dün Rayttag'da Hit· 
lerin ileri sürdüğü teklifler binası üze
rinde Ye Milletler Cemiyetinin riyaseti 
altında müzakerata airiıilmesiJıe taraf· 
tar bulunmaktadır. 

Burada endiıe uyandıran yeaane 
nokta, Hitlerin nutkunda, Çekoslovak
ya hakkında hiç bir ıöz aöylememit ol
masıdır. 

Belçika baıvelrili Pariae gidiyor 
Brüksel, 9 (Huauai)-Dün pazar ol-

maaına rajmen nazırlar «van Zeland» 
ın baıkanlıiı altında toplanarak müza
kerede bulundular. Verdikleri karar 
hakkında hiç bir teblii neıredilmedi. 

Van Zeland bul'Ün Pariae sidecek, ora· 

dan Avrupa banıınm kalbine çevril• • 
mit olduiunu dünya efkarı umumiye. 
sinde ııizlemeğe çahfAD duınan perde• 
ıi kimseyi aldatmasın» diyor. 

lngiliz Gazeteleri Ne Diyorlar? 
Londra, 8 (Son Poata) - Matbuaf 

Hitlerin teklifleri hakkında çok muhte• 
lif mütalea yürütüyorlar. 

Lord Snowden, «Sunday ExpressJ! 
gazetesinde ı öy)e yazıyor: 

<ıHitlerin sözleri Avrupadaki vaziye
ti deiittirmiıtir. Milletler, Hitlerin tek• 
lifinin tecahülle veya redle karşıla§ma• 
sına müsaade etmeyeceklerdir. Avrupa: 
milletleri derhal bir konferansa davef 
edilmelidir.» 

• Sir Philipp Gibbı, Sunday Choronicl• 
l'azetesinde diyor ki: 

cıHitler beıeriyete yeni bir ümit ver· 
mittir. Bu yedi nokta, alicenap bir aulli 
fikrinden mülhem olmuıtur. Bu teklif· 
ler, kabul edilecek oluraa, bütün dün..., 
yayı saran kara korkular izale edilmif 
olacaktır. Hitlerin teklifi bütün cihan 
tarafından minnettarlıkla kabul edil
miıtir. Bu tekliflerin reddi beteriyeteı 
kartı bir cinayet itlemek demektir.)) 

Amerikalılara göre 
Nevyork 8 (Huıuai) - Amerika 

l'azeteleri, Hitlerin nutkunu tenkit et• 
mektedir. (Nevyork Taymis) Alman
yanın bütün Avrupayı tehlikeli biıı 

aerııinliğe uirattıiını aöyledikten son
ra Hitlerin vahim bir devreden İstifade 
ederek bir darbe indirdiiini anlatmak
tadır. 

mülôkat dit altında müzakereye girişemez, Ren 

Almanya bir kere daha dünyaya mey • 
dan okuyor, itirazlarda bulunmak deiil, 
yapılan bir iti düzeltmek mevzuu bahiıtir. 
Almanyaya karıı zecri tedbirler ittihazı 

na cesaret edilecek midir) }:' kıyılarında Alman askerinin bulunma-
' ransız başvekili bu umumi malii- sı, kalması herhangi bir müzakereye Cenaral Kastalno, Eko dö Paris ııaze· 
~ ~1 Verdikten sonra bir kaç gün evvel 

1 girişilmesi ihtimalini bertaraf eder. lesinde bütün Fransızları birleımeye ve 

- da Fransız bükUmetiyle temaata bulun
duktan sonra Lokamo muahede.inin 
feshi milnaaebetiyle Ulualar Kurumu 
konaeyinin yapacaiı toplantıda hazır 

'bulunmak üzere Cenevreye hareket e
decektir. 

~~ter ile F ransanın Berlin sefiri Mös- ı Fransız hükumeti namına söylüyo- ıükune davet ediyor. 
~tlt(F'ransuva Ponse) arasında vukua rum: Lokarno muahedesi b\I gibi ah-

Nevyork Herald da vaziyetin tehli
keli olduiunu aöylüyor. 

Evening Standard Ren hav:ı.aıırua 

iıgalini ehemmiyetsiz sayıyor ve bu 
yüzden hudut hidiaeleri vuku bulma· 
yacağını anlatıyor. 

tı bir hadiseden bahsetti, dedi ki: 1 valde Uluslar Kurumuna müracaat e
tıı 'h Bir Fransız gazetesinin Berlin 

1 
dileceğini tespit etmi§ti, biz bu saraha

,, ı.ı ahiri Her Hitlerden bir mülakat te dayanarak Uluslar Kurumuna baş 
~~ı~tı. Her Hitler bu mülakatında 1 vuruyoruz, ve kendi mukadderatımız
~ilnya ile ~r~~sa ~~~sı.nda bir yak-

1 
la birlikte Belçikanın ve bütün A;ru· 

~ a hareketını ıstedıgını, bu maksat-! panm mukadderatını müdafaa edıyo
\ l.ıtrıurni bir müzakereye girişmeğe 1 ruz.» 

ıır olduğunu söylüyordu. 1 Başvekil bundan sonra: 
ıq Caı.etede bu beyanat çıkınca F ran· ı - F ransada yeni intihap için fırka
lı) tıırı Berlin sefiri dış işleri bakanlığı- 1 lar arasında propagandanın filen başla
~ıdan aldığı talimat üzerine Her Hit- dığına işaret ederek demiştir ki: 

Pertinakı, on senedenberi Almanyaya 
karıı takip edilen ima ve zaaf siyasasının 
ycrni~lerinin verdiğini kaydettikten: ıonra 
«Hitler ekonomisi pek zayıftır. ~ayigbank
ta pek az altın vardır. Alman eşyası satın 
alınmasının yasak edilmesi oldukça çetin 
bir darbe teıkil edecektir. Fakat bir süel 
anlaşma1ar ıörııüsü zecrt tedbir tatbik e
denlerin tesanüdünü temin edebilir. Fran
sız hükumeti, küçük antanhn ve Sovyetler 
birliğinin müzaheretini temin etmigtir. 
Lokarnoyu imza edenlerin toplantısından 

sonra, F ran!ız ve lnııiliz görüpneleri 
araıında hiç bir ihtilaf ııörülmiyeceii ümit 
edilmektedir.» • 

~ht trıüracaat ederek bu diyevini tav-1 - Bu dakikada Fransa milli istikla

ı~:ltn~sini istedi,. ~a~gi. esas~~r. üze~ I lini ve ~illi en:ıniyetini müdafaa et· 
~ rnuzakereye gırışılebılecegını sor· ı mektedır. Renın öbür tarafında Cer· 
\ 1-fer Hitler Fransız sefirini Von men tehdidi baş kaldırmıştır. Fakat bu L 
~ "~h'ın yanında kabul etti, sorgusu-

1 
tehdidin karşısında Fran11z milletinin o kar nO.'IJ U 

\~ dırıledi ve bir kaç gün sonra cevap hazır olduğu bilinmelidir. l l l 
~'c.~ğini söyledi. Ayni zamanda daj Fransız milletini, Fransı~ar arasın- mza ayan QT 
\ ~0rüşmenin aralarında hususi kal- daki dahili ihtilaflara güvenerek bo- (Bat taralı 1 inci yüzde) 
\~~•rıı İstedi, bu usulü, müzakerenin 1 yunduruk altına almayı düşünenler ya Konseyin, Lokarno muahedesini im-
~laşması için lazım görüyordu. lnılıyorlar, Fransız milleti Fransız hü- za edenlerin talebi üzerine, askerlikten 
. Ösyö F ransuva Ponse dün Alman kumeti müttefikan tasvip edecektir, il tecrid edilıniı Ren m1ntakaaından Al-

~tıt:İt, bak 1 ~ w ld o d \ k t' 1 • k • ·1 . • • • . "c ı:>n ıgma çagrı ı. ra a boyunduruk altına alınmayacağını gös- man ı a arının ıerı çe tırı mesını ııtı-
d • r..• t h • d'l' d •sıne Almanyanın Lokarno mua· terecektir .. » yecegı a mm e ı ıyor. 

t~ ~sini feshettiğini ve derhal harekete 1' Fransız basbakanının bu hitabesi Lokarno p~ktmı imza e~iı olan. dev-
~e~ · · k h b'k d ' lletler, bazı luzumlu emnıyet tedbırleri 

'f~· . &ını, ararım emen tat ı e e- F ransanm yarım düzüne radyo merke- .. .. . • 
dtıı bl' v ·ı 5 f' · · b b 1 mustesna olmak uzere, Milletler Cemı-
'j te ıg ettı er. e ırımız u te • zinden ayni zamanda ne~redildikten t' · k lih'k 1 d k k • <l)d k b' k .. Ik' . ye ının ararı ı oma ı ça as erı 
liJak ı tan son~a _ır aç gun evve ı ı başka bütün dünyada da duyulması ı· kuvvetleri hiç auretle harekete setir· 
~ batının netıcesı olarak beklenen çin Almancaya, İngilizceye ve İspan- mek tasavvurunda deiildirler. 
\; ırı bu olup olmadığını Hitlerden yolcaya çevrilerek bu memleketlere en 1 Belçika, Lekarno paktının mumziai 

il Ve «evet» cevabı aldı. yakın diğer Fransız istasyonlarında da aıf atiyle Milletler Cemiyeti konaeyine 

'
141.,,an anın Sovyet . Fransız tekrar edilmiştir. iıtirake davet edilecektir. 

• Y l . Fran•a hükumetinin kararı Milletler Cemiyeti nizamnamesinin 
rnıaakını i eri ıürmesı 

Pnris, 8 (A. A.) - Bnknnlar .kurula fU Almanyanın da davetini İcap ettiren 
b'rbahanedirn karları vermiştir: 17 İnci maddesinde musarrah taabhüt-

~~A.ltrıanya bu sırada bu hareketine 1 - Alman muhtırnsının kabulü gayri leri ifaya Almanyanın davet edileceii 
~ l> olarak F ransanın Sovyetler ile kabili tel:ıkki etmek. §Üpheaizdir. 
t lfı,, h d ] 1 2 1\1 1 · L k kt hkamı Almanya Milletler Cemivetinin talı'. "'a e e akdetmi.ş o ınasını göste· - ese eyı, 0 arno pa ı a ,, 
). l)td\ı bu h d . d t mucibince, derhal Milletler Cemiyetine matını yerine l'etirmekten İmtina ettiği 
,•tı) • mua e eyı e amamen t kd' d k L k h d • • 
t ış tef · d' d 1-I Jb k' b tevdi ve kararını tasvip etmek, a ır e, onıey, o arno mua e eamı 
I} b sır e ıyor u. a u ı unun . . . b f Al ld "ha d ·L_ ld v d 3 - Lokarno muahedeııını ımza eden - ozan tara ın manya o uğunu res-
.ı ne t"n ıuaret o ugu mey an- . . . . . ı t • d k · B t kd' d 1 · 11lt M h . .. .. lerle ıstı areye gırmek ve bu ıstışare sa ı men espıt e ece tır. u a ır e 7 ın-
1qfırı..ı ua ede se]efım mosyo Laval günü Pariste cereyan edecektir. ci madde ahkamı, kendiliiinden tatbik 

<Jun k d'l · La geçen mayısta a te 1 mış ve Bakanlar kurulu, bundan başka, harbi- sahasına girmit olacaktır. Alakadar hU-
1 \'al daha o zar:ıan diğer a1aka- ,_.e bahriye ve hava bakanlarına ahvalin kümetler, tatbikina karar verilmesi mü-
ltltı ·ı . . " ' . 
~k 1 e mutabık olarak mnhıyetı icap ettirireceği tedbirleri almak üzere sa• nasi pgörülen zecri tedbirleri intihap e-

\ tjltıdn Almanyaya malumat ver- lahiyet vermiştir. deceklerdir. AhdJikenlik devam ettiği 
~ 1 Bakanlar kurulu, general Maurın tara- müddetce bu zecri teclbirler tatbik olu-

Vt kil nutkunun bu noktasında 1 fından askeri harekat ve hudut muhafaza nacaktır. 

Sovyet gazeteler.i ne diyorlar? 
Moskova 8 (Husuai) - Radek Al· 

manyanın Lokarnoyu feahetmeıi dola· 
yıaıyla fzvestia aazeteaine yazdıiı bir 
makalede diyorki: 

«Alman emperyalizmi doğuyu teh
dit ederken bir taraftan batı cihetin
den de ilerlemektedir. Batı devletleri, 
mukabil tedbirler almak için lizım olan 
kuvveti kendilerinde bulduklan tak
dirde Hitler kendi batıyla futbol oyna
mağa bqlamadan önce çok düıünecek
tir. Bah devletleri korku, ittihadaızlık 
ve dÜf üncesizlik ıösterirlerse er seç 

Oberver tekliflerin ciddiyet ve 
hüsnüniyetle tetkike liyık olduğun1ft 
aöylemekte, Alman topraklarından bir 
kıımını l'ayri askeri bale koymanın 

doğru olmayacağını ilave etmektedir. 
Sunday Dispatch, milliyetçi sosya•" 

li:ı.me kartı taaasup göatermenin mana•, 
aız olduğunu, Alman ıiyaaetini tetkik' 
etmenin gerekleıtiğini, ve Lokarno yeri
ne baıka bir muahecle koymanın çok 
münasip olacaiını aCirlüyor. 

Deople ıazeteıl 'IW!tlerin ıizli diplo
masiye, korkuya bir darbe indirdiiini 
izah ediyor. 

Hitler Rene gidiyor 
[Bq taralı 1 inci yüdedir] 

Blum~rgin mühim bir nutku 
Bedin 9 (Hususi) - Buııün Alman• 

yada büyük harp kahramanlarının ha • 
brası tebcil cdilfli. Her Hitler, harp kah
ramanlan abide!line bir çelenk koydu. 

Alman harbiye nazırı general Blum -
berg, harp kahıamanlannın hatırasını 

taziz. eden nutkunda son hadiselerden 
bahsederek <ıAlmanya, milli ihtiyaçlan 

kabul edilmek prtile sulhü takviyeye 

hanrdır. Son hadiseler karşısında Av • 
rupa ricaline göre hualano değil, fakat 

akli selimin rehber olmasını umarıu de
mi~tir . 

Alman ga:z.etelerinin mütaleaları 

Berlin 9 (Hususi) - Alman gazete· 
leri Hitlerin nutkunu tefsir etmekte ve 

bilhassa onun sulha verdiği ehemmiyet 
üzerinde durmaktadırlar. Rozenberg bu 
münasebetle yazdığı bir makalede Al -
man dış siyasasının his ve heyecana de
ğil, aklı aelime istinat ettiğini. Alman • 
yanın Lokamoyu ilga etmediğini Lo -
karno}'u başka bir devletin ortadan kal • 
dırdığını ve Almanyanın yeni müzake
reler teklif ettiğini anlatıyor. 

Diğer gazetelerin hepsi de F ransnnın 
So,-yct - f ransız paktını tasdik etmekle 
Lokarnoyu imha etmit olduğu noktası 

üz.erinde ısrar etmektedirler. 
H Hep gayri kabil» 

Berlin, 8 (Hususi) - Fransa hü • 
kfunetinin Almanya tarafından vuku 
bulan son teklifleri gayri kabili kabul 
telakki etmesi Alman gazeteleri tarafıne 
dan şiddetli cevaplarla karşılanmıstır • 
Bu yolda ileri sürülen mütalcaların hü • 
}asası şudur: 

<ıFrnnııa şimdiye kadar Almanya ta
rafından vuku bulan her teklifi gayri ka
bili kabul diye karşılamıştır. Almanya 
200.000 kişilik bir ordu yapmak istedi, 
Fransa gayri kabili kabul dedi. 

Almanya Fransanın teslihatını azalt -
mak için verdiği sözü tutmasını istedi. 
Fransa gayri kabili kabul, dedi. 

Almnnya, bir hava paktının aktini İs• 
tedi. Bu da ayni şekilde karşılandı. F u • 

kat Fransanın inndı için bütün bir kıt'a
nın ulhü tehlikeye konamaz, Onun içiıı 

aklı selimin galip gelmesini umuyoruz. n 

• ı::::=s. ·=-· 1 :::.4 . .... ·~ .......... '. ·~ 

Artvinde bayram 
Artvin, 8 (A. A.) - Bugün Art"' 

vının ana vatana kavuştuğunun 

15 inci yıldönümü olmak dolayısiyle 

büyük tezahürat yapıldı. Sabah 
İnönü meydanında toph halk 
bir kıt'a askerin geçııını 

içinde takip ettiler. 
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Sinek, tahtakurusu, pire, güve ve bütün haşerat yuvalarını yeni icad Fayda Pompa ve 

FAYDA İLE TAHRİ E .NİZ 
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Selinik Bankası 
Alelade Heyeti Umum~ye 

içtimaına davet 
Selanik Bankası HiHedarları, Ticaret kanununun 361 inci maddesi· 

ne ve esas mukavelesinin ahkamına göre, 1936 senesi martının 31 inci 
Salı günü saat 10,30 da Galatada Assiküraziono Cenerali Hapındaki 
İdare Merkezinde sureti adiyede içtimaa davet olunurlar. 

•· Ruznamei Müzakerat 
1. - idare Meclisi ve Mürakip raporlarının kıraati. 
2. - Bilanço ve kar ve zarar hesabının tasdiki ile Meclisi idarenin 

ibrası. 

3. - Müddeti hitam bulan Meclisi idare azasının yerine yeniden 
aza intihabı. 

4. - Meclisi idare azasına, Şirketle icrayi muamele edebilmeleri 
için Ticaret kanununun 323 ütıcü maddesi mucibince lazım 

gelen me~uniyetin itası. 

5. - Mürakiplerin intihabı ve ücretlerinin tayini. 
Laakal 8.29 Türk liralık 125 hisse senedine ( *) malik olup ta heyeti 

umumiyeye iştirak etmeği veya temsil edilmeği isteyen hissedarlar, 
hisse senetlerini heyeti umuıniyenin içtimaından laakal bir hafta 
evvel yani 1936 senesi Martının 24 üncü gününe kadar: 
: latanbulda Şirket Merkezine, 
ve 1.5 gün evvel, yani nihayet 1936 senesi Martının 17 inci gününe 
kadar: 

Selanikte 
Pariste 

Pariıte 

Selanik Bankası §Ubeıine. 
: Kambon Sokağı 43 numarada Kredi F onsiye, Dal -

jerie dö Tünizi ( Credit F oncier d' Alg~rie et de 
T unisie) ye. 
Bulvar Hoıman (Boulevard Hauaamann) 29 nu • 
marada Sosyete Jeneral (Socii:te Generale) 

tevdi etmelidirler. 
MECLiSi iDARE 

(*) Tadil edilen nizamname mucibince, elyevm meydanı tedavülde bu
lunan beheri 100 franklık iki hisse senedi biri reye iştirak hakkını bahşe
den <eA)) tertibi hisse senedilc, diğeri reye iştirak hakkı olmayan «B» ter
tibi senedile tebdil edilmek iktiza ederken mübadele muamelesinin yapıl· 
mamış olması hasebile Selanik Bankası hisse senedatı hamillerinden 100 
Franklık iki hisse senedi tevdi edenler, reye iştirake hak veren bir adet «A» 
hisse senedi tevdi etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

~---------------, 
N A;i'R cr~Acı 1 

1. 
-.~I; . 

Avrupa ve Amerilı:ada fevkalade 
mazharı takdir olmu9tur. En eski 
nasırları hile pek kısa zamanda 

kökünden çıkarır. 

fogiJiz Kanzuk Eczanesi 
Beyoğlu • lstanbul 

,- ' OSMAf. LI BANKASI 
TÜRK ANON:M ŞiRK El I 

TESiS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 10.000,000 lngiliı liraeı 

'l'ürkiyenin başlıca cehirlerila 
Pari&, Mareilya, Nie,Londra ve 

Mançester'de. Mı!lır, Kıbm, Irak, 
lran, Filistin ve- Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoelav7a, Romanya. 

Suriy• ve Yunanietau'da Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muamelelerl 
yapar 

Doktor Hafız Cemal 
Dahllly • mlttehaHı aı 

Pazardan maada hergüa 3 • 6 

Divanyolu (118) No. Telefon : 2t398 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Toz halinde 16,000 kilo sigara makine ve 20,000 kilo sigara .,-JıJ 

kolası pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek iıtiyenlerin ıartnanıel ' 
almak için her gün ve pazarlık için 19/3/936 Perfenbe günü .aat ı 
de Kabataşta levazım ve mübayaa t şubesindeki alım komiıyooıı1" 
müracaatları. ''1088» 

1 DOYÇE ORIEN T BANK 
Dresdner Bank Şube ... 

Merkeıi : Uerlıo 

Türkiy•dekl ıubel•rl: 

Galata • latanbul • lzmlr 
Depoıu: bt. !'ütün Gümrilgü 

"" H•r tilrlii hanlca l,l ..-

,. · Dr. lbrahim Zati 
Be. diye karı ı n 11 Pıyerlotl 

cı.d es ude No. 21 
1
-··-· Herıü11 l>~ edaa sonra hula .. 

ka .. J eder. 
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