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Buhran Bütün Şiddetile Devam Ediyor 
lngiltere, İtalya ve Fransa dün de anlaşamadılar 
ltalganın Almangaga karşı harekete geçmek üzere koştuğu 

ilk şart : Habeşistanda serbest kalmak I 
Fransız Ajansı Balkan Antanhnın Lokarnoyu müdafaaya karar 

verdiğini bildirdi. Bizim böyle bir şeyden haberimiz yok ! 
Milletler Cemiyeti ICenevrede Balkan 
Konseyi Londrada Antanh hesabına 
bugün toplanıyor neşredil~n tebliğ 

Almanya işgal ettiği Ren 
sahasını tahkim edecek, 
• 
ışgale aleyhtar rüesa varmış! 
Lo.~~dra, 14 (Hususi) - Ünited Press'in muhabiri 
Qlldırıyor: Bugün Londrada yapılan bütün müzakere
lerin neticeai bir kaç kelime ile hülaaa edilmekte ve «zıt 
~!Üncelerin yaklaştırılmasına çalı,ıldığrn anlatılmak· 
-.cıır. Diplomui lisanında bu kelimelerin manua hiç bir 
hy Yapılamadığı ve hiç bir neticeye vanlamadığıdır. 

Bu zıddiyet yalnız Almanya ile Franl8DID düfünceleri 
~sında dejildir. Lokamoyu imza eden devletlerin dü
ffibc:eleri aruında da buna benzer, belki de buna yakın 
~iyet görülmektedir. Frama, noktai nazarını deiiftir
lbiyor, ve Almanya ya amr.ı zecri tedbirler istiyor, lngil
~e iti diplomasi yoliyle ve yumupkbkla balletmeğe 
...,_ftar bulunuyor. 
'-ltalyaya gelince, Roma Almanyaya kartı zecri tedbir-

e ittirak etmiyeceğini açıkça bildirmİftİr. İtalya ancak 
~hindeki zecri tedbirler kaldırılır ve Habqiatanda 
~t bıraldıraa Avrupa itlerine karlf&Cllk ve diğer Lo
~devletleriyle tqriki mesai edecektir. 
b Bugünün sonunda da söylenecek bir tek söz vardır : 

Uhran devam ediyor 1 

: Lokarno devletlerinin toplantıları 
Li ~ndr~, 13. (Hususi) - Londra bugün de sürekli 
... _r sıyası faaJıyete sahne oldu. İngiltere dw bakanlığı bi
-oqı , bütün gün diplomatlarla dolup boşaldı . 
b\ Lokarno devletlerini temsil eden heyetlerin teşkil et
t ··le.~i nazırlar komitesi görüşmelerine devam ediyor. 
'<>ruşmelerin hedefi, Lokarno devletleri arasındaki fikir 
~tılıklarım tasfiye etmek ve bu devletler arasında dü-

tıcc birliği vücuda getirmektir. 
h Çalışmaların durmadan devam ettiğine ve henüz nihaLt bulmadığına bakılırsa komite henüz bu işi başarma
~ muvaffak olamamıştır. Bununla beraber komitenin 
~Yolda bir hayli iJerlediği bi1diri1mekte, fakat bu çalış
~ ların tafsilatı gizli tutulmakta, bu yüzden yapılan işin, 
~llaledilen meselelerin, tesviye edilen ihtilafların mahiyeti 

şılmamaktadır. 

Heniz hiç bir netice yok I 
1.r~uhakkak olan bir nokta varsa o da Lokarno devlet
~ 1tıin yann toplanacak olan konseyin kar,ısına tama -

Yle anl8fmış ve bir hattı hareket kararlaştınnış olarak 
(D1Jamı 12 ilci yüacie) 

Yunanistan da bizim gibi böy
le bir taahhüt için muvafaka
tini bildirmediğini söylüyor 

Cenevre, 13 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: 
Titülesko, 11 mart tarihinde toplanan küçük antant 

ve Balkan antanb mümessillerinin içtimaına riyaset et -
miştir. 

Bu içtima Yug09Javya namına Suloliç, Türk.iye na-
mına CemaI Hüsnü, Çekoslovakya namına Keidcrich ve 
Yunanistan namına Rosetti iştirak etmişlerdir. içtimada 
ittifakla ve hiç bir ihtiraz kaydı serdedilmeden, Lokarno 
muahedesinin ihlali ve Ren havalisinin tekrar işgali kar
tısında Fransa ve Belçika tarafından ittihaz olunan tarzı 
hareket tasvip edilmiftir. 

Küçük antant ile Balkan antantını, Lobmo da dahil 
olduğu halde, muahedelerin tatbikini her türlü veuit ile 
muhafaza etmek kararındadırlar. 

Anadolu Ajansının nota: 
Tahkikatumza göre, Türkiye murahbumdan bu esas

ta bir malômat merkeze gelmemiftir. Şu halde bu tebliğ, 
ya kimilen uydurma, veya bir deiİftİrmedir. 

Her halde hükUmetin haberi olmadan Türkiyenin bir 
taahhüde ıirifmesinin emrivaki olabileceğine aldı batm· 
da kimse inanmaz. 

Haberin Yananistandaki akisleri 
Atina, 13 (A.A.) - Estia gazetesinin Paristen alarak 

n~rettiği bir telgrafa göre, küçük antant ve 
Balkan antantı, müşterek bir bildiriğ ile ve hiç bir ihtiraz 
kaydı zikretmeden Fransa ve Belçikanın Almanyaya kar
şı aldıkları tavır ve hareketi tasvip ettiklerine ve muahe
delere ve bu meyanda Lokamo paktına riayeti her türlü 
vasıta ile müdafaa edeceklerini bildirmişlerdir. 

(Doamı 12 nd yibde) 

SON DAKiKA: 
Almanya İngiltereyi 

dinleyecek mi ? 
Londra 14 (Hususi) - Bugün Münihte bir nutuk 

söylemesi beklenen Hitler, bundan vaz ııeçerek arka
datları ile ııörütmek üzere Berline dönmüıtür. Hitlerin 
kararını deiit tirmesi, lngilterenin noktai na zanna yak
lapcak bir hareket yolu kabul etmeaine doğru atılmıı 
bir adım aayılmaktadır. 

Katederal iaiiaden pçi)oor. 

Ren bavzuına ıiren Alman kıt" alan Kobleu tcıhrinde, buraya bilıuaa bllyük 
tanar• lat" alan sönaerilmiıtir ______ ,,. 

Rusya Çekoslovakyaya 
asker mi gönderiyor? 

Sovyet askeri kıt'aları Romanya 
şimendif erlerile naklediliyormuş ! 

Londra 14 (Hususi) - Onited Preaain muhabiri bildiriyor: Rusyanm 
Çekoslovakyaya asker ııöndermek üzere Romanya ıimendiferlerinden 
istif ad eye baıladığı bildirilmekte ve bu haber bütün vaziyete yepyeni 
bir ıekil vermektedir. Bu haber teeyyüt ederse Avrupa buhranın kat'i 
bir safhaya ııirmek devrinde olduiuna hükmetmek lazım gelir. 
Bükreı 13 (A.A.) - Muhalif liberaller partisinin reİ•İ Jorj Brat· 

yanu, bugün meb'uaan meclisinde Romanya ıimendiferlerinin Sovyet 
asker ve mühimmatını nakletmek üzere hazır olmalarına dair emir al
dıklarını ıöylemiıtir. 

Hazır bulunan nazır lnculetz ile Koıtincsko, bunu tekzip etmiılerdir. 

Fransız ordusu hudutta 
siper kazmakla meşgul! 
Almanların Reni işgali F ransanın 
hudutta milyonlar sarfile yaptığı 

tahkimatı hiçe indirmiş ! 
Strasburg 1 O - Deyli Ekspresin mu • 111lalarla Ren nehrinin teşkil ettiği tabii en

habiri bildiriyor: Fransız. aske rleri, lsviçre gel boyunca uzanıp giden 150 millik mü
hududu ile R en boyunca olan Alman hu - dafaa tesisatı, karşı tarafa getirilecek ve 
dudu üzerinde otuz noktad a siper kaz • görülmiyen yerlerde yerleştirilecek toplar 
maktadırlar. tarafından tahrip edil bilt-cektir. 

Fransanın milyonlarca ahın sa rfile hu - Fransız başvekili Saronun «!:>iz Strns -
dut üzerinde yer altında yaptığı bütün tah- burg tahkimatını Alman toplarının tehdidi 
ldmatın kıymeti Ren mıntakasının gayri as- altında bırakamnyızıı diye bağırmasının 
keri m ahiyette kalmasına bağlı idi. T ahki- manası bu adi. 

mat b u mıntakanın daima askerlikten tec- Strasburg halkı, Alman toplarına karp 

rit edilmiş bir halde kalacağı esası göz Ö· ıımüdafaalnrın ı temin edecek tedbir alın • 
nünde tutularak vücuda getirilmi§ti. R en mamasından tik5.yet etm~kteılirler. Bu
mıntıaka111nın Almanya tara(1ndan u ker'i rada yer altında sığınak, hava taarruzla
ifgal altına alınmam üzerine Fransa çelik n na karşı müd afaa tertibatı, gaz maı1kc • 
ve beton tahkimatın kifayetaiz olduğuna leri bulunmaması halkı rahatsız etmek • 
buat ıetirmİftİr. Çünkü Strasbuqrun tedir. 
_...._.. ktbrarak 200 yardalık fa-



SON POSTA Mart 14 

----------------------7_-_-_-.:,---::---~~=----~~:-=--=-==-~-===-====--=--:-:========-==-.:============================------=====-===:ı:ııı;ı:::=================:=========-::-:- -====:I 

r-- 'ı----------~--~------------------~---------------------------- r-----------------------. 
2 Sayfa 

Hergün 
--~-

Avrupa 
Nereye 
Gidigor? ·-Nereye 11:Jiyoruz? 

A iman askerlerinin Ren ha' zaıını İş.· 

gal ettiklerinden beri üç gün eeçlı. 
Bu üç gun içinde vaziyette hiç bır deği

~ıklik olmadı. 
Fransa Almanların Ren havzasından 

ı;ekılmesınde musır. 

Alm oya, Ren ha' zaıındaki hiıkimiyeti 
üzennde hiç bir münakapy a tahammülü 

olmadığında ısrar ediyor. 
lngıhere hala ikisi ortası bir vaziyette 

bulunuyor. 
O halde ne olacak? Bu mesele nasıl 

halledilecek? 
Fransa müzakereye yanaşmazsa Millet· 

lcr Cemiyc.Linden çekilmeğe m,.cburClur. 
Bu takdirde- Avrupada derhal siyasi blok
lar teşekkul etmeğe başlayacaktır. Fransa 
tarafını tutan devletler bir tarafta, Alman
ya tarafını tutan devletler karşı !!afta vazi
yet almak mecburiyetindedir. Şimdilik gö
runen 'az.iyet şudur: Belçika, küçük an
tant, Balkan antantı ve Sovyet birliği F ran
ta ile birlikte bir hlolc. te§kil ediyoılar. 

Karşı blok henüz '\'azıh ıurette mevki 
almamıştır. halya ıimdilik bitaraf cöriı
nüyor. Avustuıya, Macaristan mütereddit 
bir halde. Fakat er geç bu dört devlet ay
ni blok dahilinde birleşmeğe mecbur ola

caklardır. 

* lngilterenin vaziyeti 

F akat bu i,ıe en mühim rol Jngiltere• 

dedir. Onun vaziyeti ne olacaktır? 

Fakat bu itde en mühim rol İnailtude-
dir. Onun vaziyeti ne olacaktır) 

Lolc.arno muahedesinde imzası oldut'\l 
halde muahedeyi bozan Almanyaya !ltar
ıı cephe alma.muından. Fransayı açıkça 

tutmaktan ictinap etmesinden anlaplan 
tudur ki: 1neiltere lcendiıini bir Avrupa 
harbine ıokmak iıtemiyor. 

Onu Avrupa itlerine lc.anşmağa mecbur 
eden bir takım muahedeler vardır. Bu mu
ahecieler birer l>İTer yırtılıyor. Bu ıuretle 

lngilterenin Avrupa ile olan bağları da bi
rer birer çözülüyor. 

İngiltere bu vaziyetten istifade ederek Av
rupa ile bütün aJlkaaını kesmeğe ve bir 
harp vukuunda uzaktan ıcyirci kalmağa 

çalıııyor. lngilterenin en büyük menfaati 
buradadır. İngiliz efkan umumiyeııJ de bu
na mütemayil görünmektedir. 

Binaenall"yh Londra rnüaakerelerinden 
F ransanın müıbet bir netice alması ihtima
li azdır. 

* Yeni bir Avrupa Konleranıı 

Yaln~~ ~n(ıiltere timdilik harbe hazır 
de(ııldır. Avrupada patlayacak Lir 

harp ona da Iİrayet ettiği taltdirdc. lngilte
renin bu fdiketten muvaffaldyetle çıkması 
lazımdır. Bunun için de hazırlıklarını tamam 
Jamıuı zarureti vardır. Nitekim ~imdiki ka
bine azami ıüratle İngiltereyi ıilahlamağa 
kuvvet verrni~tir. 

O vakte kadar Avrupayı oyalamak la
zımdır. Bunun için de Londranın Avrupa 
devletlerine, bütün siyasi ihtilafları yeni
den tetkik ederek yeni muahedelere raptet
mek üze.re büyüle. bir Avrupa konferanııını 
içtimaa çaiırması muhtemeldir. Böyle bir 
konfuanıı herkese vakit kazandıracak, bu
lanmış ıular durulacak, Jngiltere de bu 81• 

rada huırlıklannı tamamlamış o1aca1ttn. 
Şimdilik vaziyet bunu göııteriyor. 

-Hadi~eler k~;ş~~~~·a-;;·- · 
GihıUn kamusu 

Aylık: 

Memuru mutemedin, bakkalı 
mü~terinin, ev ıahibini kiracının 
musallat eden bir nesnedir. 

Aylıkçı: 

borçlu 
başına 

Aylık denilen nesneyi her ayın birinde 
aai elinden alıp ıo) e1inden veren kimse-
ye denir. 

* Oç aylık~ 
Jhtiyar kadınlann, yaşlı mütekaitlerin, 

baba8l ölmüş memur evlatlarının her üç 
ııyda bir seyrana çıkmalarına sebep olan 
bir hidiııedir. 

Bu münasebetle nahiye ve malmüdür • 
liılderile Emlak Bankasında mcrruıinıler ya
pılır, 

Oç aylıkçı: 
01 kimflt'ye denir ki aylıkçının aydan 

n} a uğradığı beliyeye üç ayda bir uğrar. 

* AJ ı a) lılc: 

Kııdınl.ua knz olan bir baş bcliıııdır. 

Resimli Makale a Haftanın yedi günü a Sözün Kısası 

Çocuğun 
Ehemmiyeti 

ı•------- E. Ekrem-Talu 
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geçen haftalarınızı bu yekündan ~ıkanna. Önünüzde kaldıiını 

farzettiğiniz zamanının haftalara, hatta cünlere ayırınız. O vakit 

her kaybettiğiniz günün aizi bir adım daha mezara .ıötürdüğü

nü daha eyi kavrayacak ve bu acı hakikat ik&rft1ında ürkecek
smız. 

H:yabmw eenelere, eeneleri aylara, ayları haftalara, haftala

n süıılere takıim etmitiz. 

Hergün bizim için beyaz bir taıtır. Bu taım üzerine bir eser 
hakketmek lazımdır. Yazısız tq bot ıeçm.İf bir ömrün abide-

Yılların Keçtnesi ana sürüyor. Kaybettiğimiz faraalın ehem
miyetini kavramamısa miiaaade etmiyor. Fakat hayatınızı haf
talara ayınnı:ı. Tahmini hir yap)'lf haddi kabul ediniz. Ömrü
nüzde lcaç hafta oldujunu hesap ediniz. Sonra fİmdİye kadar 

aidir. Nihayet mezara vardıitmız ıün hayatımız böyle bir bot 
taşlıktan ibaret kalır. 

Bu levhalardan hiç olmaua birini doldunnadan gitmemeie 
çalıımız. 

( S Ö_Z_A_R __ A ____ S_l_N;....~D~A~) 
Karı koca 
ikisi birden 
Meb'us olurlarsa .• 

ispanyada kadınlar da aylav ıeçilmclt • 
tedir. Bunlardan bir tane9İ ıene meb'us ar· 

kadaşlanndan birile henüz evlenmiıtir. Fa

kat bu meb'us kendi partisinin rakibi olan 

partiye men1uptur. 
Kadın: 

<ı- Siyaıet başka, aile başka ..• Dışarı

da karı koca olmakla beraber mecliste bir

birimize muhalif oluruz demişse de.» 
Ağzından ıu itirafı da kaçırmıştır: 

- Kadınlar için caaı meb'uıluktan ev • 

vel evlenmcktiı. Ben meb'uı olabilirim am· 

ma, her zaman parala pullu meb'us koca 

bulamam. Beni intihap edenlerin batara için 
kocamla kavga edecek değilim ya ... 

* 
Fl•ndenln kurnazhQı 

Fransız dıı işleri bakanı Flanden Al -
manyanın yaptığı ıon emri vaki üzerine 
Parise müzakere için Kelen lngiliz hariciye 
nuın Eden ve B.elçilta başvekili Von 
Zcelanda, Pariate barekilet dairesinde 
birer meııai bürosu haz.ırlatmıştır. 

Taamül her devlet adamının kendi ae -
farethanesinde çalışması olduğu halde, 
Fhı.ndcnin müttefiklerini, bafvckiılet bina· 
sında misafir etmesi, onlan F ransada hii -
küm •Üren Almanya aleyhindeki havanın 
tesiri ahında bırakmak içinmiş. Bu kur -
nazlığında ıimdilik muvaffak olmamış gi
bi görünen Flanden bakalım neticede ne • 
ler kazanacak? 

-.-... •••• _. •• 1 1 -·.--..-· ... • ......... ·-

Avrupadan gelmiş olduiu rivayet edilirse 
de bu rivayet yanlıştır. Asıl menşei Ha • 
bc11İstandır. 

Altı aylakçı: 

KBdınlann başlarına külah giydiren a
dama derler. Bir başka adı da, kadın ber
beridir. 

* Dokuz aylık: 
Bir nevi tufeylidir ki en evvel aylığa, 

sonradan üç aylıia. daha aonra da altı ay
lıia muııallat olur • 

im.et 

*-------------------------* 
HERGüN BiR FIKRA 

Ne bahtiyar adamsın! 
Süleyman Nazif, İleri gazetesi baş 

muharriri Celal Nuriye sataşmasını çok 
severdi. Gazete idarehanesine gelir, o· 
tunır, CeJali, zarj{ nükteleriyle ve iğne 
gibi mukabeleleriyle hırpalamak için 
fırsat arardı. 

Yine bir gün ba~ muharrirlik oda
sında, şuradan buradan konuşuluyor

du. Süleyman Nazif: 

- Celali Bu kadar çok yazı yaza
bilmek içni nasıl vakit 'e mevzu bulu
yorsun) diye ıordu. 

Celal Nuri: 

- Sorma, üstadım 1. Mecburiyet .. 
Gün oluyor ki, ne yazdığımı bilmiyo
rum, zira okumuyorum .. 

Deyince, Nazif, candan bir tavırla: 
- Ne bahtiyaı adamsın, öyle ise!. 

dedi. ·- . BULMACA 

Soldan sağa: 
1 - Kavunun eşi, kadın. 2 - Mağa

ra, anlatmak. 3 - Kaplanın eşidi, poker
de bir tabir. 4 - Yapmak, ciğerler. 5 -
Asker elbisesinin rengi, zeka. 6 - Elek
trikli araba. 7 - Köpek, bütün. 8 - Da
dının bir baıka çefidi, durgunluk. 9 -
Baiıılamak, bağlantı. 1 O - Raaadhancci
miz. 1 1 Görünmeyen ,ahıs, Sarıkamııtan 

yukarı diyar. 
Yukandan -..itYa: 
1 - Rabıt edatı, iıyan. 2 - Çanakka-

Dünyanın en kin 
Tutmayan 
Milleti hangisidir ? 

Berlinde mC§hur Alman filozofu Şopen· 
hauer için bir heykel dikmek üzere bir ko-
mite toplanmı§tır. Almanların bu 
hareketleri, lilozofun vasiyetname -
sinde Almanya hakkında :ııöyledi -
ği sözleri unutmuş olmalanna delalet e -
diyor. Zira hedbin filozof Almanlardan 
hah ederken «dünyanın en ahmak milleti 
olan Almanlara kat'iyyen ehemmiyet ver -
me)';n !» demi~. 

Şopenhauerin Fransızlar hakkındaki fU 

ıözü de meşhurdur: 

ıtAvrupa müstesna. dünyanın bütün kıt'a 
lannda maymun vardır. Avrupada iıe bu
na ihtiyaç yok. ÇünkU Fran11:ı milleti mev-
cuttur. » • 

Acaba F ransıilar da filozof için hey • 
kel dikeccldcr mi? 

* Fran•ız k•dınlann• mUJd• 
Fransada 1926 ecnesinde yapılan tah

ririnüfusta erkeklerin bir buçuk milyon 
fazla oldukları görülmüştü. Bugün bu far
kın azaldığı anlaplmaktadır, 

Bu münaseb~tJe daha kolay koca bu • 
lacaklanna ıevinen ioçi kızlar bir bayram 
yapacaklardır. ......................... ._. ......................... __ . 
lede Atatürkün zaferini kazandığı yer. 
3 - Sucu, ıöz. 4 - Elektrik tabiri, ma· 
ğara, ufuklar. 5 - Yakın deiil, rabıt eda
tı, uzakları gösteririz. 6 - Sanmak, bir 
erkek İsmi. 7 - Okun eşi, zırhlı harp a
Tabası. 8 - Yorgunluk. 9 - Bir K ilave
siyle yemiş olur, bir erkek iımi. 1 O - Sa
limlik. 1 1 - istemekten emrihazır, Ha
beşiııtanda meşhur bir eöl. 

Dünkü bulmacanın halli: 

1 - Sigara, ak. 2 - Orak, sena. 3 -
Malatya, kum. 4 - Akar, Arasta. 6 -
!sa, ikmal. 7 - Sil, ya, ka. 8 - Ayaz, 
Nis. 9 - Ayran, kasap. 1 O - Atalet, ne. 
11 - Eyi, ata, Ece. 

1 - Soma, isyan, 2 - Irak, llİ. 3 -
Galatasaray. 4 - Akar, yatı. 5 - Viya
na. 6 - Aıya, kaz, la. 7 - Ar, ket. 8 -
Aı, af, ata. 9 - Elı:ıelanı. 1 O - Anud, 
iane. 11 - Kama. İepec. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Kız.alcahamam muhabirimiz yazıyor: 
Geçen sün köylülerimizden biri satmak için pazara kuy· 

ruklu bir koyun aet.İnnİJ. Vakit erken olduiu için bqka bir 
İfİnİ ıönnek üzere koyımu kenarda bir ajaca bajlayıp ıitmiı. 
Adamcaiız oradan nuklaıar uzaklqmaz., ıözü açıim birisi 
yaklA§mıt, koyunun kuyrujunu iç tarafından blÇakla açarak 

içindeki yaiı derjıinden yüzüp çıkarmlf ve alıp oradan ıaVUf-

mutlur. Biraz sonra pazara dönen koymaaa aalaibi bir de bak
mıt ki ku)'l'Uk hayvanın arkasında p&teld sibi ..U....p duru
yor ve içinde de yqdan eser yok. 

Dört IMıt lira edecek olan bu haynlll llDCak iki liraya laı
aaplara aabnıf •• ailayarak köyüne danısilıftBr. 

Bu sözü açık hınız her ne kadar arsmr ı•• ti& henüz ele 
ıeçmemiftir. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA ! 

P aris gazetelerinden birinde oku .. 
dum da gıpta ettim: Almanya"' 

da, bir çocuk doğar doğmaz, hükumet 
onun ana ve babasına hususi bir cÜZ"' 
dan verirm~. Onlar da, bir günlükten 
on üç yaşına kadar, çocuğun ağırlığını1 
boyunu, nasıl geliştiğini, fizik hususi~ 
yetlerini, hasılı onun sıhhatine taallulr 
eden bütün teferrüatı bu cüzdana kay· 
dederlermiş. 

Acaba bunu biz neden yapmayız) 
Halbuki medeni nikah bizde tatbik e· 
dilmeğe başlıyalıdan beri, belediye dn· 
irelerinin yeni evlenenlere verdiği bir 
nikah cilzdanı vardır ki, onda da bu gi· 
bi kayıtlara, işaretlere mahsus bir ta" 
kım haneler bulunur. Bu haneleri 
muntazaman dolduran acaba kdç yurd· 
daş var~ Eminim ki, medeni kanun 
mucibince evlenmiş olanlardan ekseri· 
si, bu cüzdanlarını bir daha ele alma· 
mak üzere herhangi bir sandığın ta di· 
bine gömmüş ve yahut ki metruk biı 
dolabın en üst rafına fırlatmış, atmış· 
lardır. 

Ve şunu itiraf etmeliyiz ki. bizler 
çocuklarımızın sıhhatlerine, büyüme· 
lerine karşı çok ihmalkar davranıyo· 

ruz. 
Hitler'i~ memleketinde meme ço· 

cuklarını her iki ayda, mektep çocukla· 
rını da her altı ayda bir muayeneye ta· 
bi tutan bir sıhhiye teşkilatı Yarmış. 
Bizde bu tCr'?kilat henüz yoktur. Fakat 
oluncaya kadar, kendi çocuklarımızın 
sıhhi vaziyetlerile yine kendimiz ala· 
kadar olmalıyız. Memleketin başlıca 
hastanelerinde ve bilhassa Ankara ,,e 
İstanbul gibi büyük şehirlerde halk i• 
çin bedava klinik'ler olduğu gibi, ica
bında belediye hekimleri de kendilerine 
ba, vuracak annelerden öğütlerini e"' 
sirgememekle mükelleftirler. 

Fakat biz, yine de oralara müracaat 
etmeğe üşeniriz ve evladımız endi~e 
verecek araz göstermedikçe: «Allaha 
emanetb> der, aldırmayız. Onun için· 
dir ki kansızlık gibi, verem gibi hasta• 
}ıklar bizde bu kadar çok tahribat ya• 

pıyor. . t 
Almanyada, işte o dediğim teşkıl& ~ 

bu kabil tahribatın önüne, ateş saça~ 
sarmadan geçiyormuş. _ 

insan bunları okudukça, bir yan• 
"ti dan o memleketin nasıl olup ta, bugu 

kainata meydan okuyacak kadar kal' 
kındığını kolayca anladığı gibi, bir yafl' 

dan da kendi kendine: . 
- Ah! Ne olurdu, yannın insanla• 

rına biz de bunun yansı kadar ols\11? 
ehemmiyet versek! 

Diye söylenmekten liendisini alf' 

__. .... r .... ,,.~ 

-Bilİgor Musunuz? 
-------.- "f kadnrdır1 ı _ Yunanıstanın nu usu ne el • 

2 - Sahil olmıyan şehirlerimizden ~ 1 
• • w 1 h n ı5ic:Jır ' nize aöre sevıyesı en a~agı o an a g 11 

d . ıunU 
3 - lstanbul - Edirne enııryo 

uzunluğu kaç kilometredir? , 
4 - Türklerde beyaz bayrak ne .z• ' 

man kullanılırdı? 
5 - Kemankeş Ali Paıa kinıdir? 

(Cevapları Yarın) 

(Dünkü suallerin cevapları) dt"'' 
1 - Mettemich mcshur Avust.ır)f\ ıııt 

1 ıorU11 

let adamıdır. Avusturya mpara u' 

N 1 '"ld" Nnpoh on . 
kazı ile apo yonu o uren, hakiııı' 
sukutundan eonra da Avrupanın 

kesilen adamdır. buk3• 
2 - İngiltere İrlandanın serb t 91% 

· k·nun 1 " met halinde tesisini 6 birincı 

tarihinde kabul etmi tir. . ıır 
akv. · 15 birinL1 

3 - Gregoryen t ımı git• 
rin 1582 tarihinde mer'iyet me·d•ı'ot' 
mittir. J p..b' 

4 - Sonuncu Mısır Hidivinin 11 1 
lt•ıı• 

M d tıll 
baı Hilmi idi. Bundan sonra ısır .

1 
;~it• 

• eı:h rıı . 
lık, müteakiben de ballık lC9lll geıı•• 

5 - Osmanlı imparatorluğu eıı 100-
~ A ;ıa111nfl 

hudutlarını Süleyman Kanuna ____________________________________________________________________ _) 
kazanmıştı. 
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aseı----ııeminde 
Bulgaristan da 
Aya si af anos 
Muahedesirdn hasreti 

R dah ve saadetini başka milletlerin 

zararına temin etmeyi kendine gaye 

edinenler, daima, bu yanlış prensibin kur
banı olmuşlardır. Fertler kadar milletlerin 
hayatında da kal'Jllıklı menfaat esası go • 
zctilmc:zsc. bundan ilk zarar görecek olan, 
gene bu yola sapanlar olacaktır. 

Bulgar kom§Umuz. kendi zaranna ola • 
rak bu hakikati def atle tecrübe ettiği hal
de, sakat dü,Unmckten, hemen hiç bir za. 
man fariğ olmuyor. 

Gospodin Silyanofun Slovo gazetesinde 
cıAyastafanoa muahedesi» başlığile yaz -
dığı ) azı, bu kom§Unun, sade sakat dü • 
şünmekle kalmadığıaı, ayni zamanda man
tık ta kabul etmediğini isbat ediyor. Bu 
zat, yazısına, evvela. Türkiye ile Çarlık 

Rusyası arasında iki asır devam eden mu· 
harebelerin kısa btr tarihçesini kaydetmek· 
le başladıktan sonra sözü Ayastafanoı mu•· 
hedcsinc getiriyor. Bu muahedcnin, iki a
sırlık s vaşlara şanlı bir zafer hatimesi çek
tiğini, bu sayede de İslav olan milletlerin 
kurtuluşu temin olunduğunu kaydediyor. 
Ezcümle diyor ki: 

Her ne kadar Ayastafanos muahe<le&i, 
Bulgaristana, etnografik hudutlarını ka -
rnilen temin etmiş değilse de, 490 senelik 
bir esaretten sonra Bulgaristanın istiklalini 
temin etmiştir. Bu arada, Niş sancağının 

bir kısmı, mükafat olarak Sırplara, Rusya
nın Romanyadan Besarabyayı almasına 
mukabil Rumenlere bırakılmıştır. Şu hal
de, Aynstafanos muahedesi, Bulgar istek
lerini tamamen tatmin etmemekle beraber, 
bu istekleri yerine getirmek ihtimallerini en 
çok vadeden bir dönüm noktası olmu~tur . .., 

* Slovo gazetesinin şu nqriyatı gösteri -
)"Or ki, Bulgar kom§Ulanmız, yukanda da 
ka,> dcttiğim gibi, saadeti başkalarının fe· 
laketinde anyan garip mantıklı kimseler -
dir. Rumenlere, Türklere ve Sırplara kar§t 
h:ilıi bir takım toprak iddialarile ortaya çı· 
kan bu gazete ve onun muharriri, mutlak 
surette Bulgar efkan umumiyesin;n bir mü
mcssılı sayılmasa bile. bir kısım Bulgar ef

karına elbette ki tercüman addolunmak ce
rektir. Bu efkarın, Ayastafanos muahe • 
desine dahi Bulgarlığı tatmin etmemiş bir 
;\'esika gözile bakması, onun iştihuının ne 
derece f zla olduğunu ishat eder. 

İııtihn çokluğu fena alamet deiildir. Sıh· 
hate delalet eder. Fakat binnetice mide 
rahatsızlığı doğurur ki bu da arzu edilir 
bir halet olmasa gerektir. Bulgar doatlan
Jnızn bunu böylece haber vermeyi. faydalı 
bir komşuluk hizmeti sayıyorum. 

Selim Rqıp 
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r __ T_E_L_O_B_A_r_B_A_B_B_R_L_B_R_._ı 
Avam Kamarasında bir ikaz ! B_u __ G_LJ ___ 

• /stanbutda açılan 

"Ordu konseyi lngilterenin Almanya ya t:;,{:;;.::::'. :~~~.::.,,::~:.'.~~·~ 
karşı müdafaasını temin etmeli, 

kıtaat hazırlanmalı,, 
Londra 13 (A.A.) - Avam Kamarasında ordu hüt· 

çesi müzakere edildiği sırada, Duff Cooper §U sözleri 
ıöylemiıtir: 

«Bugün, her zamandan daha ziyade, Avrupa kıt'a· 
sından bir parçayız. Bugün, adalı vaziyetimizden hiç 
bir istifade temin edemeyiz. Avnıpa kıt'aıındaki bir 
harbe sürüklenecek olursak bu, lnıiliz milletinin bü
yük ekıeriyetinin himayesine istinat eden mü§terek 
emniyet isimli siyasetle hemahenk bir harp olacaktır. 
Bu, müttefiklerimizle, ve, ümit ederim ki, bir çok müt

tefiklerle ayni safta yapılan bir harp olacakttr. Eğer 
bu müttefikler, bizim ittirakimizin, bahri ve havai bir 
harekete münhaıır kalacağını düıünürlerse, onların 
üzerine cesaret kırıcı bir tesir yapmtf ve Milletler Ce
miyetinin otoritesine darbe vunnuf oluruz.» 

Müstakil ıosyaliıt albay W edgwood demiıtir ki: 

«Ordu konseyi, lngilterenin Almanyaya kartı mii
daf aasını temin için en mükemmel vuıtalara tetkik et· 
meli ve lnıiliz kıtaatı Maltaya çıktıkları ve bu ada 
dikenli tellerle çevrili bulunduiu zamanki gibi hazır • 
hklar yapmamalıdır. Ordu konseyi, ltalyaya, Japonya
ya ve Amerikaya kartı mevhum harpler tahayyül et
melde dikkatini kaybetmemelidir. Komey, lnıihere
nin Hitlere, ve bütün Hitlerizm maksatlarına karşı 
lngiltereyi korumak meseleıile meıgul olmalıdır. Bunu 
yapmazsa lngiltereye hizmet etmemit olur.» 

Uzaktan idare Edilen Hava Filo•u 
Londra 13 (A.A.) - Deyli Ekspres gazetesi, lngil

terenin uzaktan idare edilir bir bava filosu ıiparİ! eden 
ilk devlet olduğunu yazıyor. Hava bakanı bu hususta 
Havilland firketile bir mukavele akdetmiıtir. Fabrika 
bu makineleri üç hafta içinde yapacaktır. 

Ras Desta bir ltalyan tayyaresini düşürdü · Türk tarih cemiyeti as 
başkanı çok alkışlandı Roma 13 (A.A.) - Mareşal Ba- Demek oluyor ki: 

diglionun ıon tebliğine .göre bir İtal- Dünkü yazımızda bahsettiğimiz 
yan tayyare kolu Alkadra mıntaka· ltalyan tayyare faaliyeti yalnız §i .. Cenevre 13 (Huıuıi) - Dün gece 
sına ula§ml! ve üçüncü kolordu Fa- mal ve cenup cephelerine inhisar Cenevre tarih ve arkeoloji cemiyeti 
naroaya varmı§br. İtalyan tayyare etmit olmayıp Harrar mıntakasına konferanı ıalonunda Türk Tarih 
kuvvetleri, Somali cephesinde Neg- ve mevcut demiryoluna da §amildir. cemiyeti asbaıkanı Bayan Afet ta -
helli ile Adiıababa arasında faali- İlk Tembien ve Amba Arndan rafından 1935 te Alaca Hüyükteki 
yet göstermektedir. taarruzları baılamazdan evvel de hafriyat hakkında parlak bir kon -
Raı Deıta Bir ltalyan Tayyaresini ltalyanlar, ayni ıurette ve ayni isti· feranı verilmiştir. Konferansta Ce-

DÜ§Ürdü kametlere müteveccih olmak üzere, nevrenin üniversite, matbuat ve ilim 
Adiaababa 13 (A.A.) - Havas §İddetli hava keıfi ve hava bom • mahfellerine mensup kadın erkek 

muhabirinin bildirdiğine göre Ras bardımanı faaliyetlerinde bulun - güzide phıiyetler, Londraya giden 
Desta Sidamo cephesinde bulun • muılardı. O zaman da bu faaliyet- Türk heyeti hazır bulunmuştur. 
maktadır. Yeni bir tayyare topunu lerin bir taarruz emareıi olduğunu Bayan Afet gayet vekarlı ve fasih 
bizzat kullanarak bir ltalyan tayya- haber vcnniıtik. Evvelki günkü tel- bir fransızca ile konferansını verdi 

lardan, taramalardan sonra nihayet Be)'OPo• 
lunda tramvay caddesinde bir bina satın 
aldı; burada bir cıgazeteciler klübiıı a~ı • 
lacak.Y erli lstanbul gazetecilerile lstanbula 
gelen ecnebi gazeteciler bundan sonra yer• 
sizlikten kurtulacaklar... Olmıyacak dua• 
ya benziyor amma, haydi gene amin di • 
yelim! 

Biz.im memleketimizde her nedense 
meslek esasına göre klüp kurulamıyor; 
geçende de avukatlar böyle bir teşebbüıe 
giriştiler, gue.telerdc de yazıldı, ~zildi 

amma, sonra birden ses kesildiğine göre 
onlar da işin arkasını alamadılar demek • 
tir. 

lstanbulda istediğiniz kadar spor klubii 
açabilirsiniz, yaşar... Gerisini geçin izi 

İlk klüp on üçüncü asırda İngilterede 
kurulmuştu, on sekizinci asırda her tarafta 
klüpler artmağa başlamıştır; bu asırda )'ili 

nız Londrada yüz. bütün lngiltcrede ve müı 
temlekelerinde bin klüp açılmı tır. Biz.im 
memleketimizde ilk defa klüp açmak dü· 
!JÜncesi yetmiş )'11 önce maliye nazırı Mı • 
sırlı Mustafa Fazıl Papnın aklına g imi, -
ti; ıonralan ecnebiler lstanbulda Scrkl 
Doryan'ı, Beyoğlu büyükleri de Kostan • 
tinopl Klüp denilen kilı;Ok klübü açtılar. 

Mustafa Fazıl Paşanın ilk klübünden, 
Lutfi tarihinde hicri 1287 sene"i '\Bk

0

alan 
arasında şu suretle bahı diliyor: 

uAvrupada klüp tabir olunur encüme
ni ülfet ve mecma', fczaili Ünsiyyet ıçın 
Dcrialiyycde öyle bir encümen kü~dı (biz
de de kahvehaneler, taşralarda köy oda • 
ları vardır ki bunlar da mnhuli ülfettir, 
farkları şampanya yerine pekmez erbetlerl 
ispermeçet yerine çıra ı~ıklarıdır) beynel
Vükela tezekkür olunmuştu; muahharen 
bunun için Sandıkçılarda Asım Paşa ko • 
nağı bil'isticar levaz.ımı istihzar olunarak 
ramaıftnı şerifin ilk akşamı şurayi devlet 
reisi Kamil ve Mehmet Rü tü ve maliye 
nazın Fazıl Mu~tafa Paşalar ile, sair vti • 

vela hazır oldukları halde küşat olundu. 
o gece saat be e kadar her vadiden mü -
siıhabat ile İmran vakt olunmuştur. Ra • 
maziını şerifin ilk gecesi küşat olunduğu
na nazaran ramazanı şerif ile teberrük o
lunmuş olur, fakat teravihlerin ncrecb t'.'d6 

fi 'f" k J l d olunacağına dair söz geçmemi tir.ıı resi dü§ürmüttür. gra ara ı aveten a p.m ge en er e ve projeksiyonlarla izah etti. 
Sudan Hududunda dünkü mülibazalarımızı kuvvet • Konferanı derin ve devamlı bir 

Asmara 13 (A.A.) - Dnb'nin lendirmitlerdir. Yukarıda bahıetti • alaka uyandırmıı ve Bayan Afet 
huıusi muhabiri bildiriyor: iimiz telgrafm sonunda «ltalyan çok alkı§lanmııtır. 

Avusturya Başba
kanı Peştede Yerli kuvvetlerden mürekkep tayyare kuvvetleri Somali cephesin· Cemiyet reisi ve dinleyiciler ara-

kıt'alar Setit nehrini geçerek sağ ce- de Negelli ile Adisababa arasında sında bulunan Cenevre üniversitesi 
Şehir tiyatrosunun cevabı nahlarile Sudan hududundan bir faaliyet göıtennitlerdir» kaydi var- rektörü ile Jurnal dö Jenev frazetcıi 

Ankarada teessür kaç kilometre beride bulunan Nog- dır. Zaten kaç gündür ıimal cephe- muharriri, diğer zatlar Bayan Afeti 

Ankarada 
İbnirrefik gecesi 

Müzakereler Roma proto
kolu çerçevesi içinde 

geçecek uyandırdı garo'yu İfgal etmiılerdir. sinde devam ve cereyan etmiş olan tebrik etmiılerdir. Türk Tarih ce • 

Askeri muharririmizin hava faaliyetine ilaveten başlama~ miyeti Cenevrenin ilim aleminde Ba- Viyana 13 (A.A.) - Şuınig ve 
Ankara 13 (Hususi) - İbnirre • 

fik gecesi yarın yapılacaktır. Sa • 
natki.r Şadi bugünkü trenle ıehri -
mize gelmi!tir. Bu münasebetle la -
tanbul Şehir tiyatrosuna yapılan 
müracaata verilen cevap burada te
euür uyandırmıştır. 

Verilen cevapta bir sanatkar bile 
gönderilmesi imkinıız olduğu bil -
dirilmekte ve bütçe vaziyetinden 
bahsedilmektedir. 

Sanatkar Şadi ise ayni müracaata 
yol parasını kendi cebinden vermek 
ıuretile güzel bir harekette bulun -
muıtur. 

Ankara stadyomu 
Ankara 13 (Hususi) - Ankara· 

daki stadyomun tamamlanmuı için 
bir milyon lira tahsisat isteneceği 
haber verilmektedir. Stadyomun bu 
ilkbaharda açılması muhakkak gibi
dir. 

Ekonomi Bakanı Ankarada 
Ankara 13 (Husuıi) - Ekonomi 

Bakanı Celal Bayar bugün lstaııbul
dan geldi. Bakanlık erkanı tarafın
dan kar§ılandı. Celal Bayar öğle • 
den sonra Finans Bakanı ile uzun 
ınüddet ıörüımüıtür. 

••t l l olan bu faaliyetlerden çıkan netice, yan Afetin konferan11 ile çok ıe • Berger Waldeneg, Gömböı'ün Vi • 
mu a •a arı ltalyanların ıimal ve cenup cephe- refli bir muvaffakiyet kazanmıştır. yanaya yaptığı ıon ziyareti iade et-

Dün gece Romadan gelen ve ma- !erinin bütün aksamında ccumumi . ... .. _, mek üzere bu ıabah Peıteye hare • 
reıal Badoglionun bildiriğine iı • bir taarruza geçmek üzere olduk - nıdardır. . ket etmiılerdir. 
tinat eden bir telgraf, «hir İtalyan larm dır Yarın gelecek haberlerın bu hu- Ş . .

1 
d . . k" 

' b' · daha k · d ~ · · Ufnıg gazetecı ere emııtır ı: t Aık duga rnın ş· l h · d d"' k h" ıusta ızı ço tenvır e eccgını ayyare grupunun a - ıma cep eıın en una şam ıç «Peıte görü!meleri, mart 1934 
takasına (ajanı Alkadra diyor: yan- bir haber gelmemit olutu belki de umuyoruz. Roma protokolu çerçevesi dahilinde 
hı!) ulaımıı olduğunu» bildiriyor • hu cephede yeni muharebelerin ha§· Celal Dincer cereyan edecektir. Ekonomik elbir-
d ı faka b k.. h h' 300 Bin Asker u. adığına ve t are alta, enüz ıç liii meselesini münakap. edeceiiz.>t 

Bu mıntaka, Harrar dağlarının bir tarafın vaziyete hakim olacak Roma 14 (Hususi) - Neıredilen 
garbe uzanan aksamının daha doğ- kadar inkiıaf alameti görülmediji- istatistiklere göre ıimdiye kadar 
ruıu (Adisahaba • Cibuti) demir - ne delalet edebilir· Nitekim Mare - Habeıiıtana 300,000 asker naklo • 
yolunun (Harrar • Adisababa) kıs- ıal Badoglionun bu cephe hakkın- lunmuıtur. Bunların altıda biri So
mının tam ortası fimaline dü,er. daki sükutu da, bu bakımdan, ma- maliye, gerisi Eritreye çıkarılmııtır. 

1 

- Haliçte oturan halkın ha
li nice olacak, Hasan Bt"!y? 

P•zar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

_ ... (Ü 
,.,.~. ' 

)} 
,l;_ 
-

. . . Deniz 1icaret Müdürlü- Zavallı ahali 
iü, Haliç vapurlarını çürülıi: tıasıl gidip gelecek? 
bulduğundan, itlemelerine iti-
raz ediyormuı •• 

fstanbula 

-

Hasan Bey: -Hiç tclaı 

etme, dostum! Bir iki sene 
sonra Haliç nasıl olsa dolar, 
t> zaman karadan ıider, ge· 
lirler. 

Sergiler • • 
ıçın 

• 
nızamname 

Bir yerde ancak beş senede 
bir defa sergi açılabilecek 

Ankara 13 (Hususi) - iktisat 
Vekaletince bir ıergiler nizcmmame
si hazırlanmaktadır. Nizamname he
nüz son teklini almamı§lır. Öğren· 
diğime göre nizamnameye gerek 
sergi ve gerek pavyonlar hGkkında 
hükümler konulacaktır. Sergiler, 
her hangi bir yerde beş senede bir 
defa açılabilecektir. Bundan baıka, 
nizamnamede nümune se. gileri, 
pavyonlar hakkında da hükümler 
vardır. Beynelmilel panayırlar aça· 
bilmek için daimi bir panayır hey• 
ti bulunmau prttır· 
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1, ŞIBIB _______________ _. BABIBLIBİ 
Türle doktorluğu ]Hal idaresi ve ihra-j Evkaf geni 
için büyük cat tüccarları Bir apartıman 
Bir kayıp ihraç edilen yaş meyvalar- Yaptırıyor 

dan ardiye rüsmü Çemberlitaşta yarım kalmış T eşrihi marazi hocası 
Hamdi Suat öldü 

Ealti Darülf ünu • 
nun teşrihi marazi 
mudcniıi ve Gure· 
'ba hastanesi teş • 
:rihi marazi müte • 
hassısı Hamdi Suat 
dün vefat etmiotir. 

Beynelmilel biı 

ıöhreti haiz olen 
merhumun ö1ümii 
kendisini tanıyan • 
lan derin bir tecs· 
ıürc düşürmüıti.ır. Hamdi Saat merhum 

Cenazesi bugün Gülhane haıtanesinden 
büyük törenle kaldırılacak, Edimekapı· 

ya defnedilecektir. 
Hamdi Suat Türkiyede ilk teırihi mara· 

zi hocası idi. Ölümü Türk doktorluiu için 
büyuk bir kayıptır. -----

Evin çatısı çöktU , 
Unkapanı köprüıU batında 17 nu -

maralı evin çatısı yıkılm.,tır. Ev eaki 
-ve metruktür. içinde kimse olmadığı 
için çatı çökmesinin bir zararı o~a • 
DUftır. 

alınmıyacak bina da tamamlanacak 

T ihr d tij l 
Evkafın vaktiyle bir çok paralar 

aze meyva aç e en ccar ar· f d k 
1 h" 1 "d • 1 h" d b" "ht·ı· f sar e ere yaptırmaya başladığ\, bil-a a ı aresı a ey ın e ır ı ı a ~h b w . . . 

d 
a are yarım ıraktıgı ikı muazzam bı· 

var 1: d B 1 rd b" · Ç b ı· na var ır. una an ırı em er ı· 
. Hal idareıi ihraç edilıin edilme • taşın altındaki Beşinci Vakıf han. Di
sın la~nbula gelen her meyvanın ğeri de Şehzade imareti karşısındaki 
bale çıkarılmasını istemekte, ihracat Talebe Yurdu. 
tüccarları ise ardiye reımi verme • Bir aralık konservatuvar binası o
mek için buna itiraz etmekte idi • larak tamamlanması düşünülen ve 
ler. hatta kararlaştırılan Talebe Yurdu 

Hil idaresi tüccarın bu itirazları· binası tamamlanmış bir halde idi. Bu 
na hale airen meyvaların ihraç edi- binanın Nisandan itibaren tekrar inşa
len kıamından hal resmi almamak sına başlanacak ve bir apartıman şek-
kararile cevap "Yenniıtir. linde tadil olunarak yapı ikmal edile-

n.... t ft hAld · k cektir . 
ııer ara an a e peynır, pe • . 

mez b ı "" "b" h"l d h"l 1 Bu bınanın evkafa mühim addedi-
' u ama, yag ıı ı a e a ı o • . k b" . 

dd 1 d 1 b 
lebılece ır ırat temin edeceği umul-

mıyan ma e er e ıatı mıya aa - k d 
~ ma ta ır . 

lanılmııtır. ç b ı· k' · _ . em er ıta;şta ı Bei>ınci Vakıf ha-
Hah? ~1al~kdpazarı çarııaına dön- na gelince bu bina evkafla belediye a· 

memeıı, ı erı e paıtırma, sucuk ve rasında zühur eden bir ihtilaf yüzün -
saire sibi maddelerin de hile ıokul- den yarım kalmıştır. Bu ihtilaf halle -
mamasını temin için belediye bun· dilmek üzeredir. Hakem heyeti bu ~· 
ların hi.lde satıtını men'e karar ver- yın yirmi beşinde bu ihtilafı tetkik e
mittir. decektir. Bundan sonra buradaki inşa
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samatya büyük bir yangın 
tehlikesi atlattı 

Bir Ermeni genci ahşap evlere kundak 
sokarken yakalandı 

Yakı]mak istenilen evlerden bir kaçı 

a:.vvelki gece, bir hadiıe, Samat- ğuna fÜphemiz kalmamıfh. Bere •· 
yalıları hayli teli.ta düıünnüıtür. ket ki, hem o çok acemi ve aceleci 
Dün bana hidiıeyİ anlatan, Samatyada bir kundakçıydı, hem de biz onu 
Ağahamamı caddeıinde, 178 nu - tam zamanında görmüttük. 
maralı hanede oturan Bayan Fet • O, dördüncü bir evi ateşiemeğe

1 

hiyedir. çabalarken: 
Fethiye; ceıur bir kadındır. Sa • - Dur! diye bağırdık. Ve az son• 

matyada, bir çok meıelelerde, za - ra yakahyarak karakola teslim et • 
bıtaya hayli yardımda bulunduğu tik. 
ı&,lenmektedir. Bu yüzden tanıdık- Meğer, timdi acayip adını hatir-
ları ona: l~amadığım bu delikanlı, Ermeni 

İyi bir tedbir Çinilerimiz 
Londrada çok 

Ç 
•• ? - uF ethiye abla!.» diye hitap et· muhacirlerindenmiı. 

İVİ trÖstÜ IDU • mekte, ve kendisine kartı büyük bir Kendisine, kastının ıebebini sor• 
hürmet ve cüvenç duymaktadırlar. duiumuz zaman küstahça bir ıafi• 

atın da ikmaline başlanacaktır . 

inşaat mevsimi yaklaşınca Fethiye abla: yet takınarak gülüyor ve: 
çivi fiatlan yükseldi - Eğer, diyor, dün cece, tesadü- - Hiç, diyordu. Ben kibritleri ça .. 

Sokaklardan halkın ltir taraftan Londrada açılan çini sergisine fün inayeti olmaıaydı, Samatyanın kıp sağa sola fırlatarak eğleniyor • 

Beğenildi 
Belediye sokaklarda geçit 

yerlerini boyatacak 

diier tarafa seçerken, aerek tram • T opkapı sarayındaki çini hazinesin • Ka~fiçe denilen her çeşit çivinin ki- ahfap evleri, sazlanmıf, çıra yığın- dum. 
'fay, gerek otomobil ve serekse di· dke bulu~~nd kıymetli. eser~er.den bir dlosuptımdiye _kadar 1 O kuruşa satılıyor- ları ıibi kül olacaktı! Bayan Fethiye hikayesini gülerell 

i 
. k h ısmını ıon ererek hız de l"tırak et • u. azartesı günündenberi fiyatlar 1 d 

er vesaıtten orunması ve mu te • . ''- Se . "d h . dT l b. d b. d.. k Ve hali yatıtmamıt bir heyecan- tamama ı: 
1 b

. k .. ü .
1 

• rnıştı&. rııı ı are eyetm en ge en ır en ıre ort uru~ yükselmiRtir. HAk' l d 
me ır azanın on ne seçı meaı b' kt t .. d d"w. ·..ı l . B .. k 1. . T la anlatıyor: - a ım o ıay ım, ben de böy .. 

k d ·ı b I d" . ) k dd ır me up a gon er ıgımı.c: eser erın u yu se ışın mevcut çivi fabrikaları I ma ıa ı e e e ıye en ı• e ca e k beğ ")d' l - Dün crece bu caddede, az ileri· elerini asıp asıp egwlenirdim! 
• • • ::ı • pe enı ıği yazı makta, müzeler arasında bir anlaşma yapılmak sure • • 

lerm bazı yerlernu boyatacak ve idaresine tefekkür edilmektedir. Sergi tiyle vuku bulduğu tahmin edilmekte- deki bir komıuına misafirliğe git - Selim T evlik 
halk bir kaldırımdan diierine yal • ayın yedisinde kapanmlı'tır. Çinileri- dir. miıtim. Konu§& gülüte hayli iıt~nbul Beledıyesi İ~p~baİ;~ 'Ş~hli-
nız bu yoldan ıeçecektir. miz de yola çıkarılmıştır . İddialara göre lstanbulda beş çivi vakit geçirdik. Ben caddeye bakan ~thir11"yatroSU Tiyatrosunda 

Otomobiller ve diğer vesaiti nak- fabrikası vardır. Bunlar şimdiye ka - pencerenin önünde oturuyordum. 11111 Bugün 
Jiye de boyanan bu yerlerden müm. Tülbent gerine dar ayrı ayrı çalışırlarken, aralarında Bir aralık, kartı evin penceresi al- 1 11111111 ıUndiil ıaat 14 dı 
kün mertebe yavaı bir surette ıe • G söz birliği yapmışlar ve fiyatları yük - tında kımıldanan bir karaltı nuarı Çocuk 'Iiyatroıu 
çeceklerdir. azidrofil seltmişlerdir. dikkatimi celbetti. Bütün dikk~timi 1 1 G:~z':':~~~ ~:::~ 

B t
"lb t il l Hatta fabrikalardan birisi çalışmadı- onun üstünde topladım· O, bir kib· k t 2o d 

1 t b 1 U Ukl 
· . · d azı u en ç er son zaman ar • w . . 111 a ••m ıaa • 

S an U g mr 8TI IÇIO mO ern d b I I l k h gı halde sahıbıne yüzde altı nisbetin- rit çaktı. Ve yaktığı kibriti önün - BUyUk operet 
bir kimya hana yaptırılıyor t al"f azı eclzakcıtlar da an aı~rda f~lud - de bir kazanç verilmesi de kabul edil - de bulunduğu pencereden içeriye lllllJlll DEL 1 DO L U 

e ı mem e e er en gazı ro ı e· · t · 1 · · ki w · · lıtanbul sümrükleri için modem ·ı b" · k k 1 b 1 · mış ır. nşaat mevsımı ya a~tıgı ıçın yerleıtirerek hızlı adımlarla uzak - Yasanı Ekrem Reşi\ Beateleyen: Cemal 
. . . nı en ır nevı o u u ez er getırt • çivi fiyatlarının yükselmesi pek mü - R ., bır kımyabane yapılacaktır· Kım - mekte ve bunları tülbent olarak pi. h" dd d'l k d' lattı: Fakat rüzgar, perdeleri alevle- eıı 

yahane için lıtanbul dahili ticaret yasaya sürmektedirler Buna sebep· ı~ a le ı ~~ t;e 
1~ kk d k' . mek kaıtile atılan bu kibriti ıön- Şelıza.debatı 

ve ihracat müdürlüğünün müdürlük 1 tü"lb t · · ı· . 1 d' vvelce tros .. er a. ın a ı ne~m. • dürdü. TURAN tiyatroıu 
• ası , en ıçın azım o an meva • yatımız a teeyyut etmış olan bu vazı • 

müfettitlik odaları ile hakem oda - dı iptidaiyenin kilo ba§ında 130 ku • yet bugün daha geni mikyasta müs • Ben vaziyeti iki kelime ile etra - N••lt - H•llde 
s~~m .. bulun~uğu .kısı~ münaıip ıö- ruı gümrük reımine tabi olmasıdır· tehlik aleyhine dönn:üştür. inkar edi- fımdakilere anlattım. Odada üç er- Bu gece saat 20,SO da 

rulmuf, tadıl edılmcgc baılanılmıt- Halbuki ıazidrofilin gümrüğü ki· lemez ki esasen himaye görmekte o- kek vardı: 146 numarada oturan Bir rUya gördüm 

t_ır. Bur.ada ki.myahane yeni battan lo ba•ına (50) kuru•tur. Arada lan sanayiimizde müstehlik aleyhine B.ür.han, kunduracı Yusuf, ve ev ıa-
d 1 k 

:r :r h b k Beyoğlu Franıız 
ınta e ı ece tır. (80) kuruıluk bir fark vardır. Tu"l • bir tröstleşme meyli vardır. Alaka • ı ı unduracı. Mehmet. 

K 
Tiyatroıunda 

imyahane alit muhafızlığınll bentçiler bazı eczacıların yardımı"le darların ehemmiyetle dikkatini çeke - Derhal hep birden sokağa çıktık: 
F 

Halk Opereti 
en fakültesi kimya fUbeıi mezun • top halinde gazidrofil getirtmekle ve riz. Gördüğüm karaltı, bizden otuz Bugiin matine 16 da 

farından Zatiye tayin cdilmittir. bunu aümrükten 50 kurut resim ver- Halk dershaneleri VI kursları kırk adım uzakta, bir kibrit dah'l akıam 20,80 da * Gümrükler umum müdürü Mah- mek suretile çıkardıkları için tülben- çaktı. Ve bir kağıt tutuıturarak, ö - BA y ADER 
mut buradaki tetkiklerine devam di daha ucuza elde etmit bulunmak- komitesi nünde bulunduğu evin içine attı: 
etmektedir. Baımüdür Ali Kemal tadırlar. Dün Halkevi, Halk dershane ve Artık niyetinin hayli bozuk oldu • 
ilemüdürmua~nleri de bu~~~- kur~arıkomite~ydl~to~antımnıy• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BUyUk operet 

lere ittirak etmektedirler. Bu tet • Zeval dUdUgU parak heyeti idare intihabını yapmış -
kiklerin en ziyade lıtanbul ~m • Tecrübe için bir müddettenberi Be· tır. Başkanlığa Mansur Tekin, üyelik-
rüklerindeki İ§ tutumu ve rıhtımla- yazıt kulesinde zeval vakti öttürülerek lere de Mediha Muzaffer, Galip Bin
rın vaziyeti üzerinde temerküz et • saatler.in ayarını ihtar eden düdükten göl, Recep ve Adil seçilmi.lerdir. 
mektedir. iyi neticeler alınmıştır. Düdük bade-
* Gümrük memurlarından Mu • ma kulede kalacak ve rasathaneden ve

harreme görülen lüzum üzerine it- rilecdk ~aretle muntazaman zevalda 
öttürülecektir. 

ten el çektirilmistir. 

Berberin yaptığı ilaç meğer 
zehir i imis 

Beyazıtta Bakırcılar Mühürdarpa· 
a sokağında oturan Nuri tutulduğu 

zührevi hastalığı tedavi ettirmek için 
Veznecilerde berber Şabanın tertip et
tiği siyah renkli ilaçtan bir bardak 
içmiş, fakat az sonra zehirlenerek 
hastaneye kaldırılmıştır. Berber Şa
ban hakkında takibat başlamıştır. 

Unkap~nı l<öırllsU 
Unkapanı köprüc:ıünün tamirine bir 

kaç gün sonra başlanacaktır. 

-· •• 1 ·- ••• ' •• ' • ' ••••• ··- • • • • • ... _ 

Müessif bir ziya 
Memleketimize harp ve sulh 

senelerinde, ticaret odasında, 
Meclisi umumii belediyede, Tay
yare ve donanma cemiyetlerinde, 
Hilaliahmer ve tekalifi harbiye 
komisyonlarında azalık ve reislik 
yapmak ve hususi mektepler aç
mak suretile Maarif alemimizde 

senelerce vatana hizmet etmiş olan 
tüccardan Bay Macid Karakaş'ın 
bu kere bir ameliyat neticesinde 
vefat ettiği kemali teessürle ha
ber alınmıştır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

, 
Bu gece nöbetçi eczane1er iunlar<lır: 

Beyoğlu: (İtimad, Kinyoli, Tarla
ba§ı). Şiş1i: (Fevzi). Galata: Kapıiçi). 
Samatya: (Rıdvan). Bakırköy: (Este· 
pan). Beşiktaı: (Ali Riza}. Sarıyer: 
(Osman). Haa1'öy: (Yeni Türkiye). 
Kasımpaşa: (Yeni Turan). Şehremini: 
(Hamdi). Büyükada: (Halk). Heybe
li: (Tanaş). Üsküdar: (İttihad). Şch
zadebaşı: (Üniversite). Küçükpazar: 
(Necati). AJemdar: (AH Riza). E· 
minönü: (Minaayan). Beyazıt: (Asa-

dor). Fener: (Ali Riza). Aksarny: 

(Şeref). Karııgümrük: (A. Kemal). 
Kadıköy: (Çubukçıyan, Hulusi). 

Müzik ... Kitaralar ... Şarkılar ... Aşk şehri Venedik ... Ve Avrupanın 
büyük tiyatroları... bütün bunlar 

p R • 1 MADONNA 
Fransızca sözlü aşk ve ihtiras filminde vardır. 

ornıy•nl•r: 

EVELİNE LA YE ve CONCHİT A SUPERVİA 

Bu 
hattı SARAY sinemasında 

gidiniz, görünüz ve alkışlayınız. 

GUS1'AV FROHLICH n LlDA BAAHOVA'nın 

en gü·(el filmi 

BARKAROL 

---
VENEDIK ŞARKISI 

( Hofman Ilikiyeleri ) ııden alınmış Ol• FENBı-\Cll 'ın muaikl Şaheseri 
fe-.kalade dekorlar • müı.ik n emsaJ.ız aşk mncernsı. 

BugünitTh:~::ıerden T Ü R K Sinemasında 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Balıkesir. Halkevi bir 

yılda neler yapb? 

.. 

Adapazarında 
3 kişi dondu 

I • 

Kapalı çarşıyı 
yakalanan 

soyarken 
çocuklar 

Adapazarı (Özel) - Beyneviti 
Şarkıye köyünden l1a, Şevket ve Yu· 
euf adında 8 arkadaf ean•r avlamak 

iki arkadaş senelerdenberi Samatyalılara yaka silkti
riyorlarmış. Tanıdıktan " Hangi 11 yaşında onlar ? 
Diyorlar Biri yirmi bir, öteki on dokuzunda. işi 

çocukluğa vurarak yakavı kurtarıyorlar." 
Açılan muhtelif kurslar çok 
Şimdiye kadar 146 kifiye 

rağbet görmektedir. 
diploma verilmittir 

üzere c:laia ıitmifler, fakat bir daha Geçen gün, Mehmet ve Ruhi adında 11- temin eden bekçi. onların kaçmalanna 
dönmem~lerdir. Yapalan aramada bu 12 yqlannda iki çocuiun, Kapab çar .. daki imkan bırakmamııtır. 
3 avcı bir arada otururlarken, Eaqs. .Ukatlerini yazmıı ve çocukların birinci * 
ölmÜf olarak bulunmutlardır. Bunla • müstantikliğe teslim edildiklerini bildirmit- Mahallede, bu iki azılı aariki çok ya • 
rın dağda kar tipisine tutu)duklan ve tik. Bu meselenin tahkiki ile uiratan bir kından tanıyan yaılı ve eski Samatyahlar, 
donup öldükleri anla9ılmıştır. arkadaıımız tunlan anlatıyor: onların terlerinden: * - illallah 1 demektedirler. Hep8İ de 

Üzüm Kurumu 
Kapalı çartıdaki sirkat neticeamde teY • 

kif edilenlerden Mehmet. Kürt Fatnıa a -
dında bir kadının çocuğudur. 

Hamburgta bir şube açacak Kijrt Fatma. Samatyada, A'.;ahamamı 
fzmir 12 (Son Posta) _ Ekonomi caddesinde, yıkılmıı bir cami avlusunda. 

Bakanı .. O ·· K D k harap bir kulübede yaşama' •;;ıdır. ;\!eh • 
ıgı zum urumu ire törü 

İsmail Hakkı, Almanyaya gitmiştir. Ü· metten baıka iki de küçük çocuğu vardır. 
Mahallede oturanlar, onun neyle geçin • 

züm Kurumu tarafından satın alınan 
diğini bilmiyorlar. Kadın. kulübesini dışa • 

üzümler için yeni müfteriler aranacak ndan kapatmıı ve 24 saattir ortadan kay
ve Kurum tarafından Hamburgda bir bolmuıtur. 
satış şubesi açılacaktır. F atmanın oğlu Mehmedin Ruhi adında 

ayni fikirde: 
- Hangi on bir yaşında onlar) Birisi 

en az yirmi birinde. öteki de on dokuzun· 
da yoksa biz bileklerimizi keaeriz. 

Dünyanın dolabını, dünyanın dalave • 
resini çeviriyorlar. Yakmadık can. soy • 
madık dükkan bırakmıyorlar. Sonra da iti 
çocukluia vurarak yaka>'41 myınyorlar. 

Boyları bodur, suratları küçük. Eh, nü
fus kağıtlan da, görünüılerine uygunsa. 

ağızlarının süt koktuğuna inanmamak im
kanı kalmaz 1 

Balılrenr ff allreoinde Ka4rnlar ifin eo idareei lrana bir arkadaıı vardır. Halbuki ikisi de, çekirdekten yetiım• 

Balıkesir (Özel) - Halkevi dil, fazla kitabı vardır. Çeşmede CJ•nayet Bu iki arkadaş, bir kaç eenedenberi. felaket ... 
ltr·h ed" Sc l" aki l 107 Samatyahlara ~aka eilktimıektedir: Bir Eğer etrafı sübyanlıklarına bir müddet ı , edebiyat kolu bir yıl içinde y ı s ı sinema m 'nesi i e film 
•·-ih fzmir 12 (Son P t ) r- e çok sirkatler iılemİf)er ve yakayı ele ver • daha kandırabilselerdi, ba•ımıza, fanto . . ....., gezisi yapmış 34 eski eser bul- göstermi9, bunlan eörmeğe 53.545 ' os a - ~m 1 y 

iaıu dd kazasının Ovacık köyünde bir cinayet dik eri zaman. yaılannın küçüldüiünden is- mayı çıraklığa bile almayan birer~ ke 4 

• eski mezarlıktaki tarihi mezarları yur at gelmiştir. tifadeyle cezasız kalmışlardır. sileceklerdi! 
l>en· ) .. k ld Balk · K·· ··ı· L k 1 olmuş, Ahmet oğlu Mehmet isminde 
l.. ı ınezar ıga a ırmış. ı esır oycu \İtt o U: k Nihayet geçenlerde, Ruhi. arkadaşı Meh-
NUy··kl d H il be ö 1 • k"" a1t• ı b' k ba bir genç gece va ti köy kahvesine gi· l>e U erin en acı y, renos D oyün iştir" ıy e ır öy yra- derken, ayni köyden İbrahim oğlu metle birlikte, Beyazıtta tatlıcılık eden ba-
'AıY. İbriş paşa, Zağnos paşa, Rasih mı yapılmıştır. basının dükkanını da soymuıtur. Sirkatten 
~- be K · .. 1) h f · " d Mehmet tarafından atılan kur•unlar)a ••ıet y ve aresı ogu arının a· çtımaı yar ım: Y sonra yakalanmaktan korkan iki cüri.im fe • 

~tlarını tetkik ve neşretmiştir. 32 kon- 11 doktor muntazaman hastalara öldürülmüştür. Jandarmalar katili, cü- riki. Samatyada «Şişman Madam» ünvanile 
a..etansla 17.61 O kişiyi salona toplamış- bakmaktadır. 370 hasta tedavi edilmit· rüm aleti olan silahıyla birlikte yaka-1 maruf bir kadının sandalını aıırmışlar, ve 
MI' Zi G""k AJ N k K l "b' t' 6 t l be · kt ) d Jamış)ardır. denize açılmı•lardır. Deniz açıkJannda. daJ-L.' ya o p, amı ema gı ı ır. · a e nın me ep ere evamı .,, 
"'*Yüklerin gecelerini yapmıştır. imkan haline sokulmUff ve yedirilip içi- Adapazarrnda hava kurumuna galar arasında tam iki gün bocalamııılar, ve 

Ar Musiki Kolu: rilmiştir. nihayet seferden dönen bir vapurun kap . 

11
_ Yedi konsere 2610 kişi, 12 çay ve Spor kolu: yardım tanı tarafından görülerek kurtarılmıtlar • 

"lllıalı toplantıya 1632 yurddaş topla- Pamukçuda spor bayramı yapmış, Adapazarı (Özel) - Bu yıl Ada- dırKaptana: 
"1ttır. 10.000 yurdda, gelmiftir. Mekteplere pazarı Hava kurumuna 2 bin liralık _ Balık tutmak için denize çıktık. Su • 

Kurslar kolu: ve klüplere kupalar koyarak tetvik kurban derisi, 200 lira da kurban be- lar bizi buralara getirdi. Bet gündür deniz 
Halle derahanesi 99 İngilizce fube- etmiştir. Diğer illerle üç temas yap- deli teberrü edilmiştir. üzerinde titreyip duruyoruz! demiılerdir. 

~;~·Fransızca şubesi 12 diploma ver- mıştır. Kaptan, merhametine sığınan bu yalancı 
~ır Riyaziy kwauna 13'> İngiliz Uerzı·tonda edabı"rat gecııı· kazazedeleri sahile çıkanp baraknupır. 
İe . e -• • Çubuk p0Sl8h808Sİnd&kİ Vlk'I IR 

Ye 134, Almaneclya 125, Fransızca- V8 m0Slm8rl * 

Adapazırmda orta mektep 
yapıhyor 

Adapazarı (Özel) -Burada bir or
ta okul binası yapalması için halk tara· 
fından 1 O bin lira teberrüü taahhüt e
dilmiştir. Paranın toplanılmasına ha,. 
lanılmıştır. 

Havalar müsaade eder etmez inp· 
ata başlanacak, sene sonuna kadar bi· 

tirilmeıine çalıtılacaktır. Mektebin ya
pılıp açılması 40 bin liraya mal olacak· 

tır. Kültür bakanlığı da masrafa İftİrik 
etmektedir. 

Köylülerle ba,bıfı t'.47 yurddaf devam etmektedir. Me- Çubuk (Özel) - Ziraat bankası· Nihayet iti büyüten cürüm ,erikleri, çar-
ING, dikiş, biçki nakw kursu çok alaka nın Ankaraya göndermek üzere Çubuk Merzifon (Özel) - Halk.evi tara• tıYI da soymaya kalkıımıtlardır. Karaman (Özel} - Halk partiei 

ekte ve eyi sonuçlar vermektedir. postanesine teslim ettiği paradan 5200 fından bir edebiyat gecesi tertip edil- Sabahleyin, Çarıı kapısından, ellerinde köycülük bürosu başkanı Avukat Aaa· 
dilik 187 kadın ders görmektedir. lirasını kayıtlarda tahrifat yapmak ü- mittir. Komite batkanı tarafından y~yen.i gramofonlarla. Üzerlerinde yepye- hın riyasetinde 16 kitilik bir grup l1i11-

1 'fernsil kolu~ zere afırmaktan auçlu posta müdürü «Dillerin men'tci» mevzulu bir kon· nı etbıaelerlq alana kurula çıkarlarken ra, Kasaba, Kılbasan, ibralı nahiye ve 

32 1 M h .1 ak-..1-· K M f f 'im' .. d•J • • . h bekçi tarafından görülmüılerdir. k"' 1 · 't · k"' Jül" le L-...Lühal• temsilde 16. 11 O yurddatı sa o- e met ı e ar -.-,ı oç usta a erans verı lf gunef, ı teor11ı ıza H il . d .. h 1 . oy erme gı mış, oy er ruuu 
.._ Öz A k b tak daire l ed") · · Orta k 1 1 be) de 1 a erın en fUP e enen bekçı, onlann ed k d dl · · d") k) · · di 1 ~- almı .. ır. Edremide gitmi• ve - n ara irinci istin sine veri· ı mıştır. o u ta e eri yı • h"' . ti .... v k . . F-'- ere er erını ve ı e erını ne-
"" y• T uvıye erını ogrenme ıstemıt. ıuı;at cü-

tdu oynamıttır. mişlerdir. Çubukc:la bulunan ve dinlen· hk müsamerelerini vermişler. Sönük rüm ,erikleri, vazife gören bekçinin sCii • mişler, ihtiyaçlarını tetkik etmiflerdir. 
l(itap sarayı : mesi icap eden f8hitler istinabe sureti- ümid piyesini oynamı91ardır. T alebcler süne, az evvel aıırdıklan tabancayı daya- Hafriyat köyünde tarihi kıymeti 

&lr Ceza evinde ve Nerkis köyünde le Çubuk müstantiği Riza tarafından j çok muvaffak olmutlar ve alkışlanmıt- mıılar ve aavutmıya kalkıımıtlar. haiz iki metruk şamdan bulunmuftur. 
~okuma odua açmıftır. 3000 den isticvap edilmektedirler. lardır. Düdüğile zabıtanın yardımını da Bu ,amdanlar tetkik edilmektedir.' 

-- lanın t~s~i ile ~Of& k~ ~eli.y~rd~_. • I - Hele gir içeri bakalım. Abdest 1 üzerinde duran dividine uzandı. Ka· 

. 
".··:· . 1Hatıdbın sevınçten tılkı gıbı gozlerı I aldın mAıld? h f eli I lemdanlıktan bir kamış çıkardı. 

~------ par ıyor u. - ım oca en . Bir takım anlaşılmaz duaya benzer 
Kapı vuruldu. Kadını bahçe üstündeki odaya aJ. 1 eözler mırıldanarak: 

K ER v AN Yu- R o y o R Kadını kuşkulandırmamak ıçın a- mıştı. _Haza min fadlı rabbi. Hazi min 
cele etmedi. - Şöyle mindere geç otw. fadlı rabbi diye tekrar etti. 

...__ Bir daha çalındı. Hava sıcak olduğu halde pencere- Belediye kavasının genç kanıı diz 
-81 - - Birhan Calait - 14 - S • 936 Şimdi ağır ağır merdivenlerden i- ler kapalıydı. üıtü oturmuftu. 

'Avuçlan kadının karnındaki cana· Hatip Ak Osman planını kwmuştu. niyordu. Sabahtan beri hep bu tertibatı alma- Hatip ona uzanmasını itaret etti: 
"' araştırırken kendi yaman bir do- Ertesi sabah aha erkenden karısı· - Yahu, nerdesin?. Kapı çalınıyor. ğa çalışan Hatip artık avucunda bildi- - El'ilaç vel'ilaç, sırtından örtünü 
~lult dütünüyo~u. na: Baksana! ği kadını adamakıllı tılsımJamak için: ihraç. Haza leyletülmiraç. 

Nıı learısının bu yeni gelen dertliyi - Şu bizim bahçedeki su olukları· Ve avluda biraz daha dolaşarak - Sen otur. Dua et. Ben iki rek'at Kadın duruyordu. 
a..; ız bırakmamak için sofada dolattı· nı değiştireceklerdi. Hani mühendisler I tekrar haykırdı: j namaz kılayım. Ta ki ilacımız tesirli 1 Hatip söylediği arapçayı tercüme 

1 •czmitti. haktılardı ya. Bu ayın sonuna kadarı - Hu, hanım, kapı çalınıyor!.. olsun. Akşam bütün kitapları ka.,,tır- 1 etti. Sert bir emirle: 
'liasibeye yaptığı şekilde buna mus- mühlet verm~lerdi. Eğer değiftirilmez Dışarıdan duyulacak gibi söylüyor- dım. Bu ilJet herkeste bulunmaz. Fa- - Örtünü çıkart 

)azrnağa imkan yoktu. ise ceza kesecekler. Başımıza bir it çık- du. kat kitabın emrettiği tedaviyi yapmak Dedi . 
li, Buna başka bir ilaç bulmak gerek4 masan. Hele sen bir dolat bakalım. 1 Karısının evde fakat bir işcle oldu- t,ıartiyle biiznillahi taala bir şeyciğin' O ipnotizme edilm~ gibi itaat cdi· 

Dedi. ğunu böylece anlatarak kapıya doğru kalmaz. Yalnız kitabın yazdığından yordu. 
[)Üfündü ve kararını verdi: Kadın hiç şüphelenmedi. Yalnız: söylene söylene yürüdü: zinhar dıf~m· çıkmamalı. Sen örtünü Hatip kamış kalemi lifli mürekkebe 

t ......._ Anlaşıldı kadınım, dedi. Senin - Öğleden sonra giderim, dedi. _ lnnalJahe maassabirin !.. Bu ka-
1 
de çıkar. Ben namaz kılıncaya kadar daldırdı. Mütemadiyen okuyordu: 

~1'1da yılan var. Bundan kurtulmak Sana kim yemek pişirecek? dın da ne cehenneme gider bilmem kil. dua et. l - Biiznillahişş3.fi, biiznillihifflfi, 
~~ol.ay değil. Sen şimdi evine git, Hatip telaşlı telaşlı: . . . 

1 Şimdi mutfaktan sesi geliyordu. 1 . Hatip bir şeyler mırıldanarak yere biizn_il~~hifş~fi ta.hriren ayetül hadis, fi 
\ t kımseye bir şey söyleme! Ben - Olmaz, olmaz, dedı. Ceçtım hır Kapıyı açtı. hır seccade yaydı. j batnı uryanı nefıs. . 

tr~ -1tfam kitapları karwtırır bakarım . . d~ c~za yeriz. Zaten her itimiz ters gi: l Sanki geleni beklemiyormuş gibi 1 Ve namaza durd ... u. . • 1 w • ~adın ?un~ardan ~ır şey an~amadı-
~l> n d S dıyor Ben ne olursa yerim Yeter kı k l ki Kadın bu ruhanı hareketlerın tesı· ı gı ıçın Hatıp yme tercume etmege mec· e erse onu yaparız. en yarın · · yarı şas ın ı a: . .. .. . .. 

... 1 ba l F k d d•w · 1 içim rahat olsun. Sen git, beni düşün-ı · . . l . rıyle buyulenmış gıbı dualar ederek 1 bur oldu. 
a .... n evve na ge. a at e ıgım - Ha, dcdı. Sen mı ge dm! Buyur b ki' d 1 D d d · · k ·· ı. 
'"'Qa ki b' .. I' k d v •1 1 me ı hak l e ıyor u. - er e erman ıçın arın uzere 11• 

~. 1\ ~seye ır şey soy 
1~~~ egı • .Bahçeye gidip gelmek dört saatlik ı a ım. 1 Hatip telaşsız, tam bir musalli gibi yatı kerime ve ahadisi şerife yazmak 

,. Qzından kaçırırsan butun emek- 1b. . . Ve kapıyı tekrar kapamayı ona bı- adabü erkan ite namaza riayet ederek gerek. Kitap öyle emrediyor. Ve illa 
' ız boşa gider. Haydi bakalım. Ya- ır ıştı. rakarak kendi merdivenlere doğru yü- iki rek'at namaz kıldı. bu derde deva lavallal 
a.._- 'bd l · -~'- l "ll h · · · Karısı çıkarken· ··d·· d" ~ est a • temız YGA ge · -~ a ışını w. .' • • ru u: • Selam ver ı. Ve onun sıkıldığını görerek: 

~er - Sen yemegını orada ye, dedı. Kı- Yukarı gel Dediklerimi yaptın Dua etti. 1 ~ h " · 1 ) 1 Y · ...,. · · 1 - ·· - uı aya mıne u ema anıya u-
-.~ " .. ..ı 1 kk.. ed w .. b"J racılar elbet te seni aç çevırmez er. 1 A · 1 deci. 1 d h k d .. d wil C!_ ~ --uın naıı teşe ur ecegını ı - ya ·· - mm ı. ema an aya etme ogru eg . oxı-

C)rdu. Artık rahatlamıştı. Yüzüne bakmayarak hem merdi- Sonra kadına işaret etti: yun, sıkılma! Genç kadın derdine der-

~ l\ilrnında yılan olduğuna canı çok ... Y~v~klusunu ?e~!e~en bi~ g~~ç I venleri çıkıyor, hem konufuyordu. - Gel seccadenin üstüne! man bulmak için kitabın emrettiği e-
'\·~akJa beraber Hatibin bu yılanı aşık gıbı pencerenın onune geçtı. goz- Genç kadın da ona cevap vere vere O yaklaştı. fendi hazretlerinin de beyan buyurdu-
\ \il> çıkaracağına da 0 kadar sevin- leri yola dikildi. peşinden çıktı: Tereddüt ediyordu. ğu şeyi yapmaktan batka çare göre-

l Çok beklemedi. - Yaptım hocafendi. Artık ne ~ - Otur l miyordu. 
Aaı~lmaz dualar ederek çıktı. Kavasın genç bnu karnındaki yı- . lurea sizden olur. Kadın otururken Hatip minderin ( Arkam var } 



6 Sa1fa 2 

Bu kadının katili kim? 
Amerika zabıtasının 2,5 senedenberi 

halledemediği muaınma 

* * * Kocası katil diye tevkif edildi, fakat idama mah .. 
kum olmasına rağmen mütemadiyen aynı ... şeyleri 
söylüyor : "Ben masÜmum. Karımı çıldırasıya 

seviyordum, çok mes'uttuk,, 
---~ ...... __ ............. ____ __ 

Amuika zabıta ıell~rinden (Lio
nel Short) anlatıyor: 

. / IOM '" P081'~ Mart 14 -
BUYUK ~ HARP NASIL ÇIKMISTI 1 

Temmuz 1914 
* .. * 

Aousturga Sırbistana ültimatom verıniı ve suikaıt-
ten bir ay sonra verilen bu. ültimatom Avrupada 

bomba tesiri gapmıılı 
----------------------------------2-

Rukiye 

Buna evlenmİf olmalı için evlenma 
derler. 

Ben evlenmit olmak için eT1enmenin 
manasını anlamam. 

İnsan ya sever evlenir, ya beienir ev• 
lenir, ya ileride seveceğini umarak evle· 
nir, yahut paraya aldanarak evlenir. 
Ne bileyim bunlar cibi daha birçok se
~pler eösterilebilir. 

Fakat bizde kızlar ekseriyetle evlen-
1 mİf olmak için evlenirler. Sevdiği bir 

e rkek varsa bile, hiç sevmediği, hiç be
ğenmediği, aralarında küfüvlük olmadı· 

ğına emin olduğu biri tarafından bir 
evlenme teklifi ile kaflıla§U'Sa, derhal 
sevgiyi de, sevgiliyi de, ümit ve hayal-

leri de bırakıveriyor, ve o tanımadığı, 
bilmediği mef.hul adamla evlenmcğe 

kalkıyor 

Şüphesiz bu tekilde yapılan evlenme
lerin çoğu sonunda iflasla neticeleniyor. 
Bir iki aylık bir hayal alemi. Sonra ha· 
yatın acı hakikab. Kavra, dırıltı, eeçim-

sizlik ve nihayet ayrılık. .. . ifİ' 
Evlenmek dünyama en muh!ln 

dir, hele bir kız için. ,,ttrİ'f 
Binaenaleyh evlenirken ıırf e-vle 9'İ' 

olmak için evlenmeie b)kml'k. ~ 
ıenç kızın yapabileceği hatalann efl 

yiiiüdür. . . atııııf 
Siz.den ya,lı, hayatın zevkını . L:t 

d bülisll , .... 
bir adamla siz seaç kız nas , f 

la ksll'' 
ömür sürmeie muvaffak o ca ~ 

E ı!t!k b" ·· ı.- criin on gün ' V1U1 , a ıua, ~ .- , 
bir bal ayından ibaret değil ki! 

* d-' . . ,. . ş· d ntt> };il 
(< iki senedır ev ıyım. ım '• jl• 

k d . '1 • d l·i•"nst: kocam beni en ı aı esm en ~ defi 
. A 'I . . 'lAydler 

göriiştünnedı. ı esının vı a d ' ,0ı. 

d · '( d e c ı) • birinde bulunmaaın an ıstı a • eıt' 

Ne onlaıın bize gelmele rine fırs~t "rı:ı' 
d b. . 'tınr.ııı ıtt" yor, ne c ızım oraya gı ıı11• 

_ , _ • ~ Jfl 
gösteriyor. Onun bu hare.Ketııı 

d 
.. ? 

veremiyorum . Siz ne crsınız J>ile 
Ne.~ 

k• h~ndlı 
Bazı kimseler vardır ı ' ııtf''f 

büyümiif ve ailelerini geride ı;;:ı.ı•tt 
zannederler. Bunlar mensup 0 ı.ıtııott• 
ailenin herkesçe tanınmasından biri olfl 
lar. Sizin kocanız da bunlardan jrıcl,.a 

• • • • 11ileS 
gerektir, fakat hır ansan ıçın 1~,.ı-
utanmak kadar büyük bir aY1Pd~ 

w • d w il ır 
Bu sebeple yaphgı dogru eg Te>,.-



SON POST~ 

, ..... 
ve Alman 

Amerikalıların gözünde 
birden bi e ehemmi et 
kazanan iş: Asansörcülük 

Bugünkü Fransız 
ordularına bir bakış 

Alın,.,, -l. arın seferde '"9 ,000,000; Fransız
lann ise 5,500,000 mevcutlü birer ordu 

Son asansörcüler grevi koca Nevyork şehrini felce 
uğrattı ve tahminin fevkinde olan bu netice 

bütün dünyada hayretle karşılandı 
Birleşik Amerika devletlerinde bu·ı 

gün tam on bir buçuk milyon İfsiz 
var. On bir buçuk milyon, çal~bile
cek insan, aileleriyle sefalet çekiyor • 
lar. Hem öyle bir memleketti ki, tabi· 
at ondan hiç bir fCYİ esirgememiş, zi· 
raat için engin ve münbit ovaları var. 
Dünyanın hiç bir yerindeki maden 

istihsalatı Amerikaya yetişemez, sa -
nayii geniştir ve bütün dünyayı avucu 
içine alabilmiştir. ç arabilecekleri anlaşılıyor 

• • [Son Postanın askeri muharriri yazıyor J Harpten evvel Amerikada herk., 
büyük servet hayalleri pefinde kotu -
yor ve yüzde doksan muvaffak da o
luyordu. Birdenbire umumi harp pat· 
ladı, bütün dünyaya mal ve silah ye
tiştirmek lazım gcldi. 

12 mart tarihli y.ırııntzda Alman or • 

dusunun bugünkü 1.-aziycti ile bir ( "eferber 
0lına) halinde ilk hamlede c;ıknıacağ'ı kuv
'tti mütalea ve tetkik etmi~tik. Bugün 
F:'r • • ·ı .. 
ansız ordusunun hazcr vazıyetı ı e mus· 

lllkbd bir scfe.rbedıktc alacağı vazi) ete bir 
ioz at ca ~ ız. Yalnız d ha en·e) Alman or• 
dus1.1; hakkm.daki yazımıza. ~u mnlümatı ila• 
\c ctıne:Yi faydalı buluyoruz: 

Alm n orduswıun sef crber olma mev • 
~Udu yalnız 3,500,000 kişiden ibaret ka· 
~ca~ de~ ildir: bu miktar, büyüle harp ıo• 
hundan itibaren, bugüne kadar hazırlan • 
ltıı~ ol n mevcudu ifade eder. Yoksa 70 
tın ı l"onluk Almanyarun çıkar cağı asker 
~iktan bundan ibaret değildir. Bir defa 

uyuk ha.rp içinde askerlik etmİ;J olanla -
tın hir kısmı henüz seferber ordu hiz -
hı.:tlerinden hııriç kalacak çağa gelme • 
~!erdir. Gerek bunlar, gerekse ~kerük 
tliıııa girip te henüz silah altına ahnroa· 
~~i olanlar da hesaba tıhrsa Almanların 
b~aursuz olarak. ( 10,000,000) mevcutlu 
ıt llefer ordusu çıkarabilecekleri meydana 

:
1
kar. Biz bu hesabı fU esua göre yapı· 
Otttz: 

hıı Alınan,> nın nüfu u • 19 33 nüfus yazı· 
a
3 
na &öre • 66, 164,000 dir. Bu miktarın 

\' .000,000 kısrıunı erkeklerin te~kil etti
~~i (toparlak hesap) kabul edebiliriz. Bu 
, İktarın ya§ gruplanna taksimi §Öyle he-
lp oluna bilir: 
'·20 

21.40 

yaş arasındaki erkek 
çocuklar 

» erkekler • » 
11 '-60 L il 

"'-so L il 

)) )) 

8,2;0,000 
6,250,000 
8,250,000 
8,250,000 

"t.k. 1.ın 3 3,000,000 

b fier ne kadar her ya§ grupu dahilinde 
~~lunan insanlar adedi diğer ııruplara tam 
t it llıüsavat arzetmez, mesela 61-60 yaı· 
dqh ara ındald insanlar diğer gruplardan 
b a il az olmak lazım gelir ise de büyük 
t lrbin tesirleri hasebile bu grupların mev· 
~larını böylec.c kabul edebiliriz. Filha
k a 1-20 )'al grupuna mensup çocuk ve 
l tııçtcri bugün J 7 - 20 yaşında o • 
~114rı ded' di~r 1 ~ nın a ı __ ya ara na· 
İta an 2 • l nisbetinde az olmak 
tı4_'1 eder. Çünkü bugün bu yaşta 
~k rıların babalan: ya sakat, ya hasta ola
'ıı t~kcdilmiş. ynhut yaralı vey muhtelif 
h t tlerle izinli olarak büyük harpte cep· 
td n · d'' ·• l • l d a evıne, onmuı o an ınaan ar ır. 

tı l.ı babalann çağında bulunanlann ço
; 4 kusur se~ süren büyük harp müd • 
'4tf 

tıı 1nce cephel~rde çarpışmış: o zaman 
~, C~k sahibi olmağa vakit bulamamıı ve· 

~lrnü insanlardır. 
llıı cı.a 2 1-40 yaş grupunun 21 ve 22 ya
tı._ da. olanları da ayni vaziyettedirler. Bu
~lllt'rtukabil bu grupun 2.3--40 yaşında o • 
l~~tı büyük harp senelerinin çocuklannı 
~ 1 e_tmiı insanlardır ki muharebelerde 
'1ı ~Yıat vermemiş olduklan göz önüne 
1 11•ra1t b •• k•• 1 d 'V "-t ugun u mevcut arı • ıger grup· 
d'1' nazaran - daha fazla olmak iktiza e • 
~~ ~lcin bu çocuklar da büyük harp ıe
d~lllnın kifayetsiz gıdalarile beslenmit ol· 
~- lltından diğer gruplara nazaran da • 
'd.u'"0 k ölüm zayiatı vermiş olmaları kıd>W 

tbilir 
&ı.ı ... k >'ti. iı.ın Ü 41-60 yaş grupunun 43-60 

~iıı rı arasında bulunan!an ise büyük har
l~~cvamı müddetince silah altında bu -
~ Uş, binaenaleyh en fazla z yiat ver • 

{ı ~lan nesle mensupturlar. 
'tııd -80 yaş grupunun 61 ile 67 yaş ara
~~lilc bulunnnlan keza büyük h rpte as
~· Yapmış olan insanlardan terekküp 
l.lt.·:.iibi en fazla ölüm bu yaş grupunda 

lqıt 
ş ' 

l.ı hale nazaran her dört ya11 grupunun 

Alman orduıunun modem muharebe vasıtalanndan: Bi.r tank 'bölijjünün ıörünüşü 

bugünkü mevcutlanru, aşağı • yukarı, bir· Nefsi F ransada: 534, 61 O efrat, 
birine müsavi tdakki edebiliriz. 18,676 zabit. Her ne kadar bu mevcu • 

1 te Almanya bu dört gruptan 21-40 dun 6000 zabiti ile 222.898 kişilik efradı, 
yaşları arasındakilerle 41-60 yaı grupu • müstemleke orduıu hesabına mürettip ise· 
nun ilk dörtte bir kısmını kamilen silt.h ler de bunl rın da Avrupa darülharekut -
altına alabilir ki bunların yekunu larında kullanılmalarına hiç bir mani yok-
8,250,000 T 2,062,000 = 10,312,500 tur ve esasen icabında bu maksada hizmet 
insan eder. Bunların yüzde beşini hasta , .e 
aakatlarırt. kc• ıı-cnc yüzde beşinin de 
sair sebeplerle. ıilih altına alınamıyacak· 

larm tefkil ettiğini kabul eder ve bu mev· 
cuttan yüzde on tenzil eylersek 9,261,250 
insandan mürekkep (toparlak hesap 
9,000,000 luk) bir kitlenin Alman sefer 
ordusunu meydana getireceğini ııoruruz. 

Bu miktarın üçte biri, 1 2 mart tarihli ya · 
zımızda da söylediğimiz ııibi, ilk hamlede 
Alman sefer ordusunda hizmet almağa bu· 
günden hazır bir haldedir. 

Bu kadar inaan rnenbaına malik olan 
Alman sefer ordusu top, tüfek, tank, tay· 
yare, kimyevi hal'P '\'asıtalan ile mükem · 
melen techiz edilebitec:ek vaziyettedir. 

• * • 
Şimdi Fransız ordusuna gelelim ve ev· 

veli. kara ordusunu tetkik edelim: 

etmek Üzere ana vatanda alakonulmuşlnr • 
dır. 

Bu kadarcık hUlua ve mücmel malfı • 

Fransız ordusunun modem muharebe va .. 
sıtalarından: Anzalı arazide uıun menz.illi 

toplann tanklar üzerinde mevzie ıokulu-
ıuna dair bir rörünüt 

Bu tetkike baılamazdan önce, yukarı -
daki esaslar dairesinde. Fransn:.ların da bir 
sefer halinde ne miktar asker çıkarabilcct:· 
ğine kısaca göz atmağı faydalı buluyo • 
ruz; yukarıda izah ettiğimiz esaslann te • 

1 mattan sonra Fransız ordusunu daha şiı • siri zai olmadan ortaya koyacağımız rak-
mulhi olarak tetkike başlıyabıliriz: 

kamlar bu suretle daha iyi anla~ılabile • 
cek.lerdir: Fransız kara ordusu iki kısımdan teşek· 

Fransanın nüfusu (932 yazımına cöre) kiil eder: 
41,840,000 dir. Umumi bir hakışla bu • A) Ann utan ordusu, 
nun arısını erkek kabul eder ve ya~ grup· B) Mustemleke ordusu. 
!arına ayırırsak fU neticeye varırız: Anı:ı vatan ordusu Fransız harbiye ne • 

1-20 yaş ara nda olanlar 5,230,000 zaretinin, müstemleke ordusu ise Fran ız 
21 ·40 » ıı » 5.2 30,000 müstemlekeler nezaretinin emrindedirler. 
41-60 • ıı ,. j,230,000 Halen nef i Fransa ile. Tunus 'e Ce 
61-80 » » » 5,230.000 zayirdc bulunan bazı ana vatan ve mÜi 
Yekun 20,920.000 temleke kıt'alarile bun1ardan ba~ka ken • 

(Bu yaı gruplarının mevcutları arasın
daki nisbcti aynen Almanlar için aldığımız 
şekilde kabul ediyoruz). 

dilerine (seyyar kıtaat) ismi verilen kıt'a· 
lar deniz aııırı kuvvetlerin (yani müııtemle· 

ke ordu-;unun) ihtiyatını teşkil etmcktcdır~ 
ler. 

Ana ·vatan ordusunu teşkil eden kuv -

Nonnal bir vaziyette inkif8f eden 
sanayide birdenbire bir hız görüldü, 
herkes kısa bir zamanda zengin olmak 
hevesine dü tü. Ve istiheal akıl almı
yacak derecede arttı. Fakat harp bitip 
de, plansız bir ıurette iıtihaal edilen, 
petrol, kömür, buğday illh gibi fey • 
ler, müşteri bulamayınca, bu büyük 
iktısat memleketi de tam bir buhra 
nın içine yuvarlandı. 

• • 
Bütün uğrafmalara rağmen krizin 

önü alınamadı. Hatta büyük merkez- Amerikanın biiyük binalanndan Lirinin 
lere de sirayet etmesine mani oluna - alelade bir evle mukayesesi 
madı. Bunun halk tabakaları arasın -
daki akisleri de #iddetlendikçe şiddet- miş,_ ~uvaf.fak olamamış «amme hiz
lendi, bu meyanda geçenlerde Nev • ! metı ıfa edıyorsunuz. Grev yapamaz
yorktaki bütün asansörcüler, grev sınız} Ceza görürsünüz» demiş, fa • 
ilan ettiler. Ve fdıirdeki hareketi dur- 1 kat söz dinletememiıştir. 
durarak koekoca Nevyorku felce mah _ j Asansör amelesinin cemi~ti oldu-
kum ettiler. ğu halde bina sahiplerinin toplu bir 

• • heyeti olmadığı için, her biriyle ayn 

Malumdur ki, Nevyork ve Ameri - ayrı lc.onuşmak lazım gelmiş, ve bu 
kanın belli başlı ~ehirleri kaplarına s•· I pazarlık da İfİn uzamasını intaç eyle • 
ğamıyarak göğe doğru .. taşma.ğa ba~la- 1 rniştir. mışlardır. 150 metre yuksekhkte kı a- Asansörcüler grev müddetince kapı· 
partımanlar pek çoktur. Bulutları a- ları bcklemifler, İf almak için gelen İf
yaklarınm altında seyreclen insanların sizlerle kavga ederek grevin nihayet 
aşağı inip çıkmaları ... ancak asansör- bulmasına mani olmuşlardır. 
lerle olur. Her sınıf halkın bir cemiye- Bu arada garip vak'alar da ecre an 

ti o~d.uğu gibi, mü~.im .. bi~ amm~ hiz· etmiJtir. Çok defa şişman hizmet~ • 
metı ıfa eden asansorculerın de hır cc- lerin 30 uncu katın merdiveninde tı· 
miyetleri .. v~:dır. işsizliğin çok olma - kanıp bayıldıkları görülmüftür. Bok
sı, ~sanso~culer arasında da rekabet sör Dernpscy, asansörü kendi işlet • 
!e~lıt etmış v~ ~u~dan azami s~rett~ mek istediği için taarruza uğramış ve 
ıstıfode etmesını bılen mal sahıplerı miitearrızlardan yumruklarının kuv • 
de, asansörcülerin aylıklarını indir • vetjyle kurtulabilmi~tir. 
dikçe indirmişlerdir... Nihayet bir M kt 1 d t d · t k ho-.. .. .. . , . e ep er e e rısa a samış, 

gun asansorculer cemıyeta ıdare hey - calar ve talebeler derslerine gideme • 
eti, umum1 bir grev ilanına karar ver• mi ler, hastalara doktor yetiştirileme-
miştir. miştir . 

Hükumet evvela bu İfi mühimse - Nihayet bu karışıklıktan, devlet de 
memiştir .. Fakat grev ilan edilip de mal ı;ahipleri de bıkmışlar, asansör • 
halk evlerinde mahpus kalınca, ışimdi- cüler de açlığa dayanamamışlar, ara • 

ye kadar göze görünmiyen bu ehem· da iki tarafın da dediği olmadan bir an· 
miyet iz va~ifenin t.ramv~y,ldot~mo • laşma yapılabilmiş ve asansörler işle
bil gibi bir amme hızmetı 0 ugu an- meğe koyulmuşlardır. 
laşılmt tir. Bugüne kadar göze görünmiyen, 

Borsada iş görülememiş, şehirde 1 ve ehemmiyet verilmiyen asansör ame
münakalat s~kteye uğramış, posta 1 ıeliğinin, mccleniyetin sivrilttiği ~ir
~urmuş v~ bı~ ~~sta d~. d~kt.~run ye· ı lc.rde çok ehemmiyetli bir W olduğu 
tışemcmesı yuzunden o1muştur. da bu tecrübeden sonra anla ılmıştır. 

isin ehemmiyetini kavrayan hükO· · ' • • ' ' ·- · ' • ' · ~ · · ' · ·- ·-

me; grevcilere meram anlatmak iste· T A K V 1 M 
····-····· .. ········ ... ·· .. -· .. ·········--················ 
deki ltıt'alara, aıkerlik şuhelerine. acfer • MART 
bcrlik merkezlerine emir ve le.umanda c• -
der. Bu generallerden Metz. Lyon, Pariı Rıııot 110• Arabi Hn• 

Bunlardan 2 1-40 yaş grupuna dahil O · 

!anlarla 41-60 yaş grupunun ilk dörtte bir 
kısmının sefer halinde 11ilah altına alına • 
bileceğini kabul edersek: (5,230,000 J. 

1,307,000 = 6,537,000} rakkamile kar-

vetler Fransızlardan mütc ckkildir. i\füs • ve Sıra bourg aakerlik dairelerine emir ve 
temleke ordu,u ise yerli veya ecncbileıden kumanda eden dördüne (askeri ,.ali) Ün· 

1'5~ -:Ka~mo 14 1355 -
ltt!ıınıi san• lıiart 

laprız. Bu mevcudun yüzde befini keLa 
hasta ve sakat: diğer yüzde be~ni de g~ne 
başka başka sebeplerden ailah altın• alı • 
namıyacak olanlann tqkil ettiğini kabul 
eder ve binaenaleyh yekunun yüzde onu· 
nu tenzil eylersek, F ransanın gdccek bir 
barptc. toparlak hc._qp, (5,500,000) i a -

n mevcutlu bir orduya malik olabil~ce · 
ğini görürüz. 

Fransız ordusunun hugünkü hazer mev
cudunu tasan-ur edebilmek için ise bu or· 
dunun 19 3 4 senesinin on birinci ayınd.ık i 
me,•cuduna şöylece bir söz at biliriz~ 

tc ekkiil eden kıt'alardan mürekkeptir. vam verilmiştir. Bütün bu 1 q Keneral se • 
Yalnız. bu kıt'aların kadrolarını {yani 7.a • fer ordu unda kolordu kumandanlıklarını 
bit. küçük zabitleri ile bir kı ım talım ... e deruhte edeceklerdir. 
terbiye elemanlarını) bizzat Fransızlar Vİ.t• B) Müı.temleke ordusunu terkip eden 
cuda getirirler. kıt'alar ise her müstemlekenin kendi lıu -

Bu itibarla müstemleke ordusunu te,..kil susi vaziyetine ve ihtiyaçlarına göre teııkil 
eden kıt'alar ı'nuhtelittirlt'r. olunınu11lnrdır. Her müstemlekedeki kıtaat 

Kara Ordusunun T eıkiUitı o müstt-mlekedeki en büyük Tütbeli ku • 
A) An vatan ordu5u, fırka teııkil.itınn mand nın emri altında olup bu kumandan 

müstenittir. Bu e as dairc:ıinde Fransa, 19 dn ıni.ı tcmlekenin başındaki valiy .. veya 
askerlik daire ine ayrılmıstır. Her askerlik vnlıı umumiye tabidir. 
dairesinin ba ınd c• bir general bulunur ve 
kendi askerlik dairesi mıntakası dahilin • 

Celal Dinçer 
- Devamı Yarın -
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Parl• :e Londra mektupları A\vr.upa . ~ ~ - ' 1 

Almanlar "lngiltere mutlak Kariltatii'r:leri·! ~9·~ 
Berfin, 

bizi tutacak ! ,, Diyorlar 
. . 

Edenin nlltku Pariste çok soğuk kar-
şılandı. Fransızlar lngilizlere kızıyorlar 

lf- ,,. 'f 

İngiltereden yükselen bir ses : " Eğer vaktile Musoliniye 
zecri tedbirleri layıkiyle tatbik etseydik, bugün 

Hitler bu işi yapamazdı ,, 

Lo ıidra mektubu 
Londra, 1 O (Husuıi) - İngiltere • 

de şu veya bu şekilde teşekkül etmif 
bir kanaat henüz yok aibidir. Buradaki 
Fransızlar bundan bahsederlerken: 

<elngilizlerin herkesçe malfun bir si· 
yasetleri vardır, diyorlar, kendileri, 

doğrudan doğruya her hangi bir dev • 
Jetle ihtilafa düşmezler. Kartılarında 
kuvvet peyda eden milletleri tetkik e-

derler, hangisini mağlup ettirmek la • 
zım geliyorsa onun düşmanına iltihak 
ediverirler. 

Şimdi karar vermemiş vaziyettedir
ler. Fransayı mı desteklesinler, yoksa 
fazla açılan Fransanın burnunu kırmak 
için Almanlara mı yüz versinler~ .. Son 

söz lngiltercde kalmalıdır. Dünya üze
rindeki h&kimiyetinin de esası budur.» 

Bura aazetelerinde Lord Rober Se· 
silin bir beyanatı çıktı. Hüllea olarak 

Aıkcri nakliye otomobilleri Maycnı ıchrine dörder, dörder girerken 

Paris mektubu Berlin mektubu 
tunları söylüyor: Pariı, 11 Mart (Hususi)- Batvekil 1 Berlin, 10 Mart - Hitler son !Öz • 

« - Muahcdclcrin, yırtılahilccek Mösyö Saro artık tarihe geçen nut- lerini söyledikten sonra, bunların te
fCYler olmadığını, herşeyden evvel zi- kunu söylediği zaman komünistler ha- , ıirini beklemek için inzivaya çekildi. 
hinlerc sokmak lazımdır. Eğer, müte- riç olmak üzere başlıca fırka reis- Ortalarda dolaşan şayialara nazaran 
kabil mukavelelere emniyet edilmez • !erinin de mütalealarını almıftı : Hitlerin Reni işgal etmek h~usunda
se, beynelmilel münasebetlerin deva· - Ren boyunda Alman askeri kal- 1 ki kararı inceden inceye düşünülmüş, 

dığı müddetçe Almanya ile asla mü • ve Alman devlet reisi de 7 marttan 48 mına imkan kalmaz. Cemiyeti Akvam 
zakereye girişmeyeceğiz, derken siya- saat evvel karar vermiştir. isminde bir müessese kurduk. Mua • 

hcdelere herkesi 0 hürmet ettirmelidir. sette kendisine muhalif olan mebus • Bu karar üzerinde Göringin çok bü-
ların da müzaheretine mazhar olduğu- yük tesiri olduğu zannedilmektedir. 

Fakat maalesef, Cemiyeti Akvamı ki- nu biliyordu. Bunun böyle olduğu muhakkak • 
fi miktarda kuvvetlendiremedik, hal- Buna rağmen hareketi gene tenki - tır. Fakat f?Unu da söylemeli ki , Hitler 
Ya - Habetı meselesinde bazı devletlerin d w d 

T e ugra ı : kimsenin tesiri altında kalan bir insan 
mütereddit hareket etmeleri, müeese • F k ba 1 

- ransa te şına A manyamn değildir. Herkesi söyletip dinler. Ve 
seyi çok zayıflatmı.ntı. işte 0 rnüte • karşısına çıkamaz. Fransa hükumeti onların fikirleriyle kendi düşünceleri
reddit devletler şimdi, zayıf bir Millet- müzakere kapılannı tamamen kapa • ni karşılaştırarak hükmünü verir. 
ler Cemiyetinin zararını görecekler • madan evvel lngilterenin bu hususta Göringin tesiri mevcut olsa bile, e-
dir. ne düşündüğünü anlamalıydı, diyen- ser Hitlerindir. 

Eğer biz Musoliniye karşı zecri ted- ler oldu. Burada kiminle konuşsanız, lngilte-
birleri layıkiyle tatbik etseydik, ve • • renin, Fransızlara hak verrniyeceğine 
mesela Süveyş kanalını kapatıp, pet· Hadiseler gösteriyor ki, böyle düşün- kanidir. Sokakta, tramvayda, gazino-

'- H müş ve böyle söylemiş olanlar tama- da, arabada ve her yerde, İngilterenin; rola derhal amborao koysaydı& it-
men haksız değillerdi. ihtilafı, Almanya lehine halledeceği 

ler böyle bir işe teşebbüs edemezdi. Filhakika Jngiltere, Fransaya tuttu- söyleniyor. Bu fikre neden zahip ol • 
Habeş işinde fazla acele ettiaimizin ğu hattı harekette tamam bir peyk ol- muşlar, bunu pek anlayamadım, fa • 

ıebebi aşikardı. Her ıün binlerce adam madı. Hariciye nazırı Mister Edenin kat gördüğüm bir ~ey varsa, o da bü-
ı.:Ju'"yordu. Bugün Ren irin bu tehlike k d d d y b k 
u :c nut u mey an a ır. e u nut u ev- tün Almanların şeflerine gösterdik.., 
varit olmadıgw ından daha salim bir ka- ]" Al kb'h · f k ve a manyayı ta ı etmış, a at ar• leri itimattır. 
fa ile ağır ağır düşünebiliriz.» kasından da Alman tekliflerinin na • Hücum kıt'aları kumandanı Lut -

Bu sözlerden bura mahafllinln çı • zarı dikkate alınması lazım geleceğini ze gazetelere şu beyanatta bulundu : 
kardığı mana, fudur: Almanya ile ııöylemittir. Bu itibarla da Fransada «- Fransızlara da ne oluyor} Ren 
harp yapmadan müzakere edilebilir, soğuk bir duş tesiri yapmıştır. Üzerin- bizimdir. Kendi topraklarımızı mü -
ve Almanya haksız olmakla beraber de fazla du~~.~ya lüzum yok. Fransa-~ dafaa etmekten daha tabii dünyada ne 

t edb. l rbk k ti tı da hemen butun halk bu nutku f-ŞU şe- olabilir? Fransızların saçmalarına ku-zecr t ır ere a uvve e çarp rı· . . . . · 
. k F 1 l k kılde ıöylenmış farzettı: lak asmadığımız ve akıllıca bir hare -

lamaz çiln ü ranaa ta yaya artı Al ı R b · I t 1 .. • · • ' . . .. «- man ar en oyunu ışga e - kette bu undugumuz ıçın mı mua -
takındıiı tavırla bu fırsatı öklürmuf· tiler. Fakat Ren boyu nihayet Al- heze edileceğiz.» 
tür.» man topraiıdır. Bununla beraber mu- Von Neurth bu hareketi sembolik 

Burada ıöriittiltüm Franaizlar, İn- ahedeyi bir taraflı olarak yırttıkları bir işgal olarak telakki etmiştir. Bu -
totzlerin aoiuk kanlılıklarına fena hal- için kendilerini takbih ederiz. Yalnız nun manasını izah etmesi kendiıinden 
(te kızıyorlar. 18 yıldanberi reddetmekte olduğu • rica olununca, ordularımız orada sul-

muz hukuk müaavatını kendiliklerin- hün muhafızı olacaklardır, demiştir. 
meb- den aldıkları için Almanlara karşı bir Dünyada bütün silahlanma hareketleri 

harp açmaklığımız tasavvur edilebilir hep ıülhü muhafaza için yapılmıyor 
Yugoslavyada (10) 

usun teşrii masuniyeti 
kalchnldı 

mi?» mu} 
• • .. ........................................................... . 

Bununla beraber Franeanm attığı dir. Tul, Epinal, Verdun, Meç, Starz-

Berber - Hangi tarafa hak veriyor - Direkten bir se~ - Affedersiniz, bell 
sunuz) karp sahile bakı.> ordum ..• 

Müşteri - Ustura ıcnin elinde olduk • 
ça ıenin hak verdiğin tarafa!.. 

Denize dü fen kadın 

B. · · b 1 B un burıırı• ınncı uzun urun u - ur 

ıeldllt tc gene tanımadın. 

tL b J c ·· •• pek 0ı•' - B~ni de beraber götür•ene.. &&inci uzun urun u - ozum 
- Olmaz, yanıma yedek kayak almak iı aeçmez de.·• . 

&detim değildir. 

Belırat 13 (Huauıi) - Par)lmcn- adımı geri alacağını tasavvur etmeyi- burg garnizonları tam kuvvetlerine ib
loda baıvekile yapılan suikast te • niz. Ok yaydan çıkmıştır. Karşısında lağ edildikten başka Majino hattının 
ıobbUaündc alakaları bulunan iki ya bir hedef bulacak, yahut ta aldığı gerisinde bulunan ikinci müdafaa hat
meb'uıun daha teırii masuniyetleri- hız bittikten sonra cansız yere düşe- tı da işgal edilmiştir. Fazla olarak Ce-
nin kaldırılmaaı iıtenmiıtir. Te§ • cektir. zayirde bulunan kıt'aların Fransaya ·_...,_ 
rii maauniyeti kaldırılan meb'usla· Şimdiki halde Fransa askeri tedbir- celbi hazırlıklarına da başlanmıştır. 
rın aay111 10 u geçmiıtir. lerini tamamlamıya devam etmekte • Vehamet devam ediyor. - Ya~aaın bu maskcl 



Muharrir Marsel Pagnol Bir GretaGarbonunsakladığı 
Stüdyo Sahibi Q)du · J Meş~~:Idı~~~~~~~ini ~:~z~::~1~~ndan 

F d 2000 d f ı 
san'atkarlığa yükselten adamın mezarını ziyaret 

ransa a e a oynanmış o an ıçın geliyormuş 

Papaz Pı•yeSJ• fı•Jme çekı•ıı·yor Methur ıinema yıldızı Greta Gar-lmemleketine yalnız ba,ına dönü. 
bonun ııkı ııkıya ıakladığı sır, ni - yordu. 
bayet meydana çıktı. Stiller memleketine döndükten 

Zannederim, 12 MM kadar oluyor. 

Genç, çckin8en, utaııpe bir muhar-
tir Parisin ikinci, ilçUncö ıınıf tiyatro· 
larından birine uirach. müdürü ıör-

inek istedi. Garp memleketlerinde bir 
tiyatro müdürünü görmek başvekili 

görmekten zordur, kendisine: 

- Bugün mümkün değildir, denil
di. 

Genç muharrir yorulmadı, belki 

bir ay, belki de daha fazla mütemadi

Ycn gidip addi. Ve nihayet maksadına 
erdi. Tiyatro müdürüne söyleyeceği 

bir şey yoktu, sadece: 

-Bir piyes yazdım, lütfen okur mu

•unuz, bir münasip zamanınızda 1 di

Yecekti, dedi. Fakat prp memleket· 
lcrinde tamnmamıf bir muharririn bir 

tiyatro müdilrüne yeni bir piyes okut

ması İncili ezberletmekten zordur. Ma
llnıafih tesadüf yardimına yetifti ve 

tiyatro müdürü boş bir zamanında te

•adüfen bu piyesi okuyunca ertesi gün 
lnuharriri yazıhanesine davet etti. Bu 

llıuharririn adı Maracl Pananol' dur. 

Daha ilk eseriyle halkın gozunu 
çekti, F anny adını taeıyan ikinci piye
giyle şöhret ka.tandı. Topaz adını ta

~IYan üçüncü piyesiyle en taoınmış 

muharrirlerin bile gıpta edecekleri bir 

tnu"affakiyete erdi. 

Yanılmıyorsam, bizim dilimize de 

Çevrilmiş olan bu Topaz sadece F ran-

ıada, muhtelif tiyatrolarda iki 
bin defa oynanmıştır. 

* 

J 

atine rağmen kendisine en büyük şöh• 
reti temin etmiş olan T opaz·ı çevirmek
le meşguldür. Hem de kendi stüdyo -

Bu kadar ,öhretc ermiş, sunda 1 
genç, muvaffakiyetli, müte
tebbis bir muharriri sesli sine· 
ma zamanında, sesli sinema
nın celbetmemesi mümkün 
değildi. Kendisinden evvela 
Fanny'i istediler. Verdi. Mey· 
dana çıkan eseri beğendi. 
Fakat filmin bir tiyatro 
piyesinden mülhem ol

masından ıse doğrudan doğru· 

ya film için yazılmış bir senaryoya 
göre oynanmasını daha doğru bulu

yordu. Bu düşünce ile Marküs ismin
de bir senaryo yazdı, bunu, aylarca 

evvel bu sütunlarda uzun uzadıya an-
]atmıştık. Fransız sinemasının bir eşi

ni güçlükle meydana çıkarabileceği 

derecede güzel bir eser olarak buldu

iumuzu söylemiştik. 
Marıel Pangnol f}imdi de, bu kana-

Filhakika Marsel Pagnol piyesleri 

ile zengin olduktan sonra sırf ilk film

lerinin pozitiflerini kendi hesabına 

basmak üzere bir teksir atölyesi aç-

mış ve son zamanlarda da bu atölyeyi 

stüdyo haline getirmi~tir. Topaz ora
da çevrilmektedir. 

* 
Yukardaki resimde Marsilya lima· 

nının Joliette rıhtımını görüyorsunuz, 

Marsel Pagnol stüdyosunu bu rıhtı-, 
mm dip tarafında tesis etmiştir. Bu 
stüdyo Marsilyada tesis edilen ilk stüd

yodur. Ortada gördüğünüz resim de 
Topaz filminin bir sahnesinden alın

mıştır. Oynayanlardan biri Pierre As
so, öteki de Arnaudy'dır. 

Bir Amerika yıldızı 
Fransız sahillerinde 

' 

Amerikanın en zeki ve zarif ııincma yıldızlarından biri olan Bette Davis geçirdiği 

lınstnlıktan kurtulmuş ·ve bir müddet dinlenmek üzere Fransanın Akdeniz sahiline 
gelmiştir. Bir ay sonra tekrar Amcrikaya dönecektir. 

Greta Garbo, aylardanberi lıveç- kısa bir zaman sonra öldü. 
tedir ve en yakın dostları müstesna Fakat Greta Garbo bu adamı u .. 
kimse ile konuımamaktadır. Ara ıı- nutmadı. 

ra onun artık Holivuda dönmiyece • Sekiz aydan beri, onun her elin 
ii söyleniyor. Derken büyük artistin devam ettiği yer, bu adamın meza .. 
fikrini değiıtirerek yine çalıımak rıdır. 
üzere Amerikaya ıideceii haber ve- Garbo, lsveçe döndükçe bunH. 

riliyor. bilhasaa ehemmiyet veriyor. Bir zR-
Garbonun böyle ikide birde fikir manlar Garbo ile birlikte l5iokholm 

deiittirmesinin hikmeti bir türlü 
anlatılmıyor, hiç bir kimıe onun bu 
kadar nazlanmaıının, bu kadar iı • 
tiğna göıtermeıinin sebebine akıl 
erdiremiyor. 

Nihayet onun lıveçe neden dön • 
düğü, lsveçte kaldığı müddetçe dü -
§Üncelerini neden değiftirip durdu • 
ğu anlatıldı. 

lstokholm tehrine yakın bir yer
de küçük bir mezarlık vardır. Greta 
Garboyu adeta yeniden yaratan 
Mauritz Stiller burada yatar. 

Garbonun laveçte ikamet ettiği 
müddetçe en çok ziyaret ettiği, ya
nında saatlerce kaldığı yer, bu me
zardır. Garbo, bu unutulan mezarı 
muntazam ıurette ziyaret eder. O -
nun orada gözlerinden yatlar aka -
rak maziyi andığını çok yakın dost
ları, bir çok defalar gönnü§lerdir. 

Mauritz Stiller yıllarca önce öl • 
dü. Bu adam, lıtokholm mağazala • 
rında çalı§an, belki de sonuna ka -
dar çalııa çalıfa yıpranmağa mah • 

mağazalarında çalııan eski bir ar • 
kadaıı Londra gazetelerinin muha
birlerine ıunları anlatmıttır: 

C<Greta Garbo laveçe döndüğün • 
den beri her gün Stillerin mezarını 
ziyaret ediyor. Kendisi bu adam111 
öldüğünü Amerikada haber almıştıı 

kum olan Greta Garboyu keşfetmif, Crcta Garba 

ve onu san'at alemine kavutlurrnuf, O zaman ıtüdyoda çalı§ıyordu. Ö • 
Goesta Berling adlı eserde birinci lüm haberini alır almaz &tüdyoyq 
rolü vermitti. bıraktı, ıiyahlara bürünerek ilk ge• 

Stiller bunları yaptQctan sonra mi ile lıveçe geldi ve kendisini meç• 
Gretayı Amerikaya götürdü. Onun hul bir varlık olarak bulup bütiin 
günden güne ilerlediğini, parladı • dünyada tanınmı§ bir töhret haline 
ğını ve günün birinde bir yıldız ola- getiren adamın mezarına koştu. is .. 
rak bütün dünyaya ışık saldığını veçe gelip uzun vakitler geçirmesi • 
ıördü. Greta Garbo, ondan ayrılmış nin bütün sebebi budur.» 
ve ba!kalarıile çalı!mağa başla - Ayni muhabirin anlatışına göre 
mııtı. Stiller de tek başına lsveçe Greta Garbo hali hazırda İstokhol• 
döndü. Kendisi gerçi büyük bir ser- me yakın bir yerde küçük bir apart
vet kaza.nmışt~ .. Fakat. ~~erikaya imanda oturmaktadır. Holivud!\ ne 
Garbo ıle bırlikte gıttıgı halde zaman döneceği belli değildir. 

,, 

Sinema Haberleri: 
~--- --

T raumu)us ismindeki filmde çok 
muvaffak olan Emil Yannigs Tobis -
Cenama tarafından iki film için anga

Marshal beş sene müddetle R. K. O 
Radio film ~irketine girmiştir. Her se• 
ne üç film yapacaktır. in~ filmini <<Ma-

je edilmiştir. 
}f -dam razı !n ismindeki filmi Ann Har-

Jcnny Zugo Kraliçenin gençliği is- ding ile beraber çevirm~tir. 
mindeki bir filmi ~evirmektedir. * 

Lilyan Harvey Siyah Gül isminde 
bir film çevirmiş ve bu film oynadığı 
yerlerde büyük muvaffakiyetler ka-
zanmıştır. 

• Alman mekteplerinde 6600 tane 
sinema makinesi vardır. Ve tedrisat 
sinema yolu ile yapılmağa başlanmış

HoJivutta R. K. O Ra<Jio şirketi 

(Lily Pons) un iştirakiyle <ıÇok riiya 

görüyorum>> isminde yeni bir film çe
vinneğe başlamıştı. Bu film, aşk ve za

ferin rekabetini, ~en bir musiki alemin
de göstermektedir. 

Lily Pons bu filmde on şarkı söy .. 
tır. * , leyecektir. iki tanesi Lakme \.e Rigo-

Almanların yaptıkları Friesennot letto operalar.mdan alınacaktır. 
filminin, menedilmesi hakkında Sov- Lily Pons, sahnede şöhretini yayan 
yet Ruslar tarafından, Almanya hari- yıldızlardandır. Verem istidaClı görü1-
ciye nezareti nezdinde teşebbüsatta düğü için küçükken çok itina görmüş. 
bulunulduğu söylenmişse de bu haber Konservatuvara girmiş piyano dıplo· 
Alman mahafili tarafından yalanlan- ması almış ve sonra ııarkıya heves e-
mıştır. lderek evvela Fransada ve sonra da * Metropolitin'dc işe başlamış, ve büyük 

İngilizlerin meşhur artisti Herbert şöhret kazanmıştu. 
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Cevabını •• lgi rengin 

Verebilir misiniz? Uç yeni ve zarif model veriyoruz Su arı Nelerdir? 
1 - Baklanın kararmamasi için ne 

yapmalı? 

2 - Eski patateslerin rengi ve lez· 

zeti nasıl iyileştirilir. 

:J - Yemek pişirirken elinizi yakı
yorsunuz?. ilk evvel yap cağınız fey 

nedir? 
4 - Diğerlerinden bafka türlü pişi

rilen yeşil sebze hangisidir>. 

Bulduğunuz Cevaplar Doiru 
mudur?., 

1 - Baklanın kararmaması için 

nyıklarken tuzlu suya atmalı. Bu su
yun içerisinde yıkamalıdır. Pişirirken 

kapağını kapalı tutmalı. İkide bir aç
mam lı ve dereotunu ta ineceğine ya

kın koymalıdır. 

• 
2 - Patatesler kaynarlien suyuna 

bir z limon sıkarsanız. hem rengi hem 

de lezzeti düzelir. Griye kaçan renk 

kaybolur. - p " 

• • . .' 
3 - Yemek pi;Jirirlien eliniz ya • 

nmca ilk yapacağınız fcy yanık yere 

• 

Rengin eyi olması için en birind 
şart sıhhatli olmaktır. Eğer iç makine
de bir bozukluk, arıza varsa aynanız 
size bunu derhal haber verir. Soluk. 
yorgun bir yüz, çekik gözler hazım ci
hazında bir bozukluğa dcliılet cdCbifü. 

Sabahları kalkınca habni çiçeği kay
natarak çay yapınız. Bundan bir fin. 
can içiniz bu hazinl cihazındaki lJoznk
luğun, i tahsızlığın önüne geçebilir. 

Sabah akşam be er defa harekatı 
tcncffüsiye yapınız. Ve gayet derin ne· 

fesler alın~ Teneffüs uzuvlan böyle 
tahrik edilince cilt berraklaşır ve göz· 

ler parlamağa başla. Pis ve kullanılmıt 
havanın her zaman ciğerlerden çıkarıl-
ması lazımdır. Bunun için teneffüs ha-

1 ~tlerini çık bir pencerenin önünde 

1.yapınız . 
Her yemekte ya meyva, ve yahut ta 

çiğ salata, (çiğ havuç salatası, yeşil sa
lata) yiyiniz ve yemek aralarında bir 

bardak su içiniz. Rastgele vakitlerde ve 

hele yorgunken de u içmeyiniz. Yüzü· 

nüzü yıkarken sertçe bir lifle cildinizi 

uğuşturunuz. Cild, albndaki tabakada 

bulunan hücrelerle beslenir. Eğer bu 

hticrelere Friksiyon y pılmazsa tenbel-
hemen asit pikrik sürmektir. Bu ıu-

toplnmasına mani olur. Ac1sıni alır 
ı lefİrler. Ve cildi besleyemez olurlar. 0-

:ır nun için ara sıra bunların harekete ge-
ve bütün diğer yanmalarClan dah"a ra. 
buk i:rileştirir. Yalnız zahir olduğu için J tirilmesi lilzımdır. Lifte bu · i rnükem-

ihtiyatlı kullamlmaeı ve açık yaralara 
· melen gören bir usuldür. 

; flkb h Yüzünüzü yıkadığınız vakitler de sürülmemesi lazımdır. 
a ar geldi. Ne yapayım, ne gi- re sokabilirsiniz b d ·· ·ı k ümkii v ' * yeyim 1 .. Sorau}an giyinmiye düşkün .. · . ura 8 gos~erı en umaflardan yap1 • m nse yagmur uyu kullanınız., 

4 - Diğerlerinden farkli pişirilen olan her kadını her mevsimde düşün- la Fak~t bö:le. hır ~azırJığı olmıyan .. flırs_a en .~ustesna bir ilkbahar kiya • Bunu temin etmek imkanı olmadığİ 
. d"' b' . r resımlenmızdekı modellerden 'at' etı olabilır. lard da ul )eşıl sebze ıspanaktır. l\yıldanıp bir uren ır şeydır. Evet ne yapmalı}. f . . 

1 ı- S wdaki . . zaman uya y af, yahut arpa 

k d f l k S
. . d'd .. 

1
. . 

1
_. ade edebılırler. Buradaki büyük cepli ag tayyör. genıf ceplcrile ar• yah kil k tı•v• i 

ço e a ar yı andıktan sonra ıuyu ıze şım ı en soy ıyeyım Ki bu ilk- k . . . . . ,. kasının "ks~ li . l ok .. ve ut ta oyup suyun ser ıgın 
süzülür. Üzerine tuz serpilip suıuz baharda kıyafetlerde ...,, itibarile bü- olları çıft dıkı,lı harikulade 'ık truva zelcl" {:' ·u çe gel ~~· e ç gu- gideriniz. 
olarak ve kapalı tencer_·_ı .. ·ı· yiik bir deği\liklik yoktur. Yine geçen kar açık mavi renktedir. Lacivert bir Dırı'g;e .u~ı büe~t_:aphı a ~· . aka Eğer küçük bir müslin parça ının 

eoe pıfırı ır. k' 'b' aka lb' ·· · . ·ı . . rının un ususıyetı y ~ 
Halb k" ·ı fa 1 LaJa "b' L sene ı gı ı truv r ve tayyör modası c ıse uzerıne gıyı mıştır. sındadır Bu yaka .. d-'-! bl"' içine bir parça buz sarar yu'"zünüzü yı• 

u ı yeşı su ye :ı n i• ı seo • d O . . y ı__ 'lar lb" .1 . · ıçın au uzun ya· ' var ır. nun ıçın geçen enelerden ar- 8Ka ı e ıse ı e aynı kumaştan k d d h k l\_ k __ ı_ı_ b b .. .. .. .. 
zeler açık kapakla pifirilirse renkleri· ta k I t .. k 

1 
. k im asın an a a açı tır. '-"!il kapandığı ....... tan sonra u uzu yuzunuze aur-

nin yesilliğini muhafaza ederler ufakabaı.nr deağiy~~krl'klveb t~vak .. abr .a~ınlızı veDa.:nı rike~ ten .. yadpı ı~ktır.k zaman çift yakalı tayyör hissini ver- terseniz, cildi tahrik eder, ve renginizi 
. • şı ı e ugun u ıçım e- ıger ı tayyor e ço ı;ı tır Hele ekt d' Et k haf'f ki 

_....., • ._ ........................... -••••••••••••••••••••••••••• ... •••••••••••••••••••• •••• •• · m e ır. e ı OfUinsudur. güzelleştirir. tJ'.•• • , l ......................................... ~ ............ __.._..,.._ ................. ~ ... ..-...... ~ ................. .... ı un ışıer : 1 Ne Yemek Yapsam? 1 Çocuk bQJ{(;:r;;••••••••••••••••-•••••••••••••••·-· .. ·-

Resimde görd~!ü.?o!'.ı~::Ü Elbise Bezelyalı omlet İlkbahar nezlesi ve portakal suyu 
günlerinde, bilhassa gezintilerde, kır- iç bezelyalnrı ayıklayıp haşlayınız. Havaların gün-
huda, bahçelerde giyilecek gayet aü· Pişince ateşten indirip suyunu süzü- den güne ısındıjı, 
zel, zarif el örgüsü bir elbisedir. Önün· nüz. Eğer fazla su koymaz da tam pi- güneşin her gün bi-
de jile gibi bir parça vardır. Yaka bu şccek kadar su koyar ve süzcrseniz, raz daha fazla par-
parça ile ~raber çıkmıntır. Kollari tabii bezelyaların lezzeti kendinde ka- 1adığı bu günlerde 
reglandır. Örgü tersti yüzlüdür, enine lır ve daha lezzetli olur. Bu bezelyala- soğuk algınlıaı da 
örüldüğü için açılma, yer etme tehlike· rın üzerine kızdırılmış yağ dökersiniz. pek kolay gelir. Bu 
si de yoktur. Esasen dikkatle örüldü· Çalkaladığınız yumurtaları bu kızgın güneşten küçük bü-

ü ve temiz kullanıldığı takdirde VÜ• ~ yağın içine dökerken bir elinizle de yük herkesin istifa-
cudda çok güzel durur. Bu yıl l>aliaı: tavayı sallarsınız. Yumurtalı kabı sütle de etmesi J.az.ımdır. 
mevsiminin en güzel modaıi olan llu çalkalayıp onu da tavanın içine döker- Fakat unutmamalı-
el örgüsü elbiseyi bilhas~ k'izl~rin:ıiza siniz. Yumurta pişince daha tavada i- dır ki bu sıcaklık hu 
tavsiye ederiz. ~ , ken ortasına bezelyaları döküp ve kat- mevsimde ekseriy--

Model, 16 ile 25 araaiACla a•nı kiz. layarak tnbağa boşaltırsınız. ruzgarla karışık c..-

lara çok yakıpn bir kıyafettir. Bu e). Yalnız omletin tıkışık olma- Jur. Ve bu çocuğun 
biseye göre kıaa topuklu fP.Ol ay

4
klia• ması için fazla pi9irmeyiniz. Kabarma- aoğuk almasına .e-

bılar tercih edilmelidir. sı için de yumurtaları hiç bekletmeyi- bep olur. Bu mev-
Bu elbiseyi örmeğe liatWlı~ za. niz. Çalkalar. çalkalamaz, derhal kız- simde de bebeie yi-

man bilhassa jilelerin zarif . o~ıina: gın yağın içine dökünüz. ne yünden örgülü 
C1ikkat ediniz. Jileler bu el lSrgiltU elbl· Patateali Omlet.. pantolon giydirme-
senin bütün zerafetinl temin etınlf ~ Patatesleri küçük küçük fındık ta· li ve bunu ta göğaü-
lur. • , nesi gibi kesin. Bol kızgın yağın içeri- ne kadar çıkarmalı. 

t· sinde penbe penbe oluncaya kadar kaa üzerine de yine yünden bir ceket ıiY- bayi iaıtmalıdır. Çocuğu içine koyd\I" 

Örgüde kolaylıklar vurun .. Ve sonra yağın içerisinden çİ- dirmelidir. Çocuğun vücudu kadar el- iunuz zaman tifeyi çıkarırsınız. • 
Kroşe ile bant veyahut kupk 8rila· karın.. lerinin sıcak olması icap eder. Halbu· Parka vo yahut açıklık bir yere 111' 

ğlinüz zamanlar ilr.i kenarından ikifor Yumurtaları çalkalayın. içerisine ki çocuklar eldivenlerini çılı:amııwnı dince arabayı gün<t1li yerde durdurrı>•" 
sırayı ga:ret sık örmeliainiz. Aksi taJi.. bir parça da tuz atın .. Kızgın yağın j. pek çabuk öğrenirler. Bunun için el- la dikat edin .. 
dirde açılır ve bollanır, biçimi bozu• çcrieine dökün •. Yumurtalı kabı sütle divenleri kol ağızlarına ili,tirmelidir. Bütün bu ihtiyatlardan mııada çocoiı-
lur. çalkalayıp onu da tavaya dökün ve ta· Fakat çocujia kalın ve ağır olblae· portakal suyu da verirıieniz, çok foydO" 

• 1(-. vayı sallaya sallaya hızh at.,.te bir kaç !er giydirmemelidir. Sokal!a çıkacağı h olur. Bu çocuğun soğuk almasın• ın• 
Örülmüş ceketlere vesaireye (lüğ • • dakika pişirin. Fazla yağı varsa tava- vakit arabasına fazla örtü koymamalı· ni olur. Henüz pek küçük olan çocuk" 

me dikrrken ters taraftan düğmenin nın kenarından süzün .. Yumurtanın or dır. Yalnız çocuk sokaAa çıkamadan !ara bile fasıla ile günde bir portakıJ •
0

" 

n ~tın•.: ·a bir par<;a kum aş v~~a~ut da 1 d~ğrne ve yahut kumaş parças'. örgü - taeına patatesleri dökün .. _üzerine yu• ~ir ~e.yrek .ev~el arabayı hazırlamalı ve yu içirilirae çocu~n soğuk .. al.11'.~lı~"' 
J.ır du~me koyup bernber dıkını<. Bu nun açılıp bollanmasına manı olur. murtayı katlayarak tabaga boşaltın. ıçcrısın• bır 9ıf" sıcak su koyarak ara• kal'fl mukavemetı arttığı gorfilur. 
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Koca burunun aklı İlkbahar masalı Bu haftanın bilnJecesi: 

Tavşan kardeşler ellerine bir 

pcnber geçirmi , o çekiyor o çekiyor, 
bir türlü paylaşamıyorlardı. ikisi de 
O}'Jlamak istiyordu. Benimdir, senin
dir diye kavga edip duruyorlardı. 
il::::: 

Faydalı bilgiler: 

Vaktiyle bir meşe ağacının kovu
ğunda dokuz çocuklu bir Çin ailesi o- ı 
tururmuş. Bunların burada yaşadıklan 

1 zamanda dünyada ne bahar olurmu~. ı 
ne de yaz. Her vakit kışmış. Yerler 
her zaman beyaz karlarla örtülüymüş. ! 

Bu ailenin en ufak çocuğunun adı , 
Baharmış. Bir gün Bahar sabah erken 

1 yatağının içinde doğrulunca her gün-
1 kü gibi soğuktu. Bahar: «Bugün de 
hava yine soğuk >> diyerek yata ğından 

Bunları uzaktan seyreden ko- fırladı. Annesine: 
ca burun dayanamadı ((kavga edecek - «Çıkıp ocak için biraz ça.lı çırpı 

K d 1 
. k . toplayayım anne, yoksa donacağız» de-

ne var. ar C(! erın avga etmesı a- d" 
ı. 

yıptır. Paylaşırsınız olur biter» diyerek ' Fakat hava sah'd k d - k . .. .. I . ı en o a ar sogu -
çenberı ortasından boldu. tu ki annesı Baharın odun toplarken 

donakalabileceğini düşündü. Onun İ· 
çin biraz su ısıttı. Bir şişenin içine dol
durdu. Bahara verdi. 

Çing - A - Lingin sevgilisi kim? 
,,.-

. 
2ı :?3 
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Kuşlar nasıl dünyaya geldiler ? «Paltonun altına koy. Odun toplar
ken bu seni ısıtır» dedi. 

Dünyada çeşit çeşit hayvanlar var. 
insanlar da bunlardan biridir. insan
ların da hayvanların da bütün vücudu 
~ikleri, tırnakları, etleri her şeyleri 

töze görünmeyecek 
4dar ufacık ufa
tık feylerin bir araya gelmesinden ya
ı>ılınıştır. Bu ufacık fey1ere hücre der
ler. insanlar da ve gördüğünüz hay
~anlarda bu hücrelerden sayılamıyacak 
adar çok vardır. 

Fakat . .. Bazı öyle hayvanlar vardır 
ll:i bunlar yalnız bir hücreden yapılmış· 
tır. Bu hayvanlara Ampir derler. Dün
>'• yüzünde daha kimse yok
ll:tn bunlar vardı . Yani dünyaya 
ille doğan canlı şeyler bu hayvanlardı. 
Bunlar evvela böyle tek hücreli yaşar
~kcn yavaş yavaş bir kaçı bir araya 
~~lip yaşamağa başladılar. işte bu bir 
"'4IÇ hücreli Ampir çok hücreli hayvan-
1-nn ilk anası oldular. 

Yav• yavaf bu bir kaç hücreye bir 
~ hücre daha katıldı. Bu beraber ya
'6Yan hücrelerin her biri başka bir iş 
IÖnneğe başladı. Bir kısmı kemik ol
du. Bir kısmı deri oldu. Böyle böyle 
bugünkü gördüğünüz hayvanlar ve in
'-n]tr dünyaya seldi. 

Fakat bu .çok hücreli hayvanlardan 
Ült dünyaya gelenler de balıklar oldu. 
Onlar buıünkü balıklara benzemiyor-
1-ıdı. Fakat yine su içinde yapyorlar
dt. Derken balıkların plaomelcri ya
"Wf yavaş akciğer olmağa başladı. Kü
~ mantar gibi zarları yava~ yava, el 
~ini almağa bafladı. Bahklardan 
'oQra belki milyonlarca sene dünyaya 

hakim olan bu hayvanlar oldu. Fakat 
onların zamanı da gelip geçti. Yerde 
sürünen hayvanlar yavaş yavaş ağaç
lara tırmanmağa b8rlladılar. Kalın sert 
pulları yavaş yava,.!' tüy biçimini aldı. 
EJleri parmaklariyle beraber kanat bi
çimine girdi (1) numaralı resimdeki 
kanadın kemiğine bakarsanız gorur
sünüz. Tabii bu kuşlar bugün yaşamı
yor. Fakat ilk yaşayan kuşlar bunlar
dır. Derken bu kanatlar biraz daha de-

' t ,,, 
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Bir gün Çing - A - Ling güzel, ha- Çi.ng - A - Ling bahçeye çıktığı va-

~
'"rtr ,/Jrl'.1 ~ 

\ ~· ,,L;· .~ 
ğişti bugünkü daldan dala uçan kuş- ~\ 

vuzlu bahçesinde dolaşırken uhah işte kit arkasından üç hizmetçisi de geldi. 
benim sevgilim Piko da buradaymış Onlara hemen gLdip Pikoya pasta ge
amma ... Pasta getirmeği unuttum~> tirmelerini söyledi. Üçü birden ko tu
diye söylendi .. Acaba Çing -A -Lingin \lar .. Fakat şimdi Hbu hizmetçiler de 
sevgilisi bu Piko da kim~ Merak mı e- nerede? Biz görmüyoruz» diyeceksi· 
dlyorsunuz. Elinize kaleminizi alın. niz. Değil mi~ R~srne dikkatli bakın. 
( 1) numaradan başlayın (2) numara- Her tarafa çevirin. Üçünü de bulacak· 
ya bir çizgi çizin. Sonra 2 den 3 e 3 ten 

1 
sınız. Bulunca yerlerine işaret e · n. 

4 e ta i3 e gelinceye kadar numara sı- Resmi kesip bize yollayın. Biı: de ize 
rasını bozmadan hep böyle çizgiler çi- güzel güzel hediyeler yollayacaöız. R e
zin. Çing - A - Ling'in sevgilisi mey- simle beraber adınızı adresinizi yolla-
dana çıkacak.. mağı da unutmayın .. lar meydana geldi. Bugünkü kuşların ~~ ~ ~ 

kanadına bakarsanız, yine baş parmak ;,Ç~' c:=::.-----

ile, şahadet parmağa benzeyen bir ke- Bahar şişeyi aldı, gitti. Henüz odun 
rnik görürsünüz. 

1 

toplamağa başlamışta. Karşıda tuhaf 
Kolay Resim Parasız eğlence 

kıyafetli bir adam gördü. Her tarafın
dan buzlar sallanıyordu. Sakalı saçları 
buz içindeydi. Bahar r.ıimdiye kadar hiç 

Buraya örneğini koyduğumuz l.öy 
resmini yapmak o kadar kolaydıı ki 
eğer resim cğretmeniniz yaptığınız re!4 
simleri beğenmiyorsa bile bunu gC.: ... ü n
ce beğenecektir. Bütün yapacağ.nız 

şey ilc.i O ile bir M harflerini yazmak· 
l böyle bir adam görmemişti. «Aman 
zavallı soğuktan ölecek, şuna şişemi 

1 vereyim de azıcık ısınsın >> diye düşün-
y l t k

. b l b' . dü. Ve şişesini uzatarak buzlu adama 1 Bu resimde gördügu-.. nüz tuhaf se-
a nız unu mayın ı un ar ızım .. .. 1 

h d 
. .. . . k d dogru koşmaga başladı. peti vapmak ne kadar kola'-•dır bili'-•or 

tan ibaret. Onları resimde gördüğünüz 

gibi birle tirince büyük O kedinin YÜ

cudu olur. Aşağısından bir de çizgi ya• eımp e emıyecegımız a ar uzun se- ı ,/ " ,, 
neler içinde olmuştur. Bugün de yine .. Baharın b~ a.damın Kış baba ~ldu- musunuz}. Bakın anlatayım .. Yar~m 
böyle değişiklikler olmaktadır. Fakat gundan haberı bıle yoktu. Halbukı her il ceviz kabuğu alın. Babanıza rıca edın. 
0 

kadar yava;ştır ki biz farkedemiyoruz. tarafı böyle buz gibi yapan kadar için- Karşılıklı iki tarafa iki küçük delik aç-

parsanız kuyruk olur .. Küçük o kedi· 
nin kafası, M de kulakları .. Nasıl ko
lay değil mi?. .............................................................. de bırakan hep bu Kış baba idi. Kış ba- tırsnı. 

Karikatür: I ba elindeki sıcak su şİışesi ile Baharın 1 Bu deliklerden bir lastik parçası ge-

D 1
. • ? kendine doğru geldiğini görünce kaç- I çirin. lki ucunu biribirine bağlayın, or-

e ı mı ne d b' k'b · ·· ·· · mağa başladı. Çünkü dursa şişenin sı· tasın an yanmış ır ı rıt çopu geçı-

Böyle çeşit çeşit harfleri kendi ken• 

.; ~/ caklığı onun bütün karlarını, buzlarını rin . Çöpü büküp büküp masan~n üst~-
. eritecekti. Onun için Bahar koştu 0 ne bırakın , tuhaf tuhaf zıpladıgını go· 

1 1. kaçtı, Bahar koştu, o kaçtı ve nihayet rürsünüz. 

,;/ 
·, -

1 - Bir gidip gelme ikinci mevki 
vcr evlat. 

2 - Neresi için?. 
3 - Allah allah burası için tekrar 

canım gidip gelme .. 

memleketten dışarı çıktı. Ve çıkar çık- Daha tuhaf olması için kabuğu re
maz ağaçlar yapraklanmağa, çiçekler simde gördüğünüz gibi boyayın. T ~
açmağa, güneş parlamağa, ufak kuşlar pesine de yine resimde gördüğünüz bı-

1 b k k · pıRhrın dinize birleştiriniz. Belki daha başka 
ötmeğe başladı. Karlar, buzlar erime- , çimde ir mu avva esıp Y8 

'('" • 
ğc ba,ladı. O zıpladıkça gülmekten katılırsınız. resimler de yapabilirsiniz. 

işte her sene ilkbaharın gelmesi o - · • V {ı 
küçük Çin ~harın yüzünden~ir: Za- Geçenki Bilmecemızde nazanan or 
ten bu mevsıme bahar denmesının se
bebi de yine o Çin Bahardır. Onun adı 1 5 Mart tarihli bilmecemizde 

Bahar olduğu için getirdiği mevsime ı ihamiy~miz olan biı ko090
l 

de Bahar dediler. \stanbul 1 l inci mek

biı1nd tih T etümmcler sok.Ak 1-4 de Mehmet Ali 

aaatini oğlu Celal. 
DOLMA KURŞUN KALEM 

tepten 163 C elal ka· 

z.anmıştır. Talihli o· 

ku) tKumuı\a letan· 

\,ulda bulunan di~er 

kazananların paza1te· 

si pe~•embe günleri 

öğleden sonra hediye-

1.rini biuat idareha-

istanWI kız liacsi B/ 1 den 1 .33 Fikret 
Enü, Y edikulc Hızır llyaa aokak 8 de 
Y oısi kw Vilaaiya. l.tanhul T crakkı lisesi 

Remin dördüncü, Kocamuatafa pap Ab· 

dullah dede sokak 26 da Feriha, 

MUHTIRA DEFTERİ 

1stanbul erkek lisesi B/ 1 den l <) 1 Sıt• 
kı Elçin, Tokat Moda terzihan,. ı terzi 

Geçcnlti bilmece· 
nemizden almalan la- '- lf ı_ı G"l l t b 1 l ı · · miz.de futbol topu .. a ası -ıasan u mez. s an u .ız ı esı 

21mdır. Tap okurla- Jra.aanan l•tanbul 87 Jale Şevki, Yozgat orta mekteop A 1 1 

nmızın hediyeleri po!!· Liae•irulen Bür- den 536 Ecmel, Fatih Tetümmclr•r sokali 

ta ile göndt"rilir. han Öz 14 te Mehmet Ali oğlu Hadi, Amasya Ye-

OYUNCAK §il ırmak be.,inci mektep 252 ih n .u, 

lstanbul 61 inci mektep 290 Saadet, Süleymnniye No. 6 dan Ekrem C.:.ılreç. 

Mer in ldhalat gümrüğü mutrilsebe birinci Hayrabolu ilk m ektep birinci sını ft.m 12 

katibi Esad kızı Suna, İstanbul 49 uncu M. Ali oğlu H üseyin Özkan, 

mektC'p sınıf 4 ten 89 Hatice, Menıin aı;ır LOSYON 

ccıa reisi Bay Şevki oğlu. ı 1 inci mektep A / 3 ten 44.s Şukraft 

. Bir gün' dört beş arkadaş bir araya geldiler. Oyun oynayacaklardı. Körebeden başlayalım dediler .. Ayı kardc-
tın ıözünü bağladılar. Ebe yaptılar .. Ayı kardeş kapalı gözlerle şuraya buraya saldırırken eline bir fCY geç.ti. Bunu 
l<oea1tulağln eteği zannetti. Çekmeğe başladı .. Tam o sırada annesi içeri airdi, bir de ne aöraün çay takımları tan-

DOLMA MÜREKKEPLİ KALEM Nimet, Cağaloğlu Nurosmaniye cad. 15 te 

İstanbul 44 üncü mektep C/ 5 ten Se- Reyhan Yüksel, Yenikapı Yalıbo u i 4tde 
mahal, 49 uncu mektep 2 inci sınıf 149 Mehmet Arif Akın. 
Fatma, Hasköy Camialtı ıokak Sara, Fa- (Arkası yann) 

l•t ~ungur yerlere iniyordu. 
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Düşmandan 
zabitin sorgusu 

netice vermişti 

• 
esır alınan 

• • 

l Milletler Cemiyeti Cenevrede Balkan 
konseyi Londrada Antanh · hesabına 
bugün toplanıyor neşredilen tebliğ 

ıyı 

Sandal kadirgaya yana§tı. Dört 

levent her tarafı ıımııkı hağlımmıt da Kortu dan gelmit olan dört ka • 
olan genç bir adamı ~verteye çı • dirga ile birlikte bugün öğleden ıon-
kardılar. Süleyman diyordu ki: ra Magusaya gönderdi. 

- Her !ey umduğumuzdan daha - Neden limana sokmadı?. 
kolay oldu. Donanmada herkes uy- - Çünkü donanmada hastalık 
kuda .. . Bunlar da pek az kişi .. · Aı- var. Tifüs hastalığı .•• 
kerlerin bir kısmı karaya çıkarılmıt Mülizimin yalan ıöylemediii 
olmalı! belli oluyordu. Çünkü böyle bir haa-

Pu\at sordu: talık olduğunu Suda civarında rast-
- Getirdiğiniz adam sordukları- ladıkları balıkçılar da onlara haber 

nızı bilir mi acaba? vermi,lerdi. 
- Bilmesi lazım. Zahittir. Nefer Pulat ta arkadaıları da bunun böy 

değil... le olacağına fÜphe etmemeğe baı • 
Pulat pek yakından ve dikkatle lamıılardı. 

bakınca onun genç bir mülizinı ol· Amirala 
duğunu görmüıtü. İsanın uğruna Mektup 
Ti=rklerle savaımak için yakınlarda Tifüs hastalığı Korfudan gelen 
gönüllü yazıldığı anlaııhyordu. gemilerle Matyanonun gemisine ge-

Pulat onu kaldırttı: çer diye Amiral böyle yapmııtı. 
-Kmaraya götürelim. Orada sor- -Venedikten gelen gemilerde ne 

guya çekeriz. ı varmıt? 
Götürdüler. , - Ne olacak, erzak ve cephane .. 
Kandil - Ali.!. .• Yalan söylemediğin an-
Altında. .• 1aıılıyor. Sözümüzü tutacak ve ıe • 
Kamaranın küçük ve yuvarlak ni öldürmiyeceğiz. Misafir gibi ka • 

penceresini iyice kapadıktan sonra lacaksın burada . .. Fakat yalan söy
beziryağı kandilini yaktılar. Aydın· lediğin ~örülürse vay haline . . . 
hkta etrafı görmeğe baılıyan genç 
mülazimin gözleri büyük bir korku 
He büyümüıtü. Kılıklarından bun • 
ların Türk olduklarını hemen an • 
lamııtı. 

Pulat ona soruyor ve Süleyman 
tercümanlık ediyordu: 

Pulat son sorguya gelmitti: 
- Matyano limana bir ıey yol -

ladı mı? 

-Yolladı. 

- Ne yolladı? Kime? 
- Amirala bir mektup yolladı. 

Bu bir rapordu. 

(BQffaralı 1 inci yüzde) (Baffarafı 1 inci yüz.de) 
çıkamayacaklarıdır. Estia gazetesi, bu tebliğ ile, Balkan antantının ve bu 

Onun için konseyin toplanmasından sonra da nazır- meyanda Yunanistanm paktın hudutları haricinde de 
lar komitesi toplanmağa devam edecek ve gayeye var· bazı taahhütlere girmiş olduğunun sabit olduğunu yaz • 
mak için çalışacaktır. makta ve bu noktanın Çaldaris hükumeti tarafından. Ce

Komite bugün öğleden evvel çalıştığı gibi öğleden nevre protokolundan gizli tutulmuş olduğunu ilive et
sonra da toplanıp çalyptı. Toplantı hakkında fU tebliği ver· mektedir. 
di: ı Venizclist gazeteler, Balkanlar haricinde her türlü ta-

«Lokarno muahedesini imzalayan devletlerden üçünü ahhüde tiddetle muhalefet etmektedirler. 
temsil eden küçük komite, bütün gün vaziyetin tetkikine Yunan ajansının tebzibi 
devam etmiştir. Müzakereler ilerledikçe ·daha sıkı bir 
noktai nazar takarrürünün bariz bir şekil aldığı memnu- Atina, 13 (A.A.) - Atina ajansı bildiriyor: 
niyetle görülmüştür.» Küçük antant ile Balkan antantı müme~sillerinin Ti· 

Bir aralık Lokarno devletlerinin konferansına maliye i tüleskonun riyaseti altında, Cenevrede~ı top~tısına 
nazırı Mister Çemberlayn da iştirak etti. Diğer taraftan ı dair Havas ajansı tarafı~dan ~apıl~n neş;ıyat muna-ehe
hariciye nezareti müstesan Lord Krambon Milletler Ce- tiyle aelahiyettar mahaf ıl, aşagıdakı malumatı vermekte· 

miyeti umumi katibi A~enolu kabul etti ve daha sonra dir: . .. .1. p l"t" b · t' •1,~!-L et-
y l · · ·· ·· ·· B" l «Yunanıstan mumessı ı, o ı ıs, u ıç ımaa unu. 

ugos avya murahhası Punç ıle goruştu. ır ara ık Al- . .. y l Balk t t sabık reisi Tıtüleako 
L d · · d h · · . memi.ftir. a nız an an an ı 

manyanın on ra sefırı Von Hoyeş e arıcıyeye geldı. f d k . t t" t ek u""zere yapılan bir da· 
h · · • ·· ·· .. h · . . tara ın an no taı nazar ea ı e m 

ve ancıye nazırı ıle gorustukten sonra arıcıyenın hu- . · l k y nan"ıstanın Milletler Cemiyeti nez-.. . . . . .. · vet netıcesı o ara , u 
kuk muşavırı ıle hır muddet kaldı. dindeki daimi murahhası Rosetti, tesadüfen orada bulun-

Konsegin bugünkü içtimaı muştur. Rosetti, Havas ne:;;riyatı hak~ı?.da izahat istedi: 
--------;......------~~. ği vakit kendisine bunun gazetelere Tıtuleskonun noktaı 

Konsey yarın Sen Jems sarayının kralıçe salonunda 

1 

t bl'·d "baret oldug·u cevabı verilmi.h•. 
ı k S 1 l d • · . b nazarını e ıg en ı v-.aa • 

top anaca tır. a on çok gen~ oma ıgı ıçın ütün da- Şuruı muhakkaktır ki, kendi hük\ımetinden talimab 
vetliler sığamıyacak, gazeteciler müzakereleri ve nutuk- olmadıkça Yunan mümessilinin Balkan antanb namına 
lan başka bir odadan dinliyeceklerdir. Buna göre terti • · n~rolunan bir tebliğe İft~ak .etme_si gayri _kab~: Eaa· 
bat alınmıştır. sen mümessile bu yolda hıç bır talımat verilmemiftir.>> 

Konseyin bugünkü içtimaında Flanden ile Belçika baş- Yunan Başbakanının izahatı 
vekili Zeeland tezlerini anlatacaklar, sonra toplantı pazar• 
tesiye talik edilecektir. Konsey müteakip günlerde içti • 
malarına devam edecektir. 

Konsey bir komite mi seçecek? 
Buradaki Fransız mahafilinin istihbarma göre, Millet

ler Cemiyeti konseyinin meseleyi tetkik için hususi bir 
komite teşkilinden bahsediliyor ve bu komitenin Dani
marka, Portekiz, İspanya ve Türkiye ile Cenubi Ameri
ka devletlerinden teşekkül edeceği söyleniyor. Komite 
meseleyi tetkik ettikten sonra tavsiyelerini Alman hüku
metine tebliğ edecektir. Almanya bu tavsiyeleri redde -
decek olursa Esamble toplanacak ve karar verecektir. 

Almanya Reni tahkim edecek I 

Atina 13 (A.A.) - Çaldariı tarafından yapılan bir 
talebe cevap olarak baıvekil Demirciı izahat vermiıtir· 
Bu hususa dair olan dosyanın tetkikinden anlatıldığı• 
na göre Balkan itilafı protokol unun Cenevrede imzaıi 
esasında Yunan hariciye nazırı Maksimoı bu imzayi 
koymakla Yunanistanın Balkanlar haricinde biç bir 
taahhüt altına girmemiı olduğunu tasrih etmİf Te di· 
ğer imza eden devletler bu sarahati kabul etmitlerdir. 

Rüştü Aras Londrada 
Londra, 13 (A.A.) - Milletler Cemiyeti komeyiniıı 

Türk ve Danimarka azaları gelmişlerdir. 
- Artık elimizdesin, timdi aeni 

~eceğiz. Fakat uslu duracak ve 
ıorduklarımı~a c~vap vereceksin. 
Eier uılu durursan ve doiru cevap 
:verirsen sana hiç bir fCY yapmıya • 
caiız. Hatti. böyle olduğunu anlar 
anlamaz serbest bırakacağız. Likin 
ejer böyle olmazsa ölüme hazır ola
caksın! Nasıl? Ölmek istiyor mu • 

Palatın kalbi hoplamıttı. Fakat Berlinde çıkan ve Alman hükumetinin düıŞüncelerini 
nüz kabul etmemiıtir. Almanyaya yapılacak teklifte zecri ted • 
birler tehdidinden bahsolunur ve Almanya bu teklifi reddedertıl 
Milletler Cemiyeti konseyi zecri tedbirleri konutacakbr. Şimdilik 
bu merhaleye varılmamııtır. 

ıun? 

Mülazim hayat arzularile dolu • • 
tan gözlerini yukanya kaldırarak: 

- Hayır!. .• 
Demek istediğini anlattı. 
Pulat emir verdi: 

Ç ...... ' - ozunuz ••• 
Venedikli mülizim 

sonra serbeıt kalmııtı. 
sordu: 

-
bir dakika 
Pulat ona 

- Kaptan Matyanoyu tanır mı • 
aın? 

Genç adam baka kalmııtı. Türk 
levent reisinin ondan Venedik do -
nanması hakkında bilgiler istiyece
iini sanıyordu. Halbuki o yalnız bir 
kaptandan bahsediyordu. 

Kıbrı8tan 

Sudaya ... 
Bir kaç saniye duraklayınca Sü -

leyman çıkııtı: 
- Ne duruyorsun? Dilin yok mu? 
Mülazim ancak o zaman kendi • 

ıini toparladı ve cevap verdi: 
- Tanırım. Fakat ben onun ge • 

misinde değilim. Konuımadım da .. 
- Onun gemisi limanın neresin· 

:le? 
- Limanda değil o ..• 
- Ya nerede? 
- Kıbrısa gitti. 
- Yalan ıöylüyorıun. Seni öldür-

teceğim. 

- İnanmazsanız gidin de bulun. 
- ?!!... 
- Kıbrısta~ Sudaya gelmi!ti. A:. 

miral onu Rodoı sularında ke!f e, ar
kadaıı Maniniyi de Venediğe yol . 
ladı. 

- Sonra? 
- M :ı.tyano keıfinden dönü§te A-

miral onu limana sokmadı. O sıra-

bu cevabı alınca duruldu. anlatan DiplomatifC Korespondans gazetesinin yazdığı 
- Batka? bir makale Almanyan son vaziyetini gösteriyor. Bu ga-
- Baıka tey yollamadı. zete Almanyanın (Ren) mıntakasında yapacağı tahki -

M 1- b" · M ı f'lA mattan bahseden makalesinde hükumetin vatan parça -- ese a, ır esır. .. a ı an .•• 
_ Hayır... Böyle bir fCY olsaydı !arından her hangisini olursa olsun tahkimatsız bırakmı -

görürdük. Onun raporunu almak için yacağını, fakat bu tahki~atı~ ~~~-füi mahiyette olacağı-
• 1 · · d l ak 'd nı anlattıktan sonra şu sozlera soyluyor: 

amıra l'emııın en ayn ar iP en Al F "b" h d lar ahkimi. • • mil 
d b k h

. k' • • « manya, ranaa gı ı u ut ının t ıçın • 
ıan al at a ıç ımseyı ıetırme • 1 alt dö"k k · ett de"" ·ıd· On · · k . yon arca mı ece vazıy e gı ır. un ıçm e-
dı. sesine ve ihtiyacına uygun tahkimat yapacaktır. 

Yol gittikçe u•uyordu. Fransa, hudut üzerinde istediği tahkimatı yaptığı za. 
Sevgilisi ondan uzaklara gidiyor- man Almanya bu harekete itiraz etmemİf ve Fransayı 

du. Şimdi Kıbrısta ne olacaktı? A- hududunu dilediği gibi tahkim etmekte serbest saymlfb. 
caba yetitcbilecek miydi? Buna mukabil Almanya da kendi hududunu tahkim eder-

Gidebilir Miyiz? ken Fransanın buna itiraz etmemesini beklemektedir.n 
Pulat bafını kaldırdı. Hiç bir söz Bu mütalealar Almanyanın teklifleri kabul olunmadı-

söylemeden duran arkadatlarını iİ takdirde işgal safhasından tahkimat safhasına geçmek 
gözden geçirdi. Onlar da dimdik ol- üzere olduğunu göstermektedir. 

dular. Af manganın kararına sebep ne imiş 
Pulat dedi ki: 
- Gene yol görünüyor. Hiç ta -

lihimiz yokmuı... Acaba içinizde 
benim ıitnıek iıtediğim yere git • 
mek istemi yen bulunur mu? Acaba 
içinizde benim için «bizi bir kızın 
ardından koıturuyor, halbuki bun· 
dan önce yapılacak ne itler var?» 
diye dlf6nenler var mı? Ne dersin 
Ali? •• 

( Arka•ı var) 

AN11MANYETIK BfR CEP VE KOL 
SAAT SAHiBi OLMANIN MENFAATi 

Anrimanyetik olmayan en iyi Lir saatin 
bile kuvvei miknatisiycden müteessir olyp 
ayarının bozulduğunu bilir miydiniz? ııRE
VUE» saat Fabrikala rı, kendi icadları o

lup en son t erakkıyatı fenniyexe tevfikan 
ittihaz edilen em!!alsiz metodlar sayesinde 
imal ettiği antimanyetik saatleri en büyük 
miknatis ku\'vetinden bile müteessir ol • 
maz, ne ayarı. ne de işlemesi bozulmaz. Bir 
çok fabrikalar, saatlerinin kuvvei miknati
siyeden ari olduğunu iddia ederler. Fa -
kat, lsviçrede, Nöşatel saatçilik Resmi La
boratuarları tasdik etmi:.lerdir ki: YAL -

Övr aazeteaine göre vaziyet gittikçe karıımaktadu. Müake
reler uzun aüreccktir. Fakat Fransa tuttuğu yoldan a,.m....,.cak· 
tır. Franaa hükumetinin takip ettiği hedef Almanyanm iftiraki 
olmadan yeni bir Lokarno paktı imzalamaktır. Bu Jeaİ pakt. 
İtalyanm ittiraki olmadan da imzalanabilir. 

lngiliz gazetelerinin neşriyab 
Londra 12 (Huıuai) - Londra gazetelerinin fikirleri t&Jlece 

hülaaa olunabilir: Deyli Telgraf Almanyanın cevabını kat°I -.y• 
mıyor, ve İngilterenin zıt fikirleri yaklaştırmak. vazifeaini 7SP " 
mağa devam edeceğini, Fransanın bütün kuvvetile harbe mub•• 
lif olduğunu, fakat ümitsizliğe düşerek bir tarziye aramaia kal• 
karsa dijer devletlerin Fransaya karşı olan taahhütlerinin pek 
mühim olduğunu söylüyor. 

Deyli Meyi Alman askerlerinin Alman toprağına sirdiiinL o• 
nun için Almanyaya karşı zecri tedbirlerin mevzuu ~· 
yacağını anlatıyor ve Almanya ile Fransanın aran buhmm•• 
diplomasinin iflas etmiş sayılacağını ilave ediyor. • 

Taymia Almanya ile Fransa arasındaki dügünce farkuma ~ 
fazla olduğunu, bu yüzden vazi}·etin vahim telakki eclilcliiiol 
bildiriyor. 

lngiliz muhafazakarları ve Lokamo 
Londra 1 3 (A.A.) - Muhafazakar parti dıı itleri k.omiq' ,. 

nunun dün akşamki toplantı!lında, Sir Austen Chamberlaia. Sil 
Samuel Hoare ve M . Vinston Churchill söz almıılardır. Bunla'• 
Büyük Britanyanın, Lokarno muahedesinde müsarrah bütiin -1-• 
hütlerini ve Milletler Cemiyeti azası sıfatile uhdeaine diipD bil
tün vazifeleri hiç tereddütsüz ifa etmesi tavsiyesinde bulwunor 
}ardır. 

Her üçü de. ıu sırada, Almanyaya karşı alınacak yeaiae ci.a• 
rumun metanet olduğunu söylemişlerdir. 

Salahiyetli mahfeller, muhafazaklir partinin baılıca üç liclerinİO 
bu sözlerine büyük bir ehemmiyet atfetmektedirler. 

Diğer taraftan, bir çok resmi şahsiyetler, Hitleriııa dU. 
Keırlsruhe' de söylediği nutku çok şiddetle tenkit etmektedidel• 

13 ler de Londrada toplanıyorlar 
Diğer taraftan ltalya ile Habeşistana sulh teklifinde buluoarak 

iki tarafın da muhasamata hemen son vermeleri ve Milletler ce
miyeti esasları dairesinde anlaşmaları için müracaatta buluO:~ 
on üçler komitesinin de Londrada toplanacağı anlatılıyor. 13 eri 
Habeş hükumeti ile ltalya hükumetinin sulh teklifine verclikle•• 
cevaplan tetkik edecek ve ona göre ne yapılacağını kararlafl

1
r • 

caklardır. ltalyan murahhasının 1 3 ler içtimaının Londrad• 1~ 
· · · d b 1 d - b ·· · b k rarın ver• pılması ıc;ın nca a u un ugu ve unun uzerıne u a 

diği anlaıılıyor. 

Nız ({Rr::vuEıı SAATLERi HAKıK~ - EminönUnde bi.· otomobil kazası CezalandırıJan fırıncı 
~ 

mek çıkarttığı için 16 gün daha kaP9" 
tılacaktır. c19 

Şayet bu ikinci cezadan sonra 
'IEN ANTİl\1ANYETIKTiR. Doktor Ömer Nazminin idaresindeki Bundan bir müddet evvel Cağal • 

uREVUEıı saatleri ta::ı.mmış saatçilerde oğlunda bir fırın bozuk ekmek çıkart· 
otomobil dün Eminönünden geçer • j tığından belediye tarafından 8 gün ka-satılmaktadır. 

Umumi satış deposu: lstanbul, 
kapı Taş han 1 inci kat No. 19. 

Bahc;e· ken Üsküdarlı ahçı Mustafaya çarp -ı patılmıştı. 
mış, ayağından yaralamıştır. Bu defa ayni fırın tekrar bozuk ek· 

Jkarllf -fırıncı tekrar bozuk ekmek Ç 

sa bir daha fırıncılık yapmasana JIJiİ 
1 

saade edilmiyecektir. 



BIBAYB 
lamet Hulusi 

• MIDi Mücadelede 
_______ Casus Te kilitı iLK KAVGA 

14/3/93' h11 Po•t•nın Tetrlkeau 8 

lstanbulda kurulan istihbarat teşkilib 
iyiden ·iyiye faaliyete girişmişti 

Franauctulan: Marciaae koyacağım .• Bu da benim bü-
Mobilyalan kübik salonda, kartı yük babamın ismi 1 

kartıya oturuyorlardı. Minette'in - Vodvil kahramanlarının isimleri• 
elinde bir roman vardı. Fakat okumu· ne benziyor. Bayağı, kaba, gülünç! 
yordu. Robert, dudaklan aruına aıkJf· -· Büyük babam için gülünç diyor· 
brdıiı ıiıarayı yakmamıfb. Yemelin ıun hat Şimdi ben de ağzımı açıyo
hazırlanmuıru bekliyorlardı. Bir daki· rum. Sen fena adamım.. Tek sana 

On.. 7qine p.,...i; tam dokus ı marlan iifal ederek cuualuk etmiye --1
• L be ~- ~• geçti, ' dakika geçti, ikiıi birden benzemesin diye artık bir oğlum ol-

aene; tıiu' ajır, • İllce hesaplarla 117orlardı. k 
1un muhtelif -+i'Wine aerptiji to- Bu huauata pek müteyakkız davranan yeni urduklan ve içinde el'an kendi• sun da istemiyorum. Olmayacak! 

1"""'ll11a..... mahsulünü, fİIDdİ sene aiu' ajlr tuararpı. umumi iatlhbarat ıubeaile, bu lerini misafir gibi hissettikleri salona - Keyfin bilir ben de Napoleon ·un 
ince hesaplarla -.. etmek: n 450 tubenin Beyojlunda çahtaa sizli merkezi; yine göz gezdirdiler. yaptığını yaparım. 

on müaliimanın ar' ı 'mu bir saflık- ı bu cuua kadmlan birer birer ketfetmekte Her fey yeni, her teY yerli yerinde Minette gözlerini Robertin göz1erien 
(halife) invanam ...tikleri (heyula) ı secilanemİftİ. idi. dikti. Nal>ileon°un adı münakaşa ara· 
(Anclikaa kiliaeai) 1Iİııl adi bir kapı- İatibbar f1e • b k .Minette kocaına o gün yaptığını an- ama ne münnaebetle giriyordu? 
•e yabat (Aden ).lelD ı.:.:.-ük bir mea·' "' 1 at 19 n, u admları pek ya • lat w 1..--la ... 8 · N 1 • ...., 1 kmdan takip ediyor; fakat kendilerine biç maga. UUf!. ~ıT •• : w - u senın apo eonun ne yapmış· 
~ ~::!:..~ muti bir İngiliz bir teY hiuettirmiyordu. Maksat, bunların . - Bır sutnıne aramaga çıkmıştım. tı? 

l='ra, ba ~;..::;çoktan yapmlf, ha • mubaberatma vakıf olmak, banıi menba· Bıraz erken amma ıonradan ace· - Çocuğu olmuyor diye, Josephi-
ve icap eden lmtibatım da al _ lardan ne cibi itleri gördüklerini anlamak· leye gelmektense. ne'i bırakmış gitmişti. Ben de gidiyo-

d
-•-! _1_ ta Robert bunu biraz tuhaf bulmut· rum .. AllJahasrnarladık .. 

Şimdi it, oynanwek oyun ... - - • 
....._ _: artık uhneye çal&annaktan ibaret Bu kadınlann içinde en kudretli ve teh- tu: Ç w• • Kapıyı hızla kapayarak salondan 
~ likeliai, (Makenai) iamincle lal'lflll bir dil- - ok erken degıl mı? w •• çıktı. 

(Sq MoUa), pa_,. F-a (auı hizmet) berdL" Fakat bu dilber _....... L!....!_..1 L· - Öyle amma ben hep oglumu du- G kadın h.dd . b. d b . ..-- --ı , ·-·un DlrllKle u• .. d .. w.. • • enç ın ı etı ır en ıre 
' zamaa, papaz Fn1 ona fU vazifeyi atk maceruına ~rifmiı; birdenbire arka- fUn ug~m ıçın.. . . geçmitti. Yepyeni döıfenmiş salonda 
. . • da,lannm cö:slerinden diitüvennitti. Ara· - Oglumuzu diyecekbn. al L_ 1 k d. . t w •· • Ah L la Y nız 1UUmanın en ıııne yap ıgı ga· 

.._ luayl amandanbeft huar)anmıı o- dan çok seçmeden de büyük bir'facia :su- - , ne yaramaz, ne tımarı& o • · t • ka da .. l · · d 
L ........... __.--.! cı.:. Molla L:-ban' ·ıe L:-Jeı· b ehn. t" R li han cak b"I Be h hald k d•w• np eaır rşısın goz erınm yaşar ı· ....... _._. ~ .,... .,... ura ı 1f ı. ume mm en iiat katın• ı sen.. n er e ço sev ıgım .. h' · K • 1 'Ik d f k 

' 
--L--e aevL-..a--L ve kendisi da bir odada ikamet ed L •--d L:- • · k arta .. gını ıaaettı. ocaaıy e 1 e a avga 
~ __..._, en uu - m, - ıçın ço şım cagım. ed. l d y k b .. b .. ·· ·d· 

~o ..ı.. nenin perdecilik yaüfesini ifa e • _..._ -----.len aok-~ dm-·· • ner A ) 1 k"lm b. ıyor ar ı. a ocaaı ua ulun gı ı· •- ....--- -· ""7"".u,, 0 • - n aşı ıyor aen onu çe ı ez ır 
~ vücudu, bir .. külçe kemik haline sel • hale getirecekıin haylazın tenbelin bi- yorsa.·· w . A 

I='~ aktörler; alelide lıııir piyes oyna- Sahte zabit (Adnan Şevki) nin isticvap mifli. Acaba böyle feci bir ölümü intaç . I k Ş""k.. L: be Ocaw Çocugunun yedi yqında leylı mek· 
~ . ··~ . ed bu kork --L • rı o aca . u ur ıu n vanm. gımı be . . !I _ _!~- d k ah 

• llıtcmifhrcli. ( ı- aeneu t~ • edildiii Bursa nokt" kumandanlığı en unç auaut bir kaza mı; yok· .. .. k lan b" . :L ed" te gıtmeaıne, uc:nae O tor Y ut ta 
. . • 

31 
:....·, -=-=-) _ ... en "m!L-ren _..._ad••lar :L • ____ ,__ tutturece o ıncı& yavrumu y ı '"h d" im b •. d .. 

L_ - --. •- - 1U11 dairesi sa casus ~ ..,. mm - maneb ~ - . . 1. d L mu en ıs o aama ugun en ıtıraz et· 
~ı WiWmetinin illse9İ üzerinde -•· dll'llllya matuf olan bir cİlla eti . . mi yaşına gelır gelmez senm e ın en &Ur· eli d ı... ka -L d d h 
"llllll -y vatın ellerini birer hirer aakarken, re!ikai - Y en esen w meaey e ..._,.. vga çıa:masay ı a a 
L .... pL •••• feci lıiır dram, kanla hir idi?... taracagım. . d w•ı • d"" 
~ muhteremesi de otomobilden inmiJ, etin- • • • eyı egı mıy ı r 

OJ .L iftibw si11eri7orlardı. d-'-: k::.-::L bir fot~af __ ,_: ___ i ile resim * Herhalde leyli bır mektebe verınm. A ha Robe L_L:L_ • • • 
'(it..), L-"I!- üvueline muhalifti. Şu caa ..,;ua va• ......- E , •• edi da) 1.. k ca rt oaa.uuaten gıtmıs mıy• 

LL..._ ....- -ı almaya cirifmitti. Mondroata o meı'um mütarekenamenin - uge ne ı Y Yatın ey ı me • d. k dah "tm • t ·t 'w 1 ~ ._ Wr L_"l!.... we lııem de bir (Al_ be . L-· , ı, yo sa a gı emlf e gı mege m 
..._ ....- Orada bulunan hükimet erkanı birbir- imza edilmesini müteaL·-, itilif devletleri le mı verece1U1m r h ) rd " 

'
....._)olllaFn,Y,lelaailevi'birsalı- ..... E d L· " azıranıyo Ur ,_...:_:_ ...::-•erine bakm11lar·, ne yapacak - donanma ve ord-'-rı İ•tanbula .n...n.e L-- - ugene e ~ımr -idar ııiai wd ......._edebilecekti? .. ııcrUlll• 7..... uaa • ·---, ~ Sal d k lıf a od aı ... lannı Pfll'DUflarda. Fakat misafirin · ıiyui larken, ilk safta bunlardan daha korkunç - Oğlum; ona, babanın adını ko- on an, ocaauıın ça m 

8 
• 

e..... "'.'. ...._ ..ı., Mclieal cevap vereli. ·--:ı- I na geçti. Robert mawının başına o-
~ '- t ? . ma.rı-a.i ve •enk akw mevkü dola7......, nezaket aöatermitler, aea bir kuvvet atanbula P.mif ve yerl~ti. yuyorum. . w 
~ _ Wr .Melet ~. cidd:.. büyük çıkannam11lardı. Fakat böyle memnu bir Bu da, o :saman nazik ifade.ile (iatihbarat - Buluşun mükemmeli ileride Eu• turmu! hır ~~1?.' kiiıtJm:ıw karıftı~ıyMio~-
~ - mmtakacla, nezaket kavaidini pervuızca aervüi) idi. • •· ··h ndı"ı yahut ta doktor ol• du. Mınette ı gormemezlige geldı. • 

-...... a&tetmitl@nli. ge ne ı mu e , .. .. .. A-L · · d -'-' 
ihlal eden hu adamla kanaı laakkında da Bu aerviain bapnda en evvel fU ü.. aima d v n nette yurudu. 7- aeımı uyurm~ * , -y ugu zama ... daly R be 

Pıı.& U......, ...,. içt.ıleld .......... kuv.et· kalplerinde çok büyük bir acı duymuı • ıörünmekte idi. _ Mühendis ıni? Doktor mu? Allah iıtedi. Pir san eye çarptı. . o ~t 
"" ; ,.._ .. p""'"a 

1
g haer .teiiWL lan:h. Kolonel Balar esirgesin 1 Ben oiJumu çok yoramam. 1 görmü~ordu •. d1;1ymuyardu. Mınette'ın 

....._, ili:ki ........ w t.,im, elinclen Mesele, Madam Morıantavan burada Kumandan Maluvel Riyaziyeye çahıtacağım diye canı çıka- sabrı tukenmıftı. . . . . 
~ ...._ Undi WikiııDetine ve dola· resim almaaile bitmiı obaydı, buna bir §ey Kapiten Beaet. cak .. Genç yaşında aaçlan ağ~racak.. - Robert, dedı, saadetımızı koru· 
~ hilif -.letleriM ....._ etmek için denileme:sdi. Fakat, yalnız kaphcalan ıez- Bu üç İnsiliz :sabiti, ilk cecelennı ay~ Doktor, daha fena; hergün haıtalarla mamız için oğlumuzun doğmaması li-
~ ..... -.el "ıti mİy'e celmif olan Miater Morsantav ile ayn otellerde ceçir.mİflercti. Ve iki sün aon- beraber olacak. Ya bir liri hastalık, zım. 

t. ~ Irak ve SmiJe cephelerin- zevcesi; Baraanm içinde ve d11mda IH - ra da kendilerine birer ikamea.üı tedarik haıtadan ona geçerse... - Biliyorum, artık kafi! Boşuna 
...._.._-. edil.. lasW salıitleri, kendil•rine medik yer barakmam111ar; sanki Bursada elmİflerdi. Bu ikametsihlar iyi aeçilmifti. _Çocuk gibi1Af söylüyorsun.. lif ıöylüyorsun. 
""'~ ......... memleUt tlahilindeki ah - ne miktarda aaker bulunclujunu öğrensr.ek Her ,eyden evvel, kapalanndan lfİr'İp çakan- k "b d ·ı be · k _Yanlış anladın Robert, oğlumuz 
~ ~ Yui,eli, kendi •mnWr~lerine bil- iati'Jen bir merakla ıibi davranmlflar; muh- larm birdenbire nazan dikkati celbeclemi • - Hiçte çocu gı i eğı' nım a -~:·_ vuı ı lım bir şeye ermez mi sanıyorsun) doğmaıın amma kızımız doğsun! 
-;~ (Kltil'uıaman) de esir edilen telif yer erde bir çok ta resim aldaktan aon· yecek bir tanda olmuma ehemmiyet ve • H ı_ d Minette bunu eöylerken 0 kader ea• 

......... _.:..:1--1. -..nL-dacla bir ra • hiç bir kapbcada ellerini ve yüzlerini rilmifti. - Ermiyor itte 1 em sen o ga ar 
.--- - 7-- E • •· · · k be · mimi o kadar cana yakındı ki; Robert 

' ,.lcı]tiaileo (Grrs\ Tavnabead) bile ,.kannya lüzum cörmeden - çarçabuk karışma uge ne ı yetıftırece nım. 
&..._-...,.]lan, Uha Ilı melıtuplannda bü- Sunadan aynlm..ı.rdL (Arkuı var) _Şimdi Eugene·e de sana da.. kendini tutamadı. Genç karısına ao-
~ 1r ... .-.w ............. irmitler • Alman bu reaimler, acaba aadece Ma • ........... - .......................... -..................... - Bana bir feY söyliyebilirıin am· kuldu: 

dam Morsantavm kıymetli ko~onu - ~TA "'}l ITrN ına Eugene·e ~li: hürmet isterim, bü- - Benim eyi kancığmı, dedi, bunu 
ıı.. ltiii.+..t. - tal.ü h ..... istimal edi - nu mu tayin etmitti? .. e.,ka doatlara da ' 1 ~..., .... e yük babamın ımıı.. evvelden söyleseydin de beni bu kadar 

~- .. sabitlerin mektuplarmı san- birer ikiter resim laecliye eclilmit mi idi?.. rı ·'AA 1 A n - Öyley.e ismi deiittiriyorum. üzmeaeydin olmaz mıydı) 
"' a9iJ•du. .. ••'hiplarm iHre- * t- fi\ ~+-\ 
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' Son Poste:,, nın Tefrikası ı 23 Yazan: A. R. 

Cemil, geç vakıt eve döndüğü zaman yalnızlığını büsbütün 
hissetmişti. Yegane düşündüğü insan Cenan'dı 

Bu şakrak sesler, Cemilin kalbine fıltısı, dalga dalg uzaklara doğru sü- -Kalfahanım!.. Bu a m hava se-
garip bir ümit vermişti: rükleniyordu. rin. Üşürsünüz. 

- lşallah, yeni bir parti gelmiştir... Gözleri. yandaki bahçeye kaymıttı. - Yok hamfendiciğim... Fazla 
Ah, haniya o günlex1 .• Hazır annem O derin karanlıkta hiç bir şey görün- kalacak değilim. Şöyle beş on dakika 
de, yok... müyor; koca bahçe. dibi görünmeyen hava alacağım. Merak etmeyiniz, e-

Demişti. derin bir uçuruma benziyordu. Bitişik fem. 
Kapıyı anahtarla açmiş içeri girmiş- kq,kten, daha hala kadın seslerinin cı- Cemil, bir an ne yapacağını şaşır-

ti. Fakat, taşlığı dolduran derin ve ses- vıltıları, şakrak ve sürekli kahkahalar mıştı. Fakat, bir kaç dakika sonra der
siz karanlık. Cemilin kalbine bir anda işitiliyordu. hal kendini toplamıştı ... Evvela kendi
büyük bir ürküntü vermit?ti. Bir sani- Cemil.ı. ellerini pencerenin kenarına sinin oradaki varlığını hissettirmek için 
ye, içeri girip girmemekte tereddUt et- dayamış; başını biraz daha ileri uzat- bir kibrit çakmıştı. Ve sonra, ellerini 
:nişti. Bu teredd üt, adeta korkuya ben- mıştı. işittiği seslerin arasında Cena- pencerenin kenarına dayayıp büsbütün 

• s 
ansız or 
er kaz a 

[ Baı taralı 1 inci yüzdedir] f 
Bir hafta önce Alman topları 30 mil me

safede idi. Bugün iki yüz yarda meaa -
fedeclir. 

30,000 Fransız askeri ilk defa olarak 
yer altında kaldı. Buralarda yaşamanın 

tahtdbahirlc.rde ya§amaktan farkuz oldu
ğu anlaııJıyor. Yeme lct elektrikle pİ§iyor. 
hava elektrikle 181tılıyor ve askerler kon -
serve yemekler yiyorlar. 

O ha büyükçe kalelerde de hütiin hiz-t 
metler elektrikle görülmektedir. Burada 
harbin her klinc göre tertib t alınını bu-
lunuyor. Yer altındaki g leriler, birbirinr 
demirden yapılm knpılarl bağlı. Bu sn -
yede istihkô.mlann dım adım. müdafaası 

imkAnı hazırlanmış bulunuyor. 

Buraya lazım olan ihtiyat askerler ci • 
vardaki köylerden lııtmak.tadır. Bunlar, 
civarda çalışıyor, ve ihtiyaç baş göster • 

Mart~ 

udut a 
ul 

zer bir şeydi. nın sesini seçmeğe çalışıyordu. Fakat dışarı uzanarak: 
Bir anda gözleri karanlığın derin- bunu ayırmak mümkün olmuyordu. - Rica ederim. Beş dakikacık 1 dikçe hizmete davet olunuyorlar. Çiftçiler o-

liklerinde titremiş; sanki, elinde lam- Böyle dinleye dinleye dakikalar sun, gül ağacının dibine geliniz. 
ba ile Gülter bir odadan çıkacakmış geçtikçe, Cemilin içinde Cenana karşı Diye fısıldamıştı. 
gibi, eşikte durarak beklemişti. doğan arzu gittikçe büyüyor; ateş gibi Cenanın -bütün heceleri kmlıyor-

İçeri girmiş, kapıyı kapamıştı. Fa· yanmağa başlayan dudaklarının ara- muş gibi- incelen sesi tekrar yüksel-
kat, kapının gtcırdısı, onun sinirlerini sından: mişti: 
tırmalamıştı. - Ah, bu akşam ona o kadar ihti- - /\yşe !.. SandaJya getirme. Otur-

- Vay, camnat.. Şimdi, kibriti ne- ya<:un var ki... maktan vazgeçtim. Şöyle bir dolaşıp 
rede bulmalı .. Lambayı nasıl yakma- Sözleri dökülüyordu. içeri gireceğim. 
lı ?... - Fakat .. Ne tuhaf, ne tok sözlü Demişti. Ve sonra .. Ayak sesleri, 

Diye mırıldanmıştı. kız... Ötekilerin dedikleri gibi, anJa .. yavaş ya va karanlıklara doğru ilerle-
Belinden kılıcını çıkarını~; el yor- şılmaz bir muamma ..• Mektubu bile, mişti. 

damiyle arayarak güçlükle bulduğu ~e garip bir ruh taşıdığını gösteriyor... Cemil, derhal bahçeye koşmuş; gül 
port mantoya asmışh ... Yavaş yavcw Ömrümde ilk defa olarak kendimi a- ağacının dibinde Cenanla buluşmuştu. 
mutfağa ilerlemeğe batlamıftı. Geçer- ciz görüyorum ... Hayır, hayır .. Müm· Cenan, ilk sözü kendisi alarak, yine o 
ken ortadaki masaya kamını çarpmış- kün değil, onunla anl~amıyacağım. tok ve kat'i ifadesiyle sormuştu: 
tı. Diye düşünüyordu. - Bir emriniz mi var, beyefendi) .. 

Mutfak zifiri karanlıkti. Dakikalar geçiyordu. Uzaktan de- Cemil, böyle bir sual karşısında ka-
- Allah vere de, bir şey kirma- nizin hışıltısı, bir uğultu halinde işiti- lacağını tahmin etmediği için biraz şa

sam ... Hay kafir Gülterl .• Şu kibritle liyordu. şınr gibi olmU&tu. Fakat çarçabuk ken
ı~mbayı masanm üstüne koyınak yok - Galiba, fırtına çıkacak ... Bilsey- disini toplamış o da bir sualle mukabe
mu? .. . Amma, ben de tuhafım. Ne bil- dim, annemi koyuvermezdim. Hay ak- lede bulunmuştu: 

( Arkası var ) sin, kızcağız benim böx!e geç gelece- si şeytan. Bu gece mümkün değil uyu
ğimi? .. Alemde; benim bu akşam, böy- yamıyacağım. Keşke biraz rakı alıp 
le içip te c:ve geldiğimi annem haber aelseydim. 1 B A D Y O 
alm b .. Vay, efendim vay •• : Üç gün Diye, söylene söylene odada gezi- --------------...: 
üç gece, dilinden kurtulamam. niyordu. Ve gezinirken; parlak rugan Bu Ak amki 

Diye düşünürken, ellerini raflara mahmuzları şıkırdıyor; göğsündeki sır· 
Cloğru uzatmış; kibritin bulunması ma kordonun uclanndaki altın yaldız· 

Program 
ISTANBUL 

muhtemel olan yerlerde aranmağa baş· h uzun maden parçaları, göğsündeki 18: Dans musikisi; 19: Çoçuk saati hi-
lamıştı. Birdenbire sirke ~esi yuvar- düğmelere çarpıyordu. kayeleri Ş(Mbesudt Cemk'.~) .• k: 19 · 30 =1 Bah(, 1~~)· 

E
v hal k a· . F k zart ve u ert en uçu parça ar p ~ 

lanmıştı. ger der avramasay ı, Soyunup yatmak istıyordu. a at, 20 . M h ı·f 1 1 ( ı· k) . 20 30. S .. d · d" ek b" ki J • • u te ı so o ar p u , , • tu • 
hiç ~üphesız yere uşec ın parça parma arının ucunu bir tür ü ceketı· k tT 1 • 2 I 30. 5 h b ı T yo or es a an, , . on a er er. 
olacaktı. Birdenbire sevinçle: nin düğmelerine götiiremiyordu ... Ra- Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

- Hah .• Buldum. kının tatlı neş'esi, yavaş yavaş geçi- gazetelere mahsus havadis servisi verile· 
Diye :ı:nmldanınışti. ' yor; şimdi başında bir sersemlik, dima- cektir. 
Fakat, tam kibriti çakaeaği zaman, ğında bir ağırlık hissediyordu. 

ayaklarına yumuşak bir şey dolaşmıştı. - Mümkün değil... Mümkün de
Cemil, birdenbire sıçramıştı. Ayakla- ğil, uyuyamıyacağım ••• Ah biraz rakl 
rından başlayarak dizlerine doğru yük- daha olsaydı. Acaba. iskeledeki bak
selen bu temastan, acı acı kalbi çarp- kal kapadı mı L Açık olSaydı, herhal .. 
mışh. Derhal elindeki kibriti çakmış, de onda bulunurdu. 
yere bakmıştı. O zaman, kuyruğunu Diye düşünüyordu. 
havada titreten tekir, mahzun mahzun Birdenbire olduğu yerde bir çocuk 
miyavlayarak gözlerinin içine bakmış, gibi sıçramış; büyük bir memnuniyet

kuynığunu havada dimdik tutarak tit- le, avuçlarını birihirine çarpmwtı. 
reye titreye tekrar yanına yaklar?mış; - Buldum .. Buldum. Hastahane.-
bacaklarına sürünmeğe başlamıştı. den ilk geldiğim zaman, doktorlann 

Cemil, lambayı yakmış; v mutfağı verdiği (Malaga) dan hemen hiç iç -
terkt>derek yukarıya çıkmaga başla- memiştim. Şişe, olduğu gibi kalmıştı. 
mıştı. Köskün içinde tıpkı bir mezar B' b d k M I b ta · ı ._~ • ır ar a a aga ana mamıy e .Ka· 

sessizliği vardı ... Tam sofanın ortasına fi gelir. Hele şu rakının üstüne, tam 
geldiği zaman, annesinin oda kapısı bir cila verir. 
gıcırdamıştı. Cemilin sırtında sanki so· Diye mırıldanm~h. 
ğuk bir el dolaşmış; başı birdenbire Derhal lambayı kapmış; mutfağa 
annesinin odasına dönerek bir kaç sa- inerek dolapları aramağa başlamı~ı. 
niye öylece kalmıştı. Mahzun bir se-
sın : 

- Simdiye kadar nerede kaldın, ev
ladım i .. Adeta meraktan çatladım. 
Memleketin halini bilmiyor musun? .. 
Hem. nedir bu halin? .. Benim yoklu

ğumdan istifade ederek, daha ilk ak
şam rakı içmek, böyle eve geç gelmek .. 
Bilmem ki, doğru mu evladım ..• 

Diye fısıldadığını i;;ıitmişti. 
Odasına girerken; açık pencereden 

gelen rüzgarla bir hava cereyanına 
maruz kalmıştı. Bir elini şişenin üstü
ne tutarak lambayı sönmekten güç 
kurtarmıştı. 

Lambayı, konsolun üstüne koyduk
tan sonra doğruca pencereye koşmuş; 
ba ını dışarı uzatmıştı. Her taraf zifiri 
k ranlıktı. Gittikçe artan bir rüzgar a
ğaç dallarını sallıyor; yaprakların hı-

Gülteı::, bu nefis şarap şi~ini; lüzum
s.uz eşya saklanan dolabın en kuytu 
bir köşesine atmwtı. 

Cemil, şişeyi oradan çekip çıkarırı
ken, en sevdiği oyuncağa kavuşan bir 
çocuk gibi sevinmişti. Şişenin tozlarını 
silmek için, çivideki mutfak bezlerin
den llirini çekmişti. Fakat tam o anda, 
bahçeden bir ses işitmişti: 

- Ayşe .. Ayşe .. Bana bir sandalya 
getirsene... Biraz hava alacağım. 

Bu ses; er:t bir içki gibi Cemile te
sir etmişti. Bir anda tepeden tırnağa ka
dar bütün vücudundan ılık bir hara
ret geçtiğini hisseylemişti. 

Merdivenleri, üçer üçer atlayarak 
odasına k~muş, başını pencereden dıv 
şarı uzatmıştı. Kulağına, şu sözler ~rp
mıştı: 

içeriden yaşlı oir kadının sesi: 

ANKARA 
19,30: Müzik hakkında konu§ma; 19, 

-45: Plak ncşrjyatı; 20,10; Ajans haber -
leri; 20,ZO: Karpiç şehir lokantasından 

nakil (orkestra). 
BÜK.REŞ 

12, 30 - 15, I O :Plak ve haberler: 18: 
Askeri bando; 19, 1 5 : Radyo orkestrası; 

20: Haberler; 20,15: Konserin devamı; 

20,50: Konferans; 21 ,05: Radyo cazı! 

22, 30: Haberler; 22,45: Motzoi orkest -
rası; 23,45: Haberler: 24: Orkestra. 

BUDA PEŞTE 
18,40: Koro konseri: 20: Plağa çekilen 

konserlerden bazı parçalar; 20,25: Çinge· 
ne musikisi; 2 1. 40: Mo.car operetlerinden 
parçalar; 23: Haberler ; 23.20: Boks ma
çını nakil; 24: Plak. 

VARŞOVA 
1 7,30: Artistik caz; 1 7: Sözler; 17.45: 

Şarkılar; 18: Muhtelif sözler; 1 q: Orkes
tra.: 19.40: Sö:ı.ler: 21: Şen musikili neşri· 
yat: 22: Uzaklardaki yurttaşlara n~iyat; 
2.3: Senfonik k.onser; 24.05: Salon musi-
kisi. 

PRAG 
1 6: Plak: 1 7.50: Operet, vals 'e tan

golıır; 17,50! Muhtelif: 19, I O: Ende.- i§İ

tilen şarkılardan: 19.3.0-: Şen skeç; 19,45: 
sözler; 20, 15: Kanşık n~riyat; 21,40: 
Ses kuarteti, sözler: 22, l 5: Popüler muı,;i

ki; 2.3.IS: Plak : 23,30: Cazbant. 
BERIJ.IN 

17: ~n baft sonu; 19: Spor: 19.15: 
~nm mu ikisi (Bah, Knab); 20: Akşam 
konseri; 21, I O.: Millöker'in «Casparone» 
operet; 23: Haberler: 23.30: Şarkılı kon· 
ser ; 1 : Dans (saat ilciye kadar). 

VtyANA 
18: Haberler;IS,05: Plak; 19,20: Halk 

şarkıları; 19,45: Aktüalite; 20 : Haberler: 
20,45: Millökerin <ıKaybolnn Saray11 ad
lı opereti; 2 3: Haberler; 2 3, I O: Piyano; 
24.05: Caz. 

boı vakitlerinde askeri terbiye görmekttı 
ve icabında bütün Fransa ile birlikte kendi 
yurtlarını müdafaaya ko§mıy hazır bu • Her Hitlerin yeni resimlerinden biriı 
lunmııktadırlar. günlerde. yapıl n askeri mane.vralıırel' 

Alman ta rruzu korkusu ile bura halkı 
bankalara ko mağa ve paralannı çekmeğe 
bo.şladılnr. 

Ankarada bir 
Heyelan 

harita basında 

Son hadiselerin en birinci aksüliirrıe6 
idi. 

1 Avusturga v 
1 Macar 
Başvekilleri 

Haftaya Romaya 
gideceklermiş d 

Berlin 14 (Hususi) - Avust\11 
ha vekili (ŞU§nig) in Buda.pe§l 

ziyaret ebnesinden m s dın ·f'/ 
cek hafta Avusturya ve cJl.ftJ 
nın İ§tİrakile Romada toplafllJ 

"'ıJ konferansa hazırlanmak oldug 

laıılmı§tır. 

San' at mektebi talebele' 
rine Ücret 

'") }\111 
Ankara 12 (Hu usı - t' 

Vekaleti bütçesine mevzu SaP"'
0 
~ 

l .. ıe ~ 
ticaret müessese erine ait mu l• 
sermaye siparişlerinde çabştıtl 
cak ıa.nat mektebi talebeleri~-tlr 
flarına mukabil muayyen ~' 

Ankara 13 - Dağ mahalleaind~ 
bir heyelan olmu§, ta§ocağı binası 

da bir ücret verilmesi, bu ~r'ş~ 
da hayata atıldıktan sonra seft'J ,1 
olarak kendilerine verilmesi "ti 

çökmü§tür. la§tırılmıttır. 
TaşocalHarının buJunduğu saha- ____________ ,A __ 

daki arazi tabakalarından bir kıs- 1 
mı birdenbire önündeki uçuruma Bir Doktor n . 
yuvarlanmıtbr. Bu mıntakadaki ev- GUnlük ~ r> lerin temelleri boşta kalmııtır. Hep- No farından 
si de yıkılmak tehlikesine maruz -
dur.. Belediye bu evleri bo§altml§tır. 
Yıkılan tatlarla Bent deresi kısmen 
dolmuttur. 

Kapı önUn9 bırakılan çocuk 
Mahmutpaşada sandıkçılıkla geçi -

nen İsmail ile karısı Hüsniye beş ay -
lık çocuklar.ı Yılmazı Karagümrükte 
Derviş Ali mahallesinde Çeşme soka· 
ğında oturan Ayşeye ahiretlik vermiş
ler; fakat Ane çocuğa bakmaktan 
bıkarak iade etmek üzere Yılmazı ana
sının evine götürmüştür. İsmail ile 
Hüsniye Çekmeceye gittikleri için on
ları evde bulamamış, çocuğu kapının 

önüne bırakıp savuşmuştur. 
Çocuk zabıta tarafından görülerek 

Darülacezeye kaldmlmıntır. Ayşe hak
kında takibat yapılm~ktadır. 

Hayriye lisesinden çalman P,allo 
Geçenlerde Hayriye lisesinde Mu

zafferin paltosu çalınmıf, bu palto· 
yu Artin isminde birisinin sattığı gö
rülmüş, Artin de paltoyu talebeler
den Münirden satın aldığını söyle • 

mişti. 

Polisin yaptığı tahkikatta Artinin 
bu paltoyu Münirden almadığı tea • 
bit edilmiotir. Tahkikat devam et -
mektedir. 

Sıtma tedavisinda 
Alkolun fay dası 
Var mıdır? eti~ 

s~o1 
İzmir, Aydın, Adana. ve de ıe' 

Manisa gibi sıtması bol yerler ıl 
davi altına nldığım hastalarıro~!c ıı 

f k• • d • • nrseJ'1 A
1 

tara tan ·ının tc avuıı ve ... IJ>' 

bikatı yaparken diğeı taraftan d,. 
lan, 

1 - lştihalarını, 
2 - Kuvvetsizliklerini 
3 - Zafiyetlerini 
4 - Uykusuzluklarını 

5 - Renk sarılığını I riııtİ'11 
• 9 c ıi Alkol. şarap, rakı cı~ ı.,ı9" , 

kullandırmak suretiyle ve çok ıdıır' 
· · d d · · kan• 0 ııı" zaman ıçın c te av:ı ım Jıı"o , 

nu gördüm. E sen bu husustil f'f 
. . . gece" '' yardımcı bu tedavı yerme tııJ" , 

dnsını bu muhitlerde yaşayan ıulııld'~ 
pek iyi bildikleri için sıtmaya ~-' .. 

'ktatl t ..:ı:ıı mali rzusuyla ve tıbbi ını . t''vv O 
etmemek üzere kanda zehır50 • ıO ıı' bırakmayacak vekilde günde cJ>liS~, 

k .. ·· yııP 1~ gram arasında rakı uru ·~i ıll 
b 1 ctUı> ,e 

şahit oldum. Tıbbın ka u ~d3fıı' de' 
tarda ve bu suretle alkolle rnu ·re e 

d . I" .. k · ı 'ıne ta'-sl / te avı usu unu an erı ~· 

rjm. ..--::'..tı• ~ 
klllY~':#' 

(*) Bu notlnn kesip 53 ııel"'' ... t 
but bir albüme yapıttır•Pd k~ıJ ~· 
yapmız. Sıkıntı zamanını:t 8 ~ 
bir doktor gibi iındaduuıa 1 
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Ak H ık I•k f NihBt AdS1zln muhakemesi Tarihi kitabeler saray a tısat • IOD Posta • ~azını Hikmet Yol~a,a adlı bire- Bir kısım tarihi kitabeler iyi muha .. 
serınden dolayı aleyhınc dava açılan faza edilemediği için müzelere nakle • 

• letanbul Celir ve Para N h d 

Bankası 
sinden: 

Meclisi Id i. at.~~sızın duruşmasına dün evam dilmektedir. Bu arada Kumkapı ~lııı are - B o R s A s 1 edıl~_ıştır: .. .. .. . '81lcasmda Cüce Mehmet ağa çeşme • 
ıs.~. lt3e Muddeıumumı eserde hükumetm sinin taşı Topkapı sarayı müzesine 

Aksaray Hal1c fktısat Bankası T. A. Şirketinin !>35 senesi hesabatının tet
ltıti zımnında his9edarlar heyeti umumiycai :U 3 936 tarihine müsadif 
lah günü saat on dörhe ~i~ketin merkezi idaresi olan belediye daire8i altın
dalıi binada adiyen toplantıya davet olunur. 

RUZNAME: 
l - MediA idare raporunun okwımuı. 
2 - Müralop raporunun okunmuı. 
3 - Plinço ve kirüzarar hesaplarının okunmau. 
4 - Sermayenin % onuna sahip hissedarlar tarafından yapılan teklif 
~ müddetleri bitmiycn idare meclisi azalariyle müralobin yeniden 
latihabı. 9/3/936 
~--~~~~~-

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
İnhisarlar istanbul Başmüdürlüğü kaçak eşya ambannda bulu

nan 796 lira değerinde muhtelif hacimlerde ve kısmı azami ecnebi 
IDamulih olmak üzere cem'an 1045 fişe likör, vermut, koeyak, 
tarab, Ti.ski, veAİr içkilerle levantalar şartnamesinde yazılı prtlar 
mucibince açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. Arttırma 30/3/936 
Pazarteai ~n saat ikiden itibaren mezkiir ambarda te,ekkliI ede
cek Komisyon muvacehesinde vapılacakdır. istekliler o gün o saata 
l.adar tatil günlerinden mada her giin çaltlft!• saatlerinde f&rlna
lbeyi görebilirler. Müzayedeye ginbHmek için y(lzde yedi huçuk 
teminat akçasının arthrma saatmdan &nce Başmüdürlük kasasına 
Jabrmalan gerektir. (1323) 

Memur Aranıyor 
Ankara Emniyet Direktörlüğünden: 

Ankara kadrosuna 150 Polia almacakbr. l.teklilerin Alkeri 
terhis -.uikası ve nlfu kiğıtlariyle birlikte İstanbulda Polia Mektebi 
Ankarada Emaiyet Müdiirllklerine müracaatları. "549,. "1001,, 

Darphane ve Damga Matbaası Mü
dürlüğünden: 

Ek.ut.ai dip illaa lmalnlan 200 tonkatod bakınnın 1 /Nİlall/I• 
ç.......,. pi ... t 14 de kapak zarf usulile ekailtmelli J•pala-
'-hr. 

Talipler~ebiltme saatmdan bir saat evvel teklif mektuplarını 
le leflerini Komisyona vermeli ve zeyil tartuameyi almak için 30 
ltunııluk pulla 161311936 tarihinden itibaren her gün Muhasebemize 

ıı----==---=::..=-------1 şahsiyeti maneviyesine dokunur ve nakledilmiş, Kadirgada Emin SinaJf 
1iirk De.Jet ~ gençliği heyecana teşvik eden mahiyet camii karşısındaki 1132 tarihli çeşmf 

Ura IJla aörülmediğini .öyliyerek lberaet kararı kitabesinin de müzeye kaldırılması ka .. 
'ro '7,6 T. B. I '3,3:öll "- 1 Butne B. 67,• Duru kara o/o 7,1 T. s. ıı 22,a Dahili utlkraı 94,ID verilme.ini istemittir. şına r rarlaşbnlmıştır. 
O/o '1,5 T. B Ill22.'3 tefhimi için 18 Marta blmıfbr. -----

De•let":.D::-eaury-.~o-llan_&_ort-lan---11 A yasofya avluı u 
un. Llra Bir kadını llalta ile yaralı•tar Müzdcr idaresi Ayaaofya avlusu• 

Erıani 111,00 ]j Anadola Ivell 43,• Kurbağahderede Hürriyet eobim- nun binanın terCfiyle mütenasip bii 
sıvu :1rzıırum9~0il Anadol• M. 47,H da oturan Lutfiyeyi cloetu Mehmet bahçe ihaünc konulmaaı için belediy ... 

Soıyete• Eelaamı balta ile bafllldan ~· ideli - ye müracaat etmİf, tam bahçe yapma 
Ura Llıa aya göre sebep babnçhktır. Lutfi • mevsimi olduğu için hemen işe başlan .. 

4 B. Mil. 9\1,0la tat. Tramny 22.11 yenin yaTUl e~ir. 1-:lasta - ması temennisinde bulunm~tur. Bele--
' ' HA. 9,M Bomontı 7,U C::....1.. !lLL 
, , Name t,M Tert03 14,7J neye kaldınhnF· ~... ımenmet diye müracaatı muvafık bulmustu .. 

Merkez B D. '3,S-1 A. Çimento JO,JO yakalanmıştır. Yakında işe başlanacaktır. 
··~~~~~~~~~~ 

ÇEKLER 
' Krı. r. T. L. ı'1n Serseri mayn 

bterln 621,IO \\ Liret ıO,t4S Serseri mayn bütün aramalara rağ-
r. Frangı ıı,ee Dolar 0,8001 men bulunamaDUfbr. Bu İfC memur Beşiktaş civarında oturan Yusuf kı,.. 

Bir adam karısenı vurdu 

NAXtr edilen Saros tahlisiye gemisi de ara - rısını bıçakla muhtelif yerlerinden 
Kıt. Kzt. madan vaz geçmiş, dün limanımıza yaralamıştır. HAdisen!n sebebi geçim-

20 1'. rranıı 
ı Dolar 
ı iaterıın 

20 Liret 

167,., 1 ~ıc 32 dönmüştür. Serseri torpilin Boğaza sizliktir. Kadın tedavı altına alın~ıf, 
!ı~" : ~ ~!00 girdiği hakkındaki şayialar asılsızdır. Yusuf yakalanmış, müddeiumumilı .. 
ısı 20 Ley ıs,• • • 1 p oradan da istintak dairesine gön • 

Borsa DlflDd• 1 y enı Neşnyat - ~~il.~i_!~i!· ... n.. . .. ~ ....... ·-
L.JL ı.a. Kültür Haftuı - Her ha~ munta - (Topl••tll•r, D•v•tıe!:) 

Kredl Fonatye Mtıbadll Bon. 73 zaman intipr eden bu haftalık eanat ve • • 
llk .enm 11>,111 OQ11 • • uı.as d b. 9 uncu aayısı sene lran konsoloahaneıinde resmı kabul 
1803 :e 92;'°.I Altın ''° e e ıyat mecmuasının . . 
1111 ı 11.SOJ MeddtJ• ... tanınmıı yazıcıların alakalı yazılarile çık • lran Şehınşahı Rıza Şah Pehl i l laz-
t1• retlerinin cioium ııünü ')ıldönümlo!ri sere-
"- ~ mı~tır. :1 _ _ __L__ • d 

,.. Boa ••••• • ti.AN FIATLARI 

1 - CazeteaİD eau yazaaile 
hiT ıütiinün iki •tm 'bir 
(santim) sayılu. 

2 - Sayfasına söre - ... 
tim illa fiab tuniardar: 

sa,ta ... _.yta 
~ Dit.• s.. 

1 2 s . 
--.-a 

400 aso 200 100 --K,... Kr,. """ Kıt- x,.. K,.. 

3 - B;r .. timde ......tt (1) 
kelime -nnlır. 

4 - lnce ... kabıı yanlar 
tutacak lan yere e&e 
santimle ölçülür. 

A1tı Ok _ Edimcde ller ayın on ite - fiDe yann uaıı Konaol-eaın c saal 

tinde Çlianlan ha mecmuanm 25 iDc:i •- oedan on ikiye kadar bir resmi kabul 

yı11 da intipr etmiftir. yapılacaktır . 
A19' - Yeni ç.abnaia batlı,aıa bu •- Eminönü Halkevinden: 

t. L5..,,_ aJaıi- mecmuMIDID ilk •- ( 16 Mart Şehitleri) latifali munasebe-
na nau ve ,_ (18) d E · · 
yısı 1enç pirlerin Ve J'azlCllann yazılari)e tiyle pazartesi &ÜnÜ eaat e vımız 

k tır medtez ealonunda da bir toplantı düzen• 
ÇI ffilf • • 

Olki - Haı&e.leri merkai taıahndaa 1-mittir- Bu toplantıda yiibek i\1uallun 
ayda bir çıltanlan bu ülkü mecmuasmın Mektebi ~üdürii Hlmicl tarafı~dan ~ir 
3 7 inci eayııı bir çok ala.kah yazılarla çık • eöylev verılecek ve bu eanı deger şehit• 

lerin hatıraları tazelenecektir. Bütün ülkü 
mııtır. 

Altan - Elbiz Halkevinin çıkardığı bu arkada~larımızı çairmL 

mecmaamn mart ~ 9'mılfbr. GaJetıeray llaapeai 
y .-Adam - 115 iDci •Y. çakb. için- Calataıaray Spor Klübü Genel Sekre-

de 1 Hallı. Romdin Rollaad, Or. iz - terlijinden: 
zeddin ş.dan. Dr. Rqit Talıain, Cami, Dr. 1 Mart 1936 tarihinde ekseriyet olm .. 
P. Deafuaes. Dr. Saip Rqıp, Kerim Sa • maaından dolayı tehir edilen kongremt. 
di, E. Aemins. Way, Anato1e France·in karar mucibi • 4 mart 1936 cumarteai CÜ· 
yazıları vardır. aü nat ( 15) te toplaaacakbr. Niza~ 

yeni Adam bu eayısında Kari Marksın menİg tadili mevzuuhaeolduiundan aza• 
Kapital'inin 2 inci formaaını ilave olarak. Din' behemehal ispatı vücut etmelerini dloı 

leriz. ~~ca=a~t~e~yl~em=.:..eli~·di_·_rıe_r_.~(1_335)___::,__ ____________________________________________ ___ veriyor. 

1 

---._ ______ .. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
IA•uım ft mlbayaat Şab .. tm Kabatqtald 7eni biaaarna ta

•nma•• delifen Telefon aumaralanaın Katalojda Jaala bulunma
muından clolaJI anJU n anmanlaıea •lfklllta ufnlllldJtı ıörll
•ekteclir. Bmadu IODl'a apflda yazıla telefon numaralan naaar 
dikkate aJmarak mllncaat edilmesi ehemmiyetle Uln olunur. u1294,. 
IA••11• Ye lllba7aat Şubul M&dtırO. Alım Sabm Koml9onu Relll. 

49a81 Dopu Telefoa 
44688 Sa•tral 

Şube Midir U..tlal, lhlley• ..,._., M•'al llullallpler, Glm-

.nk " Am'-' lmirlilderi. 44688 Sanual 

* * 500 adet Kaaç-.lda tmit aD/31936 Pazartesi 14 

48 ,, MuknftS mnpara tap J 
120 ,. 60 hk nmpara tap " " 

il 

250 ,, Elreelsiror illçağl 1 
" " 

UI 
250 ,, Skarta bıptı 

idaremiz ihtiyacı iPa Jukarıda dns ve mikdan Juılı malzeme 
prtume ve atımwıel.-i mucibince pazarlıkla sabn almacakbr: Vermek 
iateyenlerin hi.ıalannda Juılı p ve saatlerde " 7 ,5 gOvenme pa• 
nı.rile birlikte Kababafta Levazım ve Milbayaat pbesindeki Alım 
Komi.iyonun• müracaatlara. (1208) 

• 
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Sinek, tahtakurusu, pire, güve ve bütün haşerat uyanmadan şimdiden yuvalarını yeni icad Fayda Pompası ve 

• • p 
Ci BE Li OLi 

yahatine kayıt muamelesi . 25 MARTA KADAR KABiLDiR. 

TTA Seyahat acentalarına müracaat. Tel. 44914 

·.ı -:-~: .... ' ... ı ' ' """'' l ,... .... ~, ...... , )..4..- • .... 'ff 

Tek, fakat kat'i çare 

Tecrübe edenlerden 
Baş, diş, adale ağnlarile üşütmekten mütevell1d 

bütün ızhraplara karşı yegane müessir tedbir 
bir kaşe 

• 
almakbr. 

( Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ) 

' ,.· t • " .· "' . ,, . ... 
Aksaray Halk lktısat 

• 
Bankası Meclisi idare-
sinden: 
Aksaray Halk lktısat Banliasi T. Anonim şirketi hissedarlar lieyeti U· 

mumiyesinin adiyen içtimaa davetine müsadif 31/3/936 salı günü saat on 
dörtte vaki toplantısından sonra fevkalade olmak üzere açılacak celsede ser· 
mayenin tenkisi görüşüleceği ve aşağıda metni yazılı nizamnamenin (5) 
inci maddesinin sureti gösterilen şekilde tadil olunacağı hissedarlarca bilin· 
rnek üzere ilan olunur. 9/ 3/ 936 -

RUZNAME: 
• ı - Sermayenin ( 60.000) liraya tenkisi. 

(Nizamnamenin 5 inci maddesi) tirketin sermayesi (100.000) lira
C:lan ibaret olup beheri bet Türk lirası kıymetinde yirmi bin biaaeye mün • 
kasımdır. Bundan batka yüz müeui.s senedatı ihraç edilerek bundan on &• 

dedi tirketin tesis ve teşkilinde hizmeti mesbuk zevata takdim mütebaki 
doksan adedi de 1 /Kinunuaani/926 tarihine kadar bet yüz liralık hisse al
mayı taahhüt eden (her bet yüz liralığı bir hisse olmak üzere) müessiıin 
beyninde taksim edilecektir· Tadili teklif olunan tekil (şirketin 

sermayesi (60.000) liradan ibaret olup beheri bet Türk lirası kıymetinde on 
iki bin hisseye münkaıimdir, bundan b8fka yüz müessis senedi ihraç edile· 
rek bundan on adedi tirketin tesis ve tqkilinde hizmeti mesbuk zevata 
takdim. Mütebaki doksan adedi de 1 /Kinunusani/926 tarihine kadar 
bet yüz liralık hisse almayı taahhüt eden (beher bet yüz liralığı bir bisıe 
olmak üzere) müessisin beyninde taksim edilecektir. 

Türk Hava kurumu 

UYUK PIYA GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiı1yl zengl ıı etmiıtir. 

6. ncı Keşide 11 Nisan 938 dad1r. 

Buyuk ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. -Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
( 50.000) liralık iki adet mO.kAfat vardır. 

BELV 
Bayan ~AMiYYET ve ~~~dan MEL HA SELAME 
Kı,hk aalonunda 

binlerce a'kışlarla arapça taganni Ti rakıılarıoa devam ediyor. 
Tef. 43345 

, !inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
fstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğü Ortaköyde feriyedeki kaçak 

eşya ambannda bulunan tahminen 500 kilo hurda bakır 100 kilo 
hurda san dökme, pompalı ve pompasız muhtelif kıt' ada gaı: ocak· 
lan ve 500 kilo toz ıekeri derece, eprüvet alatile, kadeh, bardak, 
fincan, çatal, çanta, vesair malzeme şartnamesinde yazılı şartlar muci· 
hince yirmi gün müddetle açık arttırma ile satılığa çıkarılmışb.r. 

~ 

VE~IR 

ADEMİ İKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGlNE karşı 

HORMOBİN 
TafeilAt: Galata P. K. 1255-Hormobio 

Pastil Antiseptik 
KANZUK 

Teneffüs yollarue geçen haatalıklara 
karşı koruyucu, tesiri kati pastiller· 
dir. Nezle, Broafit, Grip n Boğaz 
rahateızlıklarmda, aeı kınklıfında 

pek faydalıdır. 

INGiLIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu, lıtanbul 

GAIB KEÇi 
San renkte bıır•uodao n kuyru~u

nuo ucundan beyas bir keoi gaipfü. 
Bulub Kumlcapı Nişaocaıında Bay Şa
kir fınoıoa haber nreoe be~ Ura he
diye edilecektir. 

lkhsat Vekaleti iç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden: 

. .. 30 ikincitqrin ı930 tarihli kanun 
hükümleri dairesinde İf yapmağa izin
li bulunan ecnebi şirketlerinden (Er 
Franı • Air France) Anonim tirketi 
bu defa müracaatla Türkiye vekili 
(Pier Amet) e verilen Vekalet müd
detinin 3ı Birincikinun ı936 tarihi
ne kadar uzatıldığını bildirmİf ve la
zım gelen kağıtları vermiftir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun 
görülmiif olmakla ilin olunur. 

12 Şubat 1936, 

Arttırma 3l/3/1936 Salı günü saat ikiden itibaren mezkCir 
ambarda müteşekkil Komisyonda yapılacakdır. İstekliler o güne kadar 
tatil günlerinden başa hergün çalışma saatlarında şartnameyi 
görebilirler. 

Pazarlığa girebilmek için yüzde yedi buçuk teminat akçasrnın 
arttırma saatmdan önce Başmüdürlük kasasına yatırmalan gerektir. 

(1324) 

Nafıa Bakanlığından: 
17 /Mart/ı936 Salı ıünü saat lSte Ankarada Nafıa Bakanlığı Mal

zeme Eksiltme Komiıyonu odasında Seyhan Vilayetinin Dörtyol kaza• 
sındaki Hızırilyas ormanında veya buıuıi mukaveleli ormanlardan ko
ıilip ana hat üzerinde herhangi bir istasyonda vagon içinde teslim ~ 
dilmek ıartiyle 2700 lira muhammen bedeli olan 450 aded met' 
köprü traversinin kapalı zarf uıulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferriiatı bedelsiz olarak Bakanlık Malzeme Daire
sinden verilecektir • 

Muvakkat teminat 202,S liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını 17 /Mart/936 Sah günü saat 14 e 

kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğüna vermeleri lizımdat• 
(476) (ı154) 

----------------. Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübatı 
Tel. 42352 • Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 .. ___ ,.. 
Trabzon Postaları 

Pazar ı2 de, Salı, Per· 
ıembe ıs de 

lzmir sür'at postaları 
Cumartesi ıs de 

Mersin postaları 
Salı, Pertembe ıo da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

lzmit 

- Cumartesi, çar • 
ıamba 18 de 

- Pazar, salı, per-
tembe, cuma 
9,30 da 

Mudanya :._ Pazar, aah, per .. 
ıembe, cuma 9 
da 

Bandırma :- Pazartesi, salı, 

çarıamba, per
ıembe cumar • 
tesi 2ı de 

Karabiıa - Sah, cuma ı 9 da 
lmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı, cuma 19 da 
J"rabzon ve Mersin postaları • 
na kalkıı günleri yük alınmaz. 

(1336) 

FENNiN SON 
KEŞFIY ATI 

6' 

, '.' ~ 
Güzelliğin bütün ıımnı teı'kib~d 

aaklıyan ve genç hayvanlardan İJ .' 
aal edilen bir maddei hayatiyeyi jbtJ: 
va etmesinden cildinize taze bir ~ 
yat veren VENÜS KREMi, mesaııı~. 
kapamaz, derilerin teneffüs ve if~. 
tmı teshil eder. Fennin en son bir b' 
rikasıdır. En değerli Türk, ~' 
Fransız cildiye mütehaısıslan -ye ~ 
fümeri f abrikalan V enüa f onııiil"ıı , 

1 ve laemini tebrik ve takdir etın~l~ • 
1 dir. Avrupa sergilerinde daima b~, 
ciliği kazanmıt en büyük miikifşl.. • 

1 altın madalyalar almıştır. Şiındi ~ 
tün Türk bayanları VENÜS 
kullanıyorlar. 'f' 

Evliyazade Nureddin Erep ~V 
kimyeviye alil ve ıtrıyat depe>f11' 

~.nb.ll;~·. ._. ·- .... _________./ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Rıagt~ 
Sahipleri: A. Ekrem. S. RlllPP• fi. 


