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Avrupa Tehlikeli Bir Giin Geçiriyor 
.................................................................. ,..........~··························································································· 

Almanyanın Bugün 
Lokarno Paktını 

Y ırtnıası bekleniyor 
Hitler Rayhştağı fevkalade toplanhya 
Çağırdı mühim bir ~utuk şöyleyecek 
.f\lmanyanın Lokamo pakbm feshetmesi Garbi 
·.Avrupanın emniyetini altüst edecektir, Hitlerin 

nutku endife ile bekleni1or 

- N~ '7 (Sen· Poata) ~ O. 
~ted Ptee'in .Berlin muhabiri ~ 
•~le bildiriyor: Alman devlet 
.l'eiai Adolf Hitler Rayhftaiı bu • 
liin için fevbl&de bir içtimaa cla
\'et etmfttir. Bu içtimada Hitler 
hlühim bir nutuk eöyle,eceltir. 

1'nhplclıinaa aiN ~ .. • 
. let ıeiei dıt liyuetinl izah ~ 

ten eonra Lobmo ml•kmi ...... 
. ---. Almanyama artık IMı ... 

eab bi.iJı otm.dıimı eöyleyecek • 
tir. 
[O..,.,.ı ,, inci yial.tir] 

Şimalde yine Şiddetli bir 
muharebe başladı 

ltalyanlar da, Habeşler de kendi ordulannın 
taarruza geçtiğini iddia ediyorlar, mulıarene 

kanlı bir şekilde devam ediyor 

Düflllana 
diifen bir Ha -
bet yaralwnın 

ltalyan askerle · 
tarafından ma 
lumat alınmak 

makaadilo 

Lavalin ''Son Posta,, yel cevabı 
Eski Fransız Başbakanı " Vu,, deki 
beyanahnın uydurulduğunu söylüyor 

Telgraftan bir cümle: "Asil Türk milleti hakkındaki sempatimi teyit için bana 
yeni bir fırsat veren telgrafınıza teşekkür ederim 1 ,, 

Eeki F ramaz bapkenı Laval Parie
te çıkan Vu mecmuumm bir muhar-
ririne beyanatta bulundu. Bu mu-
harrir La'nlin iktidar mevki • 
inden aynlmaama eebep olan rakiple-
rinden bllheederken «Beni Tete de 
Turc (TGrk kafuı) J9rin• koymak ie
tiyorlar. Halbuki milliyet meielain • 
de aldanıyorlar, Ben Türk dejilim. 
Auverpt'llyim.» dediiini bildiriyor • 
du. 

Franuzlar T&te De T urc diye pana-

"·,..., 

1 

11( OONNE lA NOUV[l{. 

M. Lavalin cSon Poda• >'• 6Önderdiği telgrtıl 

yu yerlerinde bulunan ve bafma yolda yapılabilecek münakBf"lara pe
yumrukla vurularak kuvvet tecrübesi tinden en kestirme cevabı vermİf bu
yapılan alete derler. Bu bazı iddialara lunuyor. 
göre, tamar oğlanı manasına aelir. uSon Poıtan, Vu mecmuasında bu 
Bazı iddialara' göre de «Vur abalıya» satırları okuyunca milliyetperv• 
tabiri ile tarif edilebilir. bir Türk gazetesi olmak ııfa • 

Tcte de T urc ne manasına selir1e tiyle meseleyi bütün acıhia 
gelsin yukarıda kaydettiğimiz eöiler 1 ile ortaya attı. Maamafih haklı aö • 
çirkindir. Türk izzetinefsini rencide • rüleccğine emin olduğu halde fazla • 
eder. Bir Fransız devlet adamının, abiyetc kapılmakta• da çekindi. Bir 
hele Laval gibi dost bir diplomatın ağ- taraftan bu sözlerin münaaebetaizlip 
zına kat'iyen yakışmaz. Nitekim eski ne işaret ederken diğer taraftan «La • 
Fransız haf bakanı da af8iıda okuya • val acaba bu sözleri hakikaten .ayı.. 
cağınız telgrafında bunun böyle ol - di mi)» sualinin verdiii fÜphe ile et-
duğunu kabul ve taidik ederek ~ [Devamı l Z inci yiisdedir] 

Skopçinada Yunanistan askeri bir 
Patlayan tabanca kıyam tehlikesi atlattı 

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

Bir meb'us Yugos- Parlamentoda güriiltüler oldu, riyasete 
lav Başvekilini hüriyetperverler lideri Sofulis seçildi 

~ 'P..orııa,, 7 - 1-48 numarab reeml tel.hl bn dlifmana hUcum ettikleri ve AJaji da - Öldu•• rmek ıs• tedı• Atina, (Huıu _ . Son seçimden sonra bir İf bbineli 
111 '-'=. cŞimal cephainde, birinci kolordu ima d...L.· ...nrilmekte olduklan bildiri} - lar-'- k d k'' -•-:- -'--"' E .,. ... ,.. si muhabirimiz. o ~ i ti ar mev ıınne lllO&UUT umD 

ntre mü&ezeleri dün Ambalqinin mektedir. den) _ Yuna- timcliki Demirciı kabineei U.W- iati-
ceoUwıdaki Korbetayı ifsal etmİf- [Devamı 12 inci yiisd.Jir] L--- p iman · l 

•r. Üçüncü kolordu, Tembiendeld va- Fakat kurıunlar bota g~~ti nistan aene bir 11191111 vermifti. ar tanzm ueu • 
eaini bitirdikten sonra. dün F anaroa ve s d kika aakert kıyam teh- lıerine aöre aeçim<\e en çok mevki b-

eye erifınek için cenuba doiru yeni on a Başka bir meb'us yaralandı likcei atlattı. Kra- zanan partinin kabine kurmuı ice P" 
h•rekete siriflllittir. &.rliD, 7 (H.....t) - Ola Belsratta hn takip ettiği ediyordu. 

~rede temizleme hareketi devam et - /htigat /cavoetleri tle parliment- içtimaı _...... mibim metin siyaset 18• Fakat nisbi usul ile yapılan ~m 
•.L tedir. Düpnan ailihh aruplan, arbk a1 h 6 • J.llı Wr WiM nim Mlda. Batnkil latoya • yeainde büyük bir hiç bir partiye mutlak bir ek.eriyet 
·~ lft a are ene gp-111 ,,,. L~ -LIL La -~ze ırmaiından öteye ııeçmek im - " dinoftç ...tak IÖJllJorcla. Binlen "'"' karıtıklığın önü temin edememifti. Yunaniatana r-r-
~. rn "L d ~11 d ' Ç"-•-·· .. Londra, 7 (Husu-•) - Ad .... baba- --L-IUI- a __ L-,,ı __ L--eldle ..a-a.... bir ii .. d be . 'ddtl' b' ı ~ a~ e"u er ar. UnKU ırmagan .. -..-~ -.• . ~·· alınmıf, ekserisi gun en n fi ı .. ır par .. man • 
..... tl~ri lutaatımız tarafından tutulmuş - dan aayri remıt eurette bildirildijine Ut el .oala ablclı. SMlam bir -:.:s.t_:!I: general rütbeıin .Har6iy• n•w«in• tarizm taraftan oldugunu göeteren 
~ır bç tef. mutaveat ve eilihlannı aöre, T embiende tiddetli muharel.e rafmdaa Npekili IW~ U&Mt d kıyama öna-•.tiril... ilet.,,_ kral bu seçimden sonra kuvvetli bir 
iL._ · etmek için kumandanlarımıza mü • devam etmektedir. iki taraf aiar zayi - lmDandchlı •nlaııW.. Silülan atan me • e, ·ıı- kah' · 1 k t' haf ....._t etmiılerdir.» ata uiramaktadır. Gerek marepl Ba- -... ada Damioa Armabmçtir. Ve eAi yak olanlardan on bet kiti tevkif edil· mı ı . ınenın meme e 

1~ • 
1~ 

d l H 
L-__ .__., y · • tar "-' miştir. Bu suretle ortaLk ıükdnete geçmesıne çalıp,nyordu. Partı lıderlen-H abetlere 6Öre og ionun, aerek •bet imparatoru - _,,.-... 99liçiD ııapana m...ap • ~ ... d fiki 1 • • kana 

a. A.d-bab 7 (A A) R K nun ihtiyat kuvvetlerini harp meyda - illa atan ...-• .. Da•jonuaıı ...- yürü • kavufmUftur. ni ayrı ayn çagır 1
• r erını, .. 

i"a a. · · - as assa ve - ___ ._ _!t,e,L. _ı:_,ı• _.__._ i...:..en bir L--- Son m;nlerdekı' hıl ~ı'aab hülisa ede- atlerini tetkik etti. 
~ lJSeyyum ve Ru Mulugetta orcM.ılan · a 'ttıklan anlaııhyor. ,.-- - - ...-.. ... , -r e- mı • • .. .::z41.J• ] 

•ldia bölgesinden gelen diğer kıtaa- u•rt1·· ..,_ ____ .;... _____ _, [ Dewıını 12 inci yiizd.Jir] lim: [Devamı 12 ıncı r.. a 

1 
ea,ıanbata M ı• L 

heyecan · . 
111111, MÜCADELEDE CASUSLUK TESKiLATI Baştanb&fl 

hareket 

'-.,YENi TEFRiKA BUGÜN NEfRE BAŞLADIK. ON Oç0NC0 SAYFAMIZDA OKUYUNUZ! 
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Her.gün 
1,...--------------_R_e_s_i_m_l_i_M~a_k_a_l_e~~~~~~~.~~~~~a Atkt~m a _1 Sözün Kı~m 

Kı,ş olimpiyatlarından 
Alınacak der& 

• 
Nel•e 1t-~mat: 

Klf olimpiyatlarına müphit olarak gi-

denler döndüler ve orada sördiik
lerini anlattılar. Yanflara iıttintk etınek Ü· 

zere giden ııençlere oradaki vaziyeti ıör
dükten sonra bu sevdadan vaz geçmeleri ve 
yarıılara girmemeleri tavsiye edilmiı. 

Fakat .Aı.bralı senç1er bu taVIİyeye 

ıülme&le blmunıı: 
- Görürsünüz. birinci ıeleceğiz, de -

miıler. 

Bagramertesi 

·------E. Ekrem•Talu 

B ayramertesinden dolayı, bend4 

bayrama karga ötcdenberi b~ 
infial vardır. Her tatlı rüyanın fe~ 
elası gibi, bayramertesi de tatsız, iç 814 

kıcı ve melal verici bir ,eydir. 
Aylarca mesainin hızını birdenbirt 

üç gün, dört gün durduran bayram tar' 

tilinde ister istemez ahftığmız gevşell" 
lik tezberi üstünüzden gitmez. B1' 
dört günlük fasıladan sonra tekrar it 

~lerin l.a .özleri kendilerine 
süvendik1erini cöste.nnek itibarile dikka
te .şayandır. Nefse itimat büyiik bir kuv
vettir. İnsaaa imkamnzlan mümkün kı -
lan kudret ueE.e itimattan doğar. Ba cü
venme şuursuz ve idraksiz olursa zarar ve
rir. Bühusa yalnız cesaret ve zeki ietemi
yen, biraz da tekniğe, tecrübeye ve mü· 
marcseye ihtiyaç gösteral işl~rde, yalnrz 
nefse itimat ile ortaya çıkmak mahcubi
yetten başka bir netice vermez. 

Atletizmi dünyaya eaki Ymuuılılar öirettiler. Eski Yumnlı -
lar ricat smelliğiae ve beden terbiyesine ehenmıİ7~ .entidın 
İçİll muhtelif atletik hareketlere de çok yer veriyorlardı. Onla
rın atlet oyunları buaiinkü garp medeaiyetince de kabul edildi. 

Futbol, dans gibi, köylerimize kadar 7~ F.kat ne mil&, ne 
de l>e,aelmilel atlet oyunları bizi çelmwli. Bu ee'bep1e 1. a
bada çok geri kaldık. 

Halbuki bedea terbiyeai bakımında atletik oymılar, :roracu 
sporlardan daha faydalı Ye daha mii\imı!ir. 

1 
başına döndüğünüz 7.BDlan kendi ke~ 
dinizi hamlaşmış, acemilf'.şmiş hisse • 

dersiniz. Fikir adamı iseniz kaleınJt 
Dizi, kitabınızı .. El emekçisi iseniz çel 
lcicinizi, avadanlığınızı ele almak ilf' 
tcmcz, onlara .karşı istikrah duyars~ 

Ve ..ki Y-·,J,1..nn olimpiyat OJ11111an hllrar edildi. Ofim. 
piyatlarda en %iyac1e atlet oyum... ehemmiyet 'ftl'İir. Gençliğe ıpor zemni verirken ati~ ot.ak zevkini de öi

retmeliyiz. 

Hayatta zaten her zoraki fasıla bö1.' 
le değil midir) Bir müddet ayrı dur' 
duktan sonra, hangi şeye kaJlı ayıd 
tehalükü gösterirsiniz~ 

Biz garp medeniyetinden sporu aldık, atletizmi ihmal ettik. 

Türk genci ncııfüe süvıenmelidir. Fa
kat ayni zamanda tebüie,. tecrübeye Ye d
me hürmeti öğrenmelidir. 

* Geçen p. kq olimpiyatlanndan bahae
clen iki ceoc:in lkonu~asına kulak miaa -
firi o1c:lum: Gülerek bizim muvaflakiyet
lizliiimizden hah.ediyorlardı. Biri: 

- Bizimkiler. dedi. oyun bittikten ve 
~ daiıldaktan sonra gelmişler. 

Gülüttüler. Fa'kat bu sülü~ede mede
ni dünya sençliiinin hrtKıncb T.•rk ceıı· 
c:iniıı aczine kaqa bir istihfaf seziliyordu. 

(söz 
Sigara ve aşlc 
Hayatı 
Uzatırmış! 

Am.n:ka cazetelcrl 11 l yaşında ölen 
kadın doktor Davenportun hayatını uzun 
boylu anlatıyorlar. 

Bu kadın 1 S Y&flnda iken bir Ruı pren

si ile evleıımit. adamcaiız, bir düelloda 
vurularak ölmiiftür. O vakit Jbt olimpiyatlanndak.i muvaf

fakiyetaizliiimizj:n memldtetteki genç nlh
lar üzerinde J'&pacaiı akaitesiri dütün • Bundan 90nr& bir Franmz kontu ile eY• 
düm. OJimpiyat.lara qtirak eden aençJerin Jcnen Dnenport 11 çocuk •hibi olmıq 
körkörüne kendilerine süvenıneleri, ar- n bir sün kontu da bir b.za neticesinde 

k.ada h1an1ann nefislerine karp duyduk - kaybetmiftir. Bu eıuretle ikinci defa dul 
lan itimadı -.nar diye korktum. Ve cenç- hlaa b.clm kendi.iai tababet tahsiline 
lerin konuşmaaında bunu aezdiğim için 

vermİ§ ve mükemmel bir doktor olmuı -içim sızladı. 
Medeni dünya ile karfl karşıya geldiği- tur. 68 yapnda iken 22 1a11nda bir deli • 

miz zamanlar, arkada kalanların daima bu .kanlıya apk olmuı 'Ve onunla evlenerek 

ARASINDA ) itte bunun içindir ki ben, bayram• 
lardan ve bilhassa bayram tatillerin • 
den daima tehqi etmiş, daima ürkmilıt 
pmdür. .... ------------------------· HERGUN 818 FIX8A 

Şairler aıa .. nda 
Üstat Yahya Kemale izafe edilen 

fU fıkraımı ıerçek o~p olmadıjıaı tah
kika fırsat bulamamakla beraber ken

di.ine pek :Pbııtanltia"« iGia ban7a 
b:r~oraz. 

o.... - sözel pzelleıindea biriai 
tam Wr yılda yazdıiuıı .öylemipi Ba. 
bir mecli.te mevzuubabs olurken senç 
pir taalaklanndan biri: 

- Ne> Dedi: bir yılda mı> Ben bir 
yılda üç yüz aazel )'8ZU1ID. 

Bu Wı Yahya Kemale ~etitfudiler··· 
Güldü. 

- Eveti Dedi. fakat o üç ,)'iiz p -

zclini kağıt üz.erine yazar. Ben ie. telt 
eserimi ebediyete nakfettim. Benimki-

Taşköp~üdtJ Dinlenmek iyi ~dir. fliphesiz; ~ 
Ate~ Y•!J•ll kat mi her vakitki hummalı ça~ 
BU- adam hayatınızdan 90ğutmamak f<ll'tiyleJ 

Bize -.erilen baben t6n T-.ltöpriide Halbuki üatüste dört gün rahata a~ • 
tıktan sonra, yeniden İ.f boyunduruid 

Vahit adlı "Vaktile sün ıörmüı, iyi Y&Jll· albna girmek • başkalarını bilmeıd 
11111, aonra kendini kapıp ltoyvenniı bir a• amma, bana - doğrusu pek ağır, pei 
dam vardır. Bu adam. İçtiii aigaranın kül- acı geliyor .. 

lerUai yere dökm-nekte •• yemektedir. Gönül e\bctte isterdi ki her gün baY
Sigarası bittiği aman da ateşini .öndür- ram olsun. Ancak, ataların yalnız deff
meie liizıım gömıedaı aizma atmakta ve lere layık gördüğü bu mazhariyet, i11" 
yutmaktadır. Bir sün kendisine: aanlığın ezeli mukadderatiylc, ne ya• 

- Ağzın yanmıyor mu,, buadan De zevk 

alıyorsun? Dür• ~ar. Vihit fU ce • 

vabı vermiştir: 

- Ne .öyle.em bo1- T ecrlibe 

çekilmedi ya, aDıde tecrübe edinizJ 

palım ki, taban tabana zıttır. • 
iyisi mi, hızımlZl bir defa almış gı" 

diyorken, arada bir fren sıkıp dcı zın " 

gadak duruvermesek .. 
itte bayram ertesinin bende bırak ~ 

bğı elim intıbal. 

~ 
L ~,öJ~~ 

mukayeseyi yapaca'klanru he3aba katalım meı·ut olmuıtur. Doktor hııyabnın aon 
k ki llİ onun için uzun Mirdü ! 

ve çı araca arı acı neticeden korunmağa günlerinde, uzun yapmanın aımm ıöyle ·---------------..- * ParUimento to plantll•r1 rekoru 
çalıtalım. ifade etmiıtir: 

Hadiseler Karşı~ında: 

Fııtmanm karları 
Hilli Emlak Müdürlüiü ile. belediye 

ıeçen fırtınada yıkılan aiaçları aabyorlar
nuı. Fırtınanın :r.ararlanm yazmı§tık; tim· 
di de Hrlanru yazmak aran geldi. 

* Belediye bütçesinin varidat kısmına bir 
fasıl ilave edilmeli: 

cFırtmalarda yıkılacak ağaçlann A • 

cŞen olunuz. ispanak. yoğurt yiyin. Si -

gara için Ye &tık olunuz.• 

Doktor aon nefesine kadat J'&nİ yüz on 

bir yaşında dahi Kfinde Ü~ paket ıiıara i • 
çcrnıiJ. 

* 90 rqın dakl avcı 
Rusyada Ta~oda oturan 90 yqındak.i 

Krlouchob .desen aenedenbe.ri avcılak et

mektedir. Şimdiye le.dar ~ beyaz 9İncap 
bfından hasıl olacak gelir.» * ve 43 tane ayı vunnuıtur. 

Ben belediyenin yerinde olaydım. bü- Hala ava çıkmakta Ye ayılan bıçak ile 
tün memurlan toplar, bir hrtına duaaına avlamaktadır. 
çıkarırdım. 

* Belediye meclisinde azadan biri ıöy)e 
bir teklifte bulunacak: 

- .Belecüye bütçesini 
m bu1unmuıtur. 

Diierleri aoracaklar: 
-Nasın 

düzdtmck imki· 

* F•klrln gayeel 

Hindistanda dolapn Amerikalı eeyyah-

lardan biri, meyd~nın birinde zincirlere 
bağlanmıı bir kızın, dindaılannın günahı 

hesabına kendiaini brbaçlattıiını gönniif. 

BULMACA 

SoWaa..P: 

1 - Romanın diiım•n• tarihi bir mem

leket, kalçanın üstü. 2 - Hastalığa :ra -

kalanmamal için yapılan •hhi ameliye. 

Fransada ve bilha-a Amerikada sün· 
)erce süren parlimento içtimalan olduğu 
herkesçe malümdur. Amerikada ölen iyan 
azaaı (Huey - Lons) an çakınaamı isteme

diği kanunlann müzakeresine sünlerce 
kürsüden inmediii ....ki idi. En az konu -
fllP en çok İl çabıan meclia fngiliz par • 

limentosudur. O ela seçenlerde 27 uat 
&Üren bir içtima aktebnittir. fngilterede 
içtima rekora 1881 de 32 aat aürea bir 
toplantı ile lcınlımttır. 

* Nalftlna ...,. ............ 

Ameribda Smt1e tehrinin söbeiinde 
büyük bir inek la.Peli 7fibelmektedir. Ba 
heykelin ..bibi ola. taa,..an diinya mit ..._. 

rne relc:orunu kmmtm. 36S cünde 16778 

litre .üt vemıi.. ikiDci -. bu miktar 
IS,897 litreye iıımiftjr. Hayvanın YUati o-

larak günde 400 litre .üt •erdiği tespit o-

her zaman. 3 - Bir sebze. ı4 - Su, ye·., lunmu§tur. 

cesur. 5 - Atlar çeker, beyaz. 6 - Vü- Bu şayanı dikkat kabiliyet ineğin yav-
- Avrupaya. aun'i fırbnalar imal eden 

bir makine ısmarlanz, olur, biter. 
- Bu ne diğergamlık, bu ne fedakar - cudumuzdaki kırmlZı au, kıymetli aerpuı, ıularına CJa intikal etmiı on aene sonra bun-

lık diye hiddetle mınldanmıJ. huzur. 7 - Rabıt eda•· neticdcnd.irme. l d b' · d 16 303 li ·· · 
im.et ou. ar an ırı sene e , tre aut Ye.rmJf• 

Bu eözü :ititen fakir bapnı k.ıdmnıı: ,_······-·---- tir. __ ,., .. ,_. ,..,. .. ,_, _________ _ 

-- ~ 
__ ...,c ... _...,,.,.._ .. ~ 

Biliyor Musunuz? 

1 - Sultanahmetteki yılinb 

uh nedir? 
2 - Nepal neyin adıdır~ 

J - Köprüyt: Rwnelifcnerinin ~ 
iı kaç mildir? . , 

4 - Şehirlerimiz arasmda qeniz se~*" 
yelİDden en yük.sek olanı ban&iıüdir? 

5 - Arnavutluğun nüfu.a ne kadardrt1 

( Cewapları ,. ...... > 

* (Sandan eooelJıi mailerin 
eevapl.an) 

l - Sokrat eaki Yanan bilgioı.' 
l'İlldendir, 1021 tarihinde doğnıut 
tar, bir doğramacının oğludur. ~li 

2 - Bubaranın nüfusu bir buÇU"' 
milyondur. 

3 - Bir §ilin 12 pense ayrılır. ~ 
4 - Mürekkep lekesi asit tartat 

ile çıkar. 
5 - lıtanbulda saat 12 iken 8"' 

Özlü sözler: Diiersimhk mı) Ne münasebet 
demİf. Bu dünyada kendimi kırbaçlattığı. 

8 - Yüzler, lakin. 9 - Kara tenli insan, 

üye. f O - Başına bir K ilaveaile oturu • 

ruz, abnca takılır. 11 - istifham edatı, 

nota, bir erkek iımi. 

yoldaşı olur. 1 1 
yazıt vilayetinde 13 tür. ~ 

- Nota. ayakkabı düğ· ••••-•••••••••••••••••••••••·---····-.. ••• 

Harp .. bii7\ik budalalıkt1r. Harbin mm sebebi, öbür dünyada mlCT"e bunu 
lüzumu ve fayda11 hakkında söylenen en 

iade etmek jçindir. Siz at halinde arzıen-
ıüze.I aözleı bile bence uçmadır. ( l 917) dam ett.iiiniz vakıt bea de .ü'Y&ri oI.ca-

Harp neden kalbcakm11? Diin:rada ~un. 

.-mm kadar f~ah bir fCY var rmdır~ * Harp bir çok inaanlaruı lSklürülmeei için 

l:ri bir YUıtadır; dünyada Ga öldürülmeie 
lqak milyoolarca Ama.o vu. ( J 93.f) 

8ernard Şaw 

* rara ...... ekonomi, bütün fena· 
Lklann .köküdür. 

Uyku derat 

Almanlar memlekette bir kaç tane uy· 
ku iıtasyonu tesis etmiılerdir. Bu iataa • 
yanlarda uyku uyuyamıyanlar, yabnlmak
tadır. «Hastalı> nın omuzları eıkılmakta, 

kafasına maıaj yapılmakta. ba~cunda uy
ku getirici ıey1er okutulmaktadır. 

Yabndaa .,aiıya: 

mesi, bir rüzgar. 

3 Mart TaribB Bulmacanın Halli: 
Soldan aaia: 
1 - Türkistan. 2 - Uau1, 'tak. 3 -

Tüze, re. '4 - AL -. ..ı. S - Makine . 
6 - Ki, manazır. 7 - Alem, yık. 8 -
Mayna, dama. 9 - Eza, saray. 1 O - Ni-
yagara. 

Yukarıdan apNa: 

1 - Valinin küçüğü, zaman. 2 - Ye -

mek, beyn, yardım parası. 3 - Faata bir 

isim. Türk.iycnin merkezi. 4 - Fena teY. 

azarlamak. s - Zamanı aöaterir, demir 

eskiyince olur. 6 - Akıl. 1 - Adaletin a- 1 - Tutankaınen. 2 - Uıul, azı. 3 -
11 kelimesi, tefkat dayaınu. 8 - Onun- Ruz. yay. 4 - Kle. aman. 5 - UkalA, 
la yürürüz. bir kadın ismi. '9 - Padipıhı 6 - Sine, saç. 7 - Tak, namdar. 8 -
tanımak. kasaplar aatar, valide. 1 O - At, saz, ara. 9 - Nara,, iyma. 1 O - Kel, 
ilaç, futbol oyunu, bir N ilivcsile perilerin riaya. 

Para dünyada en kıymetli teYdir. Para 
eıhhat, kuvvet, namus, kibarlık ve güzellik 
ifade eder. Bemard Şaw 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

* Oltumuı bir insan okumamıştan daha 
muzırdır. 

Amerikada tahsile verilen ehemmiyet, 
ve vücuda getirilen mektepler medeniyet 
için en faydalı müesseselerdir. f 

Bernard Şaw 

Şamdan J'azddıiına söre VadiymzanİJ'ede köy llialarmdaa 
birİDe bir çifte atarak öliimüne ..bebİJ'9l •eren bir e,.lr, köy
lülerden mürekkep bir heyet öniinde muhakeme ecfilmit ft 

cürmıi ..bit ıürA)düjüaden icmı- bı.r Tailmİftİr. Karar, 
köy ..,.d-ıncla derlıal a.ıhik ....... -... aftUa etek iple 
uılarak idam ecfilmittir. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA ! 

Özlü sözler: 
cMana. araştırmak için ıiiri deşı:tlJA 

terennümü yaz gecelerinin yıld12larını ~~ 
içinde bırakan hakir kuşu, eti için öld~ 
mek.ten farklı olmasa gerek. Et zert • 
ıuaturulan o sihrengiz sesi telafiye kafi tt1İ' 
dir} » Ahmet Hifİd', 

cElektrik, görülmiyecek feyi aydınl;,. 
hp, ııörülecek şeyi kararttıiı zaman ne 
dar ainire dokunur.» 

Falih RJlıl 
Roman· el• 

•Anadoluda dağlann ve J:.öylerin e:,: 
diyet ıılbi bir yeknesaklığı va-. Bir 
deiifmez, bir ~y ha~ket etınez.. "' . 

Halide f:.diP~ 
aBir kimseye budala demek ahlak~ 

iı.nediği için laskanç demekten çok ., 
olduiu halde gene onun kadar kızd~' dl 
maz. Akıllılık, anlayışlılık bizim elim•~ 
deii)dir. » Nurullah ,.l -

Başkalarına inanan insan, ina ·t•" 
dan çok hata eder. C•"""' 
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~~(~i~!ind~ TELOR F BABE LERI 1 
Anıeli Kıgnzeti Yoktur it ı t J b p etrol ambargosunun başlama - a ya pe ro am argosuna . -, 

. lngilizler le 
sından ve alelumum zecri ted -

birlerin şiddetlendirilmesinden evvel karşı ne yapabı·ıecek?. 
On üçler komitesi tarafından sulh le-
hinde bir teşebbüs olmak üzere Habeş 

Italyanlar arasında 
yeni bir hadise 

Yirmi seki ,elebinin 
Gittiği balo 

\'e ltalyanlara yapılan musalaha tekli- lngiltere ftalyanın sulh teklifine verecegı"" · 
fi, her iki tarafça da müsait tekilde 

cevabı Kızılhaçın bombardıma
mnı İngiltere proteso etti 

M atbuat l>aloea, her....,. oldui- slbl 
hu yıl da btaab.daa en aıüzel. ea 

karşılanmıştır. Mevcut intıba budur. bekliyor, ona göre karar verecek 
Daha fazla zayiat :vermekten kurtul -
inak için Habeşlerce, bu teklifi bir 
tahlisiye simidi gibi telakki etmek ta
bii idi. İtalyanlar ise, «evetH deme -
den evvel bazı pazarlıklara girişmek 
istemekte haklıdırlar ve bu, onların 
heaabına mantıki bir taktik& olur. 

ncş" eli. en nezih ve kibar k.ıı eğlenceleriJl. 
den biri olarak ıeçtii Bu münasebetle eY. 

velk.i baloları hatırladık.. Hayaumıza eoa 
asır içinde girmif olan balo, eski bir Avnı-

_ Çünkü Habeşlerle ftalyanların ba
nş yapma fa?llara, Cenevre paktının 
icaplarına uygun düşecek şekilde tan-
2im edilirse, Habeşlerin toprak feda -
karlığı yapmamaları icap eder. 

Halbuki, böyle muazzam bir teşeb
büsten sonra İtalyanın, kendi isteğiy -
fe, Doğu Afrikası sergüzeştinden eli 
boş dönmesine imkan yoktur. Şu hal
~e On üçler komitesinin sulh teşeb -
büsü akamete uğramıya mahkumdur. 
Geriye kalan bir çare vardır. O da, Ce
~iyeti Akvamın Hahefııistan üzerin • 
de tazyik yapa,rak, onu, İtalya lf".hinde 
toprak fedakarlığında bulunmıya ic • 
har etmektir. Bu ise, Cemiyeti Akvam 
ınisakının ruh ve manasına münafi • 
dir. 

Demek oluyor ki On üçler komite· 
'inin sulh teklifi, haddi zatinde amelt 
kıymeti pek az olan bir hal ,eklidir. 
~e iş, dün olduğu kadar bugün de, 
tanı bir çıkmazın içinde bulunmakta· 
iLr. - Selim RAGIP 

lzmirde bir 
tehdit mektubu 

Zabıta mektubu getireni 
yakaladı, yazan kaçb 

lımlr, 6 (Huıusl muhablrlmiı
den) - Geçenlerde bir tecaYOı 
lıtdiaealne adı karııan Anam 
Sldi dua a)qam saat on dokuzda 
rınl bir tehdit mektubu almqhr. 
HUseyln adında 20 yaılanoda bir 
a-nç Anam Sldlnln ••İne aide
rek yeni harflerle yuılı bir mek
tup bırakmııtır. 

Bekir imzalı olan bu mektupta 
Sididen 478 lira vermesi lateniJor 
Ye kendbl tehdit ediliyordu. Der
laal faaliyete geçen sabıta, mek
tubu getiren HUaeyinl yakalamı.
tır. Yapılan tahkikat neticulnde 
IDektubu yazanın da Abbaı ol
duğu aolablmıştır. Abbu kaç· 

llllflır. 

Hitler bugün 
nutuk söyleyecek 

Parlamento fevkalade 
toplanbya çağınldı 

Berlin, 7 (Hususi) - Parlamen -
to fevkalade bir içtimaa davet olun • 
llıtıftur. Cumhur reisi ve başvekil Her 
liitlerin mühim bir nutku bekleniyor. 

lngilterenin müdafaası 
londra, 6 (A. A.) - Baldvinin 

l>a2arteıi günü Avam Kamarasına 

\'ereceği karar suretinde ıadece 
!Öyle denilmektedir: 
b «Meclis, hükumetin ana hatları 

eyaz _itapla neıredilen müdafaa 
tekliflerini tasvip eder.» 

Fransada u~umi seçim 
Pariı, 7 (Husull~ - Kabine 

Milletler Cemiyeti namına 
zecri tedbirleri tanzim eden 18 
lerin ıon "toplantıamtia lngiltere 
Dıı Bakanı Mister Eden, memle
ketinin petrol ambargoıuna t.raf· 
tar oldutunu anlalmıf, ve F ranta 
Dıt Bakanı M. Flanden zecı i 
tedbirlerin ıeniıletilmeainden önce 
iki tarafı• muhaaamab tatil etmek 
ve sulh müzakerelerine bailamak 
lçla davlet:erlal teklif etmiş, 
bu teklif kabul edilerek 13 ko
mitcıl toplanmata Y• ıulh 
tekli:ı kuarlaıtırmaA-a çağırı~
mııtı . 13 ler komlteıl toplanmıt 
Ye iki tarafı harbi bırakarak 
milletler cemiyeti :zihniyeti ile 
ıulh mUzakerelerine baılamağa 
da·Ht etmittir. lkl tarafın ceYabı 
marbn 10 una kada beklenmek
tedir. Verilecek cnaba göre 
mllletler cemiyeti de faali) ete 
ıeçccektir. 

İtalya hllkQmetl ancak bugUn 
tekli.I tetkik ederek karar yere
cek ~e on üçler komlteaine bli
dJrecektir. 

Habeı hnknmetl Milletler Ce· 
miyetl mlaakıoın temin ettiği 
mUlkt tamamlyetini muhafaza şar
tlle l\ılha razı olouiuou bUdir
miıtir. 

* Berlfa 7 (Huıuıi) ltalya 
hllk6meti bu glin onUçlerln tek
UfJnl tetkik ederek karannı "e· 
recek ve bo karar on üçler ko
miteıine bildirilecektir. Italyan 
matbuatı hllk6metln takip ede
ceği hattı hareket hakkında bir 
t•Y söylememektedir. 

kartı ne yapablleceğlnln a -,la· 
ııldığını, bunların: 

1 - Milletler Cemiyetinden 
çekilmek, 

2 - Lokarno miaakının taah· 
hiltlerinden llynlmak, 

.i - F ranıa - it al ya askeri 
an!rımasını feahetmck ye Fransa 
ltalya h ududunu eskisi g"bi taJı. 
kim etmek o:duju u yazmakta ve 
Inır:Jteren n Franaaya bir Alman 
tanrruzu •ukuu talrdlrlnde )Ar
dım temin ettltl takdirde lngil
tere ile tepildmesaiye deYam 
edeceğini a6ylemektedir. 

Fransa mDfkUI vazl1ette 
Parla, 7 (H111uai) - Dıı e .. 

kan M. Flanden buglln Cenevre
dekl •aziyet hakkında kabineye 
izahat verdL Pariı gasete:erine 
göre lnsriltere Dıt Bdkanı Mi&ter 
Eden, birdenbire logilterenla 
zecri tedbirleri tiddetlend.rmek 
ye potrol ambargosunu tatbik 
etmek lehinde olduj'unu ıöyle
mekle Franaayı içinden çıkı~maı 
bir vaziyete dütürmüıtllr. 

* Londra, 6 (A.A.) - Taymia 
gaıeteıine g6re Bakanlu Kuru
lunun toplanb11nda beyanatta b~ 
lunan Eden, tJ ler komiteal Mu
ıolininin cevabanı heyeti umumiye 
itibarile k abule t•l an görmediği 
takdirde petrol ambargosu tat
bikatının kat'ı aafhaya •ireceiini 
ılSylem .ıtir. 

Sulh telılil:i aıya düfiiyor 

Londra. 7 {Hususi) - lngiltere hü
kumet bugün Habeşte çalışan İngıliz 
Kızılhaçınpı bombardıman edilmesini 
protesto eden DOtaamı ltalyaya gönder
miş ve derbal tahkikabn yapılmasını, 
mes'ullcrin tayinini ve bu hadiselerin 
tekerrürüne kup gelinmesini istemiş -
tir . 

Bombard\mandan nasılsa kurtulan 
Röyter Ajana muhabiri hadiseyi fÖY· 

le naklediyor: 
Doktor Melly nazik bir ameliyat 

yaptığı sırada. karargi.h üzerinde uç· 
makta olan bir İtalyan bomhardunan 
tayyaresi daha a1çalmıı ve karargah 
üzerine bomba atmaia baıLuıu§br. 

Tayyare otuz dalrihd.-n fazla ha • 
vada daire ~erek dolaıtı ve karargl
hın üzerinden her ıeçtikçe bomba yas· 
dırdı. 

Doktor Melly, bombardıman neti· 
cesinde, etrafında el1ö-e yakın adam 
öldüğünü aıılawkcn. İtalyanların. be
yaz ırkın hay.İyet ve tcttfini tama.mile 
mahvettiklerini eöylemittir. 

Ölüler arasında J:qi!iz tehaasmdan 
ÜÇ kişinin balunmaa dolayısile mese
lenin pek ciddi telilrki edilmesi lazım 
geleceği mütalea ileri eürülmekte -
dir. 

Japonyada kabine 
teşkil edilemiyor 

Berlln, 7 (Huauai) - Kabine· 
yi teıkile memur edilea Ihı Ba· 

kanı M. Hlrota ıtlçlnkle kal"lllat

tağından kabine tefkilindea •az 
aeçmiıtir. 

Askeri mahafil, il. Hirotaya 
müıaherette bulunmamıf. G .. eral 

Terutşl Harbiye Bakanlıjıoa ka
bul elmemiftir. 

Tokyoda çıkarılan reaml bir 
teb.iae ır>re ıon iayana iıtirak 

eden aaker:erin 1a1111 1400 den 

ibaretti. 

pa eilencesidiL 
Balo, lstanbula ilk defa hicri l 245 J1 • 

lında bir lngiliz gemieinde Terilen alıafru.. 
ga ziyafetle geldi; ıemi Haliçte tenane 8-
nünde durmuştu. davetliler ve o arada 
sadrıızarn Hüsrev Paf&, yatsı namazım 

tersane divanhanesinde kıldıktan •onra 
sandallarla lngiliz &emiaine gitmiıler. • • 
baha kadar orada eilenmişleıdi. Ert..ı 
gün de bu yüzden türlü dedi kodular çık
mııtı ; bundan bir hafta eonra limanda b~ 
Fıansrz gemisinde balo verileli. fakat be 
sefer davetlilerden pek çoiu bu baloya 
cesaret edemediler! 

Balo, lstanbula böylece on dokuzund 
Ull'da geldi; Fakat balo Türkiyeye ıel • 
meden bir aau önce 'baloya aıitmit olaa 
Türkler vardır: Bunlar da on sekizinci a
eırda F ransaya hususi surette elçilik vazl. 
feııile gönderilmif olan meıhur yirmi •ekia 
Çelebi Mehmet Efendi ile maiyeti erk& • 
nıdır' 

Yirmi sekiz Çelebi Mehmet Efendi, ... 
farcthancsinde Pariııte Kral nra)'Jnda ve
rilen hu nevi hir gece eğlencesini fU euretle ' 
anlahyoruz: 

aOl gün oldukta vakti aarda Yardık. 

Kral sarayında divanhan.. canibinde böyle 
cemiyet iaim mah.ua bir l'alushane yapıl • 
llllf. gayet tckellülü dört duvan mermer• 
den aerenderzer tıuaviri acile ile müzey • 
yen ve sakfa vamıca dört kat Dİf&me]er 
yapılmış, hulk.aıi mermer trabzonlar ile 

gayet hopüma mahal idi. Vardıiumzda 

kibar kadınlarının ekseri yer il zivore mU.. 
tairak. mücevher libaslar ile ıelmiıler~ 
iıer biri nizimende karar etmioler. Bia dahi 
nerdibandaa çıktık. Kral isim bir iekemle 
koymu lar; canibi yeNnnda olan iskem • 
lelerin evveline kunde eyledik. Kral dahi 
bu Bu esnada gelüp yerinde karar eyledh 
sağ tarafında arnzadeai uMadmuazel dl 
Şarlua l<.onde» derler bir mehpare oturup 

ve ıol tarafına bir diyar amzldeai cMad
muazel dö La Roı Sorbon Konoh der • 
ler bir nazenin vecahirlere müstairak s .. 
lüp oturup biz dahi ana muttasıl oturduk-ı 

()pare .ürüdhaneııinin ebendelerinl 
Japon Nlirinin teminatı ·· ·· ı k .. getunnUf er, ye pare nagmeye aerapaz e-

Moıkova, 6 (A. A.) - Taı ajan• düp rakkular raksa batladılar ve }>q ak-

Londra, 7 (Huıuıi) - Dıi· 
bakanı Mııtr Eden tarafından 
Cenevrede taklp olun•n hattı 
hareketin, kabinede bir kısım 
aza tarafından tanip edilmediği 
anlaıtlıyor, lngiltere lıükftmeti, 

ltalyanın aulb teklifine verecegı 

ce•aba ıöre karannı .erecektir. 
(f aymis) bu münasebetle yazdığı 
ltalyanıo petrol ambargosuna 

Roma, 7 (·Hususi) - İtalyan ga
zeteleri Mil1etler Cemiyetinin sulh 
teklifi hakkında mütalealarını yaz
maia baıladılr. La Tribuna gaze -
teıi diyor ki: ccMilletler Cemiyeti 
bitaraf bir mütavaaaıt olamaz. Çün
kü Milletler Cemiyeti ltalyaya a • 
leyhtardır ve ltalya ile mücadele 
etmektedir. Hem muharip olmak, 
hem sulh mütavaaaıh olmak imkan- sı -bildiriyor: Litvinofu ziyaret ede- 9edenler pre.nçe oğullan ve muqal zida. 
ıızdır.l> T k h" d' 1 • • ler ve düka ve he)'dd•ler imit. Kral mec> rek, son o yo a 11e erının yal • 1. . d b 1 '- d 1 . . K d ısın e un at raıır.se er or unıı. a ve 

Diğer gazetelerin mütaleaları da nız Japonyanın dıt itlerini alakadar kametinde ve einnü ailde akran olanlar 
bu merkezdedir. ettiğini ve hiç bir suretle dı§ ıiya • sekizer aekizeı raksettiler ve bunlann 

·-• b'lh S l b' l ' w. mahsus raks lihaıları var, cümle sırma ile 
Ankarada bir çocuk otobüs Doktor Reşit Galibin saya ve 

1 
assa oyYet er ır ıgı diyba üzre ifleme... Ve baılanna dahi 

ile olan münaıebat ii•erine teıir sorauç ı_ı· d b" "yü alhnda kaldı ... • şe.ııc ın e ır murassa acrpuı gı p 
Mezarı başında yapmıyacağını hükftmeti namına hüsünlerine imdad ediyorlar. 

Ankara, 6 (Huıuıt Muhabi- Ankara, 6 (A. A.) - Bugün Meclis tamam oldukta kral kalkup ıi-teyit etmİ§tir. 

l d 
Ankara Halkevlileri Ha".kc• nd""' düp biz dahi hanemize geldik.,, 

rlm z en) - Çocuk Sarayı c nd· .. "' • 
desindeki KadıklSy ıekerciıl Ha m- toplanarak yüzlerce h alkevli me• Milletler cemiyetine 

zarlı ğa kadar gitm şlcr \'e orada • k • · J 
dinin beı yaıındıki oğlu Halduna gırme ıstıyor ar da Reşit Galibin, Çankırı saylavı 
Samanpuarından gelmekte olan Sami Çölgeçenin diş tabibi A i Kudüs, 6 (A. A.) - Alman ha • 
otobliı çarpmış, çocuk derhal Rıza Çankayaoın ve san'atkar ber alma bürosundan: Yedi Lüb • 
6lmüıtnr. lbnürrefik Ahmet Nurlnin me• nan meb'uıu fevkalade komiser dö 

ıarlarmı ziyaret etmişler ve Martel ile Lübnan cumur baıkanı 
Asansörcülerin grevi çe · enk koymuılard.r. Eddeye verdikleri bir muhtıra ile 

Lübnanın tam muhtariyetini, Fran-
Nevyork, 6 (A. A.) - Asansör - k:·~·~:··;ki;:;i:;:····zi;:·· .. ;~:~~ii:;i: 

cülerin ~revi henüz bitmemiıtir. bir çoğu yerine ba§kaları konuJ • 

Fakat Grataiellelerin sakinleri 11 • muıtur. 

sa ile bir ittifak muahedesi aktini 
ve Lübnanın Milletler Cemiyetine 
girmesini iıtemiılerdir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: • 

o 
a 
... 

Almanya milletler 
cemiyetine dönecek 
Fakat Ren mıntakasını 

tahkim eder ve müstem
leke alırsa .... 

Londra, 6 (A.A.) - Morninı 
Poat ıaıeleainln Berlinden aldıiı 

bir habere 16re, Hitler, Alman
yanın hangi ıartlar dahilinde 
Mll'.etler Cemiyetine girmiye lm .. 

de olduğunu g8ıteren bir muhhra 
haıırlanmaktadır. Şartlar şun-

lard.r: 

2buğUn toplanarak umumi seçimin 
6 Nisan ye 3 Mayııta yapılma- - Bayramda • pptın, ı Hasan Bey - Kesemi kur .-::! • •• Yüzülen ben oldum.. 1 ... Sonra da kapı kapı do -

ıırıı karar!aıtarmıştır. Has• Be1 amca? ban ettim.. ; latıP siıJa ba)'l'UD ettim, kom-

~---~~~~~~~~~~...!..._~~~~~~~...!...~~~~~~___.!I~~~~~~~~~~· ~ 

" Aıkerlikten tecrit edl:mıı 
olan ' 'Ren., m1otakcı1.ndaki Al
a>a ı haklarının tamamen geri 
•erilmesi, Almanyanın müstemle
ke ıahibi o.maaı hakkının "pra• 
tik .. şekilde tanınmH. , Millet'cr 
Cemiyeti teşkilat.nda bazı de
taşiklikler ,, 



Şişhane faciası
nın mesulleri 
Anlaşıldı 
K~zada arabaya fazla yolcu 

almanın da tesiri J 
olduğu görüldü. 

Şişhane yokuıundakl tramYay 
kaıaiınıD tahkikatı bltmiıtir. Hl· 
diıo yerinde Muddelum11ml Mua
Yinl Hikmetin .huzurunda ıon bir 
ketlf daha yapıldıktan ıoara ra
porlar •te bu ıon kttfiD ıabıt 
varakaları da MOddeiumumtlll• 
nrilmiıtir. Müddoiumumtlik Pa
zarteıl ıUnO kaıa ewakıaı mll1-

tantikli2• • recektlr. 
Hey c nh bir k••lf 

K tif iti ha}ll h'Jecaolı olmuf
tur. Tr mvay mlme11lllerl bir 
tramv y arabnunın yalnız el fr .. 
nile Kroi•r ot linin önllnden Ban 
kalara kadar lneblleceiinl iddia 

e bir tecrübe yapılma1ını teklif 

etmlolerdlr. 
Bunun için tecrUbe yapılacak 

arabanın hareket kolu çıkanlmıı 
Te bu suretle arabadan cereyan 
kesilmiştir. Ehil Yukuf tayin edi
l n Belediye Fen MnıaTlrl Mua
taf Hulki, Makine Şulie1l MO
dürU Nusrat T• SeyrUıefer MO
bendi i Y akup bu tecrObenln 
tch.lkell olacaiını ılyliyerek ara• 
b ya blomemlıler ve arabaya 
binm k ltıteyea Mnddelamuml 
muavini Hikmeti de bundan 
menetmek lıtemlılerdir. Hikmet 
buna raimen arabaya blomlı 
ve arllba Şithane yokuıuna •• 
ornd n da Bankalann &nine 
doğru yalnız el frenile ıon aDr'atle 
inmiş • lçlnd kiler hayli endlıell 
d kik lar geçirmiıl rdfr. 

Ehil •ulı uf bu tecrilbede bg. 
lunduktan ıonra arife flnll Bel .. 
d:ye Fen MOdUr8nlln odaıında 
geç ,. akt k dar toplanmıı •• 
raporunu bir daha ıaıden ı•çlr
dik e.ı ıonra kat'ı t kllul t11plt 
etmit n Mrd~elumumlllie Yer
mlıtlr. 

esull r klml•r ? 
Eh .. Yuk .~ raporunun muhte•l· 

Jah b :ttabi ıiıll tutulmaktadır. 
Fakat 1 O, 12 kipaln ıuçlu olarak 

aahkemoye veri:meleri •• •atmanın 
da tevkif edilmesi ihtimallerine 
d ir y yınhlar Yardır. 
Kazada ~olcu tazlahAınıa tesiri 

Son keti~ •• t crBbede kaza 
vuku bulduğu zaman arabanın 
içind ki yo!cu miktarının araba 
frenlerine ne tedr icra edeceil 
c• tetkik edilmiştir. 

TecrUbede eneli otuz yolcu 
1 c n ıonra da kırk yolcu ile 
gidilmiı ve ayrı ayrı her iki 
11kJetln frenler ll:ıerlndekl teıirl 
görUlmUıtlir. 

Arabanm içinde kırk kiıi 
bu!unduiu zaman fren yapılmca 
araba iki Uç metre gittiktea ıonra 
durabilmlıtir. Buna mukab:l otuz 
kişi bulunduğu ve fren ya°pıldıiJ 
zaman araba hemen durmuıtur. 

20 senelik icare bedeli 

1 
ayram neş'eli geçti 

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

Basın kurumu balosu güzel oldu, 
çok hususi toplantılar yapıldı 

bir 

Üç bayram gününde biri ölümle neticelenen 5 
tramvay kazası, 21 hırsızlık, 20 den fazla 

~arhoşluk vak' ası kaydedildi 

-
Ormancıla 

yıllık 
cemiyetinin 

kongresi 
Haziranda çıkacak kanunun ormancılığımız için 

pek fay dalı olacağı söyleniyor 
Türkiye Ormancılar Cemiyeti grafları çekilmesine karar verile ' 

dün sabah saat 10 da Alemdar na • rek toplantıya nihayet verilmiştir. 
hiye mrkezinde senelik içtimalarını * 
yapmıılardır. Dün bu içtima münaıebetile gö' 

Celse orman mühendisi Sakirin rüıtüğümüz orman mühendisleri 
baıkanlığında açılını§ ve eski ida- ormancılığın memleket için çok & 
re heyeti raporu okunmuştur. nemli bir iktısat İ§İ olduğunu söyl~ 

Bu raporda baıarılması icap e • mektedirler. Orman mühendisle ' 
den İ§lerden bazılarının yapılama- rinin kanaatlerine göre ormanlııi 
dıaı ve azaya ödünç olarak verilen köylü için tükenmez bir gelir kaY ' 
paTaların tahsil edilemediği bildi . .> nağıdır. Yalnız ormanları fenni ı~ 
rilmittir. Bu paraların eski idare rette işletmek ve ormanlardan azıt' 
heyeti tarafından ödenmesine ka • mi istifade teminine çalıımak yol ' 

1 
rar verilmiıtir. 68 reyle cemiyet ları bulunmalıdır. Mühendisler ha" 
merkezinin Ankaraya nakli kabul ziranda Çıkacak yeni orman kanU' 
edilmi§tİr. nunun ormancılığımız için çok el " 

Yeni idare heyetine Fahri, Fik • verişli bulunduğunu ve bu sayedd 
ri, Şeref, Ali Kemal, Münif, Alaet • göç.men evleri için tahta ile kağıf 
tin, yedek azalıklara Nejal, Halil, fabrikası için odunun kendi or:matı' 
Seyfettin seçilmi§lerdir. larımızdan temininin kabil olabil&" 

Atatürke, İsmet lnönüne, Ziraat ceği mütaleaıında bulunmaktadır -
Bakanı Muhlis Erkmene tazim tel • lar. 

Bir serseri 
M.ayn herkesi 
Telaıa düşürdii 

Karadeniz Boğazının 103 mH 
açıklarında bir aer11ri mayin gö· 
rUlmUıtDr. Bir müfreze mayni 
atmak için görnlen yere gltmlt 
fakat hava çok ruzglrh ve deniz 
coıkun olduA'u için Maym arayıp 
bulmıya muvaffak olamamııtır. 

Mayo ıayl olduğu gibi Boğndçinde 
deilldir. Maamafih aularm tesiri 
ile 1&blllere •e Boğaza daha zi· 
Jade 7aklaımıı olması muht .. 
meldir. 

Bunun için bUtlln tahlisiye 
, lıta1yonlan ve allkadarlar key

fiyetten haberdar edilinitl rdlr. 
Tahliıtye istasyonları bntun ıa· 
hillerde ye Boga:ıda tarama yap
maktadırlar. Tahliı:ye vesaiti do 
maynın glSrüldUill yere doğru 
açılmaktad11. 

Yukarıtla bayram yerlerinden bir intıb a, ortada lktı•at Vekili Bcurn Kurumu 
balonında, aıağıcla Ak•arayclaki tramoay lacia•ına •ahne olan nokta 

Bu yıl kurban bayramı bir kaç yıl- bir tramvayın frenleri bozulm~. yol • 
dan beri mütehaasir olduitJmuz mü• cular bafka tramvaya alınarak bozuk 
tesna bir bahar havası içinde ieçmit - araba depoya kaldmlmıftır. 
tir. Bir taraftan bayram neş'esi, bir İkinci iÜn Akaarayda Murat~a ca
taraftan baharın zevki ile coşan mini- mii önünde bir tramvay kazası olmuş, 
minilerin sevinci büyükleri de ihata Aksarayda imambayıldı sokağında ye
etmişti. di numaralı evde oturan Alinin 7 ya

Bayram yerleri minimini yavrular- ~undaki çocuğu ilhan tramvay altın • 
la hıncahınç dolmuş, sokaklar insan da kalarak ölmü11tür. 
kalabalığından geçilmez bir hale gel - Bu yüzden T opkapı ile Sirkeci ara· 
mişti. smda 3 • 4 saat tramvay İfleyememiş-

Matbuat balosu ve diğer balolar tir. Gene ayni gün Beyazıtta ·16 nu -
Bayramın en neş' eli ve en eğlen • maralı Edirnekapı - Sirkeci tramvayı

celi balosu Matbuat balosu olmuştur. nm romorkumin tekerleğinin cıvata • 
İktısat Vekili ile valinin ve daha bir aı kopmış, tekerlek gevşemiş, romork 
çok büyüklerimizin de bulundukları yoldan çıkmış, yarım saat hattı kapa· 
bu balo sabaha kadar sonsuz bir neş'e mıştır. 
içinde ve pek güzel sürprizlerle geç- Ayni gün saat 16,30 da Pangaltıda 

-----
FUce'ten ölUm 

ÜıkUdarda Kireç hanından 
Htı11yln adlı bir ihtiyar Tepe 
ıokağındakl kahYede otururken 
birdenbire peyke l\ıerlne yıkılmıı 
•e almUıtUr. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu sece nöbetçi ec:aaneler ıunlardır: 
Beyoilu: (İtimat, Kinyoli, Tarlaba " 
ıı). Şiıli: {Fevzi). Galata: (Kapıiçi). 
Samatya: (TeofiJos). Bakırköy; (Mer· 
kez). Beşiktaş: (Nail). Sarıyer: (A • 
eaf). Hasköy: (Halk). Kasımpaşa: 

(Merkez). Şehremini: (Hamdi). Kü -
çükpa:41lr: (Yorgi). Alemdar: (Sırrı 

Rasim). Eminönü: (Mehmet Kazım). 
Beyazıt: {Cemil). Fener: (Hüsamed
din). Aksaray: (Sarım). Karagümrük: 
(M. Fuat). Şehzadebaıı: {İsmail Hak· 
)u). Kadıköy: (Sotiraki, Üçler) Üskü
dar: (Ömer Kenan). Büyükada: (Mer
kez). Heybeli: (Tanaı). 

Satılığa 
Çıkarılacak 
E,n/ak 

Milli Emlik mUdilrlUğll lstan
bulda bulunup şimdiye kadıt 
lıtifade edilmeyen 3,580,000 lira 
kıymetindeki mil 1 emlaki atılığı 
çıkaracaktır. Fakat son zamaıı• 

larda Ziraat Bankası, Emlak v• 
Eytam Bankası ve gayrimübadil• 
ler komisyonu ve hir taraftan da 
Emniyet ıandığı satışa emlak 
çıkardığı için kıymetler hayli 
dllınıüştür. Birçok emJAk mtişterl 
buhımaLığı iç.o komlsyo~larıP 
ilk tahmin edilen kıymetleri tek"' 
rar göıden geçirm !eri kararlıt• 

tırılmıştır. 

T opkapı müzesinde yeni 
bir salon 

T opknpı sarayı mUdUrIUğd 
yeni bir salon daha açmıya ka"' 
rar vermiştir. Bu ı;alonda şimdi• 
ye kadar mUze depolarında mu" 
hafaıa edilen kıymetli ve tarihi 
eaer!er teıhir edilecektir. Salonun 
tamir işi arife günQ bir müteab" 
bide ihale edilmiştir. 

:a.Mıll ...... . _ , _____ _ , __ ...,.,..ı 

Beyo~lu J'raneız 

Tiyatrosund& 
Halk Oper ti 

Bugün 16 da 
Ha lime 

aktam 20,30 da 

ÇARDAŞ ____ ..;;;;;;::;. _____________ ...,,,,,,,,,, 

iıt~nbul Beıediyl!Si 

~ehirTiyatrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 

T epebaıı Şehit 
Tiyatrosunda 

Bugün d• 
gilndüs saat 14 

Çocuk Tiyatroıll lf 
GUlmeyen ÇoC:~ 
raıao : M. ıteıod, 
akeam saat 20 

operet 
YARAS!-, 

Türkçeye çevıreıl 
Ekrem Reşit __, 

--······················································ 
miŞtir. da bir kaza olmuw, vatman Halidin i-

Yenl e'kaf kanununa itH Okullar güneş ((Şemsülmekatip»· daresinde Tünelden Şişliye giden '---------------' • l l'k k f ı 1 · · sarhoııluk vak'ası kaydedilmiıııtir. Bu 
yırm aene ı \'& ı care erını de 45 inci yı1dönümünü kutlulamıf, tramvay yolcularından Fatihli Fatma T T 

Yeni çıktı 
Bahar 

Çiçeği 
· l ı k il · · ı aarhoııluk vak'alan içinde arkada'1nı 

Yermıyen er o gayrımen u erının nezih bir balo tertip etmiştir: Dün ak- Pangaltıda bir ayağını tekerleğe kap· T yaralamak, dostunun yüzünü jiletle 
ıatılmuana müsaade edamemek· ~anı da Vefalilar klüplerinin 28 inci tırarak topuğunu ezdirmiş ve yaralan-

T kesmek, sokakta kadınlara tecavüze 
tedir. Yalnız belediyeler tarafın· yıldönümü münasebetiyle bir balo ter- mışhr. k Ik k b --1.. k k d" k 'b' 
d 1 b t 

· ·· · ı d. F b b' h ld h a ma , ı~ çe me , ovme gı ı an yapı an mec ur ana ıı .ım· tip etmış er ır. atma aygın ır a e aataneye 1 d 
IAklerinde mal sahipler:nin bu Bayramda daha bir çok hususi to~ kaldırılmıştır . . suBç ar var ır 1 •. d b' k t 
vergiyi verip vermiyecek!erl hak· 1 H lı1i ak' I - ayranı yer erın e ve ır ço sem -

b 
lantılar da o muştur. ınız V a arı l d k' kah 1 d d b' h l' k 

kanda ir tereddüt hasıl olmuştur. Bayramdaki tramvay kazalan Zabıta üç gün içinde 21 hmıızlık er e ı kalve er e e ır ayı u -
Birçok arta sahipleri alakadar.ara B d k 1 k' b. . . B I k marcı ya anmıştır · =--- ~ ayram a epey tramvay azası o· va ası tcs ıt etmıştır. un arın e se- ~ 
baıvurarek mecburi istlm~~erde mu~ur. ~~amba günü Eminönü. ri~ evvedükk&nsoy~ncu~~udu~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
arsa flatlarmın ıerbeıt satışl rdan Bebek tramvaylarından biri Galata • Maamafih bu hırsızlıkların hemen F E R A H 

1 
N E M A · d h " fi ti t ld " Ba7ramın Büyük Proıramı buıOn n yarın gece gündüz dovam odocı·ktıt• 

a oııgı a a sa · ıgını dan geçerken tramvay tekerleklerini bütün failleri yakalanmış ve çalman 18 Cama aktamı ıaa' tı dt M O N ı R N u R E T T 1 N 
söylemişler ve(20) s nelik icar nln tahrik eden motörü yerinden koparak eşyalarin bir çoğu suçluların elinde n A R K A D A f L A R 1 tarafından Sinemamııdn 
alınmamasını is•emişlerdir. Evkaf yere düşmüş ve bu yüzden iki saat tutulmuştur. Bir defaya mabıus olmak li.zere 
müdürlüğü bu mUracaatları tetkik kadar 0 hat üzerinde tramvay seferleri Sarh°'luli vak'alari 8 1 R K O N & E R Y E R 1 L E C E K T 1 R 
etmektedir. durmuştur. Gene ayni gün Maçkada Üç aün içinde 20 yi mütecaviz <le Biletler ılmdideo aatılnıaktadır. ~E:Jlm.-ı~-

Muazzez Tahsin 
Senenin en güzel edebi roaıanı 

1 



l&N POSTA Sayfa 1 

MEMLEKET HABERLER/ Bir Fransız edibinin gözü ile 
Japonya ve Japonyadaki 

son hidiseler avşatta yag"' 25 tavuk 4 Antalya-Serik 
' ' Yolanda 

15 yumurta 5 kuruşa ! Feci Bir Kaza Yazan: Claude Farere 
Yazıma Nipon hathimı koyaca • J Iİmiz için diyorum • bereket venin, 

ğım, Japon deiill Tokyoda vukua p- hadise yüzlerce uıf gÖrmÜf Alyanuı 
len eon h&dieeler miinaeebetiyle ta • dibinde değil, Tokyoda ohmıttur. An· 
mamen yanılmak i8tenilmediği takc19'- ' da ve Nonab adını tafıyan iki kçük 
de her ,eyden evvel Japon İf)erini yüzbatının kumandası altında bir a· 
Japon adJariyle aruıiak ve japon aö-

1 

avuç zabit Mikadonun nazırlanndan 
züyle görmek Jazımdır. bir çoklarına kart1 beklenmedik, bir 

banın kanaliıasyon ve su tesisab mükemmeldir Bir otomobil devrild~ bir 
yakında bir -de Elektrik fabrikası yapılacak ölü, birkaç yarah var 

Ş.yptta• .. aödiatlt 
a.._ hytat, (Oul) - .ArhlM il Ka-. ..,_ mas ...... 
~- __,... olaa Ş.qat G.lecek ,.ı kmba._ 191ea. ._. t:::. ............................... ,. ................. ...... 
.. ~ Wrltllr. Od aa1a1,-. 51 ........... lltlfatle Mllerek 
~ YUChr. Kua ••k•d v... bir elütrlk ......... lmnlacall--1.:.·· Yaikl1 1 mahalle& •e br. Kuaba... ..,. cam •la
':'! ed klcl)s bir kualtatlar. caatlaa 1•Pll•11 ltonlarla l ldlo._..,t ltojamaa bral•uftar, metre .....,.._ plmekte ft b-
~ tarafa tlaihldu n ba datlar _...,. ... de IO metre mlkllaa 
~~ ca• ataçlarlle arta- • alaaaktaclar. ltaubada f•al 

'r·ICaUbaJI Arclalau. Arhla n ba1Hz111oa tellub 1apdmlfbr. 
....U. ltatluaak kere Ha1at çok acudar, Han. te-

Wr ... 1apbnlmaktadır. ,.,. .. 21 ....... ta..k ' ..,... 
~~= 20 ldlometnllk 11.._ ,..artaaaa 11 taaul 5 lmrup 

• ablmaktadır. 

iz.itte plrlno eki mi 11haıı Ellıizdı ıı klralan 
~-:!' (0.el) - lzadtte çeltik llblz. ( ÔHI ) - Bara• 

hallna llhbatiae sarar Tupll .Ul1•tlnla merkal oltluk-
~r .. ık ıekllde 1apaı... tu ıoara e• kiralan birdenbire 

~'.~-.ım...ı.ua. çeltik........_ ,..... ....... VaU bir bepaa••• 
ı-ı aaallerl eldcll•• •etnclenk •• ldralanada llatiklr 
• Plrlaç ekimi a1ı.. rapdmamuım temla etmlttlr. 

• S kllometn uaktadır. -

"'-it fdrikuı teer811n ..!'~ ~ti s!:!,: _... 
•• 'lı r ır ,..ı.1a Geaeta•• kl,aaclea 

ı..... ( O.ı ) - Kltat fab- Abdallala ile otlll " ....... 
tır.ı.._~tla _........ moatuja klJlacl• ........ eti• Y_, 
~. il ... 1oara tealbe- kl11olaacla kar fırtmuıaa ta-

~ıaacahr .. ......,.,, cloaarak ........... 

Sullr. ( Ôzel ) - Aat.J1a • 
Serik 1olaacla feci bir kaza olmUf, 
bir ldfl parplaa-.. 1olculardan 
bir laıma 1aralaamıftır. Kua 
Abuda nkua plmlft otomobil 
burada dımlmlttlr. Ôlen belediye 
nldola otlu maldnl.t Fabricllr. 

lamıunda rol faaHyıti 
lamlU (Ôıel) - Belediyeala 

Japbrdajl 10Uar lbaal etldmek 
lure6. Kaelalara ıtd•• 1ohm 
..... tlaldll luaa•• ikmal eclil
......,. ŞeWr laaricladeld m. tla 
,.... tama•lıaaealdar. ce .. 
...... ,.. meJclam hafta bap 
parkeU. .... mlftlr. lle1tlaacla• 
parti blaıaaa kaclu ola ular 
lltl•llk odilecek, ....... ..... 
Wr cadde hallH koaulacaldlr. 
K61l.S lruaba1a bailapcak 
elu rollar tamir ettirilecek. 
DereW klJI ,oı.... bir klprl 
1apbnlaaktar. Birçok bonk klp
rlller ele tamir olaacakbr • 

lnealld• Beledirı - Elektrik 
firkati ihlillfl 

laı.... (ÔHI) - Beledlp Ue 
elektrik pati aruaacla •tiW 
laallecUlmlttlr. 1Wec111..ıa ..... 
1• olarak firkete •erdltl 18500 
Ura MDecle 125 -. llllMlll Yd 
••k_... 20 zı•ıde ....... 
cektir. Şirket a ., arfuada 
fabrilnJ• ~hcl Wr aot• kor -..1mr. Alaıl talalircle --
.... fuMtllleceldlr. 

Hidiee diyorum. Filhakika olup bi- I zamanda hücuma geçmifler ve mu· 
tene batka ad verilemez. Hele «hü • vaffak olmUfflardtr. 
ktimet darbeei» hiç deıülemez. Bunun 1 Hareket o kadar dikkatle, ihtimam
eti Avrupada hiç bir zaman olmamıf"' la, ihtiyatla haztrlanmıf ve o kadar 
tır ve hiç bir zaman olınıyacaktır. l ıür'atle yapılmı,tır ki bütün hedefle.. 

«Aıyalrn ruhunu «Avrupalı>, ru • rine ilk dakikada ulafmlfbr. 
hundan ayıran «doldtırulmaz uçu • Kara ordulan müfettiti General 
rumlardan>> hiç baheetmiyelim Nipon Ouatanabe öldürülmüf, paaliye baka
Aayah değildir ve benim dütünceme m T akaha,hi öldürülmGt, eaki bakan 
töre bir Japon ile bir Çinli yahut Ko- amiral kont Saito öldürülmüt. huaud 
~ veya Siberyalı araemdaki fark. miif8vir aki sefir Hayuki öldiiıiil • 
bir Japon ile bir Frama: .............. • miiftür . 
den daha çoktur. • • 

• • G:-.1: :- ' 0 0 1 1..- _._L!L_ ~ ._enenız m71n_e ..-, a.&1&11 
Japon milleti ulen, hiç filpbe edl • dütünelim: 

lemiyecek tekilde Okyanoeludur. Ve F . 
onun ölümü iatihfafı Çinlinin ölim6 uhraımz ıu.eteleri .~ ~ ve çok 
iltihfaf ed' • hiç benzemez. lkWD. m terem (bplu yuzbata Anda " 
de de ayn~~ hatmet ftrdlr Nanaka gibi) bir avuç Fran•nn muh
Fabt. • telif ve yekdiğerine zıt fublara men-

Çinli mezarm kenaımda a.. aup bir çok Franaaz ricalini öldürmiif 
clenbire her feYe bıp lakayt bhr, old~ ~: . bütün m~· 
damarlannm darbeleri ae ekeihnif, ne leket ezıca, yeıe verıcı bar hayrete dü-
cle artm•..,..•. terdi- Buıaaı makim. F abt IOIU'll ne 

Japon i;, aöriinütıe ayni clenıcede cffitününlü) Tahmin edebilir mi.uüz) 

eakindir. Fakat içinde sizli bir he,.. Ben bahee airifiriin ki, timaıfaanede 
vardır. Ve zahiri aükbu iltiyerek im- Jaflly&n deliler de c:labil olmak tutiyle 
bul edilmif bir feragatin ifaretidir. O hiç kimee fÖyle bir muhakeme yGrilt • 
derecededir ki Çinli lakayt olarak. J• mezdi: 
pon kahramanca ölür. c'Ye...,.,._ ,.._. taiw .., lrr • 

Bu aatırlan okurken mGkayw et • W.... .......,, .,.,. '~ ria•IW 
tiiime, bir tercih yaptıjıma, nihayet 114~ ..,; fli7etl• Acıreht -'••~ 
bir hüküm verdiiiıne zahip olmayı • ı.nlir " ~ ,,._. lalW • 

B dan beni Allah kJ J UA mefİ iqeferinİlt eft ftlCllllllllan ....... • 
nız. un • amn ..._.. .ı_ • • ~·- • _, _ _.__ _..._ 

.&eyi hatta anlamıyorum hile. Bbden - ifiRa - NIMlf -- ----.._ --- ,..,...,__ ........... . 
o kadar uzaklarda olmuttm ki .. Yal • ...- _... ,.,,. ,,..,,.,._ .,,.,. "' • 
mz bir noktada karar kılıyorum. ~ ferlerin•, Hl..,....,._ 7G'fm11Ql 
da fUdur: Japon bize muhekblr ld ..,,,.. ~ 6ir iGf ,,.ı;ti••• ...,.._ 
bem.emez. Fakat Çinli Wııden biilbl • ...,,_,,ri. Ve to6ii WWllıleri icia 
tün uzaktır. O tarzda ld Tokyo hl • ti• hıt4i ,,.,..__ .-.. ..-. ... 
6eleri 6zerinde nihayet h-MW ,... .. ...-w.. .,,,.,,....,.. 

Somada 130 domuz Dldlrlldl pılebilir. Fakat Nankm, Pekin. Çiaa • • •• 11...ı. w.. ,_. flirlleri ._,_ ...... 

S- (Oz.Q - ....... llrek ta.da olaydı bunu hama bile .-tir • Wf N~ ,.,.., ıelı ..,_ lıir .., ••lan tle•ı• etmektedir. lllkel• memek lazunch. iM .,.,.,.....,_ i6warettirl•I 

ı.a. tuafunla• ıalclea ıao • • • • 
tlow lldMl•lftlr· Bereket venin, • hidm tecı..U. lale- Ha)'ll' bizim memleketimiale lüç 
Berher Ni • • btlan çatdda. biraz yakan kimle böyle dütünmez. c16ti1nemez .. 

1 
- Clvur~ neden olaun ho ·l Hatip ~ U.1diiini, aklo- Fakat kan~ ki .bdm -~ yüz Ulil

mı. Bal aibi T6rk harfleri. Z.aten bü- rinin brardıimı biaettL yon Japon. timdi ~ d&tr•m.ıehe • 
kGmet mecbar tuttu. ÖireDmiyene it Komi8er Nailin )'lzünü a6riince al- '" •• • tuvip etmektedirl 
~I b ay hceki o m&thif aece aöıderlnin • • 

Hatip.._ fazla lmnutma11 cloiru &ıüne ae)mifti. HükGmet darbeli mi> A.a.I Yapa-
buln.dt. Kendini toplamaia ~ bıa- lan teY dini an'ane haline a-lmit bir 

~ 14 - - ..,._ Cflltll - 7-1· 181 - Pellall. pelr•IA, dedi. Haydi bOf" koldan içeri aiıdi- Wakarhktm illenttiı. 

~ ERVAN YOROYOR 
· ,.&u 19Ç1Dif bittin iz ·'nede ilsm Wt•miflenl. Ew ,.lince P kal. Komiter onu P8 JGz1e brfalada. • • 

:-.- c1uJUn1uia ._.,, arbdaf çalDllfll' deilttf. Temia ~tli an· Blha11M eellm hile yollamedl. - Ne. ..... .,idin bomm) Top· Bu ..balı Alya4rhiJ'nhnmn W-
IÜID, u1'Nla ~ aece p .,jını '-rma b,du, En ,_ı dilJlnıbvi Tenha ırollaıdlm .....,_ Waçeye lanıım,_, m••°""I •çok ihtiyar, çok dü. ~ tewme> 

si7dL ieW •elıhm, lapfedai bulıD..- sitti. ff.atip hakht oturmaktasa ._,. ı w çok yumuılir Awupe-* G11erin • * tu. ıc.n .. ~ tumrak &eberi --ı .... ,., ... ,. ,... ...Uleri ae•en ..... ..... 
411 Ousum bir hafta ..- • -.. 1-t•mau. atekiae telbi- --~ ~On'ax t.lda. e.bçe lJi ~ P.artM.~ _..,..,,.._.., • '->'· ... ve ....... 9l6a PW&wr Blıra-.t lw' 

hini alı a ldh 1• t*ta- )fenle idi. P.prda dunaluna allküDa- nwa• biktü: bDQfUJOl'cluat: 
..,. .. J,ir. Ms ... lrMmclu ilk tteı~Jlf Will ••••• Niıllll oı. W~lels kahikl. - Çeteli balta oldu. A,... aifblh - Y~ ti ~tbda P....a .. 
~~ ... ~~ dli. Hslip ... '---ilia proiıhr R- l>asiba ~· Ra .._..-.aei fü..._acs W. ... 
~-..... .W. .. -..11'fnt - lılQ ••leıı\lm nlltl ,.,.._ - 6"P bıa •ıinliP- deMl....O ....-· llflt f.p.. Atnaa 

• D * :d ,.....,._: Bahae• .._. .. iki odala" P- ..._ ~ ... ~ ...... 11 iw'9 ~ lılli;iiaaa -
;alflıl~1 ~P ,,.,,,., ~ -•• Beta.__,., W. Hat tel- tf .ata....._ Ke11hiıt4eki nini ldıap ~ K*.••-- ı 1ıwyetJ{uq. A.;.dl ÇailıalUt Çl1ailt 
....-. ..-... ~ WtJ din. Gepııif ••· Y.9ip hw 6' otwwk d.ha iJi • • - N.eclem P6 ° P. • 1• ~ ei,..et&e daaer d&IDti bmm de faat .. 

....... ICoab...- -rcla - lt9t bıllnk ..-.. Çeldilr ifte. .-... ~. ~. ~·· ~ ...nJe.. be aiıifmek ~hnf 
Çekileclk ..... WIR8lf 8.bu • • Fabt •••m• mim. Bii..,. ıa.. na içinde lfQl ae idi. Ne -. ~. ol-jmm ..,_ Wt Wf *'11ııi çM' 'h, 

..... ecek..,. -da deiilcli,. •I> mn .ı.. ~ adamlan da pk.1cL.. Arbk akim heflpa aelmiftir m • cliyorclU. ~ .. 'Qök ... -.~ 
-. ••• 'r±t1 ·ı• lkundl. Ha. - iyidir --.. limdi mektebe ai- . L.-. ne bdlr °"*kollu kom- ~·. • jve J.- ktifabn' RW ~~ 
~ .,.....beri '-ilmifti. diyor. vuda. H,atip duaya ~ _..,,,.. bir ... ,db edenler Jap0n1111 ~ olan 
~biiA ~ panüa tOlten • Hatip eklerini açtı: Bu iti bnaile de IDÜfaYeıı9 etmek ler IÖyl~oıcha. • . rahuna w ~ ian ')'lldanberi 

illL - Hajtola> ._. cl6n1fl. Vakit öileJe .,.Hyordu. Koamer meeleiinin ~ kaa. hep ptip ..... yi ..... haline ptir. 
&..-ki ı.laçe8ine kana - Kaeabada denhane aplda. Her • Meydan maha"nmden Büyük ~ k~nae yoldan ona davetinin eelııe- mit ~ bilmemekte dev-. • 

•uii. bder ~- Fakat kee yeni harfleri öiJeniyor pi Sa • Plerken brakol iniadea aeçi7onlu. bmı anla~. m~.: .,, 
.. bir kadındı 1 • bam okuma bilmezdi ca:-.a.ı Birdenbire irkildi. - Dedim ya, olan oldu. Çekilen u- İ9Dde böyle adamlar cfoian, ,... • 

L.L. · ~ · fÇI ' yazma • -r-- , . . nutulur. Şimdi bir teY var. Evkaftan yan, ölen millet, bu adamlannın aa:-
.-..Qlan behÇeden De hayır aeJir- bir ayda yeni harfleri iirendi. Cezete Vak a aecWaı batarlacll. KonuMf ı..ax.. -U: . v __ ___L ·---:... la lan bulan millet · . . " . --..t .-. ..... unen ..,-. _. ...... yıaı a y • e11raren11Z 

bile okuyor· Nallan yüzGnü Frflr aibi oldu. Yan- haklan olanlardaıı bafk•lanna aa • 1 ,.kilde büyük. müthi, bir millettir. 
lıe..ı.ya aelitinin haftaaın • - Albn191ndan eonra ha 1 ht değildi. nldaruu çıkarmalannı haber verece • Hayır, Tokyoda ölenler bot yere öl-

lalıah hem bahçeyi dolap.ak, - Öyle de merak •rdı idi Kitap • Komiler Nail pencereclen ona ba • iiz. müf değillerdir.Ne ölenler, ne de ö. 
Ciile namazını Büyük camide elinden dtitmüyor. • IUyordu. Celen emrin parçaemı okuyayun lenleri öldürmek için ölGmll pefinden 
icift IOJr.ap çaktı. Hatip baflDI talladı: Seelencli: ana!.. kabul ~ olanlar, hiç biri ~ yerW 

W.'*'-iz olmutt"' Hapieba • - Hem ele fU a&vur harflerini .. , - Hat .... heaam Gel .... L. ( An- var ) ölmtit deiillerdir· 



6 Sayfa vısod Nos 

Bir ana oğluna 
olabilir mi? 

bir işık Amerikalı 

Mezar 
polis m ü f e ff i ş i n i n ha t ıra ı a rı 
soyan fabrikatör 

,,. "" .. Londrada bir cinayetin tahkiki sırasında meydana 
çıkarılan inanılmıyacak hakikatler 

GeçenlerCle Lonclrada ıimdive 
kadar eıine pek az tesadüf edilen 
ve esrar perdesi henüz kat'i tekilde 
kaldınlamıyan bir cinayet olmuıtur. 
Madam Eva Bol isminde bir kadı
nın otomobilinin bomboş olarak 
Kobliç köprüsü civarında görünme
ıile patlak veren hadise oldukça ii
renç hakikatlerin meydana çıma -
ıına sebebiyet vermit tir. 

1 Yanan kulübedeki ceset Edvardın boyunda idi. 

Bu otomobili yol üstünde sören 
emlik sahiplerinden Con Bil ismin
de birisi olmuıtur. Con Bil otomo • 
mible yaklatınca arabanın içinin 
alt üıt olduiunu ıörmüttür. Kana -
pe yana çekilmif, döteme yırtılmıt 
ve ayak halııı kapıdan ıarkmıt bir 
vaziyettedir. Bir boiuımıtya dela • 
let eden bu karıııklık Con Bilin ça-

Parmağında onun yüzüğü vardı. Annesi bile''odur,, 
demi~ti. Fakat Edviırd o sırada cenup flilô.get
lerinde bulunuyor ve sevgilisi ile keyif sürü .. qordıı 

Ameıacz zabıta reli .1.ionel Short 
anlatıyor: 

Edward Selested evli barklı bir a
damdı. lki çocuğu vardı. Yirmi bin 
nüfuslu Kler fdırinde yatıyordu. r 
Çalı,kanlıiı ve zekası ile daha yir
mi bet yatında iken bir gramoforı; 
kumpanyaıı vücude aetirmi! ve bu
nun batına seçmiıti. 

Doroti Andenon Şi.Ragoda ika • 
• met ediyordu. Güler yüzlü, ıen bir 

kızdı. Bu yüzden kencliıine «Güne§ 
iırdıi~ zabı~ memurl~rı~ın da na- Madam Eı1eı Bol ltıiı» iımi takılmıftı. Vereme isti-
zan dıkkatinı celbetmııtır. Zabıta . .. . dadı vardı. Kabarelerde ıantözlük 
1>tomobil acentaıından bu arabanın bah ıaat 9 da bır tenezzub otomobı- d. ha k d s· · · · · d . e ıyor, yatını azanıyor u. ır 
madam EYa Bol iıminde bir kadın lının ıçın e orta yqlı bır kadınla ~. lik 1 ·ı . 1 'd' F k t 1919 • b. d _ "ld'·.. .. •. t b•t '""-e an ı ı e nıpn ı ı ı. a a 
tarafından aatın alınmıt olduiunu ıenç ır a amın ıoru ugunu eı ı d Ed d ·ı K h I' 
!!~ • b ·· · k d etmif, Şarl buna mukabil annesine a war 

1 
e !~nııtı. ızı~ Sa 

1
' , 

u5nıDmlft unun uzerınc a ının e- . . . tavrı senç erkegı ona cezbettı. e -
• · • • E B ı f Viktorya ıstasyonunda rast geldı • . ' . vme ııtmıftir. va o tıp pro e • ... . . . vıttiler. Ve genç kız nııanhsını u -ıörlerinden Dr CeYft'lisin karısıdır. ımı, beraber otomobılle ıezdıkten ttu F k t ş·k .1 Ki r .,.hrı' ve toprakları tekrar üzerine yıidı. Oç aene ıonra a:.dvard ile D 

• .1-- ldıkl .dd' . . nu . a a ı ago ı e e :r f 
1 d b 

• k d aonra ayrı arını ı ıa etmııtir. * seyahate çıktılar. Şimali Kali 
ve uzun sene er en erı ocaıın an z . . . araıında 300 millik bir mesafe uza- . 
ayn yaf&lll&ktadır. Zabıta kadını . ~bıta tabk~kab ... bıraz derınleı • nıyordu. Bu mütkülü halletmek )izım. İki sevdazede bu iti yaptıktan yadakı Orekaya vardıkl~rı ~ 

. d b--'- h' ..• tırmıf ve ana ıle oaııl arasında çok . . . · t bill · · · · Edvardı tanıyan Doaerti eskı dol evıa e wmayınca ızmetçııını . ki ba dı. Seleıtedın bir katibe ıhtıyacı var- ıonra cenazeyı o omo erının ı.çı- • 6d 
aorıuya çelmıif, onun sabahleyin çır n ... zı ıayri tabii münaıebet • dı. Dorotiyi almağa karar verdi. ne koyarak kulübelerine ıötürdük- tunu hayretle kart1lad~. Fakat 

• ler olduıunu meydana çıkarmııtır. . ... · · 1 · d' vard onu tanımamazlıga gelince. 
aaat sekizde evden nereye ıidece • Z b .. d ... Fakat aradan bır ay geçmeden ma ten aonra yataım ıçıne yer ettir ı • ~ 
iiai söylemeden çıktıiını ve bir da- a ıta!a ı~re ma. am Ev~ Bol o~- dam Leona Selested yeni katibenin ler. Edvard kendi parmağındaki adam d~hal zabıtaya telefon 
L_ dö ec1·:...· b' . . lunu bır evlattan zıyade bır ifık gı- .. ~L--L.&- k k f .. ....... k k M kfin' Edvard ıle Doroti derhal yakala' 
aa nm ı ... ı tes ıt etmııtır. b. • ... 

1 
h k I • evını 7 uua.aa1a ve ocaımın a a - yuzugu çı arara a ın parma· 

M dam 
~ • ı sevmıt. oı unun are et enne ta- .. .. 1 .. .. kt dılar. 

a.. a I •ft Bo~ .bır de yirmi mamile bikim olmuıtur. Bu yüzden smı çelmekte oldugunu soy emege gına ta ı. Muhakeme edilerek dörder 
~ Y&f anada Şarl ıammde oflu da Ş 1 •1 h. b' k d - - tü' bqladL * --~ Zab ar ı e ıç ır a mı l'Oruf rme - büküm giydiler. 
'Vonlll'. ıta onu da aramıf, ken- • b. t k '--dm km Selested kansınır. lazla uzlanma- Edvard vak'anm bu kısmını itiraf * 
.ı· . 1 n-.! • d L_ı_ mıt. eve ır e llUl ao anntt d k 1 1 •m uaaYSaıte • llftlllllUflur. Şarl h. t il .. bile ~Lt• 1 sına meydan vermeden katibeıini e er en fUD an IÖJ emiıtir: 

k bold 
... ızme ç ennı 111 ıyar ar araam- Ed d ·ı Do • ha · -.ının ay uıu ıece eve ıel • d · t• Kad t d h. b' itinden çıkararak yalnn bir tehir o- <•I>aha sonra evi tuhlfturdum. Ve var 

1 
e roü pıa 

d 
..... :ı --'- ha kad • an HÇDllf ır. ın ora a ıç ır _L.& ık k · · harek t tt•kı · · · __ .,..... 

me .. ın., ..ua ar genç bır kı· s b okk f b . t b•Alik lan Çipevaya yerle,tirdi. dl!Ul çuuım. Ortal kesif bir sia ÇO ıyı e e ı erı ıçın 
aua eYintle misafir bldıimı eöyle _ ~. ~P dy ken ıır clau sayrı a 11 * içinde idi. Doroti ile beraber korku rlDlD müddeti 15 aya indirildi. 

• • H IL-1....! JUZUll en ocaaın n ayn yapm•- d L_ ..... L 1925 t '- __ .. bırakıldı) o: .. llliftir. a ~ mnzuubaha ıenç ... haflamı b • Günün birinde zabıta alda sel - için e -çua.)) e lerUCM ar. pP 

km imcvap edilince bu iddianm ya- ıa Zabıta ~~ aırf ba ıa:rri tabii mes, amalmu ltir vak'ayı tahkike Doroti de demiıtir ki: sonra evlendiler. Çünkü Ed 
laa olduju meydana ç.ıkmıfbr. Ye- ae•siden kurtulmak için anumı öl- baıladı. ve Edward See9ted ile Do- ((Kulibeyi bırakttktan IOlll'a ar- karısı koca11 aleyhinde talik d• 
~d~ aorpya çekil~ Senf otele diirclüjiinii qnnyılrtadır. Fakat bu- roti Anderaonu yakaladı. kamaa ~~ he~dan Duhat kaı~- 11 açmıf ft bzanmqtı. 
sidiP. J•ttıiaı. • 1611emi." otel ..Jaibi na mukabil Şarl btilliı"' i kat•i--- Edvard, ıuçanu itiraf etmekle ba. ema pttik. O SÜD Ye o gece hiç * 
a. kendımm earhot bır ~de ıel • kabul etmemekte, inkir vadisi~~ beraber kızın t.u itte dahli olmadı • bll' tef konupnad"'9 Cayır cayır ya- Bucün bu iki sabık cani b~ • 
difhıi, aaat sekizde de çıkıp aitti • aJ11lmamaktadır. imı söyledi. nan cesedi düıüaü7orduk. bir hayat sürmekte devam edı,.-
iini söylemiftir. Şimdiye kadar yapılan bütün a - Vak'a hakikaten miithif, görül • * lar. 

Bu arada otomoltllin bulunduğu raıtırmalara raimen Eva Bolun ce- memit bir vak'a idi. Anlatalım: Edvard ile Doroti bu ifi tamamı. 
yerde tahkikat yapan zabıta, o aa- aedi meydana çıkanlamam11tır. Edvarcl, 65,000 dolara baJabnı dıktan sonra trenle cenuba gittiler. v~ıa idmangıırda 

28 yaşında 

Bir kadının 
Mat•mi 
Ne kadar sürer? 

«6 ay evvel kocam öldü. Ben 25 ya-
11ncla dul k•Wnn Kocam öldüiü zaman 
onun üzerine bir daha evlenmemeie ka
rar nrmittim. Fakat zaman geçtikçe 
hialer~ deiifd, söıütlerim deiifti. ma
temiu eiy.b 6rtillıü yavq yavaş üzerim-a 
den çekildi. Dünyayı başka türlü sör -

moie baf1adnn. Gençliiim matemime 
ıalebe çaldL Gel ıelelim, muhitim. ai
lem. dostlarım bunu anlamıyorlar. On
lar beni hep .tyalıı bir elbiae içinde sözü 
79111 sörmek İ8liyorlar. İlk günlerde ol-

daiu sfbi Iİnemaya citmemi bile öJüye 
kaq1 bir •n-zhk •yıyorlar. Kocamı 
MTmiyor defildim. f•kat ruhumdaki 
deiifiklik OIUI ela .öndürdü. S.ı . 
bmu .eviyor deji)im. Hayır, sadece 
bayah eevmeie batladun. Bir dul lr.•
cluı için bu ela mı günah) 

Fatma Nevin 

H.,at .. ..,.... tr...etlidir. Za -
.... - ...... sihi lmlhimizcleld bii -
IÜn llCI izlen' -'1'- " " ~ ,_,..e..ı!-...... aupunneıe tMtnUJr. 

H•ncüni:ı: bitiiD bayabmm bir öliiniin 
ralıana aa111 ıöetermek için mateme 
cnahk6m •tmitftdir? Bir lcadm da er seç 

lk~- ölümünü tmlbnaia malı -
kimdur. Yabm bu bu.md• bir •y, 
Lu.mda Mr 8'M, bazıllllda bet sene 
.... Fakat ölünün aevılaini ebediJete 
....... ıötiiren :... •• _ - -·~-=-·=- ıoru ... ..,..~, 

8a aelieple • h••Lamı:ı:. Gençsiniz. 

1•ııyaaıks-, , ...... baıtti aınıR &e

lince evlenmek halckmrıdw. Etnfı..,,.. 

tenkitlerine ebemmi1et vermeyiniz, mu
hit daima imafaı:ı:dır. 

* •Yeni nipnlandım. Nipnlımm ailc.i 
zengin. Ben ise fakir bir &'encim. Kim • 
acsizim. Nipnlımın evine her gidişte 

hediye götürmek lazım, götüremiyorum. 
Bu hal beni ço1' sıkıyor. Aramızda küfüv 
olmadığını hissediyor ve üzülüyorum. 

Şevki 
Kızın ailesi, luzlarmı sizinle nipnlan

tn.dan evvel hakkınızda tahkikat yap • 

madılar mı? Sizin kirmesiz ve fakir bir 
senç olduğunuzu bilmiyorlar nu? Kız 
ıizin vazlyetini2i bilerek IÜ§anlanmadı 
mı? Evet İle mesele 1olr. Fakat siz ha
kikati onlardan gizlediniue o vakit bu 
nİflanm eraeç menfi netice vermesi mu
laakk•ktır. Bu takdirde timdiden kıza 
.. ziyetini:ı:i 9Çıkça bilcliriııüz .-e mUYa -

f•katini temine çallfını:ı:. · 

TEYZE 

ıigorta ettirmifti. Öldüiii takdirde T ekaua vardıkları zaman kız has-

ı bu para kanama ve çocuklarına ve- talanclL Ve iiç ay yattı. Fakat iki • 
rilecek ye çocuklannın yetifmesine si birbirini sevmekte de.anı ediyor, 
kafi gelecekti. Yalnız bunun iç~n ve aralarıadaki bağhlıiıa zene ka
onun ölmesi, daha doğrusu ölmii! dar yapranmadıi:mı laiuediyorlardı. 
görünmesi ve ıigorta tirketlerinin * 
ölmüt olduğuna inamnalan lizım • Bunları bırakarak Neba 

b 
. 'k gamona 

dı. Edvard unu temın ettı ten ıon- dönelim. Vak'a •üpbeye ye b k -

Vefa idman yarda s_,,J_ 
din bu tepkktHla k•ralaf....,. 

I 

28 inci ylldönümOnl lmtluiaJ'i., 
luchr. Ba mfinasebetle Mallf, 
Alonlannda bir balo Yeril_. 
don gece ıababa kadar defi 
eden bu balo pek 1leZih ye 
etlencell ıeçınittir. 1 D 

.
1 

b. 1.kt s r ıra 
ra sevgi isi oroti 1 e 11 1 e y&fı • mıyacak tekilde tatbik olunmuttu. 
yacak .ve bahtiyar bir atk hayah ıü- Yanan kulübede kömüre dönmüt .--

8
--

0
-
8
---------.... 

recektı. bir adamın cesedi keıfolundu. Ku-
Bütün mesele, herkesi ölmüt ol • lübenin miilteciri Edvard Sela •--=========-=== 

dujuna inandırmakta idi. teddi. O halde ceset onundu., Ceae • Yevmi, sıyast, Handls ve Halk g 

Edvard bunun çaresini buldu. O- din enlra:ıı awınm evine sötürül- Eski Zabtiye. Çatalçqme sokai•• 

Ki 
L_!_..:ı_ 200 il ISTANBUL 

nan, er ,e ..... iuacu m meaa • müı, ihtiyar kadın hüngür hüngür 
fede olan Nebagommda ya§'Y•• ft ağlamıt. aillayet ceset s&nülmüt ve Gazetemizde çıkan Y.- -d 
apğı yukan kendi ya9mda ve ya • üzerine bir mezar taıı dikilmifti. resimlerin bütün ~ 
pısında olan arkadaıı Makfinin hu Ed-Yardın hnıı kocasmın ölümü mahfuz ve pzetemize 

ıırada ölmesi, planını tatbika yar üzerine siıortaya müracaat etti. 
dım etti. Fakat ıia-orta tirketinin yaptığı ilk 

Edvard 1920 yılının aiuatosunda tahkikat Mis Dorotinin kayboldu • 
Nebagamona ıitti. Sevgilisi Doroti iunu göıterdiği için tirket tahkikatı 
d d "d' M kf' b' · 'k' .. derinleıtirip netice almadan paralae yanın a ı ı. a ı ır ı ı gun eT-

1 ölm
. .. .. -ı .. tü' Kab . ır vermemeyi kararlaıtırdı.ı 

ve Uf ve gomu muJ • na • B f 
t 

.d _L '--'- •• d u se er madam Edvard mahke-
ana gı erca mezar 1JCKÇ1sın en meye müracaat etti ve devasını ka-

Makfinin nerede gömülü olduğunu zanarak sigorta ıirketleıinin birin-
ıordular Ye öğrendiler. de 10.000 dolar aldı ve 1921 yılın • 

* da Roı RifUdaon namında bir er • 
Ayni lfÜn Ed-.ard 'bu taraflar- kekle evlendi. 

da bir kulübe kiraladı. Gece yansı Ed · . . . . vardın sıgortalı olduğu diğer 
Dorotı ıle bırlıkte mezarhia gide- · k ti 1 

fır e er arattırma ar yapmakta 
rek Makfinin cesedini mezarındaı\ devam ettilerse de bir netice alama
çıkarmağa tetebbüs ettiler. Edvard dılllr. Halbuki Edvard ile Doroti 
mezan kazdı ve ölüyu tabutundan cenup vilayetlerde yaııyorlardı 
çıbnh. Soma bot tabuta lrapadı Bu aaretle üç sene ~eçti. . 

TORidYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBi 

değiıtirmek 25 kuruftU'· 

Gelen evrak geri oerilm•S-

ilanlardan mes'uliyet almın11%·1~ 
Cevap için mektuolara 1 O ku .. , 

pul ilavesi lazımdır. 

Poıta lı;utusu: 741 latanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 
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"Hepimiz, artık buhran 
bitti, . demeliyiz 1,, 

AVRUPA NİÇİN DÜRÜST 
VE SA . A DEGiL? Bir Fransız muharriri" ikbsadi buhranın nihayete 

• • • -~ a.:....:.x.:...- lıı • . • 1L ea l!• 1Ç111 eı .. m ••" ... ...._....•• OM•M .. 

li11 k 1 • ilWis•uda • Bütün milletler sulh istiyorlar, fakat gene bütün milletler 
silih stokları ve yeni ittifaklar vöcude getirerek harbe 

A• " in Vıql u·ı 

... -:-Wr..--..laımm• 
olan tcAli Baba n. ltırk 

.... 
Hara-
.x.m ~, i llerkea bilir. Ali Bahlı 

-..raminin aaldan•MrlSI , .. ... 
.... .... -c.ı •'"' acaı elen>, __.... 

'- tlemir kapılan 11cır&,.r ak •• 
Clbr. Bu maaahn laalk ara11n da ya-

•iı tarihten itibarm ._ mit 
Jeıımek istiyenler daima oaa 

kü-
tel-

hergiln biraz daha yaklaşıyorlar 1 
Yazan : Esld /ngfliz Boşveldll Loid Corc 

Avrupa milletleri buaün bütün 
kvwwet&i,t. h+ ı i'ae bu wmetle 

' bMi kedilerilli öNme tıüriildımte~ 
..... ....,..._., Jfti Jih mıl:ları vü
cude getiliriyor w yeni ittifaklaıia bu 
bu malcwwwla Vlll'IDak için uğraşılıyor. 

Hiç bir akin kafa. biç bir sağ1am 
muhakeme milletleri ba ölüm yolun • 
elan çevirememekte, bnikia bu yürii
yüfÜ çabuldllfbrmak için çalifBDlar 
vatan,penrer, biraz durup düşünmeyi 

' 1 ı .,. le at lı ' ' tavsiye edenlene deli divane sayıl • .......... klsllk fakat mieulr ted • maktaduW . 
Wr1eri. Jm.mıza miat oluyorlar. Her yerde, a.n umumi harpte• 

brw =•ep ar&lliı .. • daha müthif, cla1ıa tahripkar bir Jıar • 
•- ldlrlder almaJI ~ • bin kopmaaındaıı korkuluyor. tık öa

abıt ewı elt ık aetitw . ee bu kodtu kulü1ara fısıldanıyordu . 

Tıpla man_.. 
••ııı• ı aaadetini alt üıt eden İa· Daha soma bu fıaıltılar gürültü ha1iai 

beaai Bü ük b • alch. A'Vıupamn bütün merkezlerin • 
• Y~ • 1 ır e.e de d~et adambın kireçleşmiş çehre • 

ümitlİllİ ._lıyerek bulua- 1 t"t -• 1 f l"''- • L_,_·ı· ik da l er ve ı reyen cuer e e a&etı oc:.K ı • 

Jİp, aile 
a11lara .. ...-. 
.. kf . lllÇ 

~- bplarıa açl ....... -
• ...serce. a~~- ay arca yor. boğucu şüphelere karşılıkh iti • 

.. ,.._ ~aa .... k- matsızlıklara kaJf1 bir şey yapanııyl)l'· 1 

~. Plen ft bir tirli 
~teaıın,ek bilmiyen buhranı 10D 

bilmek 
una 

• ek İçİll de biraz hu ....ıı 
,.,.llllllak lizunchr. ,.... Buıır-m bitmeaiai beldi 

ld .. fiatlan ;rübelaia. 
artam, jatiJdik çoialam. 

İalİll • 

iratlar 
aıetinill. mi -·at .._an 

· .. ıw,diiayaam.__. --taa lmrtulahma. 
,_._ idaliııı'i•lw ... timlt 
...... _ Parlak bir i.tildmİit 

... w .... 
~!IBA Mil ine IJjOiU&. 

* 
't 

~ içindeyiz, 1nma ...... 
··. Fabt bu ftd,et kupam 
İçinde bunalıp ta kmdbd 
t.a,.nere kaptıran lnaanlar 

da 
par. 

111»1 
Lareket etmeli? Bu -~ 

•imbi, faaliyetimizi dur 
.... 

ela .. 
• iPii 
. n.. 

lı bdmm ali az 1111 plünçtür? ... 
Şöıle el:rf •a 1Nr ......._., ce- Jf. 

lirua olan, em bia lira- Devlet edemi., tehl&eleri sürdük- maden .aı. Ve böylece •ulh ,.,ı..u iatın1' bUlunu,or. 811 iki menJek.et de binde 7Ü& 
_. bu .....,. wfetmıiyw. isi laalde onlara karta ~ düzk..- WI mı L.brno i1e Kel- bilibiriai .eftDA!lıilcleri -.. biribirleııiyle 
._ olua •ilJıana vıyor. tıaplar yaptırarak. tanklar w pzlar loi paıktLın l.elp yolunu açtılar. ~ imkh bulunmadıtı 

lan ditün 
im.ne • • dı k. V Jlidsrarak ve ,_i ittifakler kmarak Sebebi bı. .... şmalan imza eden- halde A'ft1IPUID .i~t vaziyeti br. 

YüzWa . 
___ .ı._ ~ :~ • • 70 e tlllalikeleri arttu-ia, kcalwlan azdır- Serin &k-'Si" w samimiyetsizliği .. .-•da anlı ır ••lmdu. 
~• eaaı aauennı arayan- 1-layorlar. dir • F..-z .. Rua. Alman • Leh pap • 

Kİm8ellİn 
a,ni 

lar, homur damp ıilrlret ediyor - MUter &im ele Awm Kanaaruaa· • • lanndan her hiri Balkanlarda Ye ee • 
aaadetiai aaalıYeclea it .. cWd .,. autbada !.'!Slıtaeyi •11h • M..W Caai,.m.e m olan hs aaba ,.rk Avnapada yeni ittifaklar a

eme keyfiyeti n bu iti - lamnağa çağırmaktan ~ bir feY millet, taamla uğrayan aadan hs nyor. HeT biri lngitteıeyi kendi tara• 
lar. Dünya 

te bu hekJ 
• Felll11tmııdıhrill ._. eijlu sa hial f ,_ r - ..... .,.. taahWt e~ fına çeltmele ~. Frama. kiiçlk mataahkbr 
...._ ~ çök • LobnaonUD im=e=nd=-beri an .- wnittir. f'tılml: ı.-,.. Çine ~ itiW ile oa.. .... n.,eLıetlwini eailam-

0.mt R railatalZhlr, ne pçmif ba ... ..,... 8a ...bede •· tMiji aw. ilanı... lir teki psma- lamağa uirafıyOI', Ahnanya Yugoa • 
lanwtl.-izi 1ımm-- -=--L ıillNMı mltma "°"1a• • Ye k.W. ..1, L._._ u-.L-iı _ leV)Wlın cloetane bitaraflaimı kam -

•••nifab 
••••••• 
asııılalaıiia ,., .-.;,-.- ..- • ·~ • UllU9\' • M.cariatan ile Bulpri.tanm 

Jra;aWlfbr. 8a lmtku apıaıkta. 1aaa ~ .... bepai de aiite- ~L~ .. t-!-! • -ı! 
LL~ L- :....:-....1.- ...1.%!.... _...11..2!.a. L __ ...L..... --.s__ L-•~ --~ muwwenııum-1111 temaae pynıt a111 • 

manevi aalmtummu ha • l"WMPUU u. • w ~ u.mya n:ıgQR ~ ..ullCI"• alı& ucm &eçn R A .____ L-- ..a.-ı. ....... 
.!lled • • ~_..iki -- ~.&.ı..L_• .. L... I' yor. omaDJ& .l"UlllaDfay& _.,. .... ..,.... 

dır. mauruetmm - • ıwwenaqra. ı. LL _::._.. _ _ı___ -.w ç·· • 
• . • a. --- -L-.alc • • -~ ---- ... ...,,... 811 * Y lai - -. ~ · Ve 1-lu 11 ctı ıs• paktlaa kar- kü komtu•u olan Ru.yadaa korb • 

.. • Mmetler 1921 da Keloa paktım un • fi oa... itia... ..-. itte t..nua yor. 
pi - ,..am ..... _ _._ __ ı.. h-~ .. ~--at-:-.l- . • -L-L a • ler ~-';: L 

mla -..... ._. 4eai • ~-- ~ • ..,~--. neıllDf'*l ~ • .neL .---.. açı~ Bitün ı...lana aebep ae~ 
im wtiBlu, 11ay.a tleni • sirilp atmata _. ititlet'~ ittihkler pip .. -..ısor ve .. uma Ba ..n,ederi müdafaa edenler iki 

m:Yeelid hir unsura inkt. O pndenberi uıPııat mwa& ...... kolbya ., r s. M;Mlerla kollu • dilf(hıceyi ileri sürüyorlar: 
--1 • lan ~ ird)ol... 1 - yeni ittifaklar tedafüt ımhi • 

~ 
madclt ve 
zırl•••lda 

o-. .. 
iiü: ... ..... ,.t 
len, 71kıcı 

- 11• ... Ş.. ... eakı· ım. Wr ela_. llabrtatmadan aeç- Tehlibma .. ...._ bii7ik ..._. · · 
~-==:ı:::ıımıı::::m::ıı==-====-=-----==-----=-===-~=== _...._ . .W .. ....:a...: '--- yettedir. Hedefleri Avrupa aulhunu miJeceiia. · · ~ ""1 Ul'I •- ıaaa ..bel" ..... Çir'H Aa" iltifak korumelı+ır. 

!-.. bizi teal>elliie ailrlilrlediii 
tfipbe 7ok ki çok zararbm 
ait MiJik zaferlerin llQall eri, ........ 

Hayatta G6rdOklerimiz 
lltılıke,,.. lcorltlorl,,,uıtla: 

L:-ar-...ıı. J'lzUnde hirer .ae. dtll • 
~en aözleriai açm11 baiar • 

~&YaJ. la...,. MJodi .......... __ 
..... ...,.. .... Wr 

.. piaiaiacliao. • kem aclam. Ne 
-.ki Wru oblna7dan? 

dni ,amndakl bir eoltak yoamaana dert 
ranıyonla: 

- Of 1-kle. Wde nedid. llıbra 
artık. 

s.a- ..... 111&1 .. vurarak 
seçen mGbapre sü}dü. 

Mi ... 01111 .._ 8'118necek halde 
hh ... ~ ..... 

- a... llİllll ,.mele olam. 711ta• 
.... ._ .... aıedıirdlm. Dedi. O, , ... ,, •. 

- Zarar ı-. lllaln ,.talm yok mu 
......... Diıe ,... sBWI. 
~ _..,. bir lldamdL SIJle• 

diiiae ............... 
C.... clibincle iki külhan beyi lro*11• 

"'"rları 
-Bdulu.M.iaoabla~~· ...... 
Öleld cllrtdls. 

- S..: ~ --- kiti .... ........... 
* ........ Wr lı:aclaa eli Wiad• ........ 

m :rüzünfin yanana indirmit l,ir sence 

~or: 

- Kız pefine düpneyi. eana fimdi 
aoracalı:lar. lıqaDah hakim eeni delile 
bkar. Ben de iftihar ederim. 

Dert clinlemelı: hu.amada adliye ko
ridorları. mahbme alonlanndan daha 
talihli sa .. 

il; ili •• 

luıW .... w ıuliıteda &Jlllr bir c1ıı-,, l'P' illll •f ...... • da 2 - Buna mukabil kartı tarafmsa 
ımb liz• .... ~ ..... bepıılmilel waljtti ••anık '-ta • tecavüzi mabetler ~ eöyleni • 
d• 7arma tıllııir s• ·,e1m. htilla ..ı eclilae iılu • tı' SLeyi Wlrütü- yor. 
1ia bize ........... slliibai •il• e•ız· yw. Fr.ma Alman twnmmdan kor. 
b..-leri .. alı ek tluirw de • ile5:;- • ! ~ ·--=::~· F~~ kuyor ve onun prk tarafından cbt • 
iiWir. ft,-•• n o••-,..,. ,..,,11111 Wtlar temini ile .s-ı midaı...,. 
~ ... sa. • iv• ileri ••ek .,.kt da a'tAıı.* derinle.- ye"lia ara'- mek istediğine inanıyor. 

k_...._ ~ ....---. • .... nchr. Ra.,a. Almanya ile Lehüıtanm 
~ Frana 1870 de mai- &e,u RU9Y* ft Ukraynaya ..... 

~ butm1111Utbr. lGbiyete uiredıiı zaman ~~m en ....... t.bMtaftnda fUplııeleni .. 
Bir Rrii .-fi _._..r, ortahja _ .. _L--=-· lan r-·lık R amansız ~ı o ~ usya• yor. 

beclbialik .....--. ndalannı tat • .adan himaye c1i1emifti.. Almanya F1111lta w Rus)llnm ._.. 

min etmektedut.. Artık bu sıkın • F ra111ada tarih bir kere daha teker• diıftl çember lciae almakta oldukta • 
tılara bir aibqet ....-elim. «balaran riir ecli,w. Fnma çiltçia. ......ı.keti" llDll 'ft inat ~ce onu ,mn.1a 
lbitmittirll Bu fikri ke,adimim tel- dir. o..dıa sütcilw. ............. b~ manı~~'· ... 
kin edelim. Gersi IÖzlerle peJDir tirler. K.awatluutt biriktirirler. • li-'He~ ::fın k~dinı mu~faa ~ 
aemiai yürümez d•ler a1n~ bulıN· Fransa. k~ük kapitaJiıstlerden.,mii- !:c~e ~··et ~:~'ktteca~ ~ 
nın b·uıa·"'ine dair kanaat umumile • teşekkil bir memlekettir ve Franuzlar ı";\ m .. ~~-'~u ..ı il', '-'-'--t ~: 

1 f h-L.L- h - et - t - 1 ı.uı fUtn•ıer ve eÜflDanmua:r • ..... 
• d··x.:'-lenen kimıelerin ajzı taaarru a&1UDa urm goı enr er. .. . 

f\rae, u...... Bu itibarla Fnna komBnizmia '1'!'I' ha wmlerla ~ ki k15a.. 
açdll', alıı Yeftf çoialır, iatatiatik • butamı,.caiı bir ymttur. Bariwftt .... Mrellete emel .. fellıbt .... 
ler hGJik rakamlar ıa.terir. Busün F...-ın diınyaya IMliJ• attiji '* Waia ,.1ıs.,, alı11 .. 
ikt .. di bldilelercle. efkln .... a • bim ılir. Bütfia lla _..... feci '* mahiftt .. 
1Dİ7e,.. libi ve piaikelojillia tesiri Bwawde beraber F rana dünyanm "" aokta .. .,. mikleri içinde bir 
albndadır. Buna fiphe yok. ea büyük komünist devletiyle bir pakt tanewinia ~1sına harp ialemeyifidir. 

Evet buhran bitmİftİI' l Diyin • yaptı. Bu komünist devlet ise. tasar - Ha1bu1u de~let adamlan ~-:t a-

d
• ·ı d b" ~•-~- t bet· ruf hakkını kaldırmıştv. çunımuna doiru dmmadan iler1i7oıw 

ce ımq ar a ar ~11K1111~ ıre • Fransa bu pakt ile Alrnaa kunc:lalc- lar 
cek, ba1at aalmelen senım ve par- çıldıiı korlcuau yüzünden bir yanam Btttün bu 1M1eleler bn dökw....a • 
lak manzaralarla dolacaktır. O za- . rt • - t' den t~idenebilir ~ bın dök ı .. 

1 

~ ~a~rm~~ 
illan hahtlyaı olaeaiız, memnun '" • • bıolann haliai itala~ 
müsterih ya117&eap. · · Eftt oka • Mister Eden fngi1terf!'nİD Almı.1wrıv1 Bu bilindiği halde, Avrupa. A.,. 
'JKUlat, b......_ hitmittir• Bundan çember içine alan bir •iyasete i!ıtmıl ve Arnerib et.ha ful. liMh yapıyor, 
..... k ......... is olaiaun.. etmiye&ğini tı&ylemifti. ft irıwı!ım ~oırön maJ,..... ai • 
ı- tl• V;p. R...,..,. lı nr_, Fakat Almait7• da ı.aiııt• ile an .. lltıhwa ~ ""iJodar. 
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Sinema alemi11in esrarengiz hükümdarı 

Aşk istemiyen bir kadın 
hayatını anlafıyor 

Creta Carbonun çok eski arkadaılann
dan Louis Delopiee ıeçen haha iyi bir te
sadüf netice8İ olarak Pariıte bu büyük aa

natklrla karplatmlf ve onun kendi dtlin
den çocukluiuna alt bir çok habra1ar dln-
1emiıtir. Creta Carbo demiıtir ki: 

- Çocukluium Ah o eaki pler, beni 
iyice tanımak için seriye dönmek, o ıün
leri ırözden ıeçirmek )hım. Herkes Creta 
Carbo ile alakadar oluyor. Fakat kimse 
Creta Louviaa Cuıtafsonun kim olduğunu 
sormuyor. Ben o halimi istiyorum. Gar -
boluk bana hlll yabancı ıeliyor. 

fstokholm köylerinin ~rinde 90cuk1u· 

ra kazanan hafif ıilr.let bir boksörle ta • zatmıt. filimlerinde sördUiümüz ltltayt ve 
nıfh. Cari Peteraon... Peterson kazandıiı korkutan tavrile Carlın yanına sokulmuş. 
paralarla küçük bir kabare açmııtı. Küçük - Bonjur Cari, beni hatırladın mı}. 
Custafaon he rakpm bu kabareye eider. - Hatırladım Creta .. 
Sevgili.i ile buluıur«lu ..• Derken Karlı Lon- Cari eski eünleri canlandırmak iete-
draya davet ettiler. Müzikholde iyi bir iı miı. Fakat, Creta Carbo bir el itaretile 
buldu. J 6 yaıındaki küçilk bir kız için iı- muhatabını susturmuı. 

tilı:bal ve menfaatini ayaklar altına ala • - Bütün bunları unutalım ... Cari. 
mazdı. Citmeğe karar verdi. - Benim yerime baıkasıru mı koy-

Zavallı Creta, tebessümlerine söz yaıı dun). 
kan,1braı'ak, 9*ıililliıti tqyi ett.. Vapur 
kalktı, beyaz mendil ufaldı... Ufaldı ... 
Vapur ıözden kayboldu. Zavallı Creta 
kucaiındaki çiçekleri teker teker denize 

- Çalıımamı). Artık küçük Custafıon 
öldü ... Hayatı timdi biraz daha iyi anlamıı 
bulunuyorum. 

* ğum, sefalet içinde seçti. Mütk:Ul tünle - döktü, sonra boıanıp hünıür hüngür kay Creta Carboyu herkes takdir ediyor. 
rimiz oldu. Bununla beraber saadetin de ıe- bolan aıkına ailamaia baıladı ... 

çici bir Şey olduğunu öirenmiftim. Evim, İllı: ve son aık.ı mı idH Bunu kimıe bll-
beş katlı, kıılaya benziyen ve sinesinde fa- miyor. Fakat bir ikincisini de kimse duy-

kirleri toplıyan bir yerdi. Etrafı~a ar- mamıf ... Aradan aeneler seçtikten ıonra 
salar, boş topraklar mevcuttu. MaY,I • • Holivutta karııla11nıılar. Creta... Elini u
yında ufak tefek yeşilliklerin, bu step man· 
7arası arzeden çöllerde belirdifini görilr• 

diim. Bu otlan sular, etraflanna çitler Ö -

rcrdim... Mefhur nnema 
Yoksulluk içinde ceçen tatlı hayatımın yıldı~• Jean Par • 

en büyük hatırası annemdir. Onun iyili • 

ğini tarif edecek kelimeleri bulamıyorum, 
onun tasvirini yapabilmek için bütün renk

ler sönük 1:eliyor. Aazından sert bir söz 
çıktığını, yüzünde keskin bir hattın belir -

diğin i görmedim. Bütün sefaletimize rağ

men ağzından ufak bir tikiyet ifitmedim. 

Binlerce masal bilirdi. En dertli zaman
larımızda öyle züzel anlatırdı ki. Saatlerce, 
periler diyarında dolaşıp dururduk. 

Sinemaya Nuıl Batladım 

Bcrgstrom şapka maiazasının u -
fak bir memuru idim. Çalıştıiım müeue • 

senin reklamı için yapılan filimde ilk defa 
rol aldım. Ve sanatkarlıia da ilk defa böy· 

le basladım. Orada muvaffak olmuş ola -
cak idim ki, beni derhal bal}ka ftlimlerde 
o\ nıtttılar. 

l lk filiınde Stiller ile beraber oynadım. 
.Sonra Pabstin partöneri oldum. Ve bir -
d nbirc- istemeden Louiso Custafaon luk
tan Carboluğa geçtim. O tarihten itibaren 
kc.:ndi mukadderatıma hakim de~ldnn. 
Beni harici bir kuvvet sevkedip duruyordu. 
) a"as yavaş hakiki hayatımdan uzaklaş

tım. Sun'i ve istemediğim bir ilcmin içine 
daldım.» 

Greta'ya Atık Olanlar 

Louis Deapree anlaıılma11 pek kolay bir 
ıebeple bu noktada Cretanın sözünü kea-

mek te ve onun aşlı: hayatını kendi bilgi -
ıine i•tinaden anlatmaktadır. l..ouia Delap
rec diyor ki: 

Cretanın arkasında erkek J,ir sölaeye 
rastgelinmedi. Gerçi Jon Jilbert ile Creta 

ker'in en •on lo
toğrallarından 

hiri 

Hayatında çektiii büyük ıztıraplar ma -

riz ruhunu hayli İl}lemiıler. Şimdi filim • 

lerini bir vazife olarak çeviriyor. Boş za
manlarında iae herkesin eözünden uzak ... 
Gizli ve tek başına eeçiriyor. 

936 Brod11ay Melody piye.inde, meıltw darwöz Eleanor 
••ienilen 6ir .mne•İ 

Po11el'in çalı 

---------=-= ....... ===---======-==--======-=====-======~ 
Sovyet filimciliği herşeye 

rağmen geridir 
Ruslar 

atmak 
sinema sahasında yeni bir adıJ11 

ihtiyacından bahsediyorlar 
Rus filmciliği büyük bir buhran i- yeti halk rağbeti ile temin edilmekt~ 

çinde çırpmıyor. dir. Eyiyi kötüyü tefrik eden seyir'" 

Sesli film rağbet kazanalı beri bir dir. Bizim seyircimizin henüz fi)nıle' 
çok eksiklikler doldurulamadı. Rus 1 hakkında kat'i bir ölçü ve kararı yo~' 
filmciliği hakkında beyanatta bulunan tur. 1898 senesindeki filmleri hnlk 119' 
salahiyet sahibi bir zat: ııl merakla seyrediyorsa bugün de "ie' 

- Amerikadan hayli geriyiz, ma· ni tekniğin ne olduğunu anlaınnd~ 
teryelimiz çok ekaik, Holivutta bir tet· ayni suretle seyrediyor. AnlaşılrııEI: 
kik sayahati yapan Chamiatski de ay- kolay kahramanlık filmlerinin karı-:ı 

ni fikirdedir, dedi. dekorlar halinde temsilini beğeniyor· 
Teknik kusurlanmızı düzeltemez- Bugün Leningrad'daki film imalStl 

sek, artistlerimizin, ve rejisörlerimizin Moekovadan ziyadedir. Leu film stii~ 
mükemmeliyetine rağmen, dünyada yoeu mükemmel faaliyet halindedıt• 
wıal ettiğimiz mevkii kaybetmek ihti- içerisi Lenin'in temsil ettiği dekora" 

malimiz çoktur. yonla donatılmıştır. 6 film birden çe~ 
Rusya, filmlerini yapmak için ha- k B p M k ·J1litl rilme tedir. irinci etro, a sı 

riçten hiç bir şey getirtmemek
1
tedir. aençliği, Nikah. Bunların meyanındl'ı 

Filmlerimiz, henüz Alman arın- dı 

ki kadar mükemmel olmadığı gibi, r.H k" .. b' . d }3ıJ 
. , • . .. . er oyun ır sıneması var ır. 

ses tertıbatımız da tiaha ıptıdaıdır. Ruı n Uk d .. · b" 1 jıı' 
• . . . . . . d gun ranya a yuz sınema mas , 1 
fılmcılıği fıındı çırpınma devresm e-- ed'l k d' y 1 fil 1 talell' dir f8 ı me te ır. apı an m er , 

· «Petreıburg'un inhidamm «Potem- kartılayamamaktadırlar. 193G ~cJl~ 
"'\ zarfında yapılması lazım gelen 3~0 ı• 

kin zırhl18m gibi filmler artık vazife· 
lerini yapmıt ve tarihe intikal etmiRler· min çok az olacağı anla1111mıştır. ~ t. 

T Ruslar Ukranyada bir film şehrı t 
dir. Halk bafka türlü filmler istemek- ıf 
tedir. Fakat onlan ne biçim filmlerin 8İa etmek istemektedirler. Belki bu ' 

1 b b h .. .. b'l c~ tatmin edebileceği henüz keatirileme- ret e u u ranın onune geçe ı e 

mi9tir. Bizim halkımız kararaızdır. lerdir. Yakın zamanda Karadeniz ,,; 

Amerikan filmlerinin mükemmeli- hillerinde de bir Holivut doğacaktı~ 

Haysiyetini bilen 
senaryoyu 

bir san'atkar 
oynamamalı 

her 

Caıbonun aıklarından uzun uzun bahset- Fransız gaze-
tilor amma, bu iıin arkası çıkmadı, Jon teleri son zaman-

Jilbert, Creta Carboyu çıldıraSlya sevi - Artistler Paralarını ne yaparlar. larda «Mes'ut 
rordu. Fakat o bu aevıiye tamamile Jlkayt- yoh> adı altında 

tı. Aşıkına, iyi çocuk, kalbi temiz insan de· yapılmış olan ye-
Holivudun ıinema artistleri. ka- Cari Kuperin partöneri olan Mar-

mekle iktifa eder. Fakat ona karp içten hi~ - ni bir filmin ken-
bir his beslemezdi. zandıkları altının ellerinde kurşun ve len Ditrih de ayni fikirdedir. disine bailanan 

Bir temmuz sabahı beraberce Santa Mo- bakır olduğunu yeni yeni 1ıörmeğe haf- Ve parasını saklamaktadır. Bu huy, ümitleri tama· 

•İca pl&Jlara sitdler, Jon Jilber Mkac&.,la- lam'1flardır. Raibet gördiilderi zaman- Creta Garboya Norma Şerere Jack Oo men bop çıkardı
nna sörec • ..._, crrlc4nmlf ola~ se~ da kazandıklan acrvet ıuyunu çe-kmiş kie'ye Mac Laglen'e de sirayet et- iını .yazıyorlar. 
ceiiz diye yola talata, fakat aradan bir llaf- F lmd 
ta seçmeden 1 b.klr ve haui darpa eeki, yıldızların çoju, hayatlarını ka- m~tir. İ e gör· 

~ k J k Cfükleri kuıur, ae· 
«löndtiler. Joa Jlber ll1n1nı ..t.kiden " • zanma igin figüran ıia adar düş- Bazıları hazır para saklayacakları-

naryocla takip e· 
maia batladı. V• -~ viMi tileleri ı,.. müflerdir. Holivutu ayağa kaldıran na mücevherler satın almaktadırlar. 
aene itinde mezara kadar ıötürdller. . k b il . 1 t b'l l"k l dilen 1ıayenin ter• 

C -_ ..a.....L __ L L ...L reemı a u erıy e o omo ı ve u s e- May Vest ve Karol Lombar gibi. biyevl bir eaye ol 
retayı wı: _,.. -ae aayabna v-•ıaa e 

reflaör .1tı11 ... 'de api aJdbete ujradi. ÔD- riyle acrvetlerini eriten bu ağustos bö- Charlies Rugles sermayesini hay- masına rağmen 
dan baluedtldlli ZUB• Oretp Out,o: ceklerinln halleri, fİmdikilerin naza· vanlara kıymetli köpeklere yatırmak- bu hedefe pek 

-. Beda lait lhelwn 7~. kendWae nndan kaçmadığı için, kadın erkek ar· tadır. Cari Brisson servetini dükkan a- kuru bir yoldan ıı 
med)'llllunı, •ethinİ 4- ı-- zaman töyler· tistler, para saklamağa ba,Iamıstır. . . . k l1 gitmiş olmasıdır. Beğenilmeyen diğer bir 'eyı de başlıca rollerin taınaJlleJ; 
dün Pakat ltdlert la;.. iri - G . K B .. h Ik b, w partıman gıbı gayrı men u ere yatır- l . l k d l . w b' .. 1.. la"'dıt 

• • "Y r an seYe - arı uper. ugun a ın egen· . . . . sönük görü mesı ve oynayan arın u ret erme ragmen ır turu can •· j}; 
medba, avallı bedbin oldu ... Omm ölttmii diii bir artist yarın gözden düşmekte- maktadır. Sılvıya Sıdney, ve JorJ Raft, Iamamasıdır. Ve bu tenkitlerin sonunda san'atkarlara bir de nasihat vet 
llbne dert oMa. Benim reJlaörtiıad6, ne~- d' paralarını işletmek üzere namuslu ın- k d' 
lene yapardmı, fakat kendisini eevemedim, ır. l d' . l d' me te ı~: . . . . , .. k jçİ-' 

Verailer agwırdır Hastalık veva san ara tev 1 etmış er ır. - Şohretını muhafaza etmek ısteyen hır sanatkar para kazanma De yapayım. e · • -

Greta Garbo Da Se.di başka sebepler bizi çalışmaktan menet- 1 Kısa süren bir zaterin ebedi mey- kendisine ver~len ~er senar~oyu oyn~m~tan ç.ekinmeli~ir... .. o·t 
k d . 1 t le .. l · · t t lamak isteyenlerin tutacak- Yukardakı resımde Mesut yol fılmınden hır sahneyı goruyorsunuz. O da sevdi. Gençliğinin bütün bararetile me te ır. ş e o ara gun .er ıçın asar- vasmı op l 

ı; l f 1 d kted jl l b d nayanlardan biri Edvig Feuiller, diğeri de Klaud Dauphin'dir. sevdi ... 16 yaıında idi, dövüıe dövüıe pa- ru yapma ıyız eme ır. arı yo u ur. 
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Daha beteri vardır 

1 

J 

Şoför muallimi - Birinci denıimizdc bukad arı kafi; yann ikinci derste daha 
ba ka §eyler öğretiriz. 

BAYRAM 
Kapı çalındı .• 

Alındı, 

/çeriye Komfunun kızı .. 

Bazı bazı, 

Utanarak yüzüme bakan kız, 

Bir §ey demedi; yalnız 

Ôptü elimi .• 

• • 
Bir davul eeai 

Şafırttı herkeai .• 

Bekçi, 

Bir keçi 

Derieinden gocuğu arkasında; 

Davulun İpi yalıaeında 
• Duruyordu. 

Dan dan elan vuruyordu .. 

Bir çocuk, 

iki çocuk, 

Üç çocuk, 

Boncuk 

* • 

Gözlerini oynatarak 

Berrak berrak 

Güldüler .. 

Döhüldüler 

Sokaklara! 

Bir yaygara, 

Ne oldu, dedim, ne var? 

Çocuklar 

Cevap verdiler 
- Bayram. 

Mizahçı 

~ ............................................... ~--~ .... .,-.,.~--~ --"'·---~ 

Benimle eolenecelıti, lalcat çok terbiyeeiz bir adam; tabii reddettim. 
- Ne yaptı? 
- Dalaa ne yapan. Nlilcu tezkeremi ietedit 

~ ..................................... ·--------............. _ ............... _ ...... 
Genç ..-kek ,.!!! ._ı..nıı. . 1 
- Bizim evler.mendıle bir atlı izdivacı 

denilecek defil mi? 

- Tabii bir ıey, bea aeain parana itı· 
iırn. Sen de benim me'Ykilmel 

Oç saat 
- Bay Suphiye rutladun. Beni tuttu 

t..n üç saat likırdı dinletti: 
- Neler IÖyledl? 
- Tarqçılan biç sevmedljinden, hir 

tır-WY• rastlarsa ıörmemezliie seldiğin
den uzun uzun bahsetti. 

Niçin 
Muallim sordu: 
- Otoplİ niçin yaplhr. 
- Bir adaman ölmit. yahut öLnemiı ol-

._iunu anlayabilmek için r . 

Birinci 
Anne, anneye övüniiyordu: 

eli - Benim çocuğum ber yerde birinci • 
r. 

- Nasıl? 
1>· :- Birinci ilk mektepte, birinci aınıfta, 
lt'ınci ıubede okuyor. 

Gölgede mi 
l> l>oktor baatanın kanama tavsiyelerde 

ulundu: 

- Her aabah, her akfalll derece ko • 
)up hararetini tesbit et~eliainiz. 

kadın sordu: 

- Cünqte mi, yokaa ıölıede mi? 

AçıkgOzmliş 

- Sizi Sadece İsminizle çağırsam hoıunu:za gider mi? 

- Kendi soy adınızla çağırsanız daha çok hoflıma gıat!r. 

Sayfa 9 

- Bir genç ita için bayramda evde kalmıı olmak ne lenal 
- Bayramı bilmem, ec>cle lıalmıı olmak çok fena ıeyl ..... ........................... ~················· .............. ... 

1 Bayramdan llbaml"VJ 

Bir iki satırla 
Sırat köprüsünü koyunun sırtında 

geçmeğe niyetim olmadığı için kurban 
kesmedim. Ya maazallah köprüyü ge

çerken koyunun ayağı kayıverirse be
nim halim nice olur} 

• * 
Bir kadına: 

- Kurbanın olayım T 

Dedim, az kalsın beni kesecekti. 

* * 
Yılda bir kaç gün geliyor amma bir 

kaç aylık harçlığımızı birden alıp gö
türüyor. 

• * 
- EJinizi öpeyim valdel.. 
Sözüne karşılık olarak : 

~ El öpenlerin çok olsun! 

Derler. 

- Elinizi öpeyim şerit.. 

Sözüne karşılık olarak ne derler; 
işte onu bilmiyorum. 

• • 
Yazı Adada geçirenleri Cinci mey

danına davet ediyorum. ~eğe binip 
bir tur yaparız. 

* * 
Doktorlar yine kazanacaklar. Bay

ramda fazla et yiyip midesi bozulanla
rın sayısı epeydir. 

* * 
Bayramda el öpen çocuklara men· 

dil verirler. Ne yanlış iş: Mendili ço
cuklara değil, çocukları giydirip kuşa

tan babalarına vermeli de gözlerinin 

yaşını silsinler. 

* * 
Dil bilginlerine bir sorgum var: 

- <cBayram» ve «Bahşi.ş» kelimele

ri ayni kökten mi gelir? 

• * 
Biiyük anama: 

- Bayramda elini öpmeğe gelece
ğim! 

Dedim: 

- Nafile gelme, dedi, o gün beni 

bulamazsın; salıncağa binmek ıçın 
bayram yerine gideceğim .. 

• * 
Bnyram biter, tebriki bitmez; bay

ramlık eskir, üstünden bayramlık adı 
gitmez. 

J 

• * 
Bizim Saidin bayramını kut1ula

mak için: 

- İdiniz said olsun .. 
Diyorlar. Güzel amma bana neye ; 

- idiniz Nimet olsun! 
Demiyorlar. 

Nimet MUSTAFA 

iyilik 
Kadın kocasına kumııtı: 

- Sen bayabnda bir tek iyi İf yapr :ıo 

ıraflındar, kimseye .... iyiJ1iin dokunr •· 
mııbr. 

Erkek güldü: 

- Sana da mı iyiliğim dokunmamııtır. 

-Tabii. 

- Nankörsün; seninle evlenmiı olma • 
mın ne büyük bir iyilik olduğunu unutu
yorsun! 

- Ha•talığı ne? 
- Büyüklük delisi/ 

Müdafaa 
Mahkemede kavga çıktı. Müddei müd

deaaleyhe bir tokat attı. Müddeaaleyhin 
avukatı müddeinin üzerine atıldı. HaiOm 
bağırdı: 

- Ne yapıyorsun bay avukat. 

- Vazifemi yapıyorum. MüekkilimJ 
müdafaa etmek benim borcumdur. 

Sinek 
Bayan hizmetçiyi imtihan ediyordu: 
- Yemeğe bir ainek diiJerse ne yap .... 

sın? 

- Çıkarır atarım. 

- İki ainek diiJerse .. 

- Gene çıkarır atarım .. 

- Ya üç dört sinek diiJerse .. 

- Katıkla yemeği kan§tırırım. Yemeğin 

arasında kaybolurlar. 

En üst k nttaki - Oçuncii P.oıiaAıi 
ba;>. ırz; telef oııcla arıyorlar. 
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Çocuk bahsi MODA: J 1 Ne Yemek Yapsam?] 

Çocuklar 

yalana nasıl 

alışırlar? 

Tarih bir tekerrürdür 
Kızarmış 

Ekmekle 

Her ana baba evladını gayet terbl· 
yeli, gayet namuslu, ilah ... yetiştirmek 

ister. Hiç bir ana baba yoktur ki oğlu· 
nun ve yahut lcızının yalan söyleme
sinden memnun olsun.. Fakat huna 

rağmen yine yalan söyleyenler pek 

çoktur. 

Bu ekseriya ana ve babanın çocuğu .. 
nu yanlış terbiye etmesinden ileri ge· 

lir. Yoksa çocuğun fenalığından de· 

ğil. .. 

Ana ve baba bu kaClar kaçindıklari 

halde yalanı çocukları bizzat kendileri 

öğrenirler, bakınız nasıl... 

Çocuk bir kabahat işlediği vakit ek
eri:ya müteessir olur. Anne çocuğu· 

nun bu teessürünü gidermek için «yok 

yavrum, ağlama yavrum. Sen yapma· 
dm değil mi? Kedi yaptı. Ya ben bili-

rim.>> gibi şeyler söylerler ve çocuğu 

da ikna edinceye kadar uğr~şırlar. 

Çocuğun her kabahat işleyifinde 

•nne ayni şeyi tekrar ede ede nihayet 

ıocuk bu sefer annesı söylemeden 
,Ben yapmadım. Kedi yaptı» yahut 

ı ablam yaptı. Ağabeyim yaptm diye 

kabahati üstünden atmağa uğraşır. 

Bununla çocukta ilk yalancılık illeti 

türemiş oluyor. Bundan başka çocuk, 

bir kabahati üstünden atmasını Cla öi· 

ren .:or. 

Sonra yine bir çok anneler vardır ki 
gündüz olup biteni pek öyle kocala· 
rının duymalarını istemezler. Onun 

için çocuğa öğretir «baban gelince sa· 
kın sokağa çıktığımızı söyleme e mi. 

Hep evde oturduk de». Bu hareket ve 
bunun gibi bir çok hareketler daha te

kerrür ede ede anne hiç istemeden ço

cuğa yalan söylemeği öğretmİf oluyor. 
Fakat sonraları çocuk yalan söyledi mi 

anne hırsından küplere biniyor. Onun 
için ~ğer çocuklarınızın yalana alışma· 

rnasını istiyorsanız, onlara karnı gayet 

dürüst olunuz. Onların yanında yalan 

söylemeyiniz. 

Pek çoklarının ağ· 
zında siyasi vak'a . 
Jarı filan izah için 
dolaşan bu etimle 
belki de asıl moda 
için doğrudur. Es .. 
kiden moda olan 
şeyler şimdi birer 
birer tekrar ortaya 
çıkıyor. 

·Buraya resimle • 
rını koyduğumuz 
şapkaların bt~i, 
tayyörün kuma,ı in
sana hep eski şey ~ 
leri hatırlatıyor. 

Halbuki en yeni 
moda da gene hun· 
lardır. 

Bir defa siz en 
yukarıdaki fapka • 
ya bakınız. Tıpkı 

Mari Storan zama • 
nındakiler gibi.. T e

pesi siyah taftadan 
yapılmıştır. Sivri • 
cedir. Kenarları .da 

akordiyonh yakayı tutması için beyaz organdinden 
yapılmwtıF. Bilhassa ccnç kızlara tavsiye edilecek gayet 
zarif bir fÇkııdır. 

2 numaralı ~ka gemici ,apkalannı hatırlatmakta • 
dır. Tepesi siyah sclefondan yapılmıştır. Kenarları 
ise siyah, kur~uni ve beyaz renklerde olan Skoç bir taf-

Kendi kendinize .nasıl 1 Ev Kadın• 
• Çiçeklerin fazla dayanması ıçm 

masaj Yapabı•ıı·rSI•Dl•Z ? Çiçeklerin fazla dayanması için bir 
• d~f~ vazoya az, yani çiçeklerin dipleri-

[ 

Muhtelif masaj hareketlerinden bi- nı ortecek kadar su koymalıdır. Fazla 
ri de parmaklarla yarım daireler çize- su konursa çiçekler birden açar ve ça
rek yapılan masajdır. Fakat masaj h~k bayat~ar. Y~lnız su az olduğu için 
hangi usul üzere yapılırsa yapılım her bıter ve. ç_ıçeklerm sapı kurur, kalır. 
zaman ayni istikamette olmalı ve ter· Bunun ıçın suyu sık sık değiştirmeli, 
sine hareket ettirmemelidir. Yani me· her değiştirişte sapları bir santim ka
sela: Parmağınızı bir defa aşağıdan dar kesmeli ve suyun içerisine ufacık 
yukarı hareket ettirdiniz mi yukarıdan bir kömür parçası atmalıdır. 
aşağı hareket ettirmeyin, elinizi çekin Ciğerin Yumutak Olması İçin 

tadandır. Ününde -
ki karadan da gene 
ayni taftadan yapıl -

Böbrek 
1nce ince ekmek dilimleri kesip 

mıştır. 

3 numaralı şap • mangalda ve yahut ısgarada kıtır ya· 
ka en büyük moda pınız. Böbrekleri ortalarından yarınız 
evlerinden biri olan fakat ayırmayınız. Bir tencerenin içi· 
Ognee•tn bir mode- ne bolca tereyağ koyunuz. Böbrekleri 
lidir. İç tarafları yağa gelmek üzere tence" 

Bu diğerlerin • renin içine sıralayınız. iki dakika ka" 
C:len daha çok gemici dar pişiriniz. Sonra altüst ediniz. Bet 
şapkasını hatırlat • dakika daha pişiriniz. 
maktadır. 

· Eauen rengi C3e 
tam l!dverttir. Üze-

Henüz soğumamış olan kıtır eli• 

meklerin üzerine bolca tereyağ siirüll· 

Bir tabağa sıralayın. Her dilimin üze-
rinde boyaz kaytan- · b' bö'b k k T b' rıntt ır re oyun. uz ıber ser" 
lar vardır. Tepe a· . wl l k ki pıp yag ı sa çayı e me erle böbrekle" 
şağı doiru çekilmit · .. . dök'' k k fr 

f
.. l I b ğl rın uzermc un ve sıca sıca so a· 

ve otr or e a an • k 
ya çı arın. 

mıttır. 

~ 

Bezelyalı · böbrek 

· Esasen şapka • 
nın kendisi de fötr • 
dür. 

:Asorti olabilme • Bir iki höbref ı dilim dilim kesiniz· 
• . . . . '-- Una bulayıp yağda kızartınız. Bir ta• 

ıı ıçm gemıcı yaıw· • . . . 
d il

ll ed'l . . raftan da ıç bezelyayı haşlayıp pışırı• 
ıı a ave ı mıştır. . 

B •.ı_ b'l nız. Çukurca bir kabın içine evvela be-
u WI aene 1 .. 

h kızl zelyaların yarısını koyunuz. Üstüne 
assa aenç ara .. . 
k i • -'den bir bi- bobreklerı sıralayınız. Daha üstüne be-

ço yı 151 1 al . k l k d"k" .. . a· ze y arın gerı a an ısmını o unuz. 
~ ır Üzerine hol maydanoz doğrayınız. Ya· 

rım fincan kadar da sıcak su koyunut• 
Biraz yağ kızdırıp üstüne dökünüz. Ve 
fırına salınız. Kızarıncaya kadar pişi" 
rİP. sıcak sıcak sofraya çıkarınız. 

* .lnnik Helvası 

Ölçüsü: Bir bardak erimiş yağ 
bir buçuk bardak irmik, yarım kilo ş~ 

ker, iiç fincan süt, alb yumurta .. 

~ ai kızdırılacak içerisine irmikle 
beraber ya fımk ve yahut ta beyazla• 

tılmıt badem atılacak.. İrmik badeJ11· 
lerin ve yahut ta fıstıkların rengi der 
nünceye kadar kavrulacak. 

Diğer taraftan şekerle süt kaynat!' 

hp ıurup yapılacak ve ııcak sıcak ka"• 
rulmuf irmiğin üzerine dökülüp knrır 

brılacak. Yumurtaları da çarpılıp içe' 
riaine CJökülecek ve hep beraber karır 

tınlıp yavaş atetin üzerine hırakılacak
Ve arada sırada karıtıhrılacak. Sıca1' 
yendiği takdirde daha lezzetli olur. 

a+..µ rt 
Yün işleri: 

•• •• •• El orgusu 
Son sene içerisinde el örgüsünün 

girmediği yer kalmadı. Bilhassa dıt kı· 

yafetinde .. Eldivenden tutunuz da f8P

kn, düğme, tayyir ve truvakarlara ka-

dar her çcşitine tesadüf etmek müm· 

kün .. 

Modelini koyduğumuz elbise ilk· 

baharda sokakta dahi aiyebileceğiniz 

gayet sempl bir elbisedir. Örgüsü düz 

elbise 

ve yine aşağıdan başlayıp yukarı dog .. _ Ciğer tavası yapıldığı va!cit yumu-
k} .. h f · b'l 1 k çorap örgüsünün arasına ııkıştırılmlf 

ru gidin. Esasen bütün masajlarda şa ıgını ... m~ a aza ettıre .. ı en er pe 
hareketler ya aşağıdan yukarı ve ya- azdır. Cı~~rı.n yumuş .. aklıgını muhafa- lokum lokum tcırs örgüden ibarettir. 
hut ta içten dışarı doğrudur. za etmesı ıçın yıkadıgınız son suya Yakası kumaştandır. Ve uçları öndeki 

Vücudun nasıl jimnastiğe, hareke· Masaja evvela ağzınızın iki ucun- karbonat ilave ediniz. Hiç tuz serpme- yırtmaçtan çıkarılmıştır. 
te ihtiyacı varsa yüz adalelerinin de dan başlayın ve yarım dairevi hure· yiniz. Sofraya çıkınca herkes kendi Gerek yakasındaki, gerekse keme-
harekete jimnastiğe ihtiyacı ''ardır ketler yaparak elmacık kemiğinin al· tabağında üzerine istediği kadar tuz · d k' d"" l d 1 .. .. ·· d 
Y

.. .. .. · ... · · · .. · . . ser ebilir rın e ı ugme er e e orgusun en ya-
uzun ıımnastıgı ıse masa1dır. Vucu- tını takıp ederek kulak akına kadar gı· P · 1 y .. 1 • ld b' · · d . . .• . . . . - · · · · · · · · · · ' · · · • • · · ' · · · · · · · ~ - pı mıştır. e uzer erı yı ız ıçımın e 

dunun dırılıgını adalelerının gevşeme- din. den başlayarak ayni hareketle saç dip-
mesi lİ isteyen her bayan mısıl jimnas- İkinci hareket: Burunun kanatların- lerine doğru ilerlemE:lc.. işlenmiştir. Resme dikkatli bakarsanız 
tiğe ehemmiyet veriyorsa yüz derile- dan başlayarak gözlerin altına doğru Dördüncü hareket: IÇaşların orta- görürsünüz. Kemeri yine Örgüdendir. 
rinin de gerginliğini muhafaza ıçın yinf' vnrım dairevi hareketler yaparak.. larından baıŞlayarak yuka~ı saç çizgi· Elbise eteğe doğru hafif ki~ ve 
masaj yapmalıdır. Üçüncü hareket: Kaşların üotün- sine doğru çıkmak.. yanlardan dikişlidir. 
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................................ ~ ........................ ~··········································································· . Resimli Hikô.ge: Çoed -01ı: • ....................... . 

KÜÇO_· K· OKÇU ~-~~!~~!1.}:r=~·...._ ~ 
da bir inime bw.ı.lr tıoplmmuf. .......... yedme ..... .-- bil' diril 

~----------- nen atla bamca ...ı.Jmnm ee)ıedi)or- atlan ifmet ederek: , 

Kuçük Fredrik bir gün bir araba ile 
tatoya öteberi götürörken karşısına bir 
adam çıkıyor. <ıOğlum biraz suyun var 
llll» diyor. f rcderik hemen testisini u
lahyor. cıBen artık yerime yaklaştım. ls
tediiiruz kadar için» diyor. 

Bir kaç asker Rohini alıp hapse gö -
tilrürken bir kaçı da arkada kalıyor. Ve 
Liri Fredriie cal Robinin yayile oku da 
leDİD olsun. araba kiruı yerine bunlan 
al• deyip hepsi uzaltlqıyorlar. 

Freclrik alduÜnarnqtı. Hakikaten Ro
lıl.i oradan bakvorclu. Kohmu uzattı. 
S'ıedJiiin ~ ipi ;rakalacL. içerideki 
..,._N.Wrlarclaa birine hailadı. 

••raldı ,..ıer: 

Eskiden kabahat 
İ§leyenleri nasıl 
· cezalandınrlardı 

Fakat o sırada nereden getdikleri belo: 
li olmıyan bir sürü Norman askerleri 
meydana çıkıyor. ((itte nihayet en bü • 
yük düşmanımızı ele geçirebildik. Şunu 
yakalayıp bir daha .,,.·li nizden kaçamıya
cak bir yere göt~~ıim ı dediler. 

Fredrik Robinin fena krala kar11 ._ 
yan edip kaçtığını duymUfhı. Onun için 
Robini kurtarmak imtiyon:lu. Robini hap-
8ettikleri kalenin önüne kadar geldi. Et
rafı yoklamaia bqladı. 

Hiç ki.me7e söriinmeden İpten a.faiı 
kaymak indi. Frecbiii de ~' alarak 
sene hiç kİlmeye sörinmeden merale -
ketten dıtan kaçta. 

• 

1 

Fredrike de «oilum sen fU arabam 
azıcık bize ver. Biz Robini yabladıiı 
mız için elbet kral bize laediye TCrecek. 
Biz de •na bir oey1er yeririzı> cliyOl'iu 
Arabadan F reclriii indirip Robini bin 
diriyorlar. Ve yola koyuluyorlar. 

-

. 
-

-
Derken aklına hir teY seldi. Hemen 

kOfUP bir ip buldu. Bir 11CU1111 yakalaya 
rak okla yukandaki deliğe doiıu fırlat
b. Çünkü o delikte bir insan bqı aör -
mü§tü. • 

O gece kendimi aibi bpk ..._ nb

daılannı topladı ve Fredriiin terefine 

büyük bir ziyafet Tenli. 

F agdalı bilgiler : 

Hayvanlar 
Ne kadar 
Yaşarlar 

lardı. Bani- ba baJıwww aüniiade ço- - Bu,maaaz Ba1ıw Lalı ba:znı1. 
caklanm cilrnce wa)w r• ı ie leri llllmmm cmrinizıe bazudır. -,. 
getiaen çocak .... am ~ W- i,.&. ıek c:eftlP wın:li.. 
Çomkl.. da ne sizel aiJiımJt'ı nli. Şimdi Knd yalmz baflDB at ~ 
içlerinde ..,.1 e1biwi ai)'YiÜf din- ele. makine ele alabilrfiiine ıüratle ... 
deki bhcmı ath brmcayı döndüren nüyordu. Kral bainyor •• Ba,ımn dÖQD 
makiniste doğru uzatarak: düğünü artık krallıktan istifa c tiğinl 

- Durdur artık biraz da ben bine- söylüyordu. Çocuklar gülüşü} orlar, el 
yim. diye kumanda veriyordu. çırpıyorlar. Makinist bu gürültü araam-

Bu atlı Jmnncaya her bayram gün- da bir şey duymuyor ve mütemadiyen 
lerinde munfa7aman selen Ye her cJe,.. arabaJan çeviriyordu. ÇocukJann ara
famncia binmekten ueanmay ğle • aında Bayram Krahnm küçük ka .... 

• ~L da ~ eli bir~ ortaya abldı. Kardeşinin ba'1nm dm-
ceyı ,,._ eeven on )'aflll eevun . .D-!:.fm•~ M-L.!.-• tin. 

_ı... n.,_ arkac:la-•-- mesme ~ .. Y..... 111UDl8 yanma 
yawu ~u .. _,.uu ,_.. ona koştu. Arabalan durdurdu. 
Bayram Kralı ismini ft?lllitlerdi ve Alkışlar arasında atından inen KNI 
hep ona kralımız geldi Kral ata bine- bu bayram gününde kendiani tehrlli 
cek diye seöyleniyorlarch. Kumanda- eden arkadaflanna biraz 80Dra hkw 
ya aldırmamış gibi görünen makinist tane karamela dağıbyordu. Akfam • 
Kral ismini ititince başını o tarafa çe- vine döneceği zaman çok yorguncM. 
virdi. Ve derhal makineleri durdurdu. Derhal yatağlna girdi ve uyudu.. 

Ba haftanın bilm~c~si: 

Çocuklann babası nerede?. 

•• .. 
• 
61 

• '° 19 
• 4? 

.. 
13 c s. ., ... 

il " ,,, .. "" 4ltO 3Q - .. .... • 
Bir tün Neıminle lbw., w.Jariy- Jmnba(la yollardım gittils. Yukarıda 

le gezmeğe çıktılar. Yanlanna köpekle- bpmm yanındaki yerden bafladdar. 
inciyi de beraber ahnlfludı. Şimdi apjlda okla perilen ,eaden çıblar. 

siz belki de k~ nerede cleniniz. Siz Kara çizsilerin iilltiaılclll atlanwldar. 
eabırsızlanmaclan IÖyleyeyim. Bu re- Hep bey. ,..erlerden ailtler. 

ri 

L Lli ineanLmn her teYi bizden b8f" lneanlarm arasında biri yüz Y8flll mdeki ralrbmlarm (1) numaruuı- Şimdi 8iz de elinize kalemi ... 
,-.. olduğu PJi cezalam ela ı.,ka çefit- kadar y&fadı mı aıbk herkes bunu b- dan bqlayın (2) numaraya kadar bir çocuklann ~ yollan bulun ve ... 

a Si 

il limdi biriei pek büyük bir kabahat 
8 

• ..ı:.L b" y u çizgi çizin. Böylece numara mumı ralanm blemle çizin .. 
~mi. mm L:.. L-L- c:ıea -Ltiame- - Buu kıtdt• = bitekecek bilnı~"> ~.~ ~ feY ~· apyan adam teb- iç boanadan ti tr7 numaraya bdar Onlar kOflUken hehelan da eryıe-

-
h 

..____ ~ ~ ~ - nu a yec ne var r. ilk rik edilir falan filan fn . ~ nılar Deha ufak~ yler IÇID har> baharla bitecek elbette. • ' .. çiqi)erle nmnaralan birleftirin ci cliyorcla. Febt Oltada b.ba falan p 
~aler. Yahut para cezaaı alırlar. HaJ. Halbınki bazı hayvanların yatlanm meydana çıkar. r6nmiiyor. Relllli her ._.,. çeva 
.'!'iti eakiden. en ufak teYler için bile Azacık Ta Gülelim: ölçereek bu yaş hiçte fazla bir Yllf de- Fakat babalan bay Saim iki karele- bay Saimi bulun. Oiı1m da yerine ifat-
'.eimeYecek ajar cezalar yaparlar- • iki k rdu iildir Hatta bul bayvu)ann bu şe ((haydi Nermin, lh18D bir kotun ya- ret edin. 
..... e· . ~ne Bonu!uy~ • : LJar ıen...:k y-~ Fiil'- L........_.._ ~ ' yapın bakayım, hanainiz daha ça- Bu üç şeyi de yaphktan tonrıı rHIDI 

ırıncı - ugun ıızın ÇOCUK ne ~· ~u. llC'I", 1RUU11R1r, •ıı.agu dedi. k • b. lla 

._ !"-JI: Bir defa ekmekçinin . ~ Alit~yiler mi) • • . lar, hatt& brııalıır bik böyle çol :JBf8 uk ~;u:... da L.ci durur "":, : :. .:·~ Ledi,der -

rı .. 
b . 

~ e1anek eatarmlf .. Ekmekler Lu ki --:- Eh fena değiller.. Recaı yan hayvanlar aruındadır. T'-L"" d be--L-- e- ~ ..1_ . ... L! le 
m L_ .. ..J_L_ •• ay•mnı L.:..1. c·· ... - - -Lb Yıl u~ IWll o a rnuıı::l"o ütün o Qlr recegız IU ,,.rec:a_ıtDJZ. 

O ...... Da UU&GZ yuz pam fala.. _.. AJrW. UD un &OZ\I ~ • • Bu lar • 
~ •11 il. Hüldbnet bunu haber • maz dün pencereden diiftü, burnunu ~ı-- n_ ı da tiımahlarla bphm;b. k • B • j • J -V------,-
~ ı.emen mahk . kırda. Hep.i çok iyi tetekkür ederim. 8811U1a ~ P"k l'elJÇ bahnuz. Geren ı ıı .. ecemızue nasananıar 
a.~ emeye verıyor. Sizinkiies niıılll I y 
:"."IUıkeme de onu büyük bir IJleyclana ~. ngilterede 1906 eeneUnde hayva- 29 ..... t _... 1 ' .. 1 IMıici .... a.a ._ S-. 

-

,_leria ~ ierL~ ....::._.. tm .. Birinci - Bizimkiler de iyi Güner nat bahseeinde ölen bir bpiumbap- "=ıcı=" •• .W • ıalf ,.._ • z • N-. 29 ~ ıc.... • ~ nıza e e-"' bo" k 1 d Sam. . L.!:AZ!.- -~M•- ---1! a. • • --.:.• -L-L • .,- gmacaya ya a an ı. mm DlnVll _ _ ,. --v- - A• • 
• .,...,_....,,.,r. vücudu ağrıyor, Cendınlti de belli d~ ;~ uç yuz e~ Y8fında o~uğu~u IÖy- l'lllllıi ~ 12 .. Sw ;1 

,,...,.._a.-UIB Y,.. ekmek amyorlar. Re- ğil, ya zatülcem ya çiçek. Amma hep uyorlardı. T llQeahlar da uç )'UZ eene olma Wır m 'step l DOUIA ltUtllJll KAi EM 

. 

llNfliiiniz aibi ona bir lazaia iyidirler teşekkür ederim. YBfayabilirler. ' ... ilim-her \je , ...... lwi .. ....._, a.. ,. 
~Oaüae bir deli« kota1cn- Acaba bu iki anne «iyi» nin mani· Vahfi hayvanların Jatmı bulmak orta mektep l/I WeıUkllNilı28 Y1Yiılıl. •: P ı ıs~ 

11nı bilmiyor mu derriniz. elen 288 "-il& ka "' c' l'Mlldep ala ... Sı•ıw Otı ... ._.. 
• pek kolay teY +jildir. r::-L.. ımttw T.ali ı._..1 ___ -•=-· ..1_ L_...___ a--L""- -·---·· ~··- ~u ne~· la Tı .. :!_mıMllekJlo.14teMı ıetAJi• 

~ ~·- ., ~ ,~ zaman doidukJanm faLm bil'lliyoraz. .,.,. •• .., • -
yad.. Kolmau bldmp ~- Fakat etrafunızdaki haywn)an b- anWd• ..._ DOl.114 ~ KALElıl t 

t-,,......,- lılr lllhta;,a bağlıyorlar. Batını n ne dii• ka· t....._ 
tahta- ı..-hy-..ı....-. Ba _,._ette dar yaşadıklannı bulmak pek kolay- pawteü, ewmrhli a~ lilınec.. S t d 1 .,....._ ... da IG • 

. 

,,- .-. unar ·-., d M ıe. E ·bakıla bi ~.ır.1.-.a -.!-ı ~ ._ ..... q "••• m y. 1111 ...... 
n.- ~'f- Üç gece tutuyorlar. ır • ese a: yı n • r köpek on pnı.i ~- eoa nn.ıllll'e vır hn..ı 7 · · _L.e 5/A ..ı__ ' ..,, •uu be h-..a: 1 1...-.: L..!.. --a: -•- r mca •.adi> - 213 SM.., T.._ 

-
ra Ş aene YBfByabilir. Eyi bakılan bir eGIJ! ıw .... • -· - -,,•pa 

k 
.• iL • IC- ---11!- --L. Felilıı 11 - ........ w Hilmi ..... 

edi de on iki sene yaşayabilir. Hatti ~ 1_!:' .__ •• · t-~~~a:_:~_ Sultanahmet Memnet pata :r-.. n .. 
L____ . . L_dar - -anrn ll • - r~ F .:o_..ı_ 
IJllZllD yırmı Y8flll8 1U1 )'llfayan ke- _..ı_ • • ...--. 

diler bil ..1. -· -- ·~ON e varwr. T _L-__a__ L_.JI! .a • ile ~•' 
.... ---- WGIJ-.. .,.... 

Bir taVf8n İle bet y&flDa geldi mi 
artık ihtiyar sayıhr. Ahn ömrü yinni 
bet eenedir. Halbuki İ>lr pepaian aJt
mJf- eene )'Bfllyabilir. 

_..ilia. lat-hul .... 1iwi 16 F. ~. W... 
OYUNCAlt W Vefa liwi 4/8 .ten Fellli, la•e !il 

Ki;? ,.-,. ....._. .-- !'fe. 8 0...... ZllffM _... MA•a. 

-1 

de .... Mm, il ... idYellıl t5 .. - ......... -
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Tabanca 

[ Baı taralı l inci yüzdedir] 

Mart f 

Şimalde yine şiddetli bir 
muharebe başladı 

[Bat taralı l inci yüzdedir] ı takasında : ne de geçende Amba Alagide 
ka meb'us yaralalllnlf, kurşunlar baıve • h" b" H b Son vaziyet ıç ır a eş ord_usu imha e_dilrnemiştir. 
kile isabet etmemiıtir. 2 H 

Berlin, 7 (Hususi) - Şimal cephesin· . - abeşlerm son Tenbıen muhare· 
Eski baıvekil Y evtiç uzun bir zaman b d k k 

deki muharebe, iki tarafa ağır zayiat ver - esm e pe ço zayiat verdikleri. ordu • 
dıı bakanlığı yap1111f kral Alcksandrın Pa- lannın dağıldığı haberi de doiru değildir. 
ris seyahatinde krala refakat etmitı Mar - direrek devam ediyor. t 1 1 h. b b 

Adisababa üzerinde ltalyan ıta yan ar ıç ir zaman, «... mubare " 
aiJya faciasından sonra başvekilliğe gele - sahasında şu kadar ölü saydık; bu kadar 
rek Yugoslavyayı demokrasi hayatına ia- tayyareleri esir aldık ıı gibi adede istinat eden sarih 
de etmek için çalıımak ve yapılan umumi Adisababa, 6 (A. A.) - Üç motörlü ve açık bir haber vermemi§lerdir. Bu iti· 
seçime ittirak etmiı ise de ekseriyet kaza- bir İtalyan tayyaresi bu sabah Adisaba - barla, Habeş İmparatorunun • Kurban 
namadığı için hükfunet baıından atmıştı. ba üzerinde dolaşmış ve uzun müddet tak- bayramı münasebetile İslim Habeşlilere 
M. Tevtiç Yugoslavyanın en muktedir riben yedi bin kadem yüksekte daireler karşı verdiği bir nutukta aöylediii fU sö:ı: 
devlet adamln arasındadır. Yevtiç parti - çizmiştir. hakikate tamamen uymaktadır; «harp 
sine mensup bulunan Damion Armutu • Üzerine mitralyözlerle ateş açılan tay• yeni başlıyor, . . . İtalyanlar iki Habqli öl
viçin, sırf asabiyete kapılarak bu şekilde yare çekilip gitmiştir. dürünce bütün bir fırkayı imha ettiklerini 
hareket ettiğinden fÜphe olunınayor. Amerikalı müşavirler, İtalyanların ha- ilan eylemektedirler. ıı 

Al B L 
her verdikleri büyük zaferleri tamamile Ras lmru veya Kassanın 

011 
kadar bin 

manyanın ugÜn O• tekzip eden bir tebliğ hazırlamaktadırlar. zayiat verdiği, Takazze nehrinden geçer . 
Matbaamıza gelen Üniversiteli gençlerden bir grup karno Pakbnı Y ırlması Habeflerin akınları ken ltalyan makineli tüfekleri tarafından 

[Bat taralı 1 inci yüzdedir] laması şekline kalbeder. Bekleniyor Roma, 6 {A. A.) - Bir kaç yüz gayri tamamen biçildiği, son iiç hafta zarhnd• 
ki Fransız başbakanına da bir te]graf Bu küstahlığı Vu mecmuasinın muntazam Habeş askerinin Tembiende ge- 100.000 Habeşlinin imha olunduğu bak· 
çekti, beyanatın Türk efkarı umumi • mem1ekete ithalinin men'i suretiyle [Baı taralı 1 inci yüzdedir] niş mikyasta inşasına ba,lanınıı olan bir kındaki haberler okunurken Habet i.mpa• 

Al S t R F yola taarruz ettikleri haber verilmektedil'. ratorunun b ·· ·· d · h t J X- d 
Yesinde uyandırdıgw l teessürü anlata • tecziye etmek pekala mümkündür ve manya, ovye usya - ransa u sozu aıma • ır anmag• e-

.. k b'I ak F ı~ Şiddetli bir müsademe neticesinde S 7 ltal- ğer rak izahat istedi. bunu hükumetimizden isteriz. Mese - mute a 1 P tının ransız par amen- · 
t d t selik 1 b h yan ölmüş, bu suretle harbin başlangıcın- 3 - Şimal cephesinde vaziyet padar: 

Lavalin telgrafımıza derhal telsiz - lenin esasına gelince bu vaziyette ha- osun a a 0 unmasıı .ı u are .. dan berı· Afrı·kada o"len amelenı"n A) B k • 
k 1 k ıl l k Alın sayısı ir aç gün önce 11arba doinı çekı• 

le verdiği cevap •udur: dise Türk efkarı umumiyesini ancak ete arş amıf 0 aca br. anya, 346 ya baliğ olmuştur. len Ras Seyyum ve Kassa kuvvetlerindeo 
Son Posta gazetesi, İstanbul böye bir kepazeliğin dost Fransız mil- J bu paktın, kendisini çember içine al .. Habeıler ltalyan menbaından sonra; bunlann şimalinde hareket etmek~ 

Asil Türk milleti hakkındaki sem· Jetinin bir gazetesinde yer bulabilmesi ; dığını v: böylece Lokamo paktını ih .. verilen haberlerle alay olan Ras İmru kuvvetleri de Tabzze neh-
patimi teyit için bana yeni bir lu- • bakımından alakalandınr ve teessüre ·~~ etidğıni~~1kaçFkere ileri sürmü1ş, ~on ediyorlar rinin garbine geçmeğe muvaffak oLnQflar· 

l I _ .ı d l . düı:türür gun er e ıt er ransız gazete enne dn. Şimdi T embien mantakumdıa ltalyan· •at veren te gra ınızuan e ayı te- Y • be t d F .1 Alm Londra, 6 (A. A.) - Ru Nasibunun 
Lk·· _, · Fakat buna mukabil Türk milleti - yana m a ransa ı e anyayı lar, kendi tabirleri veçhile, tmnizlilr. yap· 

f'!R ur euenm. I tı b'" .. k d v ordusu müstesna olmak üzere bütün Ha - akl ld 
1 T .. L. • .d d l l ··ı d nin dost Fransız diplomatı Lavale kar- , uz aş rmayı en uyu gaye tanı ıgı .. b m a meşgu ür er. ·~ 

ur11ıye)lı ı are e en ere o e en- ~ .. l . fak Al kt eş ordulannın bozulduğu ve kaçma ha • B) H b 1 1. Onl T'-L 
. d h A J 1 şı beslediği sempatinin yersiz olmadı- 1 nı soy emış. at manyanın pa linde olduğu hakkındaki İtalyan haberleri a eş ere ge ınce: ar -.azı• 

berı devam e en §Q sı ve ostane 1 ~ b" k dah 1 "b' hakkındaki Aikayetleri dinlemedigw i H - nehri gibi tabii bir manii önlerine alarak .. . gmın ır ere a an aması gı ı J rr abeş hükUıneti tarafından alayla karşı - 1 
manasebatım bana maalesef ısnat ı b" .. k b' k d k' d b t gibi Hitlerin beyanatı da su"phe ve te- 1 nmak. ahfill d b ld 1 talyan ordusunun tazyikındao yablannı . . • . uyu ır azancı var ır ı o a u e- . , a tadır. Resmi m er e i iri - k l dı Ş 
edılmıı olan, ve sızın de haber Ve1'- ··ru·· unutt k k d k et]'d· reddüt ıle karsılanmıııtı diğine göre, daha savaı baıladıg-ı zaman urtarm.ış ar r. imdi yeni bir akm içio 

essu uraca a ar ıym 1 ır. ' Y • hazırlanmakta olduk1annı tahmin Ye lı:abul 
diğiniz tekilde her hangi bir hatır Bu münasebetle üniversite gençli _ Bunun üzerine Hitler üç gün evvel imparatorun emri: 

edebiliriz. Bu (akın) lann yine .Adaa u • 
kırıcı telmihten beni tenzih etmek- ğinin bu hadise karşısında gösterdiği Almanyanın bütün askeri erkanını «Hiç bir zaman meydan muharebeıi mumi istikametine 7apılmuı beklenebilir· 
t d . · d d b' d k davet ederek kendile ·ı ·· vermeyiniz» olmuştu. Bu emir tatbik edil-e ır. hassasiyet üzenn e e ıraz urma ne goruşm~. Bu akınlar İtalyanların &'eri ittialleriııi t•-

PIERRE ı AVAL dah R h t - f kal"'d t miştir. Badogliyo beş kolorduyu §İmal cep· "' istiyoruz. «Son Postan ne~riyatını ta· a sonra ay 1~ agı ev a e op - mamen kesemese bile İtalyan ordueunUJI 
1 t - hesinde harekete getirdiii vakit. Habeı -

Şimdi vaziyeti iki kelime ile hülasa kip eden geçnler haklı bir asabiyet için- an ıya çagırmıştır. serbestçe cenuba ilerlemesine ensel olur· 
B ·· b' A H lerin mukavemete kalkıımaa bir delilik 

edelim: de matbaamıza gelerek Vu mecmua - ugun tltün vrupa itlerin söy- olurdu. Drğer taraftan Jtalyanlann temizleme ;,; 

Vu mecmuasında çıkan cümlenin sında çıkan beyanata karşı protesto • ley~eği nutku sabırsızlıkla beklemek- Buna binaen, şimaldeki Habq kuvvet • dedikleri işle bu Habeı kuvvetleri ortadaıı 
münasebetsizliği ve çirkinliği zail ol • da bulunmuşlar, bize de yazdıkları - tedır. leri önceden tesis edilmiı olan plan daire- kaldırılmayınca • sonu ahDIDl§ olamaz. 
mamıştır. Ancak bunun eski Fransız mızdan dolayı teşekkür etmişlerdir. L~karno. kar~ılıklı emniyet misakı sinde çekilmişlerdir. 4 - Amba Alagi mıntakaamda yeni 
ba b k f d 1 d ld d k AI k bir vaziyet yoktur. Aşianıi aölü mmtaka .. \1 a anı tara ın an söy enme iği, Gençliğin bu hareketini takdirle 0 ugun an ve gere manya, gere Asker'"'ı muham·n·mı·z1•0 F b' t "' d ki tak sında yakında yeni muharebelerin bqla -Vu mecmuası tarafından uydurulduğu karılılamamak mümkün deg"ildir. Ken· r. ansa ır aar.ruza .. ugra ı arı • 

T d d d ) } mu••talealan masma intizar olunabilir, 
anlaşılmıştır. diJerini temin ederiz: Mesele kapan - ır e ev et erın mutearrıza karşı ha~ .. 5 - Cenup cephesinde: Gelen haber .. 

Bu da bittabi hadisenin mahiyetini mıştır; hem de ileride çıkabilecek reket!ni temin ettiğinden Almanyanın Çıkmadığımız günlerde cephelerden ıe- ler, Harrar mıntakaaındaki Ru NaaibıJ 
garezkar, ne yaptığını, ne söylediğini yenilerinin de rnukabeleaiz kalmıya .. kendı hesabına Lokarnoyu feshetmesi len haberleri şöylece üçe ayırabiliriz: lwvvetluine karşı general Cruianinin ya-

bilmez, serseri bir muharririn saçma- cağını bütün dünyaya anlatarak... garbi ~vrupanın emniyetini altüst e- 1 - Bitaraf kaynaklardan gelen ha • kındıı taarruza geçeceğini bildiriyona ~ 

Yunanistan askeri bir 
kıyam tehlikesi atlatb 

decektır. herler: Bunlann her ne kadar daha dojru biz _ evvelce de söylediiimiz sı'bi • bd 
M hakkak l b • k malumata ihtiva etmeleri lizım ite de bu u o an ır no ta varsa o taarruzun Sidoma (Göller mmtakasııı• 

da bütün Avrupanın bugün sıkıntılı menbaların harekat sahumda bulundur - tevcih edilmesini beklemekteyiz. 
bir gün geçirmekte olduğudur. duklan muhabirlerin İtalyan ordusu tara- Her halde kat'i neticeli mubaıebelet 

Çünkü Almanya Lokarno andlaş - fında bulunanlara, hadiseleri İtalyan göz - bundan sonra ve Habeı ordumnun arP 

d ıd .. lüğü altından görmektedirler. Habe~ or - ettig-i arazide ba•lıyacaktır. B··..n-LJll metf• masın an sıyn ığını ilan edecek o- ,, ......... u 

1 dusu tarafında olanlar ise çok defa yarım cut ve yarınki muhtemel vnnreti·, a.ker .. 

(Baı taralı 1 inci yüzdedir] 
ursa, Ren mıntakasım tahkime hiç lak b l h b ı -ı yama : aşı, ortası 0 mayan a er er lik bakımından, anlamakta _.,,_ız:L --"'eO 

neıal Papagosu saraya gönderip kat'i bir mani kalmıyacak ve Lokarno ile d k d" l E - -'- lik • ....,.._ 'i«'"" gön erme te ır er. sasen ~er ve or· okuyucularımıza daha iyi anlatabilmek ~ 
iki büyük partinin liderleri bulunan bir ifade ile kraldan diktatörlük ilanını birlikte Versay muahedesinin gayri dulann sevk ve idare san'atı sahasında hiç şöyle izah edebiliriz: • 

Çaldaris ile Sofulisin aralarında an-, istediler. askeri mıntakaya ait hükümleri de yı- bir fikir sahibi olmadıkları. telgrafların - Uzaktan seyrettiğimiz ıey ,IS RaYDt1~ 
la.fması .karargir oldu. İki lider bir kaç Kralın tedbirleri kılacaktır. dan anlaıılan bu muhabirler. kendilerine bir boks maçıdır. Şimdiye kadar l:ıa ma , 
defalar temas ettiler. Çaldaris üzerin- Harbiye nazırını kabul eden kral Berlin hariciye nezaretine çağrılan her ne telkin odiliyoraa ancak onu çın henüz 4 _ 5 ravndu seçmİftlr. Ba def'• 
de askerlerin tazyiki bu anlaşmamaz • dü~ünüp cevap vereceğini söylemekle elçiler yazmakla iktifa ediyorlar. Çok defa yal • relerde hücum eden hep İtalyadu. Habef 
lığa en büyük sebep teşkil etmiştir. beraber öbür tarahan baş yaverini A· Londra, 7 {Hususi) - Her Hitle- nız kuru kelime kalabalıiı tqkil etmek • boksörü bu yumruklardan mGtemadiY_.. 

Hatta geçen pazar günü kralın taz- tinadaki birinci kolordu kumandanına rin bugün Rayhştağın uzun bir nu _ ten başka iıe yaramayan bu teleraflardan, kaçmak yolunu tutmuıtur. Ba IQede f ' 
k. ·ı S f li 'I Çalda . b' d fa .. d k b" . . 34 --' - .. 1 ... habe ·ı· Be İ§İmize yanyacak tekilde özlü mana çı • talyan bokso""ru··n nefeaı· •av.• --- Le , yı ı ı e o u s ı e rıs ır e gon erere ırıncı ve üncü fırka h1.1t soy eyecegı r verı ıyor. r- ı . ..,. ı-·-. ... 

k d 1 1 karmak, keçi boynuzundan teker çıkar - ailmeie ba•lamııtar. Halb--'-' ••-L! Jaeail' daha görüştüler. Bundan da bir neti - uman an arını hemen azlederek yer- linden gelen bir habere göre ngiltere. " uu -.-. 

1 t rnak gibi bir şey oluyor. zindedir. Ne bir Kroıe, ne de hir .DiJ'ekC 
u çıkmadı. erine gösterdiği iki zatın hemen tayı·- Fransa, talya, Belçika sefirleri saat 1 l b ı d 1 h 

2 - ta yan ınen a ann an ge en a- yememiştir. Çeneei ve midmi aaiiaıada'• 
Nuıl hazırlandılar? ni ve askerin zaptu raptını elı'ne al _ 11 de hariciye nezaretine çagwrılmıs, - b l H h · ·· d d k ·· er er: emen epsı yuz e o san mu • Yüzünün derisini biraz •t)'U'Ul Wr ld ~ 

Bu arada başlarında harbiye nazı- masını emretmiştir. lardır. Lokarnonun mev;zuu bahsola " balağah ve propa,ııandadan ibaret haber· ruk onda hiç bir tesir yapmalllllbr. o, bll 
ri general Papagos bulunduğu anlaşı· Hemen tatbik edilen bu emirlerden cağı söyleniyorsa da bunu teyit ede- lerdir. tarzda döğüfllleaine devam ed....,..., far 
lan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ne harbiye nazırının ·ne de müstesarı- cek haberler g~lmemiffİr. 3 - Habeı menbalanndan gelen ha • sat bulursa bir tek yumrukla ltaı;,.a ~, 
kolord~ kumandanları ile Atina mu - nın haberi olmadı. ' • * herler: Eskiden (yani iki ÜÇ hafta önceye aörünü nakavt etıneie çaL .. caktar; IMa fıt• 
hafızı ve Atinadaki birinci ve 34 ün- Donanma faaliyette Berlin, 7 (Huaua) Rayhştağ kadar) mübalagala 'haberler vermekte eab bı,ılamazaa, ı 5 devre eonunda ,.kibi 
eti fırka kumandanları. hava umum Yeni kumandanlar fırkaların başı • bugün toplanmağa davet olundu. Ruz- sanki İtalyanlarla yanşa çw.µ. gibi gö • zaten yor11unluktan yere eerilaoektir. 
kumandanı ve deniz erkinıharbiye na eeçmİf bulunuyordu. Bu arada do- namede . hükumetin . beyanatından rünen Habetler timdi tayanı ~at dere- C. D. 

cede doiru liaberl4r vennektedider. Bu 
reisi iıtide birde toplanıp müzake • nanma umum kumandanı amiral Sa • başka bir şey yoktur • . 

· ------ cihet her halde daha aiır batlı bir teair 
relerde bulunuyorlar, «şunu isteriz, kellarin bütün donanmanın krahn em- k-t·-kifa-t ...... ,,. 7. da söylenmek. yapmaktadır. 
b . . h 1 V . lia 1 .. . d ld .. k l a ev yapı acaa 

unu ıstemeyız. e e enıze t erım rın e o ugunu, ra ın emrini dinle • ted'r • · * 
iktidar mevkiine gelmesine tahammül yip kanunuesasi aleyhine kıyam e • S 1 

• f ) . ) A t Bu üç menbadan gelen üç cünlük ha -
edemeyiz. Parlamentodaki komünist- denleri tedip etmek üzere donanmayı .o u 1 5 • P a r am e .n ~ berleri okuduktan aonra. bunların ihtiva 
lerin reylerini kabul etmeyiz)) gibi hazırladığını hildirmişti. r 1 y a s e t l n e s e ç l 1 d 1 ettikleri bir sürü kelimeler albndaki haki· 
,eyler söyleyip duruyorlardı. Harbiye nazın çekildi Atina, 6 (Hususi muhabirimiz .. kati fU auretle hüliaa edebiliriz: 

O gün alcpm üzeri gene bir toplan· Bir taraftan Atinadaki fırkaların <.ı- den) - Reis intihabı için toplanan 1 - İtalyanlann iddiaauwı tamamen 
tı yapan yukarıda söylediğimiz ku - linden gitmesi, diğer taraftan donan- parlamentoda bugün hararetli celse aksine olarak ne bu sefer T embien mın -
mandanlar parlmantarizm usulleri - manın tehdidi harbiye nazıriyle müs _ yapılmıştır. ilk celsede bürriyetper - cum ederek «siz de komünist oldu .. 
nin la~viyle kral diktatörlüğü ilanım teşarı müşkül mevkie soktu. Bunlar verler lideri Sofulis 142, Çaldaris par- nuz» diye bağırmışlardır. 
ve as~ri bir kabinenin kurulmasını istifaya mecbur edildiler • tisi namzedi de 139 rey kazanmışlar - Yeni kabine 

lnegöldı yıni paft 
laeıll ( l:>ıel ) - ICMaN.-, 

çarta içinde, Lbalıp.,. ....... 
etrafm•aki me.tamk kaJcllnJlillfı 

lahak pafallm kudı.iae *'t "' 
zar da aile.Uda bulundap t°'; 
be7e uldolanmuftur. Ba -..,..., 
atzel bir bahçe haU.e kola" 
muttur. Bu 1eDI parkta Jdla•11 

yurdu musiki kolu tarafuadall h•' 
hafta konur verilecektir. 

kraldan istemeğe karar vererek bu ka- Atina muhafızı da cfeiittirildi sa da ekseriyet hasıl olamadığından Kral bugün yeni kabineyi teşkile --------------
rarlarını kral ve hükumete bildirdiler. Atina. 6 (Hususi) - Yeni harbiye ikinci bir intihap yapılmasına karar Sofulisi memur edecelttir. Sofulisin 
Fakat aldıran olmadı . nazırı general Metaksaa Atina muha- verilmiştir. muvaffak olması şüphelidir. Bu tak -

Bu zabitler pazartesi günü açılan fızını değiştirmiştir. Birinci ordu ku- Bunun üzerine aktedilen ikinci cel- dirde Çaldaris kabineyi tqkile memur 
parlamentoda kralın irat ettiği nutkun mandanlığma Epir umum valisi ge - se de komünistlerin hürriyetperverler edilecektir. 
kendi fikirleriyle taban tabana zıt ol .. neral Panayotakosun tayin edileceği namzedine rey verdiklerinden Sofu - Ahali partisi reisinin de kabineyi 
duğunu kralın parlmantarizm u<June- tahakkuk etmiştir. lis 158 reyle reis intihap edilmiştir. Bu kurabilmesi ihtimali yoktur. Demir -
rinden ayrılmadığını görünce faaliyet· Bir askeri kıyam hazırlamakta ol • netice parlamentoda gürültüler çık • cis veya Mihalakopulosun riyasetinde 

kralı da tehdit etı:neğe dukları için tevkif edilen on bet yük- masına sebep olmuş ve Çaldaris tarf- bitaraf bir kabine teşkil edilecei:i kuv•, 

itizar 
Derhal telafisi elimizde olm.,.O .,ıt 

kaza yüzünden bugün uÖlüm Mania• 
srn ve «Akdeniz>; isimli tefrikal•ıt • 
mızla sper haberlerimiz ve doktoJ11

11 

günlük notlarını koyamadık. Oku1" • 
culanmızdan özür dileriz. 

L!- ·~ . • ....~tcfl~·:._~~~~~U..--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!liliill~~~~==:::'.:::::_ 
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MIOi Mücadelede 
~Casus Te kilitı 

BiBATB 

BİR GÜN .. 
So• Poat.nın Tetrlkaaıı 1 

Eerı hc:ı ''Y sızı ubırsıılandırı)Or ve titiılendlrl)'orsa, c:ıeı uııa MI 
akstlık lıkirlımıızi alı-üst ediyorsa, c:ıc:r ıc:cc:lc:ı1 u11ıu tuımayona, tqblıa 
pek basııtir: sınırlc:riniıln tenc:pbıılıiyc:ti artnı6'tu. benlb walul ..tcu .. 
lerıalıtı tidc:rnıc:te acele ediniz.. 

Bromural ·Knon. 

brıtilıı dünyanın tanıdıtı bir aıl\sc:kkın oıup kaybc:tfttlnil rahah, ~ 
vt .diyeti siıe ıadı edeı.- T..trl ıııytt seridir. - Bromu,.l'ID litc lılt 
ıararı yoktur. 

ro • ao aonıprlRıt)'I uvl dip. 
•rctt ecUntltrdc rt\tlf ılc ~11111, 

KnoU A.-0 .. kimyevi maddeler labrUcaları, LudwlashaJe.n •JRhl• 

Nakleden: Ek-Ta. 

YOLDA .. 
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:: J BAHAR GELDİ 
r aze, halis süt ve Çapamark~'nın nefis pirinç unu ile yapılacak tatlı ve muhallebilerin lezzet ve nefasetine doyum olmaz. 

Kutu ve torba pirinç unlan 15-50 gramlık paket ve kutu karabiber 

Kutu, pUre '' çorballk mercimek anlan M » .. » Kırmızı biber 
)) » » )) Bezelye unu 

)) )) • •>Tarçın 
)) » » >• Patates ,, 

Yulaf 
» )) » » Yeni Bahar 

)) » » » 
" 

)) )) » )) Arpa ,. )) ,, >>Kimyon 
" 

)) )) )) » Çavdar 
" 

., » • »Karanfil 
)) )) ,, )) Bakla " »Zencefil )) » » 
)) )) )~ ,, Fasulya " 1)) • )) >> Sahlep 

>>' Nohut )) )) )) 

" 
Kutu pirinç nişastası 

Kapsüllü şişelerde beyaz biber 

Kutu Kornflour (mısır hülisası) Tuzluklu şişelerde beyaz biber 

Kutu Koakeroçbp (tane yulaf ezmesO 500 gramlık paket sofra tuzlan 

Torba buğday nişastası 1000 4?ramlık ,, 
" " 

Çapamarka pirlncunu, tekmil hububat unlan yalnız bebelerintzin gıdası değil, sıhhabnı, kuvvetini, neıeıini koruyucuların 
yardımcım ve nefaiaperve,.J~rin ağız tadıdır. 

Ç•p•m•rka mUst•hz•r•tını Avrup•nın mUmasU en yUksek mUstahz•ratlle IOtfen mukayese ediniz. 

Kurulut tarihi : 1915 AdrH: Befiktaı, Kıhçah - Çapa Marka, Teleco :ı : 40337 

Pektorinı 
Pektorin 
Pektortn .. 

- Ökaoroıonoi MOv• ?, 
- Nezle mi oldunua 1 · 
- Bronşite mJ tutuldunuz 1 

J'ektorin' den f/ll!llJlllUUZI 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin1 
am.u .. C-.· 

1($11 UllL-111111 um lCZHrn. SlHUI 

Kocaeli sulla hukuk mahkemesinden: 
İzmit Ömer aia mahallesinde oturan 

Ali kahya çiftliii •ahibi Asım tarafından 
' Saraylı 'köyünde oturan Nefise varisi oilu 

İbrahim ve Osman aleyhlerine açılan Ör
cün köyü Palamar civan Yalı Bahçe mev· 
kiinde hudutlan malilm bahçe hakkındaki 
izalei ıüyu davasından dolayı müddea -
alcyhlerden Osmanın 15 ıenedcnberi ka
yıp ve meçhul bulunmasına mebni ilanen 
tebligat yapılma11na karar verilmiş oldu
ğundan Osmanın durufma günü olan 
17 /3/936 salı günü saat 1 O da •ulh mah· 
kem•ine aelmeei lüzumu tcblii makamı

na kaim olmak Uzcre ilan olunur. 

TIFOBIL 
Dr. lhaan Sami 

Tifo ve para"1o :haıtalıklarına tutul
mamak ioin ağızdan alınan tifo hap• 
landır. Hio rahabıılık nrmea. Herke. 

,._ _ _.alabilir. Kutuıu M Kr. •-r# 

• 

Pastil Antiseptik 
KANZUK 

Teneffüıı yuıııı t'I e geçen ha•t1ılıld1Ha 
karşı koruyucu, tesirı kKti paıtillor
dir. Nezle, Bronf t, Gr.p ve Hoğaz 
rahatıızl• klıırın 1 ı , 11eıı k ıaıkl ıA'ıutla 

pek fKydalıdır. 

iNGILlz KANZUK ECZA~ESI 
Jlp~·oi;lıı, 1 ~tanbul ·-······· ... ········ ... ···--··········· ....................... . 

ANZOPiRiN kaı~leri HERYE:RoE40ı<uRu.ş 
E' S BORUL4Rı~ı TEMİZLER. BALCA"" r..'.'~TÜRÜR. Öt<<;İiRÜGÜ HE,..EN GİDERİR 

-- Son Posta Matbaa 11 

Ncıriyat Müdürü: Selim Ragıp 
Sahipleri : A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lütfü 
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Hasan Depoları ve Hasan Müstahzarab sahibi 

ECZACİ HASAN 
&aygıh mUtterllerlnln ve ahbapların1n 

Kurbun Baynaıwını kutlular. 

.fl ' Denizyolları 'j 
iŞLETMESi 

Aceni'e4e.-i: Kara'köy Köpriibaıı 
Tel. 42352 - Sirkeci Mühürdarucl. 

H ... Te1. 22740 ·---,,. Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, Per· 
teınbe 15 de 

lzmir sür'at postaları 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Perıembe 10 da 
kalkarlar. 

Diler postalar 
Bartın - Cumartesi, çar • 

,..ha 18 de 

Galata B. No~•ti caddesi N~ 
Ccbze 1cra memurluğundan: 

' lzmit - P.azar, salı, per. 

Jembe, cuma 
9,30 da 

Mudanya - Pazar, ıal-, ~r
ıembe, cuma .9 
da 

Beyoğlu birinci sulh l:ıukuk ın-!'~ 
sinin 18/ 7 /935 günlemeçli ve 9J~ &' 
numaralı ilamı mucibince inhhıaı'lar 1 

müdüriyetine maa masarifi muhaketO' 
faiz ve ücreti ve'k%'e1 252 liTa 9! l 
itasına borçlu o1up 11cametgiıhı m~" 

: 1unan ve mu'kaddema Gatata CeyJil' t 
Bandırma - P.azarteai, ıalı, l 7 numarada tütün ticareti ile iıtig.l ~ 

-çarıamba, per- olan Hacı Kadir zade ismetin işbıJ eP 
ıembe cumar • nu icra emrinin tarihi ilanından ,itiı,.'·ıi 
teıi 21 de be~ gün wrfındn ödemesi lazım g~ld~,t 

müddet içinde ödemedıği ..-e tetkık .,; 
.Karabiıa - Sah, cuma 19 _ı_ h•" ua ciinden veya tcmyız ve>a iadei ınıJ ;ı;t 
İmroz - P.a:r;ar 15 de yolu ile ait old u; u ınuha'kcmt"deıll . p.J 

Ayvalık - Satı, cuma 19 da geri bırakılmasına <Ja ir bir karnr getı',ııil 
Trabzon ve Mersin postaları • dikçe ceb ri icra yapılacağı ve yine bıJ tııJ 
na kalkıt gün1eri yük alınmaz. det içinde m~I b e} anında lhuıun;:: '-' 

( 1140
) lunmazsa 'hapısle ta-zyık olunacn fi 

lkikııttc TnUh atıf b '-yanda 'bulunan 

~------------· cezalandırılacaiı ilanen tcblii ~ 



7 Mart 
SON =P=O=S=T=A====-======-:::===~=====·=~~==-Say~i\ 1!....c 

............................................................................................................................................. ~················· 

2 ve 20 komprime ilk ambalajlaraa 

bulunur,. Ambalaj ve komprime· 

lerin üzerinde halisli~ini tekeffül 

eden EB m a r k a s ı n ı a r a y ı n ı z. 

Sabılr Klbll Verem S..ator7omu Bqtabibl ~ 
Parlı Fakllte.ıaden Dlplomah Doktor 

Ferhan Yücer 
lıtubul: Aya10fya Yırebatan Caddeıl No. 43. Tel. 23035 

Tlirk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıjyl zengl tı etmiıtir. 

S. inci K ... d• 11 Mart 938 dadır. 

Buyuk lkrami11: 3 5 • O O O Liradır. 
AJncaı 15.000. 12.000, 10.000 llral&k ikramiyelerle 

( 20.000) Urahlr bir mDklfat vardır. 

Cumurbaıkanlığı Filarmonik 
Orkeıtrası Şefliğinden: , 

Orlte1tra bdro.'llDda açık olan yerlere atanmak Uzere Piyano, Keman, 
Vi7ola, Viyolamel. Kontrbu, Flat, Obuva, Klimet, Fago, Korno, Trompet, 
Trombon, Tuha Alto Saksafon, Tenor Sebefon, Akoediyon, caz bateriıi 
azları planlana T/3/936 cumartesi lfÜDÜ tut 10 dan 17 ye bdar lıtanbul 
Galltıurar llaealnde IÜaYlari yapılacajmduı bu sazları çok iyi bir aurette 
~ilen artistin 1'endl emtirihnanlan ile birlikte ımav komisyonuna bi-

•• 

ZEVCESi(~E~ 

vak'a 

Aşık 
Olr",IŞ 

1 O senelik bir zevciyet naya• 
tından sonra Bay Nihat. bizzat 
kansına çılgınca ifak olmuştur. 
Bayan Nihat. evlendiği vakit 
sanpn ve cazibeli, teni açık, ta• 
ze ve yumuşak idi. Senelerin ev 
hayatındaki yorgunluğu ve ço· 
cuklan büyütme gaileai neticesi 
olarak güzelliği haleldar olmu§ 
ve cildi solmuş burusmmıtu. 

Bu gidişle zevcinin kendisinden 
yavaş yavaş soğumağa başladı

ğını hissediyor ve ümitsizliğe 
dü§Crek keyfiyeti annesine an • 
!atıyordu. Annesi, ona b ir ay 
kadar cildin unsuru olan penbe 
rengindeki T okalon kremini · 
kullanmasını tavaiyc etm tir. 
Hemen tecrübeye başlad ı. 1 fer 
sabah cildinin biraz daha açıl

mış ve tazeleşmiı görünce hay
rette kalıyordu. Alb haftada 
bütün buruşukluklan tamamen 
zail olmuş, gençlqmiı ve adeta 
evlendiği gÜn kadar pyanı arzu 

olmuştu. işte, bu; binlerce ka
dının tecrübe mahsulü tipik bir 
misalidir. Penbe renairıdeki T o
kalon kreminde, her bcşereniıı 
tabii unsuru olan ve ıençliği vi• 
kaye eden hakild Biocel cev• 
heri vardır. 

aJt, tabii BioceJ cevherinj 
kaybedince bu"JIUk}u1dar te • 
tekkOI eder ve Bioael cevherini 
iade edince bunqalduklar zail 
olur. Bu, Viyana Gaiveraitcslıı, 
den Profesör Dr. IC. Stejsknl ta~ 
rafından keışf edilmlt ve cildin 
bu kıymettar cevherini genç 
hayvanlardan istihsale mu • 
vaffak olmuştu. 

Akşamlan yatmudan evvel 
Penbe rengindeki Tokalon kre• 
mini kullanan her bdın, buru• 
tukluklardan kolayca ve çabulC 
kurtulabilir ve solmuş cildinl1 
gençleştirerek 1 O • 20 yaş daha~ 
genç görünebilir. 

OlçO üzerine 
F ennl Kasık Balları 
Mide, barıak, böbrek 

düokünlüğüne 

Faul 
Konalar 
latiyenlere ölçü 

tarifesi gönderılir 
EmlnönU 
İzmir sokoğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopuloe 

T aklitçilerderı 
sakımmz. 



İKİNCİ 
TABI 

1 
Hitler bu sabah 
söylediğı nutukla 
Avrupayı yeni bir 
buhrana sürükledi 

lmanya Lokarnoyu Yırttı! 
Alman ordusu bu sabah saat .5 de askerlikten 

edilen Ren mıntakasını işgal etti tecrit 
Al manganın 
Kararı Ne Netice 
Doğurabilir? 

Avrupa İtalya • Habeş harbinden 
daha mühim yeni bir mesele ile kar· 
şı karşıyadır: 

Almanya bugün saat on ikideden 
beri Lokarno muahedesini de yırtmış 
bulunuyor. 

Lokarno müahedesi, 925 tarihinde 
11.lmanyadan gelebilecek ani bir taar
ruza karşı teminat olarak imzalanmış 
bir mtiahedeydi. O vakit Fransa, her 
vakit olduğu gibi, Almanyanın F ran· 
Scıya taarruz emelleri beslediğini iddia 
ediyordu. Almanya böyle bir niyeti ol
madığı hakkında teminat veriyordu. 
O vaktin Fransız hariciye nazırı Bri
yan Almanyanın bu teminatını hir mu
ahede ile sağlama bağlamak istedi. Yi-

·ne o vaktin Almanya hariciye nazırı 
bulunan Strasmanla Berlinde buluştu
lar. Lokarno müahedesinin esaslarını 
hazırladılar. Bu müahede mucibince 
Ren sahası askerlikten tecrid edilmiş 

Fransa teliş ve heyecan içinde 
Milli müdafaa nazırları Başvekil ve Hariciye 
Nazın ile birlikte sabahtanberi toplantı halindedir 
Hitler bugün saat 12 de Rayhştagda bir nutuk söyleyerek Almanyanın 

nota verildi kararını anlattı, bundan sonra devletlere bir 
Berlin, 7 ( Son Posta) - Hitler bugün Rayhştagda J Paris, 7 { Son Posta ) - Fransa Başvekili Sarr0t 

söylediği nutukla Almanyanın Lokamo misakını IF ransız kabinesinin bugün yapacağı toplanbyı ilg• 
yırthğını, Alman askerlerinin Ren mıntakasını işgal etmiştir. Başvekil sabahtanberi Hariciye Nazın Fliıı'" 
ettiğini ilan etmiştir. · '"'den,Jcara, deniz ve hava kuvvetleri nazırlarile içtiııı• 

Bu sabah şafakla beraber Alman orduları Ren mın- halindedir. 
takasına yürümüşler, Alman tayyareleri Kolonya - . Milletler cemiyeti pazartesi günkü toplanbsınd• 
şehri üzerinde uçmuşlardır. Almanyanın son kararını tetkik edecekitr. 

Hitlerin bugün Raşhtağda söylediği nutuk 
bulunacak ve iki taraf ta aralarında bi- Londra 7 Saat 4 (Son Posta)- paktın Lokarno anlaşmasıni temelin- Milletler Cemiyeti misakı arası.. ......... 
taraf bir mm taka teşkil eden bu sahayı Alman devlet reisi Hitler, bugÜIJ den yıktığını anlattı. Hitlerin nukuna ı her münasebeti kesmek, Almanyanııt 
tahkim etmemeği teahhüt edecekti. saat 12 de Rayhştag'da bütün Avrupa· göre Almanya buna kaıwı şu tedbirleri müstemleke ihtiyacını tatmin etJJlJ 

Muahcdenin sağlamlığını temin i· da merakla beklenen nutkunu söyledi alıyor: ılazımdır. 
çin İngilt~r~, ... ltaly~ ve Belçika da an- ve iki saat kadar devam eden nutkunda ı 1 - Almanya hesabına Lokarnoyu * * * 
laşmaya ır;ıtırak ettıler. Bu suretle bu Almanyanın Lokarnoyu kendi hesabı- yırtmak . Hitler nutkunun sonunda: 

1
, 

üç. devlet w ~u mü~.heden~n icrasını te- na feshettiğini, Ren havzasını işgale ı 2 - Ren havzasını ışgal etmek «Bu tarihi saatte hepimiz de-, A 
rnın etmegı teahhut ctmış bulundular. başladığını ilan etti. 3 - Fransa ve Belçika ile yeniden manyanın şerefi namına hiç oo ku~t 

Bugün Almanya bu mıiahedeyi ı Almanya geçen sene ayni günde müzakere ederek bir ademi tecavüz karşısında eğilmiyeceğimize and içi)'O' 
bir taraflı olarak bozmuş ve filen Ren !versay muahedesinin askeri hükümle- misakı imzalamak ve bu ademi teca- ruz.» demiştir. 
sahasını işgal etmek suretiyle bu müa-ı rini feshederek Almanyayı silahlandır- vüz misakını yirmi be§ sene müddetle Al d J ti di,g 
hedeyi artık tanımadığını göstermiştir. dığını ilan etm~ ve bu Avrupada sar- yapmak manyamn 8V 8 8r8 V8r il' 

Almanyanm bu kararı Fransa için 1 sıntılar yapan bir mesele çıkarmıştı. 4 _ lngiltere ile İtalya bu misakı nota 
doğrudan doğruya bir tehdit mahiye· Tam bir yıl geçtikten sonra Alman- garanti veren devlet sıfatiyle imza ede- Bcrlin 7 (A.A.) -Röyter ajansısıı# 
tini haizdir. Bu sebeple Fransa telaş ve ya Lokarnoyu ilga ettikten başka Ver- bilirler. Yalnız bu müzakerelerin tam muhabirinden: 
heyecana düşmüştür. Almanyanın si· sayın Ren mıntakasına ait hükümleri- . . k • d · · d k I'" !.tİt• 

R t ,, f h f ve at i müsavat aıresın e vu uu a- Hitler devletlere bir nota vCl1Jltr 
lahlanmasına olduğu gibi bu hareke · d ·- · f k l"d "h' en mın a a•ını 110• erır ana ti/ 

' · , nı e çıgnemıf ve ev 8 a e mu ım k ·ık k la k k' Ih zımdır. 1 Bu nota aşağıdaki maddeleri ihtİYil 
tine de müsamaha ile bakması imkanı h"d' l ba 1 t k'l ed k b' un ı ısım rı ço sa ın, ve su tan, • a ıse ere ş angıç eş ı ece ır 1.. o·w f Al k t kt d' ktur 1 . . b l sulhun sağlamlanması uzumundan ıger tara tan manya, şar ara· me e ır: 
yo · .. . . harekete gftışmış u unuyor · ı bahsedi ordu fındaki bütün komşularile de ademi 1 -Almanya, Fransa ile Rusya ştl'_ 

Fakat Lokarno muahedesının yır- Hitler tarafından irad olunan nut- Y • •. • • lam .. h ~f 
tılması Fransayı olduğu gibi, İngiltere- -~ -·- ·.~ · :··: · · · · · · · · ·~·-om••-.. ·· ··- ·· Alman devlet reisi daha sonra Bol- tecavuz mısakları ımza aga azır· smda akdolunan muahededen 
yi, İtalya ve Belçikayı da alakadar e- taraf dıgerını~ hududuna taar~u~ eder- şevik.liğe geçti ve Naziliğin Almanya- dır. Lokarno muahedesini tanım~ 
der.· Bu devletler de Alman yanın mü- se taarruza ugr .. ~yan t~~fla b~rlıkt~ <>- . yı Bolfevildikten kurtardığını anlattı. Almanya Milletler Cemiyetine dön· 2 - Almanya Ren mıntakası~ I' 
ahedeyi ihlal etmesine karŞı vaziyet na karşı gelmegı ta~h.ut etmıp,lerdır'. Nihayet Sovyet Rusya - Fransa pak· mek ister. Fakat bun~~ için Alm~ya- it taahhütlerinden kendisini tebric ti/ 
almak mecburiyetindedirler. Versay mu~hedesı ıle Lokamo mı: tından bahsederek paktı şiddetle tenkit nın bütün halcimiyetını ve tahmedm~~l miş telakki etmektedir. 

Binaenaleyh bugün Almanya kar- sakı Almanya ıle Fransa arasındakı etti ve Almanyayı çenber içine alan bu vatını tanımak, Versay mua esı ı e 3 Al k lik ide' .. 1 l k · · R - manya as er ten tect . 
d Fransa - Sovyet ve küçük itilaf emniyeti sag am ama ıçın en mın· ~ 

dşıes~~et~erinden maada İngiltere, Refri- takasını gayri askeri bir hale getirmiş· Bu akşam saat beşte dilmiş yeni bir mıntaka tesis . ~ıı· ~ ni kabule amadedir. Şu şartla ki f P" 
ka ve ltalya da cephe almak mecburi- . tir. b"' 

. d d' it l b ık· "t reddı't va Versayın 180 inci maddesine göre sa ile Belçika da kendi hudutları ,J 
yetın e ır. aya e ı mu e - . . . p • ı •• •• t. •• k t" . 1 kt F k t 1 ·ıt b d f Ren nehrinin şarkından ıtıbaren ellı s e goruş u yunca ayni şekilde askerlikten .tet. ,.,,. zıyet a aca ır . a a ngı ere u e a arı di ,., 
kat'i olarak Fransa tarafını iltizam et- kilo metrelik saha gayri askeri mınta· . • edilmiş bir mıntaka tesis etmdı reli~ 
mek mecburiyetindedir. kadır. Burada tahkimat yapılmaz, as- 4 - Almanya, garpta 25 serı ·ııİ 

Dünya büyük bir karışıklığın ari· ker tahşit olunmaz, manevra yapıl- Bu akşam saat beşte Pariste çıkan lntransigeant gazetesile telefonla gö- bir ademi tecavüz muahedesi .a~dJe 
fesinde bulunuyor. maz, seferberlik ilan edilmez. rüştük. Parisli refikimizin Son Postaya verdiği malumat aşağıdadır: teklif etmektedir. Fakat bunun ıçıP O' 

Almanyanın bu hareketinin tevli\ Lokarno misakı bu hükümlere kar· Hitlerin bu hareketi çoktan beri bekleniyor, maamafih bu kadar çabuk İngiltere ile İtalyanın bu ııı r' 
t":debileceği neticeler o kadar büyüktür şı gelecek askeri her hareketi taarruz ümit edilmiyordu. Onun için hadise Fransız parlamento mahafilinde az çok ahedeyi garanti altına almaların• fi 
ki bunları bugünden tahmine imkan sayar ve alakadar devletleri mütaarrıza hayret uyandırmıetır. . . . koşmaktadır. .... 

k karsı harekete geçirir. Bu devletler fa- Mösyö Sarraut bu sabah alelacele kabineyi toplamış ve vazıyetı uzun u- 1-1 11.,. 
yo tur. aliy.ete geçmek için Milletler Cemiyeti zadıya müzakereden sonra Eliza sarayına giderek Cumhur reisi Mösyö Leb- 5-Almanya l.u muahedeye. o 

L okarno konseyinin kararını beklemcğe mecbur ;un ile görüşmüştür> dayı da idhale amadedir. h "'' 
1 d k l kt 6 -Almanya garp için bir IJ .,, 1' T d • ? değildir. Kabine, bu akşam saat atı a te rar top anaca ır. " P Q k f l l Ve zr Bu mm takayı gayri askeri bir hale Çarşamba günleri alelade toplantılar yapan meb' usan hariciye komite· şark için de Litvanyayı dahi ihti~ıJ J ' 

· k k d b' h koptu sı'nı'n de daha önce fevkalade bir içtimaa çağrılmak ihtimali vardır. den bir ademi tecavüz paktı aletin• t 
L k Al F B 1 · getırme ten ma sa , ır arp • 

o arno, manya, ransn, e çı- R l . . Sı'yasal mahafil, Hitlerin bu kararı tacil etmesine sebep olarak, F ra .. n· lı'f etmektedı'r. 
ka 1 ·1 1 1 t f d V ğu takdirde Almanların en ne mnı ,,ıt' 

, ngı tere, ve ta ya ara ın an er- . , .. F k l . sız - Sovyet andlas, masının imzası keyfiyetinden kuşkulanmış olmasını gos·. Bu kayıd ve şartlar altında Altı' 
hed · · · tt '• · geçmelerın<!en once ransız as er erı- ş' say mua esının tayın e ıgı çerçeve 1 _ . l . "'e Şı11 

dah.ılı'nde Fransa_ Almanya ve Alman- nin bu nehre varmaları ve Alman ıler- teriyor ar. · . . . .. k ya Uluslar Kurumuna gırroeg "" 
1 Dıs bakanı Mösyö Flandin bu akşam, kabıne ıçtımaından once, Lo ar- uslat ,.. 

ya - Belçika hududunun emniyetini l lemesi?i d.urdurmalarıdır. Alman ar no andlaşma~ile alakadar devletlerin elçilerini bir arada kabul edip vaziyet dedir. F ~kat bunu~ i?inVde Uly snıııJı" 
garante eden bir mist.ktır. İngiltere ve 

1 

bu mıntakay_ı işgal etm. ekle F ra.nsa_ y ... ı ı- • rumu nızamnamesının ersa 
hd k hakkında "kendileriyle görüşecektır~ . 

İtalya, garanti veren devlet sıfotiyle doğrudan d~gruya te ıt etme ımı<a- Efkan umumiye hükumetin tutacağı hattı hareketi merakla beklemektcdır desinden ayrılması şarttır. 
muahedeyi imzalamışlar ve herhangi nını elde edıyorlar. 


