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..•...••.•....•...•.......................................................................... , 
Hitlerin tlünkü · 
mühim nutku Rüştü Aras Atinada . 

Alman devlet reisi " Bizim 
Avusturya ve Çekoslovak.
yada .ra~ 1o!d ,, dedi 

Dış Bakanımız bugün Kral tarafından kabul 
olunacak, Metaksasla görüşecek ve akşam üstü 

Belgrada llareket edecek . 
Atina 1 (A..A..) - Dr. Tnfik Rlt

tl Ana •• Tiiırk ............. heyeti ~ 
marteei aabalu saat 7 ,30 da bura,,a p
lec:ek, M. Mebılau ile sörüfec:ek ... 
kral tarafmdaa kabul edilecektir. tıd 
heyeti ............. cummteai sünii aut 
15 te hU8UIİ trenle luıreket --- pa • 
ur sfinfi öiled• eoma Belpadda .... 
lanacaklarchr. 

Yanan •azetelfll'İnin nefl'İyalı 
Atina t ( A.A.) - Anadolu aju • 

l 
amm b....t muhabiri bildiriyor: 

Yama pseteleri dlf itleri bakam 
Tnfik Ritli Arum Balkan antanb 

L 

koneeyi nriiukereleri için BeJsnda P 
da• A~a ujnyac:ajı hahkmdaki 
haberler münaeelMtile larkiye .. Tir
kiye O., itleri Bakanı için pek dotta
IHI yuıJar :rumaJdadu'lu. 

Katimerini pzdtesi Tnfll Rltli 
Arum Elen aluau tarafmdaa •1'11 w 
hararetle beldencliiini yuanlı ı 

ubd millet .,......üa ............ Wr 
dodluk kuran Tevfik Riittl Arua ..._ 
metimiD eunarken. Tdrk cloetı.ı-a 
O.,. derin ve eamimi rabdamm da ifa. 
de ediyoruz.» 

(Devamı 1 O uncu .. yfada) 

tarihi hirgü.n: Mısırda 
Seçim bugün ... Hilllr 

Berlln 1 - Führer, 1..uatprtendeki te· 
zahüratta eöylediji nutukta deıniftlr ki: 

yapılıyor 
•- En mütbif bir ulappublr.la ay • 

nlmq olan ~ir uluaun nizam birliiini iade 
aı"bi bir m1acize yapblr.. Bununla beraber 
büyük İfİmİzl tamamlamak için d11 batlfA 
da ihtiyacımız olduiunu biliyoruz. Bunun 
için bize lr.afllludı kin taarruzlan deliliiin· 

Bu günkü .seçim neticesinde kurulacak meclis Mısınn 
mukadderatiyle alakadar birçok meseleleri halletmek 

mecburiyeti karııSJnda kalıtcakbr. 

de bulunmayac.k bir Avrupa Iwmdır. Kahire, 2 (Hususi muhabirimiz • 
Bunun içindir ki, banıı k nunak iltiyo • den) - Buaün Mıaır. tarihi aünle • 
..._ o.na ..... ._...,...,.,_" allm • rWea Wrini ~- Kral F• 
kündür. Biz onlara eadece fllDU eliyoruz: adın ölümüne ve matemin devam et-

(Dn.nu 3 lllCii M7'-'•J mesine, yeni kralın da henüz memle

Valinin gözlüğü 
kayboldu 

kete selmemit bulunmaaına raimen 
umumi eeçim buıün yapılıyor. Bu ee
çim neticeeinde tqekkül edecek milli 
meclia, Mıaınn en mühim meseleleri
le kartılafacaktır. lngiltere ile Ml8lr 

Çocuk vali ile muavini araıında bir muahede akti için batla • 
sor a ekildi) yan müzakeerler devam ediyor. Yeni 

• . guy . ç. er kral çok genç olduğu içiır bir niyabet 
23 Nıaan da hıç bır makamı haber • mecliıinin tetkili llzım ıeliyor Bun • 

dar etmeden kendi ~endini vali ilin ve dan bafka bugünkü hükdmet bitaraf 
~ aaat .b~ makamı .ıt..ı eden çocuk va: ricalden mütqekkildir. Seçimin neti
li Kadrı ıle muavini Faruk evvelki ceaine aöre yeni bir hükftmet kurul • 
~n polia müdürlüiün• celbedilmifler· muı lazım gelecektir. • 
dir. Seçim eavafl bir hayli çetin olmUf" 
Bu~~n 8e~bi. o J.iin .. vali ve beledi- tur. Çünkü evvelce Vefd ile diier fır. 

ye reııı Muhiddin UatWıdaim beledi- katar uzlaftıklan halde bu uzlatma 
ye makamındaki meaa91 ibıerinde du- d"' ·· y fd h · iha da" bir özl .. v •• ün camlanma ıuya UfmUf e er ınt p ıre-
ran dır 1 ugun ~ybol- ai için ayn namzet göetermiftir. 

muı ,;,.,,.,,.. 4 ._. •7'-'• intihap bir derecelidir ve yirmi bir . 
- > yaf1DI pçen her Muarlı iftirak ede • Mılınn en •Gy1lk partıai Vefdin lideri 

E.,_ l B L ı (0..- a .._. ~--) Nabba• pep 
"onom a1Canı ı•p•n•a •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~··•••••••••••••••• 

Maslahatgüzarı ı•re/ina 
Bir zigaf et verdi 
Ankara, 1 (Huıuai) - Ekonomi 

Bakanı ve qi bugün Ankara palaıta 
Tanca valii umupıiliiine tayin edilen 
ispanyanın Ankara maslahatgüzarı M. 
Begonya ve efPİ terefine bir öale ziya· 
feti vermitlerdir. Pek aamimi bir hava 
içinde ıeçen bu ziyafette Hariciye, E
konomi ve Ziraat Bakanlıktan erkAnı 
hazır bulunmu,lardır • 

Ercumand Ekrem Belgrada 
gidiyor 

Yazı arkadatımız Ercümend Ekrem 
Talu Balkan konseyinin toplantı ve 
müzakerelerini Son Poata namına ya- B ir mqıa ba,,- Bahann ilk günü çok nq'eli mitleriniD etrafına 
,... rama t Bahar çiçekle ıU.lemlf. 
kından takip etmek tizere bu aktaDı bayramı .• :· geçti. Güneıe, temiz havaya, ihtiyar, aenç, er-
Belgrada ;idiyor. Şehir büyük bir susamıı olan ıehir halkı kek, kadın. çoluk. 

Gaybubeti bir kaç gün ıürecek olan zevk içinde bu ba- çocuk, herkeein e .. 
1nymetli arkadatımızın oradan ıön • har bayramını kut- akşama kadar eğlendi linde demet demet 
dermeyi vadettiği Yuıoılavya mek • luluyor. Her taraf çiçek içinde, evlerin ea· çiçek ... 
tuplarını karilerimizin, Ercümend Ek- lonlarında vazolar çiçek dolu, apartıman.I Ve onlar çiçeklerile dönerlerken, elled 
rem'in bütün yazılan gibi zevkle oku- lann kapılannda ıırlandlar a11lmaı, toför çiçek.ıiz, fakat üetleri ıüılü bir kalabalık 
yacaklarma emini&. otomobilini. berber dükk&ıwu. manav J•· (Devamı 4 iinri -~oda) 



---------- --------- --·- - -

2 Sayfa 

r 

Zafer araba&ının 
Arpası 

------ YH•• ı P'· R. Ata7 -
talya üzerinde zecri tedbirlerin • 

1 tesiri nedir? Bazı rivayetlere ba
kıhraa, hiçtir: bir takım istatistikler 
gözden geçirilirse, büyüktür. 

Fak at meseleyi ayırmak lazım : 
Zecri tedbirlerin tesiri olup olmamak 
bir, zecri tedbirlere mukavemet edip 

etmemek iki f 

lta}yayı baştan ba~ dola~ınız. Tek 
tük otomobil göreceksiniz. İhraca.tsız
lıktan yerli eşya pek ucuza satılmaktn
dır. Brendiziye çıktığınız vakit, asfalt 

'Üstünden nal sesleri geldiğini işitecek
ıiniz. Adriyatik'in karşı yakasındaki 
Arnavutluk sokakları gibi! Zecri ted
birler, elbette, hayat mekanizması 

~ern ekonomi şartları üstüne da -
yanan memleketler üzerinde yıpratı -

u t~irler yapar. 

Mukavemet meselesine gelince, bü

tün faşizm bunu İtalyan namus ve 
şerefinin bir davası haline koymuş -
tur. Yalnız otomobilsiz değil, lazım 

gelirse, büyük harp Almanyası gibi. 
nelersiz kalabilirsiniz. Fakat mukave-

" metiniz muvaffak olursa, bütün dün
ya.ya karşı bir zafer elde etmiş olacak

sınız. Edebiyat parolası budur. 

SON POST~ 

Resimli Makale a Aggaı a 
u 

Dünyanın en kötü itiyadı içki allfkanlajıdır. l içki iptilUı yalnız evi ydonakla lr•lmas, ineanm fahaiyetini de 
Her aktam iki kadeh atmadan nahat edemiyen adam bu İpti- yıl.ar. Cemiyet içinde herkesin nefretini üzerine çeker. Nihayet 

liya tutulmut demektir. İçki itiyadı YHaf YHaf o hale selir ki, bir sün selir iri ayyaı in.anlar araamda yapmak heldmp kay • 
insan içkinin esiri olur, ona artık bu pİI itiyadmdan ayırmak müm- bed 
kün olamaz. Çünkü onan için hayat içkiden ibarettir. Ne bdm, er. 
ne evlit, ne if, ne para onu artık alakadar etmez. İçki için bütün İçki, aahhate dokunmasa bile yalnız ha neticeleri imam kor-

a11esini aefalete aürüklemekten çekinmez. kutmaia üfidir,. 

SÖZ ARASINDA) ·-HERGüN BiR FIKRA 
• 

Mayıs 2 

----------------------"\ Sözün Kısası 
-Gözü 

Yükseklerde 

i akenderikebire 

80rtnU(llar: 

çocukluğundlf 

- Seni Roma kayseri mua·viı~ ,.. .., 

rak yanana almak istese, gider misin~ 

O da şu cevabı vermiş: 

- Romada ikinci olmaktansa, ken• 
di köyümde baf olmayı tercih ederim. 

Her yiğitin gönlünde bir aralan yatar, 
derler. Hiç kimse, elbette hakir olmayi 

iatcmez, zillete katlanamaz. fakat ol• 

duğundan yüksek görünmek de fena 

bir illettir. Ekseriya, mübtelasını gÜ• 

lünç mevkie d~ürür, aksi tesir yapar. 

Gazete sütunlarında hazan g(;mJ i.İŞ• 
ıünüzdür: Falan yerde falanca ndall\ 
kendisine memur süsü verdiği için ya• 
kalanıp adliyeye verilmiftir. 

Böyle bir şeye cür'et eden adam 

bence mahkemelik değil, tımarhanelik .. 

tir. Zira çok defa, bu kahil adamla• 

kendi kendilerine izafe ettikleri böyl~ 

bir sıfattan maddi bir menfaat değil de 
manevi bir haz beklemiflerdir. 

- Ben, müdiriyette memurum ... 

Yahut ki maliye müfettİfİyim .. Ele~· 

trik kontrolörüyüm .. Belediye konıis~ 

riyim .. 

Demekle, hatta bunu sadece im~ 

etmekle, o adamların istekleri, ara • 

İngilizler zecri tedbirlerin devamı
nı istemekle hayale kapılmıyorlar. Ni

tekim Fransızların büyük bir kısmı 
zecri tedbirlerin kaldınlmasmda iarar 
etmekle, kuru bir nezakette bulunmu

yorlar. Zafer atları da arpa yerlet! 

Kral Fuat dünyanın 
En zengin 
Krallarından biriydi 

191 7 senesinde 
tahta çıkan mü -
teveffa Mıaır kralı 

Fuat, fakir denecek 
derecede az para • 
ya aahipti. Öldük • 

Birazdan onu d• 
unuturl 

Kralın huauai dıkları şey, karşılarındakilerin içindQ 

----·-·--·_._..·-------
Biliqor Musunuz ? 

1 - Vascodc Gama kimdir? 

Şair [Haımet] in zamanında, ıa • 
rayda gayet muteber, fakat bunamağa 
yüz tutmuı bir harem ağaaı varımı. 

dostu ve Muaoli • korku veya saygı uyandırmaktan iba • 

ninin tahsi ahba - rettir. Ve bunu sezdiler mi, o anda son

bı olan Mareşal Ba- suz bir gurur, bir haz, bir sevinç duyarıt 
doglio, Habeı harbi 

d Çıkma • lar. 

ten sonra p.hsi ıer2 - Büyük Katerin kimdir? 
veti olarak on milyon İngiliz lirası bıraktı, 

3 - Meşhur Fransız ihtilalcisi Dan - yani bizim paramızla, 65 milyon Türk li
ton bir i-+e muvaffak olmak için ne de • 

Y' raıı. 

miştir} 

(Cevaplan Yana) 

* 
Dünkü ıuallerin cevaplari 

- Paristeki Eyfcl !tulesinin yükaek • 
)iği 300 metredir. 

2 - Garibaldi ltalyan vatanperveri • 

dir, Niate doğrnuftur, Avuıtu,.ya ve Na • 

Prens Seyfeddin tarafından tabanca ile 
hücuma maruz kaldıktan ıonra, kayınval
desinin tenede 200,000 Mısır lira11 tutan 
ıerveti de kendi idaresine geçmitti. 

Kralın resmi tahsisatı 750,000 Mıaır li-
rası idi. 

• • • 
Barthou'•un hafızaaı 

Marsilyada Yugoslavya kralı ile beraber 
poli kralına kaJ'fl ltalyanın iatiklili için ça- katledilen Franaız dı~ bakanı Barthounun 

htmıştır. bilhassa gençliğinde hafızası fevkalade 
3 - İıtanbula 1ıclen üçüncü Napolyo • kuvvetli imiı. arkadaşlarından hiç biri o-

nun karısı İmparatoriçe Eugeniedir. nun yanında, ezberden her hangi bir tai· 

Ne zaman Haşmet' i görse: 
- Sen kimsin? diye sorar, ve hüvi. 

yetini tekrar ettirip iyice anladıktan beı 
dakika aonra yine unuturmuf. 

Bir aün yine Hatmet'i görmüı; 
- Sen kimıin? diye aormUJ. 

Fak.at bu aefer Haşmet doğru dü -
ı st cevap verecek yerde araba bir ıü
rü aiıza alınmayacak küfürler savur -
muı. 

Bu esnada Hapnet'in yanında bu
lunan biri, telaıla: 

- Aman, Haşmet efendiJ Ne yap
tın? 

Deyince, Hatmet omuzlannı ıilke
rek: 

- Adam ıen de 1 demiı. Birazdan. 
teres, bunu da unutur 1 

rin ıiirlerini okuyamazmıf. Zira, Barthou • ·--------------.__. 
derhal yanlıılannı çıkanrmıf. I? f J JJ M A C A KudD- kindar hırletl~anlar 

Kudüsü ziyaret eden hnietiyanlu her 

1ene, artmaktadır. 1932 aenesinden 1933 

aenesine kadar bu miktar 63 binden aek

, 23456189' 

ıney ana 
dan evvel en yük -
ıek rütbeye varrnıı, 
'Ye ihtiyarlıyarak, 

huzur ve aükuna kavuımuıtu. Harp patla
dıktan sonra, kendiaine mareşallıktan da· 
ha yüksek bir rütbe tevcih edilemeyince, 
mı.thtel~f bahanelerle ıtaJ11iaatına zamlar 
yapılmıştır. Resmi İtalyan aazetesinden al
dığımız ıu rakkamları biz de bu rnüna .. 
sebetle okuyuculanmıza bildiriyoruz: 

Tekrar harbe girdiği için 20,000, ma
sarifi umumiyeaine ka'fllık olmak üzere 
30,000, ıündelik barçlıiına kar11lık 25, ve 
zarar, ziyan olarak ta 13,500 liret almak
ta ve tabii bütün bunlar da aylıiına :z.am
medilmektedir. ................. ·-·---· -·-·' ---·-·--·--·-·---. 
kardefi, geçer. 5 • Bir adet. 6 - Sonsuzluk, 
buhran. 7 - Kuşun uçma vamta•, üye. 8 • 
Cet. 9 • Demir kiri. yoksulluk. 

Yukandan .,ailya: 

Bir aün Viktor Hüııodan bahsediliyor. 
mut. Barthou Hügoyu çok sevdiğini söy
lemiş, ve. nefes almadan 3000 mııraını ez
berden okuyarak, iddiasını iabat etmiı -aen bine çıkmıştır. 1934 te yekun 97,000 i 

bulmuştur. 1935 te ise 107,000 rakkamı- tir. • • • 

, 
2 
3 
4 

, 1 - Gözden çıkarma, takım. 2 • T e -
kerlekli nakil vaaıtaaı. 3 • Vurmak. kız. 

4 - Soğuk değil, gelir. 5 - Su, uzağı gös
terir. 6 - Kahpe. 7 • Napolyonun meğl6p 
olduiu bir Süriye tehri. feWı bulmak. 8 · 
T erbiyeaiz. 9 - Gelecek devir, ziyaretçi. na gelmiş ve bu ziyaretçiler Kudüs tchrine 

bir buçuk milyon f ngiliz lirası temin et -
mitlerdir. 

••• 
Zecri tedbirler cenaaeı .... •• 

.. mll mi? 

ltalyan doatu olan zengin bir lngiliz 
ltalyada ölmüt. karıu, müteveffanın nitını, 
vaıanına nakletmek iatiyerek hazırlıklar 

yapmıt. tabut lsviçre tarikile ve FranM ü
zerinden lngiltcreye götürülecek ikf9, la
viçreden F ransaya geçeceii sırada F ran • 
sız gümrük memurları, cenazeyi durdut • 
muılar, ltalyadan, zecri tedbirler dolayı • 
ıile ithalat yapmak memnudur, diye F ran
aa topraklarına sokmamışlardır. Cenaze 
terayüzü geri çevrilmit. şimdi Tiryeateden 
~apurla lngiltereye aevkedilecekmi1-

• * • 
Amerlkahlara gBre otomobll 
kazalarının anane n••" geçlllr? 

Avrupada kazaların önüne geçmek ü. 
zere otomobil süratlerinin azaltılması için 
nizamlar yaparlarken, Amerikada gene 
ayni sebeple toplanan bir komisyon, ka -
zaların önüne geçmek için soförlere şu 

emri vermiı: 

- cı Y ollaıda ıeksen kilometreden aşa
İJ süratle gitmeyiniz!» 

Adl .. baba dik••• 

ltalyada Marki olmak ancak kralın bir S 
tevcihi ile kabildir. Dük olmak İ9e imkan 6 
l:ıaricindedir. Bu kaidenin fimdiye kadar '7 
tek bir müateanası olmut. ve 1918 de Vit-

torio Veneto harbini kazanan Marepl Di
az Avusturyalıları tepelediği için birden -

8 
g 

Dünkü Bulmeaınm Halli: 

Soldan aaia: 
1 - Kafa, yafa. 2 • Nar, Atilli. 4 - Ev. 

5 - Şamata. 6 - Ak, malı. 7 • Halat. mil. 
8 - Ali, alaka. 9 • Deli, amin. 

Yukarıdan ataiıYa: 

bire Dük oluvermiıtir. Musolini, Habeş 

harbi dolayWle, orduya bir teblii gön • 
dererek, Adi .. babaya ilk siren ltalyan ku
mandanının Dük olacaiını bildirmiıtir. 

1 - Fenniye, ah ad. 2 - Ami, kale. 3 • 
Soldan safa: Farat. Lil 4 • AL ...la. 5 - TL 6 - T-m. 
1 - Boşluk, ayakta durmak. 2 - Küpt. la. 7 • Ani. sam. 8 • Fulya. iki. 9 - Atar. 

3 • Genit deiil, ev yıkıntıu. .f • Buğdayın alan. 

.İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Bü,ülıada'da Ekrem iamincle bir okuyucumuz, kuyudat ve ta· 
lütlerle iahata muktedir oldujunu aöylediği bir takım rakkam
lar göndenniftir. Bu rakkamlar bize acıkh bir valr'a11 öjretti
ği için ehemmiyetle kaydediyoruz: 

cıSilivri'nin Gelevri köyiinde Mithat isminde biri Yardır. Bu 
adamın 250 ıi aajunlı olmak üzere 400 koyunu mevcuttur. Ko
yunlarından bu ıene 13,000 litre aüt almııtır. Noterlikteki 
mukaveleai mucibince bu aütü Silivri yoiurthanelerinden bi
rine sekiz kurut 16 santimden aatmıf.. aldığı para 1200 lira
dır. Ayrıca 160 kuzu satarak 320 lira alnuıtır. Koyunların 

yapağııından da 200 lira temin etmiıtir. Bu suretle elde etti
ii varidat 1720 liradır. 

«Şimdi bu adamın bir de murat- tedm edelim: 
«Bu adam bu koyunları .....Waa içia ilet çoban Ye ye

di köpek besliyor. Bunlara sünde birer ll:ilo haidaY aarfecli .. 
yor. 8qünkü piyasaya söre bu bujday ......,. da 154 lira 
tutar. Çobanlann ayrıca bir aenelik yemek panı11 120 lira • 
dll'. 

«Koyunlar için senede 200 lira .. ,.. ftl'Iİaİ nrir. 100 li
ra da otlakiye masrafı Yardll'. Beher koyan .-ede 45 kilo 
arpa Y•· Bunun bedeli de aenede 480 lira tatar. Bet çobanm 
aenelik maaıı da 720 liradar. 

«Şu halde bu adamın bir ıenelilc masrafı 1774 lira eder. 
Hiailita 1720 lira olduğuna ıöre 50 lira da ziyanı vardır.» 

1STER iNAN lSTER iNANMA! 

L---------------------------------------------------------------

- Baş ol da, ister koyun başı ol 1 

Temsili batından batına, nesildeıt 

nesile intikal ile zihinlerde yer etmiştir. 

Gözü yükseklerde dolaşanların kabil 

değil bakışlarını aşağılara indirtemezsbı 

niz. Bu, huydur. Ve öylesine bir huY.• 

dur ki, canla beraber çıkar! 

Caka, insanlığın, Ademin yaratılma• 
aile h~layıp, Deccal'in çıkmasile orta .. 

dan kalkacak olan en esaslı kusurlarıJ\"f 
dan biridir. ,,.. ...... 

'- ~~7c&~ 
_..,_ ..., _________ ..........,., .... 

Özlüs6zler 

Diyorlar ki .. 
Mimar Sinan için 

-

11Bu tehrin iki yüz minaresinden bet v .. 

kit ezan okunurken, bilsem, sen nasıl bir 
haz duyardın) Çünkü Allaha yollanan ı> 
nidalara kademe kuran sensin. » 

hten Ep-ef 

«Biz claima güneıte ıiyah bir göz. ea 
temiz vicdanda ııizli bir leke f arketmek ;... 
teriz.» Tnfik Fikret 

'<Hili bir kitap çıkaramamış olmaklıiı• 
ma pek sinirleniyorum. Kitap çıkam1adan 
öleceiim diye pek .korkuyorum. Ve galiba 
da bu korktuğum teY olacak. >1 

Nurullah Ata 

•Ölüyü ister yaksınlar, İlter yakmasın• 

lar. Bu ölü ile değil, geride kalan diri ile 
allkadardır. Mezar ölünün değil, dirinin• 
dir. Mezar ölüye abide değil, faniye te • 
aellidir. Mezan ortadan kaldırırsak n- ka• 
zanacağız; bir avuç toprak mı'> Fakat bu• 
na mukabil beşeriyetin elinden en masum 
bir teıelliyi almıt olacağız. >> 

lamail Habip 

«Bir sabah uyandım ve kendimi meıhu~ 
olmuş buldum.» Lord Bayron 

cıİmparatorlukların san'atı müstemleke• 
leri ve milliyetleri iılemektir. Osmanlı im• 
parator]uğu, T rakyadan E.rzuruma doğru, 

koca gövdesini yan yatırmıf, memelerini 
müstemleke ve milliyetlerin ağızlarına tes• 
lim etmiş. artık sütü kanı ile karı ık emılent 
bir aağmaldı.» Falih Rıfkı Atq 
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Heryo • 

sıyasetten 

geçiyor? 

Hayfa 
ve yafada dün de Bir Mayıs Bayramı Seçimde-Rak=---ibi 500 rey 

1 d 
fazla aldılar 

kanlı nümayişler yapı 1 Bütün dünyada sanP-arisF~~ns~~ 
- . .. ·yı·şçi ile polis birbirine girdi. bayram yapıldı intihabat henüz 

Hayfada 15 hın numa .. dd I d d. M bitmemekle be -

mı vaz 

Sayfa J 

E 
İtalyan ihtirası karşısında 
Arap alemi gafil avlan

. mamak için hazırlanıyor i lk teşebbüsü İngiltereye atfolunan A • 

rap ittihadı etrafındaki faaliyetler gün 

B b 1 
ti dı. Arapların grevı şı _et e evfm e ıyor oskovada geçit resmine raber, sol taraf 

om a ar pa a la d w 700 tayya . t• k . . fırkaların meclis-- .. AkA ·hudi yurdu yapmayı karar ftll ıg1 ve re ış ıra etmşıtır geçtikçe artmaktadır. Bu faaliyetlerin ar-

Kudüs, 1 (Hususi) :--~~·1 ~: ı ı;iyonistlere bu yolda taahhütlerde bu- Londra, 1 (Hususi) _ 8 . te fazla rey ala- tışının büyük sebebi. ltalyanın Habeşis -

H Y f d 1 
numayıf er o 1 d'W' •• d . d"' d"" ır mayıs caklan Rimdiden d .. •w· • ·ı· h b.d 1 l ayfa, ve a a a yen b ta lunduğu için ver ıgı aoz en gen o- gunu unyanın dört tarafında kut) T tan a gırıştıgı ıstı a ar ı ir. ta yanlar, 

du. Halk zabıtayı laf& tutınu•, zak 1 •• 1 emiyor ve Arapları memnun edecek landı ve bir çok yerlerd wl .u1- tahmin edilmek- Habeşistanı tamamen ellerine geçirmek ü-
1--L .. Je edere nu· 11 • d • ll e sagar ı e tedir. Fransada zere bulunuyorlar. Bu harbin maddeten 

evvela sopalarla muıuu- . . de bir siyaset takıp e emıyor. 60 ar arasında mücadeleler vuku b ı w ___ ı, 
1

•ste--•' ıse Al · • Fil• t' A d N kta U • meb'us seçı"}mek kendı'lerı'ne verdı·o.ı· zarar da hesaba katıl. 
tnayisçileri dagıtmaa .,...,. .. . Bütün Arap a emınm ıs ın - u. ev yor itçiler y ·· ·· .. 1 "' 

h 
' bunun uzerıne b likt ld .., ·· t t I b' • uruyuf er yap- için, lazım gelen mak şartile, İtalyanın, Habeşistanı ele ge-

alk dağılınam1' ve - _L 1- apları ile ir e o ugunu gos er • ı ar ve ır mıting ile hisle • . .. t -

i
lan ğa meg.ııur o r · • . f · .. kül d'l At' rmı goı er reylerin muay • çirmekle geniş bir müstemleke imparator· 

zabıta silah ku ma mesi lngilterenın vazıye ım muş - d~" er. l~ka ~aınvay amelesi yirmi b Juğu kuracağı muhakkaktır. Bu suretle, 1-
ınu•tur. ... ısı ..... tın' ·yor. ort saat ı bır grev yapb. Bu"tu"n Rus- yen ir miktarı- Siyasetten ,.ekilece • .., h lkın -Y ..,... 1 d 1 ,. talya, bazı emperyalist emellerini tahak. • 

Hayfada toplanan a zab tanın Kudus: 1 (A.A.) - Çarf&Dba gÜ· ya a bllflan bata hayra myapıldı. Ve nı i k ağızda al- ii aöylenen Heryo k.uk ettirmek için, Habeşistandan tedarik 
15 000 kadardı. Burada 1 .. yapılan nüınayİfler esnasında aha- Moskovada 30.000 asker r · ·ı mak lazımdır. edecegwi kuvvetlerden kola.yca ı"stifade e· , araıannııs ve nu . r__. esmıgeçı E w b k kurtunu ile bir fahıı Y i 'için ilden 17 kiti ile 9 polis memuru yara- yaptı. ~ıt resmine 700 tayyare itti- ger u mi tar temin edilmezse bir debilecek bir hale gelecektir. İtalyanın bu 
ölmüf1tÜr. Bu arada halkı t~hy ~ ileri landllfbr· rak etDUf ve bir buçuk milyon halk hafta sonra yeni bir intihap yapılır, ve bakımdan vücude getirdiği tehlikeyi gö -
iki Yahudinin camie girdikler•. d Dün Yafa ve Hayfa da bir çok bom- merasimi lamaşa etmittir fazla rey alan meb'us olur. ren Araplar, ilk tedbir olmak üzere, bir 
ıürülmüf halk caınie k09mUf d~e I e balar batlamıttır· Ölü ve yaralı yok • Stalin, Molotof, Kalenin Türkiye Lion şehrinde sol taraf ittihadının birlik meydana getirmeğe çalışıyorlar. Bu 

' • • • Yahu ı 0 - D G l ' b' 1 w h kk k k orada bulunan iki~'."'.'.' bulınUf • ıur. . • • 1f • en.'.' ~eri Numan Mene • namzedi olan Heryoya karşı sağ taraf ";g; ıa a u etfüme için uğra,.nla<· 
ınadığım anlayarak sükfuı~t ,.. et bul- Siyoni•tlerı kovmak ıçın mencı oglu tribünde hazır bulunmUf· fırkaları Mösyö F rancillon isminde bi· da~ biri . de Hicaz v.e Neci~ kralı lbnissu· k 1 sukUn A ) o... "f " lard · · · k l d · ud dur. lrakla Suudı Arabıstanı arasında, 
tur. Filistin kolay 0 ay lar yurt • Kudüs, 1 (A. · - ~ mu tu fU ır. rısını çı armış ar ır. Bağdatta imzalanan tedafüi ittifak müna-
tnayacağı anlatılıyor. ArapJ~ını is· beyanatta bulunmuttur: t~anyada bütün fabrikalar ve İf Neticede Heryo 3698 rey alabilmiıtJ sebetile İbnissuud bu defa Mekkeyi ziya • 
lannın Yayudi yurdu ya~vvel Yahu- Yahudi muhacereti aonu~a er~.ci~.e e~ ~~ .~atil yapnuf, her yerde İfçİlt:r buna mukabil Francillon ise 4201 rey rete gelen 80 bin Hacı'ya karşı mühim bir 
tememekte ve her feyden 

1 
dile· kadar greve devam edeceg~. ~uslu: y~ruyuf. y~ptılar ve Hitlerin nutku kazanmıştır. nutuk söylemiştir. 

~ mu'"haceretinin durdurulmasın anlarla hıriıtiyanlar, Sıyonııtlen dmlenmlfbr. 0·· İbnissuuda göre, egy er bugün Müslüman .,., m B •- nümüzdeki pazar günü Heryo-
tnektedir • y k v ___ ı, için birletmelidirler. u~ariıtanda 1 Mayıs resmi bay- l k cemaatlerin bir çoğu istiklallerini kaybet· 

• F 
1
. t' de bır a· o m- ram ld ~ • . h lk nun namzet i ten vaz geçmek istedi· b d 

fngiliz bükfuneti• i ıt m -·-•· ., 0 ugu ıçın a bayramı kutlu· ın;,. e baht b;r vaziyette bulunuyodar • - . . . ltalya d unyaya ~rken ~ala v~ ~emlekete sadık oldu- ği ve intihabata iştirak etmiyerek bu sa, bunun sebebi onların hareketsizliği ve 

R Se
lesi JÇID gunu goılerm1ftır. suretle senelerdenberi meb"usu olduğu ıenbeli;kleridir. Az konuıup çok çal,,. • 

en me •f meydan okuyor ~"';1sturya·d· a .. ı Mayıs, yeni kanunu Liyon şehrine karşı iğbirarım göste. cak olurlarsa, onlar da, diğer milletler gi· 

ki 
esasının ldö · recegv i söylenmektedir. bi teşebbüslerinde muvaffak olurlar. lb • 

b
• te ) w . • yı n.umtlne müsaclif oldu-

ır gu 1
,. 1.... ekil d kt nissuud, ayni zamanda Arapların, garp 

ı 1 h b d 
:rın UGofv o or Şutnıg· bir B u·· b tl J t · · ___--: k Eğer ta ya ar e erse nutuk .. 1 • A u m nase e e, our gaze esının medeniyetine karşı muarız bir vaziyet al-

R 
. .k. bı·linİn as er· "'k d J ti • .. k '°

1
.Y emıf, vuaturyanm mecbu- baş muharriri maruf yazıcılardan Le- dıklan iddiasını da mevzuu bahıetmi1t 

enın 1 1 sa büyu ev e erın cezası rı as er ik kanununu tatbik t kt . y . •d• • steniyor k w J k ld .., d bah e me e on Baılby yazdıgı bır makalede söyle bu iddianın yerinde olmadığını aöylemit. 
Jikten tecrı ı ı . A - ÇO agır O ,ca mış lo ugun an ıederek 1915 doğum- söylemektedir. , demiştir ki: 

Lord Davıes, (A A ) C al d'lt 1 ulann gelecek bir t rinde 50 000 . Londra 1 (A.A.) - • venniftİr· Bu Roma, 2 · · - um e aya kitilik bir d t • et . : «Mösyö Heryo vatanperver bir a- «- Araplar, garp medeniyetine mua. 
'tam kamarallll* bir .~i)inde asker • gazetesi yazıyor: . . b d or u etkil ed~.eklennı ve damdır. Son zamanlarda sosyalistlere rız değildirler. Fakat bu medeniyetin he • 
takrirde Rbin'in her iki aka vücuda Lord Stanhope, fngıhz Avam kamara- U or unun memleketteki iktıaadi va- h .. .. k , , D yeti umumiyesini top yekun almak istemi· 
likten tecrit edibnit bir. JDJDt ınuıtaka -1 ıındaki ıon beyanatında, zecri tedbirlerin ziyeti düzeltmeğe yardım edeceğini oş gorun_me . ı~ın. oumerque ve yorlar. Fakat her iyi ve güzel şeyi iktibas 

. ilin . :j ·ı--Wedit. Bu 'dd ti diril' meıi lngilterenin harbe oi •• eöyledi Laval kabınelerını yıkmış olması, ken- etmek ve onda . t'f d l k d ... tetır esı __ ..... ..,... el ku-vvetler te - tı e en A y .. , . •- • • . . . • . .. n ıs ı a e ey eme ogru • lllıı inzibatuıı ı,eynebnil mesi.ni zarun ~lac~mı ıoyl~DUftır: İng~· Parıste amele nümayitleri yapılmıt dısını halkın nazarında ıtıbardan du· dur ve lüzumludur. Şunu da unutmamak \a. 
illin edecektir· A)nıan a tev· terenin harbe p-m~ zarureti ~erplf edil- İM de nümayifler intizam ve aükUnet fÜrmÜftÜr.» zundır ki istiklalin başlıca şartı teaanüt vo 

Londra 1 - ~el.er, .• den:~i hu- mesi tamamen dogrudur. Yem zecri ted- dairesinde geçmİftir. . Mösyö Heryo büyük bir ketumiyet birliktir. Bugün memnuniyetle görüyo -
di edilecek aual U.tdiDJll '°:. hayretle bir taleplerinin tahakkuku .. harbi aalmul • İspanyada grevler ve kavgalar vu: muhafaza etmektedir. Sosyalistler. rum ki bütün Araplık alemi bizim gibi dü· 
•uau 

0 

ıecifanİt olmasını aru maz bir bale koyacaktır. Süven kanalmın ku bulmut ve bir çok yerlerde k l H ti".... . k bed ... . ıünüyor. Bu sebeple, kendimize hedef 
0

• 

"-r,~:U.aktaciırlar· kapahbnalı ve buna benzer tedbirler, aüel hadiseler olmuttur '--=•tered anlı erhyoknkunk nalmzbe.lıgınık"l ay. el~egı larak tayin ettiğimiz noktaya ulaşmamamız 
. ki d ktir kasdi taarruzlar de- • 111gu e ame e mu a a o sa ı e, çe ı mesı azım . . b. b k 

T
. pzetesi dıyor : tedbirler eme , bayramı sükfuıet irinde tes'ı•t tw-i.at• ld'Y. . "dd" d k f"k' l . . açın ır se ep yo tur. ıı mıes . Jınası arzu o- . . I al buna mantdö olarak mu- :r e......,. ır. ge ıgını ı ıa e ere ı ır erını 'u «Kartılıkh anlayıf ile yaıp . . • b'"tun" .nıektir .~ı, tedyb~ 

1 
le mukabele edecektir. Vartovada 1 Mayıs tenlikleri inti- yolda müdafaa etmektedirler: * 

· :.:ı--ı ıçnt u kabı'l ıuel t ır er ~'•-~- • • d • • lbn· d k d.kk 1 b l.ınan müzakerelere gtrifUO••"""' · b' bl f ne de bir tehdittir, sadece zam ve sua:un ıçm e geçm1'tir• Sağ cenah fırkalarının karsısına çı- ısuu un ço şayanı 
1 

at 
0 

an u 
tayretler sarf edilmelidir.» Bu n~ bU: t o ~tikenin arfesinde vakıalann H.t-J • d •• k •• tk karacak Heryo kuvvetinde ba;ka nam- sözleri de gösteriyor ki, bugünkü Araplık, nıütbit ır e . . ttal d ı erın un u nu u k F .11 , harici tehlikeleri daha iyi görüyor ve bun-

. oıu"·-"edesıdır. yan or uau zet yo tur. rancı ona meydanı boş 1 k d 

R k b
. buhranı mi teıbıt ve ,...... (Bcııtcıralı 1 'ne· / d ) arın arşısın a icap eden tedbirleri ah • omanyada a me · .. 

1 
bir hal vukuunda bütün düpnanlan- s· d h" b" ' .' •ay. a a bırakmamak için, Heryonun mücadele 

Bükreften böy e f üerine kartı koyma- ı< ız en ıç ır fey ıstemıyoruz. Fakat t . 1... d yor. 
Sof ya, 1 (Hususi) - na ve onların nı~n aa b r b----x..-.ı. a• bizi rahat bırakınız. İç zorluklarımızı di • e mlke.sı 'adzım ırd. » b' 1. İtalyanın Habeşe karşı tertip ettiği ha-

bild 
.. 

1 
•w• .. akında Romanya· · 1 a dünyanın e ....-.gn- w 1 1 ' ıncı erece e ır sosya ıst nam • rek t b kt d b .. "k b. · b h ırı digıne gore y . 11nı ve on ar vermeıini bile • ger u us ara zarar vermeden yendik. Şim- . e • u no a an uyu ır ınti a ve 

~a la,bine buhranı haf göııt~cektır. manoı• bU surette :-:.- büyllk .,;.. di oiz de kend; zorluldannm yen;niz ve zet Heryo~un lehme hakkından lera· ikaz deroi olmuştur. Ümit ve temennô e • 

Ayni haberlere göre yeni kabın~ ~e- cektir. Bunun ceza• ani miiatemlekeleri ulusl~ra zar~r. vermi~~ çalışmayınız. Ce _ gat etmıştır · delim ki, bundan böyle, bu gibi tecavüz· 
fal An ku tarafından teşkil edil~ han iJnparatorluJdan )' l devletler çe- çen uç sene ıçınde, dıger uluslara zarar ve- ler, artık, hiç bir milleti gafil avlamasın ve 
colnnit ezeo !ıiilÜD diiD1"7" ,.,.ı- 0 an rebilecek h;ç bir ıey yapmad•m. On defa. Mısırda tarihi bir gün: beşeriyeı. lüzum•uz yere. bir takım ml • 

keceklİr· .. d dan fazla başkalarına dostluk eli uzattık. Seçim bugün yapllıyor sum insanların göz önünde boğazlanması 

Yı • t ın lngı"ltere barlŞ tekhfm 8 Daha ne istiyorlar~ Dünyaya, açık baw• gibi feci sahnelere şahit olmak bedbahtlı. 
Unanls an 

'-l fi " (Ba,taralı l inci aayfada) 

• bulunmadı t~x. i. eri yaptık. Eğe~ isterlerse, bu tek • l ğında kalmasın. - Selim Ragıp 

B l
•1- ..1 Z • Hilen ba,.nnak meıile ulu•l•ra eınn;yet cektir. ntihap olunacak meb'usların 

eş sene '" aenı . Lonılra. ı (A.A.~ :- Ro~ •ıa;· ve huzur ve•ebil;rler. Fakat buna mukabil sayısı 2:12 dir. Rusya, lngiltere ile deniz 
L.W:liz hükWnetillJD ~abefıslanl a ne görüyoruz) Bize karşı yeni bir kin ta- Yeni meclis. ancak ay sonlarına doğ- . 

n ıı, J.lllS• • • teklifte bu un • J A l w d k mukaveleS a rroaramı b • in hiç bır yenı arruzu açı ıyor. lmanyanın yarın veya Ö· ru top anacagın an, es i meclisin to)>" 1 y pıyor 
o' arıt ıç lduğunu bildiriyor. _ hür gün Avusturyayı ve yahut Çekoalo • lanması lazım geldiğ~ takdirde 1 n:m Londra, 1 (A.A.) _ Sovyet büyük 

Atina l (Husun) - Hazırlanan ınamıt 0 . _ • vakyayı ilhak etmek istediğine telmih edi- da fesho~unan meclı~ toplanacaktır. elçisinin son günlerde lngiliz dıt i leri 
be, seneİik deniz progranıınm ıa:; - A riJ<a filOSU liyor, da;ma. düıünüyomm ' Ne huzur, ne Bu meclıste de ekserıyet (Vefd) e bakanlığına Sovyet hükilmetinin İn . 
lniyle tatbik edilmesi için icap )aen me de anlaşma ıstemıyen bu unsurlar kimler- mensuptur. giltere ile iki taraflı bir deniz muka • 
tedbirler _ ı ____ .,.•dır. Yeni. ısedil~ ek. 86 h gemı·sı· dir? Bunu çok iyi biliyorum. Biliyorum ki, Kral Faruk, Marsilyaya varmıstır velesi akti hakkında mu"'zakerelere bas· 

a.DJllllOA.... tab ec Yenı·den arp I bunlar. harp arıyanıarın tasavvurıan mu- 0 d 1 k d . h k d ·, k. "-cak gemilerin adedi s~ • • ff k ld • · . • 1 ra an s en erıyeye are et e ece - lamagw a hazır oldugw unu bildirdigw 1' te · • 
..., edı1 ktır • edılıyor va a o ugu takdırde, aılaha kopcak o. . !ı,ı aya göre tayin . OC::niat~na 11eÇtİ • ıllŞll - Amiral E· ' lan 1., değ;Ue<di•. Bunlar ulu•lann ihtili - tır. yit olunmaktadır• 

1 lt~lyan tayYares! Y~lki ltalyan .... Vatıngton, 1 (A.A.) rulu bütçe fından ıstıfade eden küçük bir zümre teş- --------- -...,..,-=====---===-=-=-=-==== 
•~ Atına, 1 (Huıuıı) .... erin· ory Kand, saylavlar ku lan d . kıl r.tmektedirler. Bu da birliğimizi ve te· 
"tri ta · · Yunan arazısı uz m bnakta 0 enız 'd'" ·· ·· ı·· ı k ı ~- yyaresınm • • t' .. eninde, yapı . . B sarıu um uzu uzum u ı maktadır.» 
-. ek O iki ada ıstikame ıne encuDI da izahat vennlflır. u ------
~~~er Ri~ bava bakanlığına bil ~..-tı h~halen 86 gemi inp ha - Ba:ıkesir Vİiayet bütçesi 
c&.ibnittir • ~ah~~r.g::· getniler funlard•~.= 3 tay: .Balık~si_r. <?zel) - \~ila.yet umu _' 

General Metaksas B I- lınd . • 3 büyük kruvazo~, ~ ha mı meclısı ıçtımalarını bıtirıniş, şeref-
Atina, ı (Hususi) - Belgratta ~k Y.are geın~ı, 13 torpido muhrı~ı, 14 ı lerine bir ziyafet verilmiştir. Bu yıl vi- • 

lcaıa. antantı konseyine ittirak edece fı~ ~va~o~do muhribi, 16 denız alta layet bütçesi 1.G 17,:fü8 lira olarak ka-
0lan batbakan general Meta~sas ayın küç~ . to ~ki topçeker. .. •• bul edilmiıŞ. maarif bütçesine 47:J2I1, 
lltınsında Atinaya dönecektır. gem~~ı ve cümeni aınirallık butçesı.nı sağlık bütçesine H:>:->:m. nafia bütçesi- 1 
S IA . k .. 1 · u bastı Butçe en l k kabul etmıt· ·ı·ıı t<)') h l"f e anık civarında oy erı sA • • • 

068 707 dolar o ara . . . .. ne .ı.ı , · -· mu te ı masraflara 
~ Atina, ı (Hususi) - Selanık cıva_ ~Jl. · kam sulh zamanı ıçın bır ro- 48:1.'.20:J lira tahsisat konulmuş, Ata-rnda yağan yağmurlardan ~~sule gseu tsr. Bu:. etmektedir. türk'i.in heykeli yaptırılmak üzere de 

1 

en seller neticesinde baz• koy!e~ kor tet ---- . A k a elçisi fıO bin lira tahsisat ayrılmıştır. 
~da kalmıttır. Bir köylü '.1•

1
!: ~:,: Lehistanın yenı > n__ar Lehi•tanın Mussolini nutuk söyliyecek 

'..1 •ular altında kalarak bogu f Vorfova, 1 (A.A .•• p t k hastalı- Roma, 1 (A.A.) - Musolini, par-
~•r b" ··k elçısı a e ., • • • V jngton uyu ' b:r "k limentonun içtima devresinin açılması 

ngiliz hava kuvvetleri IÇIR ... :~an dolayı yerine Ankara erin;~e ve müıtemleke bütçesinin müzakere -
lo Müdafaa gı , • J . Potocki ve onun Y. • 

Pr ndra, 1 (A.A.) -:- • Avanl elçısı orJ I i Sokonicki tayın edıl - sine giritilmeıi münasebetiyle 4 Mayıı-
ka <>gr?.mının hava faslı ıçı~. r lık Kopeııha& e çs ta bir nutuk söyleyecektir • 

' 

Harp - Bakalım topun ağzına hanginiz evvd gelecekııinız? 

tna• sından 10 milyon fngılız ıra ıniftİr• 
~~~~~~~~~~~~~----~~~~~.....-.~ ... ~~~~ lllıanz l1l tahsisat istenecektir• 



4 Sayfa 

1 B 
Aile sanayii 

Ankarada ev ve el işleri 
sergisi açılacak 

Memleketin aile sanayii ve küçiık 
san'atlar için bir teşvik vesilesi olmak 
ve bu nevi sanayii de himaye için 
T e\ttİnisaninin birinde An karada 1ktı -
sat Vekaleti binası dahilinde bir sergi 
açılması tekarrür etmiştir. 

15 gün devam edecek olan bu sergi
de serbest satış da yapılacaktır. Yapı
Jan bu satışta serginin bozulmaması -
na dikkat edilecek ve satılan eşyanın 
ancalı: sergi hitamında sahibine teslimi 
mümkün olabilecektir. 

Sergide her nevi oya, tentene, ger
gef, naky,;, büroc:Ieri, el ve tezyin ~ru
huna girecek her nevi işlemeler, deri 
üzerine işler, sedef kakma, kehribar 
işlemeler, kadın çamaşırlan, çocuk el
biseleri, havlular, masa örtüleri, ço -
rap, atkı ve şal nevinden her türlii el 
işleri teşhir edilecektir . 

Sergide tetbir edilecek eşyaların 

r 
Hakkımız Yok Mu? 

Yersiz 8vUnmelera 
kapdmıyahm 1 

Gazetelerden biri: 
«Merkezi Viyanada olan Föniks adlı 

sigorta firketinin iflas kelimesi ile tav
sif edilebilecek bir vaziyete düşm~i ü
zerine bqlanan tahkikata devam edil
diğini ve hadisenin erken haber alın • 
ması yüzünden bu firkete kendilerini 
sigorta ettirm~ olan vatandaılarımı • 
zın zarara uiramalanna meydan ver
miyecek tedbirlerin alındığını» yazı ~ 

yor. 
Biz bu satırlarda bir hayli yersiz bir 

övünmeyi sezer gibi olduk. Ve hükmet
tik ki b11 satırları okuyanlar Fönika 
şirketinin müıkül vaziyete düştüğünün 
çabuk haber alı.runq oJduiuna hamle
deccltlerdir. Halbuki :vaziyet bunun ta
mamen akaidir. Zira: 

ION POST~ 

1 

Metres kavgası 
Bir adam Kumkapıdaeski 

metresini yaraladı 

Dün saat 11 de Kumkapıda bir ci
nayet olmuş, bir adam eski metresi 
Hamideyi yaralamıştır. 

Hamide Kumkapıda Langada Ağa
çeşmC8i sokağından geçerken halen 
dargın olduğu eski dostu Hüsnüye 
tesad Ü f etmi,ştir. 

Hüsnü, Hamideyi görünce yanına 
yaklaşmış ve barışıp gene beraber o· 
turmalarını teklif etmiştir. Hamide 
Hüsnünün bu teklifini reddetmiş, ken
disini rahat bırakmasını söylemiş, ve 
yoluna devam etmek istemiştir. Fakat 
Hüsnü Hamidenin bu cevabına hid -
detlenmiş, sustalı çakısını çekerek Ha
midenin üstüne atılmış ve .kadını gırt
lağından, haeının muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. , 

Hamide imdadı Sıhhi otomobiliyle 
Haseki hastanesine kaldırılmış, Hüs -
nü yakalanarak tahkikata başlanmış -
tır. 

Mayıs 2 

Baharın ilk günü çok 
neş' eli geçti 

Bahar ve Çocuklar 

( Ba1taralı 1 inci •aylada) 1 b, sonra eğildi ve süslü çocuk onun ırtı .. 
.Şi§li caddeaiııden yukarıya doğru adeta na bindi. Dikkatle baktım. Bu iki çocuW 
akın ediyorlar. Herkesıin elinde yiyecek pa. bu kalabalık arasında büyüklerini knybe
kctleri, gramofonlar, plak kutuları .• Deli- dip acaba yalnız mı kalmı§lar'? ... Bunların 
kanlılar kol kola ilerliyen genç kızların pe- yanında yorulmuş olan küçüğü taşıyacalf 
§İnde. Yeni evliler, &.§ıklar, niııanlılar kol bir büyük yok mu'? .. Evet var!.. Bir karı 
kola, baktı renkli çingene kızları baıılannı koca ... 
çiçeklerle süslemitler... Koca yirmi beş, kadın, belki yirmi Ü§ 

Süslü giyinmiş ameleler kanlannı, c;o - yaşında. Hasta olmıyan sağlam, kuvveti~ Ankaraya kadar nakli, satılmayanların 
iadesi; muhafaza ve sigorta masrafları 
vekaletçe deruhte edilecektir. Sergide 
muvaffakıyet gösterenlere rnuvaffa -
kıyet dereGCSİne göre madalya ve nak
ti mükafat verilecektir. 

Föniks şirketinin fena bir vaziyete 
düııtüiü bittabi ilk önce Viyana gaze
telerinde yazılmı§. onlardan İngiliz ga
zetelerine geçmiş, f ngiliz gazetelerin
den Fransız mecmualarına aksetmiş, 

kendimiz için acı olacak amma haydi 
söy]iyclim: Fransız gazetelerinden son• 
ra memleketimizde ilk önce Son Pos-
tanın gözüne çarpmış, bu _şirketin mem
leketimizde de şubesi olduğu düııünü -
lerek yazılmış, bizim bildiğimize göre 
tahkikata bundan sonra başlanmıştır. 
Bunun içindir ki ortada ne gautelcri
mizin hesabına, ne de başkalannın le
hine kaydedilecek bir muvaffakiyet 
yoktur, diyoruz. 

N
"k 1 luldannı, çocuklarını toplamışlar •.• Ve bu sıhhatli iki genç. 
1 e ve Bronz paralar kalabalığın içinde her çeşit insan var... Kendileri dururken, nnsıl oluyor dn ço-

Zarphanede 5 ve 1 O kuruşlukların Zengin bayanlarla, üstleri başları yırtık ve cukların, gençlerin coşup oynadığı buglin
basılmasma devam edilmektedir. Ba - binbir deliği olan ceketlerinin bilhassa de, minimini bir yavruya çocuklarını ta -
sılan paralar Maliye Vekaletinin gön- göğsündeki butonyere çiçek takmış gür • şıtmaktan utanmıyorlar ... 
dermiş olduğu listelere göre malsan - büz delikanlılar... Baııımı başka tarafa çeviriyorum va 

Sultanahmetteki hafriyat dıklarına gönderilmekte ve piyasaya Herkes bahaıtll ilk gününden istifade kendi kendime: 
sevkedilmektedir. etmek istiyor.. <1Neden her bayram böyle bu tahlisiz • 

Sultanahmette Bizans sarayları ze -
minini tamamen meydana çıkarmak 
için hafriyat yapmakta olan İngiliz 
Arkeoloğu Bakster son çal~maları ne
ticesinde toprak seviyesinden 6 metre 

10 al
_L 1 mayıs tabiatin bayramı. İnsanlığın bay- le karşılaşıyoruz ve neşemiz kaçı~or > 

par alarm basılması için de I.Jakk V k M ? ramı. diye kendi kendime soruyorum. 
r.ı~ ımız ı O U hazırlıklara ve kalıpların yapılmasına 

• • . ~lanm1ştır. 1 O paralıklann basılmn-
Panayır ve sergiler ıçm kolaylık sına ancak üç dört ay sonra baş1anacak-

a\IBğıda bir kemer bulmuştur. Profc- . Sanayi Birliği t~afından tertip e- tır. 
sör bu kemerin Bizans sarayının kori- dılmekte olan yerli Mallar sergıınnın Kaçak atlar 
dorlarına ait kemerlerden biri olduğu bu yıl 25 Haziranda açılıp l 5 T emmu- B ı · t d ·zı· k 1 k 

kad d 
. . l u garıs an an gı ıce so u ara 

kanaatindedir Bir iki güne kadar ke- za ar evam etmesını ktısat Ve ~ 5 J"h Sel" M f ı ·· · •-"'l · b" · l ı .. . . a ı , ım ve usta aya satı an uç 
mer tamamen meydana çıkarılacaktır. Ka etı ır tamım e stanLul T urkofısı- t .. ..k h f l b"ld" • • a gumru mu a aza memur arı tara-
Geçen sene çıkarılan moza:.ikle~in ~~ ne 1 ırmıştır. fından müsadere edilmiş ve suçlunun 

kemer altında da devamı mumkun go- Beyndmilel İzmir panayırında teş- araştırılmasına başlanmıştır. 
rülmektedir. hir veya ziyaret maksadiyle İzmire se- Beyli köyünde Alinin evinde mu -

Zehirli gazlar hakkırda 
radyoda konferans 

Vefa lisesi kimya muallimi Mazhar 
T obur dün akşam İstanbul radyosun
da zehirli gazlaı hakkında bir konfe -
rans vermİftİr. Konferansta Mazhar 
T obur zehirli gazların püskürme, pro
jektör, topçu mermileri ve tayyare 
bombalarile nasıl atıldığını izah etmiş 
rüzgarların, yağmurlann, sıcak ve so
ğuğun bu zehirli gazlar üzerinde vaki 
olan tesirlerinden bahsetmiştir. 

yahat edecelı:lere Denizyollarımızda halaza memurları tarafından yapılan 
yolcu nakliyatı için yüzde 50 tenzi - ar3tŞtırmada 15 kilo kaçak şarapla mü
latlı tarife tatbik edileceği ve Lu mu- him miktarda Felemenk ipliği bulun -
afiyetin panayırın açılmasından 15 muştur. Ali hakkında kanuni muame
gün evvelinden baflayarak kc'\panı{lın- le yapılarak muhakemeye sevkedilmiş
dan bir ay sonraya kadar devatn ede - tir. 
ceği de Ofise bildirilmiştir. Panayır -
da ecnebi memleketlerden getirilecek Yaramaz çocuklar 
eşyanın gümrük resmine ait formali - Kasımpaşada Hacı Hüsrev mahal-
teler hususi bir talimatname ile basit - lesinde oturan 5 inci ilk mektep tale
leştirilmiştir. Panayır sahası transit belerinden 14 yaşında Ali ile arkadaşı 
mahalli addedilecek ve daha bazı ko- Şükrü oynarlarken Ali, Şükrüyü çakı 
!aylıklar da gösterilecektir. ile kolundan ve elinden yaralamıştır. 

Bisikletler, motosikletlileri, motosikletler * * * 
taksileı'i, taksiler hususi otomobilleri ko -
valıyor.. Hürriyet tepesine giden yolda ki
ralanmış atların üstünde delikanlılar aü • 
varilik hünerleri gösteri~orlar. Kenarlar • 
daki gazinolarda, kahvelerde külüstür or
kestra takımlarının çaldığı Viyana valsları 
ve yerli tangolar bize en güzel konserden 
daha tatlı geliyor ••• İtte ileride çatlak sesli 
bir orkestra takımının çaldığı tango ile çi
çek tarhları araanda küçük çocuklar danı 
ediyorlar. 

Radyo çalıyor... Genç kızlar top oy -
naşıyorlar. Taksilerde pzkı söyliyenler .•• 
Kenarda içkisini içmcie hazırlananlar var .. 

Fakat her feY· tam bir aükun. aüku -
net ve neşe havası içinde •.• 

Biz daha ilerliyoruz... Kalabalıktan 

şimdi ayrıldık... Sağa saptık, ekin tarla
ları içine daldtk ... yürüyoruz. İleride yeıil
lerin ortasına .kwl bir halı gibi yayılmıı 

gelincikler var ... 
Rüzgar hafif hafif estikçe daha boyları 

pek bodur olan başaklarla bu gelincikler 
birbirine karışıp kızıl hareli yeşil bir deniz 
gibi dalgalanıyor .•. Daha ileride san beyaz 
papatyaların zenginliğini tqıyan zümrüt 

Valinin gözlüğü kayboldu 
(Ba1taralı 1 inci •aylada) 

Çocuk ile muavini vilayetten sonra 
belediyeye de gittikleri için asıl valinin 
gözlüğünün camlarını oynamak ıçıo 
çıkarmış ve sonra yerine takmny ı u• 
nutmuş olmaları ihtimali düşünülmüş, 

kendileri polis müdürlüğüne celbedileı 
rek sorulmuştur. 

Küçük vali ile küçük muavini ken• 

dilerinden böyle bir hareket umulma
sına beyanı teessür etmişler ve göz -

lüğü görmediklerini söylemişlerdir. 
Vali ve belediye reisi Muhiddin Üs

tündağın gözlüğünü kimin ziyan uğ • 

rattığı araştırılmaktadır. 

Ticaret talebesinin deniz gezisi 

--------.:ııa---• . -· uww- Son konferans 
/ Toplantılar Davetler l Milli Türk Talebe Birliğinin tertip 
!..----------------· ettiği konferansların sonuncusu dün 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 1 

çimenler vnr. 
Üstleri başlan yırtık, çıplak ayak ıo -

kak çocuk.lan bu papatyalann içinde oy
naşıyor, papatyalan demet, demet kucak, 
kucak topluyorlar. 

Yüksek iktısat ve ticaret mektebi ta• 
]ebe cemiyeti 9 Mayıs cumartesi gece· 
si bir gezinti tertip etmiştir. Gezinti 
için Şirketi Hayriye vapurlarından biri 
si kiralanmıştır. Gezinti sabaha ka• 
dar devam edecektir. -

Talebe Birliği Kongresi 
Milli Türk Talebe Birliği G. Sekreter- Halkevi merkez salonunda verilmiş • 

tir. Mahmut Esat Bozkurt tarafından 
Jiğinden: 

Birliğin nisan devresi kongresinin 3 ma
yıs 936 pazar günü saat 10 da Eminönü 
Halkevi salonunda açılacağı birlikçi arka
daşlara bildirilir. 

gençlik ve mektepçilik hakkında ve -
rilen bu konferansta bir 'çok yüksek 
tahsil talebeleri ve güzide bir dinleyici 
kalabalığı hazır bulunmuşlardır. 

Planörler dün Üniversite meydanında kuruldu 

Üniversite meydanındaki Türkkuşu sahasının açılma töreni yarın yapıla
caktır. Tören için parlak bir proğram hazırlanmıftır. Dün meydana geti
rilmiş bulunan planörler (motörsüz tayyareler) ambalajlarından çıkarıl
mış ve kurulmuştur. Yarın açılış töreninde Türkkuşuna faal aza kaydedi
len 100 kadar genç kız ve erkek talebe de hazır bulunacaktır. Resimde pla

nörler kurulurken görülmektedir. 

Bu geceki nöbetçi eczaneler "1f'lardır: 
lstanbul cibetindekiler: 
Aksarayda: (Sanm). Alema&Tda: (Eş
ref Neşet). Bakırköyünde: (lstepan). 
Beyazıtta: (Cemil). Eminönünde: (Be
nason). Fenerde: (Hüsameddin). Ka
ragümrükte: {M. Fuat). Küçükpazar
da: (Yorgi). Samatyada: (Erofilos). 
Şehremininde: (A. Hamdi). Şehzade
ba§'Jnda: (Asaf). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Calatada: (Kapıiçi). Hasköyde: (Ye
ni Türkiye). Kasımpa§ada: (Turan). 
Sarıyerde: (Nuri). Şişlide: (Maçka). 
Taksimde: {İtimat, Cinyoli, Tarlaba • 
fi). 
Osküdar,Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
Tana§). Kadıköyde eski İskele cadde-

1 

sinde: (Büyük). Yeldeğirmeninde: 

{Üçler). Üsküdarda Çarşıboyunda: 

(Ömer Kenan). 

* Ellerimizde gelincik demetlerile bu ge-
zintiden dönüyoruz. 

Bayram yapmağa giden, güneşe, temiz 
havaya, bahara susamış bir kalabalık da
ha hala bizim döndüiümüz kırlara doiru , 
açılıyor. 

Sevimli genç kız, yak1şıklı delikanlı, gü
zel kadın ve gürbüz çocuk dalgası halinde 
nkan bu neşeli ve mes'ut bir kalabalığın 
içinde, birden bir tek zavallı gözüme iliş

ti. Bu ancak yedi sekiz yaşlarında görünen 
bir kız çocuğu ... Üstünde kırmızı bir el -
bise, önünde beyaz bir önlük var.. Kısa 

kesilmiş saçları, mahzun yüzile tam bir 
ahretlik tipi ... Herkesin bay.ram yaptığı bu
günde o kucağına aldığı üç yaşlarında ka
dar süslü ve güzel bir çocuğu taşıyor .. Ve 
ağlıyan bu yavruyu güldürmek için de ay
rıca maskaralıklar yapıyor .. Kendisi o ka
dar küçük, kollarındaki yük o kadar bü -
yük ki kollan yoruldu, çocuğu yere bırak-

KONSERVATUVARIN 
TUrk Heve Kurumu Gecesi 
Pr. AMAR 

» ROZENTAL 
,. FERD1 VON ST ATZER 
• MUH1DD1N SA])}K 

Bu akşam saat 21 de Şehir tiynt
rosunda. Biletler (1) liraya Şehir 

tiyatrosunda satılır. 

iPEK 
Bugün 
Sinemasında 

2 büyük film birden : 

1 • DONANMADA 
CiNAYET 

ROBERT TAYLOR-JEAN PARKER 
Fransızca sözlU M. G. M. büyllk fHmi 

2 • NINON 
JEAN KlEPURA - JENNY JUGO 

Aşk ve musiki filmi 

Şehzadebaşında Ayasofyada Mi S E [büyüSfTbfioo G OF 
" JÜLES VERNE ,, in ölmez eserinden : Fransızca sözlü harikalar filmi 

--
HiLAL ALEMDAR 

ikinci film : ( Ç 1 L G 1 N L 1 K· G E C E S 1 ) Almanca sözlü neşe ve eğlenceler filmi 
Bugün bu gece: Her iki sinemada gösterilmektedir. 

Matineler :2 de ve 5 de auvare 8 de fiyatlara zam yoktur. Bugün tenzilatlı talebe matinesi vardır. 
Talebeye her yer 15 kuruştur. Umumi duhuliye ~O, paradi 15 kuruştur. 
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HABERLERİ MEMLEKET 

a 
fıJ• - ' 

DOLASAMAZSINIZ 
FA.KAii 

~!!r~ııt'ı 
f>UTUN ULJ(EYl ttER "'" ooLMI• -

_ _.a v•-1 erin ~a 1 ... Valandaılan sigorta eden kum· 
_ lnıPlter-e, •"" panyalar vannlf. Ne dersin, Hasan Bey? 

kart'··· 

.., -

• Sayfa S 

!Merzifon sporcuları 

Huan Bey - Demek bu kumpanya· 
lar yangına kaqt değil de, biz.zat yan· 

&1nlan sia'orta ediyorlar 1 

-· 

megöl tapu memurluğu 
lnegöl {Özel) - lnegöl tapu !ne -

murluğuna T ckirdağı baf katibi Maz· 
lum tayin cdilml,, gelmif, vazifesine 
başlaml§tır. 

Bilmeceler 
-2-

- Bir aiacı oymuılar, içine nağme 
koymuılar, yalan yanbı ıöyle.-:.. ltu· 
lağ&nı burmUJlar .• 

- İstanbul radyoıu. 

* - Karada bir gemi, bapndadır yel·' 

iteni ile dümeni. 
- Son moda ppka g;ymiı bir ka· 

dın. 

* - Çat burada, çat kapı arkuaada. 
- Hariciye nazırlan. 

* - Biri der: Gidelim. biri der ı O... 
ralaa; öbUrü der, illlllab illlllab 1 

- Haliç yapurlan. 

* - Çat demeden çalıya düıer. 
- Tahsildar. 

* - Akşam ektim çok idi, sabah bak· 

tım yok idi. 
- Siyasi vaatler. 

* - Min minare 
Dibi daire 
Yüz bin çiçek 
Bir lale. 

- Bilmeceler arasına yanlışlıkla ko· 
nulmuştur. Bilmece değil yeni tarz bir 

şiirdir. 
tMSET 



6 Savfa 

Pariste tüyler ürpertici bir cinayet 

Hamızı kibrit fıçısı için
deki kadın cesedi 

Katil, sevdiği kadından mukabele görmeyince onu 
kaçırmış ve öldürmüş. Yalnız cesedi nasıl olup da 

bir fabrikaya sokabildiği anlaşılamadı 

SON POSTA 

Türk kuşu 

M otörsüz uçağa «Türk Kuşun adı
nı verdik. Türk Kuşu memleket 

gençliği tarafından büyük alaka ile 

Mayıs 2 

Çöken Boğaziçi: 5 

Harap Kandilli 
* * * " Burada bir lokanta, aşçı dükkanı olsun yok mu ,, 

diye kime sorsak gülüyor, omuzlarını silkiyor ve 
c~vap verıneğe tenezzül etmeden yürüyor. 

Yazan: Suat Derviş 

Paristen yazılıyor: 

Bir hafta evvel Mongolfiye cadde -
sindeki demir fabrikasının hamızı kib
rit dolu fıçısında bir kadın cesedi bu-

1 · karşılandı. Tayyare Cemiyetinin is
tanbul merkezinden ogreniyoruz ki, 

lunmuş, yapılan muyanede de bu ka
dının öldürüldükten sonra fıçıya atıl -

dığı anlaşılmıştır. Cesedi ilk önce fab
rikatör F riyont görmiiş, derhal zabıta
ya haber vermiştir. 

Zabıta derhal ifı!e vaziyet etmiş, 

müstantik de tahkikata el koymuş · 
· tur. ilk yapılan tahkikatta bir ne-

tice elde edilememiş, fabrikatörün mü

hendis Sovi adındaki ortağı şüphe al
tına. alınmış, isticvap ediJmif ise de a

leyhinde hiç bir delil elde etmek müm
kün olamamıştır. 

Diğer taraftan zabıta fabrikaya işçi 
sıfatile iki sivil memur yerleştirmiştir. 

Amele arasında çalışan bu iki kişinin 
memur olduğunu hiç kimse hissetme -

miştir. Bunlar fabrikada çalışıp durur
ken bir gün morga bir adam gelm~, 

kadını görünce dövüne, dövüne ağla
mağa başlamış ve müstantik'e: 

- Bu benim karımdı, iki i\in evvel 
kaçırılmıştı diye dert yanmıştır. 

Müstantiğin bütün şüpheleri Sovi 
üzerinde toplandığı için mühendis mü
temadi bir isticvap altında bulundurul -

muştur. 

Fakat bir gün iki sivil memur amele 

kıyafetinde fabrikada çalışırlarken ya· 
bancı bir gencin hamızı kibrit fıçısı et· 

rafında dolaştığını ve ceset hakkında 
malumat almağa uğraştığını görmüş-

ler, iş yapıyormuş gibi bu gencin pe • 

şinde daloşmağa b~lamışlardır. Bir 

müddet sonra genç fabrikadan çıkar • 
ken yanına gitmişler, o dakikaya kadar 
gizli tuttukları hüviyetlerini bildirerek 
genci yakalamak istemişlerdir. 

Genç bunların memur olduğunu 
fark eder etmez kaçmaya teşebbüs et

miş, fakat memurlar kendisini yakala
yıp doğruca müstantiğin huzuruna gö· 

türmüşlerdir. 

Bu sırada hala Soviyi isticvap etmek
te olan müstantik bu yeni vaziyeti öğ

renince mühendis Soviden af dilemi, ve 
getirilen adamı isticvap etmiştir. Ya
kalanan gencin söyledikleri ıı1udur: 

- Benim adım Karke'dir. Bu kadı-

16 Yaşında 
Bir genç kız 
Neler biliyor? 
16 Jatmda bir im çocuk IQILr. On'a 

taklfUI bir orta mektep ,.eJ• Iİle ura-

land1r. 16 Yatında lııir erkek çoc:ak ai
~ evlenmekten bahlebe aüı..inİL 16 

Jatmd• bir im için de hükmümüz bu 
olmak 1Uun ıelir. Halbuki afaidD mek· 
tubu okuyunuz, ve 16 ya,ında hir im 
çocuiun neler bildijine balona. 

«Ben, diyor, 16 yaıındayım. 3 ae • 
nedenberi arkamda kof8n bir çocukla 

aon zamanlarda nihayet konufhık. İki .. 
bıiz de henüz mektebe devam ediyoruz. 

~Bu çocuk benimle evlenmek İstedh 
ğini söylüyor. Ben ise ondan daha fakiı 
olduğum için bu çocuğun evlenmek fik
rinde samimi olmadığını, benimle va .. 
kit geçirmek istediğin; zannediyorum. 
Ailem de beni evlendirmek niyetinde 
değildir. Bilakis tahsilime devam etme· 
mi istiyorlar. Zaten ben de evlenmekten 
korkuyorum. 11Evleumenin tadını tat-

Katil Karke 

nı çıldırasıya seviyordum. Fakat o 
bana mukabele etmiyor, aşkımı redde
diyordu. Nihayet onu kaçırdım. Fakat 
yine bana ve aşkıma mukabele etme

di, o zaman üzerine atıldım kendimi 
kaybetmiş bir halde idim. Kadmcağtzı 

o kadar tazyik etmişim ki boğulmuş Vf! 

ölmüş. Öldüğünü farkedince cinayetin 

izlerini ortadan kaldırmak istedim ve 
kadını hamızı kibrit fıçısına attım. 

Gencin bu itirafından sonra mus -
tantik için tevkif kararı vermekten 

başka bir şey kalmamıştır. Bu gencin 
kadının cesedi ile birlikte kimseye his-

settirmeden fabrika binasına nasıl gir~ 
diği araştırılmaktadır. 

4000 doktorun dereceleri 
tayin edildi 

lstanbulda bulunan doktorların ka

zanç vergisi için sınıflara ayrılmaları 

hususunda Etibba Odası iki aydan -

beri uğraşmaktadır. İstanbul, Üskü -

dar ve Kadıköy cihetlerindeki bütün 

doktorlar sınıflara ayrılmı~lardır. Yal

nız Beyoğlu cihetindeki doktorların 

listesini maliye şubeleri yet:ştiremedi

ğinden henüz Odaya göndeımemiştir. 

Etibba Odası iki üç defa toplanacak 

ve bu sınıflara ayrılma işini 15 gün 

içinde tamamen bitirmiş olacaktır. 
Şimdiye kadar 4000 den fazla dok

tor sınıflara ayrılmışlardır • 

mıyan tatmak ister, talan kusmak. İ• '" 

tem derler. Halbuki bu sence batka bi
risile evlenmiyeceğime dair söz verdim. 
Bu vaziyet kar11sında ne yapayım~ 

Ne deniaiz? 16 yapıda mektep ço

c~ bu ... & oJUD)arma ıüliiP 
ıeçer mİIİnİs? 

Hayır sülüp ıeçmeyelim. Bu Yat on
ların buhran çaiıd.r. Ne yaptıklanm 
bilmezler. Sevsinin ve HYilmenin beye
canile aarhot olurlar. Bu 1arboıluk de .. -
rinde IÖ• ve hareketlerinde mantık •· 
ranmu. Bereket verain ki tabiat onlan 
çabuk iyiletir. Hakikati çabuk anlarlar. 

Y alnaz esefle kaydedilecek nokta, hu 
çocuklarm muhitlerinden bu ilhamı al. 
malan ... daha bu küçük Jatla boyla .. 
nndan biiJiik ma«'calara at.lmalan • 
dır. 

* Aydın' da Sabri Oral 
Kızın mektubunuza cevap vermeme.. 

li ya sizi sevmediğine, ya göndermek i
çin bir imkan bulamadığına delalet e
der. Yokıa arkad~laı\mn tesiri altın

da kalmlf olmasına ihtimal verilemez. 

TETZE 

on sekiz ile yirmi beış yaş arasındaki 
gençler, cemiyete baş vurarak :-3 ma

yısta açılacak olan Türk Kuşunun ls

tanbul şubesine yazılmak istiyorlar. 

Diğer taraftan Beyazıt kulesi, para· 

şüt kulesi olmak üzere hazırlanıyor; 

kulede asansör tertibatı için tetkikler 

yapılıyor. 

Tarihte, motörsüz uçakla ilk uçan • 
lar, Türklerdir. 

Evvela, Ege mitoloji~nde,· Dadal ile 
oğlu lkar kendilerine büyük Kartal ka
natları yaparak havalanmışlardı. Genç 
lkar, tıpkı bugünkü Türk gencinin gös-

terdiği iştiyak ile yükselmiş, yilkselmiş, 
güneşe yaklaşmış, ve nihayet kanatla

rı omuzlarına yapıştıran maddeler e • 
rimiş, kanatları kopmuş ve kahraman 

lkar, bir kartal gibi süzüle süzüM de
nize düşmüş; o denize «İkar DeniziH 

demişler. 

Sonra: 

ilk olarak on yedinci asır ortasında 
yine bir Türk kahramanı, «Hezarfen 

Ahmet Çelebi», motörsüz uçak ile ha
valanmış. Hezarfen Ahmet Çelebi -

nin bu kahramanlık hatırasını Evliya 
Çelebi seyahatnamesinin birinci cil -

dinin «GiO» inci sahifesinden beraber

ce okuyalım: 

<<Hezarfen Ahmet Çelebi. - ipti
da Ok meydanının menberi üzere rüz
garın ~iddetinde kartal kanatlarile se· 

Kandilliden bir manzara 

ne Türkler gelmezdi. En fazla bura• 
ra yine Türkler gelmezdi. En fazla bura• 
,larda ecnebiler otururlardı. Konsoloslar ve 

sefirlerin yukarlarda köşkleri tenis yerleri 
vardı. Aşağılarda yalılarda eski devrin pa• 
plan vardı ve Şehzade Yuzuf lzzeddin e• 

fendi de buraya ara sıra gelirdi. Meseli 
Abdürrezzakla kel Hasan Küçüksuda o • 
oyunlar verirler. Ve oraları tıklım, tıklım 
dolardı. 

* de halkı bütün Boğa:.ıiçi eahillerinden ol• 

Kandilli iskelesi mi.. işte biraz ötede. duğu gibi Kandilliden de kaçıran şey Şir~ 
- Şükürler olsun.. nihayet gelebildik keti Hayriye vapurları ücretinin pahalılı • 

artık açlıktan ölüyorum. Kandilli büyük ğıdır. Burada esnaf rakipsiz olduğu f. 

yerdir elbet te bir lokanta buluruz. çin tam manasile ihtikar yapar. En fena yt-
Lokanta mı~... yecek, içeceii lstanbulun başka yerlerin. 
Hangi lokanta yalnız bir bakkal dükki- den daha pahalıya yersiniz. Mesela latan• 

nı var amma. peyniri kaç senelik, aardalya1ı bulda odun aldığınız zaman evinize kada« 
kaç asırlık anlamak mümkün değil. Va· nakliyesile kesmesile pazarlık edersini<1 
nıköy'ündeki bakkalı biz beğenmemiıtik. burada aldığınız odunun çekisinde kesmeli 
Ve soiuk bir ıey yememek için Kandilli· bedeli 25 ve mahalleye nakil bedeli de o• 
ye kadar eabretmiıtik... tuz kuruı olarak hesaplanır.. Bu buhral\ 

- Burada bir lokanta bir atçı dükki- zamanı herkes bu gibi şeylere ehemmiyet 
nı filan yok mu?·• ,verir ve bunun için kimse kalkıp ta Boğu:• 

Kime ıorarsak gülüyor, omuzlarını ıil· ,da oturmağa cesaret edemez... Eğer Bo • 
kiyor ve cevap vermeie tenezzül etmeden iaza rağbet edilmesi isteniyorsa evvela 
yürüyor. Şirketi Hayriyenin vapur ücretleri indiril• 

Beğenmediğimiz bakkal dükkanına dö- meli ve sonra da buradaki erzakın Jstan• 
nüyoruz ve ıimdi ondan aldığımız nevale bulun her tarafındaki fiyata satılması tc• 
kucağımızda bunu nerede yiyebileceiimi- ,min edilmelidir. 

• • ii kendi kendimize ıoruyoruz.. 

kiz dokuz kere havada pervazederek '1.a· l - Şu ağaçların altında .. 
, - Kandilli kalabalık mıdır?. 

- Hayır .. 
Jim etmiştir. Badehu sultan Murat han - Yok devenin baıı .• yolun ilatüne o· , - Lisenin burada oluıu buraya daha 

Sarayburnu'nda Sinan paşa köşkün • turalım daha iyi. .baıka bir hayat vermez mi>. 

den temaşa ederken Galata kulesinin - itte kenarda camlı bir kahve var .. 
Camlı kahve iskelenin sai tarafında. 

iki üç k.iıi oturm\J! oyun oynuyorlar. 

Biz de bir masaya oturuyoruz. Ve pa

ta zirvei alasından lodos rüzgarile u -

çarak Üsküdarda Doğancılar meydanı
na inmiştir. Sonra Murat han kendisi-

ne bir kese altın ihsan ederek: «Bu a
dam pek havf edilecek bir adamdır. 

ketlerimizi açarak yemeie başlarken kah-

veciye buranın en yaşlısile görüımek iıte

diiimizi söylüyoruz ..• 
Her ne murat edinse elinden gelur, 
böyle kimselerin bakası caiz değil f)) - Buranın en yaşlıs1 en eskisi mi diyor 
diye Cezaire nefyeylemiştir. Anda itte bakınız o karşıki masada otunnuı o-
merhum oldu.» yun seyrediyor. 

- Şu beyaz sakallı zat mı ? . 
Bundan iki yüz elli yıl evvel motör· 

süz uçak ile, kanatlar takarak Galata 
- Evet ta kendisi ..• O Kandilli camii 

müezzini hafız Osmandır. Burada gayetle 
kulesinden Üsküdara uçan ilk Türk meıhurdur. Belki 50 senedir burada otu-

planörünün hltırası budur. 

Motörsüz uçağın adı, tarihin verdi

ği bir hak ile «Türk Kuşu» dur. 

Repd Ekrem Koçu 

Mekteplerde imtihanlar 
haziranda başhyor 

Lise ve orta mekteplerde 31 mayısta 
dersler tatil edilecek ve haziranın haf -

tasında umumi imtihanlara başlanacak
tır. 

ilk okullardaki imtihanlar da 1 hazi-

rur. 
- Buraya gelmesini rica ettiiimizi ken• 

diıine ıöyler misiniz? 
Elli senelik Kandillili hafız O.man hiç 

te ıöründüiü gibi ihtiyar değil. Neı" e ile 

yanımıza ıeliyor. Kendisine maksadımı • 
zın ne olduiunu söylüyor; ve: 

- Siz.in ıibi eski bir Kandilliliden Bo. 
ğazı öldüren derdin ne olduiunu öğren
mek istiyoruz diyorum. 

- Boiaza karşı hakikaten büyük bir 
rağbetıizlik var, diyor. Ben 5 1 senedenberi 

Kandillide otururum... Hiç bir zaman bu 
son senelerde olduiu ıibi buralar ölü ol

randa başlıyarak 12 haziranda bitnıia o- mamııtı. 
lacaktır. Yine Boiazın bqb yerlerin~ nilbe • 

- Hayır mektebe giriı ve mektepten 
,çıkıt saatleri müstcana olmak üzere bura,ı1 

,da yollarda bir kalabalık göremezsiniz. 
, Yerimizden lkalllıyonız. K~vedy4i 
borcumuzu verirken, midelerimizin şif • 
kinliiinden Bay hafız Oıımanın buradaki 
yiyecekler hakkında söylemiı olduğu .ö;ı.o 

lerin isabetini biz de taıtik ediyoruz. 
Açlıktan elli senelik sardalyayı bira{ 

fazla yemiı olacağız. 

Suat Dervİf ___ .............. ----·-· ---··--------
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Resimli Hı age:_ 

K .. ··k İbrahim ke~dine nasıl İş buldu? Hayvanat Bahçesinin 
uçu O , __ ıJ __ _;_ m, .~!~,~anları nerede ? . 

. . • d amuslu bir çocul 
Duvardakı ılan a cm lb h' bu ila-

1 ydı. ra ım 
isteniyor» diye yazı 1 A ba bana 
na dikkatli dikkatli baktı.d~ .. cadü Bu • 

- .. .. 'd" ? diye uşun . 
eore hır ış mı ır 11 • • d" e hafta· 

d b ık.i b. · bulunabılır ıy 
ra a c ar l§ r d k" parası 
)arca yürümliştü. Artık e ın e 

1 

da bitmek üzere idi. 

d 
bir çekmece· 

Derken bu tuhaf 8 am b' ·· ·u· el • f . den ır ııur 
nin kapağını açtı. çın d- ı. (ışunları 

· h" 0 nerea. 
maslar çıkardı. ibra ıme d . ı·bra -

d ld il eyınce 
çabuk ceplerine 0 ur . dam bir 

h. . . 1 d Kar~ısındaki a 
ım ışı ana ı. 

lımıızdı. 

b. k koştu. 
Zilin scsiıU duyunca ır uşa 

İbrahim merdiven ayaiında uşağa olup 

biteni anlattL 

Yapabilir mi$iniz !_ . . 

Jlana dalmış düşünürken, omu.wna 

bir el dokundu. Kafasını çevirince bir 

adam gördü. «Ne o iş n_ıi arıyonıun? ıı 

diye sorunca İbrahim de «evet» dedi. 

Onun üzerine adam lbr~himi bir pence

reye doğru sürükledi. 

Hemen cebinden tabancasını çıkar • 

d Eller yukarrn diyerek adamın üstü-
ı. (( 
e doğru yürümeğe başladı. Adam neye 

n - radığını şaşırdı. Ellerini kaldırdı. Ar
ug k d l b · · · d" ka arkaya gidere o a ın ıçıne gır ı. 

lbrahim de üstünden kapıyı kilitledi. 

ikisi birden odaya gittiler. Uşak do-

k Sanı açıp ta içinden efendisinin 
labın apı 

... "'rünce şaşırdı. İbrahim de fe-
çıktıgını go 
na halde mnhçup oldu. 

1 HiKAYE [ 
Kurtla Kuzu 

Kalemi kald1rmadan iki cızkı . . ? Bir gün kuzu fena ~~ide su_sa • 
birden cizebilir mismız Yakındaki dereye gıdıp su ıçer-

Macit çok ça- mış. ld"" · f d • İmtihan zamanıydı. d .. - ken bir de suyun ge .. ıg~. tarBa. ak ogru 
lııı d Ak da pek yorgun u · · ki ne gorsun. ır urt ... 
Tıyor u şam ., başını çevırır k ·· ·· 

fÜyordu .. Babası da bir akşam ~n~ .. :~~ Ayni dakikada kurt da uzuyu goru-
lendirmek ıçın bir kalemle hır ag yor ,.e gürleyen bir sesle :d 
aldı ve yanına çağırdı. .. .. _ Suyu ne bulandırıp uruyorsun, 

- Bak Macit, şu kalemi goruy~r kil oradan der. Zavallı kuzu neye 
·h' ı· b" k }emdir. Hıç çe nıusun?. Bu sı ır ı ır a . ., adığını şaşırır.. d 

lcimsenin yapamıyacaiı şeylen .. Y~_par. ugr_ Be nsenin suyunu bu_Ian ırmıy;· 
Mesela: Sen kalemi kiğıd·ın· u.~tun. - n Ben senden dah~ aşagıdayım. k u 
Clen kaldırmadan ayrı ayrı ikı duz çız- ru :n tarafından benım tarafıma a ı-

. . senı 

ai çizebilir mısın?· ... 

M 
't - Hayır çizemem tabu. yoKr. e ayni sesle haykırır. 

acı Bu urt gen k n zaten 
- Ya.. sen çizemezsin amma. . - Nereye akarsa ~ _sı_n: se 

k · d' dikkat et dıye- l • 10 bırısısın.. altı ay 
kalem çizer. Ba şım ı k d Bir ta· utanmazın, a çag.. 1 diğini bırak -
tek iki kağıdı üst üste oyk ~- Kalemi evvel arkamdan soy eme 

., dojru çe tı. 
nesini biraz af•I.~ . de., dirdi. A • 
üstteki kağıdın uzerıne i. . T b' .. 

k. b' çız· ıi çızdı. n 11 

faiı doğru çe ıp ır da ö-
çizainin yarısı bir kasıtta yarıks~ hi~ 

d
., .. sanı :ı; 

teki kağıtta kal ıgı ıç?1 . . te iki çiı.· 
kalemi kaldırmadan hır çızw 
Ri çizilmif gibi oldu.. d ,·eya· 

S
. . . arka aşınıza 
ız de aynı şe~ı . abi)irsiniz. 

hut küçük kardefınıze yap 

Kolay değil mi? .. 

Biraz Gülelim;_ 

Kaç ~ocuk var ? 
b. ocuktu. Sı· 

Osman gayet şakacı ır ~ .. roek· 
nıfta onu herkes severdi. Bır gun r-

k n o~man a 
te. pte ög. le yemeği yerler e k. ı bi 
k BT ba a ını 
adaşlarına sordu. « 1 ın A k cfosla -

:ı· k. . ar?» r a ' 
ırn sınıfta kaç ışı v bu defa sac; • 

tının hepsi ((Eh Osman . O-
l . ek ne ,ar. 

illa adın bunu bilemıyec havır diye 
~~ kişi .. » dediler. Osrna~ e h.ayır de
ınat etti .. Arkadaşları «nıY ... 'ddia 
,,. Bos yer·- ı 
J 

1P duruyorsun canım- · kl a def-
k b' yo anı 

ctrn . inanmazsan çı ır k t Os· 
terine bakıver» diyorlardı. Fa a 

marnışsın. . 1 Zavalh kuzu tekrar ın er: .. 
F kat altı ay evvel ben daha dun· 

- a k Senin arkandan nasıl 
ada yo turn. . .. 

Y .. lemin 0]abılırım .. 
fena şey soy f daha çok hırslanır. 

Kurt bu se er d" n annen söyle-
.. lerne ıyse 

- Sen ıoY d' baban söyle -
d ·· )erne ıyse 

rniş, o a soy söylemiş. Bence 
. b'. ük annen 

rnış, _uy . di seni parçalayıp yu-
müsavı. Ben şdı~ k zavallı kuzunun .. ıyere 
tayım da gor arçalıyarak yutar. 
üstüne atıl_ır_ veb' p adam ötekine hak • 

(o ıçın ır d nun bulandırıyor er • 
sız yere çattı mı su 

1 ) •••••••••••••••••••• er. • •••••••••••.••••••••• 
·••·•••••• N'h ·et· •••••••••• d' rdu ı a} • . t e ıyo .. 

nıan hala ın~ . . t Bizim sınıfta otuz 
« Bilemedınız ıtei. var .. Obur Hüse

değil, tarn kırk ş galiba. Bir otu -
. . utuyorsunuz ~. . .. 

yını un k' . . yivecegmı yı) or. 
on ışının J H" . 

ruşta taın da obur useyın, 
Biz yirmi dokuz, on 

etti kırk-~> .
1 

Osmanın bu Flakasma 
}-)i.iseyın bı e 

iü]mekten katıldı. , 

<<f laydi şuradan ic;eri gir bakalım» de

di. lbrahimin bu pencereden girişe pek 

aklı ermedi. Fakat 11bclki anahtarını 

içeride unutmuştum diye düşündü. A

damla beraber pencereden içeriye atla • 

cJı 

arkadaşları hayvanat 
bahçe.sine gitmişler · 
di, Dehşetli eğleniyor 
lardı: Maymunlara fın 
dık, fıstık attılar. Ha 
vuz kenarına gidip 
deniz fillerini seyret · 
tiler. Fakat en çol 
hoşlarına giden şe~ 

koca filin sırtına binir 
dolaşmaktı. 

Selma bir nra ev• 
gidince anneme, ba 

bama bütün yaptıkla 

rımızı anlatacağım, 
gördüğümüz bütün ----------::.....l.l.i>t......,'-.iıı&llı."-°""~-UııC.W--:.:r.-o::a..-.. 

Bir taraftan da: 
Kendi k«'ndine de gülüyordu. Bir ya

lancı, oyuncak tabancanın bu kadar i;ı 

göreceğini hiç zannetmemişti. Odadan 
dışarı fırladı. Etrafına bakarken gözüne 
bir zil ili ti. Çalmağa başladı. 

hayvanları eöyliyecc~imıı dedı .. Fakat a
caba hangi hayvanları görmüşlerdi? Eğer 
siz de anlamak islİyor~anız, resmi her ta. 
rafa çevirin. Dikkatli dikkatli bakın. O za
maıı bir aslan, bir rineseros, bir geyik, 
bir ayı, bir maymun, bir kanguro, bir 
deve, bir de fok göreceksiniz. Yerlerine 
işaret edin, numara koyun. Numaradaki 
hayvanın hangisi olduğunu da bir kağıda 
yazıp bize yollayın. isminizi, adresinizi u
nutmayın. Biz de size her zamanki gibi gü
zel güzel hediyeler yollıyacağız. 

Geçenki bilmecemizde 
Kazananlar 

2 5 nisan tarihli bilmecemizdc birinci 

ikramiyemiz olan bir 
futbol topunu Samat • 
ya 4 3 üncü mektep 

l / D dan 274 Hida -
yet kaznnmıştır. Ta • 
lihli okuyucumuzla 

F k · f d" • lb h k k lsıanbuldn bulunan a at evın c en ısı ro imi uca ln-
dı. tıAferin oğlum, sen tam benim ara· diğer kazannnlann pn-

dığım çocuksun. Sona ben iş vereceğim» 

dedi. 

Bu bilmeceleri 
arkadaşınıza sorunuz. 

;ıartesi, perşembe gün. 
leri öğleden eonra he- • 
diyelerini bizzat ida -
1chanemizdcn alma -
lan lazımdır. Taşra o· 
kurlnrıınızın hediye -
leri posta ile gönde -

25/4/36 tarih -
li bilmecemiz.de 

bir konsol aaati 

kaz.anan latanbul 

Biz buraya hem bilmeceleri, hem de 
E 

rilir. · 
cevaplarını yazıyoruz. vvela bilmeceyi 

44 üncü mektep • 
ten 360 Haydar. 

OYUNCAK 
okuyun. Cevaba bakmadan bulmıya çalı

ı:an. Bulama7.Sanız o zaman bakın. Sonra 

bu bilmeceleri arkadnşlarınıza da ıorabi-

lirsiniz: 
1 - Hiç konu madan acıtan Jil han -

gi idir?.. 

Cevap - Pabucun dili .. 

Ankara Ulucanlar cad. No. 125 te Akile 
Eri , Nişantnşı kız orta mektep 13 7 Hi • 
lt l Köksal, Sivas D. D. Y. kısım şefi Ay
doz kızı Sabahat, Beyoğlu 16 ıncı mektep 
83 Eşref. 

DOLMA KURŞUN KALEM 
Kumkapı Mollataş cad. 1 de Berç Ca • 

-···········································-········ ....... 
Biraz da düşünelim I• 

iyi bir şaka 
Selma ile Akgün oynuyorlardı. Selma 

dedi ki: «Akgün fU iskemleye çık. Ben bir, 

iki, üç sayıncıya kadar oradan inme. Nn· 
sıl yapabilir misin?» 

Akgün ynnyan Selmaya baktı. Sankı 

((bunda da yapamıyacak ne var?» der gi• 

bi .. » Fakat, Selma tekrarladı. ((Ben üç dC4 
meden iskemleden inmiyeceksinl» 

Akgün ((peki canım anladık» diyerek 
iskemlenin üstüne çıktı. Selma, «bir, ikin 

dedi.. Üç demeden odanın içinde dolaş• 
mağa başladı. «yann da üç diyeceğimT. 

dedi .. 

T nbii Akgün de üçü beklemeden is ., 
kemleden aılamağa mecbur oldu. Selma 
hem gülüyor, hem de <ıgördün mu hen sa• 

nn demedim mi. Üçü bekliyemiyecek · 
diye, amma sen inanmadın, nasılsın?» 

Akgün de Selmnnın yaptığı bu şnkny 
gülmekten katıldı .. Bir taraftan da «hak~ 
imi§Sİn» diyordu. 

······························································ 
zaryan, Eyüp Nişancı No. 1 de Hüseyi1' 
Kılıç, Beyoğlu 2 1 inci mektep 3 üncü ınıf 

1 

Necdet Şengör, lstanbul 15 inci mektep 
219 İhsane. 

BOYA KALEMi 

Yozgat C. M. U. oilu Emel Akgerman. 
Tophane Süngü sokak 9 ela Süleyman; 

Beyoğlu Senpuşeri Fransız mektebi Şefi· 

ka Ateşoğlu, Beylerbeyi Çamlıca cad. sq 
de Sadiye. 

(Arkası var) 

Parasız Oyuncak: Bu güzel 

Yarış kotrasını 
Siz de 

Bütün burada görduğünüz resmin ahını zamklayın, ince bir 
mukavvanın üzerine yapıştırın. Kuruyunca her parçayı etraf -
laıını kesip çıkarın .. O vakit elinizde iki küçük resimden ba kn, 
dört parça resim olacak. Yelkenleri bir t rafa bırakın. Gövde 
olacakları elinize alın. Ortalarında noktalı birer çizgi var. Gör. 
dünüz mü? Resmi buradan katlayın. Büsbütün yatırmayın am· 
ma. Şöyle bir kanbur gibi olsun ... Ynptınız mı? Bravo ... ŞimJi 
yelkenlerden birini alın. Aşağı tarafında içeri doğru girmiş iki 
çiz.gi var değil mi~. Orasını makasla kesin .. lki taraftaki noktalı 
çizgilerden o müsellesleri arkaya doğru bükün .. Vapurun gÖV• 

desinde iki tane müselles var hani. Yelkenin yarığından oraya 

geçirin ve yelkendeki müsellcslerj kayıktaki müselleı~re ya • 

Yapabilirsiniz? 

Oyunr.nğın bitml~i 

pıştırın ... Şimdi kotranızın biri hazır. Ötekini de bunun gibi ha· 

zırlayın. 

Şimdi sıra yarııa geldi. Jskcmleye uzuncn bir iplik bağlayın. 
Öteki ucunu elinize nlın. Kotranın birini bu ipin üzerine otur • 
tun. (Çocuklu resimde gördiiği.inüz gibi) bir üflediniz mi, kotra 
ipin üzerinde kaymağa başlar ... lki üç arkadaş bir araya gelir 
de hepiniz böyle birer tane kotra yapar, iplere lakın üflerseniz. 
sahici kotra ynnşı kadnr eğlenirsiniz. 

Hele bir de kotranızı boyar anız o zaman doğrusu pek güzel 
olur. Fakat dikkat edin, zamk iyice kurumadan huyamayınız. 

Gelecek hafta ııene size böyle kolay bir oyuncak re"mi koy 
cıığız. 
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O gece karıı kıyıdaki Reoyo ka -
ıabası önünde demirlendi. Erteai 
gün yola çıkılarak Spartivento bur
nu geçildi ve kıyıya yakın bir yere 

demir atıldı. 
Eylulün on sekizinci sabahı ha • 

va bulutlu ve güvenilmiyecek bir 
halde idi Saat onda yola devam o -
lundu, fakat çok geçmeden rüzgar 
hızlandı ve donanma eaki yenne 

dönerek demir attı. 
İtalyanın cenup kıyılan, böyle 

değİ§ik ve §İmdi durgun iken biraz 
sonra fırtına halini alan bir hava 
içinde yava§ yavaı geçiliyordu. Ey
lulün yirmi birinci günü gece yarı -
11ndan iki saat sonra idi. Bir haber 
donanmayı teli.ta verdi: 

- Ufukta bir filo!.. Yirmi sali 
geliyor! .. 

Hemen o tarafa bakıldı. 
- Bunlar dütmandır! •• 

YAZAN: KADiRCAN Katlı 

Korfuya gelmeleri için emir yolla • 

dı. 
Demir yf'.rinden henüz aynlma -

mıtlı ki bir Venedik Brigantini gö
ründü. Bu küçük ve hızlı gemıyı 

Korfudaki Venedik kumandanı 
göndermiş, Türk donanmasının 

Preveze limanında olduğunu haber 
veriyordu. 

Bu haber Venedik amiralı Se -
bastiyen V enyeroyu çok sevindirdi. 
Türklere kı! gelmeden çatamıyarak 
Venediğe hiç bir it görmeden dö -
neceğini düıünen ihtiyar ve inatçı 
amiral pek aabıraızdı: 

- Türkler Prevezededir. Bu bi
ze Allahın büyük bir lutfudur. Kay -
bedilecek- bir saatlik vaktimiz bile 
yoktur. Bizim ıitmemiz li.zım olan 
yer Korfu değil Prevezedir. Otrant 
kanalını geçelim ve dü§man demir 
üstünde iken ansızın Üzerlerine va

ralım. 

dünkü maç 

Galatasaray Gençler 
Birliğini 2 - 3 mağlup etti 

Ankara, 1 (Hususi) - Galatasaray 
takımı bugün Ankara gençler birliği 
takımiyle karşılaşmıştır. Maç hararet
li olmuş, neticede Galatasaray ikiye 
karşı :i golle Ankara gençler birliğini 
mağlup etmiştir. 

Birinci devre gençler birliğinin ha -
kimiyeti altında cereyan etmiştir. ikin
ci devrede Galatasaray oldukça deği -
şik bir takımla sahaya çıkmış ve oyun 
canlanmıştır. Galatasaray oyunun bi
teceği sırada, •13 üncü dakikada, gali· 
biyet golünü yaptı ve oyunu lehine bi

tirdi. 

Halkevi büyük bir futbol 
şampiyonası tertip etti 
Eminönü Halkevi tarafından gayrifede· 

re kulüpler arasında büyük bir futbol şam· 
piyonası bazırlanmaktıdır. 

Don Jan bu sözleri dikkatle din • Gayesi, tamamen gençliğe güzel bir 
ledi. Sonra kendi müıavirlerine spor teması hazırlamak. Baknnaız bir hal-

- Cezayir gemileridir!. 
- Bizi demir üzerinde bastıra • 

döndü. de bulunan gayn federe kulüplerimizin 
Donanmada kargatafığa benzi - kendilerini söıtermeleri imkanım vermek o-

caklar!. .. 

yen bir hal görüldü. Büyu .. k bir te • lapanyollarm hiç biri donanma • ,lan bu p.mpiyona Karagümrük sahasında 
Iaıla demirler alınıyor, yelkenler nın hemen Türkler üzerine ıaldır • yapılacaktır. 
çekiliyor, kürekçiler kırbaçlanıyor maıına razı değillerdi. . Şampiyonanın tertip ve idaresi Ev spor 
ve toplar doldurularak harp için Venyeroya fÖyle diyorlardı: kolu tarafından icra edilecektir. 
hazır bulunduruluyordu. - Korfuda dinç ve sağlam altı bin Müsabakalarda (Her oyuncu §ampiyo-

D J b
• f 

1
• k . .. .. aakerin bizi beklediğini unutuyor • nanın ıonuna kadar ilk müsabaka yaptıgw ı 

on an ır e a etın onune geç- G' . 
k d d k

• d' ~ kum aunuz. ıttikçe sertlqen poyraz takıma aittir.) kaydı haricinde takımlar 
tne ve onanma a ı ıger an- .. .. d l 1 k 1 .. k lmak .. yuzunden Kolon burnunun ardına istedilderi oyunculan bila k.aydi prt oy • 

an ar a as er ere ome o uze- . . b 1 B 1 natmııkta ~best bulunacaklardır. 

h d 
• 

1 
k ld O sınmış u unuyoruz. u rüzgi.r a • 

re emen emır a ara açı ı. tuz • b l' ·ı f kt .. - .
1 

tında açık denıze çıkmak deliliktir. Takımların masrafı zaruriyeleri Ev ta· 
eş ga ı ı e u u a gorunen gemı e • 8 . k l l h l · . rafından verilecektir. 

d 
- ·ı l d" ır ço ga er er e e sızın gemileri-re ogru ı er e ı. . .. . Şa • k ·k· · ı kı 

D 
nız, duzenı bozacakbr. Bundan baş- mpıyon çı an ve ı ıncı ge en ta m-

- üıman değil!. Dütman de- k • • k 1 l lara birer kupa, şampiyon takım oyuncu • 
... 'l b 1 t • a sızın ° ocaman ga eas arı altmıf larına da Ev birer madalya verecektir. 
gı un ar... f hl k dekt ·· ·· b'J 

B
. 'mk' ena ı yere ye e goture ı e • - ızı ıler ! .. k . . . ? MüsnbakalCV" memlekeıin değerli ha-

ce mısınız• kemleıi tarafından idare edilecek teknik 
Bunlar, Galeaslan yedekte çeke- Papa amiralı Mark Antuvan Ko- hususatta tamamen beynelmilel nizamat 

rek demir yerine getirmeğe çaba • lona da İspanyollar tarafından çı • ahkamı takip edilecektir. 
lıyan Jspanyol galerleri idi. kınca Venedikliler ıusmağa mecbur Bu prtlar altında şampiyonaya girmek 

Ortalık yabfb. Fakat bu Don Jan oldular. isteyen kulüplerin ellerinde kulübün res· 
için bir derı olmuıtu. Bundan böy- Bununla beraber ötedenberi ls • mi mühürile musaddak birer selahiyetna· 
le daha sog-ukkanlı ve uyanık ol l I me bulunan mümessilleri 5/ 5/936 Salı 

• panyo lar a Venedikliler arasındaki mak gerekti. günü saat tam 1 7 de Cağaloğlundaki Hal· 
fikir ve it aynlığına bir örnek daha kevi binasında toplanacak olan spor komi. 

Hava bir türlü düzelemiyordu. sörülmüıtü. tesine müracaat etmelidirler. 

Son Poatanm T efrikaıı: 
pışınca soluğu Beşiktaşta almıştı. Bu 
yirmi, yirmi beş gün içinde kızın am· 
cası da Ali bey babalara bir iki defa 
daha gelmiş, Hasanı orada görmüş, 
tanımış, hatta kendisini çok sevmiş, 
kızın anasına içinden içinden lanetler 
savurmup,tu. Şimdi Hasanı biricik te -
selli eden şey Medihanın amcasına 
kendini sevdirmesi idi. Bunun için, el
bet diyordu, günün birinde Mediha ne 
yapar, ne yapar, yine buralara gelir; 
yahut kızın anası bir gün olur, amcası 
tarafından yola yatırılır. Fatma ile Zeh
ra da T anrmın günü ona ayni şeyi 
söylüyor, ayni teselliyi veriyor: 

- Kızın amcası seni bu kadar sev
dikten sonra önünde de, sonunda da, 
Mediha senindir! • 

Diyorlardı. 

* 

Mayıı ! 

32 Ya.zan: Oaman Cemal 

kına vardı: o da şimdi gözlerini başka 
tarafa çevirerek yanakları biraz daha 
kızarmış olarak Hasanın önünden ge· 
çip gitti ... Aradan beş dakika geçme· 
mi~ti ki kız yine Hasanm yanına gel
di: 

- Siz ne kadar var, oturuyorsunuz 
burada} 

- Bir çeyrek var r 
- Gördünüz mü buradan geçti mi 

her hangi bir keçi yavrusu} 
-Görmedim ... 

- Bizim k:eçi yavrusu yok anasının 
yanında da ... 

- Belki öteki bostanlara geçmiş • 
tir. 

- Ben de öyle sanarım ... Ben tim-
di gidip bakacağım oralara ... Siz bu • 
radasmız ya, eğer ben oraları ararken 
hayvan buraya gelirse tutun tasma " 

·- 10 - sından, ben dönüşte alayım onu siz • 

Yaz. güzelim yaz, mevsimlerin den 1 
ballı babası canım yaz sona eriyordu. Kız biraz ilerideki kesif kamışlann 
Üzüm, incir zamanı gelmifti. M~di- arasından dalıp öbür bostana geçer 

hadan hala göğse şifa verecek bir ha- geçmez sanki, kamışların öte tarafın .. 
' her alamıyan Hasana bu eonbahar pek dan, mahsus bu tarafa aalıverilmiş gl-

dokunuyordu. Sararmağa, solmağa yüz bi alacalı bir keçi yavrusu meleyip zıP" 
tutan yeşillikler onu büsbütün içlendi- hyarak Hasana doğru gelmeğe başla· 
riyordu. dı. 

Artık gözünde Medihadan başka da Bu, koyu kahve rengi ile beyaz ka· 
hiç kimsecikler yoktu. Güz akşamları, rışık, kulakları küpeli ne güzel bir k& 
kendisini koltuğunda kitaplar, defter· çi yavrusu idi. Hasan onu e1ile ipret 
lerle kırlarda tek başına dolaşarak gÖ· ederek çağırdı: 
ren tanımadığı bir takım genç kızlar: - Gel avrum, gel, gel, gel 1 

- Sevdalı mutlaka 1 Bu zavallı l - Meeeee 1 
Diye onu birbirlerine gösteriyorlar· - Gel anam, gel, gel, gel 1 

dı. Yavru biraz daha sokulunca Hasa1' 

Yine böyle bir akşam, az bulutlu tasmasından yapıştı, bir çocuk gibi ku· 
bir havada Hasan tek başına kırlarda cağına aldı: 
dolaşırken yolu bir takım bahçeler, - Seni şeytan seni, seni çapkın se 
bostanlar içine düştü. Ortalarındaki ni, seni yaramaz seni 1 
ince dereciklerden bu.z ve billur gibi Keçi Hasanın kucağında debelene 
şarıl şarıl sular akan bu yan soluk bos· rek hala bağırıyordu: 
tanların içinde bir hayli dolaşan Ha- - Meeeeel 
san bir aralık en dipteki çok geniş bos- - Annen nerede senin çapkın t 
tanın en kuytu yerindeki üç büyük Kamışların arasından fırlıyan kız. 
incir ağacının loşlandırdığı bir kenara cevap verdi: 
çöktü: gözlerini önündeki ince dere· - Annesi yok onun.. onun annest 
cikten şırıl şırıl akan buz ve billur gibi ben .. onun annesi ben 1 
suya dikti. Oohl Burası ne güzeldi. - Annesi yok mu, öksüz mü bul 

Don Jan orada üç gÜn kalmağa Don Jan Venedik amiralını büs • O gün iştirak etmeyen kulüpler şampi· 
Şimdi yanında Medihacık ta olsaydı, Arnavut kızı Hasana yaklaştı: 
tepesini örten ve birer fil kulağını an- - Ne öküzü be, ne öküzü? Görmü-

1 

mecbur oldu ve bu aralık Kalabri • bütün yatııtırmak için dedi ki: yonaya i~tirak edemiyeceklerdir. 

yalı milislerden bet yüz kitiyi ge • - Türklerin Prevezede oldukla- QI" • ti · · h 1 
milere aldığı gibi Marki Santa rmı da hiç tüphe edilmiyecek ka • ımpıya ar ıçın azır anan 
Krüz ile Pavlo Kanaleyi Otrantoya dar iyi biliyor muyuz? Korfu ku • sporcular kampa çıkıyorlar 
göndererek orada beklemekte olan mandana onları orada gözile gör • Beıiln olimpiyatlanna gidecek. sporcula· 
Üç bin İtalyan ve lapanyol askerini dü mü? Türkler hazırlıklarımızı bi- l'III}IZ. haziranın birinden itibaren Kadıköy 
almalarını emretti. Ayni zamanda tirmeden ve fena bir havada bizi Ü· Fenerbahçe stadında kamp kuracaklardır. 
Tarant limanında bı'r filo d b 1 Kamp için Kadıköy orta mekteb'ı tahsı·s e-

var ı, un· zer erine çekerek yenmek için böy-
1 h · ·..ı lk }' h fif dilmiştir, 
arın epaı ue ye en ı a · gemi- le bir kurnazlık yapamazlar mı? 
lerdi. Don Jan bunların doadoğru (Arkası var) Berline basketbolcularda 

, 
Be9erlyete bela olan Fareleri imha ediniz 

FAR HASAN Fare Zehiri 
Fare zehlrl macunu 

Bir parça ekmek veya pastırma veya 
yağlı gıdalara sürülerek farelerin hu· 
lunduldan yere bırakı:aıL Bilbaasa 

sıçanlar derhal ölür. 
211 kuruflur. 

Fare zahiri buAdayları 
Fuelerin bulundukları yerlere serpi • 

niz. Bilhas a küçük farelerle fındık 

fareleri derhal ölürler. 

25 kuruf 

FAR 
I 

gidecek 
Berlin olimpiyatlarında yapılacak bas· 

ketbol müsabakalarına İştirak edecek spor· 
culanmız, on kişilik bir kafile halinde Ber· 
line gideceklerdir. Takımı Naili hazırlı • 
yacaktır. 

Atletizm Federasyon reisi 
Ankaraya gitti 

Atlotizm federasyonunun iflcrini dev· 
ralmak. üzcıc oehrimize gelen federasyon 
reisi Vildan Aşir lıtanbulda yapılacak it • 
leri ikmal ederek Ankaraya dönmüştür. 

İıtanbulda yapılacak müsabak.alan hazır• 
latmalt için İstanbul atletizm heyetine ıa
lahiyet verilmiıtir. 

Voleybol turnovası 
lstanbul voleybol heyeti tarafından ter

tip edilen maçların sonu bugün Galatasa • 
ray ile Eyüp takımları arasında Galatasa -
rny klübünde yapılacaktır. 

Bir çocuk duvar altında kaldı 
MACUN va BUGDA Y iKiSi BJR ARADA Aksarayda Çakır ağa mahallesinde 

Bazı fareler buğday zehirinden hoşlanır ve bazıları macunu yemek ister. Bazı Cami sokağında oturan Cemalin oğlu 
fareler sabah yediklerini akşan yemezler. Bunun için farelere her iki çeşidi veı. 14 yaşında Hüseyin dün Cellat çeşme-
mek luzımdır. Bunun içindir ki her ikisini istimal eylemek çok muvafıktır ve bu de cami başındaki duvar dibinde oy • 
suretle fordcrin ana, baba ve silsilesi muhakkak ve kat'i surette ölürler ve kok- narken duvar birdenbire yıkılmış ve 
mazlar. !kisi bir arada 40 kuruştur. Hüseyin vücudunun muhtelif yerle -

..._ Hasan Deposu: Ankara, latan bul, Beyoğlu J rinden yaralanarak hastahaneye kal-
~lf:iıı::::J ____ .. __________ cm ___________ , dmlmışllr. 

dıran koskoca nefti incir yaprakları.. vor musun, ne güzel keçi yavrusu t 
Önünden şırıl şırıl akan buz ve billur - Annesi öldü mü) 
gibi su.. Biraz ileride akşam rüzgarı- - Ölmedi amma büyüdü diye ver• 
nın tesirile hafif biribirlerile 1'oklaşıp miyor ona süt artık 1 
ÖpÜ§en kamışlar ona neler söylüyor- (Arkası var) 

lardı. Uzakta gıcır gıcır dönen bostan .. -___ .. __ -_._-_·--·--------~ 
dolabının hafif ve hazin gıcırtısı aklı- l 
na küçükken mahalle mektebinde din- Bir Doktorun 
leyip öğrenmiş olduğu: Günlük Cuma 

« Dolap niçin inilenin, » Notlarından 
« Benim derdim yenilerain? » 

(*) 

ilahisini getirdi, o zaman içi ürper
di, hafifçe gözleri yaşardı. Tepesinde· 
ki yedi yerinden ballar sızan incirleri 

dişlemekte olan serçelerden biri akan 
suyun kenarına kondu. Karagözlü, r!S· 

mer tenli mini mini hayvan gagasını 

suya daldırıp çıkardıkça o içinden: 

- Ne olur şimdi diyodu, ben de 
bir kuş olsaydım, Mediha da bir kuş 

olsaydı. Kuşların aşkı herhalde dedi -
kodusuz geçer; kuşlar biribirlerini se

verken aralarına bir takım karaçalılaı 
girmez! 

O, bu çocukça . düşüncede iken te-
pesini sımsıkı örten incirlerin yaprak
lraı birden hışırdadı... Ve heman ar

kasından bir ayak sesi... Hasan geriye 
dönünce incirlerin diplerinden fııŞkır
mış olan birer metre boyundaki gürbüz 

Çocuk bakımı? 
4 - 5 gaş ara&ında 
Bir çocuk · 
Neler yapmalıdır? 
Çocuk bu yaşa girince kendine yapı • 
lan iyiliklerin manasını idrak etmeğe 
baılar ve bu zamanda kendisine taz • 
yikle değil, fak.at misalle: 
1 - T etek kür ederim. 
Demesi öğretilir .. Ve: 
2 - Grupla yapılan işlerde yardımı 

beklenebilir. 
Oyuncaklarını artık. kendi kendine 
kaldırmak kabiliyetini de kazanmııtı. 
(Oyuncak çocukluk hayatında en faal 
rol oynayan ve dimağı faaliyet üzerine 
müessir olan bir vasıtadır). 
3 - Bu yaşa gelen bir yavru bir grup 
arkada!Jlanna her hangi bir hikayeyi 
anlatmak fırsatını da kazanmıştır. Ve 
bu onun için kuvvetli bir zevk olur. 
4 - Bu yaŞa kadar saydığımız bütün 
itiyatları daha açık ve toplu bir halde 
hemen hemen kusursuz yapması la • 
zımdır. 
S - Kendinden daha küçüklerinden 
mes'ul olmak hissini duyar. 

filizlerin arasında az kızarmış sırık 
domateslerine benziyen bir çift yanak
la açık mısır püsküllerini andıran bir 
demet saç gördü. Bahçivan kızı, dip
teki incirden elindeki ucu çatallı, uzun 
lale ile koca bir tabak incir toplamış, 
geriye dönüyordu. Kızla göz göze ge-
len Hasan bir müddet gözlerini, kızın ( *) Bu notlan kesip saklayınız, y•· 
kestane durusu, ela gözlerinden ayıra- but bir albüme Japııtınp &.ollelniyoll 

b 
t•P•n~ Sıkıntı umanınuda bu notla! 

madı; sonra utandı, aşını tekrar ~u- bir doktor ıibi imdadınıza yetitebilir· 
ya çevirdi. Kız, onun utandığının far-ııı----------------~ 
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KA N L I 
PAKET 

1 ıı::-

[ Hikaye 1 
Yazan: R. Dieudonne 

Sayfa 9 

Alhn Düğünü ) 
Çeviren: N. Ataç 

dukları ocajJ yıkıp bir yeniaini kuımaia 
kalkmazdı: onlar için. bir kere verilmff 
aözden bir daha dönülmez . .• Böyle yapyıP. 
giderler. 

Evet, dıpradan bakılınca o aileye hJf 
bir diyecek yoktu: mrf kadın miafirlerj 
mahsua olan günlerden baıııka, daima bera• 
berdiler. Bir k~ mirasa konup paralannİ 
arttırm19lar, Edouard memuriyet hayatın4 
ümid edebileceği en yüksek yere varm ... 
tı: tekaütlük zamanını bekliyordu. Niha, 
yet o da geldi, ufak tefek hutalıklar da' 
baş göıterdi: rumatiarna çektiğinden av11l 
gidemiyordu. Marie'ye gelince,miyde aan• 
c.ısından yemek yiyemiyor, huysuzluğu aA 

tıyordu . 
Zaman, aralanndaki geçimıizliği yatıı• 

tıramamıttı ;gerçi biribirlerine cık isi kadat 

aiır sözler söylemiyorlardı ama bu, gö •' 
nüllerinde biraz olsun sevgi uyandığı İç~ 
değil, daimi kavganın yormasından kork• 
tultları içindi. Hem Marie eve bir hizmet'\ 
çi tutmuıtu, öfkeeini ondan c,akarıyordu4 
Aralarına öyle bir yabancı aireliberi ikf 
ihtiyar, biribirine bir tat atacak olNlar, bu• 
nu yavaş sesle yapıyorlardı. Hiç bir .c;4 
ıöylemeden biribirlerine günlerce aarazla 
baktık.lan olurdu. Evlilik 8'lnlerinin ilk za .. 
manlannı hatırlarına getirdikleri vakit b~ 
le gönüllerinde kinden bqka bir fCY bu • 
,lamıyorlardı; sanki onlan hep bu kin ya.; 
ratmııtı. 

Edouard yetmit dokuzuna gelmiş, kup"' 
kuru, bembeyaz bir ihtiyar olmuıtu; Mari4 
e de yetmiı dördünü bulmuştu: ıivilcel( 

eurab, biraz öfkelendi mi, kıpkırmızı olur .. 
du; saçları da ağarım§. yer yer dökülmüı-. 
tü. 

O sırada yjğenlerinin aklına geldi. On.. 
ların düğününün ellinci yılını tesid etmek.; 
altın düğünü yapmak lhundı. Elli yıl, ıe-ıı 

çimsizlik nedir bilmeden, bir arada yap .. 
yıp beraber kocamak ••• 

O güzel merasime bütün kasaba halkl 
İftİrak etti. Belediye reisi heyecanlı söz ~ 
ler söyledi, papaı da o kan kocayı, bütüSC 
hiristiyanlara nümune diye gösterdi. 

Fotoğraflar çeJtilip mahalG gazetelcra 
basıldı. 

19,30 müzik hallmcla konufma. 19,4S 
plik neıriyab. 20, I O ajana haberleri. 20,20 
Karpiç tehir lokantaauıdan nakil ( ork~ 
tnı.) 

80KRF.ş 
18 aüel bando konseri. 19, 1 S plik konc 

seri. 20,20 orkestra komeri. 21,40 or • 
lı.eatra musikisi. 22,45 aüel bando koRHri. 
24 hafif konıer. 

VİYANA 
20,30 piano konııeTİ (hafif eaerler) 

21, I 5 on dakikalık eğlence. 2 l .2S hafif 
mumlrisi. 23, I O keman konseri. 24,05 Jaza
band musikisi. 



10 Sayfa 

Habeşler Adisababadan ümidi kestiler 
( Ba~taralı 1 inci ıaylada) 

sular basmaktadır. General Frusci kıt'atı ileri harekette güçlüklere uğra • 
mcktadır. 

italyanlarm resmi tebliği 
Maref&l Badoglio tarafından telgrafla bildirilmiıtir. 

Sassabanehde mağlup olan Nasibu ordusu Cicİga kervan yolu boyunca çekilmek
tedir. Üç kolumu.zun ön müfrezeleri birlet tikten sonra, dün sabah Dagaburu iJgal et
mİ.flerdir. Düpnanın takibine, müsait olamayan bava şeraitine rağmen devam edil
mektedir. 0Ü§l1Uln bet binden fazla zayiat vermiftir. Muharebe meydanında daha 
timdiden 2500 tüfek, 15 kadar mitralyöz ve bet top ele geçirilrniıtir. 14 nisandan 
30 nisana kadar olan zayiatımız ıudur: 50 zabit ve 1400 Libyalı ve Somali gönül
lüleri olmak üzere 2000 aııker ölmüı veya yaralanmlşfır. Makineli müfrezelerim.izle 
istihkam rnüfrezelerimizin yararlı.klan her türlü stayipn üs:ünd~ ve mu:zafferiy~e 
pek ziyade hadim olmuıtur. Tayyareler muharebeye devamlı surette İ§tirak etmİf 

ve iaıeyi ve muhtelif kollar arasında irtibatı temin etmiıtir. 
Şimal cephesinde kıtaatımız Debrasinayi ve Temaber geçidini iıgal etmitlerdir. 

Diğer bir kol, Adisababaya 200 kilometre mesafedeki Gadula sel geçidine vamuttır. 
Debratabor bölgesinde mühim mü~ead dit mütavaatlar vuku bulmuıtur. 
Bir uçak, Adisababa tayyare meydanı Ü zerinden uçmuı ve civardan ve ıehrin 

ortasından açılan §iddetli mitralyöz ateJine maruz kalmııtır. Tayyareye bir kaç isabet 

vaki olmupa da, aailam olarak dönmüıtü r. ' 

lng il izler " Artık ümit yok f ,, diyorla\ 
Londra 2 Mayıı (Hususi) - İtalyan kuvvetlerile son bir savat yapmak için 

çıkan ve bq günlük erzakını tqıyan Habet kolları, sırf vatan hislerini tablıin edecek 
mezbuhane bir tetebbüste bulunacaklardır. Yoksa bu hareket ilinide istinat etmiyor. 

ltalyanlann Tana gölü civarında bir tay yare karargahı yapmağa bqladıldan ha

ber veriliyor. 

Romada şenlik hazırlıkları 
Roma 1 (Hususi) - İtalya Adisababa nın sukutunu kutlulamak İçin hUU'lanmak

tadır. Gazetelere hususi nüshalar hazırlamakla mqguldürler. Bütün halk, dakika 
başında haber beklemektedir. Salahiyettar mahafil Adisabanın haftaya İ}gal oluna
cağı kanaatindedir. İtalyanın eski Habet sefiri Kont Vincinin Habet valisi tayin 
olunacağı söylenmekte ise de bunun uh olmadığ1 ve Hab~tana yeni bir İmpa· 
rator getirilmiyeceği bildiriliyor. 

Askeri muharririmizin mütaleaları 

ı.)ün gece alınan haberler gerek §İmal, 
ıerekse cenup cephesi hakkında bir hayli 
mühim malumatı. ihtiva etmektedirler. 
Bunları sırasile mütalea edelim: 

A) Şimal cephesinde: Dünkü yazımızla 
beraber intişar eden krokide gösterilmiş 
.>lan iki ltalyan kolu cenuba doğru ilerle· 
melerine devam etmişlerdir. Bunlardan 
garptaki yolu takip eden kol Mofer suyu
nun ccnubundaki yol çatalı civarından ge
çen Jadalo (ajans Gadula diyor, yanlııl) 
,ıuyunu aşmıştır. (Bu yol çatalında bulu
nan Debrabraham mevkii Angobere 40 ve 
Adisababaya 100 Km. mesafededir.) 

Bu kolun şarkında hareket eden kolun 
da Debrasina mevkiini işgal ettiği anla • 
§ılmaktadır ki bu mevkide (Debrabra • 
ham) ın 35 Km. §8rkı §İmalisinde ve ke
za bir yol çatalı üzerindedir. Bu hareket· 
ten anlaşılan ıcy her iki İtalyan kolunun da 
(Angober) in ~0-50 kilome-tre şimaline 
vardıkları ve • yolların istikametlerinin ver
diği müsaade hasebile - birbirlerine gittik
çe yaklaşrrhş olduklarıdır. Buraya kadar 
olan malumat İtalyan ordusuna aittir. 

Diğer taraftan - Adisababada bulunan -
imparatorun da topladığı kuvvetleri iki kol 
halinde bu İtalyan kollanna karşı ıevket
tiği haber verilmektedir. Bu kollardan bi • 
risinin Dcbra Braham istikametinde ha • 
reket ettiği bu haberden anlaşılmaktadır. 

Diğer kolun, istikametinde hareket ettiği 

mevkiin ismi vıızih değil ise de bunun da 
Adisababadan Angober üzerine yuru -
ınekte olduğunu kabul etmek icap eder. 

Şu hale nazaran bu iki İtalyan koluna 
karşı iki Habeı kolu hareket halinde bu • 
lunuyor demektir. Nerelere vardıkları he. 
nüz meçhul ise de bu Habeş kollarile ltal
yan kollarının • üç gündcnbcri tahmin ve 
izah ettiğimiz vcçhile - Angober şimali ve 
ııimali garbisi mıntakasındaki sarp ve ge· 
9ilmesi çok müşkül arazide ka~ılaşarak 
ciddi bir muharebeye tutuıacaklarmı ıim
diden söyliyebiliriz. Bu muharebe - dün de 
pediğimiz gibi - Habeşliler için kat'i neti
celi bir mahiyeti haiz olacaktır. İtalyanlar 
kuvvetçe, silah ve malzemcce üstün vazi
yettedirler. Bundan başka manevi kuv -
\'etleri de, son ve seri ilerleyişlerinin tabii 
bir. neticesi olarak, artmıştır. Hab~liler ge

rek kuvvet, silah ve malzemece, gerekse 
teşkilat ve talimü terbiyece düşük va -
ziyettedirler. Onlar bu muharebede ancak 
ferdi ve şahsi kahramanlıklnrile arazinin 
kendilerine göstereceği fayda ve kolaylık
lara İstinat edeceklerdir. Yirminci asır tek
niğinin tabiatin en çetin mfmilerini dahi or
tadan kaldırdığı noktasında kimse tered • 
düt edemez. Lakin (zaman) mefhumu bu 
mu!-ı'\rcbede büyük bir rol oynıyacaktır. O 
da l la beşlerin bu çetin arazide yağmur 

mevsimine kadar dayanıp dnyanamıya -
caklnrı keyfiyetidir. Evvelki yazılarımız -
dan birisinde de dediğimiz gibi bu zamanı 
kazanmağa imkan vardır. Fakat bütün me
sele yollarda yapılması luzım gelen esaslı 

tahriLatın vaktü zamanile ve iyi bir şekil
de ' ızırlanmış olmasına bağlıdır. Biz. şu 

bir .. uç gün içinde bu cephede cereyana 

başlıyacak olan muhnrebenin ıimdiye ka
dar cereyan etmiı olanların en karakte • 
ristiğini teşkil edeceğine kaniiz. 

Şimal cephesinin merkez kısmı cenuba 
doğru uzanmıı olan vaziyetini muhafaza 
etmekte ve bu cephenin cenahları daha pek 
çok ıimalde bulunmaktadır. Bunun delili 
(Tana) gölünün 50 Km. şarkında bulu • 
nan Debratabor mevkiinin henüz yeni iı • 
gal edilmi~ olmasıdır. 
B) Cenup cephesinde: İtalyan ileri hare• 

ketinin ~çlükle devam ettiği bildirilmekte
dir. Esasen bir ııün evvel gelen haberlerde 
yağmurların teıirile hasıl olan iaşe müş • 
külatın.dan bahsediyorlardi. Ayni haber
ler arasında ltalyanlann Ras Nasibu kuv • 
vetlerini «takip etmekte» oldukları kaydı 

vardı. Demek oluyor ki bu kuvvetler bü
yük bir mağlubiyete uğratılmıı ve dağı • 
tılmış değillerdir. Esirden de bahsedilme. 
diğine göre bunlann kendi ihtiyarlarile (ya
ni evvelden düşünülmüş olan plan muci· 
bince) çekildikleri anlaşılıyor ki bu da 
dünkü mülahazalarımızı teyit etmektedir. 
Habeşler bu cephe için hiç bir endişeye 

düşmemelidirler. C. D. 

Rüştü Aras 
Atinada 

('Ba1tarafı 1 inci •aylada) 
Kathnerini, Yunanlıların bu dostluk

tan Balkan sulhünün emniyeti çıklığı

nı bildiklerini kaydettikten sonra ıun
Jan yazıyor: 

uTevfik Rüıtü Arasın Atinaya ge1 -
mesi. bugünün ricalile temaslar yap • 
ması fevkalade ehemmiyeti haizdir. Bu 
seyahat, iki dost memleketin mÜflerek 
yürüyüıünün bir ifadesidir.» 

Tevfik Rüttü Aras Yunan batba • 
kanı Metaksasla birlikte cumartesi hu
susi ~nü trenle Atinadan Belgrada ha· 
rekel edecektir. 

Pariıte bir mülakat 
Paris 1 ( A.A.) - M. Flandin Yuna

nistanın Paris elçisi M. Politisi kabul et
miı ve kendisile boğazların yeniden 
askerilqtirilmesi hakkındaki Türk ta
lebi üzerinde görüımüştür. 

Paria 1 ( A.A.) - Yunan sefıri M. 
Politia Belgrada hareket etmittir. Mu
maileyh, orada Ba!~an devletleri an

tanh konferansında hazır bulunacak -
tır. 

Yeni Neşriyat 

İstanbul Magazin - Bu haftalık mec • 
muanın altıncı sayısı güzel resimler ve zen· 

gin yazılarla çıkmıştır. 
Roma Ailesi - Üniversite Roma Hu • 

kuku Doçenti Dr. Şemseddin Talip tara· 
fından lisanımıza çevrilmiş olan bu kitap, 
Roma üniversitesi hocalarından Prof. Ro
berto Paribeninin en güzel eserlerinden bi· 
rini teşkil etmektedir. 1 28 sayfadan ibaret 
plan eserin sonuna bir çok notlar ilave 

edilm~tir. 

SON POST~ Mayuı 2 

Eski Osmanlı Veliahdı öldü mü, öldürüldü il' mu. 
Yusuf İzzeddin 
intihar etmiştir 

Yazan: Ercümend Ekrem 
-4-A lel~cele T opk~pı sarayına, hır~ 

kaı saadet daıresine vazifemin 
başına geldim ve şefime, memuriyeti· 
mi ifa etmiş olduğumu bildirdikten 
sonra i,şimle, gücümle meşgul olmağa 
başladım. 

Bir aralık: 

- Seni İsmail Cenani bey arıyor! 
Haberini getirdiler. 

Gittim. Beni görünce: 
- Hani ya) Efendi gelmedi 1 de • 

di. 

- Bilmem. Belki de, yolda bir arı- , 
za çıkmış, çatananın makinesinde bir 
sakatlık olmuştur .. 

Cevabını verdim. Cenani bey sor· 
du: 

- Deniz fena mı idi) 
- Hayır. Süt gibi 1 . 

Bir saray koridoru 

Yusuf İzzeddin katledilmiştir 
Yazan: Ziga Şakir 

- 4 - Aramızda, hastahane müdürü Ne -

rem aıresın e en ısıne en ya-Ha d · · d k d' · şet bey (1) ile (Sancak tepe) deki 
k 1 k d .. d düşmanlara süngü hücumu yaparken 

laların ıkn ° and a ın, g~z1.e ve sar~y: kalçasından ağır surette yaralanan 
a arşı a şen, neş e ı ve samımı .. b . , 

Şefim: 

- Tuhaf şeyi dedi ve hünkarın ya-

go .. ·· d .. v •• d d" H ,. Ça l yuz aşı Gam bey (2) ve, - aklımda run ugu en er ı. atta, m ıca - . . 
Merasim basladı Bu ara dikkat et· dak· h . . d v . çok ıyı kalmadı • ya, doktor Kemal \ · ı sarayının arıcın e gezecegı yer- C 

tim· Beşinci Mehmedin etrafında hal- 1erı· b"I t h k"' l d . t"h d enap veyahut doktor Hasan beyler • 

nına gitti. 

· ı e en a oşe er en ın ı ap e er- d b" . d h . Şakir 
ka teşkil eden şehzadelerin arasında di. en m var ı... Ba aettm bey 
veliaht yoktu O zaman harem ağası- B"lh l b k ld v bize bu şehzadenin hususiyetleri hak· 

•. 1 . • .h l d ' b 1 ı assa ya nız aşına a ıgı za- kında ı::unları anlatmı_qtı. 
Il~~ soz erını . ~tır a ım ve v u geme- manim, vaktini tamamile ayna karşı- T • T • • 

yısı de efendının rahatsızlıgına ham • d · kt .d. K"h k d - Yusuf İzzeddın hakkında benım .. · sın a geçırme e ı ı. a aya ta u-
1 tt" k verdiğim hüküm, şudur: - Yarım de· 
e un. rara ve kah bir kanapeye kurularak Ii... Kendisine hususi doktorluk etti .. 

büyük endam aynalarının karşısına Meğer iş başka imiş. 
Yusuf İzzeddin giyinmiş, köşkiin -

den çıkmış, güzel güzel araba ile Üs
küdara inmiş, orada hazır duran çata· 
naya binmiş, İstanbula ge;ıliyormuş. 
Tam Kızkulesi hizasına gelince, bir -
denbire kalktığı gibi, kendini denize 
atmış. Yanında kiler tetik davranarak, 
derhal kollarından yakalamağa muvaf
fak olmuşlar ve sırsıklam çekip içeriye 
almışlar. Sonra da, artık Topkapıya 
getirmeyip, Dolmabahçedeki dairesi
ne götürmüşler, orada tedavi görmüş. 

Şimdi, Yusuf lzzeddinin ,;;u veya bu-
nun tarafından öldürüldüğünü iddia 

edenlere sorarım: Böylece iki defa in
tihara teşebbüs eden, intiharı bir fikri 
sabit olarak mütemadiyen zihninde 
kuran, vehham, mecnun bir adamın, 
nihayet günün birinde tasavvurunu 
mevkii file koymuş olmasını kabul et
meyip de dolambaçlı yollardan yürü
mek akla yakın gelir mi) 

geçen Yusuf İzzeddin, saatlerce çeh • ğim müddet zarfında ona reçeteden 
ziyade nasihat verdim. Her iÜD te .. 

resini tetkik eder .. sanki karşısında vehhüm ettiği hastalıklardan kendi • 
başka biri varmış gibi aynada akseden sinde hiç bir eser bulunmadığına dair 
hayaline uzun uzun söz söylerdi. Bu ona yüzlerce delil gösterdim. Fakat o· 
suretle konuşurken daim azametli na tam bir kanaat veremedim. Hatta 
tavurlar alır; büyük jestlerle emirler 

bir gün: 
verir; kendisine hangi vaziyetlerin da- · - Şu halde, ben aciz ve hiç bir fCY· 
ha ziyade yakıştığını tetkike girişirdi. den anlamaz bir doktorum. Şu halde 

Bazen; bu hallerinin başkaları ta - müsaade buyurun, hususi tabipliği -
rafından görülmesini katiyen arzu 

nizden istifa edeyim. Başka bir dok • 
etmez; bulunduğu odaya hiç kimse • 

tor gelsin. 
nin girmesini istemezdi. Bazen de al- Dedim •.. Bu tehdit, onun üzerinde 
dığı pozları saray kadınlarına göstere-
rek: iyi bir tesir husule getirdi: 

- Hayır. lstifanıza kat'iyyen ri .. 
- Şu duruşuma ne dersiniz? .. Pek zam yoktur. Siz giderseniz, bclkl dok· 

~ahane değil mi? .. Tıpkı, cennetme - tor namı altında bana bir hafiye ve .. 
kan pedere benziyorum. rirler. Belki de günün birinde bebnm 

Demekten de çekinmezdi. 
Yusuf İzzeddin; birinci derecede gibi öldürürler. Hayır .• hayır •• artık 

hasta değilim. 
sıhhat ve hayatına, ikinci derecede de . . . . Dedi. Fakat; bir kaç giln sonra yine 
kendısıne yapılacak merasım ve teşrı- b" .. 1.. · h d ed"ği hastalık 
f h 

. . d" H k k o, ır turu ıza e em ı • 
ata e emmıyet verır ı. ayat or u· l d b h · 

Ad h l b" h l . arın an a settı. 
su, onu a eta ev am ı ır a e getır • y· B h · Ş k" be • ...1...-

31 1 
. . v •• •• ıne a aettın a ır ym nvuye· 

3 senesinde, Yusuf zzeddinin ru- mıştı. Sofraya oturdugu zaman, onu - . b" .. y f t ~d· · . . ·kk l .. tıne nazaran ır gun usu ızzea ın 
* 

lıi ve asabi hastalığı son mertebesine ne getırılen yemeklerı dı at e goz - .1 l d A • tin d · 
• v 

1
. . ı e ara arın a vrupa sıyase e aır 

erişmişti. O zaman yeni bir şey tuttur- den geçırir, yemek tabagına e mı u • b" bah" lm t 5·· A padak" ır ıs açı ış ı. oz, vru ı 

du: zatmak için uzun tereddütler göste • ... T'· ki · f k 1 t · t' Balın tti 
- ittihatçılar, Vahidettin hınzırı ile . d' )OD ur ere ın 1 

a e mw ı. e n 
rır 1

• • • • •• Şakir bey, gizlice muhaberede bUlun -
birlik oldular, beni göz hapsinde tutu- Eğer şayet kendısınde ufak hır şup- d v ••• T·· kl · f aı· ti · 

l h lb 
· h I .. . ugu JOn ur erın son a ıye erme 

yor ar ve ürriyetimi se etmeğe ka- he husule gelırse, der a o yemegı ge- d . k d" . b" h ı· )i"ı.--t . . . . . aır en ısıne ır ay ı ma UlllG ver· 
rar verdiler. Ben burada onların esiri tırene hır mıkdar yedırır ve ondan son- . . y f 1 dd" b lan bü ··k 

d k d
. • a· mıştı. usu zze ın, un yu 

miyim 1 ra a en ısı yer ı. b" lAk ·ı d" 1 • ·· l . .... ır a a a ı e m emış; ve sonra fOY e 
Ve bunun hakikat olup olmadığını Yatak odasına gırdıgı zaman, pen - b. l .1 k bel tm" ti . l I ır sua ı e mu a e e ış : 

anlamak için, ikide birde saraya, be - cerelerın sımsıkı kapanmış o up o ma- a·· .. l b l" d ğil" i'\ . - mur e sa ır azım e m r •• 

~inci Mehmede baş vururdu: dığına, perdelerın arkasında adam bu- B h tt• Ş k" bey bu sualden bir 
H 1 K d . b l d .. k k·ı· 1 . a ae m a ır ' - astayım anser en muztarı - lunup u unma ıgına, apı ı ıt erı • l .. ecbur kal 

bim .. Avrupaya tedavi görmeğe gide- nin sökülüp te iğreti takılıp takılma - şey an amamış; sormaga m • 
... d v • • k"k t "kt mıştı} .. ccgım.. ıgını ıyıce tet ı ve muayene e tı en Ö .. l b • · ll!:-- L d' - mur e sa ır nıçın tlLllu, eıen ı 
Der, hazırlıklarını görür, harcirahını sonra karyolanın altına bakmak ta en 

hazretleri? .• 
alır, maiyetinin pasaportları çıkartılır, mühim bir adeti idi. - Niçin lazım olacak? .. Benim tah-
hususi tren hazırlanır, gideceği yerler- Edirne muhasarasında beraber bu - ta geçmem için. 
deki Osmanlı sefirlerine tebligat yapı- lunduğumuz doktor Bahaettin Şakir 
lır, hükumetlere haber verilir .. ve tam beyle bir gün aramızda Yusuf İzzeddin 

(Arkası var) 

lıareket olunacağı sırada, efendi ca - efendinin hususiyetlerine dair bir ba- (1) Sabık ( Akıaray meb'wıa) 
yar! l.ı.:is~a~çı~lm~ı~§t~ı~·=========================(=2=)==Ş=ı=·m=d~i,~tu=·ı=ü=n==t=İc~a=r=e=ti~le==m=. =eıgu==~l. 

Sebebi) c 
rür etti. Her seferinde de. ben şahsen 1 miş, o da kat'iyyen gitmeğe razı ol -Gayet basit. Bu defa da, delinin 

mağşuş dimağında ~öyle bir muhakeme 
yürüyordu: 

- Avrupaya gidince, memleketten 
uzaklaşacağım. Ya o esnada, sultan 
Resada bir hal olur, ben de vaktinde 
dö~emez, yetişemezsem? Herifler - lt
t ihatçılar - fırsattan istifade edip Vah
dettini iclas ederler; ve ben yanarım 1 

İ~te bu birbirine zıt iki endişe hem 
Yusuf lzzeddini büsbütün zıvanadan 
çıkarıyor, hem de o vakitki saray ve i
dare erkanını - tabir mazur görülsün • 
maymun gibi oynatıyordu . 

Bu hal böylece beş, altı defa teker-

eziyet çektim. Zira, efendıye refakate muştu. 
· · · M ·· d Ben o sabah yine bavullarımla l:k -

memur edılmıştım. uayyen gun e b b" b ı s· k . . . . . .. rcı er ır ara aya at ayıp, ır ecıye g<ı· 
Sirkecı garına ~ıdıyor, hır mudd~t bo- ra geldim. Saat takriben dokuz vardı. 
şu boşuna beklıyor ve avdet edıyor - istasyonda hiç bir hazırlık görme • 
dum. Artık, eş dost arasında bu yüz • yince, kafam kızdı. Kendi kendime: 
den alay mevzuu bile olmuştum. _ Hazret galiba yine caydıt Diye 

En son defa, hareket günümüz yine söylendim. 
kararlaşmıştı: 19 Kanunusani 3:i1 gü- lstasyon memurlarına sordum. Ba
n Ü, sabah saat on buçukta Viyanaya na hiç biri vazih bir şey söyleyemedi. 
hareket edilecekti. Hat komiseri Şakir Nimet beyi ara 

Artık, efendinin caymaması temin 
olunmuştu. Kendisine istediği giLi te
minat ve bir &ok ta nasihatlar veril • 

dım: 
- Uyuyor! dediler. 

{Arkası var) 



. H yriyeden : 
Şirketi ad 1 ve Rumeli ci-

. • . Ana oıu k 
Boğazıçının . tedarik etme 
hetlerinde sayfıye halkıınızın 

uhtereın 
isteyen ın _ı•kkatine : 

n~.,aTl Ol k Rume1i cilıetle· 
~ adolu ve gere . büyük 

.B .. zın gerek An 1 kö§k ve eVlerın • 
Şirketce bu sene og~ verilecek ya 

1
' •• terir munta-zam 

• de kıraya f atlarını gos 
rindeki köylerm ...... Ü. adres ve ıy • "rket ınemurlan arzu 
lü w ünü ve küçüklugun fler iskelec!ekı §1 talep edilen 

b
-g b - bastırıhnıştır. takdim edecek ve 
ır roşur meccanen 

eden1ere bunlardan ktir 
da gösterece • 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteletiı Kan.köy Köprübq1 
Tel. 423S2 - Si:rbci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 ··---· .. ---·· Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Sah, Per
ıembe 15 de 

zmlr sür'at postaları 
Cumarteai 15 de 

Mersin postalan 
Sah, Perıemhe 10 da 
blbrlar. 

Diğer postalar 
Bartm 

İzmit 

- Cumartesi' çar -
ıamJ>a 18 de 

- Pazar, .. ı., per· 

ıeaıbt; cuma 
9,30 da 

udanya - Pazar, salı, ~ 
tcmbe, cuma 9 
da 

Bandırma - Pazartesi, sah, 
çarıamba, per

tembe comar -
teai 21 de 

Karabiga - Sah, cama 19 da 
1mroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - S lı 19 da cuma 

17 de 
Trabzon ve Mersin postaları • 
na kalkı§ günleri yük alınmaz. 

( 2361) 

iLAVE 
lZMIR POST ASI 

4 Mayıs pazartesi gününden İ· 
tibaren !STANBULDAN - iZ
MIRE er pazartesi 16 da 1Z
MIRDEN - IST ANBULA her 
perşembe 16 da kalkacaktır. 

(2360) ' , 

, .. 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık Bağlan 
Mide, barsak, böbrek 

dü§künlüğüne 

feanl 
B.orsaıar 
İıtiycnlere ölçü 

ıtaıifem göni!erılir 

EmlnönU 
lımir solrnğı 

Tel. 20219 
l AHAR YA 

Oreopulos 
Taklitçilerd 
sakmınız. 

ŞAiR EŞREF'in 
bir şiirini gönderme 50 lira ve
riliyor. Tamlit 30 dan fazla yuı, 
şiir ve düny• hikiyelerile çıkan 

YGCEL mecmuasında 

Doktor Hahz Ce111•I 

Dahiliy 

Pazardan maada bergnn B - 6 
Divonyolu (118) No. Telefon: 22398 

............................................ .__ ..... ·-···-
Son Posta Matb ası 

NcJibrnt Müdürli: Selim ~ 

~bipleri: A. Ekrem.. ~ R H. ~tfii 

Sevgili zevcim ve iki c;o• 
cuğumun babası Nihat. 

bir müddettenberi ~ • 
den soğumağa ve geceleri clı;anda ge· 
çimıeğc baP.dı. Evde kaldığı geceler 
bile. bana karşı bigane 'Ve adeta dargın 
gım duruyor. Nihayet, bir akpm, di • 
ğer bir zevcesi olduğundan bahsedince 
!kalbim büsbütün kmlacak sandım. Er • 
tcsi sabah hemşirem bana ziyarete gddi 

e o bütlin olanı, çCktiğim ızttraplan 
an1attnn. O, bana pek mllhik bir nuihat
ta bulundu: ııAnnclik hayata ve ev i§lc
ri. yüzü.nü çirkinleştirdi. Hiç bir cıkek, 
evde yorgun ve buruşuk yüzlü bir kndın 
görmek sevmez.. Sakın cesaretini kırma. 
yasın, çünkü ben, yüzündeki buruşukluk
fon seri •e emin bir surette izale ve ta
ze, yumu~ak ve gençle;ımiıı bir cild te· 
min edecek bir usul bilirim, dedi ve 
lıer nk,am yatmazdan evvel pcnbe ren· 
gind~ Tokalon kremini kullanmnmı 

tavsiye ettiıı. Hemen tecrübe ettim. Der· 
hal cildimin üzerindeki musmir tesire 
şaştırn. Bir kaç hafta z.arlında bütün bu
ruşukluldanm zail oldu. Ve bir genç kız 
yüzünün manz.arasmı aldım. Şimdi, :r.ev
c im, beni evvelkinden daha fazla ac -
viyor ve artık evden çıkmıyor. Şimdi 
didin unsuru penbe rengindeki Tokn· 

lon lrcminde Biocel tabir edilen ~idi 

b~liycn ve gençleştiren kıymettar bir 

cevher vardır. Her beşcrede bulunan ba 
Biocel cevheri kaybolduğu vakit cild· 
de buruşukluklar zuhur eder. Fakat tek· 

rar verilince buru§ukluklar zail olur. 

Genç hayvanlardan istihsal edilen bu 
Bioccl cevheri Viyana Üniversite i pro
fesörü Doktor K. Stejakal usulü daire
sinde penbe rengindeki T oknlon kremi-

nin terkibinde mevcut • 
tur. Her akşam yatmaz. 
dan evvel kullanıldıkta 
ıız z.nman zarfında bü • 
tün buruşulkuklardan 

kurtulur. Solmuş ih
tiyn rlamış bir cil
di gençleştirir. V c liıa

kal ı O, 20 yaş daha kü
çük gösterir. 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni Tertip planını görünüz. 
1. inci Ke,ıde 11 Mayıs 936 dad1r. 

Büyiik ikramiye: 2 5. O O O Liradır. 
Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

Satılık apartıman, 
ev, köşk, yalı 

Emniyet Sandığından : 
ihale bedelinin °/0 50 si ikraza kalbolunabilir 

Mevkii Cinsi No. 

---------------------------• - Kartalda Y Cldeğirmeni ma- Eski Yeni 
hallesinde Köşk 82 1197,6,4 

2 Kartalda Maltf'...,e mahalle
sinde Üsküdar ııamı diğer 
Bağdat caddesi 

3 - Beyoğlunda Hüseyinağa ma
hallesinde Kavun (Manga-
sar ~ sokağında 

4 - Anadoluhisannda Orta -
mektep sokağında 

5 - Fındıklıda Mollaçelebi ma· 
hallesinde Çeşme ç.1kmaz1 
sokağında 

fi - Boğaziçinde Mirgün cadde
sinde 

7 - Tophanede Firuzağa ma
hallesinde Hüseyinağa Bah
çe çıkmazı sokağında 

8 - T cşvikiyede Kağıthane so
kcğmda 

g - S\ılcymaniyede eski Saman
viranı ewel yeni Dayahatun 
mahallesinde Dökmeciler 
Fuatkaıa sokağında 

Köşk 

iki ev 

Bfrçuvaldıx 
suyu olan 
bahçeli ev 
Apartıman 

Yalı 

Aparbman 

Apartıman 

Bir ev 
dükkfu> 

10 - Kartal - Maltepe Karaağaç Ev 
sokağında 

1179 -ı ısın3, 15 498/44 

2-2 Mü. 10, 12 

2 4 

6 

30 36 

7 o 

2 Mü. 73,75,77 

12, 12Mü. 107 /22 

213 

Sandık malı olan yukarıda yazılı emlak 25 Mayıs 936 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat on dörtten on alhya kadar Sandık bina .. 
sinda çık arttırma ile sab.lacaktır. isteyenlerin 9 10 pey akçe ile 
birlikte o gün Sandığa gelmeleri (2336) 



12 Sayfa SON POSTA 

• 
SEllil tlLD'I ! 

• 
' MI}' : 

1 • Elektrik ıtıöı ve su kadar elzem ve zaruri Q.lduğunu 
2 • Her şeyden vazgeçebiliriz, fakat 

Dolabımızdan ayrllmayız, diyeceklerdir. 

ideal soğuk hava dolabları 
1936 Modelleri 
ihtiyacı~ıza ve paranıza göre dolaplar 

Mayıs 2 

• • 

.... , 

Veresiye satış : Saldblnln Sesi Beyoııa, lstaabal 
Ankara, lzmır, Adana, Barsa, Zonguldak, Mersin, Gaziantep. 

~.~i~ı~ah!~ğ~ 8!.Tğ! ~·y- 1 
metiendirır. Esmer, kunı rııl, sarı ~ın 
her tene tevafuk c den YL'gaııe 
kremdir. Latif kokus"le sevimlı bir 
hava yaratır. Cilddekı leke, sıvılcc , 

çil ve burnşukluklun kamilen gıdc· 
· r ir. Gençl k taravetiu i haiz ) umu-
şak ve cazib bir ten yaratır. 

KREM BALSAMIN YA~LI 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSA MI. J Y ACSIZ 
Gündüz için beyaz renkli 

KAIEM BALSAMIN ACI BADEM 
Gece iç;n pembe renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
Güı dllz için beyaz renkli 

M 
u 
T· 
u 
K 

Bütün tan ınmış ıtnyat ve tuhafiye ' , 
~lilliMiiıili mağnzaıtırın d a vardır. Büyük reklama 

~.--. INGILIZ KANZUK ECZANESi Beyoglu - lstanbul ..--1 NE HACET 

BANZOPiRiN kaı<ıleri HERveRoe 40KuRuş 
NEFES BORUL4RJNI TEMİZLER. BA:.G~M SÖ~TÜRÜR.ÖK5ÜRÜGÜ H:.Mt!'ı GİDERİR 

Bir tertib 

Fazıl Çil ilacı 
kullanırsanız herhalde 

giµellqirainiz 

lhş Diş 

Crı: 
= 

11• 7 •• 
al a aplıcal 1 

' 

Yalova kaplıcaları 1 - Mayıs' dan 
itibaren açılacaktır. 

Mayıs ayı zarfında geleceklere yalnız bu aya mahıuı ikamete 
münhasır olmak üzere ((Otel, Banyo, fiatlarında % 40 tenzilat 1 
yapılır. . 

Gezmek ve eğlenmek için 24 saat kalmak üzere geleceklere 
«Vapur, Otobüs, Banyo, Otel, Yemek» dahil tenzilatlı karneler. I 
Bu karneler Köprü, Adalar bilet gişesile, Yataklı vagonlar gi,ele-
rinde satılır. «2292» 


