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SON POSTA 

Hergün ~ Resimli Makale a Fikir hırsızları a 
3,000,000 bcuılan e•er 

• 
Alıdeniz halıimiyeti 

• Yırtılan muahedeler 

3,000,000 bcuılan eıer 

, 

D ünyada en çok kitap basıla~ yer Al

manya, lngiltere ve Amerıkadır. 

Bu memleketlerde bir yılda basılan ki
tap miktarı orta bir hesapla 30 bindir. 
Bunların içinde arada sırada çok rağbet 
gören bir iki eser bulunur ve bunlann .ba
sış miktarı yüz binleri bulur. fakat alela~e 1 
muvaffak olmuş sayılan bir romanın ılkl 
basılış~ 3 bindir ~e .bunlardan bir kaç tabı 
yapabılenler nadırdır. 

Sovyet ilinde kitap basışı bu garp mem- i 
leketlerindeki baskıyı gölgede bırakmıştır. 
Son günlerde Moskovayı ziyaret eden bir 
İngiliz muharriri bu hususta yaptığı tetki
katı yazarken, Soholof isminde genç nesle 

mensup yeni bir romancının eserlerinin 
3,000,000 nusha basıldığını haber ver-

mektedir. Rakkam hatası yok, üç milyon 

nusha. 
Çarlık Rusyasında kitle cahi' di, oku

..,azdı. Yalnız münevver ~ınıf çek okur
du, fakat bunların da adedi mahdut oldu
ğu için kitap basışı gaıp memleketlerinden 
de geriydi. Sovyet rejimi sihirli bir çare 
bulmuş olacak ki, okuyanlann adedini ve 
kitap basış miktarını, şimdiye kadar dün
yanın hiç bir yerinde görülmemiş bir ra

kama çıkarmıştır. 
Biz bu bakımdan hala Çar1ık devrinde

ki Rusyanın vaziyetindeyiz. Halk okumu
yor, münevver okumuyor ve kitap basıl
mıyor, basılanlar da satılmıyor. 

Sovyetlerin bulduğu sihirli yolu biz de 

ke§fedemez miyiz"> 

* Akdeniz hakimiyeti 

H ahe§ harbi ortaya biı Akdenjz me-

selesi çıkardı. 
lngiltere bugünkü donanmasile Akdenize 

hakim olmanın güçlüğünü anladı, donan
masını kuvvetlendinneğe karar verdi. Bir 
t~raftan da Akdenizde Fransız donanma
ınnın, ve diğer Akdeniz devletlerinin yar

dımını temine lüzum gördü. 

Bu tecrübe İtalyanın gözünü açtı. Mu
ıoliniyi Akdenizde İtalyan hakimiyetinin 
temini için alınması lazım gelen tedbirleri 
düşünmeğe sevketti. 

Şimdi öğreniyoruz ki İtalya, Habeş 
harbi biter bitmez Akdenizde İtalyan ha
kimiyetini temine karar vermiş ve derhal 
fU tedbirleri almağa lüzum görmüştür: 

Yeniden 35,000 ton sikletinde 33 mil 
sür'atinde üç büyük zırhlı kruvazör, mev-

cutlardan daha seri bir kaç kruvazör ve 
diatroyer, 1 00 denizaltı gemisi yapmak. 

tayyare miktarını arttırmak, Sardinya, Si
cilya, T rablus ve ltalyan Eritresinde tay-

yare karargahları ve istihkamatı 
getirmek. 

vücuda 

Demek Habe§ harbi bitince Akdenizde 
yeni bir tehlike başlayacaktır. 

* Yırtılan muahedeler 

Mal hırsızhğı gibi fikir hırsızhğı da kanunen yasaktır. 
Fakat kanunun yasağına rağmen mal hırsızlığı ortadan 

kalkmamı,tır. Hapishaneler bu suçlularla doludur. Fikir hınız
hiı, taklit ve intihal de kanunen yasaktır. Fakat bu hırsızlık 
gözönünde yapılır ve suçlu nadiren yakayı ele verir. 

mak atteoı.ılıemesi lazım gelen hırsızlıklardandır. 
Maamafih fikir hırsızı, bu suçun cezasını kendüıi çeker. 

Çünkü naaıl mal hırsızı kazanma itiyadını kaybederse, fikir 
hD's1%1 da dÜJÜnme itiyadını kaybeder. 

Bir inaan için en büyük kusur ise diqünememek, fikren 
müstakil olamamak, dailna manen bafkalarlDID fikri esareti 
altında yqaınaktır. 

Halbuki fikir bırıızlıiı mal hırsızlığından daha büyük bir 
suçtur. Ba,kalarmm fikirlerini çalmak, onları taklit ile yap-

(sOz 
/st~diği zaman 
Y.ağmur yağdıran adam 
Varşova civarında oturan Aron Wein· 

traub .ieimli bir yahudi istediği zaman yağ
mur yağdırabileceği gibi istediği zaman da 
yağdırmayacağını iddia ederek, 20 köy 
halkını haraca bağlamıt. onlardan bir sü
rü para alarak bir. kaç. sene zarfında zen

gin olmuş. 
Nihayet birisi bunu polise haber ver

miş. Halk, bu adamın tevkif edilmesine 
razı olmamış, fakat kendisinin hüviyeti 
tespit edilince, senelerden beri Lehistanda 
aranan eski bir dolandmcı olduğu anlaşıl
mış. 

Köylüye karşı takip ettiği usul fUY· 

muş: 

YağmW' yağdığı zaman onlarla hoş ge
çinir ve yağmuru kendisinin yağdırdığını 
söyler, kuraklık olduğu zaman ise bir kız
gınlık icat ederek: 

Yağmur yağmıyor, çünkü ben istemi· 

yorum 1 dermiş. ,_.. 

• • • 
Korkunç Bir 11u,a1tehet 

Mösyö Winston Churchill İngiliz par -
lamentosunun koridorunda arkadaşlan-

na şunları aöylmiştir: 

ARASINDA) 
~------------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
O Derece Basiti 

Oldukça tanınmış, mevki sahibi bir 

zattır. Ancak, bilgisi eski rüştiye tah -
silinden öteye gitmez; sırf zekiaı ile siv• 

rilmiştir. 
Geçenlerde bir gün, evinde kansı 

ile başhaşa oturmuş, konuşuyorlardı. 

Bir aralık: 

- T uhaftu 1 dedi; cehaletimizin de· 
recesini bazan düşündükçe, hayret edi
yorum. Mesela, ben, fennin bugünkü 
terakkisine bir türlü akıl erdiremiyo -
rum. Bilfarz, şu elektrik denilen şey 
yok mu} Hala, nasıl yandığını, orta • 
lığı nasıl aydınlattığını bilmem. 

Kansı, yüzüne bakb; güldü ve: 

- ilahi, bey! dedi. Mahsus söylü • 
yorsun. Bu derece basit bir şeyi bilmez 

Pire ve bitler 
Kaç ·şen• yaşarlar 

insanların hışmına uğradıkları takdir
de pire ve bitlerin ömrü uzun olurmuş. 
,Bit pireden fazla yaşarml§ ve ömrü vasati 
.hesapla dört sene ile beş sene arasında te
halüf edermiş. Pireninki ise üç ila dört sene 
imiş. Şu satırları okuyanlar bu malumatın 
,bir hayvanat mütehassısı tarafından veril
.diğini zannederler, halbuki bu tetkikleri 
yapan 24 sene hapee mahkiim olmuı ve 
ömrünü hapishanede geçinniıı bir Fransız 
!1elikanlısıymış. İşsizlikte kendisine böyle 
bir meşgale bularak hayvanat ilmine de 
faydalı olmak İltemİ§. ................................................................. 
söz, centilmen. 6 - Sevgili, kırm121, ma
ğara. 7 - Köy evi. yakınlık. 8 - Si, no
ta, memleket. 9 - Memuriyetten kendi 
,kendine çekilmek. 1 O - Şahıs, tathlığm 

aksi. 1 1 - Bir adet. atlamaktan emri ha-
zır. 

olur musun'? Elektriğin bütün sırn, §U Yakandan aflliıJa: 
ufacık düğmeyi çevirmekten ibaret! 1 - Fransız kumaııdanlanndan biri. Ü• 

•--------------• çüncü fa}us. 2 - Yoqıunluk, müsaade. 
~lllMACA 3 - Sin, bir devlet. 4 - Eserler, çocultlan 

M eraklı bir gazeteci cihan harbinden 

beri bozulan muahedeler hakkında 

bir tetkik yapmış ve şu neticeye varmış: 
Şimdiye kadar Almanya dört defa, 

Fransa Üç defa, İtalya üç defa, Macaristan 
bir defa, Japonya üç defa, imzaladıkları 

muahedeleri tanımayarak yırtmışlardır. 

- 1906 da Fransa ve İngiltere ataşemi
literleri, muhtemel bir harbin planlarım 

hazırladılar. 1912 de iki taraf erkanıhar
biyesi arasında tam bir mütabakat· hasıl ol-

v 
vı 

gezmeğe götürmek vadile sarfedilen ite • 
lime. 5 - Mekinsız. 6 - Reziller, niyete 
bakma. 7 - Tanrı. rengarenk.. 8 - Na
.ta, nota. 9 - Etek elbi.esi. dest. 1 O -
.İşitmekten emri hazır, bir adet, .. bip. 
il - Valdelik. 

ft!~-·~~ B L~ Halli L'lllmU UODBQDm : 

Soldan sai•: 

Halbuki Avrupa diplomatları hala mu-

du, 1914 de ise harp patladı. Aradan u
zun bir müddet geçtikten sonra 1934 se -
nesinde F ranl!lız Generallan \Veygand ve 
Gamelin, Londrada Mont Gomery ve Mas-
sinoberd ile uzun uzun müzakereler yaptı

sözüne lar. 
1935 te lngiliz kumandanlan, harbiye 

ahedelerin ve imzanın sağlamlığını temine 
çalıpnakla meşguldürler. 

Bu ıerait dahilinde kim kimin 
güvenebilir. 

1 - Mimar Sinan. 2 - Acar, Enis. 
3 - Didehan, il. 4 - Anam, tanbur. 5 -
Mığır, zaaf. 6 - Kar, ek. 7 - As, acib, 
. n. 8 - Aslıtcri, uc.. 9 - Ari.f, rast. 1 O -
Rize, ma. l l - Ti. ki Taife. 

Yukarıdan aıaiıJa: 

1 - Madam, asit. 2 - in' ikas. 3 -

-·--····-·---------,. nazın Lord Halifakıı ile beraber Parise ge Soldan ~- . Madagaskar. 4 - Acemi, Erik. 5 - Rab, 
1 - Kral vekilliği, nota. 2 - Yüz yı~. ,arazi. 6 - Sırat, cife. 7 - Naz. 8 - Ne, 

bir adet. 3 - Tokat, İngiliz matmazeli. nalbur. 9 - Anibal, cami. 1 O - Nilufer, 
4 - Hayvan yemeği, kepazelik. 5 - saf. 11 - Kıht. 

lip gene görüotüler. Şimdi 936 senesinde-Özlü sözler: 
Ardında yüz köpek havlamıyan 

kurt sayılmaz. 

yiz ... Ve karşılaştığımaz vak'alar ma -

kurt, liim. Neticeyi siz çıkarın.» 

Ata dost gibi bakıp, düşman gibi 
melidir. 

Ortalıkta kesat, insanlarda fesat. 

bin-

Ruya ile hülya olmasa züğürtlerin canı 
çıkar. 

Keçi geberse de kuyruğunu indirmez. 
Kedi yavrusunu yiyeceği zaman, sıça

na benziyor dermiş. 
Mecliste dilini, sofrada elini kısa tut. 
Yarsız kalır cihanda, ayıpsız yar isti-

yen. 
Çocukla yola çıkma, düşerse ağlar, dü

ııer~"n güler. 
ly liğe iyilik olaydı kara ökiize bıçak 

!llP azdı. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Evvelki günkü Son Posta gazetesinden: 
<<Dün Merzukaya bir ameliyat yapılarak ba,ındaki kurtun

larm çıkanlınaıına tetebbüs edilmiş; fakaı içeride bulunan 
kurıunların çok derinde bulundukları ııörülmü,, ikisi çıkarıl

mıt, diğer üçünün çıkanlması daha tehlikeli olduğu için bun
dan vazgeçilmi,tir. l> 

Evvelki gün çıkan bu yazıyı dün çıkan bir ıukadaş tekzip 
ederek diyor ki: . 

uBuııünkü Son Posta gazetesi Merzukanın 
beynine yakın olan kurpuıun çıkarılmadığını 

ba,mda ve 
yazıyorsa da 

bu haber doğru değildir. Ku'lun iki giia evvel Doktor Yano
pulo tarafından çıkarılm1Jtar. Yalnız enMSİnde bulunan kur
~un henüz almmamıthr. n 

Sen Jorj hastanesinin bu satırların intişanndan sonra soru· 
lan suallere verdiği cevap şudur: 

- Üç kurıun el'an Merzukanın bafmın içinde bulun
maktadır. 

Arkadaşım yalancı çıkarmak merakının bir gazeteyi böy
le alelade bir meselede bu derece hafifliğe düşürebileceğine 
insanın W.nmayacağı geliyor. Fakat işte misal meydanda. 

1STER iNAN iSTER iNANMA 1 1 Duvarı n!'nı, insanı gam yıkar. 
ltle yalan bitle kalkar. 

.._ ________________________________________________________ , ____ ...J 

Nisan 11 
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Sözun.Kıs Si 

Sağ, Sağ/. 

Oynar, Oynar/!. 
._ _____ E. Ekrem· Talu 

B ana, bir anket meraklısı çıkıp ta: 

- Dünyada payam olmıyan ne va~ 

du'? 
Diye sorsa, tereddütsüz tU cevabı v4• 

ririm: 
- İstanbul esnafının hilesi bir.. Müşte~ 

rilerinin enayilik derecesine varan saflıii 
ikil 

- Bunlardan hangisi üstündür, sence~ 
- Doğrusu ayırt edemem 1 .. 
- Neden'? 
- Anlatayım da, hükmünü sen ver 1 
Benim, her yiyeceğin tazesine meraklı~ 

boğazına düşkün bir arkadaşım vardır. 

Kuzu mevsiminde, hemen her gün kalkart 
balığı alır, evine götürür, doya doya yer .. 
Ve bittabi balığın da tazesini arar. 

Bu endişe ile, Balıkpazarında bir düke 
kana dadanmıştır. Kilo başına beş kuruı 
fazla verir ve bu suretle satın aldığı mac 
im tazeliğine kanidir. 

Bazan bizlere öğünür: 
- Dün bir kalkan aldım, aziz.im 1. Sağ.; 

sağ .. Oyn~r, oynardı, alimallah! Hep böY. .. 
le, ağzını açıp, kapıyordu .. 

Ve bizim ağzımızın sularını akıtır. 

Geçenlerde, gene cancağızı balık iste " 
miş. Kalkmış, gitmiş o alıştığı balıkçıya: 1 

- Merhaba reis 1. Kalkan yok mu? 
- Kalmadı, beyim. Zaten bugün ma\ 

az geldi balıkhaneye .. 
- Vay! Acaba başka yerde bulama• 

mıyım? 

- (Etrafına hı.kıp dudak bükerekX 
zannetmem 1 Olsa da bayattır. 

Lakin bizim arkadaş, o akşam balık ye• 
meyi kafasına koymuş, bir kere.. Azıcıfi 
öteye gitmiş; bakmış. ufacık bir başka, 
dükkanın içerisinde, çengele asılı bir ka~ 
kan yavrusu duruyor. Sormuş: 

- Bu balık taze mi'? 
- Sabahki 
- Amma, doğru söyle: Ben merak 1 

hyım. 

- Niye yalan söy]eyim, a beyim~ Za"I 
ten bugün elli tane kadar balık geldi; hep(' 
ai de dağıldı, satıldı .. 

- {Balığı yoklıyarak) ne bileyim), 
Ben ıu öteden, daima sağ sağ balık satı~ 
alının da .. 

- (Hayretle) balık sudan çıktı mı bi
saat, yallah iki saat sonra ölür. Hangi dük~ 
kandır bu, sana sağ, sağ balık satan. 

- {İşaretle) şul Alimallah, ne zamaı 
oradan kalkan alacak olsam, balık ağzı~ 
açıp, kapar. 

- Ne yapar, ne yapar). 
- Ağzını açıp, kapar 1 
- (Gülerek) darılma, efendi aaıma, ~ 

dolandırıcının biridir. Bu numarayı baş ~ 
kalarına da yapmıştır. (Çengeldeki balı~ 
işaretle) istersen bu da ağzını açıp kapa~ 
sın. 

-Zor! 
- Nah, denemesi caba! Al sana, sal 

sağ .. Oynar oynar balık.! 
Balıkçı, on iki saattir çengelde takılı do. 

ran balığı iki parmağının arasına alıp t11ı 

serçe parmağını da kendince malum bit 
noktasına basınca, oynatmaz nu "> .. 

Bizim arkadaş hala hayrette!, ,,,.. 
~ t~~~~ 

·-· . -····-... ···-···--·······-----······-··--
Biliyor Musunuz? 

1 - Pierre Loti'nin asıl ismi nedir} 
2 - Merahi piyesi kimin eseridir, Türh 

çeye kim nakletmiştir? 
3 - Abdülhamit hangi tarihte tahta 

çıkmıştır?. 

4 - ıı Buldum» diye hamamdan fırla,. 
/ 

yan kimdir, ve neyi bulmuıtur} 
5 - Gulyabani kimin esertdir? 

Cecapları yarın ..... 
(Dünkü auallerin cet'apları) 
1 - Görünüşe göre hüküm vermeme• 

li cümlesi, eski Yunanlılar zamanında da 
söylenmiştir. Fakat bu cümleyi yenile§tirip 
kaide hükmüne koyan Fransız muharriri 
La F ontaine" dir. 

2 - Dünyanın F eleki, yahut Astrono• 
mik hareketlerinden bahseden bilgiye koz• 
moğrafya denilir. 

3 - Şimdiye kadar kurulan beynelıni• 
lel sergilerin en büyüğünü harpten sonra 
İngilizler, Londra cıvannda Vemplcy mın• 
takasında yapmışlardır. Fakat Fr,.n!lızlar 

gelecek yıl Pariste açacakları bcy11t·lıııilel 
serginin haşmctçe Vembleyi gcçıııeııine 

çalıgmak ladı rlaı, 



.. 
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~ON POSTX 
- . -...... -------· -

'TELGRAF HABERLE:zR-...... ·r 
Alatürkün 
Tebrikleri Uzak Şarkta yeni çarpışmalar 

J n askerlerinden 6 maktul var hu;"":ı::~k~~ ~~~!i!vya !~~ii~;:n; a po Pof arasında Bfağıdaki telgraflar teati 

Ç. . t Rusyada hiddet uyandırdı. Gazeteler ol~~e~·~:~yal Prens Pol Karajorje -

llllD proteS OSU ·ı h k t tt•.., • · • } viç - Belgrad: 

N . ..kA t•nin Japon zorı e are e e. ıgını yazıyor ar Altes Ruayalinizin ma2:11ar ol~uğu ankın hu ume l Ç" rotestosu muhakkak surette leri tarihinde, Nankin hükumetinin 
1
büyük bahtiyarlığı derin bır sevmçle 

Londra ı o (Hususi) - Manç~ko- ın ~esiri altında verilmi~tir • Japon emperyalisletlerinin tazyikine haber alıyorum. 
Mog ı· ıa' h d du üzerinde yenıden Japo5 n 1 Ruıyanın Mogolistan halk mukavemet göstermek kudretini haiz Bu mes'ut fırsat yüksek muhabbet 

o ıs n u u b' d ovye h • . • . • " · · · lıi.dis l k bulduğu Hl'r ın en .. h · etine kartı olan yardımı. er olmasından ılerı gelen bır safha ola - ve samımı dostluk hıslerımı tekrarla • 
lıab e er ~lu ukt d'r iki taraf tekrar cuını·· uny faal enditesinden uzaktır. rak kalacaktır.» diyor. mak ve gerek Altes Ruayalinize ge -er verı me e ı • d . .. tür u ınen kı d ı 
tutu 6 J pon maktul ÜfJnUf· . 'ileti gayet iyi ve ya n an Son hadiseler rek Altes Ruayal Prenses O gaya en şmuş ve a Çın mı , k d' . . h ]' b 'ki . . . k" 
tür . . ki Sovyet Rusya • en ısının Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet areret ı te rı erımın arzına ım an 

• T ı"anıı bıhr ' h . .. k d kt d' 
Moskova 10 (A.A.) - as a d t dur. • aberlerme gore, Hunçun ya mm a verme e ır.» 

' 
05 

u d. h"'k ·• lt d k Ekselans Cumhurreisi - Ankara. Lildiriyor: .. A t' Eg~ er Çin ken 1 u mu a. ın a 1 vuku bulan son hudut hadiselerine 
A · ·ı r· hukume 

1 
b" h ·· cum merkezı olarak • . 

1 
Genç Prensesin doğumu münasebe-So1Vyet hükumeti ı e ~ın uu toprakların ır u hh ed b·ı· Mançurılıler ve Japonlar sebep o muf-

.1 taları ınevz .... aını taa üt e ı ırse, l d tiyle vaki tebrik ve dileklerinden do -arasında teati edı en no . b zı· kullanılaınaYa-- d . d . 
1 

ar ır. k 
balı 1 · tesı aş ya R bun an zıya esıy e layı ekselansınıza gerek ben, gere 

seden zvestıya gaze Sovyet usya Japonlar, japon • Mançuri tarafın • prenses bütün kalbimizle t~ekkür e-
•ında diyor ki : N kin hü • bahtiyar olacaktır:. «Çin hükUmetinin dan, biri jandarma zabiti olmak üzere, deriz. 

"« Bütün sulhseverl~r, ::testo no· Pravda gaz:~e::; • Çin münasebet - 19 askerin öldüğünü bildiriyorlar. 

laınıeti tarafından venlen p prote>!OIU, s y ...... -·······-·····-·······-- Kars civarında 

}936=!:~~17·--·biitÇ~sinde f !'::J:%:i:~i .. zelzeleler . . 

21. f zlalık var Ansızın öldü Koylerdefasılalarla şıdd~t~ 21 871 21 ıra a Londra, ıo (A.A.) -Alman el~iıi zelzeleler oluyor, halk hala 
' ' . k klarımızda mühim Yon Hoesch, bu sabah giyinirke~ çadırlardadır 

.., k ılık gebr ayna .. · K uta füc'eten vefat etmittir. Dün sıhhatı 
Bu fazlahga .. a~~ .. Yeni yıl butçesı am y pek mükemmeldi ve ölümünün bu ka- Kara, ıo (A.A.) - Geçen ayın 16" 

f uluyor. b } ıından beri Digor hududuna yalan Kötek bir inkişa gor .. . de tetkika aş anıyor d~ ~akın olduğunu tahmin ettirecek kamununda ve köylerinde fualalarla ıid-
Bütçe Encumenın k"'lcünden kesecek tedbirler hıç bu sebep yoktu. detli ve ıürekli zelzeleler olmaktadır. Sar-

Hük\Jınetin ve kaçakçılai• 
0 

bu vergide tenzilit yapa!- Yon Hoeach 1924 de Paris elçiliği- ıınta dar bir vadi içinde 11ralanan köylerde 
- Ankara 10 (Huıuıi) . K.nıutay Büt· alınmıt olman v~Olayuiyle selirinin daha ne tayin edilmi.f, 1932 de Londraya daha ıiddetli olmaktadır. Zebelenil! yer
kanıutaya verdiği büt~e~n inceleıneie . n1lf bul~ nazarı dikkate alınarak naklolunmuttu. Müteveffa 55 Yatın- alta çöküntülerinden ileri seldiii tahmin 
le Encümeni yanndan ıli fazl•l~ta~50 000 liraaına mukabil, 1937 da idi ediliyor. 

E 
.......... iiimllılil!I ...... ~ 

Cemiyeti Akvam iş 
göremedi, görenıiyor 
ve göremez. Çünkü •.. 

Gerek Cenevrede şimdi cereyan eden 

müzakereler, gerek bu müzakerele
Te takaddüm eden bir kaç gün evvelki A· 
vam KamaTası münakaşalarından ç\kan 
netice şudur: 

1 - İngiltere, Cemiyeti Akvamın her 
geçen gün içinde bir parça daha kök sal· 
dığına kanidir. Eğer ltalynnın Habeşiııtana 
saldırmasının önüne geçilememişse, bu, 
Cemiyeti Akvnmı teşkil eden milletlerin 
müşterek surette hareket etmemi:ı olma· 
lanndan ileri gelmiştir. Halbuki müııterck 
bir taahhüdün yerine getirilmesi, ancak 
müııtcrek bir surette kabildi. 

2 - ltalya, Habeşistanı tek başına ve· 
yaTdımsız yenebileceğine kanaat getirmit 
olduğu için, etraf tnn müdahale yapılmasına 
ıinirlenmektedir. 

Cenevreye gönderdiği murahhaeının. 

Habeşistanda mutlak bir İtalyan hakimi• 
~eti esasının kabul edilmesinden evveL 
hükumetinin sulhtan bahsetmek istemediği· 
ni söylemesi, karakteristik bir haleti ru· 
hiyenin ve umumiyetle iddiasını kılıçla 

teyit etmiş her emperyalistin tarzı hareke· 
tinden başka bir şey değildir .. 

3 - Cemiyeti Akvama dahil milletlerin. 
Cemiyet misakının icaplarını itirazsız ola
rak yerine getirmemiş olmalarından ha111l 
olan vaziyet, ortalığın gerginliğini her gün 

geçtikçe bir parça daha arttırmaktadır: 
İtalya, Habeşistan lokmasını. bütün Avru• 

panın rağmına olarak yuttuğuna kanaat 
getirmeğe başlamıştır. 

'-ılıyor: verdiği 1936 yı: ~~35 ~·edil~ miktar 15.500.000 lira- Berİin, 10 (A.A.) _ Havas ajansı Bu bölsedeki evlerde yalulmalar ve 
HükUınelin Kaınutaya ıltar bütçelen açın t b"ld" · çatlamalar olmuf İle de zelzelenin verd=~ L d

•v y ı uıyor· ._. f ı d"w d ··t d• bütçeıi de bütün ııer · edil- dar. . ·ı • · huauai idare- • h • t . d" Halk L!:I!: d 
1 

tara tan o an ıger aza arasın a mu ema ı , • • .. . . ekilde tanzun Bı"na ve ..-aza verıı erma Siyasi mahfeller, Von Hoeschün zarar e enunıye ıız ır. u.ua ça ır ar- l k w C . ltbı mutevazan bır f b akan kanuna göre hayvanlar ver- f t İng'liz Al .. .. I da barınmaktadır. Kwlay tarafından bal- bir ihLilaf vardır. Denilebi ir i eger emı· 

Fransa ötedenberi İtalyayı himaye e
der bir vaziyet takınarak icabında Alman
yaya karıı lıalyanın dostluk ve belki de 
yardımından istifade etmeyi dütündiliü İ· 

çin, fngilterc ile Cemiyetin bu belli baıla 
uzvu ve zecri tedbirlerin tamamen tatbikı 

... • t' ı· t e ır · h" ve a ının ı • lll&D gol'Ufme e • · A'- H b ı · d .. · b' -•lf ar. .. 1936 • 37 ma ı 6
• b idarelere ayrılmakta olan aa· • ' •w• Al ka her türlü yardanlar yaptlm.W.dar. yeti ~vam, a eı mese eıın e mueuır ar 

Bütçe layibaaana ıore, "'kUınetİn sisanden ~ . d kaydedileceğinden n cereyan ettıgı fU auada, manya rol oynayamamıfea, bunun ıebebi budur 
)Ilı masrafları Jr.artdıia 0~ ':en yılın $eler de ~u!.!':n ar:u noktada sözönünde için büyük bir zıya olduğunu aöyle • Venizelosun ölUmU hakkındaki ve mes'uliyet. zecri tedbirlerin tatbikatını 
leklif etmekle olduğu tahıasa 1 

212 lira yukardaki t mektedirler. h b tehir edenlerin omuzlanndadır. 
t95 000 000 liraıana kail• 

21
'
871

' bulundurulınuttur. Ç VERGlsl a er 4 - Orta Avrupanın vaziyeti de iıte f , , 2 265 liradır. KAZAN • u_: __ , il V: • t Ankar (AA) Sab·ı. ~iyle 216,88 ' . lince, 1935 . lak aabıilatmdaki uuuru ~ 1 UnQnlS an a, 10 • • - ..., Yu • bu tereddütlerden müteessir olmaktadır. 
- Varidat tabrninlenne g~ kail• Sekaz ay . kanununun 1935 mala Al d h nan bafvekili Venizelosun vefatı dola- Almanyanın karar ve istekleriyle karıılapn 
"'-!; yduun 195,613,000 liros':a 0ı.ı;.k urori ınükeUe= tahoJ<kukol " ,;ıa~ manga an arp y11iyle bir ecnebi gazetede İn!İfar eden Lan devleıh. Cem;yeı; Akvama yapmak· 
teru yal geliri ise 216,

8
90,000 yıla sonuna ~a yabancı teairler ve ıda~eı L l ve içine dost ve müttefik Romanyanm la mükellef oldukları müzahereti, bu istek ~hıİn edilmektedir. b .. enıli İn· miktara üze~ın~ inin .... versi araaın .a B'llQZlml a ıyor kıymetli hariciye nazırı Titüleskonun ve kararları reddetmek huııuıunda bir pa· .. V • d k klarunızın u on h kukiye hıpe er l kazanç verga· J 

~ ·~. ~~ .. ayna ak hazarlaftll\lf büt· • u d ka di huıuau 1936 yı 1 

000 liraıı· Atina, 10 {Hususi) - Alman İsmini de karıttıran bir yazının stan- zarlık mevzuu olarak kullanmaya çalıımak-
Çecf 

1 

gozo~une. ~hnarklif edilen 216,882, ~atah~atanan 1935'in 
1 ~· 100jarak teklif maslahatgüzarı, bir kaç gün evvel bu- bul matbuatında iktibas suretiyle net - tadırlar. 

e rnasarifat açın te · 1 · ara· 11 20 200 000 )ara 
0 l Al Ek · B k ed'ld'W• ·· "im"' ·· 

265 lira İle muhtelif devlet d:; ~: na mukabil, _:ı. ~lın~ftur. 1r~ya ge en d" mkta~ .. ~1 nob~ıl'kt a an • r Aı ıgdı gl oru. UftUAnr. k _ Ortnd Avrupa~a sublhun deııaı1lı a1 u~ette ~e-••nda ı .inkısam eylem e ·. edilmeıine ıaıa RGILERİ ıgı umum ue oru ı e ır ı e gene- na o u aıansı, ara resmı ma • essüs e cmemesı ve azı ev et erın u-
fU surete 5 712 Rıya· OMRÜK VE • k • • • h f'l' d' d - birik ' • 

Büyük Millet Meclisi 2.89 ' ' b t G • a lak gümrük resmı ral Meta sası zıyaret etmıfbr. a ı ı nez ın e yaphgı ta _ ata ııtı - kuk müsavatsızlığına uğradıklarını iddia 
&eticuınur 400.880, Divanı mub~e ~- 1934 yılının aek~4 Y liraaına muka~il Bu mülakatta Yunanistanın Klering naden her türlü uıl ve esaatan iri olan eylemeleri bundan ileri geliyor. Yani Cc-
593·366, Baıvekalet 1.334.4

20
• ~~;~. tahsilatının 2~3~ olacai• ümi~ ed~I: mukavelesi mucibince Almanyadan bu yazının tekzibe bile diğer bir yeri miyeti Akvam. bu cemiyete dahil azadan dı·~"let 221.260 istatistik Umum Ru. ı:~1• 1935 de ~~~L:ı '1936 için bu verga gelin alacag-ı harp levazımı hakkında konut- olmadıgwını beyan eder her biri tarafından, kendi menfaatlerinin u~.. ' iti ri ell 16 .....,.., 'in. t" • 

611ü 
3

17.837, Diyaru:t . e 7 285.074, mdine ~ lira olarak tahmin edı Uf:· malar olrnuttur. • tahakkuku için bir vasıta gibi kullanılmak 
1)·~·61 7, Maliye Vekileh20~ ·Tapı1 ve 37·6~5 tahıiliıı~na nazaran Y•Pı;an 1 u Çocuk koruma kongresi • Hindenburg balonu Almanyada istenmistir. Bütün keşmekeşler ve güriil-
.. ~Yunu Umumiye 46-

845
· '1234770, 

19 
tahmin adun adun ink~ ey ge· Atina,, 10 {Hususi) - Balkanl~r Londra, 10 (A.A.) - Hindt>nburg tüler de bundan doğuyor. ~d'"·tr u M"'d"rl=•ır>i, • · noksan ' ilik aan•Y• pro • k k k · · · • b" B · t" b ·· ·· ıt·· v tn"kalar 

,... •• -: 

0 

mum u u --1 v 5 247.659 kt bulunan bet ıene . 1 ak "mrük çocu oruma ongresı meaaısım ı • balonu bu akpm saat l 7,30 da Fredi- u cemıye 1• u gunı u e en • 
'-Ulnruk v 1 h" 1 Bakan agı ' rne e ik eticeaa o ar 111 • • • K · 1 . . . . dan kurtarmak mümkün olduğu gün, Ce-lçi,ıer· ~ n ~r ar 4 466. 744 Matbu~t ramımızan tatb ah n 1 ek eluiJnıenin gÖ· tınnıfhr. ongremn son top antısın - nhıllafende karaya mmıthr. Balonun miyeti Akvam, belki. kendisinden beklenen 
1.1.,...: M··~··· · 111 .395, Emnı· varidotuıda hutule :::: om-mdan ileri da kral tarafından Fransızca bir nu - yanlız üç motörü ifliyordu. Bunlar • Mnnetô k"men gö<eh;Jocekı;,. Ab; tak· 
ht i 1 • uU ur uguM""dürlüğü 4,496.003 zönünde bulunduru tuk söylenmittir. dan biri Akdeniz üzerinde yolda ta- dirde hiç bir zaman, bu teşekkülden bir 

Jand fen U m~ u d nlığa 9.589.75
2 

gelmektedir. MELE VERGiSi .. •• k b J • mir edilmittir. fayda beklememelidir. Biçare Mançuriya 
b,, i,~rn~ D~~. x.. u~;~o~480. Sihhat ve .. MUA le vergili geliri karı~lığı Tutun e s er erı Pariıs, 10 (Hususi) - Fredirihsha- ve Habeşistanın başında patlayan kabak, cı erı DtUUU1 

1

•• • O 587 lı- Her uç muaıne ı· tahmına· f · H' d b bal A · d l l 1 b 1 1 ~•Yal yardam Bakanlıjl. 5.62 · . 'Ba ılın 16 milyon ara . 1 Ankara 10 (Hususi) _ Gümrük ene men ın en urg onu merı· bu iddiamın birer e i i sayı a i ir er. ~ Urnum Müdürlüğü 95,040, Adlı~e 10~ olarak 1~;;6 geliri 19.100.000 hra o a· fnhisarİar Bakanlığı tarafından ha- ikadan 35 yolcu getİrmİftir. Selim Ragıp lcaııı,~ K .. l "r Bakanlıga tına kart• . . ir ve 1 -. 
Sss gı S.966.

208, u tü v 12,550 .. 005, rak tahmin edılm1t isrtHLAK zırlanan tütün eksper nizamnamesi - -

~ ·~&~~~~=1~~ ~d~p~«m~,~ınm~~~~~·~N~mm-~----~--~-----------~--------, d~:rıomBakı ~laiı 4
·
4
k
7 

• ı) 4s.13S.135, Şeker, Glikb?z'•--un maddelerin geliri me ehliyeti olmayanların tütün alım 
ı.,, .. a anlagı (kara ııın k ı) ·ı diğer ar a.. ahıni lu~- ı 1 k ed 
••&İqj M'"daf Bakanlığa (Hava asın katı 1 e . . 16 650.000 lir• t n ° ~ aatımı yapma arını menetme t ir. 
8.369.4;0 =n· M""dafaa Bakanlığı. (De- 1936 yılı aç;;35 ·tahaninah ise, 19·365·0001 Eksper olmak için en az orta tahısi. 
--~ kısma)' 6 04

1

9 8u58 Askeri fabrik:~~ nıaktadarBu. oksan tahmine $ebep, bu veri- lini ikmal etmit bulunmak ve Türk ol-lJ . . ' ,.,.u- . 'di. n f 1 hine yapı . 
. ":'· Mü. 3.238.155, Harita Umuın li~a 1 )arından rnükeJI~ e mak tarttır. Nizamname ayrıca cezai 

durt"~.. ı• nıeVSU . d' elerdar. hkA d ih . t kt d' ugu 766. 700. , liye· lan bazı an ırm ILA Ti a amı a tıva e me e ır. 
\'urdun korunmaaı vazife ve mes u ··ı rnıt o RLAR SAFI HAS . .. .. - -

tQu i.i:tcrine im olan muhtelif teıekku. tNH!S~ sminin indirilmesı yuzun· Fransa Holandadan da 
lertıı a lf v daima hazır Tuz ınhısar re . "rülen noksana • • 
L .. ı her ihtimali kartıl~~agaMu""dafaamıza d bunun varidatmdakı go ları gelirle- ISlıkraz yapıyor 

" Und 1 • • Mılb en · 1 · ar mevzu 
taha· ur~ ınaaı açan L- Ziraat, Kültür, mukabil, diğer ınıadı 1 asiyle 1936 gelir Paris, 10 (A.A.) - Matin gazete- ı 

la edılmekle beraucr da .. ") n artıf 0 ay k be d·~· .. F 
Sihh t d bütçeleri arasın rinde goru e . 31 150 000 lir asma ar- nin ha r ver ıgıne gore. • ransa 

a ve ıoıyal yar un · 19~5 ın · · · k d" b" • ·1cr kd k 
da tak · d'lm' • tahınmah . t hmin edılnıe te ır. Hollandadan ır ıstı az a etme sırn e ı ııtar. "1 800 000 2 700 000 lara a ·sı A d . b k l . l 'tarırn Bakanlığı bütç~ine · . ~ bu ıı 3 · ." I BUHRAN VERGi makaadiyle mster am an :a arıy e 
lir• fazla tahıisat konulmak surelıyl k IKTlSAD . · mevzularının bazılarınd~ pazarlıklarda bulunmaktadır. 
a, .. ._ r olarak te • Buh an verııs• -·•--bil hey'eta (A A ) M · ."""anlık bütçesi 8.079.251 ıra r .. rülmesine rnua- • Paris, 10 . . - atın gazete-
lif edilmektedir. . k nulan nok~ı.r. g;eliri gün geçtikçe artmaklit~ si franaanın Hollandada bir kredi 

M . • b .. tçesane o munııyesı . in 1936 ıe rı • kt ld w h b • • ...... oar.f Bakanlıgı u So al yar· u ktadır. Bu vergın . . • müzakeresı yapma a o ugu a erını 
-•ktar 1 800 000 S ğlık vr-; ıy bulunma . ahmin edılmlftar. • d' F • d'w• kr . 
d ' · · • a h · t l• soo.ooo 11 750 000 lar• ! tsl teyıt e ıyor. ranaamn ıste ıgı edı-~ lttı Bakanlığına verilen ta sısa · · MOV AZENE VERG nin bir milyar frank olduğu bildiril • 

•dar. t . . 1936 yalı geliri 16.900.00? kted" 
VARiDAT sOTÇES Bu verganın • . 1935 tahmı- me ır. 

ldan · edilmittir • ·-·····~··•••••••••:•··-····~·······:·•••••••••••••••••••••• .. . • tahıilitında ya s lira olarak tahmıD r dar pf, diier vandat gelarlernıde de lehte ola-
Bir lngiliz gazetesine göre Alman siyaseti. (Eteğinden çekilen lngiliz tİ&f 

bakam Eden, diğerleri Fransız dış bakanı Flanclen ve Sovyet hariciye ko
ht. .. ~Ynn vers~·--· ve bilhassa 19

3 
... tı ise ıs.ıso.OOo _ _':~ı.P~daki bu inki- rak biuedilir bir seyir takip etmektedir. 

.o:ıe çarpan ...... - iki .enelere .. _.ı..... ıelir k•1-

)ılı tahakkukatmda daha ev~e • 
1

iaki.-f::· =~-.,.,-------~ ... ·---.ıiı•-••iıım•••••••••••••••••••••••Iİ••••••••• ..._..an cörülea ebeaınıiYetli b• -

mişeri Litvinof yoldaıtır.) 



' San• 

Timarhanede arasıra 
bağlanmasına lüzum 

görülüyor 

1 

sa 

Yeni fındık 
• • 

nızamnamesı 

Fındık ihracatının mürakabesine 
dair olan nizamnamenin baı:ı madde· 
leri, görülen lüzum üzerine deği~tiril
mi,ti. Yeni nizamnamenin tatbikine 

B d L~ ··dd t l z t' dünden itibaren baslanmıstır. un an oır mu e evve ey ın - • · . . 
b d H fı Al. d b' ıeıı· Eski nizamnamede, ihraç ıskelelerı urnun a a z ı namın a ır u . • 

POIT~ 

t 
ı Muallimlik için 
Mü•abaka 
imtihanı 

imtihanda muvaffak ola
mıyanlar Gazi Terbiye 
Enstitüsüne Alınacaklar 

Nisan 11 

BOyUlr, mükemmel ve muhteşem Fransızca sözlll bir film 

MiŞEL STROGOF 
JULES VERNE'in ölmez eserinden iktibas ve 

ADOLF WOHLBRUCK· ARMAND BERNARD - COLEnl! 
DARFEUIL CHARLl!S VANEL 

tarafından temsil edilen bu emsalsiz Şaheser. 

SÜMER ve SARAY 
sinemalannda birden her seansta salonu hıncahınç doldurmaktadır, 

2 safha tekmili bir defada k H k k b .. . l ··ıd·· olarak gösterilen Gıresun, 1 rabzon, H . d 
arısı avvayı e me ıçagıy e o ur- Ü azıran a muallim mektepleri me· 
·· 'k' .. d dl' y Ordu, Rize, nye, Gürele, Vakfıkebir, l d 

m~,ı ıgun~nra aa rye ~~n zunan arasm a orta mek~pk~e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· · d k ı k B kı ko··y em Fatsa, Sürmene, Tirebolu iskelelerin - ·r·· k h .. yerm e ya a anara a r ra - . ur çe, tari , coğrafya ve fen bilgisi 
k- ı· h t · .. d ·ı · t' den, Vakfıkebir, Sürmene ve Tırebo- 11. l'kl MiLLf SiNEMADA zı a ıye as anesıne gon erı mış ı. . . . mua ım ı eri için bir imtihan açıla -

M'.dd . Ty k l h t · lu iskeleleri lağvedılm'i,tır. caktır. Bugün 
d 

ud .. eıHumfumAı ıl~e •. a ·ıık as .. anehsıdn- Tombul fındıkla sivri fındığın ka .. 1 'h 
en un a ız ının ı muşa e e } . b . .. d . mtı ana en az üç yıl mesleklerin-

i . . R d AI' . l rıstırı ma nıe etı yuz e onu geçmıye - d ff k . raporu ge mıftır. apor a mm e - · . e muva a olduklan müfettış rapo-

Mevsimin iki bOyük filmi birden 

l·TABZAN YAMYAMLAR ABASINDA 
leri ve kollarile bir takım hareketler cekt~r • . . . d k' .. ..k bo k riyle sabit olanlar alınacaktır. İm ti -

... h' k dı~ t h Bır partı ıçın e ı çuru , zu , h ] 1 yaptıgı ve ıç onuıŞma gı, avn a· f d ki . be . .. d an ar yazı ı ve sözlü olacaktır. 

Her sahnesi, her metresi insanı heyecandan titreten müthiş bir film 
ve şimdiye kadar çevrilen Tarzan filimlerinln en gnzeli 

k l · .. d d ı · ld ... acı ın ı arın nıs ti yuz e yarım ve y ] I 
re et erme gore e e ı o ugu mu - k 'k fı d ki . be . .. d azı ı o anlar vilayet merkezlerin-
hakkak b ı d ... 1 d H f A kırı ezı n ı ann nıs tı yuz e d .. 1 .. 1 . A . 

2 ·AVLANAN OONIL 
Gençlik, aşk; saadet, zevk, neşe ve hayat taşıran ve başından sonuna 

kadar hO.mmalı bir faaliyet içinde geçen bir eser. 
u un ugu yazı ı ır. a ız • . f 1 l k e soz u er ıse nkarada Gazı terbi -

ı- h d "t d" b" d 1 1 k bırden aza o mıyaca tır. . .... d la k n aatane e mu ema ı ır a gın ı .. . . ye enıtıtuaun e 0 ca tır. 
içerisindedir. Kendisine bazı zaman F ındıgın to~bul. ve ... ~ıvrı ol~şuna Türkçe imtih~ı ] 5 haziranda, ta-
nöbct gelmekte ve bu nöbetler geldi - göre vurgun nıshctı degışme~ted~r. rih, coğrafya 16 haziranda, riyaziye ~--• 

Mümessilleri: CARY GRANT ve FRANCES DRAKE 
Aynca: En ıon FOKS JURNAL HAV ADİSLERI .._ _ _, 

~um~~bn~~~upWm~~~ Tomb~~~a ~gun nnhctı ~ 17hu~Md~&nW~~~ b~~~i ~-------------------------~ 
leştiğinden bağlanmasına lüzum gö .. çok yüzde sekiz ve sivrilerde vurgun 18 haziranda yapılacaktır. Jstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 
rülmektcdir. Akıl hastanesi Ali hak - nisbeti yüzde on beştir. Sözlü imtihanlar ise 17 ağustosta 
kında son ve kat't raporunu be, on Fındıklann muayene ve tetkik işle- yapılacaktır. E • t S d ""' 
gün sonra müddeiumumiliğe gönde .. ri Türkofis merkezine memuriyetleri Yazılı imtihanlarda muvaffak ola • mnıye an ıgına 
recektir. tasdik edilen eksperler tarafından mıyanlar sözlü imtihanlara giremiye - 2180 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilme-

' 
B k kontrol edilecektir. ceklerdir. · k 5 kd d'l Milll . ~Uda aa a am~m. Yazılı ve sözlü İmtihanlara giren aıne arar verilen ve tamamına 545 lira kıymet ta ir e 1 en 

annesmm cenaze merasımı ı• b 1 mua1Jim1erden azami muvaffakıyet Kadıköyünde Tuğlacı bqı mahallesinde eski Çamurlu oğlu yeni Ya· 
Milli Müd.taa Bakanı General Kazım Stan U gösterenlere orta mektep muallimliği ver ağa sokağında eski 1·1 yeni 35, 35 numaralarla murakkam bah· 

Öz.alp'ın vefat eden annesinin cenazesi F • ı• ehliyetnamesi verilecek ve bu gibiler- çeli ve müştemilAh olan bir evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. 
dün merasimle kaldınlmııhr. Cenaze na- estlV3 ) den bakanlığın uygun göreceği orta Arthrma pqindir. Arthrmaya ittirak edecek müşterilerin kıymeti 
mazı Tetvikiye camiinde JoJınmtJ, Cenaze- okullarda muailimlik edeceklerine dair be k b b k 
yi pek büyiik bir kalabalık takip ehniftir. B 1 k 1 I b 1 muhammenenin % 7,5 nis tinde pey a çesi veya milli ir an anın 

General Kazım Ö:ıalp'a ve diğer aile . .u s~~e, yapı aca ~an stan u taahhütname alınacaktır. teminat mektubunu h8mil olmaları icap eder. Müterakim 

efradma samimi taziyetlerimw beyan ede- ~ı~tı~almı~ ~eçen lse~ek~d~n . :~h~ ~a~h ve sözlü imtihanlarda mu- vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan ve 20 senelik 
ris. ıyı oması ıçın ça wı ma ta ır. ·ıstı- va a yet gösteremeyenlerden iste - Vakıf icaresi tavizi borçluya aittir. Arttırma prtnamesi 

Üniversitede toplantı 
Önümüzdeki pazartesi günü Üni -

versitede rektör Cemil Bilselin baş -
kanlığı altında bütün fakülte profe -
sörleri tarafından bir toplantı yapıla-
caktır. 

Bu toplantıda dil meselesi üzerin -
ae :. ")nuşulacak ve profesörlerin bu 
husustaki mütalealan sorulacaktır. 

Rumen seyyahları geldi 
Dün, «Prenses Maritsa)) vapuriyle 

eehrimize 40 kişilik bir Rumen kafile· 
si gelmiştir. 

Kafile içinde, bir kaç meb'us. 3 mi
ralay, 3 mühendiş ile Rumen temyiz 
mahkemesi reisi ve profesörler bulun
maktadır. 

vale iştirak edecek Balkan devletleri- yenler otuz yaşını geçmemiş o1mak 
ne müracaat edilmi~tir. şartiyle Gazi terbiye enstitüsüne ley .. 20-4-936 tarihine müsadif Pazartesi günü dairede mahalli mahsusuna 

Fistival proğramım hazırlayacak li meccani oJarak kabul edilecekler _ talik edileoektir. Birinci artbrması 13-5-936 tarihine müsadif Çarşamba 
olan komite yakında vali Üstündağın dir. günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttır• 
riyaseti altında toplanacaktır. Burada kendilerine üç söme~tr için- mada bedel, kıymeti muhammenenin % 15 ini bulduğu takdirde üste 

Komitede turizmle al§kad b ... de ders gösterilecek ve bu gibilerden bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahhUdü baki kalmak üzere 
tün makam ve müessesata :ensu~ üç sö~estrl~k tahsil sonunda muvaf- arttırma on bq gün daha temdit edilerek 28-5-936 tarihine müsadif 
murahhaslar bulunacaklardır. fakıyeti sabıt olanlara orta mektep Perşeme günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma 

P ... h ı d k k muallimliği sahadetnamesi verilecek- neticesinde en çok arlttranın üstünde bırakılacakhr. 2004 numaralı rogram azır an ı tan sonra, o- t' ' 
mite azaları aralarından bir «İcra hey- ır. İcra ve İflas kanununun 126 mcı maddesine tevfikan haklan tapu si• 
ti» seçecekler ve bu heyet derhal fa .. Vali geldi cillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alikadaranın ve irti• 
aliyete geçecektir. Vali ve belediye reisi Muhiddin fak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair 

Fistival münasebetiyle, fehrimize, Üstündağ dün sabah Ankaradan şeh- olan iddialannı ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müs• 
beynelmilel şöhreti haiz bir çok sahne rimize dönmüş ve dün akşama kadar bitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak• 
san'atkarlarmın davet edilmesine ka _ belediyede meıŞgul olmuştur. lan tapu sicillerile sabit olınıyanlar sahş bedelinin paylaşmasından. 
rar verilmiştir. hariç kalırlar. Daha fazla malCimat almak istiyenlerin 934- 1671 

------- 1' 10••befçı• numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri 
Belediye tahsilata ehemmiyet 'Y~ kıymet raporunu görüp anlayacaklan ilan olunur. (1025) 

veriyor Eczaneler Seyyahlar, 'ehrimizin muhtelif yer
lerini gezdikten sonra, sah günü mem
leketlerine avdet edeceklerdir. 

Belediye hesap işleri müdürlüğü 
tarafından bir kaç defa tamim yapıl • 
dığı halde ekser belediye şubelerinde 

Adliyede memurluk imtiham icra tatbikatına hiç ehemmiyet verilme~ 

Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
İstanbul cibetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Sır
rı Rasim). Bakırköyünde: (İstepan). 
(Beyazıtta: (Asador Vahram). Emin· 

u. Müdürlüğünden: 1 İnhisarlar ---------
300 lira muhammen bedelli 1 adet hassas maktap makinesi ile 800 lira 

muhammen bedelli iki adet orta boy demir maktabı farlnameleri mucibince 
ayrı ayrı pazarhkla satın alınacaktır. 

Ad1iyede bulunan münhal katiplik- deği anlaşılmıştır. 
lere alınacakların şifahi imtihanları Sene nihayetinde tekrar yapılacak 
bitmiş ve bu imtihanda otuz üç kişi tetkikat neticesinde haciz kararı alın -
muvaffak olmu~lardır. Dün de kaza - dığı halde borcunu vermiyenier hak -
nanlarm tahriri imtihanları ile, el1e ve kında icrai muamele yapılmamış mü
makine ile sür'atli yazma imtihanları keliefler bulunduğu anlaşıldığı takdir
yapılmıştır. Netice bir kaç güne ka ~ de alakadar tahsildarlar şiddetle ceza
dar anlaşılacak. muvaffak olanlar ilan landırılacaklardır. İcra muamelatını 
edilecektir. takip ve icra ettirmeyen bu gibi ~u -

Bir kızı bayıhncaya kadar 
dövdüler 

be memurları da tahsildarlarla birlik -
te tecziye edileceklerdir. 

önünde: (Beşir Kemal, Cevad). Fe
nerde: (Arif). Karagümrükte: (Ke -
mal). Küçükpazarda: (Necati). Sa -
matyada: (Eerofilos). Şehıemininde: 

(Nazım). Şehzadebaşmda : (lsmail 

Vermek isteyenlerin fal'lnameleri almak üzere hergün, paurlık İÇ\İn de 
2/Vl/936 Salı günü sa.at 14 de Kabat llfla levazım ve mübayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonuna müracaatlan. «1921» 

Hakkı). 

Beyoğlu cihetindekiler: Şehzadebaşı 
Galatada: (Kapıiçi). Hasköyde: TURAN tiyatrosu 
(Halk). Ka!!lımpaşada : (Merkez) . Naşlt - Halide 
Sarıyerde: (Nuri). Şişlide: (Maçka). Bu gece saat 20,30 da 
Taksimde: (İtimat, Kinyoli, Tarlaba • R A M UNA 

istilnbul Bel"diy~si 

~ehirTı'yatrosu 
Tepebaşı Şehir 

Tiyatrosunda 
Bu 

Üsküdar tütün imalathanesinde 
çalışan Müzeyyenle Ayşe, Mükerrem 
ve Melek kavga etmişlerdir. Üç kız bir 
clup Müzeyyeni bayıhncıya kadar 
dövmüşlerdir. Müzeyyen tedavi edil -
rnek üzere Zeynep Kamil hastanesine 
kaldırılmış, kavgacılar yakalanarak 
haklarında takibata başlanılmıştır. 

şı). operet 3 perde ıı J 

Merzuka iyileşiyor Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: ,, 

Hüseyin pehlivan tarafından Kara- Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 111 L O K L O 
111111111111111 

111...111 

akşam saat 20 de 

TOSUN 
köydeki mahallebici dükkanında vu- {Yusuf). Kadıköyde Söğütlüçeşmede: R • TUrkçeye çeviren 

S Moray 
Komedi 3 perde 

rulan Merzukanın sıhhi vaziyeti gün (Osman Hulüsi) . Muvakkithanede: FERAH Sinemada 
geçtikçe iyileşmektedir. Merzuka ha- (Saadet). Üsküdarda İmrahorda: (İm- 111111111 

rahor) . a._ l..nn}adı la konuşamamakta, istediklerini işa - ~--------------' ~ ,,.. ~ · 
retle anlatmaktadır. ------------------------------------------- ---ı 

Dün de işaretle açlığını anlatın~ ve A N D A R K 
süt içmiştir. Beyoğlu Zükur hastane - ~ .. 

Bir yankesici tevkif edildi sinde tedavi edilen Hüseyin de gün .. 
Sabıkalı yankesicilerden Y akup geçtikçe iyiliğe yüz tutmaktadır. 

Bostancı ile Kadıköy arasında ir?leyen Hüseyine, vurulduğu dakikadan 
tramvay arabasında bir yolcunun ce- beri ilk defa olarak dün biraz süt ve
binden para çalarken yakalanmış müd- rilmiş, fakat Hüseyin sütü müşkülat
deiumumiliğe sevkedilmiş, tevkif o- la yutabilmiştir. 
lunmuştur. - - - - ---

incir hırsızları mahkum oldular Vangm başlangıcı 
Dün sabah Bahariyede Limanpaşa Asmaa1tında bir hamalın sırtından 

sokağında 44 numaralı evde bir yan- incir çalmaktan suçlu Ali beş ay, Hü
gm çıkmış sirayetine meydan veril • seyin ve . Maksut da 52 gün hapse 
meden söndürülmüştür. mahkum edilmişlerdir. 

1935 senesinde Berlinde yapı lan 
Beynelmilel lilm kongresinde birinciliği kazanmıştır. 

Tarihin en muazzam vak'ası 100 sene süren harpte Fransayı kurtaran kahraman genç kız. 

50.000 figüranla vücuda getirilen büyük film. 

Yarm matinelerden itibaren T O R K S İ N E M A S l N D A 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Konuşma: 

Edebiyat 
Fabrikası İzmit Kağıt 

·lşiemeğe Başladı 
Dünyada bk [)da Kiğıb Türkler !cat Etmişler Ve lık 
Kiğıt F abrikasnu Semerkantte Turkler Kurmuşlardı 

tnuştur. 

izmi~ Panayırana Yardım 

• 

Öğütülen 
Altınlar 

B_ir Köylü Kadının Beşi· 
bıryerdeleri Değirmende 

Öğütüldü 

Tahsisab . 
1 ) P nayır korııızm ir 8 (Son posta - a . . • 

tesi b k ı .. v'ı)ayet ınedısıne baş 
aş an ıgı, ardııtt 

Vurarak 9:l6 lzınir panayırına Y .. . · · Bu ınu· 
tahsisatı konmasını ısternıştır. 

_ Bak, buna rnenuıan 

clum. Hasan Bey! 

~ol· ı . . . Ruhaahd 
• \ ... anlardan- 1 

deni&İ dol· ı . . . Bundan aoara bel~diye 1 Hasan BeJ _ Eyvah l Oy. 
ceaa a111CAkm'I l le ise, :rıDardanberidir Halici 

dolduran IQiıthane deresi 
yanch, desen el 

racaat tetkik eclilınektedir. 

s.,ı. 5 

Anketleri 

Arabkirde Bir Htrsaltk 

Arap. saçı .gibi 
Çocukla• muharebe ~ywıu 01-DUYOr, 

ludı. İki çocuk karaılaltı; biri: 

-Barnl 
Dedi, öteki aldırmadı. Tekra1'a4ı: 

- Bom dedim ya, sen mai}Up ol

dun yere yat .. 
Çocuik kmh~ 

- Y&tm1Yacaiım ben mailüp o1ma• 
dım. 

Ç K ıje .eordwn; 
- Sea mıeai-. öteki madaıın ne'> 
- B• Habetim. o da ltıal,.ı 1 

* Habeşistan ~et\er c~rniyıetine ıo-

ruyor: 
- Hani &anar. mecri .tedbirler hak· 

kındaki fermanınız neredel 
Milletler Cemiyeti ceva,p veıiıror: 

- Tozdan, cldmancnn ~ena• o

kunmuyor kil 

* HUetleır ltaJ.yaııJMJa beıb•J& kalmak 
._._derm•ı Niba.yet o.lar da: 

- Eld.ı plecıık ha)'ar, aıı.'htaa 
..-. ı .demiı oldular-

* 
8iiıi.,le hir J.avadia girebiliriz: 
ınhalyaıı ~aı..1ndan alınan ha• 

berler.e ;eöre Adiaababanın bombar.dı· 
.manı ıfilen deiil sembolik bi.r tarzda 

olmuftur.-» 

* Habeşler hep bir a,ğızdan söy'tüyor• 
larmış: 

((Teknede hamurı> 
«Sokakta çamur» 

'< V ~r allahım vem 
«Bir ıulu yaimurıt 



6 Sayfa 

Satılık zevceler! 
)#. * ~ 

1ngilterede bundan 104 sene evveline gelinceye 
kadar bir erkek karısını istediği zaman müza

yedeye koyar, parası ile yeni bir izdivacın 
masrafını görürdü 

Londra aazete • 
lerinden Sunday 
Ekspreaa ıon nüs
hasında tuhaf bir 
haaıseden bahacdi -
yor. 

Bu gazetenin net· 
riyatına aöre lngil -
terede erkeklerin 
karılarını satma -
ları adetti. ve bu 
adet bundan 104 
tene evveline ka -
dar devam etmittir. 
104 sene evvel Lir 
aalı günü, bu ade
tin yer yüzünde ya
tadığı son gün ol -
muştur . O gün 
yapılan sabş fU te· 
kilde cereyan et -
miştir: 

«Jozef Tomson 
namında bir çihçi, 
üç yıldanberi karısı 
olan kadını çarşıya 
getirmişti. Kadın 

burada müzayede -
ye konacak ve sa -
tılacakb. İncilür bdmlannın 100 aene evvelki kıyafetleri. 

Adet, satılacak olan kadınları bir tedir değilse de bu içkileri çok iyi se
sandalyenin üzerinde durdurmak ve çer.» 
bu suretle herkesin kadını görmesi • Çiftçi T omsonun bu sözlerinden 
ne imkan vermekti. sonra toplanan müşterilerin müzaye-

Kadın sandalyenin üzerine çıktık- deye girmeleri beklenmiş, fakat her -
tan sonra satıcılardan biri müşteri kes biribirinin yüzüne bakmış ve kim
toplamak için bağırıp çağırm~tı. Halk se müzayedeye iştirak etmek isteme -
toplanmış ve kadını gözden geçirmiş- m~~tir. 
ti, bu iş de yapıldıktan sonra erkeğin Mezatçı lazım gelen teşviklerde bu
karısını ne için satmağa lüzum gör - lunmuf, kadının meziyetlerine göz ka
düğünü izah etmesi lazımdı. Karısını maştıracak bir şekil vermek için uğra
en son satan lngiliz çiftçisi Mister şıp durmuş, fakat hiç bir netice elde 
T omson şu sözleri söylem işti: edememiştir . 

«Baylar 1 Karım Marian T omsonu Nihayet kadının kocası ümidini ke-
müzayedeye koyuyorum. İçinizde secek hale gclmif karısını alıp tekrar 
müzayedeye iştirak edecek olanlardan evine götürmeyi düşünmeğe başlamış
en fazla para verene bu kadını sataca- tır. Fakat mezatçı, kadını satıp bir kaç 
ğım.lkimiz de biribirimizden ayrılma- para kazanmak için sonuna kadar uğ
ia karar verdik. Bu kadın, benim için raşmağa karar vermiş ve adamı biraz 
bir yılandan farksızdı. Kendisiyle ra - daha aabretmek için kandırmıştır. 
hat etmek, bahtiyar olmak için evlen- Alq,ama doğru mezat yerine bir ya
miftİm. Rahat yüzü görmedim. Ve hancı ııelmiştir. Adı Josef Mears olan 
hayatım işkence içinde geçti. Bu ka- bu yabancı, işi anladıktan ve kadını 
dm, aile hayatım için bir felaket oldu. gördükten sonra mezadı açtı ve yirmi 

Kadının fena tarafını böylece size şilin (yani bir İngiliz lirası, bizim pa
anlatmış bulunuyorum. Şimdi de iyi ramızla altı küsur lira) vermiştir. 
tarafını anlatmak isterim. Müzayedeye ba,ka kimse girme -

Kanm roman okuyabilir, inekleri miş ve yabancı Mister Mears yirmi fİ· 
sağar. Bir insan nasıl bir bardak suyu lini ödeyerek kadını koluna takıp git
kolaylıkla içerse karım da ayni kolay- miştir. 
lıkla hem güler, hem ağlar. Kendisi ev Bu vak'adan sonra zevceleri çarşı· 
için lazım olan içkileri yapmağa muk- da satmak adeti kalkmıştlr. 

<;ÖNÜL İSLERİ 
S evgilimin 
Arkadaıını 
S eviyorum 

«Uzun müddettenberi bir gençle •e· 
viıiyordum. Bu genç geçende beni ar -
kadaılarından birine tanıttı. Bir müd
det 11<>nra bu adam bana alaka göster -
meğe başladı. Nihayet bir gün beni sev
diğini söyledi. Garibi fU ki bende de o
na karşı ayni his uyanmıştı. Fakat bu 
hiMimi ona söylemek istemedim. Çünkü 
evvela birinci sevgilime karp bir hiya
net teıkil edecekti. Sonra da onların a
rasını açmağa sebep olacaktım. O gün· 
denberi müthiı bir ıztırap içindeyim. 
Günden güne bu adama karşı sevgimin 
arttığını duyuyorum. Ne yapayım, nasıl 
hareket edeyim?» 

Perihan 

hareket olmamakla beraber, gönül fer
man dinlemiyeceii için, ikinci ıence 
aevıinizi aöylemekten ve onunla evlen
ınekten çekinmeyiniz. 

* cıÜç aydanberi bir kızla sevişiyorum. 
Son günlerde kızın sıhhatinden şüphe el· 
meğe başladım. İkide bir rahatsızlanı . 
yor ve yatıyor. Zayıf, cılız ve hastalıklı. 
Fakat o kadar cana yakın ki bir türlü ay
rılamıyorum. Bu temas benim için teh· 
likeli midir? Onda sari bir hastalık o -
lup olmadığını nasıl anlıyabilirim? il 

Moda: Jhsan 
Haatalıklı bir kızın aevipnesi de, ev

lenmesi de kendisi için tehlikelidir. Fa
kat haıta kı:z.1ar daha çok hassas olur
lar. OnJan kınnağa ve yese diqürmeie 
selnıez. Binaenaleyh bu haıtalığı hak
kındaki ıüpheniz bir kanaat haline ıel
medikçe onun kalbini kırmaktan çeki -
nin. Yalnız onunla evlenmek huıusun -
da ihtiyatlı olunuz. Bu tarzı hareket 

Sevai her ıe)'İ mazur gö~terir. Birinci hem onu, hem ıizi kurtarır. 
levgi!inizi feda etmek pek abliki bir TEYZE 

·ION POST~ 

F ransada bir 
casusluk davası 

Kendisine "Fas Yıldızı,, 

denilen güzel bir Fransız 
kadını mahkemede 

beraet etti 

Paristen yazılıyor: 

Bütün Avrupa sahnelerinde Fas yıl
dızı diye ,öhreti olan dilber Frans Ku
ripling Alsasın Meç ağır ceza mahke
mesinde muhakeme edilmiştir. 

Bir adı da Margarit olan bu güzel 
kadın ile kocası ve arkadaşları casus
luktan suçlu idiler. 

Aylarca Avrupa matbuatını işgal e
den bu casusluk hadisesinin hülasası 
'udur: 

Alsasta bir noterin oğlu olan müla
zim Kripling, 19:{6 senesi iptidaların
da Bordonun en güzel kızlarından 
Franı Labato ile evlenmişti. Düğün -
lerinden sonra da F ransın ailesinin ika
met etmekte oldukları Robaya gitmiş
lerdi. Bu arada mülazim Kriplingin 
vazifesi Meç kalesine tahvil edildiğin
den karısını alıp buraya yerleşmişti. 
Mülazimin ebeveyni Saarda oturuyor
lardı. Günün birinde mülazim karısını 
ebeveyni ile tanıştırmak için oraya 
götürmüştü. 

Kripling buraya geldikten sonra 
kendisine profesör ünvanını veren ve 
senelerdenberi Fransa hududu ve Saar
da casusluk yapan bir Alman mülazi
mi ile tanışmıf, dost olmuştu. Bun -
dan sonra da genç karı koca büyük 
bir israf ile yaşamıya bcwlamışlardı. 

Bu israf alakadarların nazarı dik -

Marıarit 

Nisan 11 

En kuvvetli şair, romane1 ve hikayecimiz kim ? 

Halid Ziyanın Cevabı 
* * * " Bize türlü türlü lezzet, türlü türlü zevk ufuklan 

açan büyüklere karşı haset ve husumetle değil, 
hürmet ve şükranla mütehassısdık ,, 

Halid Ziya Uşaklıgil: 
- Meşrutiyetten sonra gelmi§ tair

lerimizin en kuvvetlisi kimdir~ Suali
ne cevap veriyor, ve: 

- Ben, diyor, isim zikretmemiye ye
minliyim. Hem böyle bir suale tek 
isimle cevap verenler, hiikümlerinde 
daima yanılabilirler. 

Çünkü san· at sahasında; imtihanda 
talebe derecesi tayin edercesine yapı
lacak tasniflerde isabet olacağını hiç 
ummuyorum. 

Onu bu sorguda konuşturmaktan 
böylece ümidi kesince, mevzuu değif· 
tirmek çaresine başvurdum: 

- En genç şairler büyüklerin la -
kaydilerinden şikayet ediyorlar. Ve me
sela sizin devrinizdeki şöhretli yazı -
cıların gençleri böyle hor görmedik -
lerini söylüyorlar. Haklı mıdırlar der-
siniz) Halit Ziya Utaklıail 

Bugün «alaka» vazifesini yazıyorum. Ve bu kabil tarizlere hiç 
gençler ya,hlardan fazla ihmal edi - değilse 500 defa uğradım 1 
yorlar. - Onların içinde beğendikleriniz 

de var mı~ Biz gençliğimizde eskileri okurduk: 
Nabinin felsefesine, Nef'inin musiki- - İçlerinde bittabi ümit veren isti• 
sine, Nedimin suhluğuna ve şeyh Gali- datlar var. Fakat henüz filiz halinde• 
bin hayaline meftun olurcluk. dirler. Bence en fena cihet; şiir yaz -

Ve bize türlü türlü lezzet, türlü tür-
manın çok kolay bir iş sayılma:.ıdır. 

Bu çürük telakki yüzündendir ki, 
lü zevk ufukları açan bu büyüklere k 

~öhret savaşına kalkışanlar içinde ço 
karşı haset ve husumetle değil, hür - cılız tipler de görülüyor. 

met ve şükranla mütehassistik. Mesela Ve onlamn neşrettikleri r isaleleri 
kendi hesabıma ben, Recaizadenin ben, sanat bahçesindeki verimli filiz
«Zemzeme» sini, Abdülhak Hanıidin leri gözden gizliyen yabani dikenlere 
«Hazinei evrak» sahifelerindeki man- benzetiyorum 1 
zumelerini, muallim Nacinin ccAteşpa- Sonra ben onların, kendileı inden 
re» sindeki; <(Şerraren sindeki gazel - evvelkiler hakkında kullandık) rı li -
lerini hala ezber bilirim 1 sanı da biraz serkeşane buluyorum. 

Talih bize onlarla karşıl8!\lmak fır- Farzı muhal olarak eski eserlerin, 
satlarını verdiği zamanlarda heyecan- günün sanat zihniyetine aykırı kaldı· 
dan dillerimiz tutulurdu. iJnı kabul edeyim: 

Bizden genç olanlara karşı da bit - Böyle olsa bile, o eserler nıhayet, 
tabi, büyüklerimizin bize karşı takın- tıpk1 çiniler ve halılar gibi sannt ) cı -

dıkları sahabetkar muameleyi göster- digarları arasına katılır. Ve mefahiri 
meğe çalışırdık: milli yeden sayılır. Böyle yapmayıp ta 

Faik Ali, Hüseyin Siret, Celal Sa • onların kendi zamanlarının telakkisi
hir, ve daha sonraki Fecriati şairleri ne uygun meziyetlerini inkara kal • 
hep Tevfik Fikretle, Cenap Şehabed- kışmak: . .. 

· · · ... · l · l d - Biz meydana gelmeden once, bu dının takdırkar hımaye en atın a ye- f'k' k · · · h' b'r 
· · l d' toprağın ı ır uvveı namıyesı ıç ı 
tıtmıf er ır · . . .. .. mahsul vermedi 1 demekle birdir. 

Ve ben hayatımı~. ı~ı en buyuk aa- Bu da, memleketin ve milletin isti· 
katini çekerken mülazim· Kriplingin nat heyecanından hırını, Mehmet Rau- d d h' kt k · yurda karı.İ .. ·-. 'Ik h'k" . . a mı ıçe sayma ır ı, T 

amirlerine casusluk ihbarları da gel - fun ~na gonderdıgı ı ı ay~sını o - hayli hazin bir küfran teşkil eder. 
meğe başladı. kudugum zaman du:mu.ştu~ · Sigarasını tazeliyen değerli edip: 

Amirleri Kriplingden şüphelenmek- Hem o kadar uzaga gıtmıye ~e ha- _ l,i, dedi, bir de başka zaviyeden 
le beraber kat'i delail elde edebilmek cet} Bugiln hala, bana gelen yıgınlar- mütalea edelim: 
için uğraşıyorlardı. la şiir risalecikleri içinde bir güzel mıs- Eğer gençler, işgal cdebilcceklert 

Miilazimin genç karısı ile pek ya - raa rastladığım zaman, lezzetli bir şu- makamları fazla dolu görüyorlar da, 
kın hususiyeti olan zengin bir asker rup içmiş gibi oluyorum l yer bulabilmek için oralarda oturan • 
bu işe memur edildi. _ Ya bugünkü delikanlıların hakkı- lara çelme takmaktan başka çare bula· 

Asker, bütün bu öğrendiklerini a- nızda kullandıkları lisana ne deniniz) mıyorlarsa diyeceğim yok. 
mirlerine hemen yetiştirdi. Fakat a • Üstadın dudaklarında olgun bir gü- Fakat bu .. onların hem., acizlerini, 
mirleri bunlarla iktifa etmediler, her 1.. bel' d'. hem de şahsı menfaat hırsııe davran • 
halde bir vesika ele geçirmesini temin uş Beır ı. d d" 

50 
d be . dıklarını gösterir ki, hiç te daha az 

- n, e ı, • sene en rı yazı "f .. d -·ld' 
etmek için takibatına devam etmesini ____ ..... - ................................ ·--·- tccsau verıcı egı ır. 
söylediler. Bunun üzerine genç asker Hc!m bizde fikir, ilim ve sanat sa • 

larına sebep olmuştu. Güzel Frans bun- ki 
tekrar aıııklık rolüne devam etti. Gü- k h hası vehmettikleri gibi tıklım tı un 

T dan sonra Margarit ismini alara sa -
nün birinde postaya vermek iizere l k d • dolu değil, bomboştur. 

neye devam etti. Gazete er en isme k "b" 
Fransın kendisine emniyet etmiıı ol - Müsaade ederseniz bir es i ta ır 

" «Fas yıldızı »İsmini takmışlardı. Bü - d' 
duğu bir mektubu alıp amirlerine gö- kullanayım ve: Arzullahı vasia.. . 1• 

tün münekkitler bu yeni sahne yıldızı türdü. Mektup o vakit Sarburgda bu- yeyim l . 
ile ug-raıııyorlar ve fevkalade takdir e- Ed b' kl h 11 lunan Alman profesörü AmE"gere gön- '\" Evet... e ıyatın topra an, ı,. 

derilmekte idi. Bu mektup miilazimin diyorlardı. Margarit pek az zamanda değilse Allahın toprakları kadar ge • 
casusluğunu isbat etmişti. Bunun iize- pek büyük bir şöhret kazandı. niştir ı -
rine l fi temmuz 19;35 1ıünü mülazim Bir akşam gene seyircilerin alkışla- Sonra, ayıklamak meselesi, gelen 
tevkif edildi. Fakat Alman casusunun rını toplıyarak mağrur adımlar ile sah- nesillerin değil, zamanın vazifesidir. 
da yakalanması lazım idi. işi tetkik neden çekilirken iki sivil _ mem~~un Zamaı1 öyle zalim, öyle kahir bir 
etmekte olan müstantik güzel 'kendisini beklemekte oldugunu gor • çarktır ki, onun dişlerine takılan her 
F ranstan istifade edebileceğinianladı ve dü. Memurlar tevkif müzekkeresini şey gibi, bütün isimler de etrafa talaş 
Alman casusunu Meçe davet ettirdi. hamil idiler. Margariti alıp Meçe gö • halinde dökülür. Ve o talaşlar, esen 
hiç bir şeyden haberi olmıyan pro • türdüler. rüzgarlara katılarak savrulup giderler· 
fesör Ameger Fransız toprağına ayak Ertesi günü müstantik Alman casu- Güldüm: 
basar basmaz yakalanarak hapse atıl- su Amegerin kendisini de itham etmek- - Ya ne kalır üstat}. 
dı. te olduğunu ve casuslukta müştereken O da güldü: . 

Müstantik Fransın yakasını ~rak- çalıştığını iddia ettiğini Fransa ıöy - _ O kasırganın içinden kurtulabı -
mı;;ıtır. Frans hemen ailesinin bulun - ledi. lip te birer kaya parçası s~kletiyle ya• 

duğu Robaya gelmişti. Burada sahne- Bu suretle tevkif edilen güzel maçlarda tutunabilenler ... 
ye çıkmağa karar verdi. Günün birin - F rans bir hafta evvelisine kadar ha • Ve ciddileşerek ilave etti: 
de tiyatroda görünmesi bütün gaze • pishanede kaldı. - Fakat onlar da o kadar az kil 
telerin kendisini fevkalade alkışlama - Neticede güze! F rana J;>eraet etti. Naci Sadullah 
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D.. b · h yvanı diye 0 -unyanm en asıl a 
ı_ ki b·ı· e geldi? . .:uyunca aklınıza m ı ır n 
Belki bazınız ufak olduğu için karın-
cayı diiışündünüz. Belki bazınız sine

ği hatırladınız, içinizde deniz kenarın-
d Llk · onlar da a oynayanlar varsa ve: 1 

d ·ı bepelte ve yahut deniz anası enı en 

d 1 Halbuki ka-Yaz hayvanı hatırla ır ar. . 
· ı bile bı-rınca, sinek, hatta denız anas 

<:>. • • J ~. • hayvanın yanın -... ım soy eyecegımız 
d h k b.. ··k .. hem de her a em ço uyu t\lr, 

şeyleri vardır. Onun için onlar dün 

Yanın en basit hayvanı deiillerdir · 
Dünyanın en basit hayvanı amip -

ı b. h"cre var-erdir. Bunlarda yalnız ır u .. 
dır. Gözle görülemiyecek kadar ku .-

.. k 'k k la görülebı-çu tür. Yalnız mı ros op . 
liler. Halbuki insan, sinek, karınca bıle 
bir çok hücrelerden yapılmıştır. 

Sonra bu amiplerin, ne kaşları, ne 
burunları. ne de gözleri, ne ağızları, 

başka azaları 
Vardır. Yürüdük -
Çe de biçimini de
ğiştirir. Yemek 
Yiınek · istediği 
Vakit bir tarafı -
nı çukurla~tırır, 

Yiyeceği ~eyi ora
ya sıkı,ştırır. Hal
ka g ibi kapanır • 
~emek vücu • 
':Junun ortasın-

da kalır ve yer .. 
murtlar, ne de 

Bu hayvan ne yu k . 
k u yapma ıs-

doğurur. Çoğalma ' yavr b .. 
1 
.. 

'k' o u -tediği vakit de ortasından 1 ıye . . 
· ıkı a-nür. Böylelikle bir amip yerıne 

tnip olur. 
S. bu-

Nasıl meraklı değil ıni? · · ıze 
. . k d k Fakat ta-

n un bir de resmını oy u · f b"' 
bii bu çok, yüzlerce, binlerce de a .~: 
YÜtülmüşüdür. Biçimi her zaman y 

'Varlaktır 

Y · v. k' böyle biçim-alnız yüzecegı va ıt 
le.. · ç·· k .. b · hayvan daha faz-.e gırer. un u u 
la durgun sularda y~r. 

Kolay değil 
• H Kocaburun, 

1 - Küçükler: « ey 
h . k k vvetliyim diye 

er zaman bıze ço u . . b' 
·· . B' · ikimızı ır-ovun ür durursun.. ızım 

d bakalım ... » 
en leğenle kaldırsan a d . 

k ))arını sn·a ı · 
2 - Kocaburun ° k l v 

k . diyere ege· 
(<O da bir şey mi san ı .. » kl 

a çocıt arı 
ne Yapıştı., yapıştı amnı . . . ok-
kaJd dı Ç .. nkü leğenın dıbı y 

ırama •• u 
tu .• . 

SON POSTA 

11 1 

!bütün dairele: in~e bir MU· 

k üzerine zamkla yapıştırınız. 
avvanın k b" ~k 

O lar kuruya durur en o uyu par-
n ı kesip çıkarın. Noktalı çizgilerin 

çay h b" · · 
.. stünden kağıdı kırın ve e ram ıçıını-
u. . Ehram nedir biliyor musu
nı verın .. 

.. Hani Mısırda eski zamanlardan nuzr. 
kalma mezarlar vardır. Sinemada fa-

l 
.. "ırsu··nüz late onlar gibi .. Köşe-an gon · .. 

deki bitmiş resme de baka:s:ın.ız. ehra-
oldugv unu anlayabılirsınız. 

mın ne 

Bu haftanın bilmecesi: 

• en z en 

ve OYU 

Noktalı çizgileri kırdıktan sonra A 

işaretli boş parçayı öteki başta A işa
retli kısmın altına tutup yine zamkla ya 
pıştırın. 

Bundan sonra her yuvarlağın etra· 

fını oyup çıkarın. En büyük dairenin 

ortasında dört köşe kısmı da oyup çı

karın. Ve bunu ehramın tepesine ge

çirin. Şimdi oyuncak hazır 1 Gelelim o
yuna!. .. 

Yuvarlakları düz bir masanın bir u-

y 

ıc::.· 
o c::> 

.: C> 

t l beleriH Hor- Fakat siz ışimdi resme bakınca peki p paranın a e 0 d k diye bağudılar. amma burada ne otomobil var, ne ta-
yasa 1 n · 1 b d k .. f d. k · · d v ·1 ra, ge.~e · Po ara onları otomobı- e. e, ne e u e,. ıye~e. sını~, egı 

Çünku doktor P "t'" üyordu. İm- mı? Acele etmeyın .. Elınıze hır kalem 
d . kenarına go ur (1) k b 1 ' li ile enız .. l bir dinlensin- alın.. ra ammı u un .. (2) raka -

tihanlardan sonra «ŞOY e mını da bulun .. Aralarına bir çizgi çi-

ler» diyordu.. k .. fe vardı. Ar· zin .. Sonra 2 ile :J Ü de böyle bir ~i:ıgi 
Bir de kocaman u · Ah ile birleştirin.. Numara sırasım boz -bT eler ile doluydu .. 

tık içi ~im ı ır na varsak, yemek vak- madan ta 44 e kadar hep böyle ra -
b' denız kenarın k"feyi kamların aralarına çizgiler çizin.. 0-ır doktor Popara şu u 
ti gelse de . bT ne güzel seyler tomobil meydana çıkar. 
açsa içinde ~1ı:8~~r bile vardır, ' diye Şimdi sıra çocuklarla küfeye geldi 
"·ardır. Belkı P k manmı da bekli - değil mi~. Resme dikkatli bakın, her 
dört gözle yeme za tarafa çevirin... Doktor Poparanın 

i 
CAK 

En güzel 
.., 

oyuncagı yapıp 

tarif edeceğimiz 
oyunu 

oynayınız. 

cuna koyun .. Ehramı da öteki ucuna .. 
Şimdi ehramı üfleyerek bu yuvarlak
lardan birinin üstüne doğru götürmeğe 
uğraşın. Mesela: Ehramınızı üstünde 
15 yazılı olan yuvarlağın üstüne üf
leye üfleye getirdiniz. Sizin on beş sa
yınız olur. Bu sefer arkadaşınız. Ehr~
mı üfleye üfleye bir sayının üstüne 
getirmeğe uğraşır. Böyle sıra ile oy
narsınız. ikiniz de mesela: Beşer defa 
üfledikten sonra en çok hanginizin sa
yısı varsa oyunu o kazanını~ olur • 

Geçen Bilmecemizi 
Kazananlar 

Geçenki Bilmecemizde Kazananlar 
4 Nisan tarihli bilmecemizde birinci 

ikramiyemiz olan futbol topunu İstanbul 

19 uncu mektep 4 ten 26 7 H ayati V ural 
kazanmııştrr. Talihli okuyucumuzla lstan· 
bulda bulunan diğer kazananların pazar
tesi perşembe günleri hediyelerini bizzat 
idarehanemizden almaları lazımdır. Taşra 
okurlarımızın hediyeleri posta ile gönde
rilir. 

OYUNCAK 
Beyoğlu Rum Katolik mektebi 1 O 7 

Jan, Samsun Çarşamba Merkez ilk mek· 
tebi 243 Necmi Yılmaz, Fatih Eski Alipa
şa Mütercim Asım sokak 13 de Turan Akın 
Özü, Adana inhisarlar baş müdürlüğü vez
nedarı Sayar oğlu Necdet. 

LAsTtK TOP 
Unkapanı Zeyrek caddesi 6 da Mualla, 

Divanyolu No. 6 7 de Abbas, Çapa kız mu
allim mektebi B/ 3 ten 314 Zehra Konak-
cı, 

BOYA KALEMİ 
Sen Poşeri kız mektebi 2025 Şefika, 

Ankara Hacıbayram camü arka sokak 
Uydur mahallesi 2 1 de Saffet, Adana or
ta Ticaret mektebi 12 3 H. Tuğsal, Beşik
taş Abbas ağa yokuşu 67 de Suzan Ünsal, 
Gircson ismet okulu 5 den 16 7 Faile. 

(Arkası yarın) .................................................. ·-·-······· 
dört talebesini de göreceksiniz .. Bun -
lardan biri ördektir. Ötekiler ördek de
ğiJ amma .. Onun gibi bir şey ... Küfe
yi gördünüz mü?. Tamam... Şimdi 
yerlerini işaret edin .. İsminizi, adre
sınızı yazarak bilmeceyi bize 
~önderin.. Biz de size güzel, güzel he
diyeler yoUayacağız .. 

yorlardı. 

USTA BOVACI 

_ Boyayalıın ı .. - Eyi boyarız ba)'lDl. , - Bayım öyle parlata· 
- letemı;z... cağım ki, bakınca yüzünü gÖ· 

recek•in. 
- İstemez efendim, de

dik ya. Yüzümü &örmek iste• 
miyorum, / 

- Korkak. 

Sayfo 1 

Bu Bilmecsleri 
• 

·Biligor musunuz? 

Siz öğrenin sonra 
arkadaşlarınıza sorun 

Üç yumurtadan bebek yapabilfr mf. 
siniz? .. Yapamazsınız değil mi? .• Halıı 
buki ben yapabilirim. Bakın size d~ 

öğreteyim... Bir kağıdın üzerine yan11 
yana sıraya üç tane yumurta resmi Ç!" 
zin .. Yerden bakınca bunlar üç sıfır 
gibi durur değil mi?. Bir taraftan azı· 
cık ince amma zarar yok .. Şimdi bu üç 

yumurtanın sol tarafına 1 rakkamım 
yağın .. Oldu size 1000 .. Nasıl öğren
diniz mi? .. 

• * • 

içinde 26 harf olan kelime .. 
Ben size içinde tam yirmi altı tanô 

harf olan bir kelime yazayım mı?.~ 

Şimdi siz amma da yaptın dersiniz. 
«Hiç içinde yirmi altı tane harf olan 

kelime var mı?ı> Var ya .. Bakın söyle~ 
yeyim nasıl o zaman siz de hak vere
ceksiniz. Alfabe .. Öyle değil mi ya .. 

Alfabenin içinde yirmi altı tane harf 
yok mu? 

* * * 
B . ? en neyım •.. 

Dağları tırmanırım. Ovalara inerım. 
Yerimden kımıldamam.. isterseniz yi
ne hiç yerimden kımıldamadan sizi de
nize bile götürürüm .. Ben neyim bilin 
bakalım ... 

Bilemediniz mi~. H albuki bu çok 
kolay. Azıcık düşünseydiniz bulurdu
nuz, Ben söyleyeyim.. Yol... 

Biraz da 
Gülelim! .. 
Miki - Mektepte muallim bir sual 

sorduğu vakit çocuklar ne cevap verjr .. 
ler biliyor musun? 

Miki - Bilmiyorum .. 

Miki - Tamam .. Bildin .. 

• * * 
Kendini nasll buldun L 

Turgut hastaydı. Arkadaşı Emin de 
onu yoklamağa gelmişti.. 

- E, Tur gut söyle bakalım.. Bu
gün ıyısın galiba ..• Sabah kalkınca 
kendini nasıl buldun?. Bir fenalık fi. 
lan duydun mu?. 

- Yok canım .. Aynaya bakar bak· 
maz, kendimi buluverdim .. 

• * * 
Tayyaresiz çıkmak istemem .. 

- Suat, Suat .. Bak, tayyare taklalt 
atıyor ... Hey ... Aman ne korkunç şey •• 
Şu tayyare ile oralara kadar çıkmaği 
dünyada istemem .. 

- Ben de tayyaresiz çıkmak iste .. 
mem. 

* * * 
Herkese yüksekten bakar .. 

- Benim amcamın öyle tuhaf, bir 
İfİ var ki... Herkese yüksekten bakar •• 

- Necidir? .. 
- Pilot ... 

* * * 
Kaybettiğin yeri bilirsen .. 

- Nusret sana bir tŞey soracağı ın ... 
Bir şeyin nerede olduğunu bilirsen o 
şey kaybolmuş mudur, değil midir? . 

- Amma da tuhafsın Halit.. Ma~ 
<ıem ki nerede olduğunu biliyorrnn, 
tabii kaybolmuş demek değildir .. 

- Peki öyle ise .. Senin bana oku
mak için verdiğin kitabı denize diişür
düm. Amma kaybolmuş demek <le • 
ğildir, öyle ise değil mi? Çiinkii nere· 
de olduğunu biliyoruz ... 
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Venedikli Şövalyeler Lala Mustafa 
Paşanın Çadırına Girdiler Ve ... 

• Ağustosun beıinde topçu kuınan-J Bragadinonun mağrur yüzünde 
elanı General 'Maminengonun yeğe- hu değerli sözlerin hiç bir izi görül
ni Hanri Martinengo Lala Mustafa müyordu. Türk baıkumandanına hiç 
Paıayı ziyaret etti: dldınnıyordu. Hemen yanındaki ge-

- Magosa valisi Bragadino bu neral ve amiralları tanıtmağa baı -
.akşam kalenin anahtarlarını vermek ladı. Mustafa Pata bunların arasm-
üzerc buraya gelecektir. da gedç amiral Antuvan Kiriniye 

Dedi. daha dikkatle baktı Onun kaleye çı· 
- Bragadino bana ıeref vere - kardığı asker ve erzak olmasaTdt 

cektir. Onunla birlikte kaleyi kah • Türk ordusunun bu kadar uğra,ma· 
rarr anca müdafaa edenleri de a-ö • sına lüzum kalmayacaktı; on ay on 
rürsem bu teref artacaktır. gün süren bu abluka iki üç ayda bi-

Güneşin batmaıına üç saat var - tecekti. 
dı. Alay göründü. Bragadino-bir ata Li.la Mustafa Paıa Bragadinoya 
binmiıti. Sırtında Venedilc hakim - dönerek şunları söyledi: 
lerine mahsus kırmızı elbise vardı. - Askerleriniz ve hastalarınız 
Bir şemsiye onun başını gölgeliyor- dündenberi kaptan papnın on dört 
du. Onun arkasında yaya olarak As- kadirgasına yerletmi! bulunuyorlar; 
tor Bagliyone, Lui Martinengo, An- Kandiyaya doğru yola çıkmak için 
tuvan Kirini, Andre Bragadino, hazırdırlar. Fakat gemilerimiz sizi 
Şarl Ragonasko, Fransova Strakko, karaya çıkardıktan sonra onların 
Hektor dö Bresya, Jerom dö Sacil selametle döneceklerini kim temin 
ile diğerleri bulunuyorlardı. Bun • eder? 
lar mağlup değil, galip bir kuman- Bragadino birdenbire kızardı. 
dan gibiydiler Hepsi de zayıf Gözlerini Ula Mustafa Paıanın 
' ~ solgun idiler. Yalnız Antuvan gözlerine mağlup bir kumandan ve 
Kirini yirmi sekiz yaıının gençlik bir misafir gibi değil, galip bir düt
ve parlaklığını hemen hemen hiç man gibi saplıyarak sert bir sesle 
kaybetmemişti. cevap verdi: 

Yeniçeriler, azaplar, topçular, ok- - Venedik, verdiği sözü bozmaz. 
çular, tüfekçiler bu alayın geçtiği Benim sözüm Venediğin sözüdür. 
yolun iki tarafına toplanıyorlardı. - Çok iyi... Likin eğer bir rehin-

Lıila Mustafa Pa!anın çadırı ö - le beraber olursa sözlerinize daha 
nünde ik~ tuğlu uzun bir mızrak var- çok güveniriz. 
dı ve tuğl.ar rüzgardan yava~ yavaş Bragadino köpürdü: 
sallanıyordu. Kapının iki tarafında - Yaptığımız mukavelede böyle 
iki top; onların yanlarında da gö - bir madde yoktur. Bunu daha önce 
ğüsleri zırhlı, başlarında yüksek bir söylemenize ne engel vardı? Bunu 

külah olan iki Yeniçeri duruyordu. niçin şimdi ıöylüyorsun~z '! Murah
Bunların bellerinde bireT kılıç, 0 • baılarınız bizim murahhaslarımıı.la 
muzlarında da sedef kakmalı tüfek- çekiıe çeki,e mukaveleyi imza edeli 
ler vardı. Alayın geldiği yolun iki tam üç gün oluyor. Sizin yaptığınız 
tarafında acemi oğlanları dizilmiş- bir ... 
lerdi. Yuvarlak külahları, kenarları Bragadino gittikçe kızıyor ve ıe
sarı ıeritli kırmızı cübbeleri, dizle - sini yükseltiyordu. Onun ardında 

rinin altına kadar inen koyu mavi şal- duran diğer kumandanlar bu yersiz 
varları ile bir geçit resmine hazır ve sert sözlerin, bu boş inatçılığın 
vaziyette idiler. sonunu sezmi!ler gibi sararmışlar -

Argebüz denilen ağır tüfekleri dı. 
( Arkası uar ) taşıyanlar önde, mızraklılar on a • ·--... --............... .._,........... ... ..,... "nm•·-· .. .. 

dım geride ve okçularla diğerleri Bir tasrih 
yanlarda bulunuyorlardı. Sağda da- Aldığımız varakada: Müekkilim :nu-

vul ve ortada bayrak duruyordu. ,hasebeci Cevde~e mu~~sebeci oklu.ğu_ ~ü-

lk. · B d• ·ı B ı· essese meyanesınde mutehaddes ihtilafın 
ı çavuf raga ıno ı e aı ıyo - ·b. . h .. k 1 ld v ah kk k 

ır esen se vu a em o ugu t a u el· 
ne, Martinenıo ve Kiriniyi çadıra 

0

mekle fehiilhamd feragati dava ve müekkili 
aldılar. rnin bila kaydü şart hürriyeti şahsiy~.sinin 

La• la Must f p d" d b' adı:mi tahdidi hadiseleri zuhur etmiş olup a a asa se ır e ve ır . . . 
• - makamı iddiaca vakı ıtırazın usulen tet-

Acem halısı üzerınde bağdaı kuruo I ı.·ı.· l b'ı" k d'· t tabl. h d k' • ıı;:ıxıyıe ua ay u pr ıye ususun a ı 

oturmuştu. Kürklü kaftanı ve ko - ·kararın ref'ine aid olan halihazır nfhada 
caman vezir kavuğu ile ilk bakı~t-!l dahj müekkilim tagayyüp etmediği gı'bi o 
insana heybet veriyordu. Bir utak kabil hilafı nizam harekata tasa.ddiai ihti· 

onun altın saplı kılıcını ve diğer si- m~li de ~iic~. ile .. o~lma:~ğı vke mücldcidlnrıin 
mues3eseı muıarunı eyaaya &rfl evv ve 

lahlarını tutarak yanıba.Jında ayak- ·h h.. tk" bul d v •• d .. v •• a ır urme ar un ugunu gor uı,um 
ta duruyordu; onun yanında da ka- lüzum üzerine ceridei muteberinizi tavassut 
tibi ve Kıbrıs seferini yazan tarihçi sureti} JP. umuma beyan ederim. 
Ali bulunuyordu. Lala Mustafa Pa- Vekili: Mehmet Nuri Ahmet 
Janın iki tarafında derece sırasile -==- . Osmancıklı oğlu 

Piyale Pa!a, Yeniçeri ağası, Kara· ADEMİ iKTiDAR 
man, Sivas beylerbeylerile sancak 

beyleri ve kazasker, ayakta idiler. Bel gevşekliğine 
Venedikliler baılarmı eğerek ae

limla dılar. Türkler ıağ ellerinin uç
ları, ~ol omuzlarına, sol ellerinin uç
ları sağ omuzlarına değece~< şekil -

En tesirli bir ilaç SERVOIN dir. 
ihtiyarlara gençlik, yorgualara 

dinçlik verir. Tqraya 17S kanıp 
de kollarını çapraz.hyarak eiiltliJcr. gönderilir. 

Lala Mus!afa Pa~a. aya~a kalktı. 
Ço!~ nazik' hir Jehilde güli.imsiyerek 
Bra6U 'inoya ~unları :;öy'edi: 

- Sizinle görü~tüğüme çok sevin
dim. Bize şeref verdiniz. Sizin ka -
dar yaman bir düşmanla hiç kartı -j 

Sirkeci Merkez en.ımeS Ali Rıza 

U- GEBE BAYANLARIN 'ı 
Yüder;nde ve vncutlannın muhtelif 

yeıleriııdeki siyah lekeleri 
yalnız 

yıldızı 
Son PoR&am T efrikaaı: 14 Yazan: Omnan Cemal 

lngilterede kadınlar futbola 
gittikçe merak sarıyorlar 

Hasan Q gece evde Zaikaya Sa.lahattin birkaç sanıye sustu ve 
verilmek üzere tam beş tane eserice-- birden lafı değiştirdi: 
dit kağıdının her tarafı baştan başa in- - Sen bugünlerde onlarm mahalle· 
ce satırlarla dolu bir mektup hazırladı sinden hiç bir kızla filan konuttun 
ve ertesi akşam, Zaika yine ayni yer- mu} 
de arkadasile birlikte bas basa dertle- - Hayır ... . . . 
şirken bu mektubu tuttu duvarın dıf - Hele hele, benden saklama l Bak, 
tarafından onların kucağına bıraktı ; biz hep bir mahalleliyiz ve hep karde
sonra oradan tabana kuvvet alabildi- şiz; biz daima biribiriınizin s:rlarını 
ğine uzaklaştı. bilmeli, icabında biribirimizi koruma

Aman allalıım, bu mektupta neler hyız ! 
yoktu, neler... Tam beş tane eserice- - Onların mahallesinden hiç bir 
did kağıdının bütün sayfalarını oaş· kızla konuşmadım. Zaten sen de bilir
tan ba~ ince satırlarla dolduran bu sin ki, ben ... 
mektupta Hasan, ta çocukluğundaki o - Evet bilirim, sen çok ıık.ıl
çok eski Kurban Bayramı hatırnların- gan bir çaocuksundur. Fakat ba~ka 
dan başlıyor ve o hatıralar1 bütün te- mahalleden de hiç bir kızla konuşma
ferruatile anlattıktan sonra geçen yıl dm mı} 
o çocukluk arkadaş-ile incirlikte nasıl Hasan durdu; dü~ünmiye daldı. 
tekrar buluştuğunu, oradaki salıncak - Niye sustun, söylesene ya! 
ve sarhoşluk vak'alannı, sonra bir gün - Ben, yalnız geçenlerde bizim 

~ 
fulya tarlasında sevgilisinin kendisin- mahalledeki sakaUL feylesof un ortan-
den nasıl yüz çevirip kaçtığını, ~eçen ca kızı Zaikaya ..... 
kışın tiyatro, cambazhane alemlerini, - Ey, ne oldu, yoksa Zaikaya laf 

1 
en sonra bütün bu saf, samimi aşk- mı attın? 
larının nasıl şimdi Zaikada toplanmı- - Laf atmak kim, ben kim~ 4 

j ya başladığını uzun uzun tnsvir edi- - Ne yaptın ya? Herhal~e aranız· 
...... 1 yordu. da bir ~y geçmiş olmalı 1 

' Okunması belki de bir saatten fazla - Sen nereden biliyorsun? lngilterede son senelerdı- kadınlann fut. 
süren bu upuzun mektup bitince arka- - Bana kargalar haber verdi 1 bola karşı merakları gittikçe artmaktadır. 

Yalnız bir sene içinde Londrada kadınlar daşı Zaikaya takıldı: - Canım şakayı bırak -~imdi! 
arasında yapılan maçlar biT hayli yekun - Ayol, yazdığı mektuba bakılırsa 1 - Şakayı sen bırak, doğrusunu söy-
tutmaktadır. Kısa pantalonları, bol yiin bu oğlan hercai menekşenin biri... le de biz de ona göre davranalım l Ma
gömlekleriyle sahaya çıkan 22 kişilik ka- Baksana .. Mübarek. bir dalda durmıyor liima, Netameli Bahri çirkef oğlanın 
dın futbol takımları Iialk tarafından şid- ki ... ilk sevgilisinden sonra kantocu biridir. 
detle alkışlanmakta, bu gibi maçlarda bin· 
!erce seyirci hazır bulunmaktadır. Daha 
ziyade erkek seyircilerin alaka gösterdiği 

bu maçlardan biri geçenlerde Londradn 
yapılmı.ş, meşhur İngiliz sinema yıldızların· 
dan Mis Gracie de bizzat takımda yer al· 

bir kizı seviyor; sonra bilmem hangi - Netameli Bahrinin Zaika ile ne 
tiyatronun aktrislerinden birine gönlü alakası var} 

mıştır. 

Yukarıdaki resim yıldızın topa vuru• 

akar gibi oluyor, arkasından bir cam- - Git te onu kendisine sorl Kim 
baz kızına tutuluyor, derken başka Lir bilir ne alakası var ki senin b~günlerde 
cambaz kızı ile aşıkdaşlık yapıyor; en Zaika ile konuştuğunu duymuş, fena 
sonra da seni sevmiye başlıyor. İyi am- halde içerlemiş, seni arkadaşlnrile ten· 
ma. ister misin bu, yarın seni de hıra- ha bir yerde kıstırıp marizlemiye ka-

şunu göstermektedir. kıp bana aşık olmıya kalksın} rar vermış ... 
B takımları maçı Zaika biraz d~ündükten sonra: - Hiç ummam ki Zaika gibi bir kız 

İstanbul futbol şampiyonası B takım· -Hem de ne tuhaf' bütün bu yap- öyle şirret bir kopuğa yüz versin 1 
lan maçlarına bugün devam edilecektir. tıklarının hepsini söylüyor. - Orası öyle amma, Bahri bu, bel-

Kadıköyde: Fenerbahçe _Vefa, Süley- - Öyle ... Üstelik bunların hepsini ki kızı yollarda göre göre ondan hiç 
maniye - Eyüp, Taksimde: Galatasaray - A- birer birer sana anlatıyor. Böy!esinin yüz bul~adığı halde ona abayı yak
nadolu, Topkapı - Güneş, Şeref stadında: ağzında hakla da ı.slanmaz. Yarn seni mıştır. 
BC1iktaş - Hilal takımları karşılaşacaklar- bırakıp başkasını sevmiye başladı miy- _ O başka ... O, olabilir. 

dır. di, bu sefer de ona yazdığı mektupta İşte onun için sana bugiinlcrde aya-
Askeri liseler spor hayramı senin de adın geçecek demektir. Hem ğını biraz denk al, yalnız başına öyle 

2.3 nisan Hakimiyeti milliye ve ço
cult bayramında askeri liseler ara· 
sında da bir spor bayramı yapı· 

lacaktır. Bayrama -tehirde bir resmi geçitle 
baılanacak, müteakiben lise futbol talam
lannln İştirakiyle Taksim stadında futhol 
müsabakaları yapılarak bu sene zarfında 

sporda derece alan talebelere mükafat .tev 

bunları ilk tanıfıp mektup yazdığı bir kırlara filan pek açılına! diyordum. 
kıza böyle birer birer anlatan onları Salahattinin bu kötü havadisi za-
kcndi arkadaşlarına da anlatır. vallı Hasanın başından aşağı bir kazan 

- Aman eleme( kaynar su dökrniiıŞ; onun zihnini, fik-
- Demesi. var mı ya~ rını, gönlünü haşır haşır haşlamıştı. 
- Eyvah! O vakit mahallede her- (Arkası u•r) 

kesin ağzına bir parmak bal oluruz! 
- Ha şunu bile idin! 

zı edilecektir. 

Galatasaray • Haydarpaşa 
liseleri müsabakaları 

Galatasaray - Haydarpaşa liseleri ara· 
sında yapılacak, futbol ve atletizm müsa
bakaları 1 1 mayısa bırakılmıştır. T esbiL 

- Şimdi ne yapacağım? 
- Hiç, ne yapacabın, mektubu 

sanki almamış gibi hiç ses çıkarmıya
caksın I 

- A.. Nasıl olur kardeş~ 
- Basbayağı olur! 
Zaika yine biraz derin derin düşün

dükten sonra: 

edilen programa göre on mayısta jimnas
tik şenlikleri yapılacak, ·bir gün sonra da 
iki lise arasında Taksim stadında müı4abıı
kalara başlapacaktır. 

-· Amma, zannetmem · ki o bunları 
boş boğazlığından yazsın, saflığından 

Yüksek atlama dünya rekoru bunları bana yazmıştır sanıyorum ı 
Yüksek atlamada eski dünya rekort- - Daha iyi ya ... Ya~n vaktile seni 

meni olan Amerikalı Osborn, Saind Gamis de sevdiğini yine saflığından başkala
şehrinde yapılan bir atletizm maçında rına yazaı-. Hem ae.n emllı <>t ki Za.ika, 
durarak yüksek atlama dünya ıekoruou bu oğlan, bugün sana verdiği bu mek-
1.<>78 derece ile kırmıştır. tubu arkadaşlarına da anlatmıştır! 

Amasyada spor mı.alakası 
kandllı * -7-

Amasya, (Özel) - llimize gelerek tet- Mekteplerin imtihan tatilleri yeni 
k:i.bt yıııpan Halkevleri Spor fnapdrtörii ~lamıfb. Hasam ilk defa tiyatroya, 
Saim burada bir İspor mmtaltast ~.lı:ü- kahveye alaftıran mehallenin ikih.ci ele 
lünü temin etmiştir. ~ılarından tatlı clilli güler yüzlü çap-

Amuyada; Halbpor; Bozkurt kasa- raz Salahattin, bir gün Hasanı bir ke-
baLannda: Merzifon Hal.lı:spor; Güm.... _ı_...: 

nara çcıuı: 
cı ltöyünde Cümii!SP<X bu yeni mmtak.:ıya 
dahildi.-. - Aman, dedi. sakin sen bugün-

Yalwıda mıntaka şampiyonası için ~e- lerde kitaplar, defterle !koltuğunda tek 
maslar olacaktır. başına öyle pek uzak kırlara açılma! 

Ka amanda yarım f<alan maç 
Karaman (Özel) - Orta okul spor 

teşekkülü ile İdmaoyurdu arasında yapılan 
maç çok heyecanlı olmuş, Okul takımı fd-

- Niçin, ne var} 

- Benim kulağıma bir şeyler ça-
lındı da .. 

- Ne gibii .. 

r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlanndan 

Cumartesi 

(*) 
Devamlı Mide Balantuı 
Ve ( Oksıgorlar) 
"Otuz ıelci.z yaşın.da bir hll'tlta kadın .• 
Bir kaç ateşli hastalık geçirmiş ve: 

1 - Her sabah kalktıit zaman mi • 
desi bulanıyor. 

2 - Baş döamelerinden buan soka -
ia çıkamıyor. 
3 - İıtihası zaman zaman de~r, 
hazan lliç yok, hazan da var. 

4 - Ağzıada ekşilik, acıhk hisse -

diyor. 
5 - Banıaldıwında bazı airılaT Te ha
nket1er ım.edİyor. Çok müs1ül kul • 
lanmat. bulaa.tıyı geçinin diye huw
si ev ilaçlan ve bulantıya karşı uneH, 
kloroformlü ilaçla~ lwllanmış. 

6 - Apandisitten siiphelenmiş. Ame
liyat tavsiye edilmis, muayene ettim. 
Maddei gaitasıııı ve mide usaresini tah
lil ettirdim. 
Barsaklarında yaşıyan kafi derecede 
mebzul oksiyor yumurtalannı bulduk. 
Solucan ilacı (Santoniq) verdim. Bir 
hafta Afyon maden suyu içirttim. Ek
şili ve yağlı yemekleri kestim. Kırk beş 
talle oksiyor düşürdü, bulantı durdu ve 
tbaii sıhhatini kazandı. 

l 

lnşmadun. Eğer Sultan Selim sizin F A z 1 L 
ne değerde bir kumandan olduğu-

1 

m·zu hilmi§ olaydı, üzerinize be! Ç İ L İ L A C f 
yt "z g·enıi ve bet Yüz bin asker yol-

",,dı. l ~---. giderir. 

• manyurdunu 91f1ra karoıı iki sayı ile yen
miştir. Fakat oyunun ikinci haftaymı ya
pılmamıştır. İdmanyurdu takımı hırçınlığa 
başladığı için hakem oyunu menetmiştir. 

- Galiba, aşağı mahallenin eleba-
şısı Netameli Bahri bugünlerde senın 
peşini kollayormuş ... 

- Sebep) 

( *) Bu notları kesip saklayınız, ya· 
but bir albüme yapıfbnp kolleksiyon 
yapmız. Sıkıntı zamanına:rı:la bu not1ar 
bir doktor gibi imdadı~ıa yetişebilir. 
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~casus Tefkilitı 
Son Poatanın 

Garsona bir gümü! I?ecidiye 
veren Hintli efsanevı hır kıymet 

Tefrike., a 36 

bahşiş 
almıştı 

kapıyı açmlfl etrafa ıös sezdirdik - Jebilmek İçin Sirkeci otellerine İnmİf hia-
,.,.__ .u..L-? pPD ..ı--· 0 .... nr ... iki ~ birine aini vermek. 

- "1111 ne ...., ... •• , • ~ ten aonra, -- , _, 
- K·- Hı...1aJet •-. SisİDt L-ıı.-ıah.. 2 - Şahsı hakkında bir alaka ve dedi-

... __ .. , llU -~ __ .. _....:ı::.. tet- ...... -..,-- e1ir • • ? 
Siniz ıey .,oktur. Acaba H _. ,..... .. -

1 
·- t.....n Efendi!. As ı 11111111 :: kodu husule retirmek. 

l'İfinde bisigı irin hapril Wr aeM "~ 1111 
• t.....U Efendi, ~ ~a1d11m17a luzum -~ ·- (Arkan var) 

- Vallahi, :remin et:iln Hacı Ali ~ c;nneden cevap •ermiftL :------....;.~.;;.;.;,~~;;,;;;,;;;"';;;;;··;;;;;-.;;;;~;;. 
di. Oraaao aö.,Jemekt. ~··· r.-: 1 - GörmiİYOI' muaun? .. Dama oynuyo- B AD Y O 1 
di kapıyalun bu bahti. Yeri d ..... '· 1'11111 • 

inanı ıeline, kulajma f~ltnÜflİ. Fa· Kitİp; muanın , ....... fırlanut, boiuk Bu Aktamkl Program 
, karııdan karııya kon~--•-ı..aa kula- bir ..... homurd•~.:.._- H' dliy. A lST ANBUL ••t timd" IMltü masalarda, ...-· Bırak ulan l'I -Y1

•• m 1 
-i .. • . n a.terınifti. - c:amWne ıötürec:eluin. Helilin • 18: Dans musikisi (plak), 19: Çocuk 

• toyle bir ,_..ti bat 1 Sqir-Ef..U 1..afya altaa aJacalum ... Ah benim bu _ Hati, hikayeler, 19,30: Çocuk musikisi 
- HbMliltandan, ~a .......... ıel· d• bir bnua dl. (plak), 20: Triyo: Stüdyo aanatkarlan ta· 

Sayfa 9 
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Kibar Dostlar ] 
Yazan : Bürban Cahit •• 

~etleri iuninde WiJ8k bir rada itfmEfo __ ...11,• ~ı!-...1.-L: ~dama pul- rafından, 20,30: Stüdyo orkestraları. lbif tamaiJ - _.,.. r--.. - 3 - yorum. Fakat o kadar da rnaJıçubum 
.. • _.__._ &.:... ti . . u • ...u...- --··· 1.w- sıç- 21 ,30: Son haberler. Ü · l L ha 

.. M.ütt..W. Wrine ...• ~=.,. _ Jarqu •, a•n• -~- -· . Saat 22 .. den .sonra Anadolu ajanunın Ç numara ı ~i r dostu ben tanı- kil Dünkü iyiliğini unutamıyacağım, 
t1incıye .W- ,.,...; afJU _.,..... ,.....tı ered HiDdli? dıkte aervıaı verılecelctir. mıyorum. Macerasını bir arkadaştan Palto biraz büyük gelmişti. Terzi ba • 
lbitti: El.-fi - N •. ,...:: ı..Jan.,. Kaıip e- BÜKREŞ dinledim. na göre düzeltmek için iki lira ... 

- HiDdiltand•n, Mmtaf• Sasir _._ DiJe ~-...1· • ~--·-'· 21, l 5: Dini muaiki, 22.30: Haberler, Bu arkadaşım bir büyük ticaret evi- - Anladım, üzülme! 
ianıinde Wr ........... ,..-,. ..,.. _... liDi tamail ~-~.om~.;:;.-.;: 24: Kiliıedeld paskalya ayinini nakil. nin direktörüdür. Geçen gün lokanta- Ve hemen iki lira verdim, gitti. 
linde İrnif. - Yebldl beti......, JlrllU nan. BUDAPEŞTE da buluştuk. (Kibar dostlar) ı oku - Bir hafta görünmedi. Bir gedt 

Tütün almak ~la ...... otel P"°~ • Gel ~dall· 18,30: Yaylı kuartet, 20: Kilise çanları, muş. Masaya otururken: Beyoğlunda bir sinemadan çıkıyor • 
tand biri, havadiH alAb ıöetennİfti• . Di:r• bar daha ~omurd~ 20, 10: Org musikisi, 21,40: Orkestra (şar- - Bir tane de ben de var. Fakat be- dum. Karlı bir gece idi. Önümde par• 
~ . -~ı :weri oı.cak- Kefkı ' Ve "IOIU'a, otelin antreatne ıeçsek: . kılı)• 23,15: Çingene musikisi, 24.1 O: nimki artık profesyonel oldu. istersen tal pabuçlarını sürüyen bir gölge gör• 

. - "'71e aae, 1- 1 ın-r ' _ Buyurun efendim. Bu zat ta bet vakıt Plak. 
Lıze inMJdL haber smdadar. Abdeabia yere bumaz, ne VARŞOVA anlatayım! dedi. düm. Ceketinin dirsekleri patbmiş, 

Garson otele dönünce• patronuna nama --dene .. i• hizmetinize hazırdır. 17 1 S K 
20 

k 20 30 Ve bana da iştiha veren bir neşe ile yağlı yakası yağmurdan, kardan enso-
pınan .,..__ • ...., , : oro, : Şiir ve musi i, , : 

~ertnİftİ: El D' fımaiJ Efendİ'Jİ Muı~ala Sqire la- Plak, 2l,15: Koro ile org, 21 ,45 : Paskal- yemek yerken anlattı: sine yapışmıştı • 
......... fa S..ir en- ıye r.:- -k' b" k k d k" Ew ·ıd 

. :- Hindiat~an,. ~ . lınİI• Bur· sutınıfh· • • • • • ya mqriyatı 22,30: Piyano (Beethoven, - ı;.s ı ır me tep ar a a~n, ze ı, gı im. 
dı ıaminde Mapl bır mifle" p Mustafa Saıırtn bar elinde kurıunı renk- Sensen, Glük, Paderevski), 23: Senfoni, biJgili, feytan gibi bir şey. İki yıl Önce Beni görünce irkildi. Kenara çekiJ.e 
.. oteline inmİf· ib' • hakikaten te bir termiye, diier 97-'d~ de ~lük bir 24: Plak. morfine mi, kokaine mi neye alışmış di. 

Patron ifrit keaihnit; raki. :::.daimt öi- kuka tesbih vardı. <:>1e ·~w::;lllll an çı • MOSKOVA bilmem. Parlak bir işi vardı, bıraktı . _ Bu ne hal, dedim. Hani palton~ 
Wilain bu Jutfuna uğrayıp ugr liıı itJnİt· karken Jamail Efeodıye ıg . =. • • • 18,30: Yabancı bir lisanla nrilecek o· Önce yakın arkadaşlarından işe baş - Soğuktan pantalonunun cebine soli• 
ren.nek irin dog~ruca Burta ole e 1 _ Siz, benden bi radım ilende arid_ ınn. pera piyesini k'I 22 Y b d'll 1 1 d 
ti. " C . e riderken konuf111&111ak, aelitı se- nakiller. na 

1 
' : a ancı 1 

er e a ı. tuğu ellerini çıkardı, ellerime sarıldl, 

- Merhaba, lı:itip. 

- Merhaba Rıza ~esıdLd'. Arkadatı da 
B. b' mu··ıten Bel ı. - ıze ır ş u haber 

Iİze • • G .. ··.mek iati)'or. un 
IDlruf· orur-· 

•eri.er. 
- H · numar• acaba?. 

ansı bil ıy· oruın· Hindistan • 
- Numaraauu m ifıp • A 

dan gelıtÜf. Gayet zencin b~ ~ ıı. -
.:ıı_ • • Ne ınut ? .. 
..., da Mustafa mı ~··· Amına, öğle 

- Bizde ok azdUD· • · Y • • .. •• den 1eçerken •-
•aleti Yalova oteliııın on~ .• d.. Sakm o 
rabadan inen bir mütten gor um. 
Olnıastn, --L:.ti_ • Sirkeci ........ .., 

Bir aaat sarfında, bütün bütün 
ı.._ • • • • • t' Eğer tstanbulun 
Uirbll'llle pm1f L büJÜk 
ıaae• 1-...: b" • • .. y1a1anna, en 

•e-~., ırmcı laaJ.ardı 
Ptlnbdarla bu havacliai yaD'lff 

0 
' 

lene hu kadar mühim bir alika husule ıe-
tirenıezdi. 

' * 
T -~-..ıı taın yirmi adun 
ranıvay merke:wıueD . 1 d kul-

leride bulunan ve bupn baık• lf er ~ en 
1-ıJ.n ahıap otelin )of merdivenlerınd• 
'iJr w b" d . d" Orta boylu, tıkn S, 

•gır ar a am an ı. breli 
~ ve beyaza meyyal .. nrntarak ~ . ' 
ı.._ ... • ı"":ı)"•-ı·· "t v-•i fakat tenus ıı • ~ o U• u, mu e _, t ka-
l'llurı.İf olan bu mütteri. ihi buçuk ... 
ct.r evvel ıelen mÜfteri idi. d . 

.. _ Jd'•. zaman ken 1 • 
uu mÜfteri otele ge 111 t ) 

•ini alelade bir müıteri gibi kartılıyan ° e 
lıitib• · d" .. ·· "rmez hemen ye-ı, tım ı onu gorur ıo .. . . 
.. -..~ .. d"' ltmi•· önunu .. ..,.en fırlamıı· feaını uze "Tt 

ilic• - • ' divan dur•--enuı; karıısında el pençe 
talt: 

- Bir yere mi tetrif ı,uyuruluJor, 1 e-
f-~· L...t- )izun mı • ...,.. hazretleri. Araba ıa-n 

l>enütti. . ..- . ı 
'1iitteri, hafifçe plüınseJDll: lerİ deiİ • 

l! - Evlit !.. Biz, efendi )aprel 
oq, C::.! l • b • olclJYUZ· ~Y ece ıanp ar Y k .. ti efen-

Cevabını vermif;i ... fakat ~ P 
eli d •-· ·· t rmek iateınıt= e ze11aıını ıos e h • 

ı:-.. • • ! s· adam .. .,.. 
.;.rendı :bazretlen ·· ıs, ap-

l'taclır. Vüıi henüz deftere kaydınıZI 1 

"'-dırn amma, zatıilindİD de· · · .. 
I)• •• mitti Fakat mut· 

l)'e mukabeleye llJ'I§ • • •• •• .. keı • 
teti, bir el ifaretile kitibın aozunu 
lbİf; ilulafma eğilerek : 1 

. d'•' ••nde ka ırn ... - kafi evlit. Bıl ıgın ..... · 

arnıy __ , im k "d tim' d" Bütün kibar dolandıncılığa başlı - O civa gibi kaynıyan zekası ile bana 
lim çekmek ile m,.,,.- o a • e ır. BERı.tN 1 1 b' . d" 

De-i•tı'. 19 1 S. B 20. M · k·ı· yan arın numara arını yaptı ıhr ı. vereceği cevabı bir anda buldu: 
......... , . ando mızıka, . uıı ı ı H ~ ·· · f h 

ı.-·il Efendı': 'k f k . 2 J • H b 1 21 1 O. Ş asta çocuguna sut parası, ınsa sız a- - Sorma karde!':im. Anam hasta • 
1
_. ,mı ro on ı eçı, . a er er, , . en . , T 

Batüstüne, efendim. musiki (Sopran ve tenor seslerle), 23: cız memuruna vergı borcu, merhamet- lanmıştı. Ona ilaç parası bulmak içİri4 
; dikten sonra öne ıeçmiıti ... Ve at- Habe-rler, 23,30: Plak, 24,30: Fausttan siz alacaklılara birikmi~ faizi, doğura- _Sattın değil mi} 

hk, ~a.Uumaöfüde dofnı, yola dtbülmiif- aahneler. cak karısının ebe, doktor masrafı fa- insana inandıran acındıran bir Ü • 
1 d' ViYANA lan filin. Bütün bu bahanelerle eşi mitsizlikle ellerini ~çtı boynunu bült• 
er ,;uatAf• s~rin. müt~diyen dudak- 18,40: ~8 mu.i~isi. 19: Operadan na- dostu vurduktan sonra tam bir sefa- tü. ' 
)atfı kıpJr~O'ordu. Halbuki ~l)'an ba ,kil. Vagnerın •Parııfal» operası, 2.f,05: Jete düştü. K l l y·· .. d k' 

dud.
•-•--nda •• •<ı.h aelim ile en küçük bir Kuartet konseri. • G k k b" k l . . aş arım çatı mıştı. uzum e ı aa 
lllUU• _.. eçen ış yırtı ır ce et e tıtnve w • w. • 

L-..: ktu. 12 Nı··- P···· . . ha ld' B. .. l d. cılıgı sezınce hemen degı"tı, toplan • 
•• ucu yo -· - tıtrıye na ge ı. ır fey soy eme en d ' 
m~e .. hesiz ki, sibninden, mütemadi • lsTANBUL karşımda durdu. Acımamak kabil de- ı: 1 . . . l . .. 

HiÇ fUP ler ı-ivordu. Ve sene hiç 12.30: Muhtelif plaklar ve Halk muıi- •. 
1 0

.. .. b. k r.:- _k. b' k - yı hır ış buldum. kı gune ka• 
yen bafka teY •"r1 bu._ k 18 D t_• 19 H 1 gı. uşun ır ere. ı:;..a ı ır me tr-p d b l _ 
.. . d" k·· tertip ettiii plinm •a • . iııi, • : anı musiuai, : aher er, k d T b. .1 . ar aş ıyacagım. Bu sefaletten kur • 

fUpheıu:akar 1
bc:'. e ve--inden kalben bii· , 19, 15: Muhtelif pl&k5r ve aenfonik mu- ar a afi. anınmış ır aı enın çocu • 1 w • 11 h ' ı ne ..... - w Zek" b"l .1. b' k b' d')" . tu acagım ın~a a .. 

dar pa.r . et L~---..lliyordu. ıiki, 20,30: Stüdyo orkeatralan, 21: E - gu. ı, ı gı 1• ır aç ecne 1 1 mı O l b b 
• .::ı.. b nınunıY DJNCU Sok kl nun a era er ben de: 7;.. ar ıne • Jinpu fU eaaalar üze • ,minönü Halkevi göaterit kolu. su gibi konuşur, yazar... a arda 

Mustafa S.,~rt,• p Saat 22 den ıonra Anadolu aJ'ansınm binlerce degw ersiz insanlar kürklert: sa- - inşallah 1 dedim. 
• •mıt ı· 

rine tertıp e ... e: lnsilizlerden sizli ola • gazetelere mahsuı havadis servisi verile- rınmış, otomobillerde gezerken bu se- Onun sahiden bir iş bulduğunu duy• 
1 - Muhıtmel. ıt' Ve hüviyetini gizli- cektir. falet dii.akünü arkada~ acımamak k.a· dum, bu işin içinde ne işler olduğun1' 

ak t t nbula 1 m •• -u ,.-
r 1 • bil mi? yarın yemeğe bana gel de anlatayım. 

KAYNAK 
çılıan 7 aumaraıı sayısında 

gazeı we merakla okunacak 
yazdar vardır 

fı Bakanı Ali Çetin Kaya ile bir mülikat - Eski 
Na a · d" T .. ki · l · 1 

d
.. Morgentav pm ı ur erın nası ınsan o -

T.. k uşmanı . . b 
ur .,v •• ve Türklenn lehınde ulunmaya başla-

d v u ogrenmıy 
ugun • derde 3,460,000 kilo kAğıt nasıl harcanmakta-

ml.f - HDaır tmanın elektrikli sandalye karşısında yaşadığı 
dır - aup · · N T · .. nler _ Mahmut Yesarının ar anesı romanı -
son gu d il üzlerin başlarına gelenler - Aynı saatte 22 
Londra : k ç mahkemeler - Meraklı şeyler - Münev
davaya ad alo le başbaşa - Hikaye - Tuhaflık - Sine-

kalen er er . 
ver K d _ Briç - Avcılık - ve saıre ve saire. 
ma - 8 ın 

Fiyatı her yerde 5 kuruştur. 

Yazıhanede eskice bir paltom vardı. Masadan kalktı. Acele acele gitti. 
Verdim, teşekkür etti, gitti. Yarın buluşacağız. Ben de size öbür• 

Ertesi gün gene karşımda idi. gün anlatırım. 
6 Nisan Emirgan 

Bürban Cahid 
Boynunu büktü: 
- Nasıl teşekkür deceğimi bilmi -

Bir mütehassıs diyor ki: 

Fazla Makiyaj 
Cild için zararlıdır. 

Yapılma~L lôıtmgelen 

Fen, senelerle sık sık ynptmm 
mnkyajdnn yllzdc yaşın ilerledıği 
izler belirır. Bu ise bir genç kız 
teninin gtızellıği iç·in tehlıl elidir. 
:Faknt bu ıı-ıhı hnllerde cild. Biocel 
tn hir cd ıle n gen ~·lcışti rici ve ihya 
edici unsurlıırla beslendiıtf tHk· 
dircle deı hal tnzeliği, güzelliği ve 
~ umuşnklığ1 ık lisnp eder. Bu kıy-

cildfh zayıfinmış ve soJ... 
muş adalelerini sıklaştı· 

8° ' . d' hi"ap ederstn· 
~e. Mustafa Efendı ıye . • o· •• ) •• v •• d 

ıc..,.da da o suretle ,eçir~sin. sesle iJi,·e Akay İşletmesı ıretor ugun en: 
metli cevher, Viyana llniversı tesi nr ve beşereyl besler ve 
profesörU doktor K. StejsknJ ta· gençleştirir. Sabahleyin 
rafından hu usi bir usul daire- beyaz rengindeki ·a~-Denütti Ve aonra, yukaek . b' . . . k tbnif · · da Oç kardqler Gazmosu ır mevaım ıçın ~· arttır-

-~· • A aaofy• camii 1erifinde ~·.1- Yalova kaplıca~rı~ir. ihalesi 13/Nisan/936 Pazartesi günü ıaat On 
"-le isti 

0
::.. ~vabına nail olm_ak ıçın ına ile kiraya v~rı ec. de yapıJaclklır. Setbafı lokantuiyle tuhafiye dükki

de cami~e yayan gitmek anu ed.·~~~ betle tefler en~u~e~m verilen fiatlar haddi liyıkında görülmediğinden bun-
J:' k Acaba bizi so b' ınevsnn ıçm 1 t 1 t kl"I ' .~ at, yolu bilmiyorum· . . . ., H li _ nına ır . k ı&. yazılt gün ve nate uzab mıt ır. • e ı erın ,artna-
tu.. •- . . b Junabılar ırıı · · e d ihalelerı yu ar ı•w · · · k · • d .. ece11 hır kımse u w b 1 acak a- ların a . . bergu"n Jevazım tef ıgıne arttırmaya iftira ıçm e ya-
qnd b. 1 • • Eğer u un . .. mek ıçm ak 1 . 1 fi . 
,,1_ en ıra tın venrun· nun otururn· ınelerı gor "zde 7 5 muvakkat pey çe erıy e te er encümenme 
-.ırı, fakir olursa, daha. ~rn.il On ki- b gün ve saatte yu ' 

H h Bar. k•• deg .. . zı 1825» 
ti - ay' ay. . . -r gelmeleri. « 

ha~ır · kah•eYC!' 
D1yen katip, d~ oteld~ 

sınde genç hayvmılnrdan istihsale sız) Tokalon kremi tatbik ediniz.~ 
muvaffak olmuştur. Bu cevher, pcm· Çl\nkU beynz.latıcı ve mukavvidil\ 
be rengindeki 'J'oknlon kremi terki· işte bu suretle makyaj ve solmuş 
binde mevcuttur. Akşamlan yatmaz- bir ten yeni ve cazip bir gUzellik 
dan evvel kuJlanıldıktn siz uyurken tuhııkasılc kuşanır. 

Jlf\miş: Vaki kl\lliyetli tnl"P karşısında mevcut nnmunelikler bitmiştir. 
Yenileri hnzırlnnınnkta olduğundan hennz nnmunehklerıııi almamış olttıılana 
birkaç brtln dııha sabretmeleri rica olunur. 



· 10 Sayfa 

'Son Posta,, nın Tefrikası: 51 Yazan: A. R. 

Karşıki Evden Hazin Bir Ses Duyuldu. 
Cemil; Derin Bir Hüzne Kapılmıştı 

.. ~emil b.unu söylerken, derin derin ı raftan da heyecanlı bir sesle sözüne 
ıçını çekmış: devam etmişti: 

- Kadınsız hayat... Bu adamlar, - Amma, ne ba,şçaviş; ya se di .. 
nasıl ya,şıyabiliyorlar. Eğer ben de böy- Görmeli idiniz, bir kere.. Ben;nu, 
lece bunların arasında ot çiğnemek.. paşalara değişmezdim. Boy, bos .. Nah 
Geviş getirmek .. Bu kayış gibi kölele- böyle idi. Hele o bıyıkları yok mu ku~ 
rin iğrenç bir taklitle kırıla döküle oy- lağının arkasından düğümlenirdi . .'. O
nadıkları kaba oyunları seyretmekle nunla, tam sekiz sene yaşadım. Allah 
yaşıyacaksam... razı olsun. Beni bir gün bile kırmadı 

Diye, inim inim inlemişti. incitmedi... Ya, seydi !.. ' 
Ve sonra.. Omuzlarına çöken ağır- Türkler, çok iyi adam) ç k _ 

l - k . . b" h I d ar... o na 
ıgı yenme ıçın ır am e e sıçramış zik, çok terbiyeli oluyorlar. Karıla _ 
kalkmıştı. Tavana yakın açılmış olar. rını seviyorlar. Bizim erkekler gibi, ka-
küçük bir pencereden, yarı karanbk rılarını ev ko.'s1erı'ne k b hl . . . .. , apayıp sa a a-
olan kathanenın beyaz taş zemını u- ra kadar başka yerle d k.t · . . . .. . r e va ı geçı r -
zenne, kalın hır zıya huzmesı akmıştı. · 1 K k l d b 
D h h 

... 
1
• b la .. . mıyor ar... ocam, ış a a nö etten 

a a a a, u ntı veren tonbekı ko- çıkt . it k l" d" 
k l b 

. b d d ] b. k ı mı• Koşa oşa, eve ge ır ı. Be -
u u u ız e e, ayanı maz ır sıca ni l b b k · . · d' 

d 
m e era er yeme pışırır ı. 

var ı . 

Cemil, bir hamlede kendisini sokağa - Pek iyi .. Sonra, kocan ne oldu~. 
atmıştı . Bir anda gözleri, Yemenin par- - Dört sene evvel İmamın çıkar-
lak güneşi altında kamaşmıştı... lnsa- drğı isyanda şehit oldu. 
nı yakıp kavuracak zannedilen bu ha- Kadın, derin derin içini çekmişti. 
raret altında, Seyit lbrahim Efendinin Cemil, başını pencereden tarafa çe -
mağazasına doğru koşmıya bS§larnıştı. virmişti. Tepsinin içindeki pirincin a-* yıklanması bitmişti. Emine, s,,.ssizce 

İbrahim Efendi, onu gördiiğü za - yemek odasından mutfağa geçmişti. 
man gülümsemiş: Cemilin gözlerinin önünde, Emi _ 

- Nasıl.. Akşam, iyi eğlendiniz nenin anlattığı o heybetli Türk başça
zannederim? .. Fakat, kat sizi fazlaca vuşu canlanmıştı. Anadolunun kim 
rnestetti. Uyuyup kaldınız. İnşallah bilir hangi köşesinden buraya gelen 0 

rahatsız değilsiniz?.. Türk evladı, nihayet bir arap kadını-
Decli. nın kalbinde derin bir sevgi izi bırak-
Cemil, hiç hoışuna gitmiyen bu ik- tıktan sonra; nihayet o da yüzlerce, 

ramdan dolayı, az kalsın aksi bir ce- binlerce .. Ve yüz binlerce Türk evladı 
vap verecekti. Fakat boğazı o kadar gibi, bu hain ve katil (Yemen) in kup
kurumuştu ki: kuru topraklarına karışmıştı. Hiç şüp-

- Aman, İbrahim Efendi; yanıyo- hesiz ki, onun da memleketinde bir a-
rum. Bana serinletecek bir şey... nacığı vardı. O anacığı kim bilir, kaç 

Diyebildi. seneler onu beklemiş.. Kim bilir ne 
İbrahim Efendi, derhal eJlerini çarp- kadar göz yaşları akıttıktan sonra, ni

tı. Gene karşısına, o genç köleler sı- hayet bir gün onun ölüm haberile kar
ralandı. Bu debdebeden mağrur bir ta- şılaşmışh. 

vur alan lbrahim Efendi; arapça kısa Birdenbire Cemilin vücudu sarsıldı. 
bir emir mırıldandı. Köleler dağıldı. Gözleri, karşıda (Cebeli Nakum) un 

- Hararetiniz, şimdi geçer ... Evi - korkunç bir dev gibi yükselen yalçın 
niz de bu akşam hazırdır. Size şimdi- ve keskin kayalarından mürekke~ te-
lik yemek pişirecek bir kadın ile so - pelerine kaydı: -

kak ~şlerin.e ba~acak bir ge~ç ~d~m -Kim bilir .. Kim bilir? .. Belki, gü
t:_d~rık ettım. Eger bunlar hız~etın.~ze nün birinde .. Ben de, 0 başçavuş gibi 
kafı gelmezse .. Ne arzu edersenız, soy- bu topraklarda eriyip gideceğim .. Be!
liyebilirsiniz. ki ben de, günün birinde, onun topra-

Dedi ... Cemil büyük bir telaşla ce- ğına karışarak, arkamda hiç bir iz bı-
vap verdi: rakmadan bir hiç oluvereceğim ... 

- Aman, lbrahim Efendi. Ne yapt- Diye mırıldandı. 
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kanbul İkinci İflas Memurluğundan: 
. Müflis istanbulda Zindankapıda 365 / 
36 7 No: lu mağazada nalbur Mehmet yorsun? .. Ev, ahçı, ~ak.. Bütün bun- Cemilin kalbinde, anacığına ve oka-

lar iyi. Fakat, benim maaşım bunlara dar sevdiği Cenana karşı gittikçe ar -

kafi gelebilir mi?.. tan bir hasret acısı vardı. İçin için ya-

Kadri alacaklılarına ikinci toplanma sıra

sında konkurdato teklif etmiştir. Bu tekli-

- Müsterih olunuz, azizim!.. Sizi, 
tahammülünüzden fazla masraflara 

nan bir ateş gibi kalbinin her köşesini 
fin müzakeresi için alacaklıların 24 4 936 
cuma günü saat 1 ~ de Adliye ikinci İflas 

ilan olu-saran bu acıya nasıl dayanacaktı?. 
sokmayız ... Hele şu demirhindi şerhe - (Zı 040 ) ( Arkaaı var ) nur. 
tini için~. Hararetinizi bi~z teskin e- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dairesinde hazır bulunmaları 

diniz... Ondan sonra, yavaş yavaş 

terziye gidelim. Elbisenizin nasıl oldu
ğunu görelim. .. 

- Senin adın neL 
- Emine .. Ya seydi. 
- Türkçeyi nerede öğrendin?. 
- Burada. 
- Kimden? .. 
- Kocamdan, ya seydi. 
- Demek kocan Türktü; öyle mi?. 
- Hem Türk .. Hem zahitti. 
- Zabit ha .. 
- Evet .. Seydi. 
- Rütbesi ne idi?., 
- Başcaviş ... 
Kadın, bunu söylerken, öyle aza . 

metli bir tavır aldı ki; Cemil az kal -
sın gülecekti. 

Cemil; askerlikte, bir bölüğün ta -
lim ve terbiyesinde (başçavuş) un ne 
derecede kıymet ve ehemmiyeti oldu
ğunu bil"yordu. Fakat bu mütevazi 
rütbenin bir kadına büyük bir gurur 
ve iftihar verebileceğini tahmin et -
miyordu. 

Kadının kdbinde, sanki bir olgun 
yara varmış ta, bir anda deşilmiş gibi 
idi. B:r taraft .. n önündeki bakır tepsi 
içindeki pırmc1 E-yıklarken, diğer ta -

POKER_ 
llLAY 

-
SAGLAM 

•• •• 
BUT UN 

, 
KES KIN 

•• • 
TURKIYE 

ucuz 
YALNIZ BU 

TRA Ş BI ÇAGINI 

KULLAN\YOR 

1 

Belediyeler 
Bankasından: 

1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk Mektebi 

Nisan 11 

arsa üzerinde yaptırılacak Belediyeler Bankası binumm aötürü olarak 
ve (anahtar teslimi) ıuretile inpıı, kapalı zarf uıulü ile ve 20 sin 
müddetle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Binanın muhammen.kıymeti 357.257 Üçyüz elli yedi bin ikiJiz 
ili yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankaıı Genel Direktörliik 
binasında 29/Niaan/1936 Çu,amba sünü saat 14 de Banim ldue 
Mecli.i huzurunda yapılacakt1r. 

4 - istekliler bu İfC aid eksiltme prtnamesini, mukavele projesini, 
fenni umumi ve hususi ve malzeme fU1namelerile sair cedvel ve eY• 

rakı ( 50) elli lira bedel mukabilinde Ankarada Belediyeler Banka ... 
dan ve lstanbulda Galatada Bahtiyar hanında 22 No. da mukim bina 
proje Mimarı Seyfi Arkandan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin: 
A) - Türk vatandatı olması, 
B) - En afllğı iki yiiz bin liralık bir binayı muvaffakıytele batu

dığına dair selibiyetli makamlardan alınmıt muaaddak bir ve1İb71 
haiz bulunması, 

C) - Musaddak ehliyeti fenniye veaikumı hamil bulunmasa, 
D) - 357 .257 üçyüz elli yedibin ikiyüz elli yedi lira muhaırmnen 

bedeli olan bu iti halen yapabilecek mali bir iktidarda olduğuna dUr 
Bankalardan bir ve.ika almıt bulunması, 

E)- Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz liralık muvakkat teminat 
vermesı, -G) isteklilerin betinci maddede yazdı vesikaları ebiltme 
gününden bir gün evvebne kadar Bankaya ibraz ederek kabul 
tasdik ettirdikten sonra teklif zarfları içerisine koymaları, 

6 - isteklilerin teldir mektuplannı eksiltme günü izami saat 
ye kadar, ihale tartnameainde yazdı f&rllar dairesinde ve rnalchaz 
mukabilinde Bankaya tevdi etmit bulunmaları f&rltır. (765) (1864) 

lstanbul Beledlyesl lllnları 1 
Hepsine 100 lira değer biçilen Koskada' Mimar Kemalecldiı} mahallesinde 

Papaz zade medresesinin bahçe ve temel duvarları tatlan açık arttırmaya ko
nulmuttur. Şartnamesi levazım müdürlüjünde görülür. istekliler 750 ~ 
luk muvakkat makbuz veya mektubille beraber 27 / 4/936 pazartesi günü 
saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (1) (1820) 

* * Senelik muhammen kirası 20 lira olan Rumeli kavağinc:la lıkele eokaim
da 7 N. 1ı kayıkhane 937 veya 938-939seneleri mayıs sonuna kadar kinlya ve
rilmek üzere açık artırmaya konulmuttur. Levazım müdürlüğünde görülür. 
Artırmaya girmek isteyenler 150 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya 
rnektubile beraber 27 /4/9'36 pazartesi günü -saat 15 de daimi encümende 
bulunmaldır. (B) (1817) 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye müteh ..... 

Pazardan maada bergO.n 3 • 6 
Divanyolu (118) No. Telefon: 22398 

2l Nisan J 
Çocuk Haftasının başlangıcıdır. --
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Sevl·nçli Neticesi İtalya - Habeş sulh Cenuptan sonra şimal Bir Facianın 
22 senedenberi biribirlerini ~rıyan 

iki kardeş nihayet buluştu ar 

müzakereleri 
başlıyor cephesinde de muharebe 

(BQf taralı 1 inci yüz.de) 

rinde bulunmayı reddetmiş ve bu yol - ~ 
da söz söylemeğe selahiyeti olmadığı

yeniden ~aşladı ! 
1nı4 harhi yeni patlamıştı. f ransa

tıın Be!ıçika hududuna yakın bir yerde 
Brice ismini taşıyan bir ai1e oturuyor· 
du. Bu aile üç çocuktan ibaretti .• B~
baları çalışıp kazanıyor, mes'ut hır o· 

Jnür sürüyorlardı. . 
Bir gün Alman ordularının Belçık_:ı· 

Yı çiğneyip Fransa üzerine yürüm~ge 
ba ı - M" .. Brıce ~ adıgını söy1ediler. osyo .

1 nbaına d" .. 1· döndü Karısı ı e r eve uşunce ı · 
Çocuklarından gizli bir şeyler konuş. -
tular, Yavrucuk1ar, ortalıkta fena ~ır 
havan ·-. . b 1 ında bir fela -ın estıgını, aş ar 
ketin dolaştığını hissetmif7tiler ... An -
ne) · • t Odadan 

erının gözleri kızarmış 1• f 
çıktığı zaman meraklı gözlerle etra ı· 

' nı alan çocuklarına: d d" 
- Haydi yemeğe gidelim, e ı. . 
Sofrada beraberce ve zoraki hır 

tı~·e ile yemek yediler ... 
nan• Ertesi günü uyandıkları zama 

!leleri onlara: 
• · b" ay son· - Babanız askere gıttı, ır .. .. 

ta gelecek dedi. Düşmanlarla dovu. -
ı:·· • k "z de bır 
l'llp onları mağ1Up edece • sı H 
kahraınanm evlatları olacaksınız. a
tıi evin önünde muzikalarla askerler 
Reçerlerdi de siz onları seve seve sey
rederdiniz ya... işte babanız da o~lar~ 
'- · şıt nı· 1tarıştı. O da göğsünde çeşıt çe 

~nlarla dönecek.» .. .. ocuk _ 
Aylar geçti. Boynu hukuk b;kledi -

lar, babalarını beyhude yere b" 
ler. Nihayet bir gün kapıyaw gelen ır 
zabit annelerini aşağıya çagırdı. 

Zabit : . k 
M "f "h edinız, o· 

- adam, dedi, ı tı ar 1 ket 
"]d" Meme canız vatan uğrunda o u. 

sizi d"" .. .. 
uşunur. .. ·ı kalbi-.. ·· tu ı e 

:Marl ve Kleber 

y hancının yüzüne soğuk soğuk 

b k a kız birdenbire kardeşinin göz-
a an . . - 1 w k 

)erini tanıyarak hır sevınç çıg ıgı o· 

d Kleberin boynuna atıldı ... par ı ve 

F sız gazetelerinin verdikleri 
ran l .. 

f ']"ta göre Klebcr ev enmemıştır. 
tası a M . . I d" V b ndan sonra da anyı ev en ı -
. e . u kadar evlenmeğe niyetli değil-
rıncıye d . . _ d ... 
d

. Derhal kızkar eşını sıgm ıgı yer-
ır. · k b" k den almış, Parise getırere ır ev ur-

t r Şimdi beraber yaşamaktadır .. 
muşu · 

(80§ taralı 1 inci yüzde) 
Cenupta Da Taarruz Baıladı nı anlatmıştır. 

C b" f Adisababa 1 O (A.A.) - Cenup C'"P· 
enevreye . ır talyan heyeti geliyo~ .hesinden gelen haberlerde. ltnlyanların 
M. Madarıaga Romaya davet olun - 8 niıınndanberi Sassabaneh ve Dagabur Ü· 

muş ise de 13 Jer bu davetin kabulüne zerinde zehirli gaz kullandıkları bildiril
muhalefet etmiş olduklarından sulh mektedir. Adisababada hükumetin bu hu· 
işiyle meşgul olacak bir İtalyan heyeti susta tekrar Cenevre nezdinde protestoda 
salı günü buraya gelecektir. bulunacağı bildiriliyor. 

Madariaga bu heyetle görüşecek, , italyanlann cenup cephesinde muhte· 
sonra J 3 ler komitesi toplanarak vazi- lif ~oktalar~a taarruza geçtikleri haber 
yeti tetkik edecektir. ,verılmektedır. 

Zecri tedbirler komitesi de Şimal cephesinde, Dessie yolu üzerin-
deki Unldi"nin şimalinde §.iddetli muhare· 

toplantıya çağırıldı belere başlanmıştır. 
M. Madariaga zecri tedbirler komi- Adisababa'ya İtalyan Bayrağını 

tesinin de cumaya toplanmağa hazır , General Graziani Çekecekmiı! 
olmasını istemiştir. Roma 10 (A.A.) - Havas njnnn mu· 

13 le.ç bu sabah hal yanların 7.ehirli lıabirinden: 
gaz kulJandıklarını bildiren vesikaları Askeri mahfcller, Cenernl Craziani 
tetkik ederek konsey tarafından mü- emrindeki lıalyan kıt'alannın pek yakında 
zakere edilmek üzere hazırlamışlardır. ileri hnreketine başlayacağı fikrindedirler. 

. İtalyan ve Hab,." nokhli nazarları Ağlebi ihtimal Adisababa üzerine ltalyan 
.,. bayrağını Crnziani dikecektir. 

Madariaga, Baron Aloizi ve Habeş Hnber verildiğine göre Romanın tesi· 
murahhası Volde Mariam ile yaptığı sinin yıldönümü olan 21 nisan t rihinde 
müzakereler neti sinde şu noktaları İtalyan ordulannın ileri hareketine müte-
teyit etmiştir : allik mühen iç bir hnber neşredilccektir. 

1 - Habeşistan, Madariaga ile A • İtalyan tebliği 
venolün hazır bulunmaları ve müza- Roma, 1 O (A.A.) - Mareşal Ba -
keratın Milletler Cemiyeti çerçevesi doglio 181 numarah resmi tebliğinde 
içinde yapılması nartiy]e ltalya ınü - bildiriyor: 
messilleriyle müzakerata girişmeğe T ayyarelerirniz Birgut, Segat, Da-
hazırdır . gamedo, Daggabur, Sassabaneh ve 

2 - Musolini, Madariagayı Roma· Bulale'deki Habeş mevzilerini bom -
da kabul etmeğe ,yahut paskalyadan bardıman etmişlerdir. Bu bombardı -
sonra, mümessillerini Cenevreye gön- mana 22 tayyare iştirak etmiş ve hepsi 
dermeğe amade bulunuyor. üslerine dönmüşlerdir . 

Habqiıtandan dönen lrlandah 
bir doktorun MWjelan 

Londra, 10 (A.A.) - Son zam8D4 
larda bir Habet Kwlhaç eeyyar islae4 

yonu idare etmiş bulunan ve haJeıi 
Londraya gelmif olan lrlandalı dok .. 
tor Brohip, Royter muhabirine demiıt
tir ki: 

uBencc halyan1-r bt'iyen Adiea • 

babaya varamıyacaklarc:lır ., ltalyanlaı 
için yağmurlar ile "beraber biiyük bn 
imtihan devresi bafhyacaktır. O za· 
man ltalyanların kendi ileri kollarınl 

iaşe edebilmeleri çok güç, belki de ta• 
mamen gayri kabil olacaktır. Ben, 

yağmurların ltalyanlann müthiş bir 
hezimete uğratacaklanna eminim. » 

Askeri muharririmizin 
mütalealan 

Dünkü haberler ara11nda lta lyanla • 
rın şimal cephesindeki kıt'atının hare-

katı hakkında en iyi malGmatı vereni 
Londradan çekilen telgraftır. 

Bu telgrafta çeteler hakkında ileri 
sürülen mütalca1ar bizce ele varittir. 

lrlandalı doktorun ifadeleri de çolıi 
dikkate değer. 

Cenuptaki bombardımanlar bu ce1>4 
hedeki taarruzların artık faal devresi • 
ne girdiğini göstermektedir. Yarın ... 
lıncak haberlerle bu mevzua temas et .. 
meğe imkan bulacajmım umarız. 

C. D. 

Sulh müzakereleri ba.Jlaraa ... --~----------~·-·..-------.-.-------~ 
Eden, müzakerata başlandığı tak -

dirde Madariagaya yardım ve görüş -
melerin tarzı inkişafını mürakabe et -
mek üzere 13 ler komitesinin fasılasız . O ana kadar binbir ~zun akıtmasını k 

tıın :ıehrini gene kalbıne - "'a"'g""ıt sı ıntısı 
b· ı k dayanama n 4 surette mesaiye devam etmesi lazım 

Lokarno devletleri dün 
Cenevrede toplandılar 

ı en müşfik anne artı .:ı b 
..ı d O 1 ra aa u B t lı 1 inci yüzde) geldiğini söylemiştir. 
'll. "-cuklarını çağır ı. n a o" w - ( af ara ı h L d d L T _L.....__ la 
f 'i'V ı nı g g - Madariaga, 1:3 ler komitesinin yar- (Baı taralı 1 inci yüule) 1 ey • on ra a .. i ~ an fll'I ... mu. 
elaketi bildirdi. Ve yavru arı wl dı B ukabil kağıt ithalatı, Fen - dımı olmazsa bu müzakerelere nezaret ı..:ı .. ftaya geri dönecek1erdir. Baron A- cibince tazyik tedbir181ia* tathilu ıa..t 

g•· ha t a saatlerce ag a • una m ' kt 'd" Ç"" k"" ~.. ld·-· f"k. d b 1 d··x:.· h L _ --ı:L 
llne. bastıra sır w du·· tu··. Zaval· la· ndı"yadan yapılma a ı ı.. u. n u edemiyece-gini söylemiştir. l .. d R h k t tt' p ıe ıgı ı rın e u un ..... a~r v •• .,.. 
O t a ş b oızı e omaya are e e ı. azar - k d' M f'h .. 1 d'- .. _ 

ç gün sonra ya ag 1 - l d" kontenjan vazıyetı u- flanden zıt bir mütalea yürütmüş, . d . beki k d. Fi me te ır. aama ı • eoy en ıgınc ııo·~ 
1 l lakadar 0 ma Fen an ıyanın d b tesıye av etı enme te ır. · an - Fransa, alakadar hük.Unıet.ler tarafındaC 
~ı <lul ile kom~u a~ 

8
• 'çin gelen müsaitti. Fakat son zaman a, k'"~zı :1 martta verilen kararın, alakadar ta- den ile Pol Bonkor yarın Parise döne· tazyik tedbirleri hakkında bir karar verıı. 

Rt\ ba~ladılar. Alla rızası 1 
.. .. u" na h nedense pek fazla agıt raflar arasında dog"' rudan dogr"' uya k1 d" h" "' · .. .. gunu - f" }ar er ı· ce er ır. linceye kadar bu tedbirlerin tehirine m"" ır doktor hastadan iıçuncu ırma : · d bu kontenjan ıste· mu""zakerat yapılma"ı vadisinde oldu - Fran·a ..... mahrem Notası 

d kocast- h l tt klerın en, 1 " --- vafakat etmekte ve bu brarlann da .U• 
?tıidi kesti. Ve zavallı anne e ··ld" it 

8 
e 

1 
1 an bir kararla Fen an - ğunu tarafından arzu edildiği zaman Londra 10 (A.A.) - Ha'Vas ajansı atle verilmesinde ısrar eylemektedir. 

llın ölümüne dayanamıyarak 0 
u, si doldu v~ ~tınithalatı birdenbire dur- derhal içtimaa hazır bulunmak şartiyle bildiriyor: Teklif edilen tehir, Almanyanın RetC 

~İtti. diyadan kag l sı pek ani olduğu tehiri teklifinde hulunmu~tur. Fran111z elçisi Corbin, dün sabah. Ce-

Bir müddet sonra kasabayı . u. ar b" çok kağıt stok arı ı- Cenevre, 10 (Hususi) - Bugün nevredc. Flnnden tara n an ene te • hükümsüz kalacaktır. Alman- d K arın a ınma l l" T fı d Ed b mıntakaaında tahkimata batlamaaı halimi] 

lar işgal ettiler. Üç öksüz Marı'.b. Yea~ iç_in, elyevma·•n~far içinde beklemekte 1 :ı lerin içtimaında Edenle Flanden a- li~ .eddilcn ·mt ~remb kFrla~dn.1u~tıra~ı tmet· 
anne, Kl be .. d bir hayır sahı ı ar manda, m v af yekunu, gün - . .. . .. k l l nını, •ıJ aş en a an ıgı aımı nıua cpn Fransa, 19 mart tarihli Lokarno itil&ı.ıı 
ba e r ı e k d u ~ b •· den masr rasında haylı muhım muna a~a ar 0 

• 
0

Vanaittart'a dün ögleden sonra t~vdi et- fının 7 nci maddesinde yazılı ve kartıb)i,. 
sına alarak tehlikeli mınta a an . ve u yuz ' ktadır. muştur. m"ı,.tı"r. l d hh 1 ilk lu 

~aklaştırd . . Aunay . Sous - den güne artma .. Ed O O l . l w d , .. ı yar ım tea üt erine mütea i bu natl 
H 'd 1

• Marıyı, r lık diye bahs ile alakadarlar en, n ç erın top anmaga e - Frnnaanın, Almanya ile uzla ma nıu· pratik tedbirlerin tatbiki laU9Uaunda m~ 
al~ns e oturan bir aile ev _at . kendi· Bu vaziyetten muşlardır. Bugün - vam ederek 1talya ile Habeşistan nra- .amelesinin filen akim kaldığı ve binaena- kerata giri§İlmeai için mu edecektir. 

'· Klebcri F ounnanoY aılesı , hükumete ha§ vu~ . karar ile bu sı· sında yapılacak müzakereleri kotrol et-
ne evlatlık edindi. Yeanne is~ ba~ı:ı: lerde alınacak .fen~~ı~mulmaktadır. melerini istemwtir. Flanden 13 lerin 
~ı-~ Ve kardeşlerinden uzak ka ara kın tının giderı ecegı .. _ f" mütemadi içtima halinde bulunmala-

Sofyada araştırmalar yaplldı. 
300 kişi yakalandı 

Spor kongresi 
u. .. b' eticesi olarak kagıt ı· rının müzakereler üzerinde tesir yapa-
Aradan ')2 ertı" Mari büyu - Bunun dır ~ 1 arttıgw ı gibi ellerin - 1 

- sene g 3 • Ki ber l 1 ziya esıy e 1 d cağını söy emiştir. 

Ankara 10 (li..t) - Pazartesi 
Sofya, 10 (Hususi) - Geçen Upm sabahı l.tanbuldan dlfmcek olan Parti 

zabıta saat S ten 7 ye kadar Sofyanm muh
telif ga%İno, kahvehane ve lokanta vesaire 
sibi eilence yerlerinde yapbiı U'llfbnnll
larında büviyeHeri tespit cdi1emey• 300 
kiıiyi tevkif ebnİftİr. 

?1üş, genç bir kadın olmuştu. . e yat a~., toku bulunan firma ,ar a, Neticede 1 :J lerin 16 nisana kadar: 
1 

c iyice bir tahsil görerek bir_ şı:et~ de ~ag~t 8 lacağı şekli bekliyereK _mal- toplanmaları ve Madariaga ile Anenoo-
}'er]e_ııın · kazanmaga ş vazıyetın a tercih etmektedırler. lu"

11 
mu" ..... kerelerde hazır bulunmaları I "' ış ve canını trnamayı &.U 

arn~tı. ]arını sa •. · - · · kararlaştırılmıştır. 
'\2 k k ld " ı kardeş- -- t l ani Zeh" l" G Kullanm w l .::. senedenberi uza a ıg du -- t •• , oavetl•r .~a y ar ır 1 az ag~ 

.~tini b 1 k "yle kıvranıyor . Toplan 1 ' Devam Ediyorlar Suriyede bir kiliseye ateş verildi 
Örı.. u ma arzusı d Bir takıın ŞUBEYE DAVET Cenevre. 1 O (A.A.) - Habe~istanın 
1 Une gelene soruyor u. .1A 

ıtirn l . Gazetelere ı an· . · Baıkanlıiından: Milletler Cemiyeti nezdindcki mümessili ge-
l se ere para vadettı. . .. bir :-rek- Tüm· Askerlik Daır~ı bir buçuk e· nel sekretere hükumetinin yeni bir tclgıalım 
ar koydurdu. Nihayet hır gun . ı - 936 nisan celbınde 3 ı 6 ·ı:- 321 teblig., etmi•tir. Bu telgrafta, ltalynnlann 
tllp ]d b" bulunan 1 a v 

a ı, bu mektupta: A naY · lik hizmete ta 1 
_ 1 ı Ogaden cephesinde de zehirli gaz kullan-

h • du u ne 326 dogum u ar. 
<ııvıösyö Kleber, denıyor ·İ ·n ef- bakııynsiyle fi maya boıladıklan bildirilmektedir. 

' Sous - Hens' de oturan bir aı enı., "ka ve jandarma aını arına Zecri Tedbirler Kaldmlmazaa 
tadı arasında kardeşiniz oldug~u 2 -3~:~;& 329 bakayasiyle 330 do· İtalya muhasemah ta'!il etmiyecek 

Şam, 10 (A.A.) - Suriye Hıristiyan 
cemaatine ait kiliseye suikast yapalmqtar. 
Bir takım meçhul phıslar kiliseye benzin 
dökmüıler ve ateılemiılerdir. Bununla be
rabN vaktinde yelİJİlerek yangın SÖndÜ· 

rülmiiJtür. 

Japonyanın 1936 bütçesi ta}ıll'ıin ettiğim bir bayan vardır. n .mensur ·ıtıh altına alınacaktır. Roma 1 O (A.A.) - Havas ajansı bil-
11\it Ü .. "si le görüştüğüm za· .ğumlu ar sı erlik şubelr.rinde diriyor: Lonclra, 10 (Husuai) - Japoayarun 
l'Oa~ Yum'. Kendıa: ıcında karde{lleri- 3 - Bu .~elbte a~~n/936 dır. Nakdi . Bu sabnh, tıelahiyetli mahfdlerde aöy- bu seneki ~ütç~ 135 ~on. lngi!i~ .._, 
~· harbın bnt,ıl g . de olduk· 1 mıı günu 21 / N . 20/N'sa.n / l 'Jd".,. .. ltalya aleyhi dek" A tutuyor. Butçenm 32 milyon uterlou ...... 
•ıı kayb ·-. . şimdı nere top an 1 . bedellen ı enı ıgıne gore, n ı :zccn • 30 mil h hi aarfeclil 
lar bettıgını ve .. ı··yordu. 'bedel verecek erıdn k bul edilecektir. tedbirler kaldırılmachltça muhasemntın r1yekyeed.ir~e yon ar ~eye • 

ını ilmediğini soy u .. .. na ka ar 11 • A k me t • 
r.- sofra örtusu 936 akıamı d d ğum ve sınıfları ya· tatili imkanı yo tur. 
ı:.vc döndükten sonra, . 15erdiği 4 - Yukarı a o tın zamanında • • 

l>erine kanının masa üzerın_e. di- ~1 1ı sevke tabi bulunan keraı·k fUbclerine ------------- Beledıyeler bankası bması 
b .. .. sızın ver ,... 1 d klan as er • Körowglu arkadaşımız 
"?Zctcnin birinde gozume . senin mensup bu un u . ksi takdirde hak· Ankara, 10 (HU5U5i) - Hukuk mek-
~ığiniz ilan ilişti. Aradığınız ~~~ i müracaat eımele~ ve :nun ceza maddesi Köroğlu gazetesi bugün çıkan sa- tehi da yapılacak Bdediyeler banka-
Matınazel Mari olması ihtima 1!, e 

8 
- larında askerlik. and~; cegıw• ilan olunur. yısiyle dokuzuncu yılına ayak basmış :aının inpuına yakında btqlanacaktır. Ban-

"' Hurrnet - tatbık e 1 e 1 k b" ı· 1 lacak "'c ~u mektubu yazıyorum. ehkamının . d • o uyor. , a 300 ın ıraya ma o tır. 
1 r.)) . Eminönü As. Şubesan e.n. Köroğlu, harf inkılabını müteakip 

Sütçü Nıko) . A 330 doğumlular dahil fi. yeni harflerle çıkan ilk gazetedir. Bu 

B K] ber derhnl 1 - 316 ıla - )anlar bu ay k d k d"' b 'nkı)~'- "Ik 
u ınektubu alan e. . 'T "f e· b kaya, yoklama kııçagı 0 ba ·ım an, en ısı, u 1 aoın 1 Ankara, 10 (Hususi) - 'ıelefon fir-

tr gıttı. arı rar, 
0 

• k ·r gazetesi olmuştur. Arkadaşımızı teb - ,ketinin salm alma mukavelesi Nafia Ba-di<!] ne atlayarak Aunaya aldı. Kleber, içinde sevk cd_ılbeced:lı ~ermek isteyenlerin 
k ~n evi bularak kapıyı t deşi oldu· · 2 _ Naktı e .. at etmeleri ilan rik eder muvaffakıyetlerinin devami - ,k nlığında murahhaslanmızle firket mu-
.. al>ıyı açanın kendi kız ar d hemen şubemize ınuraca nı dileriz. rablıula$ tarafmdan İmza edilnıqlir. 
~lıtıu derhal tanıyarak haykıı 1

: olunur. · 

- Mari beni tanıdın ını? 

Telefon şirketi mukavelesi 

genel sekreteri Recep Peker epor kon. 
peaini açamldD'. 

Define ihbarlan arttı 
Ankara, 10 (HUIUll) - Define~ 

barcıları günden süne artmaktachr,. 
Berpmada de kiilliJetli altm saldı ta. 
hmduiu lwldnnda bir Mu vuku hal-

TAKViM 
~ 

NiSAN 

Rumi sene 
11 Arabr sene 

1862 181">5 - -Kasım Resmt- Mart 
166 um 29 

CUMARTESi 
-

SABAH 
Muharrem\ 

1MSAK 
s. D. s. D. 
10 46 19 9 00 
6 27 3 48 

Öğle !kindi , .. 
Yatsı 

s. D. s. D. s. n. s. D. 
E. 5 31 9 12 12 - ı 86 
'l . 12 tr> 15 • ti ıa ~>ti 19 

•r 
__ ,_,_ . ~ . 
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~ASAN LEKE SUYU HASAN ÇAMAŞIR BULAŞIK, CiLA TOZU 
Deri, yün, ipek ve her türlü mensucat ile bütün elbiselerde ve Çamaşırlardaki mü

re k keb, yağ, pas ve demir ve her nevi lekeleri kaf iyyen ve gayet kolaylıklaş ayanı hay
ret bir surette temizler ve yeni gibi yapar. Şişesi 25 kuruştur. 

Çamaşırları sıcak suda yıkarken bu tozdan koymalı ve oğuşturmalı, çamaşırlardaki 

lekeler ve bütün kirler kolaylıkla çıkar. Gayet temiz olur. Kutusu 10 kuruştur. 

Açıkta duran ve mikroplar ıçm en elverişli bir melce olan 

Fırçanıza dikkat ediniz! 

Mikropları 0 
/ 0 100 öldüren 

Dişleri temizleyip beyazlatmadan evvel fırçanızı 
temizleyerek sizi bu tehlikeden kurtarır. 

, 

, ' 
i
l Pastil Antiseptik 

KANZUK 

Teneffüs yollurile geçen hastahk
lara karşı koruyucu, tesiri kali pas
tillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve 
Boğaz rahatsızJ.1klarında, ses kısık-

lığında pek faydalıdır. 

1NGtLfz KANZUK ECZANESİ 
't . ,. Beyoğlu, İstanbu l 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü : Selim Ragıp 

Sahipleri : A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lütfij - .... 

Hasan Deposu: latanbul • Ankara - Beyoğlu 

GRiPiN 
llkbehar geldl. Havalar klh poyraa, klh lodoa, bir 
gUn soluk, bir gUn sıcak, bu ani deAl,melerde 
insan •oluk ahr, nezle olur, hatt6 grlpe yakalanlt 

·, 11( 

ı ~ 
. '1 .•• 

' t ,, •l ~ .. 
ıt'l•s1•~! . 

VUcudUnUzde bir k1rıkhk, bir nezle batlangıcı htuettl 
nlz mi hemen bir Grlpln ahnız; hiçbir şeyiniz kalmaz, bu 
mevsimde yanınızdan ey1rmıyacaıınız yeglne koruıucu 

dir 

· FOTOGRAF'CILIGIN . . -
'iCABETTi RDIGI 

EN İYİ VE EN HAsSAS 
·MALZEME 

F otoğrat malzemesi Bileşik Fabrikalar 
KAPPELLI -FERRANIA 

Türkiye umum acentası: 
UMBERTO J. REFORZO 

Beyoğlu P. Kutusu 2295 

Gölmarmara Belediyesinden: 
Manisa - Akhisar -Gölmarmara yatı mektebi menfaatma 23/Nisan/936 

Pertenbe günü Marmarada pehlivan gürCfİ vardır. Bata 100 ortaya 50 
ayağa 20 lira diğer bütün güreşenlere bahtitlerden batka laymetli muh· 
telif hediyeler verilecektir. «l 787» 

Güzelliğin 

Sırrı 
Ven Us markasını taşıyan : krem, 

pudra, ruj, rimel, allık , sürme, bri
yantin, tırnak cilası, sabun, losyon, 
esans ve kolonyalar asri kadın gU
zelliğinin tılsımı oldu. Herkes onu 
sevdi ve şimdi herkes onu knllRDıyor. 

Evliya Zade Nureddin Eren Ec
zayı Kimyeviye Alat ve lriyat depo

su. İstanbul - BahçekapL 

# " 

r:::> 


