
~ Sene 6 - No • 2054 yazı itleri - ÇARŞAMBA - 22 NlSAN 1936 idare İflerİ telefonu: 20203 Fiyab 1 ~ 

CENEVREN~ RARI TEESSÜR VE HEYECAN UYANDIRDI • 

" Musolini Milletler 
Cemiyetini korkutmaya 

muvaffak oldu 1,, 
Fransız gazeteleri "ltalyan!n karşısında 

eğildik ve ~ vr~pa~ b~ze yardım 
etmesinı dıledık,, dıyorlar 

• • • 
l • r s•t•lerinln fikri : "it alga bütün Habe-
1;!,':, t;;cıı et•• h fngiltere ile /tcılgan tlilctatöri 
aruında • l• ılııc•k koz baki ka.lac11ktırl ,, 
Pari.I, 21 (Son Posta) - Eko do Parl ~tui, Milleti~ Cemiyeti 

k yhdD dthaktl toplantumda kabul edilen karar ıuretinden baJı.. 
ome Milleti CemiyetillİD Habet anlqmazlığuu halle muktedir 

lederken er olmadı;mı teabit ve milphede eylemİ.f olduğunu 
yazıyor. 

Petit jurnal gazetesi diyor ki: 
" Milletler Cemiyeti bu celseden her halde kuv-

vetlenmit olarak çıkmamlfbr. ~ 
Jour gazetesinin fikrine'gare Milletler Cemiye

tinin zayıflığı itiraf edilmiştir, ve cemiyet yalnız 
zevahiri kurtarmaya çalıımaktadır. 

Ftgaro gazetesi, neticeden memnundur ve bu 
neticeyi " Manbğın bir zaferi ,, saydıktan sonra : 
" ilk defa olarak Habetistana, Milletler Cemiyetinin 
"8ttz'nizı 
tadır. Çlnk8 fbndlye kadar •hun Sec:rl ~ 
mtle.uir olmadığı anlapldıjı ıibl bqka tedbirler de 

Fransız gazeıeıerının d · edil -:,..; demektedir 
· kit ettikleri erp11 mell&U9._.r, " • 

: te~ol Bonkur Radikal Sosyalist Organı Repuplik pze.tal bil-
.Jaassa Pol Bonkurun harbi takbih eden hiçbir fey aö.yl~~elDlf olma-

. k k tınkesirdi " Şu halde MUIC>lını korkutma 
aından dolayı pe ço m r. ekt .azı · · ekild 
teşebbüsiinde muvaffak olmuştur " dem e ve ennı fU 1 e 

bitirmektedir: 

F h
··'-Ame•= ltalyaden karflsmda eğı1mit ve Avrupada yardım dilen-

<< ransa u11.u w, 

~ştir.» . d H" l . fuklan Sinyor Mu.oliniden daha fazla ka· 
ı Journal ııazetesı Avrupa a ıt erın u . •W• • anlatmaktadır 

w • • Habe• harbinin itini haaıralu edıldl81DI • 
tattıgı ıçın " 

lngiliz gazetelerinin neşriyatı 
·~:..__::.,_-~--::'."'":. -::T::;el;;:; h•ın ..nBıiana göre. İngilterenin ltalyaya 
Londra 21 (A.A.) - Daıly 

1 
d ıı.:.x...ndan franaız)ar, eon dakikada 

· kald ia an at mıı oeu••• 
~arıı politikasının mebD . 1 (Onum 10 anca A,facla) 
yaziyetlerini deiiıtirmitlerdır • 

Jtalyanlar cenupta Harrar 
yolunu açamadılar 

1 al ordusunun geri ile 
.Şimalde de lmpara~or,. t yan tehdit ediyor 

muvasalasını cıddı surette 

. örünmemek ~ saklanan bir Habef müfrezelİ 
İtalyan tayyarelenne I' h" L • 1 muntazaman telsiz muhaberatın-

Adieabaf>a• ırn:ny e . 
Adisababa, 21 (A.A.) - tı· da bulunduğu bildirilmektedır. 

. .......................................................................................... ... 
Vergilerin 
Birleştirilmesi 
için teklif 

Yeni teklife göre (100) -lira 
aylık alan 25,5 lira vergi 

verecek 
Ankara. 21 (Son Posta) - Çangın 

Saylava Mustafa Kamutaya bir kanun tek
lifi Y•Pmıt. muhtelif vergi bnunlannın 
tevhidini İatemiftir. 

Tek.lifin birinci maddeeine sire Utti· 
eadi buhran vergisine müzeyyel Z• 16 nu· 
maralı kanunla hava kuvvetlerine yardım 
versiai hükümleri kazanç vergisi hükümle
riyle birleflirilmektedir. 

(l>enım 9 anca AJfacla) 

Ankarada 
Bir otomobil 
Faciası 

Ankara, 21 (Son Posta) - Pazar 
gecesi sabaha karşı Akk~prü civarın • 
da bir otomobil kazası olmu~ur. Oto
mobilde bulunan Devlet Şurası aza 
mülazimlerinden Bayan Mükerrem, 
kadın avukat Bayan lclalin kız· 
kardeşi Bayan Şükran ve Hügo Ştayin 
isminde bir Alman ağır . surette yara -
lanmışlardır. 

Yeni tefrikamız 
Londra zabıtasına 
karşı 6 muharrir 

lngiiterenin en maruf 6 zabıta 
romanı muharriri, faili meçhul 
6 cinayeti ayn ayn yudılar 
ve dlhıyamn en kudretli zabıta 
t91ki1Ab olan Skotland bara 
mensup bir mllfettif y•zılanlan 
okuyarak cinayetlerin faillerini 
tayin etmep çahftı. Muvaffak 
oldu mu? Onun yapbğuu yahut 
yapamaclıtım llz yapabillr mi· 
aİDİK? Y anna kadar bekleyiniz? 

Katil 
bu 

ilk cinayet 
Kanlı paket 

kadın mı? 

lhHyat subaylan dOn and Jçerlerken 
Dün saat 14,30 da, ihtiyat Subaylzurunda yapılan bu merasimde 1200 

Mekt~inde diploma tevzü menuimi ihtiyat ıubayına diploma verİlmiftİr. 
yapılmıftır. Şehrimizin ıiiel erk&nı hu- (Deoomc 10 uncu Ny/tul•) 

• 
Dış işleri Bakanı dün 
Partide izahat verdi 

_Boğazlar için Balkan Antantı içinde 
ayrılıklar olduğu yalan 

unanıst- cevabım hazır lngili~ Dıı Bakam ela 
Avam Kamarasında beyanatta bulundu 

Ankara 21 (A.A.) - C. H. P. Ka- kaynaktan kat'i olarak yalanlanmak
mutay grupu icra heyeti başkanlı- tadır . 
ğından: C. H. Partisi Kamutay grupu Yunan hükumeti, Boğazların tahö
bugün öğleden sonra Cemal T uncanm mine dair olan Türk talebi hakkında 
başkanlığında toplandı. OJW itleri Ba- Balkan antantı içinde ayrılıklar mevcut 
kanı Dr. RüftÜ Aras genel ıiyasal du- olduğunu gösteren hiç bir malumata 
rum hakkında partiye izahat verdi. malik değildir. 

Romanyamn itirazı yalan Yunan batvekili Yunanittamn Türk 
Atina, 21 (Hususi) - Boğazların dlleğini tuvip ettiğini IÖyledi 

tahkimi meaeleainde g(iya Romanya • Atina, 21 (A.A.) - Anadolu a .. 
nın itirazı üzerine Balkan devletleri jansının hususi muhabiri bildiriyor : 
arasında ihtilaf çıktığı hakkında Ati- &,bakan Metaksas, Yunanistanın 
na gazetelerinin Berlinden naklen Türk notası hakkında nasıl bir hattı 
nefrettikleri haberler dıf bakanlığı ta- hareket ittihaz edeceğine dair ecn.ebl 
rafından tekzip edilmiştir. muhabirler tarafından sorulan eualil 

Balkan antanb ve 8oiaz1ar cevap vererek, Yunanistanın Türkiye. 
Atina, 21 (A.A.) - Atina ajansı nin dileğini tasvip eylediğinl, bu hu• 

bildiriyor: Balkan antanbnda bir balı- euataki ~t cevabin belki buıln ,. 
ran mevcut olduğu haklunda Vradini rileceğini söylemiştir. 
gazetesinde çıkan haber llllahlyettar (Devama to uncu •Jfada) 

İngiltere.harp edemiyecek halde olduğu 
için Italyaya harp açmıyormuş! 

Eski denizcilerden olan bir ltalyan dük'ü " Akdeniz 
İngiliz donanmasına mezar olacakhr ,, diyor 

Roma, 21 - «ln· 
giltere, İtalya ile 
harp ederse Akdeniz 
lngiliz deniz kuvvet· 
lerine mezar olacak· 
tır. ıı 

Eski bir deniz za· 
biti olan Dük Genna
ro Dagano di meli
to yazdıiı bir eserdı> 
bunu ıöylemekted · 

İtalyan Dük"üne gö. 

re lnııilterenin deniz 
faikiyeti devri artık 

geçmiştir. lngilterenin 
harp yapmaktan çe· 
kinmeıinin sebebi 
harp edemiyecek hal-
de olmaudar. Yine lngilterenin Akdeniz filosu Maltada 

d d 1 hükiimet tarafı!_1dan yapı~ 1-.... -ı ... ~ Muvualuadl 
a uvar ara . ı ettik· ~-· 

nlan tebliilerde ltalyanların ışga • a.: . : Keenei• ÇabpJor 1 
• •--ak hükumetın .,,,, • • ..1.1.: Reu't --1...L1L. • 

leri iddiau hılJ.fma 0 ,,_ h. Adiıabelt,a cı-.. et llPMlaQllUUD, 

olemeda, Ankober. Puorrailu. Hauac (~ IO - ....... ) 
u Af_.__ Ciciaa ve Sasnabur .,... 

Y 41PDI bekleyiniz 1 İtalyan Dük' üne ııöre lııwilterenin deniz \kazanacaktır. Eskiden, yani Muaolininin 
kuvvetine ilk yumruiu indiren adam (ya- zuhurundan önce her devlet adamı her 
nl Mu90lini), bütün dünyama tilmuunı (D..,.,,.ı 10 anca ~tul•) 

narrar, cıcuaı -
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__ H_e_r_g_ü_n __ 'lResimli Makale 

Üsküdar Adliye Binası 

• Yol, Daima Yol 

• Bu Topraklar Senindir 

* -
V •küdar Adliye Binaıı 

D Ü~ ~ir. it için Üsküdar Adliyesine 

gıtmıştım. 

Burasını bilmiyordum. Uzaktan bina
yı gösterdikleri zaman şaşırdım. Burası 

ahşap, eski, harap, yıkılmak üzere bulu
nan viran bir yer. İçinde duvarlar kirli, 
tavanlar dökülmek üzer~, odalar perişan. 

Düşündüm. Üsküdar adliyesine düşen 
bütün kıymetli evrak burada bulunuyor. 
İstanbul adliye yangını henüz hatıralardan 
ısilinmcmiştir. Bu yangının millete ne 
kadar büyük zararlara mal olduğu da u
nutulmamıştır. Üsküdar adliyesini bu ah-
şap ve perişan binada bırakmak 
bu bakımdan tehlikelidir. 

evvela 

Fak.at üzerine çok titrediğimiz hüku
met ve bilhassa mahkeme otoritesi bakı
mından da adliyenin böyle köhne bir bi-
11ada bulunması acınacak bir haldir. 

Adliye Vekaletinin biran evvel Üskü· 
dar adliyesini bu binadan kurtarmasını 

dileriz. 

* 
Yol, Daima Yol 

C ümhuriyet rejimi hergün yeni bir 

demiryolunun açılma merasimini yap 

maktadır. Vilayetler arasında da şose in
oası ve tamiri için de devamlı bir faaliyet 

vardır. 

Bu faaliyetler ne kadar artın1ırsa o 

kadar iyidir. 
Çünkü bir defa bir cemiyetin terakki. 

si ancak yollarının çoğalmasiyle mümkün

dür. 
Saniyen bu sahada biz çok geri kal· 

mışızdır. Yol ihtiyacımızın büyüklüiünü 
anlamak için §U küçük mukayeseye bir 
göz atmak kafidir: 

İngilterede 40 kilometre murabbaı 

sahaya bir kilometre yol düşer. Bizde 
henüz 1000 kiJometrc murabbaına bir ki-

a Kumar t1e kadın a 

Kadm analıiını ve ev kadınlığını unuttuğu zam.o, labii 

vazifesini anutmuı her canlı mahlUk aibi, e-ariplefİyor. Her 

canlı mahlUk kendine baa muhit ~inde yapmaia mabkmndur. 

Muhitinden ayrılan mablUk tabiiliğini kaybeder, hatti U..ı 
bile değifir. 

'\'e ruvaaeloıt: venr. du yeni meşguliye:ler onun zihnini, tabiatını 
ve ahlikını deiittirir. Analık yapan bclm ne kadar asilse, 
konfeayonunu kaybetmit kadın da o kadar diiflriin ·-.e &&• 

vallı olur. 
Kadm ancak çalqmak, istiklalini kuanmak için ev kacfm. 

hğmı ihmal edebilir. Fakat analıjmı biç bir zaman. Halbuki 
kumara, içkiye, tuvalete düten kadm bo iki vazifesini birden 
unutur. 

AnaJaimı ve ev kaduılıimı unutan kadm da böyledir. Ya· 

pacak bir İfİ kalmayuıc:a kadm kendisini kurnua, eğlenceye 

(sOz ARASINDA) 
Çıplak insanları 
K,abul etmeyen adalar 

Florida' dan hareket ederek Virjin a-
dalarında çıplaklar kolonisi tesis etmeğe 

giden bir kaç ailenin bindikleri Fleetwood 
vapuru yolda batmıştır. 

Bundan üç sene evvel ayni teşebbüsü 

yapan başka bir grup ta yine ayni civarda 

batmıştı. 

Bundan bahseden Amerika gazeteleri 

·-- . HERGüN BiR FIKRA 
Bir sual 

Şair H. F. fevkalade dalgındır. Ve 
bu dalgınlığı yüzünden hazan öyle 
çamlar devirir ki, sonra hatırladıkça 
kendi de güler. 

Dünyanın en ihtiyar 
Kadını Rusgada 

Rwıyanın §arkında Kobarosçk kasaba
sında 180 7 tevellütlü ihtiyar bir kadın 
vardu. Şu hesaba göre elyevm 129 yaıın. 
dadır. Kızı ise 11 1 yaşına yeni basmıı

tır. Kadının torunu olmamıştır. Kızı bu· 
naklık alameti gösteriyorsa da, anasının 

melekatı akliyesi henüz yerindedir. Kadın 
gazetecilere: 

lometre yol düşmez. Aradaki uçurum O• 
udemek oluyor ki Allah çıplakların Virjin 

kadar büyüktür ki bunu doldurmak için de-
adalarına gidip ayn bir alem yaratmala-

Geçen1erde bir gün dostlarından bi
rinin nikahına davetli idi. Belediyenin 
evlenme salonunda alelusul yapılan 

merasimde ıahit sıfatile bulunduktan 
sonra, kalabalık dağ.fır'ken, zihninde 
o aralık kim bilir hangi bir mısra ta -
sarlıyan ıair, yanından geçmekte olan 
bir aşinasımn koluna girdi ve: 

- AJlah bizi unuttu. Yeryüzünde kal
dık. Kızım da, ben de ıimdiye kadar bir 
kaç kere ölmeliydi.ki demiştir. vamlı ve yılmaz bir faaliyet ister. Binaena

leyh bir taraftan Nafia Vekaletinin, diğer 

taraftan Vilayet!erin yol faaliyetine kuvvet 

\'ermeleri çok temenni olunur. 

* 
Bu T opraltlar SeninJı:r 

Avrupa şehirlerinde dolaştığınız za

man şurada burada garip levhalar• 

nna razı olmuyor» demektedir. 

* * * 
ffayven•t bahçesine repılen 

mUrecaatları 

Londradaki hayvanat bahçesine ıon 
günlerde bazı muzipler telefon ederek, 

u fil ile görüşmek istiyorum, aslanı telefo
na çağırır mısınız ;ı Ayıya veril~ek bir ha
berim varn diye alay ediyorlarmış ..• 

- Azizim, dedi, bir ıey danışaca -
ğım. 

- Buyurun! 
- Acaba, mezarlığa kadar gitmesem, 
ayıp olur mu~ 1 

• • * 
Hltlertn resaamhlı 

Stuttgart' da açılan sulu boya resim 
sergisinde Hitlerin eskiden yaptığı resim
ler de te~hir edilmektedir. 

Alman devlet reisinin Stuttgart'da işsiz 
dolaştığı zamanlarda yaptığı bu resimler 
şimdi çok beğenilmektedir. ------11! .......... _.... ......... --·· ·----

ra~gelirsiniz. 

" Bu sokaklar senindir, 
ri kirletme» 

İlk zamanlar bu muhaverelere ehem

tükürüp yerle- miyet atfedilmemiş, fakat bilahare o ka- * Ayni dalgınlık yüzünden kırılmış bir 
pot daha hatırladım .. 

2 - Mah, Irakta ismi çok geçen bir aşi
ı et. 3 - Camilerin tezyinatından biri, 
duadan sonra söylenir. 4 - Çıkarma, rabıt 

edatı. 5 - Yemekten emri hazır, eerbeat 
bırakma. 6 - Umğı gösteririz, yan. 7 -
Ayağın altı, oltanın ucuna takılan. 8 -
Sığınacak yer, ced. 9 - Rüzgar, ilihirinin 
m~haffefi. 1 O - ilaç, başak biçer, nota. 

Yahut: 

11Bu bahçe senindir, çiçekleri kopar. 
mao 

Büyükadada çamları kıran talebeye 
Vali Muhiddin Üstündağ beşer lira ceza 

kestirecek yerde şunu .söy)iyecekti: 

11Bu çamlar senindir, onları koparmalıı 
Filhakika Türk gencine memleketini, 

şehrini, sokağını benimsemeği öğretmek 

lazımdır. Ceza o beş gence bir ders ola
bilir, fakat bütün gençliği ancak onlara 
bu zihniyeti vermek suretiyle terbiye ede
biliriz. Gençlik bilmelidir ki, bu vatan o• 
nundur, bu şehir onundur ve bu ağaçlar 

dar sık ve fazla telefon edilmiş ki, müdü
riyet bu işe bir nihayet verilmesi için gaze-

telere ilan koydurmuş. Bir gün yine tele
fon açılmış. Bir ses, atmaca ile konuşmak 

isteyince, matmazel kıı:mış ve telefonu ka· 
patmış, ses tekrar atmacayı istemiş ve ak-

şama kadar uğraştıktan ıonra meramını 

anlatabilmiş, meğer meşhur hayvanatçı-

lardan Jorjun soy adı Atmaca imiş ... Ve 
telefondaki bt onunla görüşmek istiyor

muş. 

* * * 

Çocuğu olmamasından şikayet eden 
bir ahbabına, üstat sormuştu: 

- Pederinizin çocukları ölmüş mü
dür) 

- Nasıl;ı 

- Öyle ya; belki sizdeki bu kısır- Yukandan af&iıya: 

1 - Gümrüksüz mal, kaba bir tabir. 1 llf-------'!"""---------Jt- 2 - Buz hayvanı, bütün. 3 - Kral ve-
R U L M A C A killiği. 4 - Takım, kırmızı, üçüncü şahıs. 

lık irsidir 1 Olur ya? 

3 4 8 6 1 8 9 l o 5 - A!lmaktan emri hazır, bir meyva. 

2 
Hayat 70 'inden sonra ba,hyor I 

Bir ecnebi mecmuasına nazaran ha- 3 

6 - Soru edatı, bir renk. 7 - Bir B ili.
vesile askerler çalar, beyaz. 8 - Yan, 
ışık. 9 - Oturmak. 1 O - Heykel, bir 
renk. 

4 onundur. Kendi malını nasıl korursa, bun· yat asıl yetmiş yaşından sonra başlarmış. Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 

lan da korumalıdır. 

-···························································· 
insanlar o zamana kadar henüz çocuk İ· S 
mişler, feylezoflar, muharrirler, eserlerini 1 6 

Amarlkadakl çıplaklar cemiyeti daima yetmişlerinden ~onra verirlermiş. 
7 
8 

1 - Deli Petro. 2 - Anibal, oya. 3 -
Kaza, muz. 4 - Üç, dum, ana. 5 - U. 
ebed. 6 - Em, ter, si. 7 - Yuvantes. 
8 - Trenler, ki. 9 - Be, silah. 1 O - Ni
kap. 

Nevyorktaki çıplaklnr cemiyetine bir beşeriyeti ileri göti.iren ancak bu eserler-

dakıilo lazım olmuş; gazetelerle ilan et- · mış. 

mişlcr, günlerce bekledikleri halde müra. 

caat eden olmamış. Üçüncü ilanda, çok 
çirkin bir kız, çıplak yazı yazmamak ve 
çıplak erkeklerle karşı karşıya gelmemek 
şartını ileri süreerk bu işe talip olmuş, ve 
cemiyetin idare hey' eti bu teklifi çarnaçar 
kabul etmiş. Erkekler, daktiloya bir şey 

yazdıracakları zaman huzuruna giyinip çı

kıyorlarmış. 

* • * 
Sigara tlryaklal idam mahkQmu 

Amerikada bir haydudu idam ediyor
)nrmış... İskemleye oturttuktan sonra, bir 

Hugo 8 1 inde vefat etmiş, Mikel Anj 1 9 .__. __ Yukarıdan apğıya: 

Soldan sağa: 

en güzel eserlerini 70 inden sonra vermiş ıo 

ve 89 yaşında ölmüş, Göte, vefatında l 
seksen yaşında en keymetli eserlerini yaz

mışlar. 1 - Ormanı bol bir memleketimiz. 

1 - Darüleytam. 2 - En, çamur. 3 -
Lik, veba. 4 - ibadethane. 5 - Pazu

bent. 6 - Ela, ertesi. 8 - Roma, la. 
9 - Oyun, kap. 1 O - Azami, ih. 

İNAN İSTER 
r 

1 
İSTER 

• 

iNANMA! 
Devlet Deniz yollan idaresi Vapurculuk Şirketinin malı olan Fakat diğerleri çürük çarık feylenniı, o kadar ki bunlann 

' 
on yedi vapuru evvelce takdir edilmiş olan kıymetlerle satın tamirlerine de imkan görülcmiyerek satılmalarına karar veril-

alml§ ve ıirkete 900 bin lira para vermiıtir. miıtir. 
Fakat Denizyolları İdaresince satın alınan bu vapurlardan Halbuki biz daha düne kadar bu vapurlara canımızı ve ma-

istediği olup olmadığı sorulmuş, <<sigara 
tiryakisiyim, bir sigara verin, ben sigarayı yalnıx altı tanesi kullanılır halde bulunmuı ve postalarda ça- lımızı emanet ederek yolculuğa çıkar, denizler afmağa çalı· 

içerken ve dumanlarını seyrederken elek- lııtırılmalarma karar verilmİf. tırdık. 1 

t"Yİ unuturum. Hatta idam edileceğimi 
triği açın demiş. Sigara içtiğim zaman her 1 J S T E R J NA N J S T E R J N A N M A f 

bile .... » "-------·---------------------------------------.J 

Sözün Kısası 
Gazetecinin Derdi, 
Bir Değil •. 
Bindir! 

1------E. Ekr'tm·Talu 

A zız meslekda~ım Bürhan Cahit ~ 

Dün, bir gazetede çıkan <cGaze
tecinin de derdi varn ba~lıkh fıkrant 
okudum. O gazetenin ayni günkii baş" 
makalesini de daha önce okumuş ol " 
duğum için birdenbire afalladım. Ne" 
den sonra biraz kendime gelince: 

- Eh, olur a} dedim; dünya yü -
zünde, hazan iki kardq'l hile a} rı aytl 
kanaatlerde olurlar da, bu ayrılık ge" 
ne de bir arada yaşamalarına mani de
ğildir. Ayni gazetedeki iki muharrirİJİ 
kanaatleri neden biribirine zıt olma •· 
sın} 

Yalnız, Bürhancığım, bu iki yazıyJ 
bir ııünde neşretmeyip te biraz ma ve• 
reydiniz bence daha iyi olurdu .. he!'. 
ne ise. Meramım bu değil. 

Sen yazında, gazetecinin bir derdin .. 
den bahsediyorsun. Dediklerin bir deı 
receye kadar doğrudur. Biz, belki her .. 
kesten daha dertli, daha cefakeş, d~ 
ha hedrolmuş insanlarız. Bu itibarlı· 
dertlerimiz senin saydığın kadarile bi~ 
mez. Bunların her birine ayrı bir reni 
verecek olsak hokkabaz yahudinin sıtf 
tındaki basma parçalanndan mamul 
pusata benzerdi. 

İtalyanların medeniyet namına kut' 
tarmağa koştukları Habeş köle1erinİJt 
bile tek birer efendileri vardır. Gaze ~ 
teci ise her günkü yazısında binlerle 
efendinin her birine yaranmak, mizaç .. 
larma göre şerbet sunmakla mükeBej. 
tir. Zaten sen de galiba dünkü yazın • 
da buna işaret etmek istemişsin. Fa • 
kat, bu meslekte eskimif bulunan h~ 
pimizin el'an terkedemediğimiz kötil 
bir alışkanlık yüzünden, senin sırala" 
dığın Osmanlı sikkesi mürettiplerin e' 

linde şeklini değiştirince, makalenin 
ağzı burnu, yüzü gözü biribirine o sU' 
retle bulaşın~ ki, ne demek istediğini 
karine ile, güçbela çakabildim. 

Zira, Bürhancığım, unutma ki bin" 
bir derdimizin arasında bir de tertip,,~ 
tashih hatası denilen bir Allahın beli' 
sı vardır ki, yemin ederim ötekilerderi 
aşağı kalmaz. 

Sen de bu fikirde değil misin?. 
Baki kafana, bileğine ve sinir1eriı1C9 

kuvvet dilerim, azizim! 

_ .......... .._ ................................... ---
Biliyor Musunuz? 

1 - Birinci Guillaum kimdir;ı 
2 - Otomobil sanayii en ileri 

üç memleket hangileridir? 

olaıf 

(Cevaplan yarın) 

* 
Dünkü Suallerin Cevapları: 

1 - Dünyanın en medeni memleket" 

lerinden biri Almanyadır, idam hükroÜ" 
nün infazında bildiğimiz adi balta kulla
nılır, en geri memleketlerden biri de Çitl" 
dir. Bu eczayı vermekte o da ayni vasıta .. 
ya müracaat eder. iki zıd kutbun birleştik" 
leri yegane nokta budur. 

d·ıe-2 - Harpten sonra yoktan var e 1 

rek vücuda getirilen en büyük memleket 
Filistindeki yahudi yurdu Ter aviv şehridir· 
Bu şehir dünyanın dört -kö§esindeki yah"; 
diler yığdıkları sermaye ile birinci derec 

. h . k d 'k' . şJ" bır Avrupa şe n a ar mamur, ı ıncı 

nıf bir şehir kadar da kalabalık olrnll~ 
ve burada toprak kıymeti Paristeki toP.

rak kıymetinin derecesini bulmuştur. .............................................................. 
ÖIUrken tahassUaatını ya:ı•" 

25 nisan 1836 senesinde Deal isrniodlO '.!. 
bir Fransız ameles: kömür çarpmıısı,,. 
··ı ·· k' · k ·ı· f e hjt;-o muş, can çe ışır ·en ı ım ve enn 

d d 1dııJS' 
met etmek isteyen bu adam, uy u ile• 
nı dakikası dakikasına tespit etmeğe ktı 
mış, yazdığı şeyler şunlarmış: o~ 

Birdenbir"e bir baş ağrısı duyınu!I· k• 
dakika sonra nefesi tıkanmış, on dakık• 

. .. 1 • .. 1 '22 dakı 
geçınce, goz erı gormez o muş, ı I • 
sonra yaı:dığı harflerin sekillerı anlaş~. 
maüığıııdan ne olduğu öğrenile.ıııcrtı•§ 
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TELGRAF HABERLERi E 
İngiliz Sü Bakanı harp tehli

kesine işaret ediyor 
" Büyük bir muharebe başgösterdiği takdirde böyle 
bir afetin dışında kalmak hususundaki şanslarımız 

Filistinde 
Karışıklık/a,
Devam ediyor 

Y enidez ölen ve yaralanan
lar var. Vaziyet vahim 

Yeni ve hakıki bir Cemiyeti 
Akvama ihtiyaç var 

C emiyeti Akvam tarafından Ha· 
beş-Jtalyan mcaclesinin halliçin son 

defa yapılan teşebbüsün karşılaştığı hazin l 
kibet malumdur. Cemiyetin sulh yapmalan 
hakkındaki son tavsiyesine Habe§. Cemi• 
yeti Akvama vazifesini yapmağa davet et• 

Kahire 21 (A A ) _ F'I• t• d mekle mukabele etti. ltalya ise. Habeıle 
, . . ıısınen ı d · d ') • .. k . . 

1 habe 1 karg 1 kı 
ogru an oogruya ml.1%a ereye gırııece· 

geen rer llf8.l ar esnasın· •.. f k ,.. __ . ·Ak d 1·· f da 19 ki · · .. 
1 

.. ~ .. .. • •• 1 gını, a ·at '-'C:mıyetı vamı a « ut en• 

lan 
tının o dugunu ve 130 kıtının bu müzakerelerin seyrinden haberdar et-

yara dığını bildirmektedir. Telaviv · k b 1 tt··· · ·· 1 d" Yah d" . mcyı a u e ıgmı soy e ı. 

) V t d lan munta
zam mevcud d • d.l · 1 u 1 mahallesı yaumıttır. Amma müzakereleri Cencvrede değil 

Londra 21 ( A.A. - a an aş u erpıf e 1 mıı o an mıktardan 12 000 kiti K d'" · ' 
orduya gö~llllil olarak yazılmaya teşvik için yaptığı eksiktir. Avrupa ordumuz 1914 de312.000 kitilik idi. k .. I~ ~s cıvlarmdakt binlerce Arap ı lıalyada yapmayı tercih ettiğini bildirdi. 

ff k 1
.• Halb k. b k ~y usu top. anın. a .. ~dır.. B_ritan_y~ Ve bittabi, cemiyetin bu son teşebbüsü de 

bugün eskisinden azdır ,, 

bir h'ıtabede, Su" bakanı B. Du e_ ooper. as er ıge u ı ugün bu mi tar, k4gı· t fizerı"nde 182.000 dı·r. Y k k k f- d -A u se omıserı or ı ı arenın hıla suya düııtü. 

nıani olan cereyanları ıiddetle tenkıt etmiş ve v- BUtçe ve tesUhat iti müddet muhafaza edilmesine karar 1 Şimdi, Cemiyeti Akvam azalan da 
rupa vaziyetinin 1914 den daha e~emmi.ye~i oldu- . ~ondra, 21 (~·~·) Avam Kamarasının paskalya vermittir. 1 bir defa daha halyaya baş vunnağa ve 

tunu kaydederek ezcümle şunl~rı soyl~~ıştir: tatilınden sonrakı ılk celsesi Maliye Bakanının bütçe Yahudi milli tlıraaı inkitasız içtima bilmem kaçıncı kere olarak «sonuncu ol-
V t kadar tehlikelidır ve hızı o derece hakkında yapacağı beyanata tahsis olunmncıtur. halinded:r. Araplar, Arap menfaatle- mak ı kııydile İtalyayı Habeşle sulh yap-
azıye o . . b "d k 936 3 -y • d • . k 1 d ' aia·k d tm ktedir ki bütün milletimız unu ı ra 1 I 7 bütçesi masraf 787 mı"lyon 900 bm· Ster- nnin müdafaası için h A b' k . maya avet ctmegı arar aştır '· a ar e e , d •. 

1 
f k ususı ır omı • .., .., .., 

ettiği t kd. d bu yalnız bizim için egı, a at lin~ ~a~dat. da 776 milyon 600 bin Sterling tahmin te tetkil etmitlerdir. 

du
.. ~. ırd e b" kazanç teşkil edecektir. Büyük edilmıcıtir k h bli Jyi haber alan mahfil . .. Ied· Cemiyeti Akvam gibi kurulu§Unun mahi-
nya ıçın e ır kdi d OO 1 b" ,7 I, mU •ammen tçe açığı hemen hemen w• ., J l enn SOY I • yetinde büyük iddialar yaşayan bir tqek• 

hir muharebe başgösterdiği ta . r e Ye ır 21 ~ılyon 500 bın Sterlingdir. gıne g~re srael Hasan İsminde bir külü, Çin-Japon ihtilafı kadar İtalya . Ha-
lfetin dışında kalmak hususundakı şanslarım~.z bu- Silahlanma programına gelince, bunun masarifi y ahudmin katli bu hadiselerin asıl se- beş muharebcai de iki büklüm etmeliydi. 
Jiin eskisinden azdır. Hadiseleri kabrşı~an .godrm~k gelecek beş seneye taksim edilmektedir. Eğer bir be~nidtetkil etmektedir. Çünkü bu cemiyet, birinci hadisede naaıl 
ve mesuliyetlerimizi yüklenmek J..DeC urıyetinkk~ydı~. anlaşma. tahakkuk etmezse askeri masarif azami h. l u. ~s, d21

1
- Yafa ve Telaviv fe • vazifesini yapmamışsa ikincisinde de, ay· 

Muntazam ordumuz 21 taburdan müteşe ıl ır dereceyı bulacaktır. IJerde bu masarifin bir kısmı ır en u ut arında dün yeni ktmfık- niyle, bu vazifeyi yerine getirmekten istin-
ve bu kuvvet l 9 l 4 dekinden azdır. Bu ordunun istikrazlarla kapatılacaktır. lıklar olmuflur. Bef kişi ölmüf, yirmi kiıf ctmiııti r .. Yani, azasından bazıları, za· 
~---_...-.---..... ~~·~•-•+++---·----··--•••••••••••••-••-- bir kişi ağır yaralanrnıtbr. Kudüs ve mnn zaman öyle vaziyet almışlardır ki, Ce-

1
\-• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • AI d Af f :;•k·-.. -••••-••••• ı Hayfada dükl<anlar kapalıdır. miyeti Akvamda kımıldamaya takat bı· 

•ıt renı•n manya an Q Ur Ull Kahire, 21 _ Filistinde vaziyet da- rakmamışlardır. n S?I e 'T' b .k ha vahimletmittir. Dolllf8.n f&Yİalara ~.esela Çin . • J~pon har~inde, bazı aza-

lı 
.l e rz ·· b" 1 t ah.. t A H ya gore. Ccrnıyetı felce ugratan Jngiltero 

w gore, ın erce ez ura çı rap, ay- 1 B 

Soracagı S
ua er... 'T'e[g if fa, Telaviv, Kudüs gibi baflıca Filistin o.muşt~\ b~I defFa, o hadl isedcn lngiltere-

.l ~ ra l h. l · d ki y h d. ah r k Y1 mes u ı en ransa, talyanın Habete 
fe ır enn e a u 1 a ıye artı saldmşı münasebetiyle takındığı vazı' 

Almanyanın Avrupa ve eski_
1
A:lman. ?1üstemlek~leri 

hakkındaki maksatlarını budırmesı ıstenecekmış 

Ankara, 21 - ispanya cümhuriyeti
nin ilanının yıldönümü münasebetiyle 
Atatürk ile ispanya cümhur başkanı ve 
kili arasında telgraflar teati olunmuş
tur. Londra, 21 ( A.A. ) - Havas 

ajansı muhabirinin bildirdiğine 
~re, lnFltere Almanyaya vere
ceği sual varakası, Berline Fran
az aeçimlerinden sonra gönderi
lecektir. Çiinkn Londra reami 
uıahfilleri lüzumsuz bir isticalle 
laareket etmek istememektedir. 
' İngiliz suallerinin vuzuhla ka

leme alınacağı ve Almanyanın 
Avrupa ve eski Alman müstem
lekeleri hakkındaki maksatlarına 
dair sarih cevaplar isteyeceği 

edilmesi ihtimali vardır. 
İyi haber alan mahfiller, ln

gilterenin, esasılı hedfinin Al
manya ile iki taraflı ademi 
tecavüz paktlan imza ede
cek olan devletlerin, imza etmi
yen bir devlete karp Almanya 
tarahndan tecavllz vukuunda bi
taraf kalamamalan olduğunu söy

lemektedirler. 
İngiliz muhtırasındaki hikim 

fikir ıudur : 
" Nizamname mecburiyetleri 

ademi tecavüz paktlerine lıAkim 

Amerika 4 bin 
tayyare yaptırıyor 

Vqington, 21 (A.A.) - Mü
messiller Meclisi, gelecek bq se
ne zarfında ordu tayyarelerini 
1800 den 4000 e çıkaran Rogers 
kanun projesini tasvip ederek 
Senatoya yollamışhr. Meclis bun· 

ıöylenmektedir. 
Suallere bir de muhtıra ilave olmalıdır. ,. 

dan bafka, bir hava ihtiyat talim 
kıtasının teşkiline dair olan Mac 
Snani kanun projesini de tasvip 
etmiştir. 

Yunan ordusu 
Bir senede techiz 
Edilecek 

Ankara, 21 (Hususi)- Liderler 
nıeclisi Yunan ordu, dona!1ma 
ve ha~a kuvvetlerinin yenıden 
techiz ve teslihf için hükumete 
nıüttefikan salahiyet vermiştir ... 

Litvino/ Samuel Hoar~ .tekrar kabineye 
rr hl.k l gırıyor 
~ e l e ere Londra, 21 (A.A.) - Moming 
f d • Post gazetesi, tersane birinci 
.ışaref e zgor lordu Sir Monsell'in yakında ka-

Moakova, 21 - Litvinof, Norveç bineden çekileceğini ve yerine 
Sir Samuel Hoare'ın geleceğini 

dlf bakanı Kohtin terefine verilen dün yazıyor. 
alqamki ziyafette söylediği nutukta, --- -----
iki memleket münasebatının muvaf • 
fakıyetli inki,afını kaydettikten sonra 

demittir ki: 

Dünyanın en eski mumyası 
bulundu 

şiddetli bir_ hücum yapacaklardır. ve tavır ile bu defa o,' Cenevreyi hareket-
ten iskat etmiııtir. Maamafih ayni Fransa. 

Mançu koda 
generalla~~ asıldı 
Hsıngkıng - Mançuko- 21 ( A. 

A.) - Dört kişi divanıharbe ve
rilmiş ve hıyaneti vataniye, ca
susluk ve suikut cfirümleriyle 
suçlu olarak idam edilmiperdir. 
8u':11~r Şimali Haingan vilayeti 
valısı General Lıngsheng, Şimali 

Hsungan vilayet kıt'aları erkinı
harbiye reisi General Fuhng, vi
layet siyasi kalem şefi M. Şund 
ve general Lungsheng'in katibi 
M. Vaılıngtaıdır. iki Mogol me
muru daha ayni cürümlerle l S 
ve 12 sene hapis cezasına mah
küm olmu~lardır. 

Aydında ışıkları söndürme 
tecrübesi yapı ' dı 

Aydın, 21 (A.A.) - Bu gece Ay
dın tehri~de .. hava taarruzuna karşı 
ıt1ıkları aondurme denemesi yapıldı. 

Yüksek yerlerden yapılan gözetle _ 
melerde bu İfİn tam bir muvaffakıyet
le batarıldığı anla,ılmı,tır. 

Meksika Millet.er Cemiyatinden 
çekilecek mi? 

Almanyaya kartı İngilterenin müzahereti• 
ni mutlak surette kazanabilseydi, muhak
kak ki, Habct davasında, İngiltere ile be
raber ltalyaya karwı hareket etmekten çe. 
kinmiyecekti. 

Demek oluyor ki Cemiyeti Akvam, 
tuttuiu çalııma ,ekliyle harpten evvelki. 
gizli politika usulünü terkederek aleni ai
yasct yapma sistemini kabul etmiııtir. Fa
kat bunu yaparken, giz.li politikanın çcm• 

berinden kurtulamadığı kötü pazarlık aiı

teminden ve alelumum emperyaliz.mc im
tiyaz verme z.aafmdan kurtulamamııtır. 

Nasıl kurtulabilirdi ki onun zahiri kuVYe· 
tini, yine o emperyalist devletler tcfk.il e
diyorlardı. 

Su veya bu hadise münasebetiyle bu 
devletlerin arasına zıddıyet girince, Cemi
yeti Akvam, İçinden havası botaltılmıı 
bir balon gibi sönüverdi. Onu hila ayakta 
tutmağa çalışmak kadar sun'i bir hareket 
tasavvur edilemez. Bu itibarla Cemiyeti 
Akvam öldü, sayılmalıdır. 

Fakat Lir yenisi kurulmak için, am• 
ma bu defaki kurum hakiki bir Milletler 
Kurumu olmal ıdır. -Sellin Rqıp 

Gemi adamları nizamnamesi 
tatbik ediliyor 

Meclisin verdiği karara go~e 
bir sene zarfında memleketin 
Dıiidaf aasına ait blltnn işler ikmal 
edilmiı olacaktır. . . 

Alınacak levazımın mühim ~ır 
kıamı Almanyadan getirilecektir. 

Bilhuaa beynelmilel durumun fev- Kahire, 21 (A.A.) - Profesör 

Ankara, 21 (Son Posta) - Ekono
mi Bakanlığı tarafından hazırlanan ye
ni gemi adamları nizamnamesi yarın 
mer'iyete girecektir. 

kalide gergin olduğu v~ bütün aa:niıni 1 H~n tarafından ?'eydana çıkarılan Meksika, 21 (A:~·) - ~yandan 
barıf taraftarlarına yerınde endıteler eski mezarların yerınde dünyanın en ve saylavlardan murekkep bır grup, A t 8 b k M"I d. 
verdiği ve bantın bozulmuı tehlikesi eıki mumyası bulunmuttur. Tamamen batta ayandan Candido Oguılar yarın, VUS urya aş a am 1 ano a 

Parlamento bugün açıhyor 
yalnız artmakla kal~y~ak bu tehli • sargılarla sarılı bulunan bu mumya, M~kıikanı~ ~us.irre~ bir Avrupa konferans veriyor 
kenin önüne geçmek ıçm ha~ten son- kral Şefremden sonra en asil tahaiyet mue~ses~sı telakkı etbkleri Milleller Viyana, 21 (A.A.) - 8afbakan 

Atina 21 ( Hususi ) - Par
IAmento yarın açılacaktır, C:el~e 
-açılır açılmaz Venizelos, Demırc~s 
Ve Kondilisin hatıralar~ tazız 
edilecek ölülere hörmeten birkaç 
dakika 'sükut edilecektir. 

ra derpİf edilen bütün çarelenn de fel- olan ve umumi vekillik vazifesini gö- Ce!'llıyetınden çekilmeaini istemek ü- ı Şutnig Avusturya devleti hakkında bir 
ce uğratmak tehlikesine maruz k~dı~ı ren Setemnefr'in gebe olarak evlenen zere c.umhurreisi Cardenası ziyaret e- konferans vermek için dün aktam 
fU sırada, iki memlek~t ~asındakı mu- karısına aittir. dere l"tır. 1

1\l'ilft.rr''" hım·'·e etmis ir. 

Parlamentonun açılışı münas~
betile komünistler tarafından gu· 
riiltülü nümayişler yapıhcağı s~y
lenmektedir. Bu hususta Pıre 
zabıta memurlarından biri tara-
fından da lçbakanhğa mahim~t 
Veril niştir. Hük umet hadisele. ın 
Gnüne geçmek için ıimdi :len ted 

naaebatın değİf mi yen ınkıtaf mı kay de- 1 
derken hususi bir sevinç duyuyorum. Çeınberlayn Çekoslavak cumhur 

. ada suikast haberi başkanı ile ~örüştü 
Romany . . . Prag, 21 (A.A.) - Sır Austen Çem-

tekzıp edıllyor berlayn, yanında karısı ve oğlu oldu-
Bükref, 2 (A.A.) - Dahili~e ~- ğu halde, dün Sezimovo - Usti köyü

kanhğı, madam Lupeacu aleyhıne bır ne gelmiş ve orada cumur başkanı Bel suikast kqfedildiğine d~ir yaban_cı nesi sayfiyesinde ziyaret eyletnr~itir. 
memleketlerde ~.kan ~~alan tekzıp Çemberlayn akşama doğru Praga vasıl 

eden bir teblii netretDUftır. olmuştu_r_. --------
birler almaktadır. ·--

Alman elçisi bulunamıyor Zehirli gazlardan korunma Yükse~ mekteplere. gidenler 
Kahire, 

21 
(A.A.) - Alman elçisi dersleri malıyede çalışabılecek 

Fon Stohner bili bulunamanııtt~r .. Al- Ankara, 21 (Son Posta) - Kültür Ankara, 21 (Son Posta.) -. Ma!i -
nıan konsolosu, araftırrnalara ıfla.rak Bakanlığı ders senesi sonuna kadar ye tarafından !apılan yenı hır tamım
etmek üzere dün aktam dostlarıyle ırnekteplerde zehirli gazlardan koru~ - de badema !ukıe~ mekte~~ devam 
birlihe çöle gitmittir . derıi verilıneaini alakadarlara bil • eden talebenın malıye tqkılabna me-

Or '·ı, polis ve tc1.!yare, arattırma • :::.m.-. mur olarak aluunumı bilc:&rmittir. 

lara i ) irak etme!.tedır. 

Sulh .......... YUIJeCI 
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ŞEBİB BABIBLEBİ 
Hırsız dost 

Bir kadın mektep arkada-

Niaan 

Kosova meydan 
muharebesindeki 

şının mücevherlerini çaldı t •h• b k 
Çocukların bir haftalık 
bayramı yarın başlıyor 

SoJİadz 
Muamelesi 

Fenerde lskender Bey sokağında o- arı 1 a yra 
turan seyyar satıcı Hüseyinin ka - Bir arkadaşımız Kosova ıneY~ 
rısı Ihsan evvelki gün zabıtaya müra- muharebesinde kullanılan ve Hü1~, 
caat ederek yatak odasında duran ve vendigarın kanile mülemma olan t>PI'• 

H • f t d J içinde altı tane tek sarı lira, (80) di- rağm bulunduğunu ve A skeri ınüıC 
•• 

1~~s ıyan va an aş ar zi inci, 16 Mamhmudiye altını, bir de teşhir edildiğini yazmaktadır. 

Yarın milli hakimiyet bayramı kutlulanacak, minimi
niler geçit resmi yapacak, abideye çelenk konacakbr 

oz turkçe soyadı almak gümil§ kemer ve altın kol saatiyle iki Askeri Müze tesis edildiği zarnaıı 
mecburiyetinde değillerdir altın yüzük bulunan bavulunun açıla- danberi bu bayrak mevcuttur v_e 1; 

rak bu mücevherlerinin çalındığını mekan içinde teşhir edilmektedır. 
Soyadı alma müddetinin azlığı do • söylemiştir . rih hocaları da talebelerini müzedf: 

Yarın Büyük MiJlet Meclisinin ilk Milli Türk Talebe Birliği ve diğer ar- layısiyle lstanbulda mevcut 43 nüfus Yapılan tahkikat neticesinde bu gezdirirlerken bu bayrağı gösterip IC.f 
açıldığı ve hakimiyeti Milliyenin ilan zu eden müesseselerin getirecekleri memurluğuna son günlerde fazla mü- mücevherlerin ihsanın mektep arka _ aova meydan muharebesi ha~kıoM 
edildiği gündür. Ayni zamanda 23 çelenkler Cümhuriyet abidesine kona- racaat yapı]mıya başlanılmıntır. Yal - daşı Saime tarafından çalındığı anla _ izahat vermektedirler. 
Nisan Çocuk Bayramı ve çocuk haf- caktır. nız Kumkapı nüfus memurluğuna bir şılmıştır. 
tasının ilk günüdür. Bu arada kutlu - Halkevi başkanı Agah Sırrı Levent günde sekiz yüz kişi müracaat etmiş, Saime sorguya çekilmiş, ilk zaman- 34 kilo kaçak esrar ~ 
lanacak olan bu iki bayram dolayısiyle ve Milli Türk Talebe Birliğinden Ah- bu kadar ağırlığa tahammül etmeyen lar bu mücevherleri çalmadığını ;ddia Evvelki gece Cağaloğlunda bir 
yarın Eminönü ve Beyoğlu Ha1kev • dülkadir Karahan bayram hakkında binada bazı sakatlıklar vukua gelmiş etmiş ve nihayet suçunu itiraf etmiş • mın iki elinde iki bavulla etra:-~ 
Jerinde müsamereler verilecek, şehir izahat verecekler ve çocukların bay - ve camlarla kapılar kırılmıştır. Soyadı tir. ürkek ürkek bakınarak Şeref sokaP': 
donanacak, çocuk resmi geçitleri ya - ramlarını kutlulayacaklardır. alma müddeti 2 Temmuzda bittikten Saime bu mücevherlerden bazılari • dan geçmekte olduğu görülmüş, P" 
pılacak, bugün ve yarın daireler ka - Hep bir ağızdan söylenecek Cümhu- sonra bazı semtlerde deneme tahrir - nı satmış ve satılan yerleri göstermiş- lisler adamın bu vaziyetinden şüP 
palı bulunacaktır. riyet marşiyle merasime nihayet veri - leri yapılacak ve bundan sonra da e- tir. helenerek kendisini yakalamış ve~ 

Eminönü Halkevinde lecektir. saslı umumi bir tahrir yapılacaktır. Zabıta mücevherleri müsadere et - vulları aramışlardır. Bavullar açılidf 
Eminönü Halkevi merkez salonun • Çocuk alayı köprüden geçerken va- Dünkü sabah gazetelerinden biri miştir. 16 Mahmudiye altını ile gümüş ca içinde birer kiloluk torbalara do,~ 

da kutlulama saat 15 de bar5lıyacaktır. purlar tarafından düdükler çalınarak gayri müslim vatandaşların öz türkçe kemer ve altın saat de Saimenin evi- rulmuş ve iple bağlanan ağızları (~ 
Evveli şehir bandosu tarafından istik- selamlanacaktır. Çocuk Esirgeme Ku- soyadı almağa mecbur tutulacakları nin bahçesinde gömülü bulunmuş • fi) ismini taşıyan mühürle mühür--.;a 
W marşı çalınacak bilahara Mediha rumu tarafından şehrin muhtelif yer- hakkında bir havadis yazmıştı. Diin tur. Hepsi sahibine iade edilmiştir. miş esrar bulunmuştur. Bu torba!~ 
Muzaffer Baysal tarafından bir söylev !erine vecizeler yazılı levhalar asıla- bu hususta İstanbul nüfus müdürlüğü 34 tane olduğu görülmüştür. A~ 
verilecektir. Sonra şehir bandosu ta - caktır. ve sair alakadar makamlardan tahkikat ltalya ile ticaret anlaşmlSI Hüsnü olduğunu söyleyen kaçakçı;~ 
rafından bir konser verilecektir. Bu Yarın otomobillerle kafilelerin ge- yaptık ve bu haberin ash olmadığını uzatıhyor esrarları Calatada Niyerva han~ 
toplantıya bütün yurtdaşlar davetlidir. çeceği yol güzergahına Çocuk Esirge- öğrendik. İtalya ile aramızda yapılan 3 aylık komisyoncu Jak Hayon için Burs~ 

Beyoğlu Halkevinde geme Kurumu tarafından hazırlanacak Ekseri gayri müslim vatandaşların ticari anlaşma 20 Nisanda nihayet bul- ismini bilmediği bir adamdan al ' 
Beyoğlu Halkevi tarafından da sa- ve~izeler asılacaktır. doğduğu gündenberi bir soyadı bulun- muştu. · Her iki taraf ajanları arasın _ İstanbula getirdiğini ve Şeref ~o~ 

at 20,5 da Halkevi salonunda bir top- Öğleden sonra muhtelif istikamet- duğundan bu vatandaşlar 2 temmuza da yapılan müzakereler neticesinde bu ğında eli beyaz mendille sarılı bır ,aJ. 
Jantı yapılacaktır. lere hareket edece~ tramvaylarla ço- kadar nüfus tezkeresinde yaz~lı bulu- anlaşmanın 3 ay daha yani Temmuz ma verilmesi için talimat aldığını 

Evvela istiklal marşı çalınacak, son- cuklar gezeceklerdır. ~ 1 ~an ~~yadla~ını _yalnız ~tur~ugu sem- 20 ye kadar uzatılması kararlaştırıl - lemiştir • . ,A 
ra Ulusal Eğemenlik hakkında bir Her kaza mıntakasında Çocuk Esir- tın nufus daıresıne tescıl ettırecekler - mıştır. Polis tahkikatını derinleştırej 
konferans verilecektir. Daha sonra da geme Kurumları parti başkanları ile dir. Başkaca soyadı almaları mecburi· • . . • • Jak Hayonu yakalamış ve bunun 
Beyoğlu Halkevi san'atkarları tara - elbirliği yaparak. eğlenceler tertip e- yeti yoktur. Bır muaUım vekıhm dolandırdılar de arkadaşı olduğu anlaşılarak o 

fından bir konser verilecektir. deceklerdir. Vitrin musabakasmı kazananlar Karaköyde baruthane caddesinde o- yakalanmıştır. Zabıta Bursaya tJI 
Ayrıca Beyoğlu Halkevinin yıllık Bugün öğleden sonra devair, mües- turan İhsan kızı Yektanın Hasan Hüs- grafla malumat vermiş ve bu ınese 

t t . th J l ·1 d " Vitrin müsabakasına iştirak edip de J hk k · · · · spor çalışmalarında kazananlara diplo- sesa • ıcare ane er ve ev er talı c ı- nü isminde biri 35 lirasını do andır • nin ta i inı ıstemıştır. 
ı k d T .. k ba .., · 1 b madalya kazanan ve tevzii anında ma- .M ma madalya ve kupa dağı tma töreni ece • yarın a ur yragıy e era- mıştır . I• 

de yapılacaktır. her mümkünse birer de Çocuk Esirge- zereti dolayısiyle bulunamıyan mağa- Yekta on birinci ilk mektepte mu- Bir esrar kaçakçısı mahkOm o ~ 
K b .., k ·· 1 za sahiplrinin madalyaları Sanayi Bir- d l 5e::: o gral'-Beyoğ)u Halkevi temsil şubesi tara- me urumu ayragı asara sus ene - aIIim vekili olarak çalışmaktadır. Bundan bir müd et evve '-' 

fından da bir temsil verilecektir. Bu ceklerdir. liği tarafından tevzi edilmektedir. Ka- Çemberlitaşta Atik Alipaşa camii için- tütünü kaçırmak isterken gümrük tO 
ilk t k il d k f l dıköy mıntakası tevziatı da bu pazar l fı da k merasime iştirak etmek isteyenler da- ve or a 0 u ar a on erans ar de Ferah pansiyonunda oturan hafaza memur arı tara n n ya .Jl't 

vetiyelerini Beyoğlu Halkevi direktör- verilecek ve eğlenceler tertip edilecek- günü yapılacaktır. Hüsnü kendisine gelerek maa - nan Karadeniz Ereğlisi sakinlerin,iılf 
lüğünden tedarik edebilirler. tir. Bir sarkmtıhk ve neticesi rif müdürlüğünde Salih ve Re- Eyüp dün 9 uncu ihtisas m~hkenıe"' 

Çocuk bayramı Çocuk haftasının diğer altı günün- "'at Nuriyi tanıdığından bah- sevkedilmiş ve muhakemesıne baş 
d I k l l k h k ] Nejat vapurunda ateşçi Ali ile met- • Çocuk bayramı münasebetiyle ter - e yapı aca topu u are et eri, setmiş, kendisini as1l olarak muallim mıştır. .. 
K ··1 ·· o· k ·· 1 ··.., ·· ç k t:' _ resi Naime dün gece zil zurna sarhoş d E rııP tip edilen program tudur: u tur ıre tor ugu, ocu l:.l3irge - . . . tayin ettirebileceğini söylemiş, fakat Cürüm tesbit edildiğin en ) .. .-_& 

Y~nn, çocuklar Fatih parkında saat me Kurumu ve Halkevleri baskanlık - bır vazıyette Calatasarayda şerbetçı - bir takım masraflar için 50 lira lazım ay hapse ve 5 lira para cezasına ~ 
10 da toplanacaklar, Çocuk Esirgeme ları t~kilatları içinde ayrı a~rı dü • nin önünde du~ark~ ~anla~nd~n olduğunu bildirmiştir. kum edilmiştir. _.. 
Kurumunun bayraklariyle süslenmiş zenlenecekler ve programlarının tat - geçmekte olan in, r r "~ 0 Yekta, Hüsnüye 50 lirası olmadığını ~ ~ 

k l biki için biribirı"nden ı'steyecekl . \'e Hakkı bunlara takılmıştır. Naıme k •1· l" b"l ..,. b"l" otomobillere binece ler, ön erinde erı .., k b . . .. şimdi)i .,,> ıra vere ı ecegı, ve ı a -
şehir bandosu olduğu halde sıra ile, yardımlar olunıa bildireceklerdir. bu sarkıntılıga k ızmış, şer ~tçı~ı~ ~· hara geri kalan 15 lirayı da ödeyece· 
belediye, parti, Halkevi, Çocuk Esir- Halkevinin çocuklar İçin programı nünden aldığı ocaman şira şışesını - ğini söylemiştir. Hüsnü Yektadan 35 Lise ve Ortamektep 
geme kurumu, Kültür Direktörlüğü, Eminönü Halkevi de çocuklar için minin kafasına at~ıştır. Emin yüzün- lirayı almış ve bir daha da görünme - Talebelerine mahsus 
Vilayet, lstanbul Kamutanlığını ziya- bir program tertip etmiştir. Bu prog - den ve başından agır yaralanmış ve miştir. Dolandırıldığını anlayan Yek • 
ret ederek saat 12 de Taksim Cümhu- ram 23 Nisandan itibaren tatbik cdi - hastaneye kaldırılmJıŞtır. ta polise müracaat etmiş, Hüsnüyü ZEHİR L 1 GAZ LE fi 
riyet abidesi önüne çıkmış bulunacak- lecektir., h k . yakalatmıştır. 
lardır. 24 Nisan cuma günü saat 16,5 da Memura a aretm cezası - . .. . . . ·- ---·- .. 

d Alayköşkünde bir temsil verilecektı'r. Ümraniye köyünde vazifesi esna - is111nbul 8~1ediyni Tepebaşı Şehir Bu saate kadar abide önün e top -
lanacak parti, hükumet erkanı ve 25 Nisan cumartesi günü saat 9 da E- sında maliye tahsildarı Hayriyi tahkir s~hir1i'yatrosu Tiyatrosunda 

yüksek tahsil gençleri ve muhtelif minönü mmtakasmdaki talebeye F e· etmekten suçlu Müyesser bir ay hapse ''''''lll'''''' Bu 
mekteplerin izci ve talebeleri de dahil rah tiyatros!Jnda bir müsamere veri _ 30 lira para cezasına mahkum edilmiş- akşam saat 20 de 

olduğu halde Kültür Direktörlüğü ve lecektir. 26 Nisan pazar günü saat tir . 111111 TOSUN 
Beyoğlu ilçebaylığmın tayin edecekle· l(l,fi da gene Alayköşkünde bir temsil Karacaahmedin duvarları 

k verilecektir . TOrkçeye çeviren ri salahiyetli memurların gösteıece - h d' 1 C · · m 
27 Nisan pazartesi günü saat J '3,5 Karacaa me ı mar emıyetı tara- s Moray 

leri yerlerde mevki alacaklardır. Bu - da Alayköşkünde gene bir temsil ve - fından Karacaahmet mezarlığının et- ''''''''' Komedi B perde 
rada merasim şu şekilde yapılacaktır : rafındaki duvarlar inşa ettirilmekte -

Korunma 
• 

çereler• 
FlA.!) 
15 kuru~ 

ve 

YENİ KIT APÇI 
lstanbul - Ankara caddesi. 

Saat 12 de ~hir bandosu tarafından rilecektir.. t T 
28 Nisan salı günü saat 16 da gü- dir. inşaata bugün törenle başlanmak- NAZA RJ D KKA E istiklal marşı çalınacak ve meydanda 

hazırlanan direğe Türk bayrağı cekile- zel okuma ve söyleme müsabakası ya- tadır. , B halli aazeteler merkezi Viyanada bulunan Föniks de Viyen aigort~Ja 
1 kt a21 ma • M zkA ş· k · van• cektir. pı aca ır. ıirketi hakkında bir takım havadisler vermektedirler. e ur ar etın un J11e'' 

Cümhuriyet Halk Partisi, İstanbul 2!) Nisan çarşamba günü de saat Nöbetçi cıl.ö Fenikı Elpanyol» dan ibaret olan ıirketimizin unvhanlı arasındakkı~~en roer-
H Ik 1 • d Em" ·· ·· H Jk · 16,fi da Alay köşkünde gene bir temsil d . . . ... behetı'nden dolayı bir 1ıüna iltibasa ma a vermeme uz.ere 

1
• a ev en a ına ınonu a evı, E l cu ısım mur- • k"" F·· i.k d .. \ ı .. 

belediye, Çocuk Esirgeme Kurumu, verilecektir. CZQne er k . Pariade 59 Rue de l'Arcade da bulunan §irketimizin mez ur on • 0 ~· 
_ __::.._ ______ ••• ezı . •- ·ı b" ~ a alakası bulunmadıian saygıdcier müıterilcrimize bildirroe k öldü ffü · Bu seceki nöbetçi eczaneler tunlardır: yen şır&etı e ar ııun 

Yeni maarif müdür muavini I Merzu ayı . r .. en seyın tıtanbul cihetindekiler: le şerefleniriz. 
hl ld LÖ FENIKS ESPANYOL Açık bulunan lstanbul maarif mü- pe IV&n O Ü Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: d . . 

( M Hayat sigorta tirketi Türkiye Mü ürıyetı. 
dür muavinliğine eski maarif müdür- Bundan bir müddet evvel Kara - (Eşref Neşet). Bakııköyünde: er • latanbul Cermanya Han Telefon 20885 
)erinden Neş'et tayin edilmiştir. köyde bir mahallebici dükkanında üç kez). Beya:zJtta: (Sıtkı). Eminönün -

de: (Hüsnü Haydar) . Fenerde: (Emil-.. --------------ı senedenberi beraber yaşadığı Merzu -

1 
yadi). Karagümrükte: (Arif). Küçük-

1 Toplantılar Davetler kayı tabanca ile vurarak öldüren Hii- pazarda: (Hikmet Cemil). Samatya-
\.. ---------------' seyin pehlivan da bu hengame arasın- da : (Rıdvan). ~hremininde: (A. 

Askerliğe davet da yaralanmış, ve ilk önce, beni Mer- Hamdi). Şchzadeba~ında: (Asaf). 
Kadıköy askerlik şubesinden: 
1 - 316 dan 329 doğumuna ka -

dar dahil gayri islamlardan askere 
çağrılanlar 26/ 4/936 günü sevkedile
ceklerdir. 

2 - Bedel vereceklerin bedelleri 
25/ 4/936 akşamına kadar kabul edi -
lecektir. 

3-- Bu doğumlular nihayet 2.5/ 4/ 
9:J6 akşamına kadar şubeye gelerek 
!tayıtlarını yaptıracaklardır. 

zuka vurdu, demişti . Beyoğlu cihetindekiler: 
Gırtlağından yaralanmış olan Hü- Galatada: (Karaköy ) . Hasköyde: 

seyin pehlivan Beyoğlu hastanesine (Yeni Türkiye). Kasımpaşada: (Tu • 
kaldırılmıştı. Hüseyin pehlivana has- ran). Sanyerde: (Osman). Şişlide: 
tanede ameliyat yapılmış, ve sıhhi va- (Nargileciyan). Taksimde: (Della Su· 
ziyeti günden güne iyiftğe yüz tut - da, Ertuğrul. S. Baronakyan) · 

d b. d b' Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: muştu. Fakat pehlivan ün ır en ıre 
fenalaşmış "e yaralarınlın tesiriyle Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
hastanede ölm\Wtür. Tabibiadli Enver (Yusuf). Kadıköyde Modada: (Mo -

da). Altıyolda: (Merkez). Üsküdar• 
Hüseyin pehlivanın defnine ruhsat da Ahmediyede: (Ahmediye). 
vermittir • 

'BUGÜN MATiNELERDEN başlıyarak 
t p E K gö~it~~~~~~~d~lan Türkçe sözlü bO) Ol< 

KAN LEKES~. 
MOTHiŞ HEYECANLAR FiLMıHı 

Korkanlar ve sinirlerine hakim olamıynnlar göremez ! 
Baş rollerde : BELA LUGOSI .. ELISABET ALLAN • 

LIONEL BARRYMORI! zdllr· 
çocuk bayramı haftası mnnasebeUle erkeı~ seanslarda fiatlar ucu 

Programa il&veten: Renkli komedı ve MIKE MAV& 



22 Nian 
SON POSTA: 

MEMLEKET HABERLERİ 
Tokat Elektriğe Kavuştu Kaş jandarması-
, . nın bir 
y ·yapılan Memleket Hastanesi Ay Başında Açılıyor, Mı ,././ k. f. 
enıKazalar için Bir Atatürk Büstii Yapbnlıyor, UVaı J a ıge l 

Y k ıı Bug" day Dalıblıyor fk· . . . o su ara ı eskı cınayetin failleri 

talebelerine elektrik fabrikumcla iaalaat verilıyor 
Mektep d"l _,_ • H""k" k w •••• d _ Belecliy• IChrin ı CCCJ[tır. u umct onagı onun en 

Tokat (~zcl) l k 'k ve saire a-i· hastaneye kadar bir de bulvar yaptırıl-
güzelleşmcsı, su, c e trı ka t 
b" b" . . derececleki ihtiyaçların r .. mıf ır. 

ı1 ırmcı 'çin icap eden mesaiyi yap· İdarei hususiye bundan başka bütün 
şı anması ı Tokat kazaları için 550 şer liraya birer 
maktadır. • • B J 

5- - -o r a aarfile inşaatı ve tesısatı Atatürk büstü sipariş etmıştir. un ar 

b.". ~l,t>,> H;~ro elektrik işlemeğe başla- gelince törenle kazaların Cumhuriyet 
ıtırı en 12 b k ku k 1 cak rnıştır. Elektriğin kilovatı uçu .. meydanlarına onu a tır. 

t ]maktadır Bütün evlerde e .. Belediye fırıncılar birligw ini halkın ruşa sa ı · le. 
lektrik tesisatı vardır. Elektir yanın· 
ca halk pek çok sevinmiş, adeta .bay ~ 
ı·am yapmıştır. Şimdi de yenı valı 
Faizden Tokata şimendifer ya~ılması 
için teşebbüslerde bulunması rıca e .. 

dilmektedir. . 
8- b" lira sarfedilerek inşa edılen • > ın d 

memleket hastanesi de mayıs başın an 

itibaren faaliyete başlıyacaktır. Has • 
taneye bir de röntgen dairesi ilave e-

zararına görmüş ve lağvetmiştir. Dul 

ve kimsesiz ailelere buğday dağıtılmış
br. Birinci ekmeğin kilosu 12, ikinci 
ekmeğin kilosu 9, üçüncü ekmeğin 

kilosu da yedi buçuk kuruşa satılmak
tadır. Çocuk Esirgeme kurumu sene -
lik kongresini yapmış, yeni idare heye-

tine doktor Remzi, maarif müdürü ve 
muallim Fikreti seçmitlerdir. 

l · t ~·· l •• t f Manisa Bütçesi zmz oy U er Manisa (Özel) - Vilayet meclisi 

B • [ig"" İ 1936 yılı bütçesini l,24.J,461 lira ola-
zr ----- ... rak kabul etmiştir. Bu paranın 132i33 

B kı ki n. Kurutulması lirası hususi muhaseb~ idaresi ~as -
ata ıl arı ' raflarına, 299,447 lırası nafıaya, 
Yolların Yapılması Ve .365,589 lirası maarife, 22,944 l~ra~ı 
S f şinin Halli için ;ziraat ve baytarlık işleri?e, ~0.30;:> Jı. 

u • I Alı or rası sıhhat işlerine, 330,424 ıırası muh-

meydana çıkarıldı 

Kaş (Özel) - Bundan bir iki ay 
evvel Kuru Bük köyünden Hokkabaz 
oğlu Fahri F ethiyenin Çay kenarında 
otururken öldürülmüş, bunu da Davaz
lar köyünden Ömcrin öldürülmesi 
vak'ası takip tmişti. 

Bu cinayetten biri kazamızm Fethi
ye sınırlarında diğeri de Demrc nahi -
yesi rnıntakasında olmuştu. O zamnn
danberi bu işi takip eden jandarma ni
hayet Fethiye sınırlarında vukua ge -
len cinayetin dört kişiden mürekkep 
olan faillerini yakalamış ve Kaş adli
yesine teslim etmiştir. 

Yapılan tahkikatta bu cinayetin :mo 
lira mukabilinde iflendiği anlaşılmış -
tır. 

Davazlar köyü cinayetine gelince 
öldürülen Ömerin ltızı Ay.şeyi köyden 
~ opa oğlu Mehmet kaçırmak istemiş, 
Ömerin müdahalesine maruz kalınca 
tabanca ile Ömeri öldürmüştür. Meh
met de yakalanmış, adliyeye teslim e
dilmiştir. Jandarmanın bu iki cinaye
tin faillerini meydana çıkarmış olması 
herkesi sevindirmiştir. 

Kızılcahamam Postafarr 
Kızılcahamam (Özel) - Kızılca -

hamam postalarının haftanın altı gü -
nünde ve otobüsle yapılması karnrlaş· 
tırılmıştır. Kızılcahamam hükumet ko
nağı kira ile tutulan dar bir binaydı . 

Bütün daireleri istiap etmediği için bir 
kısım daireler çarşı içinde küçük ev ve 

dükkanlarda çalıfıyorlardı. Şimdi Kı

zılcahamam için bir hükumet konağı 

yapılması kararlaştırılmış, icap eden 
tahsisat ayrılmıştır. 

Kuşadasına Giden Seyyahlar 
Kuşadası (Özel) - lngiliz ve Yu

nanlılardan mürekkep 160 kişilik bir 
seyyah kafilesi ielmiş, bunların yarı
sı Efes, yarısı da Gebbes harabelerini 

T edbır er Y telif masraflara ayrılmıştır. 
~~~~~~~~~===:-==~~=== 

Çankırı Orta Okul Talebeleri 
ziyarete gitmişlerdir. 

tır. 

Onyeye iskele Yaptırılryor . 
Ün e (Özel) - Belediye Ünye ıs: 

Y .. 20 ınetre uzat 
kefesini denize dogruÜ h"I" ıg"lık . . nye sa ı ıs 
mıya karar vennıştır. b"I · • 

. . • mavnalar ı e 19 

olduğu ıçm motor ve "d" Bundan 
akta ı ı. 

kele) e yanaşamam d k lknıış ola· 

s.,ı. 5 

Konuşma; 

Bir Mektuba Cevap 
Yazan: Nurullah AT AÇ 

Yafayan nusralar'dan bahseden yazım' söylüyorsunuz. Hem de tamamile okuma· 
üzerine B. Raif Necdet Kestelli" den bir dığım kanaatindesiniz. Okumamışsam na· 
«Cevap» aldım: Hayli uzun olan mektubu, sıl sinirlenirim} Hem okumadığım hak· 
bana verilen yere aynen aıkıştırmağa İm· kında pek ısrar etmeyin: Bana on sayfahk 
kan göremediğinden, münakaşamız ı. yazınızı dahi okutamamıı olmak yalnız 

çin en ehemmiyetli kısımlarını almakla ile- benim ciddiyetimden değil, anlattığınız 

tifa edeceğim. fikirlerin, cıüslubunuzunı> cazibliğinden de 
B. Kestelli, kitabının ön sözünde. §Üphe ettirir. Şimdi size: «Okuyamadım» 

«sefahat veya kanaati terennüm eden ... , diyebilmek isterdim; ama bu doğru ol• 
vezinli satırlanıı ıeçmekten kaçındığını, mazdı: Okudum ve ıinirlenmedirn; fakat 
mesela Ziya pa~nın uiç bade, güzel sözlerinizi insicamlı bulmadım. Şahsınıza ol 
sev ... » diye başlayan beyti gibi ıözleri, duğıı gibi fıkirlerinize de hürmetim var
cıhalk ara ında pyi olmalannaıı rağ- .dır; hatta birleştiğimiz noktalar çoktur. 
men Lunun için almadığını söyhiyor. Fa- Ziya paşadan almadığınız beyti ben de acv
kat kitabın içinde bir çok iiııkane ve içti· mem; Naili'den aldığınızdan ben de hoş· 
mai, ahlaki bir faydası olduğu soylenr.mi- landım. Fakat birinde bulduğunuz kuaur, 
yecek beyitlere, mısralara rasgdiyoruz. öbüründe de var. Samimi olun ve kitabı
Naili' nin tiirleri arasından ~cçilen bir bey- nızdaki belitleri şu veya bu esasa göre 
ti misal göstererek bunun, ön sözde anla- değil, zevkinize göre seçtiğinizi söyleyin. 
tılan esaslarla ne alakası olduğunu ıor· Kitabınızın değeri bunun için belki art· 
muştum. Bay Kestelli diyor ki: maz fakat hiç ıüphesiz eksilmez de. ..• 

cıNe ya.zılı iri bu ar.zu ve emrinizi Yok, muhakkak bazı esaslara göre hare· 
hanalıiıma Tajmen ifaya fİtab edifim ket etmek istiyorsanız, o zaman bir feda· 
.i.zin için hiç de hoı hir ff!Y olmıyacak! •• karlık edin, tamamiyle insicam arayın. 
Beliti de edehiyat ôlemİmiJJ ue tenlıid Mektubunuzun bir yerinde: «Herhan
tarilaimi.z için lıomilr bir facia olacak/ .• ği bir eaeri iyice okumadan ,,.e kavramadan 

"Çünlrü bu sorpnuz, bu tenkidlıôr tenkit yapan yalnız eser sahibine deiiL 
ar.zunu.z on, on iki •ahi/elik bir mukad- okuyuculara karp da az .. >ııı ile mütebu
dimeyi bile dikkatle, tam bir talrip uc aiı olduğunu eöıterirı> diyoraunuz. Çok 
tahlil ile okumadığınızı ilfG ediyor. Ne doğru bir ıöz. Ben de okumadığım, okuya. 
acınacak hal iri •İzin bu e.zeli ihmali • madıiım eserlerden bahKtmcm; mesela 
ni.z, iyi okumadan eaerler halıltında sizin Semavi ihtiraı adlı romanınızdan 
kat'i fikirler beyan etmek illetini.z irfan bahıettim mi~ 
hayatımızı çok .zarara •okuyor!.. Okuduiuma inanmazsanız da hürmeti• 

«Ben ötedenberi bütün ya.zılarım • min ıamimi olduğuna inanmanızı rica e• 
da memleket irfan ile ahlakına fayda • derim. 
lı olmamı ar.zu ettim. Benim de :zeuJrim, -------------
gayem, idealim lladur. Onan için .. •er- Sivas Haberleri 
ti{:im beyitlerin daha .ziyade fikri ile Sivas (Özel) _ Sivas Halkevinde 
ahlaki, içtimai ue fel•eli bir kıymete yakında bir resim sergisi açılacaktır. 
malik olmaıına dikkat ettim. «l•tedim n 

ou yıl istasyon caddesi üzerinde güzel ki seçtiğim mıaralar okuyanlara a.z çok 1 
bir ilk okul binası yapılacaktır. cap ilôhi bir .zeuk, fikri ue ahlaki bir '§ık 

venin. Mısralar lıaranlık itikat ile iti- eden tahsisat aynlmıptır. 
yatları değil, nurlu ue ıuurlu duy6 u Sivas - Erzurum demiryolunda ça
ve düıünceleri terennüm et•İn.. beyit· lışma büyük bir hızla devam etmekte· 
lere riya ue safahat dal6a .. değil, aeci- dir. Tren gelecek yıl haziranda Divri • 
ye 11e irade hauaıı hakim ola un .•. \) ğe varmış olacaktır. 

(Ônsöz, S. 4.). İstanbul Gazi Osman Paşa mektebi 
nYüz Itırlı -hileyi w•pn lıitabun"a tarih muallimi Sivas erkek muallim 

bu pren•İpe elimden ,eldiği ltailar .,, - mektebi muallimliğine tayin edilmif
dık kaldım. Faltat bu demelt defilcfir tir. 
Jri edebiyat lariltimi.zde yer tutmuı •---------------
marul lirilr mısraları, bedii kıymete 

malik hiHi ve Ôfrkane beyitleri alın • 
mıyacaktır! .. ( ) Si.zin e•erleri biltalt
kın okumadan, kavramadan tenkit yap
tığınızı aizi çalı ainirlendiren Önıöz'den 
aldığım fU cümle ile •arih ve lrat'i bir 
tarzda iıbat edeceğim: 

«Maamafih diier ıairlerin inıani his
lere, emel ve elemlere tercüman olmuı 
veya halkın ruhuna ıinmiı, darbımeael 

mahiyetini alaut lirik ve didaktik beyit
leri de hiç ihmal edilmit deiildir.ı> 
(S. 11). 

cı •• , timdi Naili'den aldığınız yuka· 
Tıki marul Ôflkane beytin Önsözde an· 
latlığım eaaalarla alôhcuı olduğuna 

tamamiyle ironi oldunuz, değil mi muh
terem bay Ataç! ... ı) 

Hayır, muhterem bay Kestelli 1 Kani ol
madım~ çünkü kitabınızın dördüncü 1111y
fasile on birinci sayfası hin"birini tutmu• 
yor. Ziya paşanın beytini almanı7.a mani 
olan ahlak ve fayda endifesi Naili'ninkini 
almanıza da mani olmalıydı! Ama o, be
dii klymctc maliktir diyeceksiniz. O halde 
Bedii loymet'ten ne kastettiğinizi söylemek ı 
lazımdır. cıGüzcln, daima tarif edilmesi 
lizım gelen bir sözdür; yahut: aBcn hot
lanıyorum da onun için aldım» diyebilir
ıiniz. Fakat Bedii kıymet, -...U bia, emel 

ve elem ııibi mücened sözlerle hiç bir ıeyi 
tasrih etmiı olmauınız. lnaanda görülen 
her his, ne k:ıdar teni oluna olsun, insani
dir ve Beclü kıymet daima niabi' dir. 

Kitabınızın Önsöz"üne ıinirlendiiimi 

Hadiseler 
Rar$ıS1nda 

Yeni neşriyat 
20 niaan 936 tarihli ve 20203 aaya· 

lı «Son Poıtaı> nın 8 inci aayfa ve 
3 üncü ıütununu okudunuz mu? 

Ben okudum, ıize de tekrar edi-
yorum: 

• • • 
aYeni Hayat» 

- Eski hayatın zıddıdır; asri haya· 
tı. lüküa hayati öğretir.. fazla malümat 
almak için 1etanbul Şehir 'fivatro.una 
müracaat! 

• • • 
«Yanm Ay» 

- Gitcide ufaltr hilale döner
• . . 

"Yeni Adamıı 
- Yeni hayatta rol alan aktönin 

tercümeihali.nden bahseder.-
• • • 

<ilstanbul Magazin» 
- Bir mağaza reklamı değildir. 

Hiç bir mağazadan hiç bir ıey ahp giy• 
meyen insanlann nasıl yapdıklannı 

anlatır.-

• • • 
«Zehirli Gazlar» 

- Neafü'ün Milletler Cemiyetine 
verdiiii raporun hir 911retidir.-. 

• • • 
ccBir Avuç Köpükı> 

- Bira fabrikalarının Naliri efkarı

dır .. akpmdan akıama çıkar.-
* • • 

«Tam Bir Haftan 
- Gün hesabiyle, yedi gün; saat 

haıebiyle 168 uat; dakika hesabiyle, 
9080 dakika, saniye hesabile 5H,800 
saniyedir.- . "'. 

ı Arkitekt» 
- lııtanbu1 şehrini, Bnbil kulcaine 

bcnz.ctmek yo1lannı &Öaterir.-·· l"'k orta an a 
sonra hu guç u l k yapılmak • 
caktır. İskele beto~ 0 akraklarını da ta· 

B 1 d . ehır so a 
tadır. e e ıye ~ Belediye parkının 
mir ettirmek.tedır. uk bahçesi yaptırıl· 
yanına da hır çoc 

lah .. temize gecin· ı . . . Bi:ıfun keyınvalde dün M ,c~ • 
- • Huan BeJc:iPn L cece fücetea nfat etti.. deD ...... , 

Kaldınnak için, bir iki 1 Hasan Bey - Oldu ola· 
sün bdll... diyorum, ne ak, ma111 aonana kadar Lek
derain ı Jet de, INtlediyqe kald~ 

.... ı · 

* • • 
«Ağaç» 

- Tam mevainlidir; pazarteıi paza• 
nnda bulunur.-

maktadır. 



1 Sayfa SON POSTA 

Amerikada esrarll bir cinayet 
- . 

Denize düşen arabadan INANILMIYACAK ŞEYLER 

iki ceset çıkanldı 
• * -tl 

Doktorlar muayeneden sonra "bu kan koca boğu-
larak deği~ zehirle öldürülmüşlerdir ,, hükmünü 
verdiler. Kadının yeğeni tevkif edildi, fakat bütün 

tazyiklere rağmen cürmünü itiraf etmiyo_r __ ..1 

Bütün Amerika matbuatı müthiş 1 
ve esrarengiz bir cinayetin tafailatiyle 
sütunlarını doldurmaktadırlar. Bu 
gazetelerin yazdıklarına göre bir ge
ce Sen Petro sahilinde bulunan balık
çılar fenerleri söndürülmüf bir oto -
mobilin baş döndürücü bir._sür'atle sa
hile doğru gelmekte olduğunu ve bi -
raz sonra da olanca süratiyle denizin 
içine düştüğünü görmüşlerdir. Balık
çılar hemen yardıma koşmu,lar, fakat 
onlar gidinciye kadar otomobil deni -
zin dibine dalmıftır. 

Balıkçılar bir sarhoşun kendini kay
bederek bu feci akibet~ uğradığını 
tahmin etmi,ler, hemen limanın hu - Maznun ve sevgılisi 
susi zabıtasına kazayı haber vermit- arttırmıftır. 
lerdir. Leruy on dokuz Yllfında ve ecza-

Gelen liman memurlan ıetirdikleri cıhk diploması almağa hazırlanmakta
vinçlerle otomobili denizden çakarmıt- dır. Amcasının itirazlarına ve muha -
lar, kapısını açınca da içinde ikı ceset lefetlerine rağmen hafif metrep bir kız 
ıörmütlerdir. olan Vula Hoyden ile nipnlanmıftı . 

Ceaetlerden birisi erkek diğeri ka - Gece sündüz bu kız ile şüpheli 
dındır. yerlerde dol8fmaktadır. Amcasının 

Çağırılan doktor bu kadının ve er - nasihatlerini dinlememektedir. Son 
keğin boğularak ölmediklerini söyle - günlerde amcası yeğenini biraz fazla 
miftir. tazyik etmeie ~lamıf, nişanlısını 

Bunun üzerine liman reisi cesetlerin bırakmaia davet Gtmİftir. Bu maluma
morga naklini emretmiş, morı müdü- tı elde eden müstantik l..eruy'un celb -
rü cesetleri görür aörmez korku ile edilmesini emretmiftİr. Polis bu genci 
haykırmıftır: amcasının evinde keman çalarken 

- Eyvah Stayinhover ile karısı. bulmuftur. 
Liman reisi, tanıdığınız kimseler mi, Müstantik, l..eruyu doiru morga 

diye sorunca da: götürmÜf, ve ansızın amcası ve karısı-
- Evet eski dostlarımdandır, de- nın cesetlerini permif, cesetler ile 

mittir. iki scncdenbcri Vilmingtonda- karşı karşıya gelen aenç dili tutulmuş 
ki madamın malikanesine çekilmişler- bir vaziyette gerilemeğe başlamıştır. 
dir. Bu karı koca dünyanın en mes'ut Daha kendisini toplamadan müstan -
çifti olarak tanınmıttı. Y eglne düfün- tik kol düğmesini göstererek: 

Bolivyanın La
paz tehriNle 
köylü kadıalar 
bayram fÜDÜ 
öküz kıyafeti-

celeri küçük y-.ınc:la öbüz kalan ye- -Bu düğme sizin değil mi~ diye ıııe ıirerler. 
aenlerinln tahsil ve terbiyesine bak - sormuftur. 
maktı. iratları da vardı. Mutlaka bu Genç bu auale cevap vermemif, ha
zavallılar bir cinayete kurban aitmif - linde büyük bir lfllfkınlık hasıl olmuf, 
)erdir. amcaıı ile yeğenin ölümlerini hay -

Bu arada bir polie memuru otomo - retle kar,ılamıftır. 
bilhı içinde bulduğu bir kol düjmesini Müstantiiin kanaati bu çiftin Le-

San Marino cumhuriyeti dünyanın en 
küçük hükumetidir. Ve Lozan mua
hedesinde adı unutulduğundan hüku· 
metimizle hukuk gözünde el' an harp 
halindedir. 

Kutupta fiiaeti" 
tutulmuı uırda 
bir defa ıöriilür. 

~an~uro yav UllU anre 
ainden dotdutu zamırn 
ön a)alcla ı yolı:tur. Bun· 
lar aonra an tewekkiil 
ec'erler. 

Reima kiliaeıi aahık pia
kopoau 41 aenedenheri 
ine ilden herl'ÜD 50 aayf a 
okumaktadır. Her aa1fa
da 20 aabr •ardır, sünde 
okuduiu aabrlann 1ekU
nu 1000 etmi9tir. Bütiln 
hayatında okuduiu aatır-
ların a&JI•• iae : 

14,760,000 
• 

Allahı inkir 
edealerin de 

ölüm dötetin· 
de .öyledilcle ı 

.on kelime: 
silahtır. 

Felib Endiyana kili9eai 
orreulRJ yekditerini ta
kip eden 2fı97 duada 
lııaııır bulu-attar· 

Malaya fahrikaaında kullanılan 
'bu tahta teatereai 51 yıldanheri 

muntazaman kullanıldıiı halde 
el' an körlenmemiftir. 

aetirmif, bunu gören morg müdürü: ruy tarafından öldürüldüiü merkezin
- Hadisenin bir cinayet eeeri ol- dedir. 

duğuna ifte bir delil. Cani cürmünü Çünkü morgda yapılan otopside 
imza ile teyit etmif demektir. Diyerek karı, kocanın zehirlenerek öldürüldüğü 

Denizalb gemilerinde su üstün 
Son sistem deniz· kol düimeaini liman reisi ile birlikte anlafılmıftır. Tahminlere ıöre de Le • 

altı ıemilerinde, 
tetkike batllamıttır. ruy cinayeti ifledikten sonra otomo -

L b 1 geminin daJdıktan 
Bu tekikte düğmenin üstünde bir i sahile doğru sür'atle aiderken oto-

harfi ıörülmüf, coaetleri bulunanların mobilden atlamıt ve bu arada kol düi- sonra su Üstüne çı
kamadığı kaza za

yegenlerinin Leruy adını ba.fımaaı l mesini otomobile dütürdüğünün farkı- manlarında içinde _ 
morı müdürünün nazarı dikkatini na vannamıttÜ. Fakat Leruy bu ci - k'l . k k 

lbe 
. . . . , __ •. ed . k.ıı.- k ı erı urtarma ce tmıftır. nayetı euretı ıuat ıy e l!l ar etme te, . . h 

1
. . 

B d da ·· 'k hk'k ··t d' h k k ğl k ıçın mu te ıf tertı-un an sonra mustantı ta ı a- mu ema ıyen ıç ırara a ama ta ve ha dı Efr 
ta el koymuftur. Müstantik ilk olarak başını dövmektedir. Mevcut deliller t .v

1
ark r. danat 

St .. h . w • hakk da h,_. le h. d ld :ıc... • • L . torpı ovanın ' ayıın overın yegenı ın ta Ki- a y ın e o u.... ıçın eruy cınayet ah h .. ka 
kata giriıfmif, aldığı tafsilat fÜphelerini mahkemesine sevkedilmiştir. Y kut d usull _L_ • 

CÖNÜL iSLEl<i 
Bir Kız 

• 
Para ile 
Verilir Mi? 

nelere ria,.et edilmesini İateyel>ilirler. 

Fakat onlara hu dnrin çoktan l'eçtili 
..,ıat.ıabilir. Busün laiç bir erkek e•le
nirken ... kadar ~ masrafa ka~lan· 
maz. Art-.k aileler lnzlannı evlendirir -
ken onlan satar ıilti hareket edemez • 
ler •. 

* Karaköyde inal Melek: 

pa tan ıtarı Çuut -

rılır, arkalannda 
hususi ıömlek, 
yüzlerinde oksi -

çıkamamaktehlike 
'Sİ kalmamak üzere. 

c25 yapndayım. iki aene evvel bir kız
la tanııtım. Ailesinden kızı iatec:lim. 
Bana fU cevabı verdiler: 

cBiz sana kızımızı fU tartla "Yeririzı 

Bir çift bilezik, küçük altın paralar -
tlan bir l'erdanlık alınma. 2000 

Bu sencin niyeti atikir. Siz sevsini
zin kmbam olmak İltemİyonamz hu er
keie penmeyİniz ve onun arlı:uma 

diifmeyİniz. Yoksa ba saafınızdan iati
fade ederek sizi tehlik.,e diifürebilir. 

ienli maske vardır. 
Fakat bu tertibat 
ölümle kartılafBn -
ları kurt•rmaya ek
acriyetle klff gel -
µıez. Çünkü deniz 
suyunun dıf&rldaki 
tazyikı, torpil kova
nında veya hususi 
kapakta tedricen 
yapılan tazyike bir 
çok zamanlar mü • 
savi gelmez ve adam ezilip kalır. Bunun içindir ki büyük deniz devletlerinin mühendisleri yıllardan beri bu mah-
zurun önüne ıeçmiye çalışmakla mefguldürler .. Muvaffakıyet takdirinde alacakları mükafat i!k merhalede 
yüz bin liradır. ihtira beratının her gemiye tatbikinden alınacak hak bunun haricindedir. Amerika gazetelerinin 
anlattıklanna bakılırsa en muktedir ve tecrübeli mühendislerin yıllardan beri pefinde koftukları bu gayeye genÇ 

bir fen adamı erifmek üzeredir. Vücude getirdiği cihazın resimlerini yukarıda ıörüyoraunuz. Yapılan tecrübeler" 

de anlatılmıftır ki bu cihazı ıaJtınan adam 80 metreye dalmıt bir denizaltı ıemiainden kolaylıkla çıkabilir. .Bat
ması, boğulmam tehlikesi yoktur. Bundan baıfka ayni cihazı takınan hiç yüzme bilmez bir ada~ın soiuktaJI 

müteessir dahi olmaksızın lnsiltereden Franaaya aeçmeai mümkündür. Şimdiki halde. bu cihazın tertibatı giz)İ 
tutulmaktadır. 

liralık bir mukavele yaparız. Ayrıca 

selin eıyaunı hazırla11ınız. » Bu son 
masraf da en awaiı 500 lira iater. 

Bu para bende olsa, böyle bir kızla 
DU evlenirim) 

Malatya: Aliettin 
Banda kma lcaheheti 1olı. Aileli 

* Beyoğlunda O. M. Seven: 
Size ......,khk eden erketi polise 

teslim edinls. M•el.,i kökünden balJet. 
mit oıur-a. Çiialdi urlontıhk b • ........... , ....... 
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1011 ro TA 

ı enburg hava gemisile 
A vrupadan Amerika ya 1 

216 Saat havada kalan gazeteciler 
seyahat intibalannı anlahyorlar 

Hayatta GGrdDklerimiz 
Bir gilmfit aat atarken aörtilmU. 

S.bıkah olduiundan yakalaınlflar. 
ldclia etmif: 

- Bu benim aaatimclir. 
- Kimden aldmea onu dltek'). de. 

mitler. 
- Tezkered Wr ..,..._ ...... 

bm, memlek~ ~ ~ ~· 
JUD· 

Mahkemeye ıetimıifler. Hlkime 
de ayni pyleri tekrarladL 

Hakim eordu: 
- Öyle iM niGia ifadead.. qaJ. 

dun.. dedin). 
- Ben böyle bir 187 clemeclim. 
Hlldm Uiıch uzatb: 

- Oilum bu eenin imzan deiil mi) 

- Evet benim. 
- Şu halde). 
- İfadeyi ben yazmadım ki.. kara· 

kolda :razchlar. 
- Sen imzaladın ,. ) • 
- ........ elediler, fioiMıid·•· 

Hıraızlılın ıer•fi 
bileyim). 

- iman hilmecliii tel'i imzalar iDi~• 
- Tobb :ri7ince alam açmah 

vakit mi blcla) 

Hakim ,.laltlk "°"' ... ......, 
...ıuı 

-•-......~ .... au..u. 
mi). 

- Hll)'lr efendim, dö'Vtlıedik. 
Saati çaldıiuıa dart elde delil olma

daimdan mahkeme eerbeet bırakılm-.. 
11na ve aaatİD kendiaine iadaine O. 
verdi. 

Çabrbn bAldm tenbih etti: 
- Bu defa ayaimı aıkı bu. Uc• 

kurtuldun. 

du: 
Cülerek koridorda birine aöylüyoı

- lıte böyle polise iftira ederaiık 
Hlkime dil dökenin yakayı kurtanr
lln. Yolr.aa luruzhim prefi iJd Plıillli:'~ 
olur &ider. 8unlan · 
ım>. 



8 Sayfa 

• 
lzmirde atletizm bayramı 

Erkek lisesi tarafından tertip edilen müsabakalarda 
on binden fazla seyirci bulundu 

ION POST~ 

1 8AD\'O 1 
Bu Akt•mkl Program 

ISTANBUL 
18: Oda musikisi (plak), 19: Haberler, 

19,IS: Muhtelif pllldar, 19,30: Çocuk e- Son Poıtanın Tefrikaıı: 24 Yazan: Oaman C 
ıir1reme ku"1mu namına konfetans. 20: 
Gitar ve Çembalo solo (plak), 20,30: Artık, Aygır Fatmanın, Arap Zey-1 ·ak'asını duydu ela timdi kızma 
.Stüdyo orkestraları. 2 1 : Sürpriz. nelin, Topuz Süleymanın adlarile bir- için ıokağa salıvermiyoraa ••• 

(Son haberler, Sürprizden ıonra). likte Huanın, Medihanın adları da bü- bır aralık aklına tu geleli: 
Saat 22 den ıonra Anadolu ajansının tün o civar halkının, hele kadınlarının Ya meaeleyi duyan kızın 

ıazetelere mahıuı havadis servisi verile- dillerinde destan olmUftU. Artık, bü - buradan vakitsiz Be,iktafa 
cektir. tün mahalle kahvelerinde, bütün ev - sar 

BERUN lcrdc günün en önemli konuşma mev- Hasanın birinci diifüncesi 
19: Solit konaeri, 20: Şen plaklar, 1 

21,IS: Milli nqriyat, 23: Haberler, 23,30: zupnu bu meeelc tqkil ediyordu. şin pek hayali bir dütünce idi, 
Cece mueikisi ve dam. aslanı bil~ de söylüyordu, bilmiyen haata filin değildi. ikinci d 

VAR.ŞOVA de ... Sonra, bu bahse dair söz söyli • doadoğru idi; kızın anası ifi 
18,20: Kuartet kon.eri, 20,20: Mub • yen herkes, hele her kadın zaten pek aonra duymut. kızını miafir 

telif, 22: Şopen kon.eri, 22,SS: Radyo pi- tumturaklı, pek su kaldırmıya uygun duldan akrabalannın evinde 
olan asıl mevzua kendiliklerinden bir baskıya koymuttu. Üçüncü 

BOKRı:.ş şeyler ekliyor, onu daha telleyip pul- si de olmak üzere idi. M;edi"bal• 
l l-1 S, I O: Plü ve haberler, 18: Plak, layor; herkes meseleyi kendi itine gel- ay için miafirliie pldikleri 

19: Sözler, 21,20: Flüt komeri, 22,10: diği tarzda habbeyi kubbe yaparak nnın evinden iki aün eonra 
Şublu, 22,30: Haberler, 22,SS: Salon batkaaına anlatıyordu. dönmeie karar vermi.lerdi. Ç 
orkeetraa, 24: Hafif muaiki. .,,. 

vtY ANA Kendisi ile Medihanın bu suretle fe- varda ıöldere çıkan dedikodu 
18ı Yeni musiki, 18,20: Keman kon- na dile düft\iklerinin, berkesin ağzı - zın anasının lr.ulaklaruu patla 

•d. 20,30: Senfonik komer, 22,40: Ha- na birer parmak bal olduklannın pek deye plmifti. 
fif maüi. 24.30: Dana. farkında olamıyan Hasan Arap Zer· Hasan, maeleyi kendi am.-

23 Nilan p~ nel ile Topuz Süleyman vak'aaından maktan, İfİ onun vuıtalile 
IST ANlltiL sonra artık ortalığı güllük, gülüatanbk ie blkıtmalr.tan vu seçti. T 

18: O.... mUÜİIİ (pllk), 19: Ha • görüyor, candan eev,ın.i Mediha ile eacalr. bir öile vakti im bh 
lzmir (Son Posta) - Erkek.._ ta·ı Yük.ek atlama: Süreyya M. 1.70 Fa- berleıı. 19,tS: Çocuk Esirgeme kurumu kırlarda geçireceği mutlu yaz akf81D - aaiblr. alchiı Ayp Fatmelana 

rafından tertip edilen atletizm bayramı ruk ikinci. Nuri üçüne&. namına konferans, 20: Sigan musikisi larının hayallerile avunuyordu. gitti. Fatma evde yalnızdı. Ali 
on iki bine yakın seyirci önünde yapıldı. , Disk atma: Faruk S. 38,S4, Cahit i· (plak), 20,30: Stüdyo orkcatralan, 21,30: Hasan, Arap Zeynel ile Topuz Sü. ba bir İf için fıtanbula inmif. 
Son zamanlarda futbole allka ıöıterme- kinci, Kadri üçüncü. Son haberler. leyman vak'aaından sonra Mediha ile 'ra da lr.omfUya gitmifti. Kadın, 
yen lzmirliler atletizme büyük bir merak 40'1 Metre: Fahreddin 54, Halid ikin- Saat 22 den ıonra Anadolu ajansının bir akpm daha kıyı yerlerde bulutUP çok güler bir yüz ve çok tath 
.. 1 1 d · L tf ·· ·· ·· ·· 0 azetelere mahıuı havad:• ... .....:.: veril--mıı ar ır. cı. u u uçuncu. • .......... _ .. - biraz dolatmıtlar, birbirlerine aamimt kartıladı; onu dört odalı ahfSP 

Büyük bir geçit resmiyle baılayan me- . 3 AdlDl: Süreyya 12, l 9, Turgut ikin- cektir. sevgilerinden bir hayli dem vurmuş • bahçe üstündeki en temiz, en 
ruimde ütikJil mal'fl çalındı. Genç bir ci, Vedat üçüncü. (} 

k •• d Jf. lk lardı. Fakat bu ikinci bulutmadan aon- serin odasına aldı. Ha.anın atlet küçük bir hitabede bulundu. 400 ve 1 600 bayrak yarışlarını Mor S U Q 
Müsabakalara 120 atlet iftirak etti. takım kazanc:b. Müsabakalar çok heyecanlı T Q ra üç gün oluyordu ki Medihayı bir da- timdi yeldirmesiz, bqörtüaüz. 
100 Metre: Cemil (M) 12 saniye, Va- ve Küzel oldu. J::9.Vl•ft Je IQ~avedı•left ha göremcmİlf, ondan hiç bir ses, seda kanarya samı, ince, patis entari 

hid ikinci, Mehmet üçüncü. L' U~ Lj ~ L~ duyamamıftı. Halbuki üç akf81D ön- kan kırk betlik dev anası, 
50 Metre küçükler: Ziya M. 8 •ni- Askeri mektepleri er (Y h 1 • ce Medihadan aynhrken onunla ertesi irÜD o günkünden daha adeleli. 

ye, Necdet ikinci, Rifat üçüncü. ,.,par yU eıerı akpm gene ayni yerde bulu.maya söz- gürbüz, daha çevik, daha çelik 
800 Metre: Şefik M. 2, 14, Fahri ikin- Spor birinciler Üsküdar Halkevi spor kolu futbol 1eşmitlerdi. Ha.an, 'imdi üç gündür nüyordu. Gözleri pne bol 

ci. Jbrahim üçüncü. ve denizcilik tubelerini kaldımııt. bu ıu • ondan bir haber alamayınca aklına hiç katlan gene bol rastıklı olan 
100 Küçükler: Saim M. 13.4, Muzaf. belerin menauplan olan Halkevi gençleri hir teY getinniyor; acaba kızcağız has- ğız Fatma Hasamn bu vakitıis 

fer ikinci, Alaeddin iiçilncü. y ann stadyo mda büyük de bundan mütecair olarak bazı teıeb - ta mı) diye dütünüp üzülüyordu. Bu- sızın gel~inden kufkuJandı: 
Tek adım: Nuri S. 5.83, Vedat ikinci, merasim yapılacak büıler yapmışlardır. Bu arada Anadolu ku. 'nu nasıl anlıyacaktı) Önce aklına ken- _ Nasıl oldu böyle, evi nad 

Nazmi üçüncü. 23 Nisan bayramı münaıebetile yana lübünün Halkevi ıpor kolu menıuplanm Cii annesi geldi, meseleyi dedi anneme dunuz) 
11 O Mania: Süreyya M. 20.2, Suphi Taksim stadyomunda askeri mekteplerin ayarthiını söy)emiflerdir. ' 'açayım, ona ti çok eski bayramlarda- _ Kır bhvecfstne sordum, 

ikinci, Vedat üçüncü. ıpor birincilerine mükifat dağıtma mera· Anadolu kulübünden aldıiımız bir mek-
Cirit atma: Cahit M. 46, 18, Sabir ikin. aimi yapılacakbr. tupta bunun doiru olmadıiı, Halkevin • ki çocukluk arlr.adBfımı ve onun ana- ettil 

ci, 4XSO San takım 50 •niye. Merasimde Harhi,.e. Maltepe. Kuleli den h~ bir sporcunun ayartılmadıiı bil _ sını hatırlatayım, sonra kendisinden - Ey, bot plc:liniz, ne var, 
Gülle atma: Faruk S. 10,67 Hikmet ve Deniz askert mektepleri talebesi bulu- dirilmektedir. Halkevinin bu pabeleri ili- rica edeyim, gidip kızı evinde bir yok· \Jalr.alım, o gündenberi nasıl 

ikinci, Hatim üçüncü. nacaktır. Mektepls etadyoma aiderken vedifinin sebebi de Anadolu kulübünde bu lasın f nun ablalar ne alemde) 
200 Metre: Vahit S. 24,4 Cemil ikin- ~uriyet abideaine çelenk koyacaklar- pabelerin mevcut olUfU ve Halk.evi nizam- Önce kendieine uygun gelen bu fi- - Çok fillr.ür, iyiyiz, hOfUZ 

ci Haydar üçüncü. du. namesinin evin bulunduiu hudut dahilin- kirden aonra caydı, ya dedi, kızın an• - Ey ... Ammam ne oluyor? 

Eyüp Sulh Hukuk Mahkemesinden : 
l>_avacı lnh~rlar M&d&riyetinin Eyüp Ramide Cuma mahallesinde 

Edebıye caddeamde 27 numaralı hanede sakin iken ikametgAhı meç
hul olduğu anlafllan Mehmet Hamdi aleyhine açbğı 197 lira 61 ku
l'Uf alacak davuının gıyaben cereyan eden muhakemesi neticesinde 
mezk11r meblağın tahaili hakkında mahkemeden çıkan 936/5 numaral 
ve 26/21936 taı ihli karan m&dd~ialeyh Mehmet Hamdinin ikamet 41ı 1 

meçhul o~maıı~. mehai ifbu batkltip H. U. M. K. 4u7 ve 141 'mc: 
madde~en mucıbınce 1 S gün mtiddetle tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilAn olunur. "2190 . " 
Istanbul Orman Direktörlüğünden: 

• • Malzemeıi orman iclareai tarafından verilmek üzere nümune v 
prtııameai veçbile 3870 aded defter 600 adet tezkere cildi 46600 ade: 
cedvelin ihale tarihinden itibaren bir ay zarfında tab ve teclidleri 

prtile 10/4/936 Cuma gününden itibaren 24/4/936 Cuma gününe 
kadar 15 gün müddetle açık eksiltme ile ilina konulmuıtur. 

1 - Cildlerle defterin ve cedvellerin nümunelerini ve prtname mu
kavelesini ıömıek iıtiyenlerin orman Direktörlüğüne müracaat et
meleri 

2 - Bunların t:ıhmin edilen bedeli 1280 liradır. 
3 - lıtekli olanlann 24/4/936 cuma gün ü ıaat 11 de % 7,5 temj. 

natı muvakkate akçeıini havi makbuzu veya banka mektubile Orman 
Direktörlüiünde komiıyona selmeleri (1936) 

de Federe bir kulüp bulunursa o kulübün nesi Arap Zeynel, Topuz Süleyman (Ari-
meKUI olduiu spor pıbeleri ile evin mq- ~~~~~~~~~======~=~=--ıı=======---=-=-=---===-==.-.: 
ıul ol.mauna mü.ait bulunmamuıdır. De- ıs• b ) V •d T h kk k M •• d 
nizcilik pabeeinin mükemmel bir hale Ke- tan ll an at a a u u 
tirilebilmai için evin S -6 bin lira sarf et • J d 
metine kizum vardır. Halbuki Anadolu öğün en : 
kulübünün denizcilik bnu tekemmül et· Sıra Mnkellefin Ticaret Anmlan ticari 
nıİf bir haldedir. Halkevi aençlerinin fut- NU. Şube.si Adı. iti Yeri Ye ftlikelar 
bol ve denizcilik bmuıda kulübün tetki • 55 
l&tına sfrmaiııde de bir mahzur görülme- 1 Emin&ıl Ali Selmui na- Halı K-.. Eminini 932 Ye 8 
mektedir. Evin bu pabeleri bu dütünce ile mma vereaeai JODCUIU Antrepo Jılı 
llivettiii eöylenmektedir. kat Numara 

-----------------------------
Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Çarwamba 

(*) 

Genç Kızlara; Maral Çok 
Faydalı Bir Vitamindir 

Aybaplannı muntazam göremiyen ve 
bu yüzden ıinir buhranlan ıeçiren yir
mi yqlannda bir ıenç kızı muayene 
ettiın. 

1 - Kann •ncılanndan. 
2 - Bat dönmelerinden. 
3 - Bel ainlarmdan. 
4 - Sinir buhranlan ve ailamadan. 
F azluile mdaripti. Sazan iki ayda 
bir defa 1rördüiü aybqı(an çok az. 
ve renkaizdi ve ancak bir sün devam 
ediyordu. 
Sıtma çekmemit. sarf ha.taLk aiimıe • 
mitti. Uzvi bir kusuru yoktu. Sinir 
bubranlanm her siin ılık aı banyolarile 
tedavi ettim. Kendj,ine ilaç 7erine her 
sün .abab. öile. aktam 7emeklerinde 
pek az tuz sürerek birer tane marul ye
me.ini tenbih ettim. Marulun yumur • 
talıklar ve kan üzerine olan büyük te
sirinden bu genç kız da İltifade etti. 
Bu Yetil vitamini ayni buhranı KCÇİren 
kız ve kadın butalara tavaİ)te ederim. 

( •) Ba notlara kesip aaklaynm, 7a

bat Wr alMlme ,_Plffmp kollekıiy• 
)aplDIL Sılunb nmenwzda ha aotJar 
bir doktor sihi imdeclngq ,...,,._, 

-4 17 - 18 
ve S-45 

2 Hocapqa Jan Buit 
Koranti 

Komiayoaca Cermanya 9'Z1 tahim 

3 Yenicami 

4 " 

A. K. Papazyu • 
Han. 30NU 
Birinci Va- 9'ı6 
kıfhan 35 
NU. 

Btınyamin na- Gnmrilk Ko- Makulyan 927 
mına vereaeai milyoncuau han 6 NU. 

" 

" 
Yukarda adı ve İfİ yazılı mlkellefterden Ali Selmul 't'e 

minin 6lllmtl ile veresesi adreslerinin meçhul olmuıu ve eli 
Basit ve Papazyamn yabancı memlekete ptmelerile adraleri 
ka1mumdan isimleri bizumda yuılı ticari defter ve veaikalarl 
•• verdikleri bepmwmelerin llhbati te•Ü edilememektedi. 
ilAndan bilitibar, 1 ... numarumclald mtlkellef vereaetinin tS 
zarfında mtidtırlilğilmtlz vaaıtuile kazanç beyannameleri tetkik 
ıuaa dipr mlikellefter vere.em. 3 ay zarfında memup ol~ 
beler vuıtuile mlldtirl~ dairesinde Oaktldar kazanç • 
tetkik komisyonuna pl•ı• ltteal'• ticari defter Ye miat 
getirmeleri ltlzumu hukuk mali mahekuaeleri kanununun 14l 
maddeai mucibince illnen tebliğ olunur. (2196) 

Fatih Sulh ikinci Hukuk Hakimliğinden : 
lııııuarlar ldarai l.tanbal BqmlldGriyeti tarafından F atilaN 

pmbada Kitip Mualahaddin mahallesinde medrese sokağında ıf 
Necmec:ldin aleyhine ikame olunan aabf faturuuıdan fazla v·_...~ 

lira 38 kUl'Ufun tahsili davumdan dolayı ~nderilen tebliğ • 
zahrma milbqir tarafından verilen metruhata nazaran ikame 
meçhul olduğu anlaphnakla 1 S gtln milddetle i.IAaen teblipt 
karar verildiğinden yevmi mahkeme olan 15/S/936 -t 10 ela 
kemeye relmec:liği veya bir vekil glnderaaedip takdirde 
ıayabea deum ol11ucajı teblii olunar. 
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Vergilerin birleşti-Mmi Miicadelede 
Casus Teşkilatı rilmesi için teklif 

(Baı taralı 1 inci .ayfamız;da) 

( Hikô.ge Mavi sakalın yedi karıs~ L__ ____________ _._ _____________________ J 

Ynznn : Anatole France T crcüme eden : M. Rôsim Özgen 
Son Postanın Tefrlkaaı ı 46 Vergi Derecelerj 

H M f S 
Bilumum devlet dairelerinde. hususi 

Vatan Ve Millet aini usta a agir müesseselerde, halciki veya hükmi şnhıs· 1650 senesinde, Bemar dö Montrngu 
•• hır nezdinde çıılışanlara verilen tahsisat, isminde zengin ve kibar bir znt, Frnnsadn 

22· 4- 936 Bu çekingenlik onun en büyük kusuru icTI 
ve bu yüzdendi, ki miıtevl'\Z.i ve ihti) atka~ 
kııdınlnrln münasebet tesis edemezdi. V4 
kendini müdafaa edemediği için cürctkiir• 
Jarın pençesine düıerdi. Hı·yanetlerini Hayatile Odemişti... ücret, aidat, maaş, hakkı huzur, her nevi Konpiyenge ile Piyerfon arasındaki ma -

hizmet muknhili istihkaklar nşağıdaki e· liknnesinde ikamet ediyordu. Bu zatın ec· 

k .. v k I • ek ıınslara göre vergi vereceklerdir. dadı, krallığın en mühim mevkilerini i • Bernar, çocukluğunu yetim geçirdiği v• 
daima ihtirazkfır büyüdüğü için eline d~ 
şen ktırlı pnrtileri kaçırdı; neticede, Fran,.. 
sa kr llığının şehirlerinde ve knsabnlarıruı 
dn nyı oynatarnk bir kaç parn edindiktc' 
sonra, şatonun yakınında yerle en Kolca 
Pa aj isminde bir kızla evlendi. Genç kM 
rısını bütün mevcudiyetile seviyordu. Ka .. 
dın da sevilecek şeydi: Dinçti: kaharıJ4 

göğüslü idi: gezginciliğinde biraz yanmıf 
olsa bile, teni gene taze idi. Birdenbire hM 

D 
• f ı - Bir agıt a em venneniz, bir m • emıı ı. ak • ti 100 liraya kadar yüzde yirmi be• bu. gal ettikleri halde, o, saraydan.. Kralın 

O anda Muit.fa Sagirİn rebresİ duvar tup ya:zm IS yorum. k ,.. d " V çu • yüzden ı'kı" y·· '- d · · J b g'o"z"u"nden uzft k, ı"nzivn ve sükun için e ya· 
• . be k ilin' f Ve adeta me· Demiıti.... e ıonra, oradaki polis ko· uze ıı;a ar yırmı atı u. .. 

rıbı. bem yaz cıı IJ ı .. · miserine dönerek: çuk, iki yüzden üç yüze kadar 2 7,5, dört §Jyordu. 
c:aWz bir surette: Ei ktub • .. d · yüze kadar 28,5, dört yüzden yukarısı Bemarın Giyet ismindeki köşkü, kıy • 

H 
... f V maksadım .. Malüm.. - er me umu yenne gon cnnı- için 29,5 .. 

- uvıye un.. e yecekıeni:z, nafile ya:zınıyayun. metli eşyalarla dolu idi. Orada neler ne· 
Yoba, bafka bir ıeyden ıüphe mi buyu • Diye ilive etmitti. Tekaüd Maaıı Alanlar ler yoktu: En zarif oda takımları .. Ahın 
ruluyor?... Fakat, ıu andaki arzulannın tamami- Mülhak hususi bütçelerle idare edilen ve gümüo yemek kaplan.. Halılar.. Ör • 

• • daire v ·· ] 1 d h k l' 1 G 1 Diye kekelem1ttL • . • le yerine getirileceğine kendisine teminat e muessese erde tekaüd maaıı 8 • gü er ve a a ne ıymet ı şey er... e ge· 
O zaman, Adnan Bey, elindekı bır ~· verilmİ§tİ. l~nlardan, tckaüd iatihkaldariyle diğer is· lelim, o bir asilzade şatosuna şeref veren 

jldı göıtermif; ve aralannda ,öyle bir MU1lafa Sagirin bu mektubu, uzun sür- tihkakları maafiyet hükmünün tatbikinde bu eşyayi dolaplarda kapalı tutardı. Es • 
muhavere geçınitti: • memifti. Resmi aalibiyeti haiz olan bir İn- ayn ayrı nazan dikkate alınacaktır. kirnclcrinden korkusundan mı'> Hayır ... 

_ balyada bulunan Emir Ali ~d~ sili:z doıtuna yazdıiı bu kıaa aatırlar; fU Artistler Haldunda O, hür fikirli ve selim zevkli bir adamdı. 

nımcfendi oluşu, onu, bir taraftan '3 ır\MI 

makin beraber. diğer taraftan çok mem .. 
mm etmİDtİ. Kalbi, epeyce aaftı; bu kadatı 
yüksek nıevJcili ve yakı§ıklı kocasının, aad~ 
bir hizmetçi kadar fedakaranc muamele, 
•İne Ve en ateşli bir aşık kadar harareti) 
olan muhabbetine kar§"I hissiz değildi. Bh'. 
müddet, hayatmdn bahtiyarlık ta duydu. 
Fakat .• . Bir gün dnıssılaya tutuldu. Ka • 

1..ınn• • ... , bu teı-afı niçin çektirmek ıstedı· cümleleri ihtiva ettiği manayi ifade et • Artistlerin gündelikleri kazanç kanu. Sebep... Basit bir itiyat idi: O zamanın 
11 "" ... nuna t b'd" V d b 1 1 1 d d 1 iliz?. . . melde idi: 11 ı ır. ergilcr tediyeler zamanın· ere ey eri, eya et er e, aa e yft,ar ar; 

Bu Emir Ali, Hind biıafet cem:::e. (Son daj(ikama kadar lngilteıre bükU.. da yekunlar Üzerinden tahakkuk ettirilir. sofrn-laıında hizmetçilerile bember yemek 

menaup değildir. Baıka bir meslek metine 1&dakatimi mUhafaza eJtİm. Ve VqiJer Ve Mural yerler; pnzar gimleri, köy kızlan ile dans 
J,idir. aon nefesime kadar da bu sadakatten İn· Kanun mucibince kesilecek vergiler ederlerdi. Eh. araeıra da kendilerini gÖs· 

_ Evet amma ... Aia Han bazretlerile biraf etmiyecepn. Vazifemi tamamile ifa mülhak hususi bütçeleriyle belediye büt- termek için mükellef ziyafetler verirler, 
. • ı~l.iJ et • . • ) çelerinde masraf meyanında gösterilmez. dcbdcbcJi, eğlenceler tertip ederlerdi ve 

birlikte eni bir biıaf et konıitesı ~ ettiğime, emınım... H 
-=-'-d"y I te bencfenU, oalann murah • Muıtafa Sqir, bu mektubu bitirdikten akiki Ve hükmi şahıslar dahi vergi· böylece sade ya~ayışlarının dışına çıkar ~ yıtsız, şartsız ser eri ya§&yışı burnunda tü( .. 
~ ar. f • mah d • ~-· leri masrafları meyanına geriremezler. lardı. lote bunun içindir, ki elleri altında, miye bn !adı. Servet içinde yüzüyordu; üs• 
L~- tonra • auretı SUia a cet&rumlf olan • y r ._..,uu. '-·- y İstan· b d'" k• ergi, tahakkuk dairelerince beyan· ihtiyaten, güzel eyler bulundururlardı. tüne titreniyordu; etrafını çeviren havad.-ı 

- Pekila.. Bu, öyle o .. '"""' a, . ocaya onere '. • namelerle tahakkuk ettirilir. Bernar dö Montragunun şatosu gotik aşk ve samimiyet kaynıyordu. Öyle iken, 
boldan gelen fU mektuba ne diyecekll • - Lütfen aureı Meryemı okur muıunu:z. Evlerde Çalıpnlar mimari tar:r.mda inşa edildiği için hey • o, mnhzene İnmekte, orada, boynunda zin.• 

Dernitti. • M k · · b niz? • I . . 'dd l f • . es enlerde aile yanında çalı .... nlar betli idi. müteveffa Lwnin krallığı zama • cırı, urnundn halkası, tenbel tenbcl y~ 111 

•• • • .. len' Adnan Beyın slim dinınm tı et e ne ret ettığı ve ,.-Mustafa Saıınn goz ' . ayın yinninci günü ak-mına kadar bir nında çıkan karışıklıklar esnasında yıkı • tan ayısını, bu panayır arkadnşını seyrel• 
1 k b• yazı ile bütün .insanları menettiği ( casu.aluk) eibi b ,.... k 

•
öaterdiX.: k=-~ıtta, ktzı ımtra ır 'I b eynnnnme ile vergisini tahsil '"'besine ya· lnn büyük kulelerinin hnrap halile, dışa • me le dnha derin bir zevk duyuyordu. He., 

•• caa • 1 .. 'nde meunum bir fi'li bı erek ve unu kendisine "-
lm 

I ingilizce ke1ıme er u:zen l'nnağa mecburdur. Tahukkuk memur- rıdan Lakılırsı:ı, hazin ve korkunç bir yer le, ağlıya ağlıya, onun gözlerini öptükr"' 
YllZI 11 ° an ıu İf edinerek o dinin en temiz bir umdesini k .. ı. 
t k

.. tmiıti· ları laakal on günde bir müstahdemlere gibi görünürdü; fakat içi, aksine gönül aça- endinden geçiyordu. 
emer uz e • • kıyor çıgn' w emİJ olan.. V c bilhassa, bir müslü • 

(M f K mal Paıa gezmıye çı verilen ücretleri, vergı· hesaplarını yoL- cak kadar ferah idi. Odnlar, Jınlyan sanat· Mösyö dö Montragu, karısını mııhzu ... 
usta a e ' man unsurun bütün aırlarmı bir ücret mu· .ıı; 

11 

-u? ••• Ne zamanlar çıkıyor? .. Çıktığı :za· lamağa mecburdurlar. kurlarının fırçalan ile boyanmıştı. Zemin görcliikçe müteessir oluyordu. Tuhaftır, L:.l 
,., y d kabiJinde dini baJka olanlara 1atan Mus· b t .. d k d ·ıı · kıyor? anm a, Mektum Vergiler katının koridor duvnrları knbartmnlarln, u ee ur e a ının hüznünü arım~ ordu. 
man otomobı e mı çı • tafa Sagir, fU anda koyu bir müslüman ke- G k " ' 
kimler bulunuyor? .. Mektup1arunı:zda s~r- ailmi1.ti. Mektum vergilerden ıılınacak zamla- re imlerle, yaldızlarla donanmıştı. cnç adın, nezııket ve §efknt knr ısınd~ 

il 
;,.;n cevap vennı • ..,. nn yüzde yirmi b,. .. j vergiyı" meydana çı- Bu koridorun bir ~unda, herkesin bunalıyor, kocasından soğudukça oğu • 

duğumuz bu sua ere, n.,,.. Kolundaki albn aaatiıü ~ak, son -y yordu. 
) 

karan memura vergisiz ilı::rnmiye olarak ve- «küçük odaJ> dedikleri bir salon vardı. Q. 
yorsunu:z?.. • . d" d mos· nefesinde kendisine aurei Meryem oku • rilir. nun ikinci bir ismi de. «Talihsiz prensesler Möııyö Bemar dö Montragu, bir sabah: 

Mustafa Sagirin çebresı, ıım 1 e yan bu bocaya hediye ettiği gı'bi; İstikıal d Yoklamada menfaat güden memurlar odası» idi. Buna sebepFlornnsnh bir res· uyan ığı znmıın, karısını yanı bnııındn gö .. 
mor kesilmi•ti. mahkemesi katibine de: d h 1 · d d J r d" n·· ·· k"' k 7 • w lan d er a ı§ten çıkarılır. samın, o anın uvar an na, güneş kızı Dir· eme 1• ut un oş Ü aradı, tamdı: Kol eti 

Adnan Bey' dindeki diğer kiğtt a - Mahkemede üç viiT lira kadar pa • Lı 1 d 1-" . ,,_ Münıru Zaman senin Antiyopun oğulla11 tıırnfmdan, bir u nma ı. ,atırına mahzen geldi; arnıııra~ 

.o··stennı' •• , ve ·~züne devam etmiftı: ram olacak. Bu paranın da boca efendiye k 
7 "" ektu larınu: Bu kanun mucibince istihkakları tedi· Loğnnın boynuzlarına bağlanmasını .. Niyo· arısının orada kapandığını, saatlerce kal .. 

- ftte bunlar da sizin m p k' • verilmeıini rica ederim. ye edildiği tarihi takip eden mali seneden· benin, Sipil dağında, ilahi oklarla viicut. dığını biliyordu. 

V 1 Yazı}annı:z... Görüyonunua ı; Demicti, · "b Mösy·· d" M t h k e e •
1 

'"7 ıtı nren üç sene :zarfında tahakkuk etti. )arı delik deşik olnn evlatlarının mate • 0 0 on ragu, mn zen · apısıneı 
aıektup kiğıdınm bof yerine ecza; e yaz. Sonra, abdest alDUJ; yere serilen bir rilmeyen ve beş sene içinde tahsil edilme· mini tutuşunu , Prokrisin, Sefalin mızra • yakJaştı; dinledi. içeriden iniltiye benziye~ 
dığınız gizli satırlar tamamile mey ana çı· seccade üzerinde namaz kılmak İatemİftİ. yen vergi müruru zamana uğrar. ğına karoı göğsünü açıaını gösteren tab • •esler geliyordu. Aralıktan bakll; ı!özleri 
•---lm•f·· Bu suretle de hakiki hüviyetiniz. F-'--t d'ı-•erı' ...:..Jdetle 6

: .... ec:1;;.; i.riını müte • B " d L' 1 ..... .,.. :u ru ~ -· -..- u kanunla muayyen olan vergi teşviki lolar yapmış olması idi. Bu resimler, o ka· .,·aanr 1
: "-

0 et, yere oturmuv, sevgili ny1 .. 

anlaıı]nllftlr ... Şimdi, ıize himane bır madiyen ıenddemifj iki reki.t namazı ciiç- sanayi kanunu hükümlerine tabi degwildir. dar canlı duruyorJardı ki, odanın somaki sının başını dizine nlmıııtı; gözleri yarı ka .. 

tav 
.. n.ede bulunacagımw • ltı"daliru.'zi .ı:nuba • lükl" e kılab:1-=·ti. palı, d 1 b _,, lll.... döşemesini, bu bedbaht kadınlann kanla- vec c ~~~iş ir ~~rviş gibi bn§ını 

faza ediniz. Ve bu iıe ne pı bır saikle Namaz bittikten aonra, hoca kendiaine Ankarada bir oto- rı ile lc.kdenmio gibi gösteriyorlardı. Bu ;llıyor, evgılısıne sevgısıni terennüm c. 
girdiğinizi bize itiraf ediniz. yaklatmıı: odanın bir kapıSJ, içinde su olmıynn hen. ıyordu: 

Bu korkunç deliller karıısında Mustafa -Tövbe ve istiğfar ediniz. mobil faciası değe açılıyordu. - Bu ne tcnbellik §ekerim! f:.skıden ba-

sag
irin rengi mosmor keıilmiıti. Batını Ö· Denıiıti. (B 

1 
• Binanın biraz ötesindeki ah'Jrlar, ayn nn kafa tuttuğun, kırbncıma iııyan ettiğin 

Fakat Mullafa Sagir, bafllİI gogıunun °f tara 1 1 ınci •ay/amızda) bir kısım teşkil ediyorlardı. Burada, alt· olurdu. O hallerine kızar, .köpürurdüm • ae 

üzerine iyerek, pürüzlü bir sesle: Bayan Mükerremin burnu kop- mış 'ata yer, on iki nrnbnya bölme vardı. n~ ~ırpal~rd.ım, değil mi? Haynt, har;ket: nüne eymiı: • •·!-ta an 
- Haldrutız var. Cürmümü mnm 

bqka yapacak hiç bir ıeyim ka~ad•:. :a· 
kat, bunları söylemiye muktedır deırilım. 
Müsaade ederseniz, yazayım. 

Diye cevap vermiıti. 

* (
L.!1-li) mabkeme1İ) 

Mustafa Sagir, uua 
bu:zurunda, bütün cünnünü sarahat ve be-

laıatla itiraf etmiıti. Ve bu it~f kartı ~ 
ıında da mahkeme tarafından (ıdam) ın 
bükmcdilmiıti. . 

k. 1 fklil mahkernelerı 
Ancak fU var ı, ' ı 1 • bır' 

• · büküm en • tarafından venlen ıdam bl'"' 
L!_ • • • ·1 mücrime vecahen te ıg 
ııuası ınsanı ı e -
ed·ı d'ği • uı· Mwtafa Sagir, bayatın • 

ı me ı ıç .• 
dan pek o kadar ümidini kesmem.lflı• 

d. · ayri 
Ank b iııbanesinde ken mne 

ara ap b" ük 
b• d ah • diJıru·ıti. Bu odada uy ll'oat ıase an 
bir ıükunet içinde bir hafta kadar :zam 

leçİrmiJti. 

Nib t bır• aece sabaha kartı uyku • 
aye, • üd' ••••• 

bn h Pidıane m uru •undan uyandır• ıı, a Sa 
!t-:. · Mustafa -

bÜn odasına nakledwıuttı. · · t 
• d v zaın.aıı epeyce e-

ıır, uykudan uyan ııı .. . . 
!at etmiı iıe de, sonra sükUııet ıoıtenru! 
ti. Yalna: 'd 

- Müaaade ediniz· Ayakyoluna ıı e -

- Allah ile kulun arasına girilmez. muş, ellerinden ve göğsünden muhte- Giyetin nsıl hoı tarafı, etrafını uran su dıdınmc ımışl Ne bileyim ben? 
Diye cevap vernÜJtİ. Jjf yaralar almıştır. Ştayin ve Şiikra- kanalları ve uzak mesafelere kadar uza • Kadın, rıymın başını, nazlı avuçları için-
Bu iJ te bittikten sonra, bapndan be • nın da muhtelif yerlerinden yarnları nan ormanları idi. Buralarda balık tutulur, de okşuyor, sonra gene söylüyordu: 

yaz gömlek geçirilmiı; kollaruıa ~J; vardır. Hadise şöyle olmuştur: av avlanırken coşkun eğlenceler yapılır • Aslanımı Bak, haz.ır yemek, rahat, 
l ağır ağır Karaoğlan ÇU11Sına sevkedilmlf· Ştayin ile bazı arkadaşları, Müker- dı. seni gev§etti; beni de, kendimden iğren .. 
t . e JcJA] Ş"k M da K 1. Civar halkı, Mösyö Montragoyu, dı."rdi. Sen, bu günessiz izbede, ben ıu'"slii 
ı. • • id bük r rn, n , u rpn, a m a 111 ve b .., 

Ramazan gecesi olduğu ıçm, am • Madam Ştayin sabaha karşı bir balo- <ıMavi Sakalı> tesmiye ediyorlardı: çünkü ır bebek gibi boyalı odalarda, böyle ml 
münün icra edileceği çarçabuk bütün kah· d k l k bütün millet, ona böyle isim venni .. ti. Q. sönüp gideceğim) Hayır, değil mi? Baı .. 

... ,1 ........ -.; A an çı ar ar en üç otomobil ile bir ge- " b e gazinolara yaT ... ıv ..... -ı'I'-" • n • nun sakalı, hakikaten mnvi gibi idi. Bu mn- a 8 verip kırlar apak: kasabnlar. §ehir]er 
•-varea..,heyecan ı'çın' de ı'dL' Günle-denbeTİ zinti yapmak istemİfllerdir. 'l'k k 1 . l doJ .. .,..nkl N d . " vı ı , sa a ın mavı o masından değil, ai • ..,...... c erııın sevgilim, hi.ir hayatı .. 
halkı ve bükümeti bu kadar mahirane ya. Kolinin kullandığı otomobil Ak - Yl\hlığının faz.la oluşundan. mavi akisler mızıı kavuşsak fena mı olur? 
lanlarla aldatan adamın nasıl asılacağını köprüde hendeğe yuvarlanmış, parça- yapmasından ileri geliyordu. Mösyö dö Bernar, karısının bu hazin sözlerine da-. 
görmek için Karaoğlan çarıısına birikmiJ· lanmıştır. Montraguyu, çivit rengindeki üç sakalı a- ha fnzln dayannmadı; kapıyı itti; aymın 
!erdi. • T Arka otomobilde bulunanlar Ko • rasından gülen korkunç Tifona benzet • pençesini hatırına getirmeden mnhzene gir .. 

Mustafa Sagir halk arasından ıeçar~ ır. • lin, Şükran ve Ştayini alarak götür _ memelidir. Dercbeyimizi, daha ziyade, ta· di. Kolet, kocaSJnın tecessüsünden öfke .. 
ken, başı göğsüne d~müı; adeta bı~ müşler, baygın bir halde bulunan Mü- ze tJraıılnrı içinde yanaklan mavileıen ko- len.d~ İse de renk vermedi: kızarmı§ gôz • 
bir halde idi. Hemen hemen metanetını kerem mi öldü, diye kaza yerinde hı- rnt-dyncılara, Hya genç papazlara benzet. lerını O\"nladı; Bernara doğru homurda ., 

·ı ... kaybetmiıti. Yürürken, kollan· rakmıR]ardır. mek daha doğru olur. Bemann sakalı, ikin- narak oyai?a kalkan ayısını teskin etti v~ 
tamamı 't .d "rük " k ·ı l ~ 
na giren memurlar arasında a et• su • Mükerrem öğ) ye kadar baygın ci 1 lnnrinin sarayında dolaşan büyiik bn· oc:ısı 1 e >en er mahzenden çıktı. 

1 kt 'd' b d basınırı s'ıv · k 1 b · d ı..ı Eı lesi abah, Koletin yataktakı' yer"ı, ge-enme e ı ı. yatmış, un an sonra inlemeğe b.: sla- rı sn a ına enzcınıyor u. ,at· 
İdam sehpasının yanına ıeldiii :zaman B d d tfı, Mnrinyan muhnrebesinde ölen ceddi- ne bo tu. Derebeyi, telaş etmedi; yalnı:ı: 

b• b-'-·'A ıo .. :zlerini etra • mıştır. u sıra a ora an g,.,..,en bir acı ncı · ı ·· d' boı ve nıanuız ır ~ k r· .. . . . . -y nin ydpaze sakalını da andırmıyordu. O- gu umse 1: 

fına çevinniıti. lıtiklil mahkemesi bafki· d amyonu~ ~ oru s~ı ~şıtmış ve Jan- nun, Mösyö Türen gibi, küçücük bir bıyı. .-. Gene. mahzene, ayısının yanına git• 
ib. R Bey tarafından okunan kararna· armaya a er vermıştn. Yaralı der- ğı vardı; yanaklnrı maviye çalıyordu. Öy- mııtır, dedı ve bekledi; fakat saı:ıtleıin 

tı 1 
• ı:za em bir adam tavrı ile clinJemit- hal hastahaneye kaldırılmıştır.. le iken d b · b" · · d w ld geçtiğini görüne... karısı-•n du" n sabah'-'• meyJ, l!CH , }' , • b'l • ere CYI IÇlmSIZ egİ i Ve bu -. ıu K 

ti. Fakat dinlediklerinin bir ke ımesınıtii' h~ e 1 ·ı· 1 · • b halile kimseye korku veımiyordu. Bilakis, sözlerini de hatırına getirince endişelendi, 
la k kadar kendinden ıeç ı ıs· ngı iZ Brm yem İr endişesı· teklinde d h · d k itik mahzene ko tu. an mıyaca • a a zıya e er e i manası var-

ıedilmekte idi. _ l Londra, 21 (A.A.) - Avam Ka. dı. Mahzen boııtu. Kadınla beraber ayıdan 
Kararname biter bitmez, daraıa~n •. a. maraıında mubaf•zakir Wiae, manda Bemar dö Montragu, pek yakıııklı bir da eser yoktu. Üstelik, «Talihsiz prr.nae.-

~eiim. tirilmİf • küçük bir muaıun uatune it d k' t _._1 ) . . adamdı da... İri yapılı ge ·• zJ lcr odasrn nın arka kapısı da açıktı. Ko ., 

D 
• t' tına ıc if' d'I • t' f-'·at o buna a ın a ı opraa ar meae eıını ortaya a- v •• • • nı,.. omu u... 1 t h. .. h . 1 

emıı ı. t tiklal ıkması teki e ı mıı ı. aa • ' tarak demİflİr ki: Saglam bunyclı, hoı görünüşlü idi. Şu ka- e , ıç ıup esız, ayısını a mııı. Lu kapı • 

Hü._ .. . fa•ına meınur olan s ç ed" d wildı' n-ıım .. ~ .. daki memu- dar var ı.• O 1 k k ki d dan çıkmıı, gitmiıti. amun ın .. ".;ı·· ukt ır eg .,,. • a~ B el b' _L '--iliz) . . &1.. , sa on ve ao a ıı arın an 
• 'b' il b pishane mÜuu· ın · ' u mea e tr çoa IDB en endı.,. G 1 kt M · s k nıahkemeıi baıkatı ı e a f Sag'· ra çevinnit: •. •• • .. T-- değildi; daha ziyade kır ve ormnn zevki e ece e: avı a alın ikinci kansı 

rü, bundan fÜpbelenmİJler; Musta a ı Lütfen yardım edİlliz. ye duturmektedır. Hükümet, bu top- içinde ~ctİ§miııti. Zenginliği ve seviyesi de- s 
• .. • • • tt: ..... ulerdi. Ve onun - raklardan hiç birinin iadesini mütaJea . d ]_ d l . •W• eylan Ad d ıın u:zerıru taharrı e .. --->' • • ve Demiıti. • ... • - reccsın e &a ın arın hoşuna gıtmedıgı de QSln Q 

pii..- binde uçlan gayet .. vn d il muaya rlka • etmıyeceguıe daır taalıhutte bulunma- belli idi. Neden m'ı" r_1.· ı·w· d v; ,,_ .. aaının ce , Je e • M larm yar mu e ,. r ~ıngen ıgın en... b 1 r V l 
"-eskin küçücük bir lnsilis mak .. ı e 1 cmurD afacmm etrafında cenit bir lıdır. Evet, çekingenliğinden.. Sakalından de • e Q V e fi 0 e rQ 
. • . nlmlflt. ar • b. siilciit k __. ......... •••••••••••••••••••••••••••··--··---· ...... ğ·ı 

Çırmıılerdı. af ca .. •r ve ber ,.,.viren balkı, derm il' ap· k t lbt!........_n_! b' " 1 -'- ı .. • Seylan adasının 'ıKokodı'choln'ı ,ı \'e 
Bu makası alırlarken Muat a ,.....1 ,, • çcn r-Şu anda bir sinek uçsa, kanadı • ve apanmıt ı. unauu ır teY aoy emca Kadınlara knr§ı çok zaafı vardı; onlar· 

"d laınııtı. istemİf; fakat muvaffak olamam11tı. d .. l k . «Batticnla > kn ııbalnn yakınlannclaki Pi-
bı en telitlanmıı: Ban sı)tısı duyulacaktı. V ib D' • d' d lann an oy e orkardı kı •.. Sevdiği kadar on· rinçlikte çalışan amele arasında kolftra ha -

R
. d • onu alınayını:z.. a nm Y1 eh e n ayet.. mme ve m &f a iba.. 1 d k k d B h 1' b ' s-- ıca e enm, r.A- b:.. rinaene, ınaaaY• aJÇl'UDlft 1 • ed b • d __ L ar an or ar ı. U a ı, a§lnn gelen fe· talı "' ·· · · ı ·· ld b ~ .. ,....... • bunl net en aın a aın, llCilpanuı ortasında, ı·k ı . . gı goru muş o uğuOllnn s r d ırakınız. anuı ortasından garkan yem ve aa .u b" al ib" 11 ' a et crın, en esaslı hır sebebi idi m.. . d ey an n nsı 

D
. p M taf c--t ır aaman çuv ı gı ı SL.•n""f .. Safa ao- ilk d f . uvnn atınn muayenei tıbbiye t dbiriı 
ıye yalvannııtı. . -t·t' . . !ı-:x.:..: usullaclk aa • .-.•nn I B' !L! • L---•- e a gördüğü bir kndına hitap et· S ı· d •• • • • .k bul edilınelll'! ı. ıpın uı........ büyük bir • a oynaıntf.. ır ıaı aanıye UBR&ebh kal • k . . • .. . gene ey an n nsında «Colombo ıı ehrin· 

Tabudır kı bu rıcuı a .. '"k bir beye· boynuna takmlflı. Ve aonra, çe So d b&f1 ıöi - .. .. • ..s?! !De • onun ıçın olumden beter hır iakencc de veba b atalığı zuhur eylemiQ oldugwun-
0 :ıanıan Mustafa Saılre buyu -iJdikle yere atlanııf, masanın ayaklarına mlf~;- ~~--a d-L-IUJıüD uunne uu- ,idi. O kadından ne kadar hoşlanırsa hoı .. . • .. ıer- A7 ....... yere van1 •u'P'Ufb. la •• . . . • don bu Colombo limanı mürnridatınn 
can ve korka gelmlftı. 1 Jmadlia sanlınıftı. SON neın, onünde put gıbı susar kalırdı. His. kar§ı veba için 1ıerckli ıııhhi tedbırler ko· 

Kendisine, bir anusu •0 up · 0 Muıtafa Satirin qm, INr ....ıa ~ leri, fırıl fırıl dönen ıözlerinde parlardı. nulmuıtur. 
•ual edilmifti. Mustafa Sagır: 
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OLUN NAM~ASI 
•• Son .. osta " nın t.,,frlkası : 61 Yazan A. R. 

Gözleri ( Bekiriyt:: ) Camiine İlişen 
Cemil Birdenbire IstanbuJu Hatırladı 
- Vallahi, bilmem ki ya seydi ... I - Çünkü .. Burada böyle bir kızın 

Türki, arabi ... Maşallah, hepsini okur. bulunduğunu, size ben öğrettim. 
· - Fakat pencerede hiç görünmü - Emine kadın, yavaş yavaş geri çe -
yor. kilmiş; kapıya doğru ilerlemişti. Ve 

- Görünmez. Çünkü bu tarafta ev- kapıdan çıkarken de: 
(er vardır. - Bilmem ki, niçin bir bo"boğazlık 

- Emine kadın 1.. ettim? .. 
- Neam, ya aeydi 
- Onunla görüşmek mümkün ola-

!maz mı? .• 
- Kim görüşecek? •• 
- Bent .. 

Emine kadın, yerinden sıçradı. Bir 
elini göğsüne koyarak öteki elinin 
()ört parmağını dudaklarının üstüne 
kapadı. Uzun bir nazarla Cemile bak
~ı: 

- Aman, Cemil Bey ... Ne söylü -
yorsunuz. Hiç bu mümkün olabilir 
mi? .. 

Cemil; hiç düşünmeden attığı adı
mı, birdenbire geri alamadı. Emine ka
dının gösterdiği bu menfi hareketten 
biraz bozulmakla beraber, suallerine 
&özüne devama mecbur kaldı: 

- Niçin? .. 
- Bizim memleket, çok müteassıp-

tır. 

- E, canım.. Ben de koca memle
ketin huzurunda konuşacak değilim 
ya? .. 
. - E, nerede konuşacaksın? .. 

- Ne bileyim, ben?.. Şöylece, bir 
tenha yerde ... 

- La, ya seydi... Şamda, Berutta, 
Mısırda, böyle şeyler olurmuş. Fakat 
bizim memlekette; bu mümkünsüz -
C!ür... Bahusus, böyle büyük adamla -
rın kızları ... Bunların isimleri bile ai-
za alıumaz ... Çok rica ederim size ... 
Sakın bu kızdan İbrahim Efendi ye Eah
eetmeyin iz. 
. - Niçin? .. 

- Hem, derhal siz, onun dostluğu
nu "kaybedersiniz. Hem de benim fela
ketime sebebiyet verirsiniz. 

- E ... Sana ne, Emine kadın. 

Diye söylenmişti. 
Şu anda Cemil; yaramazlık ettiği 

için annesinden dayak yiyen bir çocu
ğa benzemişti. Emine kadının ~deta 
tekdire benziyen sözleri, ona biraz a
ğır gelmiş; bir hizmetçi ile birdenbire 
bu kadar yüzgöz oluverdiğine, kal -
binde acı bir nedamet hissetmişti. 

Fakat bir kaç dakika sonra, kalbin
de daha büyük bir acı hisseylemiş ; de
rin derin içini çekerek: 

- Eyvah 1.. Demek ki ben burada .. 
Ömrümü derin bir mahrumiyet içinde 
geçireceğim. 

Diye söylenmişti. 
Gözleri, tekrar pencereden dışarı sü

rüklenmiş tam bir (Bizans) tarzmda 
yapılmış olan (Bekiriye) çamisi üze
rinde temerküz etmişti. Bu cami ona, 
birdenbire fstanbulu hatırlatıvermişti. 

O zaman kalbinin bütün hasret acı
larile: 

-lstanbul... Ah, lstanbul... 
Diye, derin derin inlemişti ... Şu an

da; fstanbulun berrak ve mavi sema
sını ... Ruhlara damla damla aşk akıtan 
ılık havasını.. Bu sema altında yaşı -
yan ve bu aşk havasile gıdalanan mu
nis, cazip, sehhar kadınları şu anda da
yanılmaz bir ihtiyaç gibi özlemişti. 

İşte, (Cenan) da o havayı teneffüs 
eden ve ona hayatında ilk defa olarak 
en temiz ve en leziz bir aşk hissettiren 
o kadınlardan biri değil mi idi. 

Ccnanın aşkı, onun kalbinde kazan
dığı mevkiden, iğne ucu kadar bile bir 
yer kaybetmemişti ... Hatta ı;ıu anda hi
le, onun vücudundan taşan o meste -
dici kokuyu duyuyor, o olgun vücu -

( Arkan uar ) 

Ordumuzun 'yeni İhtiyat Subayları 

Takıim meydanında 

(Baı taralı l inci aaylamızda) ı alma merasimi esnasında nutuklar 

Genç subaylarımız, dün sabah sac.t s~ylenmiş, genç s'-baylar and içmişler-

10 da, muntazam kıt'alar halinde dır5. p t T·· k d 
on oa a, ur or usunun yenı 

Taksim meydanına giderek, Cümhuri- s1..abaylarını tebrik eder, onlara sivil 
yet abidesine çelenk koymuşlardır. hayatta olduğu gibi ordu hayatında da 

Gerek çelenk koyma, gerek diploma muvaffakıyetler diler. 

SON POST,. 

Dış İşleri Bakanı 
Partide izahat verdi 

(Baı taralı 1 inci .aylamızda) 
Eden Avam Kamarasında Boğazlar 

meselesinden bahsetti 
Londra, 21 (A.A.} - Avam Ka

marasının öğleden sonraki toplantısın
da hükumet bir takım istizahlara ce
vap vermiıştir. 

Cenevreden hemen avdet etmiş olan 
Eden, Boğazlar meselesi hakkında 11 
nisan tarihli Türk notasını hatırlat -
mış ve demiştir ki: 

«Büyük Britanya hükumeti, 16 ni
san tarihli cevabında Türkiye dış ba -
kanının mevzuu bahis tadilin Çanak
kaleye ait askeri ahkama inhisar ettiği
ne dair İngiliz büyük elçisine verdiği 
teminatı kaydetmiştir. lngiliz hükume
tinin teferrüat etrafında bir vaziyet al
madan evvel dominyonlara danışması
lazım geldiğini, çünkü Çanakkale mu
kavelesinin bütün imparatorluk namı -
na imza edilmiş olduğunu bildirmiş -
tir. 

Bundan dolayı Britanya hükumeti 
bu mesele hakkında her türlü beyana
tı tehir etmek mecburiyetindedir. 

Maamafih Britanya hükumeti, Tür
kiyenin müzakereler talebine hakkı 
olduğunu teslim eder. Binaenaleyh bü
tün alakadar hükumetlere elveri~li bir 
tarihte ileri sürülen meseleler hakkın
da müzakereye girişeceğini beyan ey
lemiştir.» 

İngiltere hiç bir teklifte bulunmıyacak 
Londra, 21 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Salahiyettar mahafil, İngiliz hüku

metinin, Boğazların yeniden askerileş
tirilmesi hakkındaki Türk hükumeti -
nin tetkikinde takip edilecek usul bah
sinde her hangi bir teklif ileri sürmek 
niyetinde olmadığını bildirmektedir. 
Bu mahafil, İngiliz hükumetinin, La. 
zan muahedesini imzalayanlarla istişa~ 
reden sonra yapılacak teklifleri tetki
ke hazır olduğunu ilave eylemektedir-
ler. · 

Paris elçimiz Edenle görüflü 
Cenevre, 21 (A.A.) - Türkiyenin 

Paris büyük elçisi Suat Davaz dün, E
den, Pol Bonkur ve Potemkin ile uzun 
uzadıya ve ayrı ayrı gÖrÜ(lmüştür .... 

Evvelki gün de Titülesko kendisini 
ziyaret etmiştir. 

lngiltere harp edemiyecek 
halde olduğu için balyaya 

harp açmıyormuş! 
( Baı taralı l inci .aylamızda) 

arsıulusal meselede İngilterenin kahir ira
desini hisseder, İngilterenin deniz kuvve
tinden ürkerek ona karıt gelmekten kor• 
kardı. Fakat <cMusolini Romalılara mah
sus sabırla bekledi, ve 19 2 3 ile 19 3 5 ara
sında ltalyanın tahtelbahir ve tayyare ba
kımından İngiltereyc faikiyetini temin et.. 
ti. Buna karıı lnııilizler ancak 1935 de 
gözlerini açtılar ve donanmalarını Malta
ya gönderdiler. Buna karşı İtalya donan
masını tahşid ve tayyarelerini seferber et.. 
ti. Bunun Üzerine lngilizler Şarki Akde
nize kaçıp sığınmağa mecbur oldular ve 
orada bir süt tabağının kenarına üııüııen 

sinekler gibi kaldılar.» 
ltalyan prensi bir harp vukuu takdi

rinde neler olacağını da anlatarak ulngi
liz Sicil yadan 2 O dakika mesafede o

lan Maltayı, Cebelüttankı, Hayfayı, İs
kenderiyeyi tahliyeye mecbur kalacak ve 
böylece ııarki Akdeniz, f ngiliz filosuna, 
vukuundan evvel mezar olacaktır, de· 
demektedir. 

İtalyan prensine göre Akdenizde ln
gilizlere ait olup ltalyan tayyareleri ta
rafından tahrip olunacak bir tek nok. 
ta yoktur. 

Kuyudan çıkarılan çocuk 
Koca Mustafapaşada Berber Şefik 

sokağında 46 numaralı evde oturan 
Meryem adındaki kadının iki yaşın • 
daki oğlu Nihat dün annesi evde tahta 
silerken bahçeye çıkmış ve kuyuya 
dü~müştür. 

Kadın biraz sonra Nihadı arayınca 
bulamamış ve hemen kuyuya koşmuş 
ve çocuğunu görmüştür. Kadının fer
yadına yetişen Sabri ismindeki komşu
su hemen kuyuya inmiş ve yavrucu
ğu sağ ve salim, fakat bir hayli su yut
muş olarak kuyudan çıkarmıştır. 

HASAN 
Kar kremi yağsız menekşe 

" 
, , yağsız acı badem 

.4cı badem yağı kremi 
Gece kremi yarım yağh 

HASAN DEPOSU 

lstanbul, Ankara, Beyojla 

İtalyanlar Cenupta Harrar yolunu 
açamadılar 

( Baı taralı 1 inci aaylamızda) r--------------_.,.--ı 
bildirdiğine göre, şimalde imparator dağ
lık arazide mühim kuvvetler tah~it etmek. 
te ve İtalyan kuvvetlerinin Deaaie ile olan 
muvasalasını ciddi bir surette tehdit ey

lemektedir. 
ltalyan hava kuvvetleri Adisababa'nın 

şimalinde Selase mıntakaınnı şiddetle 

bombardıman etmektedir. 
Ogadende general Grazianinin ileri 

hareketine devam ederek Sasabaneh'i İş· 

gal ettiği bildiriliyor. 
Adisababa'ya Sükiınet 

Avdet Ediyor 
ltalyanların ilan ettiklerinin hilafına o

larak Faşizmin yıl dönümünde Adisaba
baya girmcğe muvaffak olamadıklannı 

gören halk küçük kafileler halinde tekrar 
şehre dönmeğe başlamıştır. Bunlar, ya
kın olmayan bir tehlike önünde kaçmış 

olmaktan dolayı biraz da mahçup gözükü
yorlar. 

Bir HabeJ Müfrezesi 17 İtalyan 
Tayyareıini Mi Yaktı? 

Henüz resmen teyid edilmemiş bir ha
bere göre, bir Habeş müfrezesi Dessie 
civarındaki tayyare meydanında gecele
yin dağdan inerek baskın yapmış ve nö
betçileri öldürdükten sonra ora<la bulu
nan 1 7 tayyareye ateş vererek tamamen 
yakmıştır. 

Cenuptaki İtalyan orduau nezdinde 
bulunan Reuter muhabirinin gönderdiği 

bir telgrafa göre, kuvayi külliyeye muvazi 
olarak şimale doğru Üerliyen Libyalılar 

kolu Birküt'ün 70 kilometre ötesinde bu-

lunan Sagagı'ı İşgal etmiı ve bu ıuretle 
Habeşlerin Sasabaneh' deki aai cenahının 
mukavemetini kat'i olarak kırmıııtır. Bu 
ııehir ltalyanlann eline düflllüııtür. Libya-

lılar kolu ileri hareketine devam etmekte
dir. 

Habeııler bu kolun dümdarlarına Birküt 
civarında bir mukabil taarruzda bulun. 
muşlardır. Söylendiğine göre bu mukabil 
taarruz, ağır zayiatla püskürtülmügtür .. 
Libyalılar koluna karşı duran Habeıı kuv
vetleri yirmi bin tahmin olunmaktadır. 

Musolini'nin 
dünkü nutku 

Roma, 21 (A.A.) - Muolini 
saat 11 /30' da Palazzo V enezia'DID 
balkonundan, sarayın &ıtinde 
biriken halka, Romanm tesisinin 
2690 ıncı yıldönümü münaeehe
tiyle bir nutuk söylemiş ve de
miştir ki: 

"Bugün müşterek zaferimizi 
ve müşterek sayimizi kutlula• 
yoruz. Müşkül bir yolcubıktaD 
sonra karşımızda liman görii· 
nüyor. Beraberimizde Roma kuv· 
vetini, adaletini ve medeniyetini 
götürüyoruz.,, 

Şehir donamışbr. 

lt•lra asker topl•m•r• 
devam edlror 

Roma, 21 (A.A.) - Harbiye 
Bakanlığı 1916 suııfmm llilAh 
albna çağınlmasına karar vel"" 
miştir .Bu sınıfa mensup uker
lerin silih albna alınmalen bu 
sene sonuna kadar bitmit ola
cakbr. Aynca 1911 ili 1914 ih-
tiyat sınıflanmn da yeniden mh
hi muayeneleri yapdauktır. 

Açamadı 

Berlin 21 {Husuai) - Hahqiatrodl 
cenup cephesinde İtalyan ordu.a tarafıo• 
dan kazanılan muvaffakiyete rajmea Se' 
neral Graziani' nin Harrar yoluna .çmJ
imkan bulamadığı bildirilmektedir. 

İtalyan T ebliii 
Roma 21, {A.A.) - Marqal Badoı• 

lio 191 numaralı tebliğinde cfi7or ki• 
Ogaden' deld İtalyan kıt' alan banket et• 
tikleri noktalardan 100 kilometre l)erisiıı• 
kadar Habeşleri takip etmiılerc:lir. 

Şimal cephesindeki u~mi karariab 
Dessie'ye nakledilmiştir. 

General Graziadi Harnr Y olmm 

Cenevrenin kararı teessür 
uyandırdı 

ve 
heyecan 

( Baı taralı 1 inci •aylamatlo) 
Fransız seçimleri bittikten sonra İngiliz hükumeti, Milletler Cemiyetinde lnsiltr 

reyi mi, yoksa ltalyayı mı~ görmek iste diklerini öteki hükumetlerden aoracaktıf• 
Daily Herald gazetesi, İngiltercnin bu toplantıda ağır bir darbe yediiiai Y~ 

maktadır. 

News Charonicle diyor ki: 
«İtalyanlar bütün Habeıistanı 

yaptığı yardımı hafifletmek hakkını 
cak koz baki kalacaktır. ıı 

İşgal etseler bile İngiltere Milletler Cemiyetin• 
haiz değildir ve İtalyan diktatörü ile paylafll•• 

Konseyde murahhasımızm söylediği sözler 
Cenevre. 21 (AA.) - Hususi muhabirimizden: 
Türkiycnin Paris elçisi Suad Davaz Milletler Cemiyeti konseyinin dilnkii toP" 

lan tısında 1 3 ler komitesinin mesaisini an !attıktan sonra: 
Harp hattı hareketleri hakkında «and laşmalar ahkamına mugayir olarak bel 

hangi bir şekilde ve herhangi bir harpte gayri insani usullerin ne kadar pyaoJ 
takbih olduğunu kaydetmek isterim. 

<dngiliz ve Fransız mümessillerinin sözlerine İştirak eder, ve hükQmetİll'iO 
toplulukla alınacak bütün kararlara iııtirak edeceğini bildiririm.» demiıtir. 

Zecri tedbirlerin ltalya Uıerindeki tesiri 
Cenevre, 21 (Hususi) - Zecri tedbirlerin tesirini kontrol eden ıniJte"' 

hassıslar heyeti toplanmış ve vaziyeti tetkik etmiştir. Bu tetkikata göre. 
zecri tedbirlerin tatbikindenheri f talya nın ihracatı azalmış, bu senenin ilk 
ayında yarı yarıya düt,ımüf, ithalatı da üçte bire inmiştir. 

Bu senenin ilk üç ayı zarfında ltalyanın 57 milyon ihraç ettiği anlafıbıt•f 
bulunuyor. 

İtalya devlet bankasında ne kadar altın kaldığı malum değildir. 

18 ler toplanmayı münasip görmüyorlar 
Cenevre, 21 (A.A.) - Vasconcellos, 18 ler komitesine göndermİf olcltJ' 

ğu bir mektupta bu komitenin ha!iha zırda toplanmağa çağrılmasının ~e:; 
simsiz olacağını beyan etmektedir. Mumaileyh komiteyi Milletler eernıY~ .. 
konaeyinin yakındaki akdedeceği içtima zamanında toplanmağa da9Cl 
mck tasavvurundadır. 



Tllrk Hava kurumu 

BUYUK PiY~ ÇOŞ_U 
. . kadar binlerce kişiyı zengın ehnıştir. 

Şımcliye . 0 0 Yeni Tertip pllmnı gör n z. ... •••• K...... 1t .. ,.. o··od•d., .. 
81 ikrlmİJ•: 2 5 • O Liradır. 

yllll l2.000, ıo.000 liralık ikramiyelerle 
Aynea: ~· linhk llıir .. kAfat vardır ... 

lat b l 5 inci icra Memurlutundan: 

f:~niy et ~~?.!~~1~.a ... nen 
blriacl derecede lpote~H ~P r ta~dlr edilen Aksara1da Kltib-

a 5844 lıra ••J• L .. d " tamamıa 11an..ınde Cerrabpaıa caddul 10aaıın • 
mala .. ttla Çalar•I• ma. '9~ 2• 37 aumarala nuıaakk•• bir dik 
.... 23 2' ......... ,. •• ~ • .,,,._ dU . . 
La-.. oİaa bahçeli bir •İ* tamamı açık arttarmayka •-:• ri":'•~ır. 
.,..... . dlı Artbrmaya iflirik edece muıte ıenn 

Aittırma peflD • 5 · b · d akçesi ••ya 
'--eti mubammenen~n % 7' nH etın e pey 
.. ı- mü t mlaat mektabaaa Wmil olm•lan icap eder'. 
....... ... ... . • . . nlaf borçlan borçluya mttir. 
Moterakiın ~ersi. tanzıfat. tenYll'•J• •• dif p ıartell - .. ı 

rtnam .. ı 4/51936 tarlhl11e mi• .. a . •-
\rttarma .. t l'k edilecektir. 811'ıncı arttarma• 

dairede mahalli mabıu~una ı ı . ol dairemizde ... t 14 ten 
25/5/936 tarihine mlsadif Pazarte11 . ~ • rtt ada bedel kay· 

i d·ı ce'· bınncı a arın ''-h 
16 ya kadar ~ra e ı ~ . a, b ldaja takdirci• lltt• baraaı r. 
meti mubammenenın % 7S ım u baki kalmak lseN arttırma 
Akal takdirde IOR arttırmanın taa~hDd: 9/6/tJ36 tarihin• mlsaclif 

90 bet ,na daha temdit edile~ Dairede yapdacak ikinci 
Sah pi ... t 14 tea 16 ya kı ar Dıtllld• bıralulacakbr. 
artbrma aeticealnde ea çok arttıramn 126 JDCI aıaddulae te.0-
2004 numaralı icra ye iflia 'i:au~uam ipotekli alacaklarla dipr 
kan baklan tapu licillerile .. ith' ~~-::. bu baklanm •• hu...Ue 
allkıdarama Ye irtifa~ bakin 18dcİf ~ illa tarihinden itibaren 
faiz •• maaarife daır olaa. i er11: birBkte DairelDİI• bildirmeleri 
20 ,On umnda eaala mltbıtel licillerile .. bit olmıyaalar 
lbımcbr. Akli takdirde baklan 

8 
tap~riç kalırlar. Mllterıkim 

labf bedelbaia paJlaf~:.-. ibaret olan Beleclly• ruumu 
Yer,t, teawlriJ• •• tamlfiY

0 
.1sapdedea tudl oluaur. 

.. Vakıf tearell Mde bld mltteriJ• aittir. Daha fada 
Ve 20 ... elik vakıf ica,..I ta• 8~ aaaıarah cloıyada meYCUt ...._t almak llt•J•l~rla •• g~cliıl kaJIDel raporuau pop 
•Ynk " mabaDen, ham (2171) 
.... ,acaklan UID o.mar. ... 

SON POS1'A 

SELANIK BANKASI 
'l'eıaa tarıhi 1888 • idare merkezi 

latanbul ( G•l•t•) 
Türlcigedelci ıabeleri · 
htıınbul, ( Galata, Yeaioarni l; 
İzmir, Mersin. 

Yun•ni•laıadalcl ıahlerl: 

8eıauık, Atıu11, Pıre . 

• Her nevi bank• •uemellb 
lmuıbul ve tılll&t' ıuı.u:lenod• 

kıralık \tqala· 

Kayıp : U~ u turucu Mnddeleı lnhi
san Merk zı Umumi deposuna 8.9. 
935 tarıhınde teslim ettiğim 1739 nu
maralı ı sandık 97 kUo afyona mu
kabil İdareden aldığım 309/1087 N. lu 
makbuzu kaybettim. Yen sini çıkara
cağımdan eskisi hOkOmsOzdOr.t 

Mıhalıççıklı Balat ls na.il 611) 

-lp ___ E_m_l_l_k __ v_e_E_yt __ e_m __ B __ a_n_k_a_s_ı_l_ll_n_l_a_r1 ___ I 

Satılık Arsa 
,..--------ı-. Eaaı No. 

OSMANLI BANKASI 
Mevkii Ye Nev'i 0,poai-. 

TÜRK ANON'M ŞBKE11 

TESiS TARiHi : 1881 
e.rmayeaa: 10.ooo,o., t» lngiliı liram 

Tlrkiyenin bqhoa 19hirlerilt 

Paril, Mam ya, Nia,Londra " 
Man9eater'de. Maaır, Kıbn1, Iralr, 

lran. Filia&in •• Ywıanil&aD'da 
Şabeleri, Y ugoslH,ya, Romanya, 

SW'ıJe vı Ywıaniatao'da Filyalleıi 

.ardır. 

Her tklU bankı mıamıJılari 
yapar 

BUT UN ULKEY 1 
HE RC.UN 

... 
DOLASAMAZSINIZ 
FAK:C:f 1 

................. 
Nepipt Müclürilı Selim .... 

Sahipleri: A. ~ .s. Rant. H. l.ldi 
• 

199 lıtanhulcla Hocapqacla Hü claveadisir caddeainde 
Şahin Pqa Oteli yananda eaki 34, yeni 19/1 No. h 
üzerinde bir kııım enkazı haYi Kaim Muatafa Aia 

Lira 

meclreaeai 667,50 metre murabbaı anuı. 2670 
Tafıilih yukarıda yazıh .,. petin para ile ye bpah sarf uıulile 

aablmak kere artumaja koaalma,tur. lhaleai 4 _,.. 1936 tarihine 
teaadüf ed• pazarteai ıünü aaat onda tubemizcle Japılacaktır. 

lıteldilerin ıubemize miiracaatla tafaillt w bir Ura mukabilinde ~ 
rer prtname alarak prtDamecle yasılı hllriiad.r clainaiacle teklif 
mektuplannı o sfba aat ona kadar pabemiu ve....ı.t. (327) 

* * 
Kiralık Emlik 

Ülıı No. Mevkii Ye Nn'i 

14/2 Be1oihmda A,.irlar mqdamncla Ciimhuri1et pmc..aan 
Wtitiiinde 2/ 1 No. h diikkin. 27 

168 Büyükadada Yalı mahaOesinde Altınordu caddesinde 19, 21, 
23, 25 No. ..... Dllllfllli 100 

22S y ..... Çini ,..., • 165 
302 Kiçfilcpuuda Rtiate1tlf ap ....... Deeinde Ça1mfB"CJ aob-

imcla 4 No. b cliiWn 33 
641 Büyülm.W. Niumda SefeT oilu kötld•inc:len ayrılma 

lritlr 33 
Mnkilerİ yakanda yazılı emJik bir Ye.,.hut iç .... mUcldetle kinJm. 

mU -.e mçak artırmaya konulmUfhlr. lateldilerin phewnize müracaat· 
lan. (331) ..... ._.__._. ----------' ____ .. .._.__, . .-.. .-.......... 

latanbul 7 inci icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
(500) lira mukabilinde hirinci derecede ipotekli olup paraya çevrilme
m Uru Yerilen Ye tamamına (2838) lira kıymet takdir edilen 
Kachk&ylncle Huanpqa mahallesinde Kurbalıdere 10kaimda 
eaki 2 defa 6 mlkerrer yeni 8, 8/ 1 numaralarla murakkam balaçeli 
iki eTia tamamı açık arttırmaya vueclilmiftir. 

Arttırma pefiDdir. Artbrma1a iftirak edecek mliterileria kıy..el 
muhammenenin % 7,5 ailhetiacle peJ akçai yeya adlll Wr bankanm 
teminat mektabaa• blmll almalan icap eder. Mlteraldm verıi, 
tauifat, t .... ., ................ 111. aittir. Aılbıma ~ 

4-5-93& tarildae .......... pa..,... •••• '----··,. 
talik edilecektir. Bin.el arlbnaMı 25a-9a8 ~ .CnNPamteif 
pi dairemizde 1Ut 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci artbr
mada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üste 
bırakıhr. Alui takdirde son arttırmanın teahhiidii baki kalmak üzere 
arttırma on bet ıfln daha temdit edilerek 9-6-936 tarihine milsadif 
Salı l(Onll ... t 14 tm 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma 
aetic:elİDde en çok artbraam a.tlbade bırakılacakbr. 2004 numaralı 
icra ve lflA. kanununun 126 ma maddeaine tevfikan baklan tapu m• 
cillerile sabit almıyaa ipotekli .ıacaklarla CHğer alAbclaram Ye irti
fak hakkı abipleriain bu l..ldarmı •• 11..,wıe &is n =· nrife dair 
olan ic:ldialanm ilb tarihlaclm itibaren 20 sin ..m.la enUı me.
bitelerile birtlkte dairemiu laldinael.t llamchr. Alaıl tUclıde bak· 
lan tapu mcillerile .... ....,...... •bf bedelioin paJ18flDUllldaa 

hariç kalırlar.Matenldm ..P,tmviri1e ve tanzifiden ibaret olan Belediye 
tiliUIR •e Vakii icarmi ile 20 aenelik Vakıf icaresi tavizi bedeli m&
zayecleclen tendi olunur. Daha fazla maliimat almak iatiyenlerin 35-
741 aumarah doılyada mncat eYrak ve maballea hacüı: Ye takdiri 
kıymet raporunu sGrlp mlapaklen ilAn ol•ur. (1175) 

Devlet Dımlrrollın ıı Umanları lfletma Umum idarııi illnlar1 
21141936 tarihindm itibum, Tlrkiye dahil Yeya bariciade açıla· 

cak aergi ve mtlıelerde teşhir edilmek llzere nakledilecek yerli ve 
emebi unayii Defile aerlerile milli kültür ye tarihi a1Aka'8nclıran 
en• Ye eaerlere, umumi tarifeler &zerinden % 70 temilat yapdaak• 
tar. Ta&illt içiD İltMİJOlllara ~ edilmelidir .... 1) (41~ 



Nezle 
bütün göğüs hasta
lıklarına yol açabilir: 

Fakat bir tek 
R 1 P 

·Vücudü bir kale gibi müaafaa eder! 

Mldealzl 

kalb ve 

bozacaıından , 

b8~rekler• do-

kunacaııntlan hiç kork• 

nurarak kullaaablllrslnlz • 

Bütün ağrı 

"" " GRIPIN ,, Radyolln mü· 

esseselerlnde en bUyUk 

ltlnalarla hazırla11mı9 bir 

m Ustahzardır 

KiNOPRiN kaı<ıleri HERYERoE1iıı.uRuş 
BA~. Dİ~.ROMATİZMA A~AILARİU.GR.IP VE NEZLEYE UR 1 BİRİc°ıı< İLAÇ TIR 

NASl~llACl 
KANZUK 

Nasır Hacı bütlln dünyaca ttllun· 
mıştır~ En eski nasırları bile kö
künden <~ıkarır. 

1NGIL1Z KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

JllWI _____________ , 

Ateş Böcekleri 
NEZiHE MUHiDDiN 
Ku ve erkek blltUn gençler bu 

romanı şevkle, heyecanla okumak
tadırlar. Yazılışı ve tasvirleri pek 
edebi ve pek gUzeldir. 

Flyab 30 kurut 

Hilmi Kitaphanesi 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkeai: lierluı 

TiJrlclgedeld ıu6elt1rl: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Depoıuı let. !'ütün Gümrügü 

• 11.,. tiirla 6a11ka ı,ı + 

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

Bugünk! K U M B A R A Yarın K A SA, 
Obtlrgiln B A N K A Olur. 

Güzelliğin 
DİŞLERDiR ! 

Siz ~e günde iki defa 

RADYOLiN 
kullanarak ağzın1zdaki bahan 

muhafaza ediniz 

DYO 
Dişlerin abıha 

Saata çok ehemmiyet veren AEVUE saatı aıar. 

eırREVUE 
saatı alan ne aldığını blllr, 

çünkl 80 senelik tecrübe gibi bir 
garantiye mallktlr. 

Modeller en son ve zarif şekildedir. 

AEVUE saalları tanınmış saat9ılarda 
satılmaktadır. 

Umumr lllepoeu ı latanbul Bahçekapı, Tat Han, Birinci kat ıe. ..eleft)ft 81 .. 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlü
ğünden: 
1936 senesi Haziranının birinden 937 senesi May11mın nihayetine ..,... 

dar Kuunpap. ve Sirkeci tuz anbarlanna gelecek dökme veya çuvalh ~ 
nen (2500) ton tuzun aahile yanatacak mavna ve merakibi babriyedell' 
karılıp vezni yaptıktan sonra anbarlarda göıterilecek mahallere nakil .. .! 
tif veya botaltılmuı ve ayni ıuretle anbarlardan çakacak tuzların dahi (~ 
me iıe çuvallanarak) mavna ve sair merakibi bahriyeye tahmil ücrelİ 'fi' . 

liyeai 6/Niaan/936 gününden itibaren (20) gün müddetle ve~ 
de yazılı ,.nlar mucibince açak ekailtmeye konulmuttur. Eksiltme 7'' 

4/936 gününe müaadif Pazartesi saat on üçte Kabatqta inhisarlar Jlf' 
müdüriyetinde mütetekkil Komisyon müvacebesinde yapılacaktır.~ 
ye girmek isteyenler o güne kadar tatil günlerinden bqka her sün 
saatlerinde prtnameyi görebilirler • Eksiltmeye girebilmek için .;.....-; 
men nakliyesinin yü7.de yedi buçuju niabetinde teminat akçesinin ~ 
den 8afmüdürlük Kaauma yatırmalan gerektir. (1803) 


