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Notarriı.za iki Devlet Daha Cevap· Verdi 
Fransa ve Yunanistan ı ··Miii(Hiki;iy;ı·;~·ç~~~k·B~y;;;ı~;;·· 
Boğazlar hakkınd~ki 

talebimizi kabul ethler 
N t mız Milletler Cemiyeti Konseyinin 

oa ' d k ..,, : 11 Mayıs toplanhsın a on~şacagı 
meselelerin en başında gebyor 

Çanakkale Boğazından bir görunuf 

. H ") _ Mayısın on birinde toplanacak olan Milletler Ce-
Parıs, 22 ( . u.suskı g""ı mesele ]erin en mühimlerinden biri Türkiye • 

. t' k nseyının onuşaca mıye 1 0 k 
1 

. . tadiline Boğazların tahkimine ait olan talebi -
nin Boğazlar mu ave esının ' 

(liri. . ·ı S t Rusya bu yolda ki müzakerelerin açılması. nı kabul ve 
ngıltere ı e ovye · · k'ld h k . · l d' B ·· de Fransa ve Yunanıstan aynı~ ı e are et et-

tasvıp etmış er ı. ugun ..... k b 1 ·kı . . b'ld' 
. b' bt nota ile Türkiy enin dileııını a u ettı erını ı r'-

mışler ve ırer ceva 
mişlerdir. • • • 

Yunan gazetelermm neşrıyatı 

A · 22 (Hususi) - Katimerini gazetesi, Yunanistanın Türkiyenin 
tına, k b 1 . w. • f k d 'ğ h d 

B 
w l t hk' · hakkındaki teklifini a u ettıgını, a at ı er mua e e-

ogaz arın a ımı . . . bd·ı· 1 
· b'lh B Jkan aktı ile tekar rür etml§ vazıyetın te ı ıne razı o mı-

lerın, ı assa. a ..... p (Devamı 10 uncu aay&da) 
r.acağını bildırecegını yazıyor . 

... Habeşler İki Cephede De 
ltalyanları Püskürttüler 

d. b b Giden Bütün Yollar 
Dessieden A ısa a aya ı S dd dildi 

Dinamitlerle Ta~r!P Ve T aŞlar ~ e .. e 
Askeri muharririmizın mutaleaları 

- . elen haberlere göre İtalyanın Ha-
Paris, 22 (Hususi) - Adisa~bad::a:ruzu "iddetlo püskürtülmüt ve 

b- . aytahtına karşı vuk~ bulan uç 

1 
et p . t ugramıı;lardır. l . ka d ğ 
talyanlar ağır zayıa 8 • b. d 'mal cephesinde Habeş erın zan 1 ı 

. b h 22 - Adısaba a a şı. . 
Adısa a a, d t fsilat verilmektedır. 

bfr muvaffakıyet hakkın aş~ a 1 yolun bir takım girift uçurumlardan 
.. Dessieden Adisababay~ gıd~n baj ı~a lar biribiri arkasından hücumlar • 
4!~laşarak geçtiği T arnabır dagına ta yan 

~il bulunmuşlardır. .. defa bu hücumları püskürtmÜf ve gece o· 
Velihatın muhafaza kıtaatı uç. k~ olan keçi yollarından dağı a~arak 

h n un an sız h. . t 
lunca geçilmesi hemen. e~e vurmuşlardır. İtalyanlar mü ım z.ay!a ve· 
ltalyan kuvvetlerini gerılerı~d~n ve bir çok tüfek ele geçnnştır. 

1 d B' r telsız ıstasyonu v:.:::..:=----~----~ 
r~rek kaçmış ar ır · 1 

-

~ Adisabab•Y• Giden Bütün Yollar "Fransa Milletler 
Kapandı ' 

) Habeş ınem· • • • 
Londra, 22 (A.A. --: di Adisababa Cemıyetını 

balarına göre Habeşler şun . t' 
w d .. bin rnetre ır ı· f 

)'olu üzerinde daglar a u~ 1 • d·namitle Yıkıyor t 
fada bulunan bütün geçıt erı . 

1 
d'l • ' 

d. 1 Bu tahrıp e ı en 
tahrip eylemekte ır er. 

d 
15 O kilometre me-

gcçitler Adisababa an h' 
. d'den yol namına ıç 

safedcdir. Daha şım 1 b k ·nfilak· 
bir şey kalmamıştır. Bundan~· a~ .~ 1

• ve 
larla suların cereyanları degıştm mış 
bu yollar kapatılmı~tır. . . 

H 
b !er geçilebılır ma· 

Bundan başka a eş l r doldur-
ı.. • 1 b" .. rlere kaya a nıyette o an utun ye 't alyöz 

1 kasında mı r 
ınuşlar ve bun arın ar . _ 

1 
d Italyan tayYa 

yuvaları hazırlamış ar ır. b b rdıman · ·ı · · ddetle om a releri bu mevzı erı şı H b te· 
d 

.. w.. n ufak a eş 
etmekte ve gör ugu e . t tmakta· 
cammülerini mitralyöz ateşıne u 

dır. . et 
Cenevrede Va:ııY d 

• ) _ Adisababl\ a 
Berlin, 22 (Huııusı yfad ) i 

(Devamı 10 uncu sa a ·~. 

I. ·ı·z Alman ve Ameri-
ngı ı, h-
kalılar fransaya ucum 

ediyorlar 
d 22 (AA.) - Avam Ka-

Lon ra, · I 
d 

L'beral Mander, talyan • 
marasın a, 1 d k. ·· 

1 azlığı hakkın a ı muza· 
Hah~ an aşnı . 

i açarak demiştir kı: .. .. .. • 
kercY de konseyin onumuzde-

cıCenevre 
. · deki toplantısında, Al-

ki Mayıs ıçın .w • 

F saya veya dıger bır 
manyanın ran 

l k t kar"t taarruzuna karşı koy. 
mcm e e c " . . 

. . !it mucibince bıze tcrettilp 
mak ıçın pa . . 1_ .. 
_-_ı b"t.. tcahhütlerı ifaya ~at ı •u· 
cuen u un ) 
; (Devama 1 O uncu sayfada 
( 

f 

Milli Hl.lc.imiget Türle gurtlunun temeli, Tlrk çocalıı tltı onun lstlkbalitllr. 
Bunları biribirintlen agırt etl~m•giz. Bunun için, bugün, içimizi dolduran 

aevinci, sngigl, h•11•canı ild•in• birden teşmil ediyoruz. 

~:1 Nisan Türk tarihinde 
paşlangıçtır. 

tikal eden hakimiyet bugünkü kuvvetli cumhuriyet re· 
jiminin tunçtan temelidir. 

Osmanlı hakanlarının ehliyetsiz ellerinde, günden gü
ne kuvvetini kaybederek sönmeğe yüz tutan istiklal gü
neşi on beş yıl önce bugün yeniden parladı. Onun can 
verici huzmeleri altmda bu aziz yurt ve bu yuce millet 
için hala devam eden bir inkılap başladı. 2:1 Nisan 1920 
de Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurtarıcı ellerine in-

Onun içindir ki 23 Nisan, yurdun her tarafında ayni 
heyecanla kutlulanan milli bir bayram oldu. Bu hayra· 
ma, cumhuriyet neslini temsil eden çocuklar da i•tirak 
ediyor. Bu mu~lu günü hassaten onlara maletmekle !l3 
Nisana bir sembol mahiyeti verilmiştir. ' 

(Devamı 3 ilncü sayfada) 

Bu çocuk 
hangi ananın ? 

Bayram gapmıgan çocuklar: 1 

Nermine sahip çıkan ana 
ve babaların muhakeme

sine dün başlandı 

Mezarlıklarda ölü 
bekliyen küçük Seher· 

Anası " ben çamaşır yıkarım amma Seher benden 
çok kazanır ,, diyor. "Gün olur 10 kuruş bile alırl,, 
Edirnekapınm iki tarafı mezarlıklarla 

kapla yolu... Bir kenarda •iyah çarıaflan· 
nın yırtık. pelerinlerine bürünmüı kadınlar 

uruyorlar. Uzaklardan ıelen serin bahar 
,rüzgarından ütümüı gibi hare'ketıiz yüz
,lerini ıüne~e çevirmişler. 

Ben, Fatma kadınla kızı küçük. Seheri 
!lrıyorum. Nihayet anasını buldum. Çocuk 
,ölü beldemeğe gitmiı. Beraberce onu a· 
,ramağa çıktık. Kadın bana derdini anlatı· 
yor; yol uzadıkça onun derdi d• uzuyor. 

Solda: Ali, Nida: Fatma ilhan, ,du. 
ortadat Fabna llban'm avukab , Kocası kolu kesik h~ızmıı, ölülere 
(Yuıaı 10 uncu aa~a) ,kur'an okur, para kazanırmıı. 15 sene ev. 

- -··~·--· · ·- ·-- ' ' • ·-~·~ ~·- ;vel ölmüı. Şimdi 6 yatındaki Seher para 
kazanıyormuş. 

V • f ı./. •k , - Nasıl kazanıyor?. dedim. 
~ enı e, rı amız - Ölü geldiği zaman veriyorlar. 

, - Bununla mı ıeçiniyorıunuz?. 
- Eh. İşte, ben de çamaıır yıkıyorum. 

Amma Seher benden çok kazanıyor. 
- Ne kadar?. 
- Cün olur <d 0» kuruıı bile alır. 

1 Londra za ıtasına 
J a 1 6 muh rrir 

ugu 9 UDCU say amızda Ben Seheri merak ediyor, annesini ıeçin· 
başladı, okuyunuz 1 ,diren hu küçük yaramazı görmek için ade·ı 

ta ıabırs\Zlanıyo'rdum. Epeyce dolaıtık. 

.(Devamı 10 uncu aayfada) Seher ve anan 
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r 
Hergün 

Notamız 

Etrafında 

................ Yaııaa ı f . R. Atay . -

Y ıllarca uğrıiştıktan sonra, Karni -

list Türkiyenin barışçılığı hakika
tini herkese anlatabildik. Boğazlar mese
lesi hakkındaki notamız, bugüne kadar, 
bizim gördüğümüz gazetelerde hiç bir 
menfi ve şüphdi tefsir bulmamııtır. 

Resimli Makale 

Mes'ut çocukların adedi Türkiyede kaçı bulur? Anasız, 
evsiz, bakımsız ve sıhhatsiz çocuklar herhalde kabanlı bir ye. 
kfın tefkil ederler. Alqamları analarınm aJCak koJDQDda aaa. 
dete kavutan yavrular yanında bu kimsesiz, bu bakımsız, ana 
tefkatinden mahrum çocukları dütünmek bizim vuifemizdir. 

Bu resimde sördüiünüz çocukların yÜz.lerinde okunan 
ne§'eden bütün çoculdann his.edar olması en tabü hakları-

a Me•'ut çocuklar a 

dır. Onlan bedbaht etmek hakkına ne ebev97ni, ne de biz 
mezun dejiliz. Çocuk dünyanın en ....mı, en sünabıız mah
)Ukudur. Onu mes'ut etmek için elimizden ıeleni yapmadıkça 
vazifemizi ifa etmİf aayılarneyız. 

Sevsi çocuiun en büyük ihtiyacıd.. Sevsiyi bulamayan 
çocuk pluız çocuk kadar bedbaht olm. Çocuklan sevmesini 

öğrenelim. 

Sözün Kısası 
-

Maziye bağlı 

Adam. 
.._ _____ E. Ekr'lm•Taıu ı-

H iç dikkat ettiniz mi? Bazı adanı" 
lar vardır ki, mazi ile o: 1n irti

batlarını kesmekten ödleri kopa r. Ha
yatın bilcümle tezahüratındn, her tiiP 
lü hadiselerin kar§ısında, mutlak•• 

maziyi örten perdenin bir ucunu kal
dırıp size o köhne manzarayı göster " 
mek itiyadındadırln. Mt-,se]a: 

- Ekmek on para artmış!. dersi-
nız. 

Hemen yapıştırır : 

- 93 muharebesinde de yirmi p8" 

ra birden fırladı idi .. 

- Bu sabah hafif bir zelzele olclu, 
duydunuz mu? 

- Duydum amma .. bu bir şey t-le
ğil. 31 O daki büyük hareketi a rzda , s~ 
bilmezsiniz .. 

- Bu sene yaz bir türlü gelmiyec~ 
ğe benziyor. 

Barışçı olduğumuz kadar, Türkiyenin 
emniyet ve hürriyet davasına bağlıyız. j. 

ki taraflı, bir kaç taraflı veya her taraflı 

bütün anlaşmalarda dünya barışının ve 
Türkiye güvenliğinin gerçek dayançları o
lup olmadığını ararız. Taarruz etmek ne 
kadar fikrimiL.den uzaksa, taarruza uğra. 
mak tehlikes.ini o kadar imkansızlaştır· 

mak isteriz. 20 milyona yakın bir insan • 
lık parçasını, kendi öz yurdu üstünde yük
sek bir ~aadet ve med eniyet haline ka -
VU§turmak istiyoruz. Komıularımız biz -
den emin oldukları kadar, uzak yakın, 
bütün emperyalizm hırslarından rahat ol
malıyız. Herkes bilmelidir ki Türkiye ta -
rafından hiç bir tehlike yoktur ve onun 
kadar bilmelidir ki Türkiyenin milli mü -
dafaa azmi, sarsılmaz ve ölçülmez bir kuv. 
vettedir. 

Söz mü verdik, sonuna kadar tutanz. 
(söz A R A S 1 N D A J yip-, m1:'g:ıir;:k:~v=ı:in~:tı:l~~mf 

- Akşam, Eminönünde l<un üt 
çeyrek saat tramvay bekledim. 

Bant nizamının devamı .için yardım et • 
mekliğimiz gerekirse, bunun için hiç bir 
feY esiraemeyiz. 

En hakiki iki harp tehlikesinden biri 
emperyalizm taarruzlarına kar§ı .yalnız ve-
ya müıterek, fakat sağlam ve kat'i emni· 
yellerin kurulmamı§ olmasıdır. KUYYet'in 
taarruz hırsı kadar, zaaf'ın müdafauızlık 

hali de hanı durııunluğunun aleyhine ol -
duğuna fiiphe yoktur. 

103 senelik 
Ömrünü arabada 
Geçiren adam 
İngilterenin Chertaey vilayetinde 103 

yaıına ıelen eski bir canbaz ölmüştür. Halk 
tarafından çok sevilen bu adam bir can-
ba21hane arabasında doimuı ve ömrünü 
böyle canbazhane arabalannda seçirerek 
103 yaıında yine arabada ölmüştür. 

Tek bir defa bir evde veya bir otelde yat· 
tıiı vaki deiildir. 

* *. 
6ıecek bir edam mevkllnl 

klmlerl• dell9tlr111ek late111•z? 
1914 sencainde Avusturya • Macaris. 

tanın Bclgrat sefiri olan Wladimir 76 ya· 
tında olduğu halde ölmüştür. 

Wladimir Gieııi - Giealingen, harbi İn· 

taç eden meşhur notayı Sırplara vermiş-

Türkiye ve en yakın prk güvenliğinde 
boğazların ehemiyeti naa1l inkir olunabi· 
lir"> Türkiye boiazlann bu ebemiyetini 
nasıl kullanmak fikrinde olduğunu imza et
miı olduğu andlaşmada ve o gündenberi 
senelerce. değişmeksizin, devam eden du
rumu ile göstermiştir. Bu müddet içinde 
harbı menetmeğe çalışan te§ebbüslerden 
hiç birine Türkiyenin samimiyetle katılma
dığı olmamıştır. Eier silihsızlanma dava• 
u ifliactmişse, eğer Milletler Cemiyetinin 
garantileri hakkında itimat aarsılmıpa, 
b 

~ 
unun mes'ulleri arasında ne Türkiye, ne 

de onunla beraber gidenler vardır. 
Bugünkü vaziyeti sörüyoruz: Hele Av

rupa" da tehlike çanı çalmıyan kule kalma· 
mı,tır. Enternasyonal andlaşma garantile
rinin ilk değilse de, en kafi ve gerçek İm· 
tihandan geçınif olduğu fU son aylar için. 
de, emniyet ve taahhüt prensiplerinin mu
vaffak olmasına ne kadar çalıştığımızı aöy. 
Jemeie bile lüzum görmeyiz. 

Olup bitti'ler politikası ile, emniyet te
ahhütlerinin nasıl şartlar altında çarpıştı -
ğını, uzun süren münakaşaların neticesini 
hep görüyoruz. Bu manzara karşıaında 
Türkiyenin, boğazların güvenliği ile ilgili 
olan emniyet davasını ciddi v e hakiki bir 
tetkikten geçim1emcsine imkan var mı İ· 
di. 

O tarihtenberi siyasi sahada görünmek 

istemiyordu. Ölmeden bir sün evvel dok
toruna Fransız ve Jnıiliz diplomatlarının 

Londrada çekilmiş resimlerini göstermİf 

ve şunlan söylemiştir: 

- Bir ayağım çukurda, nerede ise ö -
leceğim. Acı hakikatle karşı karpya kol· 
dığım halde, fU zevatın en cençlerile bile 
mevlciimi değiştirmek i.temem. 

* • • 
lnatçıhkta rekor 

Avusturalyad'a. Stamfort tchrinde bir 

çiftçi altı tane cins yumurtayı koluçkaya 

kovalıyarak yak.alamaia muvaffak ol
le tarafından yutulmuş. 

·--------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

Cilt ve kitap 
Sultan Abdülmecidin hocası ülema~ 

dan Hasan Efendi gayet çirkin ve gi
rancan bir adamdı. ilmine raimen mu
hitinde kendisini bir türlü sevdireme -
miıti. 

Bir gün, Abdülmecit, Keçecizade 
izzet Mollanın önünde hoc:aauu met • 
hediyordu. 

- Bizim Hasan Efendi, canh bir ki
tap gibidir ... Dün, beni ilmine o de.. 
rece hayran etti ki, kendisine aom Gr• 
ma bir harmani ihsan eyledim l. 

Deyince, İzzet Molla dayanamadı 
ve: 

- İsabet buyurmu§Sunuz amma, o 
cilt o kitaba uygun dütmemiıl 

Cevabını verdi. 

·-------------------------. 
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Soldan sağa: 
Türk teııebbüsü etrafındaki neıriyat, Çiftçi fena hal~e kızmış ve kertenkeleyi j - Arapların oturduğu memleket. 

bizim esasta ancak haklı, ve seçtiğimiz. u- ltovalıyarak yaaldamaia muvaffak ol • 2 - Soru edatı, yardım jçin toplama. 3 -
aulde o kadar dürüııt olduğumuzu gös - Çok içen. 4 - Zaman, magvara, mefulü-duktan sonra kamını yarmış, yumurtaları 
termcktedir. Türk teşebbüsümin ilham et- fih. 5 - Kuru ye,;llik, gürültü. 6 - Söz, 
•w· ·k d çıkartmış. Yumurtalar kmlmadığı için, tıgı ı i üşünce vardır: Biri boğazlar em- araştırma. 7 - Akıl, yanlış söz. 8 - U. 

· · · d f 1 makineye koymuş ve 21 gün sonra ker -nryetınm mu a aası meııu ıyct.inin Türki- zağı gösteriririz. vücudumuzaaki kırmızı. 

yenin omuz.lan üstünde bulunduğu hakika- tenkelenin karnına girip çıkan yumurtalar su. 9 - Kokot. 1 O - Cinas, mürailik. 
tidir; diğel'.İ de, banş nizamının müdafa • cins yavrular vermişler. Yakandan Afaiıya: 

ası için bugünkü müeueselerin kafi olma· * • * 1 - Yurdumuz. rabıt edatı. 2 - ln-
dığıdır. tihabat için lı:.ullanılan hak, tamamın ted-

Milletler Cemiyetinin başlıca kuvvetle- Kurnaz kuyumcu delisi. 3 - Hayret edatı, üstün. 4 - Kı-
Tinden biri olan Fransanın en ciddi gaze· sım. 5 - Ecdat. 6 - Nota, yapma, rabıt 

Londralı bir kuyumcu, son zamanlarda 
telerinde bile. bu memleketin Milletler edatı. 7 - Uzaiı sösteririz, earboı hay-
c · · d _L 1 ı_ ._ nişanların fazla bozulduğunu, geÇimsizli-
crnıyetın en çc:.ıd erem;, .:endi menfaat ve kırışı. 6 - Valide, harp kamyonu. 9 -

emniyeitini hukuki ittifaklarda araması ğin arttığını görerek. nişanlarını bozan genç Soru edatı. evin üstü. 1 O - Rabıt edatı, 
daha doğru olduiu tavsiyelerinin ısrarla kız ve erkeklere mahsus bir yüzük yapmış.. Mir.at. 

tekrar edildiğini sörüyoruz. Son aylarda tır. Onu parmağına takan artık serbest ol- Dünkü Bulmacanm Halli: 
Cenevre mekanizmasının noksanlıcnnı ta. L • • ••L wb C.-::Od la ... duiunu, ilin edece" imıı. . yiızu" rag et ..-. an ao : 
marnlamak ve işlerliğini sağlamak fikri kazanmış. ı _ Kastamonu. 2 _ As, Asuri. 3 _ 
)'erine, ondan. bir rüyadan uyanır aibi, 

lngiltere Haricig• - Bizim canımız yok mu idi, var 
Nazırından filim aktörü tiyle?. Sürücü beygirj buldmadık rtıl 

Mercanyokutunu yaya tırmanırdık. 
Olma&ı i&tenigor - Şirketi Hayriye yenı vapurlar. 

Holivut'un büyük ainema kumpanya- getirtiyormuf .. 
)arından biri (Eden) e (Tam diplomat) - Neme lazım? Pazar kayıklarl 
ismindeki filimde rol almaaı için büyük batb bir alemdi. Siz yetitmediniz ! 
paralar teklif etmit -...e mektubunda fU _ Bu yaz Erenköyüne göçmek ni .. 
sözleri söylemittir: yetindeyiz. 

ccGençsiniz, güzelsiniz, mük$1mel bir - Ercnköyünün zevki bir zaman" 
diplomatsınız. Kolaylıkla batarac:aimız mıf. Kayıtdağı alemleri, F cnerbahçcl 
bu iti ihmal etmeyiniz.• piyasaları, Mama mesiresi.. hiç biri 

Eden'in ne cevap vereceği henüz ma - kalmadı 1 
lum değildir. - Bir kat elbise yaptırayım, diyo-

• • • rum. Acaba iyi bir kumaf, nerede bu-
Llnkol11I• -k•lları )urum? 

Amerikanın eski cumhur reislerinden 
meşhur Llnkolnun neden aakal bıraktıiı 

şu suretle izah edilmektedir: 
Jntihabat esnasında genç bir kızdan fU 

mektubu almış: 
cıKadınlar, sakallı erkeklerden daha 

fazla hoşlanıyorlar, onların ıözüne hoş 

görünmek için sakal ve favuri koyuveri -
niz, size rey vermeleri için kocalarının Ü· 

zerinde müessir olacaklardır. » 

Linkoln bu sözü dinlemiı ve kıza fU ce-
vahı vermiş: 

- Peder merhum Lüvi çuhası gi• 
yerdi .. şimdi nerede o cvladiye kuma~

lar? 1 
- Bir ıŞişe mürekkep aldım fena 

çıkb .. 
- Çıkar elbette! Bir zamaıılar Be

yazıtta rahmetli Hacı Osman Efendi " 

nin ezdiği bezirisi ile sürhün üstüne 

mürekkep mi olur. 

- Midemi göstermeğe hekime gİ • 

deceğim .. 
- Bugünün hekimlerine kulak a.,. 

<ıSakal koyuve.receğim. Fakat birden • ma.Horasancı öldükten sonra, bd 
bire favuri bırakmak nazan dikkati fazla memlekette hekimlik bitti t 
celbedecek, onu da aonra yaparım» 

Her iki mektup Amerikada müzede 
halka teşhir ediliyormuş. 

••• 
Bir adam latande nekadar 

servet l8tıra blllr ? 

Hindistanda Patiale mihracesi servetile 
iftihar etmcaini pclı:. sevdiği için, fıqıilte

renin portl'.e ıreaaamı Frank Salisburi" yi 
Hindistana davet etmiı ve bütün mücev· 
herlerini takınarak karşısında poz vermİf, 
resmini yaptırmış, bu zaman zarfında ü
zerinde taşıdığı servetin kıymeti altı mil • 
yon fngiliz lirası imiş yani bizim paramız
la 38 milyon :kadar bir şey .. 
~ .......... _____ , ___ _ 
Çin, amin. 4 - .llraz. ki. 5 - ye, azat. 
6 - Ti, nim. 7 - Taban, yem. 8 -
Melce, ata. 9 - Bat. ili. ı O - Em, ev· 
rak, si. 

Yukarıdan afaİIYa: 

1 - Kaçak, be. 2 - Ayı, tamam. 3 -
Niyabet. 4 - Tayfa, al. o. 5 - As, İncir. 
.6 - Mu, ela. 7 - BoTazan, ak. 8 - Nim, 
Ziya. 9 - ikamet. ] O - Anıt, mavi. 

- Şu Hitler büyük adam! 
- Nafile 1 Bismarkın kabına vora " 

maz. 
- Şu son sistem torpicolar hoşum" 

gidiyor . . 
- Yazık. Sen Mahmudiyeyi gör • 

medinl 
işte, maziye bağlı adamın bütü~ 

karşılıkları buna göredir. O konuştuJC .. 
ça, burnunuza, uzun müddet kapali 
kalmış rutubetli bir mahzenin küf ko
kusu gelir. 

Bu çeşit adamlar, göle düşmilş, a .. 
yakları bataklığa saplanmış, başlan ise 
suyun yüzüne çıkıp cereyana göre Sil'" 

ğa, sola, ileriye, geriye kımıldanall 
cansı~ çesetler gibidir. Kokmadıkları • 
na, dağılmadıklarına ve suyu 'Zehirle ,. 

mediklerine hayret edersiniz. 

11""' 
""- ~~7-k 

-- •••••• 1. ·=--- J.........., .. ....... ... ....-

Biliyor Mu&unuz? 
ayrılmak lazım aeldiği düfiinccsi itibar 
bulmaktadır. 

Bantçı dıı politikasına sadakatten ay· 
rılmıyan Türkiye. barış emniyetinin ha • 
yaller değil, ancak realiteler üzerinde tu
tunabileceğini bilmek ve bütün tedbirle -
rini. bu esas üzerinden ayarlamak zarure
tindedir. Vazife ve meauliyeti, vaziyetl j. 

le aynı nisbette büyüktür. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
1 - Çocuk haftuı hangi memleketti 

ve ne münasebetle ihdas edilmift İr) 
2 - ((Akay » kelimesi nereden çık 1 

... . .... " .... 
Amerlk•da ne kadar slg•ra 

lçlllyor 
Amerikalılar. çalıştıklan aırada çok si. 

sara içerler. Bır sene zarfında yapılan sa· 
tı !arın kontrolu neticesinde muttehit A -
merıka cumhuriyetleri ittihad ında yüz mil-

r cıgara içildi<7i tesbıt edilmiştir. 

lstanl>ulda bir çocuk koruma cemiyeti vardır. 
Yine 1stanbulda yardımsız, bakımsız ve kimsesiz binlerce 

çocuk vardır. Sokaklarda adım batında ba çocuklardan birine 
raıgelirsiniz. Bu tesadüfler çolaldıkça keneli kendinize sorar
sınız: lıtanbulda bir çocuk koruma cemiyeti yok mudur? 

Vardır. Vardır amma, bu cemiyet yalnız İsmen vardır. Var
lığını haklı göstermek için de arada sırada bir iki çocuiu l'İY
dirir, bir ikisine yardım eder. Yaptığı biricik İf süt damlası va
sıtasiyle bir kuım çocuklara süt vermek ve senede bir balo ter-

tip etmekten ibarettir. 
Yoksa ne sokakta dilenen çocuklar, ne mektep bulamaya

rak sokaklara düşen küçük serseriler, ne pnde on kurup 12 
saat çalıftınlan yavrular, ne köte mahallelerinde açlıktan ben
zi sararan yavrular onu alakadar etmez. 

ihtiyacı bu kadar seniı olan bu tehrin çocukları koruma 
cemiyetinin senelik bütçesi 15 bin liradır. Artık bu para ile 
ve bu çalıpna ile bu cemiyetin ihtiyaca cevap verebileceiine 

iSTER iNAN iSTER iNANMA ! 

1--------------------------------------------------------_J 

mışt.ır"> 
(Cevaplan Yarın) 

* Dünkü Suallerin Ceuapları: 
1 - Bırinci Guillaum Von H ohenzoJ.. 

lem 1861 de sadece Prusya kralı idi. Kü
çük Alman devletleri ittihadı kurulunca 
18 71 d e Almanya im para tqru oldu, J 88& 
de öldü. Başvekili m~hur Bı ınarkclı, 

2 - Otomobil sanayii en ilen olall 
memleket b irinci derecede A me ık dır 
ikincılik F ransada, uçunçuluk ın oya-

dadır. lngıltere dördüncü •eliı. 
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yafaya ateş verildi, y ah udiler ~:z~:~?::: İngilizler,ltalyaKarşısında T 1 • ' k 1 Hakikaten Korkmuş Ve 

e aVIV e açtı ar .. Anketi, ceva~lar i:~~:~ı:~~ı~:~~~~?muh .... 

F
·ı· • · h f d k J ki d Almanlarla anlaşabılecek . .. elde euıgı asken muvaHakiyet· 

ı ıstının er tara ın a argaşa 1 ar evam etmekte araplar miyiz? "Fransa _ R dıcrı s1°re~
11

cr •. d.ünyanın _bir çok noktolann· , tt usya n o dugu gıbı Akdcnızde d j T .. 

tarafından ilcin edilen grev sür'atle genişlem~ktedı·r paktına itimadınız var mı?, lu.un~~ -~·-'"dnn knlkmakta ol~u;,~:~n:: .... • ' mış gorunuyorlnr. Bu düşünüı ve bu gÖ· 

Kudüs, 22 (A.A.) - Araplar, Ya- · Yahudilerin çekmekte oldukları zu. Arap d .. kka ) Paris, 22 (A.A.) _Jurnal nazetesi rüş bence snkottır. 
f-.ı . fi d bah ed . 1 u narının bir çoğu kapa • ku " * 
oaaki Yahudi evlerini alete vermif • lüm ve itısa ar an • en bır takım tdır. Arap lid 1 • • ki • . 

0

• yu~uları arasında yaptığı bir anke- • . 
lerdir. Yafa Yahudilerinin çoğu Tel· haberler nqretmektedirler. Bu baber· dilinciye kad er erı, ısı; en Mmın e- bn nelic .. ini netrediyor: Gazete dört lıalynnln'. d~gu Alnka~na oald .. doklan 
avive kaçmıtlardır. ler çerçeveler içinde inlifl" etmekle • karar vermiı~rJ;:eve evam ctmeğc •ual •ormuıtur: ~m~bn.C1en~lıyetı Adkvnm nz.osı bir çok dev· 

F·ı· . • A h 1· • Y h d.l • d' Y h d' t 1 • 1 '1' • 1 A b et gı ı ngı tere e, bu saldırışa karoı cep• ı ıstınm rap a a ısı, a u ı erın ır. a u ı gaze e crı, ngı ız memur· Açık olan d'·kk· l d Yah - vrupa arışının bir Fransır. h ld i · ıt b lk' h k'k ••"ö ka . . . l'd' Yahudi d d b l 1 d' u an ar sa ece u • Alman yakla b -ı 1 - e a ı . ngı ere, e ı a ı atte. bu sııl· -,.-oı yu rı yırnıı mıs ı ır. • larının yar ım a u unma arını iste • ı mahallelerindeki Yahudi dükkan zan d' şmasına ag ı o dugunu dırışı kendi öz. menfaatlerine uygun bulmu. 

ler, büyük tıehirlerde oturmaktadır • mektedirler. lar d ne ıyor musunuz? . d d c · · 
lar • , 

1 

ır. > or u a cmoyeh Akvam n>al,ğ,ru ve 
• Umumi grev İk' ı· - 162·363 evet. bu cı·miyetin misakını ltnl .... aya ka...., bir 

B 

--Lah y fa b" k d · 1 po ıs tevkif edildi 48 168 h k " ·v· u ı;ao a nm ın a ar evı a· K d 

22 

(A A ) A l Kah. - · ayır. ·nlkan cibi kullanıyordu Belk"ı b' 

1 1 d 

u üs, · · - rap ar ta • ıre 22 FT · d · 2 Al . · • tr evler içindeydi. tfaiye efra ı yangı • . . ' - ı ıstın e vazıyet va- • - . manya ıle anlatabileceğimi- znmonlor Jnponynnın Çine yoptığı 
ba ı.ı.r.ı mücadele etmek hususunda rafından ilôn edilmiı olan umumi grev hame_tınt muhafaza ediyor. lkiıi poli& zı zannedıyor mu.unuz? tecavüz münn•ebeıUe C..nevreyi h rekete 
aciz kalmıflardır. Halk, dehfet içinde- sür'atle geniılemektedir. Memleketin nelen olmak üzere dört Arap Yafada - 135.110 evet. geti•meyi aklmdnn geçirmiyen lnailterc, 
ilir. muhtelif ktsımlanncla kargaşalıklar tevkif edilmiıtir. Bunlar ııon hiidi&e • - 62.2ı2 hayır, b_u defo, nyni kurumu ltaly ya kn..,ı ıah· 

Kudüste çtkan Yahııdi gazeteleri, devam etmektedir. !erin mütevviki olmakla &uçludu.Iar. 3 - Fransa Sovyetler birliği paktı- rık etmekte hususi bir rnenfont güdüyor• 
.. •••" • ·----·------------••••-••••••• na itimadıntz var mı? d~. Bu dn bir ;hıimnldir. Faknt q.,, in. Mffiffi~kiIDiyet ve Recep p eker dÜ~··ı;i;-· = ~~:.~i;~:~ır. ~~:~r~.!:7!~:;:nyı~:~~n:;:.;;,,o:;;;e.~:v~ 

Çocuk Bazramıarı k 
4 M'll ti C • . . b bu dnvndn, bu derece sorih ve aleyhtar bir 

- ı e er emıyetının ir gün vazi"""l nlmaz.dı O d b ' k f 

t 
A d d 1 b' ,, _ · o, ır ısım ransız 

(Ba§ tarafı 1 inci ·~~lamızda~ onuşm yap ı ~~u~a a e~am ı ır bant kurabile. mnhafili gibi ltalynn emellerini terviç e • 
Cumhuriyet çoeuklan. oçonde dogup cegını zannedıyor musunuz? der görünür '° böyloce, k.ndioine tevcc-

büyükleri bu rejimle yaşıddırlar. Onlar p . G l K" "b. . d -
42

·
2

64 evet. cüh edebilecek tehlikelCTden kO'runurdu. 
;in bunun gibi genç, dinç, hayat ,;,are>ini arb .en~ a!1 1, partı ışı memleketçi kalma - 166.404 hayır. Hnlbuki Jngiltere bunu böyle yopmndı. Dü-
falnoz ve yalnoz Aıntürkün !nzilet ve e- fıkrıne bızde yer olmadığını anlattı Nihnyel bqinci bir sual, ulusun en günüıünü d v•nm ilk sününde açığa vur-
nerji knynnğınd•n alop i.tikbnle dik baknn, ziyade itimndına mazhar olan F ranstz ~u. D'.'._~ Afriknoınn knrp 1ı lyarun t"'• ~zak ufuklnrdn biribirinden parlak vaadlar Ankua, 22 (A.A.) - Bugün Anka· • Liberal devlet tipi devlet aclamt hakkında idi. hp dbg• o.feri muvnfok görmediğini oöy-
aezen, kendi kendinden emin bir varhk ra Halkcvinde Ankara ıehri ballandan Parti Genel Sekreteri U"beral devlet tipi· 87.584 kişi Lavali, 75.148 kiti Tar· le~• v~··· ~iyeli Akvnm cephesinde°' 

1 
C

.. h · t halk arti • ni • 261 · b' d w d' 41 k' · munf erıt bır hor k t w P muşlard.,. um unye P ınte ye ıoren mn " oguı yeri olan Fran,.da üçüncü ıyoyu, .323 tfl Mendeli 21.748 C.. . e e yapm•yacngo"' laknt Jıte bu münn..,betıir ki. bizi. Milli H&· *'.1"'d&Jm ulô partililere "".'ı~mnoı. töro;- c?."'!'uriyetten beri iktidar b&Jın& gelen kiti de F ranklen Buyyonu gÜstenni • le moyİt •znlan mütıcfiknn hnreket eder• ı:lmiyetin yıldönümü ile beraber Çocuk nı yaptldı. Bu toplanta, parlUllll yena ru- hükumetlerin her hır' • .. t" , b' h t'r f rse, tnlynyn karşı oskeri tokibatto dnhl ,. me us u... or •'"P· t • b ı k 
Jlayramm• da kuılulnmağn ,.vkediyor. zamnam.,ine konmut olan u•ulün ilk tal- la altı yedi ayhk kosa bir ,..zile devri dü • u unm tnn çekinmiycceğini aöyledL o .. 

T k d b

'k' ·d· .. w.. .. f B ) mck oluyor k' 1 ') 
, Milli Hakimiyet, ür yur unun teme• • ı ı L tugunu ve oon dört yd içinde bükUmet de- • t ı ngı tere, esasen bu mııcc--
J;. ltl•k çocuğu da onun i•tikbalidir. Bun· Anka"' Parti Baıkntu adına llyönku- ~ımelerinin i1ü ınUU aıtbğını aöyli ere!< U garJS an ~mn. h•,.nda, _ ltnlyaya ka,., münferit bir 
lan bidbirindcn ayırt edemeyiz. Ve bu· rul ÜJO$Ô &zuruın Sayla., Şiiluü Koçak ilivc etti• y Akd • • aakcrı hnrekctı nklma getinnemi~ir. Fa-
-un için, bugün, içimizi dolduran •cvincL özlü ve dei.,U bir nu:uk söyledL Toplan· Bir libeı-al devlet tipi olan Frama bile enıze inemez ~··k~u ~ihi h•!l~rdc,. öyle vaziyeıler olab~ ııevgiyi ve heyecanı ikioinc bhdcn teomil tıda bulunan Parti Genel Sekreteri Rcc<p karıumda kaldoğı zorlu ""''""" yiiz ak- \

1
:· m:lleılen_ "'~r "'e'.""" bir harba •il· 

)diyoruz. Pek..- .öz ........ bllhaua ôki n~ta Gze- ht• ile baprabôlmek için mllU iradeyi tem· Yunan B b k b"" l ru •ye~ılır. Nttekom, hır nra, lngilz ana 

Çocuk Bayramının Programı rinde uyandU"m •• aydonlatıa bir konut- .,, ve tatbik kudretinde olan bir tek •d•· aş a anı, oy e ::::: ;~ıo-:~~n ,.rki Aldkdeni:ıde toplan-
ma yapb. mon, Klemuuon'un tek inodeoine nun ol- bir mesele mevcut kü ' oy~ e'°'.'c en tahmini milin· 

Bugün Çocuk Bayramı münasebe • Recep Peker, bu konuımaomda Llbc- du. . n olmoynn b" vnzoyeıin tnhnddü,ü üze. 
tiyle bütün mektep çocukları saat ral dc•let tipinin ve kli•ik p.,.Wnenıan.- Varlığımızın temeli değildir, diyor rme yapoML Gerginlik lo•mcn zail olunoo. 
10 da Fatihte Tayyare parkında top • min ulus kuvvetlerini .,.....ı.yan anarıik Bu .....,ntılar içinde feliketAz ve ıyı Atma, 22 (Hu•u•i) - llatbakan Gc- nlmf~hn Htertıbntın ıı~ılığı dn gevoedi. Mııa-' 

1 l Ço k E 

· K • · d dd 1 .... d rt' •· 1 ·· · · neral Metaksa b daki b' ma 
1 

nb'"" horbı henu"z b' t · d v' ld' anmış ar ve cu sırgeme uru• dunım• ıçın • yut" af ar __ m a pa ~ gun er ,.,.tan muvazcnch, bor ulmal ha- • ' ura ccne t guetc 1 
1 1~ . ı m•ı '"' "•' bıunun bayraklariyle sü•lenmiş oto • cilik ve memleketçilik gibi ıun1 bir ..,ni· yat aünnek için ulu,.ı devlet tipi •• bu ve •"".'' muhabirlerine, v ... nı.tan ôçin v.~ t~. Y~· _ngolıereye knroı ionbmdon fazla 

ın b

'll . . d .. ] . d~ h' b f 1 açıldım ve her biri yurt menfaatle- devlete ruh olacak bir ulusal parti çal,. Bulgarıs!anın Akdenize inmesi ıeklinde sozd soy emı§ olduğu için, iki devlet ara "' 
o ı er ıçın e on erın c şe ır an - e yo •· '7. bir ı 1 ıın a nihai bir k ı 

1 
, • • 1 d mu• vaı-loimuza temeldir m°'e e mevcut o madıiuu söyledL ' 

0

• pay •i• mnk zarore-

tfosu olduğu halde sıra ile Belediye, rinden :ziyade tahıı ve zümJ"e ay aııru Ulusun ük k h d. k ten sonra demiıtir ki. tinin doğmosı mümkündür Un t 1 L 

r 
. H Ik . Ç k E · K "d 'tli partiler kar§lsında parti dı. Y se ru un an uvvet alan · k . k" İ · u u mama~ artı, a evı, ocu sırgeme uru· ıu en çetı ve kendisini kendi ı'çm· d k lr l ed «Bulgar gazeteleri böyle bır' 1 gere tır ı ngiltcre, doğrudan dogruw ya 

V

. 4 • emlek • lmak l lil<kiohün d • en on o on • m .. e o ld • bıu, Kültür Direktörlüğü ve ılayetı ımda m etçt 
0 

•• • • oa· bir parti çalqmau.... ibda• etmekle çok fena hareket etmekte. ah '"' . '."ü~delele...!e daima muvaffak 
itlyaret ebnişlerdir. duğunu söyleyerek buıun uluaal bU" dev• Recep Pekeı-, •on ıöz olaı-ak art' dM..-.u ?lmuı bo~ nnporaıodukıur. Şimali Amerika 

• Tüı-kÖ}' Cümh • et Halk P 1 ar. ole yaph"' muh b h Çocukların t~kil ettiği bu otoma • let olan yen> e, '."'' kndaıloğının en koyu oevgüiyle eliıU parti- Kn •re e nriç olmak üzere 
l>llli geçit alayt Taksime doğru git • Parlisinin tek ulu.at bır_ p~ olduğunu nin ,. ... r. ve mes"uliyeti ôçine kablon yeni yunan Parlamento- l nada, T rn~nl.gar, Boer, Kırım ve 1914-bı k d. O d • b. d 1 k k ;iade ..ı; ve çatıpna bahndelô k...,.t. par- ..-kadaılaı-a uzatarak bu elin ay • 918 hnrplenm nnotl ka,,.ndoğtno tarih o 

n

e] te kır. rakal a • .. elye çeken o : tiler kart11ında varit olan parti dıtı mcm· da yurdun her tarafında par'İ n~ ~.~· d •• ld kumuo olonlonn hepsi bilirler ve• gene b~ 
u c:ıca , nutu ar soy enere merası· d lın d . • rgu une su un açı ı tarih' h t il ı ı....... 'h .

1 

k . B .. lekeıç; kalma fikrine biz • yer o a ıiuu yem ballanan bütün arkadaılara da ' •" ynn ar unulmamıo olacaklar-ı aue nı ayet verı ece tar. ugun so - ld x.. .. 1 • .. uz.a. Atina 22 (Hu ~) p .. dır ki l ' lt h ' b' 

k K 

anlattı- tı ,..no "'Y edı ve oozlerine •on veni" ' SU&ı - arlimento ng• ere, •ç ""'man, hayali men• 
aklarda Çocuk Esirgeme urumu ro• ••• • bugün eçdmı•tır Toplant d V . fontleri mevzuu bohsolmndon d ... d 

1 

• J 1 • ı• Y • 
1 a enıze- d w , ogru on 

tet ~ri dağıtılacaktır. iki Ruzve t ngı iZ - Mıs los, Demirci• ve Kondiliıin hotırolan ogruya müdahalelere kalkoım z. Bu •e • 
• Öğleden sonra saat 14 de Ç"'.'.uk E- •• Ir taziz edilmif, merasim yapılmı tır b_~pl_e. _H_~beş hnrbinden ötüril bi• lngiliz 

•ırgeme Kurumu tarafından Gulhane karŞJ karşıya muzakercl • Liberal t' . d 1 f • çokuntusunden b hsetmek. h"diseleri gör· . d'l . . erı par ısın e top antı mem k d k l ' -1 Parkında bir eğlence tertıp e ı mıştır. Atina 22 (H ") L'L- l e eme 

0 

ur. r ükümlerimizi verir. 

C Ş h 

. · d A'l • , ' ugusı - ıoera par• ken nccle ctmiyelim. Ç'" k · hfıd ' 1 

ene bugün e remının e . ı e A •k d • t•h mÜca- G •• •• J 5 M tı&ı dün yaptığı umumi içtimada Sofu· nüz son s" 1 . . : .. un. u w·ıse er.' he· 
bahçeslndd, Eyüp ort• mektebındo. men a a ın ı ap oruşme er ayısa li•in liderlik mevkiinde kal • • oz enm •o,lem•o d~•'""'d". 
S d ı . 1 J 

0 

• b nl k d t h• d•) • maaına ıttı- Sellin R aınatynda Yedikule haricin ~ spı~a • de esının en eyeca a ar e ır e ı mıştir fakla karar v..-ilmiıtir. Venizelosun ..,P Y~ ~ahçesinde eğlenceler tertıp edol • hıidisesi ~ah~e, 22 (A.~:~ - Nahhas P•ta• oğlunun partiye girmesi de alkıtlarla Avu.sturya Başbakanının ırııştır. • Ve,;n.to•• 22 (A.A.) - Cilmhuri· "'''."' b ... M,,.. hey•• huzurunda lnııilıe. kar9ılanm1flır. Mılanoda konferansı 
Sabahleyin bu scmtlerdekı Çocuk yet<i Ruzyelt'in pemokn.I Ruzvelt'c bü- '° •le !°'"" ~·m.da yepılmq olan muza- Milano, 22 - Avusturya ~irgeme Kurumlan k~nünd: ;nera_ - ...... Jnlihop müea_delaÜ boo1->Cmtn :;!~:..::~elen hakkında malUmat ve Pariste şoförlerin grevi Sutnis, uBeynelmllel •iyuel ~:":. 

J ırı yapılmış, nutu ar soy cnm'/I• .,. heyecanlı bid;.... olmuıtur. M"' k 
1 

• 
5 

M P. ari&, .22 (A.A.) _ Taksi •ofo''r • nün» daveti üzerine buraya gelerek y 
tonra kırlarda egv ]encelere başlanıl - Müte•effa Reisicümhur Tbeodore Ruz· d'l . u:ıa ebr~ ':lil~ . f -' ayua kadar tehir e- 1 d k " ni Avuşturya'nın ideoloJ'is'ı» me·~· «hake-. dili R •• ümb '""' ve " ı • ~d• edildiğ" takd" d en sen ı ast dün öğleden aonr b" ···• • bııştır. velt'in oilu ve ıun ı eme unın ye· b .. k 1 1" ı U' e m. _iting n.cticesı'nde 24 '"'"atlı'k bı'r greırv kında bir konferans veı~tir Ş . 

ı w l d Alb Theodore Ruzvelt dün u muu ere "'° ey ulde Londrada t kr • - k 1 . • uı,.., 
spitalya bahçesinde öge en sonra teni olan ay .. .. .. '. 

1 
baılanacaktor. e ar ılan etmı9tir. on <ran•la h" bir •iya•; meoelc rnevxuu. 

bir çok yarışlar yapılacaktır. Eyiipte milli eümJ.udyetçller _klub~• ~·~~"o. iyi ma!Umat al akt 1 bah•elmemiıtir. 
!..! • d'' kt' d v b. nutukta ıımdikı Reuıcumııunın m a o an mahfeller 
Qe gece fener alayı tertıp e ı.ece ır. ugu ır b" ' . t. askeri m ele ile Sudan mes l . . ' 

Ü 1 
• • t' •iddetle ucum e.mıf ır. e esının par-

sküdar cihetinde sabah eyın saat sıyase ıne .. .. . .•.• ~ . - ·- . -·-~-- liımc:mtoda müzakere edil w• • b 

ı ·ı - . - ·- eccgın.ı eyan 
O da hükumet erkanı, mekteplı e~ ği çocuk kütüphanesinin açılma me • etmektedirler. 

~alkevl önünde ıoplan~'!lar, Halkev'. Çocukların çocuklara yardımı lngi-l"ız ___ M_ı_s-ır_t_ı·c-aretı· 
andosu tarafından lsttklal ınarşı ça Ca w alo w !undaki Yeni Nesil mektebi 
~arak merasim başlamış, nut~k~a: dördJncü gsınıf talebesi, Çocuk Esirge· Kahire, 22 (A.A.) - lngiliz Ti • 
:oylenmiş,. ~un?•'.' sonra ŞeınsıP ş me Kurumu için ~opladıklnrı !'."" c;aret Odnsı reisi Albay Gray lngi • 
ahasına gıdılmıştır. ...- . li ra 

1 
dün merasimle Kuruma vermış· lız • Mı ır mua.hede5İnin, 1ngiliz tica· 

Şemsipa.şa sahasında ıaO mektep l ~· retine istisnai imtiyazlar bahşctmiye • 

hep birden jimnastik ve oyunlar y~- er Gırü bUZ çocuk müsabakası ceğini söylemiştir • 
Pacaklardır. Merasim dörde kadar su· r .. . l •)(' . - ------
tccek H lk vinde eğlenceler Çocuk haftası munnsebetıy e - ~ ~·- 1 I 
tertip. ed~ı::ktir.• M:kıeplilerin bu ge: sanda Dağcılık klübünde Ç~uk_ Esır- la yanın yeni kruvazörleri 
cc Pı> H·ı · masın• gitmelerı gem• Kurumu ta.alından bır eglence denize indirildi 

rasız a e sıne . · B d ayni zaman C:fe tr- in edilmiştir. tertip edilmıştır.k u_~a bn k yn ] • Roma, 22 (A.A.) - 8000 tonluk 

Ç 
. . . ldt da gürbüz çocu musa a ası pı a • Garibaldi ve Duçe Deei! Abruz.zi kruva-

ıcu k kUtüphanesı aç.ı. k ve kazanlnnlara muhtelif hediye- zörleri, dün biriıi Trieste'de diğeri s e:ı-
D:· ' saat 16.:i d• Çocuk Esırgem~ ca il ktir .U.'da denize indirilm;,tir. P 

Kuru . 1Unun Divanyolunda tesıs ettı- ler ver ece . 

Franııı.ların Alman hududunda gürdükleri manzara 
- Fransız. kankatürü -
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BBIB BABBBLEBj 
Türk - Fransız 
mahkemesinde 

Bir çok davalar lehimize 
neticelendi 

Bir hafta, on gündenberi Türk 
- Fransız hakem mahkemesinde şimdi
ye kadar birikmif olan bir çok davalara 
bakılmış ve kararları kalmıştı. Dün 
öğleden evvel mahkeme evrakları üze
rinde bazı tetkikat ve müzakerelerde 
bulunulmuf ve kararlar verilmiftİr. 

Bunların içinde mühim olarak Çu
kurova ve Bauer Marchal bankası da
Yaaı vardı: Çukurova davasında mah
keme ajanlığın müdafaa ettiği hüku
met noktai nazarını kabul etmiş diğer 
tarafın iddialarını reddetmiştir. 

' e<Bouer Marchal» davasına gelince 
bu davada mahkeme gene hükumetin 
nolttai nazarını terviç ederek hesaba -
tın evveli bir mütehassıs tarafından 

tesbit, tetkik ve tasdikını ve ancak on
dan sonra bir karara bağlanmasını 
hüküm altına almıştır. 

Fakat müddeilerin altın talebini ve 
kağıt para farkını resülmale ilave ;t -
mek suretiyle faiz taleplerini mahkeme 
reddetmiştir. Diğer davalar da kıs -
men hükumet lehine neticelenmiştir. 

Hakkımız Yok Ma? 

Çocuğun Onuruna 
Dokunmameh! 

Dün matbaaya gelirken köşe başında 
bir kalabalık gördüm. Baktım, Ço • 
cuklan koruma cemiyeti, önünde de 
bir kaç yüz yavru. Mütemadiyen c;i • 
seliyen yağmurun altında elleri ve ya
nakları kıpkırmızı, bekleşiyorlar. 

Sordum: 

- Yann çocuk bayramıdır, bu mü· 
nasebe.tle yapılacak yardımı bekliyor

lar, denildi. 

* Gazetelere 1ıöz gezdiriyordum, gö -
züme bir fotoğraf Hioti. Dört ile on yaş 
arasında -40-50 yavru, arkalarında yep. 

yeni elbiseleri, üç sıra te,kit etmişler, 

bekleşiyorlar. Resmin ahında da bir 
aatir :yazı: Yurdun bilmem banııi kö • 
ıesindc bilmem ne münasebetle giy -
dirilen yoksu) çocuklardan bir grup 

diyor. 

Baıka memleketlerde de yoksul ço
cuklar vardır, senenin muayyen günle
rinde arkalarına yeni bir elbise siydi -
rilir, ellerine birer oyuncak verilir, 
bayram günleri boyunları bükük kal
masın diye ıereflerine eğlenceler tertip 

edilir. O gÜn o çocuğun en zengin bir 
çocuktan farkı yoktur, ıüler, söyler, oy
nar, bir gün için eski muhitini unu • 

Romanyadan gele
cek göçmenler 
Armatörlerle yapılan 

mukavele yenilenecek 
Romanyadan gelecek göçmenlerin 

nakli için, armatörlerle imzalanan 
~ukaveleye göre 25 Mayısa kadar, 
6000 göçmenin limanımıza nakledil -
miş olmaları icap etmektedir. 

.. H~Jbuki nakliyatın başlaması için 
~ukumetten henüz bir emir gelmemiş
tır. Bunun için 25 mayısa kadar, bu 
kadar göçmenin getirilmesi imkansız 
görülmektedir. 

Armatörler Deniz Ticaret Müdür -
lüğüne de baş vurarak bu vaziyet ve 
şerait içinde taahhütlerini ifa edemiye
ceklerini bildirmişler ve mukavelenin 
yenilmesini istemişlerdir. 

Evvelki gün Deniz Ticaret Müdür
lüğünde, armatörlerin iştirakiyle, tek
rar bir toplantı yapılmı~ ve vaziyet 
tetkik edildikten sonra netice Sıhhiye 
Vekaletine bildirilmiştir. 

Vekaletten dün sabah cevap alın -
mış ve mukavele yenilenerek nakliya
tın başlama tarihi bir müddet daha 
tehir edilmiştir. 

Bugün matinelerden M E L E K • d bqlıyarak sınemasın a 
B&tibı erkek sinema yıldızlarlDJD en gözdesi 

KLARK GABLE'nln en güzel filmi 

BiR GECENiN iSKANDALI 
Aşk - Neşe - Hareket ve herkesin beğeneceği nefis bir mevzu 

Fransızca sözlü Metro Goldwyn Mayer filmi. 
lıiveten : Renkli komedi : KEDiLER ve PİLİÇLER 

Bugün matinelerden itibaren: Bütün İstanbul halkı 

SARAY Sinemasına 

koşacak ve tunç sesli tenor LOUIS GRA VEUR'ün 

CA Mil LA HORN ve komik TH EO Li NGEN 
ile beraber fevkallde bir surette yaratılaıı .. 

GÖNLOM SENi iSTiYOR 
Kozmopolit hayabnı muaavver bftyfik filmi görecektir. 

llAveten : MIKEY MA V • . • • • bir kahkaha tufanı 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Bayan MSAFiYEmikıi VeNEi~d·~=H~r 1·d 
ve aşı - aıe 

ARKADAeLARI ve ARKADAŞLARI 
._ ___ ~ 25 Nisan Cumartesi aktamı 20,45 de .----": 

, f ER AH Sİ N E M A O A ~ j fııanbul Belrdigni Tepebaşı Şehir 

ikinci Abdülhamit veresesinin 
Fransız hükumeti aleyhine açtığı da
va da reddedilmiştir . 

ADALAR ŞARKISI · ~ehirTiyatrosu Tiyatrosunda 

Evet. bütün bunlar yapılır, fakat ço- L U p E V E L E Z lllllllllllllll Bu cuğu bekletmeden, beklerken üzme _ 

1 
Fransızca yeni kopya akşam saat 20 de 

ki. b·akkal s NG PU N den, üşütmeden yapılır, ve hiç bir za. 1 A R 111111 TOSU 

Göçmen nakliyatına bir vapur kafi 
gelmezse, uAdnan» vaupru da bu işe 
tahsis edilecektir. · tur. 

Liman idaresi man resmi alınarak bunlar fakirdir, de- arasında devamp Oedi&yorT. A s 1 111 TQrk~e~eor~yviren 
nilmez. teşhir edilmez. Bugünün küçü. 

Memurlarının borçlanma
ması için tedbirler alıyor 

ğü, yarının büyüğüdür, bugünün faki- ----b--

nu bükük gördüğümüz yavrunun ya- yeni Neşriyat f ti 
ri yarının zengini olabüir. Bugün boy. Tabancalı bir kavga 1 Komedi a perde 

rın memleketini yükseltecek bir asker, Kalyoncukolluğu caddesinde bak _ Rumen Koral heye 
Liman ve Rıhtımlar Genel Dı"rekto·· - h" b"I · b" d" l 1 · k _.., ır 1 gın, ır ıp omat 0 ması miım- allık eden Eftalipon ile Yüksek Kal _ Avcılık ve Balıkçılık - Ayda bir defa Büyük fedakarlıklarla Romanyaclil"I 

rü yapbğı bir tamimle memurların kündür. d ~ borçlanmamalannı. borçlu memurla -

ınmda T otonya . k. lü.bü ka~ısında intişar etmek üzere bir avcılık ve balıkçı- getirilen Rumen Koral heyeti, ni.saP 
Onun onurunu neden kırmalı diyo - bakkallık d D 26 ak 20 30 rın da borçlarını ödeyerek icrai mua • ruz, e en ımıtrı Papadopulos lık mecmuasının neıri için teşebbüslere gi- ıncı pazar şamı saat , 

evvelki akşam biribirleriyle kavoa et- rişilmiştir. Bu teşebbüsün ba§ında maruf Kızılay Eminönü kaza merk 

melelere meydan vermemelerini tav - R kk V k aı e . . 1----:--:a:-......;ı;.;,m~ı;,;;;;z~ı:..;:: ~O:,::..:;'':.!l'U!?~ mişlerdir. avcılardan -Necip vardır. Anadolu ajansı· menfaatine ilk konserini Fransız ti 
ııye etmıştir. lk AI d i bakkal arasında çıkan bu kavga- nın sevimli muhasibi Necibi tanıyanlar, av• yatrosunda verecektir. • 

em ağında nın sebebi bir alacak meselesidir. "ı.k ve bal>kçWk mecmua .......... bir ;;;:;;;;;;;;:·1-;;-~;"'b.:;;~;j;·;;;;·;;;ı;;;i;-:.d 
Kefalet ve nafaka ile ihtiyati ted -

birlerden mütevellit haciz muameleleri 
mültesna olmak üzere liman idaresin
de icra daireleri tarafından maaşları
na haciz konulan memurlar en az bir 
ay zarfında bu haczi fekettirmezler, 
borçlarını ödemezler, alacaklı ile uyuş
mazlar ise itlerinden çıkarılacaklar -
dır. 

Atatürk heykelı• Dimitri Ehaliposun oturduğu apar- dirayetle idare edileceğini anlarlar. Yeni çıkacaktır. 
tımanın antresine girerek kendisini 

Üsküdar belediyesi Alemdağında _ beklemcğe ~Jamış, Efta)ipos se
ki Cümhuriyet parkına bir Atatürk kaktan girer girmez bütün kuvvetiyle 
heykeli kaymağa karar vermiştir. üzerine saldırmış ve şiddetli bir mü -
Heykelin ~ metre mürabba'mdaki cadele başlamıştır. Vücutça Dimitri • 
kaidesi belediye mühendisleri tarafın _ den daha sağlam olan Eftalipos Dimit
C:Ja~ yapılmıştır. Mayıs içinde hf"ykel riyi alt edeceği esnada, Dimitri taban
yerıne konularak törenle açılacaktır. casını cebinden çıkarmış ve Eftalipo-

ÇiprOIUR muhakemesi Sultançiftlik, Ümraniye, Dodullu sa üç el ateş etmit ve kaçmıştır. Kur-
Habeşistana göndereceği bahane _ köylerine de Atatürk büstü konulmas; şunlardan hiç biri hedefe isabet etme

ıiyle afyon kaçakçılığı yapmaktan için köy sandıklarından para ayrılmw- miıtltir. Eftalipos polise müracaatla Di
ıuçlu komisyoncu Çiprotun muhake- t~r · ve konulacak yerler tesbit edilmiş- mitri hakkında takibat yapılmasını is~ 

d d 
tir. tem iştir. 

mesine ün evam olunmuştur. Çip- H ---------
t 

,_ t d"" k"" 1 d eykcller mayıs nihayetine kadar f d ki d ro un aVUıLa ı Un U CC Se e: h ın 1 1 a yangın 
• • •• w. • azı~.lanacaktır. Her köyde ayrı ayn 

cc- Çıprot hır tuccar degıl, komıs- Üskudar Halkevi köycülük kolu ve Dün akşam Fındıklıda Atqpare so-
yoncudur. Komisyoncunun vazifesi bandosunun İ\ltirakiyle açılış törenleri kağında İbrahim oğlu Rüstemin evin-
ecnebi memlekete sevkedilecek yapılacaktır. de baca tutuşmuştur. Derhal yetişen 
bir malı tl gideceği yere ka - -------- itfaiye tarafından ateş genişlemedn 
dar sevketmesi ve oradan da Gümrükler Çinili Rıhbm ,~ndürülmüttür. 
mezkur malın oraya çıkarıldığına dair hanına sığmıyor Yangının kaza neticesi çıktığı an-
bir tahadetname alıp getirmek değil - fstanbul gümrüklerinin CaJataya laşılmıştır. 
dir. nakli için Gümrük ve inhisarlar Ve- .. , -

ç. t 
1 

"'ki . kaleti ile temaslarda bulunmak ü-ere 1'T0••befçı• ıpro ma ı vapura yu eyınce va- . f ' l Y 1 
Z

"f • b"t . t" M l T·· k 1 d Ankaraya gıden stanbul gu··mrükleri 
ı esı ı mış ır. a ur su ann an .. .. .. . E l 

çıkmı,, bundan sonra akibeti meçhul baş~udu.~u .~ustafa Nurı dün tehrimi- czane er 
kalmı,tır. Cürmün asıl failleri mey - ze donmuftur. 
danda yoktur. Müekkilimin bu suçta Gümrükler Gala~ya .~uhakkak su
ne 8Un'i ve taksiri olabilir? Binaena _ rette taşınacaktır. Şımdıkı halde Çini
lehy beraetini isterim demi,,tir. li. hana nakli kararlaştırılmış ise de bu 

Muhakeme karar tefhimi için baş~ b.ı.~~- levazım ambarları, ihracat güm-

Da pc:eki nöbetçi eczaneler tunlardll': 
latanbu1 cibetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (A
li Rıza) -c Bakıl.köyünde: (İstepan). 
Beyazıtta: (Aıador Vahram). Eminö
nünde: (Bqir Kemal, Cevat). Fener• b güne bırakılmıştır rugu ve satış müdürlüğünü istiap e-

• dememektedir. 
-'------- Gümrüğün bu kısımları lstanbul de: (Arif). Karagümrükte: (Kemal). 

Küçük pazarda: (Necati). Samatyada: Şoförlerin belediyeye 
müracaatları 

cihetinde kaldığı takdirde de muame- ( Erofiloa). Şehremininde: (Nazım). 
lat tamamen sekteye uğrayacakhr. Şehzadebaıında: (Üniversite). 

Son zamanlarda piyasaya yeni ve Bunun için münasip bir yer aranmak- Beyoilu cibetindekiler: 
lüks otomobillerin çıkmasiyle itleri - tadır. Gümrüklerin nakli teşrinisani Galatada: (Asri ittihat). Kasımpap-
ne kesat gelen lstanbul şoförleri Fır - nihayetini bulacaktır. da: (Merkez). Hasköyde: (Merkez). 

kaya ve İktısat Vekiletine yapmış ol- Sarıyerde: (Nuri). Şiılide: (Kurtu -
dukları müracaattan sonra belediyeye Japon Alimi Ankarayı gitti luş). Taksimde: (Garih, Limonciyan). 

de müracaat etmi,lerdir. Bir müddettenberi 'ehrimizde bu- Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
'Şoförler bu müracaatlarında piya - lunan Japon alimlerinden Okubo bu Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 

eaya çıkarılacak taksi otomobilleri sabah Ankaraya gitmiştir. Okubo An- (Yusuf). Kadıköyde Söğütlüçeşmede: 
için bir tip kabul edilmesini ve mikta- karada bir müddet kalacak ve Türk· (Osman Hullısi). Muvakkithanede: 

1 

rınm tahdit edilmesini i11temektedir - çe iki konferans verdikten sonra şeh- ı (Saadet). Üsküdarda İmrahorda: (im· 
,"'r. rimize dönecektir. rahor). 

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

İzmir Muhasebei Hususiye Müdür
lüğünden: 

İzmir' de Balçovada kain ldarei Humsiyei Vilayete ait ft005 lir• 
ican sabıkalı Ağa memnun ve Mil ılıcalan 1 /5/936 tarihinden 
itibaren T epinievvel 936 gayeaine kadar müddetle kiraya 
verilmek ilzere 15/4/936 tarihinden itibaren 30/4/936 tarl• 
hine kadar 15 gihı m&ddetle ye kapalı zarf usulile art• 
hnnaya çıkanlmıştır. Şeraiti 6ğrenmek isteyenlerin her gün husu-' 
hesaplar Miid6riyeti varidat kalemine müracaatlan, isteklilerin de 
ihale günü olan 30/4/953 Perfembe günü saat 11 re kadar teklif 
emktuplannı kapalı ve imzalı olarak -.iliyet daimi encümen kalemin• 
tevdi etmeleri ilin olunur. "2101,, 

Gümrük Muhafaza Genel Kamutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan s 
1 - Gümrük muhafaza örgütü için 600 takım çift kütüklü ve 

Cuma günü saat on dörtt• 

2 
3 
4 

askı kayqlı palaska 2414/936 
pazarlığı yapılacakbr. 
T asınlanan tutan 2580 liradır. 
Şartname ye evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
İstekliler % 7 ,5 teminab olan 194 liralık veme makbuzu veya 
banka mektubunu kanuni belgelerile birlikte muayyen vakitt• 
komisyona gelmeleri. (1812) . .-

,...,..... ------· -------
[,_E_m_ı_ık_v_•_E_yta_m __ aa_n_k_•_•_ı_ı_ıı_n_ı_a_r_ı _ .... J 

Sahlık Bina 
Esas No. sı Mevkü ve nev'i 

452 

Depozito 
~ 

Lira 
5.000 Beyoğlunda Kamer Hatun mahallesinde Topçular 

sokağında eski 18 yeni 20 No. lı ev. 
( Ar1881 463 metre murabbaıdır. ) . 

T af silitı yukarda yazılı yer peşin para ile ve kapalı zarf usuiıle 
satılmak üzere arttırmağa konulmuştur. İhale.si 4 Mayıs 1936 tarihine 
tesadüf eden Pazartesi günü saat onda Şubemizde yapılaca~tıt• 
isteklilerin şubemize milracaatla tafsilAt ve bir lira mukabilinde bırer 
şartname alarak prtııamede yazılı hükümler dairesinde teklif uıt) · 
tuplanm o p saat ona kadar Şubemize vermeleri. (32 
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• 7 Bagram Gllnünde 7 mekale: 

ÇOCUK HABERLER/ 
-

MEMLEKET 

Bafrada Canlı Bir İmar 
Faaliyeti Var 

Kı 1 k K
.. . ... y pıbyor FJektrik Şirketini Bele-

z1 ırma oprusu a ' G . ·ı k 
. S Al H }anıyor Bafraya Su etırı ece 

dıve abn mı ya azır _· __ ....,.,......_..~~_,_....,...,,....... 

Karaman 
Ve Hadımda 
Son Posta 

Karaman (Özel) - Karaman ve ha· 
valisinde yapılan tetkik gezileri devam et• 
mektedir. Bu gezilerden köylüler kadar 
ochirliler de istifade etmekte, civar kaza. 
nahiye ve köyler halckındak.i bilgileri art• 
makta, köylüler de doktorlara tedavi el• 
tirilmektc, kendilerine ziraat itleri hakkın
da basit usuller, faydab bilgiler öiretil • 
mektedir. 

Hadım Kazan 

~:::ketleri de olduk· 

_Hasan Bey 
berin var au 1 

ba)>at. Ha·ı , . . Bucün 23 Nisan bay
ramı! 

.. . Temiz ıüt, hava alacak \ Hasan Bey - Aman, lrı-
bahçe, iyi ıtıda istediğimizi itm ! Elil$% defm~en bil:im 
bildiren levhalarla aokaklnn için de isteyiniz. Zira o say· 
dolapcağız. ı dığan ,teyleı:den biz. de mah-

rumu&! 
Safrada spor l"kalıdır. Heınen 

ça canlıdır. Halk a 8

1 
t rtip edilir• 

h .. baka ar e er pazar ınusa 

ve ANA 

Hadiseler 
kar$ısınd · 

Çocuk dilile 
• 

Dünkü «Son Posta» ys elime al
dım.. düıündüm; çocuk b•yramı dun 
baılamıı olsaydı ve yazılann ecırle•h•· 
larını bir çocuk tertip etıeydi nHıl o• 
lurdu: 

Evveli •Son P08ta» daki serlevha· 
lan yazdım. Onların altl.nna da çocu· 
iun yapacağı 8erlcvhalan ilave ettim: 

Musolini Milletler Ccmiydini kor• 
kutmnğn muvaffak oldu.:» 

- Musolini Milletler Cemiyetine: 

Karışmam ha umacı gelir, demiş.
< Üsküdar adliye bina111> 

- Salı:lanbaç oynamak için en iyi 

yer-
«Çocukların bir haftalık baJ'ramt 

yann batlıyor» 
- Oh ya, oh ya, büyüklerin bizİıft• 

ki sibi bir 1.aftalık ba)'rllmlan yo• 
yal 

.ftatyantar cenupta Harrar 1olunı. 

açamadılau 

- Açıl kilidim açıl, açılmu
ıı lngilterenin Almanyadan aorac•iı 

su•lle.r ı 
- Onların imtihanı daha c\•vel bat

lıyormuı-

Kaı jandarmasının bir muvaffa· 
kiyctio 

- Ablamın kn ndaki lcıllan 

bııla tutup kopardığı gibi onlar 
canileri lutı.ıvermi ler-

tü ıı 

cım· 

da 

1 

- Sulh tcşebbu lcri yine suya 

- Sulh Bu'\&) ıı bunı dedı
lMSE1 



. .. .. 
Mısırçarşısının küçük 
küfecilerile mülikat 

SQR POS 

Tam 1936 
senesinin kızı 

Tayyare ile 90.000 kilometre 

Yedi yaşındaki Mehmet dert yanıyor: katetti, f~at. tren nedir ltalyan Ordulan Bu kadar heriledikten 

d • k k .. f • • bılmıyor Yapılması Mümkün Olan Nedir? 

ltalyan - Habeş Harbı 
Karşısında lngiltere 

"Mektep biz en geçti arb ' u ecıyı Amerikda ömrilncle ...... binmeyen. lıalyan - Habq -leei brtıauıda Ymn: fllİn•lon Cluırc 
mektebe kim alır? fakat huna mukabil tayyare ile 90,000 ·~gilterenin vaziyeti nedir~ Mazinin L......:•.t-~- __ ._! -A~~--

• • • " kilometre batetmiı olan senç bir kız var- hikiyeei pek acıdır. fngiltere ba,veki- '--su..-_-____ m&& ___ ......._ ____ __ 

dır. Ge~ havada ondan fazla meafe ka. li seçen yıLn haziranında evvela Sir 
tetmit kadanJar yok deiildir. Fakat nu. Jon Simonu hariciye nezaretinden a • 
Hazel Bruk'un dedijimiz sibi, ösnründe yırarak en aıkı doatlanndan olan Sir 
trene hinmenüt olmua eibi bir hususiyeti Samuel Hoare'u bu makama aetirdi. 

12 Y&flndaki Abdullah ağır ağır cevap verdi: "Ağır 
yük taprsam yoruluyorum. Ah ıu bef kardeşim 

ok mu? Onlar belimi bükü 
Mımr çal'f1811lda 

küçük 'bir küfeci ço
tuk anyordum. Biri 
tukı .öyleyerek ,... 
mmdan ıeçd. kolun. 
elan tuttum: 

- Gel 1eninle blo 
nz konuphm. 

- Yok. 'bırak beni 
para kaunacajım. 

- Biraz ael c:amm. 
8ea de MDa para ,. .. 

lirim. 

GlzleriMa içi aül· 
clll: 

- Çok mu verir. 
lıİn). 

- Ne kadar ister. 
lıİn). 

Dütündü dütündü eonra: 
- •S. kurut ver, konupyım, dedi. 
Anlapıuttık. 
Adı Mehmet Palan. 1 yapnda. Küçük

mutafap ... da otuncrorlarmı; Adresini 
l»ecerip .öyleyemedi. d» sene evvel ba
baa ölmÜf. Annaiyle, •iabeyi vannıf. 
Ajabeyi andalcılık ediyormUf. 

- Eve aiabeyin mi bakıyor). dedim. 
Azametle baoanı kaldırdı: 

- Benim burada cünde 1 S kuruıtan 
2S kurup kadar kazandığım oluyor. 

- Demek .en de eve bakıyonun). 

- Elbette... Akpmlan eve J'Ül'Ü)'erek 
aidiYorum. içinden • 1 O ı> pan almadan 
•a•ndıiJmın hep.ini anneme Tqorum. 
Annem, hem eve yemek yapıyor. Hem de 
biriktiriyor bana eavap alacak. 

Birden unutulmut 'bir teY hamlar aı"hi: 
- Zaten aiabeyim eve bakalı fUrada. 

M kadar oluyor ki.. dedi. Ondaa .nvel b
- ~ ona bakı:rordu. 

- Şimdi kana yok mu). 
-Atb. 
- Neden attı). 

Hayretle ,.üziime bakb: 

- Neden atmayacak öyte bnyı. aia
..,._. üzerine 'batka herifi d09t tutmut

- Sen mektebe aidip okumak İ8temez 
iDİiin). 

!.terim amma.. o lııizclea PCliÜI artlk. 
- Nefta). 

Daha doiruw ıaelrtehe sitmek ia~orum. 
Ah, f11 S brdqim yok mu. o._lar Mlia;ai 
büküyor. 

• • Fethullah Mehmet: 1 O yapndL 
- S.'ban var mı). 
Uzun kirpikli sizlerini kırpb: 

- Var amma almüf. 
- Neciydi eenin 'bahan). 
- Şurada Meyvahofta itliyordu. 
- Ne ifliyordu). 
- Dükkanında malı vardı. 

•2• .ene olmut babU1 öleli. Aiabe,.· 
,•İ portak\I .. byonnuı. Eve ilu.i bakıyor-
Jarm1t- O •tmadıiı uman :ralnız hu M• 
lrıyormUf. Belediye bir kaç sün evvel o-

nun 2 - 3 liralık portalrahnı aJmı,. 
- Sen neye hamal oldun). 

- Defterim bitti de ondan. 
- Ne defteri). 

- Ben mektebe sidiyorum birinci ._ 
nıftayım. Okumak ta biliyorum. Defterim 

bitti de para kazanıp defter alacaiam, yi
ne mektebe aideceiün. 

- Defterin olduju zaman hamallık et
miyor musun) 

- Ediyorum amma akpm Gzerleri. 

O anada aiahe,..i de ıeldi. 12 PfJD· 
da İmİf. Boynuna Ublı 'bir eiyah bez tor-

ha içinde ve avucunda 'bir kaç ktlçük por· 

tabi var. 

O aalatb: 

vardır. Sam 1 H M· Bald · · --L 
Anı ribh Mia. b .1 b .. ue ou, Jater vının en ,.va 

ı,; .. -;. :_L_t h edotomobı. e,d ıoto bU:-le ehemmiyet verdiği Hindietan kanuna 
-- • ._ er n enH ır e a ı ... . ı.e • .:L--- L ___ I--·- L-..!...ı 

trenle 'bir yere sitmeie fırsat bulı:namıfbr. eeaaıaı .. ,,u-nı llllZlf~ llllDQ-

GGniin 'birinde kendisine tayyarelerde ye nazuhiına aetiımnelde hem terli 
it verilmif, yolculan karplayarak i9tira- etmif, hem baıfvekilin azami dereeede 
batlerini temine memur edilmittir. itimadını haiz oldaiwıu Pteımı,ti. 

Genç kız o sünden beri tan-relerle Fakat Mİ8ter Baldvin bu bdula ikti
dotAP"aktadır. Bu eenenin •onuna kadar la etmedi, if]ere daha fazla hlkim ol
bavada btettiji bilometrelerin .,_. ya- malı için lrabineaine bir ikinci clat ı.;.. 
nın milyona varacakbr. . kanı daha aldı, aenç. muktedir Miater 

Amerikalı Mi. tayyarelerle 8C)'ahat e- Edeni Milletler cemiyeti itlerine ...., 
derken benJerin J'eryiİzÜnde nuıl emekle- mur etti. 
diklerini SCirdiiiü İçin bundan 80nra da Bu ,.:.. • __ .tt_L '---· r..t-
trenJe --L • -LJi d ... )d• G L --ıD 8aUTIHna& 0....... ~ -ı-te i8te& e .. ır. eDÇ JUZ L__.;_kjJin da hberlik eei 
llenüz 23 Yatmda olduiuna ve tanare- ~n:hari . una re ic:la ~--t ~ nannıft ietifaya mecbur etti yanıldt 

uu cıye nazınm re eyaçqJ,... .... ~-:-: • • 
zmıdı. . . imı itiraftan çekinmedi ve Miater D 

O aman umumi eeçim yaklafıyor- ~i hariciye nezaretine aetirere~ 
du. lngilteredeki Milletler cemiyeti cliaine rey veren 11 milyon Mılte 
birliklerine menaup 11 milyon kadar Ce~iyeti taraftannı teeldn e~ek. ii 
yurtlaf, Milletler cemiyeti miaaluna t~ ve daha eonra oldukça tehlikeli 
hallı. kalmap rey verdiler bu yüzden llyuet tuttu. 
harbe bile airmeie razı • olduklannı F abt F ranu, zecri tedbirler yiJ 
,a.terdiler. zünden ltalya ile münuebetlerini 

Mister Baldvinin hariciye nazırlan mak üzer~ idi. Streza ce~~ yılı 
bunun üzerine ltalyaya brtı zecri ted- ve Her J:l~tler bu fı~~ttan ıatifac!e 
birler Iİyuetini ileri sürdüler. in • rek Renı lfpl etınıftı. 
si)tere bu yolda ön ayak oldu ve Mia- O gündenberi A vrupanm .. ~uk~ 
ter F.den zecri tedbirlerin kararlattı • derab buhrandan buhrana auruklen 
nlmuı içhı uğrattı. yor. lngiltere, icabında F ranaa ile 

Ceçen eyliilde zemin bu ~kilde ha- çikayi müdafaaya mecburd~r · Fa . 
zırlan~tan eonra Samuel Hoare Ce • lnailtere . lte!yaya. ~a!Jı takıp ett 
nevreye aitti ve orada aöylediii nu • zecri tedbır aıyuetı ile F ranaayı za 
tukta yalnız bütün Avrupada değil, latınakt~ Vf! Almanyayı kuvvetlen 
bütün dünyada beynelmilel aiyuet mttedır. lr tekil 
nolr.tai nazarından Miater ViJ.onun nu- talyan orduları umulmada 
tuklenndan 10nra en mühim nutuk 88• ilerlemitlerdir. Zehirli gazlarla boğa 
yıldı. Cenevrede toplanan küçük mil • lan, mitralyözlerle biçilen, toplarla 

Mia H-ı Mrak letlerin hepei de Sir Samuel Houe'i at- nlan, havadan bombalanan ~ m 
den batka 'bir nakil vuıtuana teııezril et· qladılar ve lngiltere ile dominyonlan Jeti feci bir vaziyette bulunuyor. • 
mediiine söre tam devrin kızı •11lmak· bndiaine müzaheret ettiler. Acaba Habeşliler yaimur ~vıı 
tadır. lngilterenin ltalyaya kartı hareketi mine bdar dayanabilecekler mi) O.: 

Milletler cemiyetini kımıldatmıf ve 50 yanırlaraa harbe devam edecekler 1111 

~ ~
'I I bükGmet ftalyanın tecavüzüne kartı Devam ederlerse . Muao~ ile a • 

_! ~M. zecrt tedbirleri brarlattırmlflardı. mevcudu dayanabilecek mı) 
r1~~.._.,..,l. Bu hareket f talyayı danltb ve bü • Sonra milnuebetlerin iyice ıerginle• 

kGmetten ilham alan ltalyan pzetele- ,eceli bu mrada Avrupa'da neler 

Bir anneye nasihatler ri ~tler 1avardulu. ~~ c:ak~ JUUD yamalak zecri ted • 
A-- - L--· • .ı?LI • • b cl-1':.... lnaillZ fİlolunU kuvvetlendirmek ICap _ _l!t_ _ _ L v 11_: 
,...... pcu.-un 11Tauuenm er -.ıır • B elen• deki bitüıı lnsi)iz mii • hirlerle mi müzaharet ~&) 05"! 

tiritte ~ ltatacak ~ iine bhp kal-~ ~vaziyeti aJec:ekl.nh. • .Uval • Hoare planından beter Wf 
Mltnekkilc 

- Eb.. dedi. 
.. abr). 

medıima dikbt etmelidir. MayOJU da 1 . • bum.da ... laeaiı::ır) 
11aa ~ ~- Feıı...ıı.ı. o- çok ........... nııi)teıe elkln - B mı= i;;;;;;iJlı. içliıde uNılil 

Küfecıyı· . artık mektebe nu lıtecenmu. 8iru daha .. ra bun•.. * ltalya ile lnsi)tere arumda bir harp L L ulanm b" cı-:.: 1 ~1" 
eam, bnletimi iJic:e okutac:aim. uq. çalımau ihtimalini diitündü ve bGtün ™ o ır teY var: ~aaw Dl•·~~ .. -.. 

Çocuiu her zaman dıpn çıkarmak ___ ._ farba hükGmet Gzaheret et Un amumİye8İ tarafından nefNPll * belediyeden rabama ".ok. Boyuna mallan- doiru delildir. Çok eoiak veya çok •· ~ e m • br,.lanacak ola da Habef için aulh 
~ 'bir 'batka kileci ..W.ordu. mı alıyor. ••• eeaedir çahpclır onlardan c:ak, ~. m. çocuia dokunur. ti. Baldvin dt . temi!fi H1lleiftet hindim _,.. 

Klçlk ODU {a.iudı: çelttiiimi allalda .... Wlirim. Vehıa •...mi• ... . bun 
Aldırmadı. Tekrarladı: • lçipde ilatiMbata aWI ve ea büyük ...ziyetlnl cld,anineclen 8 111 

- c.ı ..... ._ .. - .... ..... .. .. ç...,. .................... Wli el- ...--- ı.-.ı.. 1--1 - "":-- ..... . . !ılır, 
... 'bak 'bw d• b1Uf ftnll. Ramazan lmıaiJ 9 7qındL ' mqalııilir. T--*• hpa.W.. _. plln•!IMI mütecavize fazla iltifat Çlnldl IWdYin P arbdiflan. 

O..W _.._ mlıltc Dert ,.....li: etmeainin umumt nefretle br,t~ ıekete ~ Habe, he11Pna b 
- Jia)'tli 'be. De par-. INrak clalav• . Bir 1ene mektepte okumUf. Derken 'bir * mıın eebebi bu idi. Yoba Ba1dvin ile ~m etmez ve bu hareketin neti 

Mlli.ri. sün l>abaa coilum ne Ea,.daa dokumun. Çocup dokton 80mıadan miilh61 'Yer- bbineei Laval • Houe planı lehinde celerile brtdafmı~ nm o:!::' 
YlriWI aitti- diye ainderm..W. IWhaki o okumak Mi- memelidir. idi. Fakat BaJdvin umumi hiddetin p Avnıpaya rehberlik etmek * J'orDIUf. Şimdi her akpm ne c I • okka * seçtikçe artblını hiaedince hariciye &uhıiWnazlu. 
lir .... k~ 'bulduL ekmek altürüyomıUf. r..:_.:..a;_ L-LI-!- •i)-..11 -:.::..=--~-==--..;. ___ ._ _ _..; _________ .... __ __ 

~ •--7 1n ve v cuen eonra il 
Ahclullah Ahmet. 12 yatmda. Süle,.- S..._ da hamalmlf. Günde 20 • 30 «2• fer .. , uyum.W. • .ıo. inci clitbü • rWacle ocuia l&,..k olduiu ıu,.m .. 

1 

Bazan ..Jdal bakamamak ,.nzündellt 
..... Abaca felllle eokajmda 

1 
auma• kurut ta 

0 çıka117omıut- Biri .S • yapnda. çıkardıktan eonra öile eonra uykuea ~et ~· k ı:.reketleria önünde de ana- INann çocuiun ruhi tarafım Ware ecl~ 
nıda OtulUJ'or. Ana. l>abaa nr. Babaa biri kundakta 2 de brdeti ValllUf. blchnlahilir. · lar v~l==ahdır. mek Jiidad• ~ eene kim bilir ne p.j 

• Mmallak ediyonnUf. M. p H· bir ana kendi çocup mektapte o- dar kurban -.eriyoruz. Y almz ilen deli). 
- .Sen mekı-. sitmiyor m ..... ) dİ7• TAK V 1 M * kurk: bir l>afka çocuiun kar, yaimur, 1eneri. cani. bınız, katil olan çocuklar da 

•eorclmn. m demeden çıplak ayaklarla mrtuula a. ~lana ~dedir. 
Sualime 'bir aual ile mukahele etti: N'e .a..., Çocuk fena durduiu zaman hu duru- çam 

1 
-'--- 1...1_ Uı.- AL-- tl--'at mektepleri -w'bi. Ak..-

~ 1 •----· kUfe do apnuana razı omuıma11U1r. &vt ~ ~ •• _.l - Eve kim bakam). fUDClaa dolayı onu pay ayıp azar......,-ın. . _L .. d lr ı. mekt-... ~ açbrmak. harada ela .,.,,. 
F-L- -ti dd LL L.:_:_.-:_l!L L--1-- lrir ana maatep çasın .. oynama ' :ya -- ~ • - S.l>an .. ra kazanmıyor mu). Rumi sene Arabi •n lllUlt YUCU • mr ~~ Dll,..uıa- L d 1 b. .. fabrlcala- lua. anallk w çocup balmuıyw. te~ 

28 . . kuuu tetkik ed' a-zı . . alma .. yapa a o an ır çocusun 
- Kazanır amma benden claba az. 1852 tSM 1DU1 IÇUllmamar ı..:.. d dı:ka 0 en~ nn branhk. havuız hodrumlannda. tez- etmeli öiretmek yine l>abalardan evvel r 

Neci ) - - IDİJ'op o .. .,,... e t etmca la d··.:ı---..ıı.: bi · L-abch - en • Kaam Reeml aene Nisan slh hapnda can vennelerine nza sö•ter. na nn Uyua___. r ıı onu r. 
- Gözleri iyi sörmez. Hele bir sözü 169 1986 lO lbımdır. memeli. ona luymamahdır. E.kiclen, her milletin eeviyem bdınlr 

Wç' ıömıez. Eh itte. sünde 1 O • 1 S kuruı * Her ana kendi çoc:uiu sıDi diler ço. IİJ'le ölçülihmüf. Bu aün bu c:Gmle . .... 

aLr. PERŞEMBE Çocujun lı:arm 'büyak olduia zaman cuklann da yapmak. bava almak. sünet- milletin 1eviyeei çocuklara vercliji eh.-' 
- Peki .en ne alırsın). annelerin bundan fiiphelenmai lazundır. ten imfade etmek, oynamak, mekte'be IDİJ'etle ölçülün tarzuH4 8ÖJ'leme ... 
- Bana 'bakma dedi. Benim 2S - 30 SABAH Sefer İMSAK Çocukta 'böyle hir hal ıördüjünüz takdir. sitmek ihtiyacı olduiunu cemiyete tanıt- :rerinde olur, nnnederim. Bu da çocuial' 

brut0 aldıiam oluyor. Fakat her sün de- ~. D. s. D. de derhal doktora cötürünüz. Bu ini bir maia uirapalı. Analar çocuklann dilen• ailede ve cemiyette layık olduiu medl 
liL ç sündür de 8İftahsız gidiyorum. 19 15 1 8 24 mide hutalıimdan olabilir ki ihtimam ciliii. itçiliii, dövülmeleriyle mücadele bulma8İyle olur. 

- Bu kazançtan memnun muaun). S L · ed L dınl --LI 11-
6 14 20 ıö•tenne .. ıcap er. etmehdir. r-Lpn .. a arın çoc11& anna ALh eren her ananm ve anaların J11 Boynu büküldü: ._..... ruL 

_ )yidir :ra. Amma bu hamallıktan ÖQ;le ikindi Ak m Yatsı * bakacô mü...aelerin açılmaauu i8temek. meeeili obnak ..mfe.ini ütüne alan Aorır 
-.mnun de~ S. D. S. D. 8. , D. 8.1 D. Aia oulanaa •ocuiua umumlfoda iDi. aaoimol ................... neda, -- la llktiiinia ıı. .-..ıe öao7'lk ......... 

- Niçin). L 5 18 9 1M 12 - 1 40 clelıi bonk deqaektir. U,.kuda aim ...._ tan alarak ıelAhbaaelere J'erlewtiıı ek ... IMklemek bütiia tliier analama hak• '* 
_ Aiar ~ tafanam ,.....,oram. z. 12 12 18 00 18 fiO 20 8i avona. INrlUI • ,..,,.. ~ bk.W.. ele ,_ ••• ..... .a.....bdarlu. ...... ....... 



23 Niaan -
Merihte yaşayan insanlar 

Geniş hayalli bir İngiliz aliminin 
anlattığı garip şeyler 

Merihteki hemcinslerimiz aşık doğarlarmış, tiyatroya 
meraklan pek fazla imiş, yalan söylemez, 

çalışmak nedir bilmezlermiş 
1ngilterenin fen 

mecmualarının bi
rinin son nüshala • 
rında maruf İngiliz 
heyetşinası Artur 
Evans'ın «Merih 
yıldızında yaşayan • 
larıı mevzulu çok 
garip ve şayanı dik· 
kat bir makalesi 
çıkmıştır. 

Heyetşinas bu 
makalesini ilmi bir 
takım esasata isti • 
nat ettirmekte, Me
rihtc yaşadığını id
dia ettiği insanların 
hayat ve itiyatlarına 
dair bir çok tafsilat 
Vermektedir. 

E vans muhtelif 
büyük heyet9inaa • 
1arm Mcrihte hayat 
nıevcut olup olma• 

1

. · b. k d b' 1 b' dığı hakkındaki tetkiklerl He kendi dılmış ır yata .. o aksık, ·ı ırlsa oknhve ı~ 
. • 1 • • kayese ve hamamdan muteşe ı o ara ususı 

tetkıkat ve nazarıye ennı mu · · d B · I 
M 

. b l d .. u ve ora - bir daıresı var ır. u msan ar suya 
erıhte hayat u un osun . b' h bb b l k 

d 
· • • · hl • L· • fevkinde karşı hususı ır mu a et es eme te-
akı medenıyetın znn.roının . .. 

ıd .. 'dd' t ektedir dirler. En temız mahlukattandırlar. 
o ugunu ı ıa em · d. k . 

1 
b' Sıhhatleri hayret e ılece erecede ye· 

1 ·1· e.ı· · ada yafıyanlar ı e ı- . . . . ngı ız o ımı or. M ih _ rindedir. Hıç hır vakıt hastalık nedır 
tim aramızdakı farkınk il er 

8 
bilmezler. Ölüm tabii olarak hayatın 

halisinin bizim iibi elbise u anma -dıkJarından ibaret olduğunu söyleye- devresini ikmal etmekle gelir. Bu ha
yat devresi bizim kırk ile altmışar se-

rek diyor ki: ö nenin arasında tebeddül eder. lüm 
(<Merih sakinleri dünyad1 akile~?. :- hiç bir ıstırap hissedilmeden gelir.» 

tiyatlarından çok uzaktadır ar. oy e 
olmakla beraber Merih sakinleri de İngiliz alimine göre, Merih sakin 
bir takım insani sıfatlardan yakaları - leri her akşam tiyatroya giderlermiş. 
nı kurtaramamışlardır. ~k temayül- Ellerinde bizim dürbünlere benzer 
leri dünyadaki insanlardan daha kuv- bir şey de bulunurmuş. Tiyatroda 
vetlidir. alkış, ellerini biribirine vurmakJa 

Merihin ahalisi fıtratan aşıkt_ı~lar: 
değil de kulaklarını tutmakla olurmuş. 
Artistlere çok kıymetli hediyeler ver
mek ve kır çiçeklerinden buke~ler ~Ön· 
d k t Pek taammüm etmıs. Nıha-

erme e ' . 
rinc zebun olmamaktadırlar. t Merihin ahalisi hiç çalışmazlar ı-

Merihin insanları vücutlarının u- y~ .. kü her biri malt noktai nazar-

Fakat kıskanç değillerdir• sevgılılerı 
tarafından terkedilince intikam hisle-

. . b' be mış, çun 
hlumi teşekkülleri itıbanlc ıze n • d istiklal sahibi olurmuş. 

al lJ i ayaklarından an 
zemekte, y nız e er V l K d l rdn iştirak usulü mevcut bu-
uzun bulunmaktadır. ücut arı yu da wın ad hiç bir çocuk babasını 

b
. . . d d·r )un ugun an 

hlurta ıçımın e 1 • Çocuklar on beş yaşına 

d K l kl tanımazmış. f d ·· 
((Bizden farkları şunlar ır: u a arı elinceye kadar anaları tara ın an. g°: 

1 __ f k .... den daha uzun bulun • g .. tTr ondan sonra artık, sınnı 
~ a emıgm b rüp goze ı 1 • • • r l k 
makta, boynuza benzemekte, o· rüşte vasıl olduğundan ı~tık a ~na-
iazları uzun, gözleri korkunç derece- rak kendi hayatını tanzım edermış. 
d d fı lak bulunmaktadır.» v •• h 

e ışarı r 1 'k l hayatı- Hayali pek geniş olduguna şup e ~-
Alim Merih'te topu ı aml e Idu- d 'l . heyetşinas Evans daha bır 

vvel ha, amış o ı mıyen b .. t''n hın yüzlere• aeır e .. .. ö .. tafsilat verdikten sonra u u 
.ıc.u "dd' ttikten tonra sozune ş y takım . . b.. ük meziyet • 
" nu ı ıa e 'h akinlerının en uy 
le devam ediyor: Merı '

1 
vmemeleri olduğunu dıı 

1 • ya anı se 
k. 1 . d n her er - erı d' . 

- e<Merihln ea ın enn e • ilave etmekte ır. 
kclC veya kadının kendisine tahsıs e - -
~ tta Gördüklerimiz Haya çarşının gülü 

L t.a)abalıiı için• 
Muazzam bir çocu• • .. d' 

..ı ...Ulu» ıye 
ae onu bana; «çarıının •-

IÖsterdiler. . h 
b .. ··k ııy• 

K .. "k · · yu"zünd• uyu ' uçu ımn 

IÖzleri panl parıl parlıyordu. . . 

Adı Hüsnü Zendin. 9 yaıın~~ .'.:;Ş· 
- Nerede oturuyor1un kuçu " 

dedim. 
Kalender bir tavırla: diye 

- Canım nesini ıoruyorsun. 
~vap verdi. 

- Neden sormıyayun > • 
- Ben büyük adam ınıyım) · . 

d mi 
- Hep büyük adamların 8 re~ı 

'orulur) 

- Öyle ya. 
- Senin kimsen var mı?. b'l 

·· .. ktüm 1 • 
- Babam ölmüş. ben kuçuO d be· 

h\İyorum. Bir karde1İrn var. 
8 

tıiın gibi küfeci. 

- Annen yok ınu). 

• B' den hırçınla§tı: 
ır k .. f. karıya. 

- Sus söyleme. o o u .. 
. evme:ı mısın? • 

Sen annenı ıı 
- ·m hayırsızın! 
- Nesini ııeveyı 

Ne yaptı annen ııana:>. = Daha ne yapacak kocaya 

Yezit karı. ;> . h' aramıyor mu • 
-Senı ıç 

kaçtı 

1 başını knldırdı: 
Gurura b onu arar. 

- O beni arasa en 

mıyım acaba ;> k nnıyor musun;> 
B d Pnrn nz 

- ura a 25 • 30 kurut. 
- Elbette. Cunde 

Y a ferin s:ına. 
- n, 

B. den kı:ı:dı : d " ır b . ne znnne ıyor· 
- Kuzum sen cnı 

ıııun ;> . • trnf ımızn ıoplnnmı~ kü· 
Sol dı) le c k ·1A , etti: .. tcrere ı ll\ e 

f · çocuklnnnı gos h' d de 
ecı t punn ır en • 

_ Ben bunlnrın ° 
.. ı="' anladın nıı 1 , .. 'K ie ., .. , Maa:ısez F IU 
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Gazeteciler Cinci Meydanında 
Dört Perdeciklik K omedl 

Birinci Perde 
Kurun ıazeteainin aahibl Aıım Ua 

tahrir heyetinin bulunduiu odanın ka· 
pıaını açar ı 

- Birader burada mı? 
Refik Ahmet yere kadar eğilir •• 
- Biraderi sörmedik efendim bir . . . 

emnnız varaa biz yerine setireJim .. . 
- Bilmem ki olur mu 7 
- Aman ııiz ne aöyleniniz de ol 

mazı emredin Kurun sazeteııine on bin 
kari bulalım. 

- Hayalden deiil hakikatten bah· 
aedecektim, Çocuk Haftau'nda eazete· 
leri çocuklar, elimizden alacaklar; on • 
lar çıkaracaldarmıt. Bari biz de kendi
mize bir baıka it bulsak. 

- Madem ki onlar büyük adam olup 
gazete çıkaracaklar, biz de çocuk olup 
oyun oynarız. 
Asım Ua ellerini çırpar: 
- Aferin ıana ne iyi de buldun .. ö

teki ıazetelere de haber verelim. 

* "' * 
/lcinci Perde 

Cinci meydanında seçer, vakit aayet er
ken, meydana ilk gelenler Ethem h -
zetle, Nizamettin Nazirtir.ı> 

Nurullah Ataç 

ııun; ne hakla karı
J•Yoraun ! 

NuruUah - Be • 

beden mümümüek. 
kidim .. 

Halil Lutfü - Bu

rası tenkit yeri de • 
iil .. 

Nurullah - Te • 

tenkit paramı ver • 

Nizam - Bak aana ııöyliyeyim Et • memek için 
hem, ben öyle köıe kapmaca, filin oy· aöylüyoraun 

böyle 

değil 

namam.. mayna oynarsanız oyuna si· mi 7 
rerim. Refik Ahmet -

Ethem - Mayna da ne imiı? 
Nizam - Ne olacak aıaiı yukan bir 

harp oyunu ben Kara Davutvari aaldı-

Oynıyacakaak oym 

yalım beyler .. 

Ahmet Şükrü - Ne 

Ercüment Ekrem Refik Ahmet Suat Derllİf 

oynıyalım? A•ım u. Yunus Nadi Ethem /:.,~el 
racaiım .. beı esir. On eıir. Yinni e • 
air ......... Anneciğim korkarım. 

Ethem - Ne oldun ? Ali Naci - Seninle ben köıe kap • rım. Y af meseleıi de bir tarih meael.
ıidir. 

M. Turhan - Tarihi bahiılerde . .• 
Nizam - Hiç, yani hiç eııir alamam 

diyecektim. ' 
maca oynarız .. 

Ethem İzzet - Kö,e kapmacayı en 
aıaiı üç kiti oynar. Biya Şakir - Ben azizim mon,e• 

Ahmet Şükrü _ Sana ne oluyor, Ü· yavrum.. Abdülhamit vakalarına da• 

Ethem, Nizamın baktığı tarafa ba
kar. Suat Derviı eeliyordur. 

Suat - Ben geldim. Misafirlik oynı· 
ya hm olmaz mı 1 

Ali Naci'nin aeai duyulur: 
- Oynıyalım, oynıyalım biz eaaaen 

«Tanı> da da bir kaç gündür o oyunu 
oynuyoruz. 

Ercüment EkTem koıa koıa gelir •• 
- Çocuklar bir ıey ıöyliyeyim mi? 

Yunuı Nadi'yi oyuna alırsanız ben yo

kum. 
Suat - Neden? 
Ercüment - VaUayi billayi kade • 

ıim ben ona daildım .. 
Bir otomobil aeai duyulur: 
- Necmettin Sadık ıeliyor. 
- Hayır bilemediniz Selim Ragıp. 
- Hiç biriniz bilemediniz Köroilu 

geliyor. 
Sedat Simavi - Burada da mı mu • 

aallat oldu .. ben Karaeöz oynatacak • 
tam .. o eelirae oynatmam. 

• • * 

çüncü olarak ta aramıza Ahmet Emi
ni alırız. 

Hakkı Tarık - Bırakın lafı ıimdi 

ben eüzel bir oyun buldum. 

Ercüment Ekrem - Oyun dediniz de 

aklıma bir fıkra 
ben .. . 

geldi, bir tarihte 

Hep bir aiızdan - Fıkra iıtcmeyiz .. 

Ercüment - Ya ne iıterainiz 7 

- Oyun! 
Mahmut Y uari - Ben e•li barklı a

damım öyle çocukça oyunlar oynıya • 
marn. 

Ömer Riza - Öyleyse meyhaneye 
git rakı iç l • 

Mahmut - Haıa1 ben rakı da iç • 

mcml 

Naci Sadullah - Birader aen ne ya
parsın?. 

Vçüncü Perde Öm er Riza - Çocuk kılıbıktır üze· 
flCinci meydanı gaz.etecilerle dol • . 

muıtur. Yunuı Nadi baiırır:ı> rıne varmayın. 
. • • Yuıuf Ziya - Bayıldım ... Kırkın -

_ Çocuklar benı dmleyın, bugün bu- f d k 1 b k ı ! 
• d' - • • "b' an aonra ı ı ı o ana 

rada ıste ıgımız ıı ı oynıyacaiız, kim· 
ıe bize karıımaz.. Bayan Y e.arl- Affetmiıainiz aiz, be· 

Nurullah Ata - Bebebeben kaka • nim kocam daha yirmi betine baıma • 
dı. 

rırıtırım. 

Nizamettin Nazif - Sen kim oluyor- Raııp Şevki - Ben tarihten anla • 

- Nihatla nifanlanmıya karar verdim .. bunu yalnız •ana •Öylüyorum. 
- Gizli mi tutuyor•unu.:? 
- Evci, laatta Nihaclin bile henüz haberi yola/ 

irse ... 
Yuıuf Ziya - Yok AbdU.ael&m •• 
Selimi izzet - Beni mi çafırdınıs7 
Kazım Şinasi - Sen otur oturduiua 

yerde •• 

Selami - Oturuyorum Bayım . • • 

Va· Nu - Oyun oynıyacakbk . .• 

Asım Ua - Birader ıen bu İfİ idan 
etsen .. 

Hakkı Tarık - Buraıı matbuat ce• 
miyeti deiil, aözüm ıeçmiyor. 

Suat Dervit - Bunlar çoluk çocuk, 
aözden anlarlar mı? 

Nazım Hikmet - Vay büyük uy-a 

biz mi çoluk çocuiua 1. 
Refik Ahmet - Rica ederim, buraıı 

belediye meclisi deill •• münakaıaya li\e 
zum yok. 

Hep birden - Buraıı ne ya 7 
Refik Ahmet - Cinci Meydanı l 

Va • Nu - Buldum, buldum 

oynamıya mı seldik7 '°' 
- Va Uü - Buldum, •uldum to• 

oynayalım. 

Hakkı Tarık - Böyle oyun i.a..e-. 
top kelimesini duyunca bizim Kurma 
aklıma ıeliyor •• 

Nizamettin Nazif - Yani o da aq 

topçu? 

Asım Uı - Sen auıl 

Raıim Uı - O auaaun, be naöyliye • 
yim. 

Hilali - Ben korkar aok ıüriiltii • 
den iıtemez öyle aeyı ıideseiim ltura• 
dan. 

• • • 
Dönrdiincü P•rile 

<•Babıali caddeıi sazeteciler Cinci 
meydanından dönüyorlar: > 

- Yahu hiç oyun oynamadan dön • 

dük. 
- Yazık oldu koakoca eünümüze .. 
- Halbu ki ne güzel eğleneceiis 

ıııanmıtbk. 

- Hiç olmaz.sa birer uçurlmll alıp 
gitseydik, uçururduk. 

- Çocuklar hemen cazetelc rimize 
gidelim yokD8 .. 

- Yoksa ne olur? 
- Bizim hepimizi aa2ctelerdcn UÇU• 

rurlar. 
llllSET 
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Maltalılar, Korkaklığından Gemilerini Viyan alılar bugün Fen erle 
karşılaşıyorlar 

Son Postanın Tefrikası: 

- Mediha üç gündür bana gorun
medi, onu çok merak ediyorum. O 
günden bir gün sonra ayni yerde bir 
daha buJu,mak üzere sözleşmiş oldu
ğumuz halde üç gündür kendisinden 
bir haber alamadımf 

25 

kür 

Mahveden Sen Klemanı Boğdurdular 
marn amma, senin güzel 
başkasma yaptırırım! 

Viyananıo Ha.ltova futbol takımı iki 
. Ağusto5~. ~~ıi~.de ufukta ~~ bü-, v~la koy~.ular, sötiirdiiler. Dıta~~da müsabaka yapm ak üzere ~ehrimize gel

yük galer gorundu. Bunlar dıger - hır kaç şoval,e onu son defa gor - miştir. 
lerindendalia büy::L daha lluvvetli dükten sonra rUTalm agwzını bag"'lat- On üç oyuncu, ve idareciden mürek-

- Kime yaptırırsın? 

- Sen simdi bana onların burada 1 
u.a, T Fatma manidar: ve ba•ka biçimde yapılmıılardı. tılar. Büyük bir laf ba.jladıktan son- kep olan takım ilk maçını bugün Fener- · turduklan •evi tar~f et, ~en ~r~.ya ~ 

komşulardan elı ayagı, sozu eaN1"' 
düzgün birisini bulur, gönderirioıl 

:r bahçe takımıyfa Taksim ıtadyamuncla ya- - Acaba kızcağız rahatsız olma -Yüksek bordaları, büyük ve bol yel- ra Malta kalesinin yalçın kayalık- sın 
1 pacaktn. 

kenleri, bordalarına aralanmıı o - lan üzerindeki yüksek maqallar • Hakova ikinci ve 900 oyununu ela pazar -Önce ben de öyle düşünmüştüm .. 
lan toplarile diğarlednden hemen dan ap.ğıya, denize fırlattılar· günü yine Taksim stadyomunda Cüneı Fak at, sonradan acaba dedim, mese • - Şimdi gönderir misini 
aynlabillyorlardı. Her biri diier ga- Yeni filolarının kaman dasını da takımıyla oynayacaktır. ]eyi annesi filin duydu da kızı soka-
1 l · d••rt b ta · Ledel- J•• t" · d"I içlerinde üç L-·nelmilel ovnncu bulu-er erm o Te eş nesıne o 111 myanıye ver ı er. ucy ,,_.. ğa salıvermiyorlar mı} 

- Birazdan gönderirim ve a,,,,, 
üstü de kır kahvesinin bahçesinde; 
na cevabını veririm. Sen aksama d. ç·· 1~ M it ·· al 1 · • Malt f.l _ı_ ·k· h F n nan hu ıakımm en kuvvetli tarafı kaleci, İ ı. un.K.u a a şov ye erımn ge - a ı osunoa ı ı meş ur ra • Fatma kurnaz kadındı. s. in böyle 

bo d B M ı m erkez muavin ve sağ açığıdır. 
mileriydi. En büyüğü karaya yan- stz fÖvalyeai e vardı. irisi ata pek o]dug"' una hı"ç ıııu··phe olmadıg"' mı derhal 

. 
Fenerbahçenin, son maçlarında T 

mışh. Geminin sancak ve ilıkele bat generallarından Romea~ idi. Za • ümit verici bir oyun göstermemekle bera- çaktı; hatta aklına kızın vakitsiz Be-
.omuzluklarında adı okunuyordu: manan en tanınmıf, cesur ve üstat bn, bugün yapacağı maça ehemmiyet ve- fİklafa ~llllf olması fikri bile gel-

ru çık orada beni bekler 

Aygır Fatma ev altındaki ku~ 
çektiği ~ılama su i]e Hasana boı ;J 
bir ahududu şurubu sunarken çat ., 
pı biri geldi. 

Vittorya... denizcilerindendi. Hemen hemen rilmelttedir. di. Sonra Ha.sanı teselli etti: 
Bu gemide Malta generah ve Me- bütün hayatı Türk denizcilerine Maçın hakemliğini Beykoz klühünden _ Canım, yavrum, bunda üzülecek 

sina başpapazı Jüstinyani bulunu~ karıı harbetmek, Türk kıyılanna a- Şazi ya~aktır. ne var, belli ki kız seni candan aevi -
k ı ki · · H · · Hiaal Adapazarına Gidiyor l yordu. m ar yapma a geçmıştı. ırıstı ·• yor. M-ur kelamdır: « ki gönül bir 

-Kim o} 

2 3 Nisanda Adapazannda bir müsa- -,.. 
Sen Jan adındaki ikinci geminin yan kwnandanlar ve amiraUar o - bugu··n olduktan sonra onları kim ayırabilir}» 

baka yapacak olan Hilal takımı 
kumandanı da Kastilyalı fÖvalye nun deniz harplerine dair görü! ve Adapazanna hareket etmiştir. Kız sana üç gün değil. ÜÇ ay bile gö-

- Azıcık açar mısınız)" 

Bu, yabancı bir kadın sesi idi • . ~~ 
ma, Hasanı bardak elinde alt btl""" 
lot odalardan birine soktu: 

Alanzo dö Teksada; kırmızıya bo - dütüaütlerini dikkatle dinlerler ve .......... - .................... _ ........................ _ rünmese gene sonra o gelip seni bula-

yanmıı olan Sen Piyer adındaki ge- yaparlardı. B A D y O ı caktır . 
minin kumandanı ise fÖvalye Sen- Şövalyelerin ikincisinin adı Gril- - Üç ay mı dedin hanım teyzeci -
tobindi. Bu iki tövalye Nil ağızları- lanclı. Karada ve denizde on bet bü- Bu Akfamki Program ğim 1 

- Hele, sen gir furaya biraz da. lı' 

na doğru akın yaparak Mıurdan Is- yük harbe girmitti. Hepsinde de tsT ANBUL • - Canım ben söz misali olarak iiç 
tanbula gitmek üzere yola çıkmıt büyük yararlıklar göstermiş, ün sal- l 8: Dana musikisi (plak), ı 9 : Ha • ay dedim, bakarsın üç gün sonra gene kapısını açtı. 

kayım kim imiş o 1' 

Hasan odaya girdi ve Fatma ~ 

olan bir Türk gemisini vurmakla lDlfb. (1) herler:, t 9, 15: Çocuk Esirgeme kurumu buluşursunuzf - Buyurun efendim, kimi iıti1" 
ve f&l'k sularına yaptıkları korsan Malta filoa.undan bir kaç elin namına konferans, 20: Sigan musikisi Hasan, derin bir düş.iinceye daldı. sunuz} 
ıeferlerile bir kaç sene içinde bir - sonra bir kı11111 İıpanyol filoıu da (plak)• 20, 30: Stüdyo orkestraları, 2 l , 30: -Ne o, niye öyle derin düşünüyor- Kapıdaki orta yaşlı, zayıfça, t~ 
denbire tanıDIDJflardı. Mesinaya weldi. Orada önceden de- Son haberler. Anad 

1 
. sun? tirandaz kadın sordu: "l 

mirli b 1 • . Saat 22 den sonra o u aıansının -
Malta filoıu, bir yıl önce Uluç Ali u unan ve Sıcılyanın muha- 1 mahsus havadis servisi verile- - Ben çok talihsizim de onun için - Uzunçarşılı Ali Beybabanın 

r ı 1 il . . gazete ere r Paşa tarafından mahvedildikten ı:azasma memur apanyo gem ermm cektir. düşünüyorum burası mı} 
sonra gerek Papanın, &erek ispanya eksikleri de taftıamlanıyordu. BERI.J.N - Haydi haydi, hiç yoktan kendi- _ Burası efendim t 
kralının Venediklilerin yardımile yeni- Fakat baıkumandan Don Jan 19: Plak ( şaırkı ve oda musikisi), ne böy]e şeyler yorma, bak sen daha _ Onun haremi Fatma Hanımİ al' 
den yapılmıttır. O zaman kendi korkak Dotrİf hali görünmüyor, hatta yola 20.15: Harpa musikisi, 20,45: Aktüalite, pek gençsin, adeta çocuksun! Hiç um~ mek istiyorum da azıcık 1 
ılg..,ı ve ta•kınhı"' ı yüzünden uç·· bü - çıktığım bildiren bir haber bile gel- 21 , l O: Büyük dans akşamı. madıgı~ n bir zamanda bakarsın ki bek· F ~ • 

:r O • - Buyurunuz içeriye, atma 
yük geminin Türkler eline ıeçme • miyordu. 

13 15 10 0 
Bk KR.t!.Ş h b 

1 18
• Iedig-in o talih kuşu gelir, seni öyle bu- · [ 

M l f l r · d"'''° - : r estra ve a er er, . rum • 
sine sebep olan f(>valye Sen K.le • .. ata 

1 
osunun ımana gır ıgı Orkestr~ 20,25: ( 1875 M.) çift piyano lur ki... Yabancı kadın çekine~e~ .içeriye f.ir 

man yüze yüze Sicilya kıyılarına gunlerde Cenovada 0 zamana ka • 'konseri, 21, f 5: Senfonik konser (Atenea- - Sizden bir ~y rica etsem mi a- di. Aygır Fatma, kendısını yuk.rW' 
çıktıktan sonra Maltaya gitmekten dar misli pek az görülmüş olan bir dan nakil), 22, l 5: Caz, 22,45 : Plak. 24: caba, bilmem kil alacak oldu, çıkmadı. 
korkmut, Papanın yanma sıimmıı- bayram vardı. Halk sokaklara dö- ,Caz. - Ne gibi? - Şurada, dedi, ev altında bir 1"' 
h. külmüf, alaylar yapıyorlar ve Jan 24 N'ıaao Cuma _ Gidip Medihayı evinde yokla _ ilişip görüşebiliriz. 

Korkmakta hakkı vardı. Çünkü Andre Doryanm sarayı önünde top- lSTANBUL maki F k d b' h dalye it' 
üç büyük gemi ile altmıı üç ıövalye- lanarak: 18: Seofonik musiki (plak), 19: Ha- zattı,atmka.endı"ası' ınade oırradaakis~ :~çnak .,.... 

berler, 19, 15: Muhtelif plaklar, t 9,30: - Bunu ben yapamam yavruca • 
nin ölümüne veya esir düımelerine - Y aşaaaa ! · · • Çocuk Ealıgeme kurumu namına konfe _ ğım. Çünkü malum a, benim adım bu sandığının üzerine ilişti. 
sebep olmuıtu. Maltalılar ise bu gİ· Diye haykırıyorlardı. rans, 20: Halk musikisi, 20,30: Stüdyo civarda biraz eli bayrakh diye çıkını.- - Safa geldiniz efendim[ . 
bi halleri hiç bir suretle affetmez • ( Arka.tı uar ) orkestraları, 21. 30: Son haberler. tır. Vakıa, ben 

0 
gün seni de, kızları da _ Safa buldukl Sizi rahatsız •~ 

ferdi. ( f) 1589 da Fransa kralı olan dördün· Saat 22 elen aonra Anadolu ajansının amma affedersiniz) 
Papa araya ıirdi. 
Maltayı idare eden Sen Ja• mec

lisi toplandı. Papaya fU lıı:aheri Jol· 
ladı: 

Şövalye Sen Klemana bir fe7 ya. 
pılmıyacakhr. Maltaya dönmeai ar
zu olunur. Bu suretle hizmet etmiı 
olacaktır 

Şövalye döndü Ye hemen tutula
rak hapse atıldı: 

- Geldiğinize iyi ettiniz. Ada
letin yerini bulmasına hizmet etmİ! 
oluyorsunuz. 

Dediler. 
Muhakeme tonunda ölüme mah

kum oldu. 
Bir gece onun kapah 'bulunduğu 

zindanın kapısı yavaı yavaı açıldı. 
Şövalye yerinden fırladı ve bir çı
ranın isli aydınlığında iriyarı üç ka
raltı gördü. Bu karaltılar çıranın 
titrek alevleri önünde daha çok bü
yüyorlar, zindanın nemli ve küf ko
kan duvarlarında birer dev resmi çi
ziyorlardı. 

Şövalye yerinde korku ile doğ -
ruldu. 

Bu adamların ellerinde ne bir kı
lıç, ne de bir balta veya tabanca 
vardı. Fakat ortadakinin elinde 
bir ya " h ip sallanıyordu. 

Şöv .. ılyenin üstüne çullandılar ve 
yağlı ipi boynuna geçirerek iki ta
raftan kuvvetle çektiler. 

Bir hırıltı, bir iki hıçkırık ve çır
pınan, ti tr iyen bir vücudun ulak 
topr:;-kl r üzerine uzanıp kalması .. 

MP t lılar Papaya verdikleri sÖ· 
ze !"? - en bu adamı affetmemisle r
di. Üç adam ölüyü aldılar. Bir~ çu· l 

d ı mahsus havadis seı:visi verile- o şirret kopuklann elinden kurtardım; ) cü Hanri bu admn hakk.ıııda « ünyanın gazete ere ha _L ( ArLa- ""' ~~ 
fakat olur ki kızın anası na tete.; - " .. ~ en birinci ka.ptaru» demiııtir. cektir. 
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Belediyeler 
Bankasından: 

1 - Ankarada Cümhuriyet Caddesinde Hukuk Fakültesi önündeki 
arsa üzerinde yaphnlacak Belediyeler Bankası binasının götürü olarak 
ve (anahtar talinii) ıuretile İnful, kapalı zarf usulü ile ve 20 ~ 
müddetle elmiltmeye konulmUflur. 

2 - Binamn muhammen kıymeti 357.257 Üçyüz elli yedi bin ikiyüs 
elli yedi liradır. 

3 - FJailtme, Ankarada Belediyeler Bankası Genel Direktörlük 
binasmda 29/Niaan/1936 Çal'f&IDba günü saat 14 de Banka idare 
Mecfuıi huzunında yapılacaktır. 

4 - istekliler bu ite aid eksiltme fUlnamesinİ, mukavele projesini, 
fenni umumi ve hususi ve malzeme prtnamelerile sair cedvel ve ev• 
rakı (50) elli lira bedel mukabilinde Ankarada Belediyeler B~nka~JD· 
dan ve lstanbulda Galatada Bahtiyar hanında 22 No. da mukim bina 
proje Mnnan Seyfi Arkandan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek İçin, isteklilerin: 
A) - Türk vatandftşı olmaıı, 
B) _ En aşağı iki yüz bin liralık bir binayı muvaff~ytele ~ 

dağına dair selihiyetli makımılvdan almmıf mmaddak bır vesika)'I 
haiz bulunması, 

C) _ Musaddak e.Miyeti fenniye vesikasını hamil bulunması, 
D) - 357.257 üçyüz elli y~ibin ikiy?z .ell~ y~ lira m~hamm~ 

bedeli olan bu işi halen yapabılecek malı hır ıktidarda olduguna dair 
Bankalardan bir vesika almıf bulunması, 

E)- Maktuan 18. 100 on sekiz bin yüz liralık muvakkat teminat 
vermesı, 

G) isteklilerin beşinci maddede yazılı vesikaları eksiltıne 
ününden bir gün evvelıne kadar Bankaya ibraz ederek kabul ~e ;udik ettirdikten ıonra teklif zarfları içerisine koymaları, 

6 - isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü azami saat 12 

ye kadar, ihale f&rlnamesinde yazılı f&rllar dairesinde ve makb~ 
mukabilinde Bankaya tevdi etmit bulunmaları şarthr. (765) (1864 
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K A N-L 1 
PAKET 

[Yazan: F reeman Wills Grofts J 
Loaclra polis müdüriyeti: Skotland Y ard İngilterenin en tanınnuı alb zabıta ro· 

mancısı: Moreery Allington, Anthouy 
Berkley, Freeman Wills Grofs, father 
Ronald Kuox Dorothy Sayers. 
Ruaaell Thorndilı:e kahramanları ,ı;peç· 
bul altı zabıta romanı yazıyor ve ka· 
tillerin keıfini fngi)terenin en hünerli 
zabıta müfettiti <cGeorge Cornisbıt e 
bırakıyorlar. Bunlardan F reeman Willa 
Grofs' un eserine bugün baıbyonız. 
Hem romanlan, hem de polis müfetti
Iİn.in hükümlerini bu •Ütunlarda oku· 

nız bir ihtimal vardı. O da Matyosun mı,ş, ve nihayet ödünç aldığı bir parayı 
neticeden korkarak cüret göstermeme-- sermaye olarak kullanarak manavcı -

d O h ld h kmed 1 1 
w · · . Amerikanın o Ücra bucağında, Pcnan·ı pını cıı,,ı..:nne sıkışuııp öyle l&ı91aı. Kob da.ı 

si j i. a e to umu e en evve ıg~ gırışmış ve muvaffak olmıış, ev • 
ı k 1

.. d BI b ı- b ga Greek'teki kulübemde ateşin karşısın- se .. iz sessiz, bizimle geliyordu. Ben sus~ 
,zemini hazır ama azım 1• unt u ve a orcunu ödemiR, sonra bütün ka-

M 1 
... k l T da oturup dururken içimden: ccMemlekete b'ordum: aklım hep Mary'de idi. O aıtık4 

Yolda yürüdü ve atyosu evve a u- zancı İ e sermayesinı' bu··yu''terek ı'.ıı'nı· T bir dönsemhı dedim ve bu arzu birdenbi- geçen sefer Cardiff sokaklarında gördü .ı 

marcı arkada"'iyle görüştürdü. Sonra ge. nişletmiş, bir tek magwaza sahı'bı' ı'ken b T re ütün ruhumu kavradı. ğüm gibi serhoşluktan sızmış değil, ger • 
onu yavaş yavaş oyun oynamağa sü - bır kaç mağaza sahibi olmuş, ve gü • Ben Avnıpadan ayrılalı yedi yıldan faz- çekten ölmüıtü. Ben vaktile Ncath'ta ıe .ı 
rükledi. nün birinde, kendini kerli ferli bir a- la olmuıtu. milerden yük taoır, hayli para kazanır, bu~ 

İşler kolaylaşmıştı. Çünkü bir kaç dam görmüştü. Bütün mağazaları, de- Bir tabansız gibi kaçmıştım; oysaki ba· nun büyük bir kısmını kanma verirdim,. 
gün sonra Matyosun da mali vaziyeti poları, harıl harıl işliyor ve kendisine na korkak diyebilmek. değme babayiği- Fakat onun kötülük etmesi ihtiyaç yüzun"' 
bozuldu ve ikisi ayni hale geldiler. yığın yığın kazanç getiriyordu. tin harcı değildi!... Fakat Sally'yi sevi- den değil, huyunun pisliğindendi. Ona da" 

'---------------- Blunt faaliyete geçeceği dakika hu· Haslar bir aralık biraz dinlenmeyi yordum ve öğrendiiim ,eyler içimi kemi· ima istediğinden fazla para verdiğim ha~ Yacaksınız. 

Hasların ıur~tı 48ık, kaşları çatık· Jul etti. Çünkü Matyos tuzağa düş - düşündü ve Sidney şehrinden kalka _ riyordu. Eşiği a~p da evin, pancurla • de, evlendikten sonra bile, ahlak11zlı~ın· 
ta. Yazı malUlnın önüne oturmuf. rak (Melborn) a gitti. Hasları Mel • rı sımsıkı kapalı pencerelerine bakınca san- dan vazgeçiremedim. Nihayet iğrenip ya" 

l ed 
dıAArı- b ki o pancurların her birisi, birer kabuslu nından ayrıldım ve gidip Durham'da ili 

görmiyen sözler e pcncer en Y- omun sosyetesi kar•ıhyarak kabul et- 1 k Y rüya üzerine indirilmiı birer göz.kapağı ol- tuttum. ki yıldan fazla bir zamandanberj 
ya bakıyordu. Müthiş bir arar v.er - miş, ve orada müstakbel zevcesile ta - d k du. Hiç şüphesiz sevdiğim onlardan biri- ayrı yagıyor uk. 
hlifti. Düşmanı Bluntu öldürece tı. nıı!}mıştı. Bu bayan, tatil devresini ge"' nin arka11nda, benim hareketlerimi ko11u- Benim nerede olduğumu nasıl öğren • 

Bu adamın yüzünden, üç yıldır, çek- çirmek Ü:zere fngiltereden Avustral - yor, kaçmak istedi~-imi anlıyordu. Fakat mişti? Durham'dan üç kilometre uzakta• 
nıediği ızbrap kalmamış, fakat taham- yaya gelmişti. Adı Gina idi. yine de pek ihtimal vermemiı, ateşten ya- Sally ile yaşadığımı nereden haber almıt" 
nıülü tükenmişti. Artık ne yapacaksa Haslar bu kadını beğenmiş, sevmiş, nan kafamı tulumbanın suyu ile serinletip tı~ izimi naııl bulmuştu} ... Bir türlü anlı .. 
yapacak, bu adamdan kurtulacaktı. nihayet iki ay sonra evlenmişlerdi. biraz dola tıktan sonra arkamda köpeğim· yamadım. 
Çünkü hayatta sevdiği, ve hayatı ken- Fakat Bayan Gina Avustralyada kal- le döneceğimi, gelecek uzun yıllan onun Nihayet ikimizin de pek iyi bildiğim~ 

d
. d'..-. her ~ey tehlikede idi. Bu mak istemiyordu. Kocası da onun gi- dizi dibinde, onun cinayetinden istifade e. kuyunun başına vardık. Sally daha koca .. 
ıne sev ı. ~~· .. · b adam yaşadıkça onun huzur yüzii gor- bi düşündüğü için yavaş yavaş bütün derek geçireceğimi sanm1ft)r. sının cmnne ağlı iken biz anıda bulu ma• 

rnesine, emniyet ig'inde yaşama~1.na mağazalarını ve müesseseJerini sat _ Bir daha Sally'yi ne görmek istedim, mıydık> O kör kuyuların ağ21 ekseriya 
imkan kalmamıştı. O halde Blunt ol - mış, orta halli bir zengin olarak in _ ne de ona hir mektup yazdım; gazett"lrri taııla öriılur ama bu açık bırakılmı tı. Bi( 

dt" açmaz olmuştum: onun tevkif edilip aerho un onun içine düpncai pek kolay "' 
meli idi ı ~ giltereye dönmfüıtü. d . _ T edilmediğini öğrenmek istemiyordum. Be- ı ... 

Mukadderatın bu darbest~O ug~a!.a- Kadın, Londraya yakın bir yerde nim için bir tek ıeyin ehemmiyeti vardı: Mary sessizce kayl>olmuıtu, Sally d4 
Jı beri ancak üç yıl geçmişti. ç yı o~- yerleşmeyi istediği için SuJeyde bir ev Onun aleyhinde §ahitliğe mecbur olma • soluyordu. Elini uzatıp ltob'u okpcij 
ce bir gün otomobili ile gezerken bır satın almışlardı. mak. Zaten buna da pek imkan yoktu. ve: 
dönemeç başmda, hu adama yastge~ : Karı koca bahtiyarchlar. Konu kom• Benim gi?.li gizli sevdiğim Mrs. James, - Ne iyi köpek! dedi; harlamadı. Bizi 
mif, onunla karşılaşınca ~şı~a ezıcı şuyla mükemmel geçiniyor ve ken .. o gözü pek, neşeli du), kocasından kalnn ele vermezsin, değil mi} 
bir yumruk indiğini hisset~ıştı... . dilerini herkese sevdiriyorlardı. Yaşa - para ile Denlap Hall maliltanesini. cslciden Rob, istenileni vaadeder gibi onun elini 

Bluntu uzun yüzile, derın gozlerıle miiftü. Yapılacak İf, planı tatbik et • yıflan tatlı ve gösteriıfaizdi. Bayan Gi- süze) ııünler aörmüı o konaiı -tan almıı· J'aladı. S.lly kuyuya eiilip baktı, fakta 9' 
derhal tanımış ve kafasının içi~de gö- mekten ibaretti. Blunt, vaziyeti arkada- nanın Londrada arkadatlan çoktu. A· h. Bittabi evde geceleri bir hayalet dolaı- çerisi o kadar karanlıktı, o kadar derindi 

..... olan bir sürü hatıralar bırden. • şına anlattı ve ne yapmanın mümkün vustralya dönüfünden eonra bunlara bğı söylenirdi: Kili renei elbiaeler giymiı ki hiç bir teY görmeğe imkan yoktu. Son~ 
~u u t Go''zlerini istemeğe ıs- ld .. ··yJedi Gerçı' --L-lanmak t krar kablmı• ve bunlar da onu aık bir kadın. Sally, birinci katta, ancak iki ra birdenbire bir karar vermiı gibi, netelj 
bıre uyanmış ı. o ugunu so • ~~ e T' k'. k k b b' neıcli: 

t 
· yu''züne dikmiş, ve bakışları bir· !Ltimali vardı. fakat ihtimal son dere- sık ziyarete baflamıfloadı. Kan koca dlflye yedteceO on aya b~u~a baı ır oda-emıye . . d d """' . h edil - . b' d l lıc h .• d a yatar L zamanlar ızım aıkımızın en - Artık bizim için yapılacak en iyi te~ 

denbire tesirini göstermıştı. O a ur• ce 7.8yıfb. O kadar ki ~p !L mege temız ır ost u ka~.sıdıçın ~ yal ·~ : coıkun olduğu sün1erdi. O ıcce ikimiz de aidip yatmaktır, dedi. Nerdeysc sabah o • 
m~, 

0 
da önce şaşkın şaşkı? bakm~!· bile değmezdi. ~ h~~· bır mu.~ar pa- yor: .huzur ve zev ıçın e gun erını biribirimizden bafka bir feY dütünmediği- lacak, yorulduk, dinlenmeğe ihtiyacımıJt 

ve bu bakiş yavaş yavaş değışerek gu- ra anırarak işlerı duzeltmek lazım - geçırıyorlardı. w miz için, kanının Arhot eaıhoı yürüme • \'ar. 
lümsemeğe çevrilmif, 

0 
da Hasları ta· dı. yoksa felaket hazırdı. Haslar bu hayata kavuftugundan aini, merdiven baaamaklannın trJClrbamı, Kucağıma alıp eve götürdüm. Kapıy) 

MatyOI düşünüp tafınmış, sonunda memnundu. aiır ağır açılan kapının ııGrültüaünü duy - kapattıktan sonra yere bıraktım. Bir tara' 
nımıştı. d ha 1 yarak bütün hu- razı olmuftU. ikisi de para &fUlllağa te- Fakat onun Blunt ile karşılaşması bü- mamııtık. Koca kilit kapıya vurulmamııı. fına çarpılan porselen bir hey"kel gibi ae,noe 

Haslar o an an f ı . J F ka fl-'- olama bo-.:ı B kar la vatag-ın yanınd-'-' !_ı_ 1 • n- • d d deledi, sonra merdivene dogwru yu··ru"'du·· .. be-
. fakat üç yıl ditinı bbüs etti er. a t muva .raA • tün huzurunu zau. u şı şma ~ ıuu ıur.em enm .u;enn e u- , 

zurunu kaybetmış, k te M .. ·· •hut halinde k b' d "d' ç·· 1_ •• ._ eli nıyordu. Sally, gece kimsenin rahatsız et· nim çıkacak takatim yoktu. 

km A k 
••leyi halletme ve dılar ve atyos curmu meT kor unç ır sa me ı ı. un~u ~en Sal ıı ıştı. rtı me..... - d . 1__ • miyeceiinden emin olduiu için kilidi tak- - ly, dedim, ben gidip elimi yüzü4 

B ed k h Zursuzluktan ve yakalandı. ~ huzuru ve aaa etı, &arısının nCf c ve 1 ~ .. k .. la tı k ere u M do- mağa üzwn aönnemiıti. Zaten benden baıı- mu yı ayacagım. 
". Y~ . k rt lmak -;erekti. Tahkikat sırasında aty~ gTUyu fatareti, elhasıl hayatta değerli tanı - ka her -i unuturdu. ernnıyetsızlıkten u u - a•vk-.ıen ve ··yı_.:ı: ve her .,.yj itiraf ettı. Onun h~ dıg"ı her -yin varlıgı- bu fena, bu lanet r-.1 - Peki. Biraz da elma prabı doldur, 

O b k 
ı vermege"" co so ew r ._ ...- Kanm Mary, o %avalh deli, -öltte dur- Fıçı köıede; doludur. 

h 
nu u arar k t veren hadi· p1--adıgıv bir nokta Bluntun 5 umaz- adam tarafından tehdit olunuyordu. -v· a b derece uvve sa 'UU11 ad b .. - k ba muı, ıözleri bize dikili, bakıyordu. Sanki Onun ağır ağır merdivenlerden çıkma .. 

sm.ına u. k' idi. Eskiliği yüzün - lığı idi. Çünkü bu am: . utü_? a • Bu adam onun geçmişini kulaklara seceleri dolaıtıiı söylenilen hayaleti ... sına baktım, sonra ıslık çalıp köpeğimi ça• 
~· bır haylı e~ ı inanıyordu. Fakat hati Matyosa yüklemek ı~ın ugrafıyor bir fıaıldıyacak olursa bütün hayatı Sally de öyle aanmıı olacak ki önce ne ya. iırdım. Evin kapısı açıktı, tan yeri ağar • 

en unutuldugu~~ it olan vak'a bu ve bunu isbat edecek delıller uy~uruk altüst olurdu. Gerçi kendisi vaktile it- pauğını bilemedi. mııtı ... O zaman büyük bir karar verdim .. , 
otuz beş yıl evvde ıne a makta idi. O .. yordu. Maksadı işin içi.nd~n ııyrı ma lediii kabahati ödemif, cemiyetin on.. Sonra birdenbire, yanmda duran kapı Sally'yi bir daha aörmedim ... 
adamın phs~.n 8 ~~ar henüz yirmi ve her şeyi toy, becerıksız Mat~~sa dan bir alacağı kalmamıştı. Fakat ma· demirini kaldırdı. vurdu. Bu nillb» hllyli Erteai aün aarp limanlarının birindert 
tuz beş yıl once 'd~ Hasmı Blun ta yüklemekti. Blunt m~va.ffak o ~· zisini haber alanlar, ihtilU yüzünden aiır bir pydi. Benim zavalb ihtiyar kamn ıemiye bindim. Sally'den füphe edllc:lt 
)atında bir ienÇ ı. ı. Mat ,..... muhakeme edılmıf ve ıuç u mahkihn olmuf ve hapiahanede yat .. bir külçe ıibi Yliılıverdl Karyolanın aya· mn Aleyhinde takibat oldu mu? Bil mi • 
llncak t l ı da ıdi y..,.. ha ahkilm ol • telim iında uyuyan köpek ııözlerini açtı. bir kı· 1orum. Karımın ortadan byboJmaaı, Carc 

o uz ar n '.. e Haslann a- aörülerek 18 ay ~ m eJiil k fe- mış bir kimseye vermekten uta- mıldadı. Ben: <tYat, Robh diye baiırdunı dilfte kimseyi alikadar etmemiıtir. BI• 
Fakat otuz bet yıl ~da katipti. mUflu· Bluntun aleyhinde? faka Cf bu nır, bir kimae kapılarını çalmaz olur, hayvan terbiyeli idi. hemen yattı. fahiııenin yolt olmuı veya kaçmasında~ 

dı Matyostu, ve bir 'd' Onun ça • diJCDlediği için beraet ~llf· kit ee- kar11ile ikili cemiyetten kovulmut iki Eiilip bakbm: Mary, beynine inen 'de. kime neL •• Onun Dewlap Hill'c gird~ 
8Iuııt ta ayni bankada ı 1" , l'yetli beraet onun auÇIUZ oldugunu m mahkihn aibi ya.-mak ıztırarinda b • mirle hemen ölmGftü, bapnda bir aıyırı1' kimse görmedi ise, Sally'nin cinayetini ba-1 
'tt.tı tubede, fakat daha nıes u ı kabul ettirememifti· Herkes t~ 0 

• brlardı. Böyle bir yafllYlf, muhakkak bile rolı:tu. SaJJy: den ve köpeğimden bqka bilen yok ~ 4 

bir lf1e meşguldi1. • .. .. aınlr· :Un bu ifde methaldar o~ıısuc: ki, çekilmezdi ve çekilemezC:li. _ ÖlmUı mil> diye eonlu. ınekti. ı 
Matyoa iyi bir aençtı. !u::n Fa - hatta onun bu ifi ~rJayıp rd ty Bu· 1kametp}unı deiiftirmek, bu tehrl Benimı •Evet• demem lzerine: ıKa • Bu yedi yıl içinde kafam hep kara da .. 
~ kencliainden JDCIDDUD; G~· ün bi- tuzağa düşürdüğüne manı~o b'u~erde bırakıp ba,ka bir ,dıre göçmek, batta der bayle imitl» der aibi omuzlannı aiJk. tüncelerle yuiuruldu. Burada var kuvv .. 
~t BJunt apayrı bir adam • hauı;i para nun neticesi olarak B=1~: tazYİ· memleketten çıkıp bafb bir memle • ti. aonra biç tel&t etmeden arkuma bir timle çallfbm ama bir kurt sibi tek bap11uıc 
~de kumar oynıyarak ~~r_ıt y aZiyeti yüz aörınemek. ved la .

1 
Edinbers kete pçmek, bu JBf&YlflD iztuabmi entari aeçirdi. Ben, çıldumaktan korku • ,.a,adım. Bu aüköt beni öldürüyor . .Bunaıc 

qybetmiş, bu yüzden ··ııııuauz·· ev lıniş- Li ile kartılaflllak - o L~arevermi• ve dindirmekten çok uzak kabrdi. Çünkii J'Or, sklerimi ondan ayuarmyordum. Sal- içindir ki seçen aktam S.U,,'ye bir mektq 
L J l k 1 yuzy ge A -1-awa .... "T d 1 ly ne yapacaiuu elbette bUi,.ordu: öldü- J'a:zdım. 
IJOZU mu,, ve fe a ete .. f 1~L-tin -hrinden ayr11P~1.:ı k İtınlf' ti. bu zaman a nereye sitse er, hüviyetle- ren kendiai idi. 
tl Mezbuhane bir tefCbbuard~ eK~.ı:.i mreDluriyetinden ~~ _.smüdd' etini ri anfatılır ve çok seçmeden aizledik.- Nihayet ce.ap aeJdiı 
6ııij i karar ve ı. enwa İ8e pıanaumıy11a I . he --J--- -L--L KendW Kırmm buma perdel• arumdan biç cıHain ı..rifl. .. Senden haber alacajıml 
~ ne geçme e · alıyor· MatyOI cniden hürriyete b- erı r te'Y ......,..,._ ~ua. bir aydınlık aüzülmediiine söre aaat iki- artık lüç 1m111U1Jordum. Demek aklın a... 

tün gün bankada para :~rıpyardun bitirdikten 1<>nra Y .ı.-::.: tirettk Haa-- de, kamı da Bluntun avuau içindeydi- den fazla deiildi. Sally'ye baktım. M • pna selebildil Beni bırakıp mt....-e, -=--
du Ki· lcrd b' • kendısıne vvelA adını uq•f 1 B adam iltene ikWni de mah a •· ··--· •-. tıp en ın bir kısıııUU vuf1D°'7 e ·fk i iJe Avustral- er .. u .. 17•nin ayaklarını tutup bir havlu ile baila- lerce dönecek cliJe bekletmeie aönlün na.. 
edecek olursa, bu paranın v ·ld' Gö- lar adını almış ve ı gem da çahf!Dağa derdı. dı. Sonra ikimiz, eoluk eoluia. ceaedi a- 111 razı oldu? Beni aoranan bazı pce. 

~.ınp cebine ka~ak ~tt~n ~alı.ah .. yaya harek~t .e&rek ,;,raonu bir hayli Blunt ta bütün bunlari enlami~ti. İli' .. iı ind~rdik. Jer içimi kemiren bir Yicdan azabı duya 111 

2ü Matyosu kestırmıştı. De k din- karar venniıfti· Had ak Ilı pi~irmİf .. mülakattan tonra Haa1ann konak ahi- Maıy yi mutfaiın tatlan üzerine yatır• yorum; fakat cmnlarda aeberin ttıklan be
haphldannı ilerletti ve Matyos en. • ratınıf. fakat adam ı ral ya var bi olduğunu öğrenen Bluntun gazlerl dık, Sally elyordamı ile branlalı:ta çama· Jirince ber feY deiifiyor, bambaıka bir 1ıa .. 
d~n Yatlı bir adamın eaygt ve eevgı~ı: ~PBo yüzden Ha~ar Avu;~J:an çık: büyümüf, yüzünde tiirlü türlü hiıler, 11rlı~ın kapısını aradı. ~~radan arka avlu- dın oluyorum. Doğrusu onun, Kece ıelip 
nı kaza w vaffak olmak yu :zanıan toy bır senç be . l b rabrak b" bi . i k ya çıkılır, oradan da Fınihale koruauna ai- bizi rabatuz etmit olmasını bir türlü affe-
2:\ind nm~ga mku .ı-.-.Iu~" ilerletmek dıjı d'" u'"p '-alkmıf bir adama nzc- aylrı ayn ızBelr 1 

I* • ır rı~- • 
0 

• dilirdi. Koruda bir çok kör kuyular bu _ d ' • en eevınere OUD~ e- ın•f• uş A va amıfh. unt evve a ınanmllll ııte- 1 d w bT d Sall emıyorum. Baıına ıeleni hakke!mİftİ. 

( Aria.ı 1H1r ) ( 

ıçin elinden geleni yaptı. • 'ni Jllİftİ· I" tü lü maceralar geçi- memİf, inandıktan aonra türlü türltl ;u~~gupl;:ı hı ıyor um] ama y'nin kur- Bunu artık sen de anlamıı olacaksın ki bu-

BI d 
n secıyesı ilk .. tür u r be h l d dah . ·- emen an am&Jnlftım. raya dönmek istiyorsun.. Gel Burad.ı 

.. unt, genç arka af)nı k yınet once Ah p.nmıf, kAh kay t .. 'üp e ere ÜfmÜf, a aonra lüayabn Ortalık zifiri karanlık deiild' b. her feY yolunda. Canımw ııkacak L=---
olçınü,, tartmıf, onun nelere ihı yet ren Haslar kk --'-ı·f Uh c:lüf!DÜf, fa- 1&dmelerinden kurtulan bir adam hu- Jine yolumuzu bulamazdık. Salılya~al" .. 12 - ..... 
\' d'" 1 lf} n a klh yU 9ClD" • • ._1_.1 , o unun 1ok. 
er ıgini anlamağa ~ ıfm fazla de • aıif; bunları ceearede bıtıJa • zurunu bılH~... { ArM. M). a,Jaklanıu bııakmı7ordu. feneri aldı ve i-

~nun ahlakı endişelere pe~ ifti· Yal- kat bUtiln 
ter vermediğine kanaat getirlll 
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VhNt)S PUDHASl: Terkıb ve husust 
evsafı itıhnrıle dllnya ıın en ınUkeın-

ınel bir pudr sıdır. Cildde uzun mUd
det sabıt knlır. Teni mat tutar ve ga
yet cazibeli gösterir. Bu sayededir ki 
narin ve nazik c l H 1 rl:! şık ve kibar 
fnmllynlıı r Vcnns pudrıısını memmıni
yet ve hayretle kullnnırlnr. Her tene 
uygun son moda renkleri vardır. Meş
hur tuhafiyecilerde satılır. 

Evliya Zude Nureddin Eren eczayi 
kiınyeviye, aıat ve ıtriyat deposu, 
1stmıbul. 

SON POST~ 

"Fransa, Milletler 
Cemiyetini 
Yıkıyor!,, 

Kuvvetlerin Fransa idaresinde 
toplanması 1 Fransız delegesinin Ce -
nevrede açıkça söylediği ve Mil -
)etler Cemiyeti otoritesini bağlamak is
tediği parola işte budur. 

Amerikalılann fikri 
Vaşington 22 {Hususi) ·- Millet

ler Cemiyetinin son içtimaında F ran • 
sanın vaziyetini tahliJ eden Voşington 
Post gazetesi «Fransa yalnız entrika 
çevirmiş ve Milletler Cemiyetine en 
ağır darbeyi indirmiştir.>ı diyor. 

ltalya Franıaya yüz vermiyormuş! 
Paris, 22 (A.A.) - Ekselsiyor ga· 

Nisan 

l.an.ı ya m modem 

HASAN Lavantaları 
Bugüne kadar çıkan parfömJer: 
Leylak - Yasemin Divinya - Re.
dor - Nergis - Menek~e - Bin Çi-

çek - Beş çiçek - Şipr - Gül 
Yeni çıkacak parfömler: 

Krepdöşin - Suvar dö Pa
ri - Origan - Kır çiçeği .. 
Şanel - Forvil- Zambak
Lale. 

25 - &> - 60 - 75 - 100 kurup 
muhtelif boyda 

HASAN DEPOSU 
fstanbul - Ankara -

Beyoğlu 

Notamıza iki devlet daha cevap vereli 

Sofya, ~2 {Hususi) - Bükreşte 
hakkında diyor ki: 

( Baı taralı 1 inci aaylamızJa) 
çıkan Diminatsa gazetesi Boğazllr 

«Bugün vaziyet başkadır. Türkiye ile dostuz. Arkamızda kalan RU91' 
da dostumuzdur. 

Aktedilen misaklar sayesinde emin bir vaziyette bulunmaktayız. Türki
ye isteğine nail olacaktır. Romanya Türkiyeye müzaheret edecektir.» 

Habeşler iki cephede de İtalyanları 
püskürttüler 

( Baf taralı 1 inci aaylamızda) 1 birini takip edecek akın ve bukm1aflt 
gelen haberlere göre Habeşliler cenupta İtalyanların çok uzamı~ olan merkuddf 
Sasabaneh ve Dagapura karşı vukubulan muvasala hatlarını kesmeğe tqcbbn. edr 
ltalyan hücumlarını püskürtmeğe muvaf- bilirler. Yalnız mesele bu kuvvetler dl 
fak olmuşlardır. jmparator arasında devamlı bir mUbaı,.ıt 

İtalyan Tebliği irtibatı tesis etmektedir. Bu yazınım bllfo 
Roma, 22 (AA.) - Mareşal Badog- receğimiı: sırada gelen bir haber Adi.sah" 

lio 192 numaralı resmi tebliğinCle, Soma- ba ile Dessie arasında şiddetli bir aıuha• 
li cephesindeki İtalyan k.ıt' alarmın, mcr- rebenin başladığını bildirmiıtir. Bu aıuı.-· 
kezlerinden 150 kilometre ilerlediklerini ,rebenin tahmin ettiğimiz ıekildeki bir tir 
ve Dukum • Dakata vadisini işgal ettik.le- beı baskını ile baılamıı olmua muh~ 
rini bildirmektedir. dir. Gelecek tamamlayıcı haberler bu oi-

ASkerİ muharririmizin heti aydınlatacaklardır. ltalyanlann _.., 

m utaleaları uzun verdikleri tafsilata raimeo 
henüz hiç bir mühim muvaffakiyet ~
namadıkları anlaıılmalctadır. 

c. 1). 

Bayram yapmıyan çocuklat 
( Baı taralı 1 inci «ıylamu4a) 

Küçük yok. Mezarci büyük hrtmada el~ 
rilen kütükleri kestiriyor. Birinlıı QCllDa r 
turdum. Yarım saat sonra, aaçlan. ~ 
dan yanını§ yüzüne dökülmUt. ...,.kJall 
çıplak elinde çalılarla küçük Seher .... 
di; sağ bacağı kanayordu. 

- Bacağına ne oldu?. dedlın. 
Evvela utandı sonra: 

- Çalı koparırken kanadı dedi, 

- Sen nerdeydin?. 

Boynunu büktü: 

- Ölü bekliyordum. 

- Niçin?. 

Küçük bir lahza düıündU. •onra ano"' 
sinin yüzüne bakarak cevap verdi: 

- Para verecekler de biz ekmek .Ja• 
cağız, değil mi anne?. 

Muazzez FAii' 

Japonyanm Mogol siyaseti 
akamete uğramış 

Londra, 22 (A.A.) - TDDel .,,-,. 
a, bapnakalesinde, timaü HünpD' ... 
yilluek mevki sahibi dört devlet meaı_.. 
nun idamı hadisesinden balued~ Jr 
ponyanın Mogol aiyuetin.in •kimete ... 
radığını söylemektedir. 

Bahşayiş köyü 
Çatalca kazasının Büyük Çebn~ 

nahiyesine bağlı ( Bahşayiş) köyünü? 
bu nahiyeden alınarak kaza merke%J• 
ne bağlanması Dahiliye Vekaletince 
tensip cdilmşitir . 

zetesine göre, Saro, f:landen ve Poll tadır. 
Bonkur, dünkü görüşmeleri esnasında Keza ftalya, Tuna ve Ren havzalar• 
bilhassa İtolya nezdinde barıştırmaya hakkındaki siyasası hakkında da bit 
matuf olarak yapılan gayretlerin deva- malumat vermem~tir. 
mı meselesile meşgul olmuşlardır. ltalya Londradaki son Loknrıı.0 

Fransız delegelerinin, uzlaştırıcı ma· devletleri konferansından beri hiç &ır 
hiyetteki gayretine rağmen, ltalyanın tavzihatta bulunmamıştır. lngiltere 
Cenevrede Fransız delegesine ltalyanın ise, Habeşistar,ıda bir emrivakiin old~: 
istediği barış şartları hakkında hiç bir ğu gibi kabul edileceğini şüpheli bO 
tebliğatta bulunmadığı aabit olmak - maktadır. 
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Yeni Uf oklar 
NEON 'un ne olduğunu kimse daha 
bilmiyor 1 
Fakat, tatlı ve kuvvetli olan bu ışı
ğın cazibesini kim hissetmemiştir ? 
Her renkte ve her şekildeki harfler 
ve resimlerin karanlık içinde ışılda
masının kim sihirli tesiri altında kal
mamıştır? 

Bu ışıkla yoldan geçenlerin gözleri 
teshir edilmiştir. Zorla kendini oku
tur, zihni ezberlemeğe mecburdur. 
Herkes biJir ki, reklam ; muvaffaki-

E:m-. Modem ve Stil 

GüZEl MOBil A 
Meraklılarına : 
Beyoğlunda 

BAKE 
ve eski 

HAYDEN 
Mağazalarında yeni açılan 

Mobilya salonlarını 
ziyaret ediniz. 

Teth1r edilen bUtUn mo· 
bllyalar, emsalsiz bir ne· 
fasette ve fiyatlar re a
bat kabu1 etmez dere-

cededir. 
~ Tediyatta kolaylık 4m_,, 

.. 
~yetin cambaz tahtasıdır. 

NEON 
da reklamın harikulade iletidir. 

Tereddüt etmek, kaybetmektir, işleri kaçırmaktır. 
h . tsiz sarfiyatı ve dehşetli ilAn tesirile sizi Aleme tanıtır. isminiz binlerce kişinin aklında 

Bugün çok aJ&ğı fiatı, e emMmılye n ınarkası herkea tarafından bellenir. 
'b' 1 kalır a mızı •teften harf gı ı yazı 1 • 

Tereddüt 
• • 

etmeyınız, SA TJ E' de lstanbul üçüncü icra memurluğundan• 

B
.. 8 müracaat ediniz. Sizin tarahnızdan hiçbir taahhüdü icap ettirmeksizin proje hazırlarlar. 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 
verilen sirkeci dükkanına mahsus muhtelif 
cins eşya 30/ 4/ 936 perşembe günü Kü. 
çükpa:ıar Hacıkadın mahallesi Fatih cad· 
desinde 39 numaralı dükkanda anbah saat 
1O.1 1 re kadar paraya çevrilecek "\'C kıy· 

meti ınuhammt'ncnin % 75 ni hulmıı<lığ, 
tııkclirde ikinci açık arttırması 6/ 5 936 da 

iyi Tenvirat urosun • 

Adres: Necatibey caddesı, Salıpazarı - Telefon : 44962 - 3 

12 VADE İLE 

Yarın KASA, 
Olur. .. uMBARA 

Bugünkl! K u··n B A N K A 
öbürg • 

.. ııyni mııhnl ve ayni saatte yapılncnğı ilin 

.. olunur. (612). 

Bütün •rürkiye Cumhuriyeti halkma müjdeleriz. 
Bugnnkn bayok vo tarihi gllnde sizlere 

NEVROZiN Liıboratuarının 
ayhmlıın beri nzerinde çalıştığı ve bUyUk fedakflrlıklnr ynpnrnk hiçbir diş 

nıacuııunun terkibinde buhmmıyan Mühim bir maddeyi keşfe 
muvaffak olduğunu 

bildirmekle buhtlyarız. I..Ahorntımnmızın çok kıymetli kimyagerleri tarafından 
bazırlınıun bu mOhim madde dişleri beynzlatınukla kalmayıp ağızda ve dit 
etlerinde me\ cut mikroplan kat'iyen lıclnk eder. Ağzı temizleyen, rerahlık 

veren hu diş mncununun ismi 

KOZM • 
1 N dir. 

Piyasada emsali bulııııuwynıı fovkuH\cle znrlf aınbnlfljlı bu yüksek diş 
nıııcunuııun fintı 

yalnız 15 K u R u ş T u R 
lnci gibi di,.lere ve temiz bir ağıza mnlik olmnk i. teycnlcr daima \'O 'alnız 

K O Z M İ N Diş macunu kullanmalıdır. 
Son sistem otoıııutlk nıııkinnlnrlu KOZMIN tıırzı imalini her zaı ınıı 

için herkes görebil r. 

Hatasız ve çok seri zarp ile cem yapabilen ve Türkçe lisanilc tica i 
muhabereye hakkile vakıf tecrübeli bir daktilo aranmnktac ı . Bu 

evsafı haiz olanların Marpuççularda Ali Asgnr ve Mahdun: l ı 
müessesesine müracaatları ilan olunur. 
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Tabiat en biiyiik 
Bu güzel baharda; 

Temiz süt, 

yardımcıdır. 

Nefis pirinçunıı 
En tabii kuvvettir. 

Lezzet ve nefaset kaynağı sıhhat, kuvvet ve neşenizi mutlak artıracaktır. 

ÇAPA MARKA mOstahzaratını kullanıniz. 

Yalan reklamlara aldanmaymız ! 

Türkiyede senelerdenberi 

1811 HALiS KAHVE SATAN 

• Kurukcihveci adı ile 
en eski ve en bDyUk· 

BiR TEK 

KURUKAHVECi 

MEHMED EFENDi MAHDUMLARI 
TİCARETHANESi YARDIR. 

Adres: İstanbul Tahmis sokak köşe başı 

Medhüsenasına IUzum 
görUlmlyen fevkalade 

Bilecik 
rakı imalithaneainin piyasaya 

çıkardığı 

45 derecelik 

O L G U N 
rakısını da 

Her Yerde Arayınız 

Bu münasebetle suyın müşterilerinin bayrttmlarım kutlular. ' 

ADEMf iKTiDAR 
Bel gevşekliğine 
En tesirli bir ilaç SERVOİN dir. 

ihtiyarlara gençlik, yorgunlara 
dinçlik veri . Taşra ya posta ile 
teahhütlü c j,.h ak 17 5 kurup 

a-öndeı ilir. 
Sirkeci Mu kez eczanesi Ali Rıza 

VIKING 
markalı 

SOT MAKINASINI 
reklam etmek hakikati 

göstermektir. 

~ür/(~Df1l/JDLTD. $Tl 
.. , ... 9UL. eALAfA. PllttNeı P&ZA• .. 

ASiPiN KENAN 
H alis ve hakiki tabletleri sıhhatinizi 
soğuktan ve bütün airılardan korur 

ISMiNE DlkKAT 
Son Poatll Matbaası 

Nqriyat Müdürü: Selim Raaıp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Rqap. H. Liidt 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat: 

Günde iki defa 
kullanmak şartile 

RADYOLIN 
Diılerinizi tertemiz, bembeyaz 
ve sap•ağlam yapar. Ona yir
minci asır kimyasının harika
larından biridir, denilebilir. Ko
kusu güzel, lezzeti hoı, mikrop- . 

1 lara karıı te•iri yüule yüzdür. 

Kullananlar, dişlerini en ucuz 
şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar 

Krem Ba ısa min 
Tabiatın bahşettiği güzelliği kıf· 

metlendirjr, Esmer, kumral, sanşaJI 
her tene tevafuk eden yestne 
kremdir. LAtif kokusile sevimli bit 
httva yaratır. Cilddeki leke, stYiloe. 
ç.ı ve buruşukluklan kAmllen gide
rir. Genç1 k taravetini haiz yumu
şak ve cttzlb b ir ten yaratır. 

KREM BALSAMIN YAGU 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN YAG&IZ 
GOndOz için beyuz renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEll 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEll 
Gündnz için beyaz renkJi 

Bntnn tanınm ış ıtnyat V(j tuhafiye 
~~--~illiılıiııiıiıli mağazalarında vardır. 

~~ INGILIZ KANZUK ECZANESi Beyo9lu • latanbul ._._, 
~~~~~~~--~~~~~~~~----

Y~R DEc11ŞTIRME 
Dr. B E I 1 T S A M 1 8 E R il E B 

idrar yollan bastalıklan mütehassısı 
Beyotlu, lstıklll •dde.İ Mt. 110k.tı lcöıebaıında Valcıf apartımaa ikiftci icat. daire 1 ,. ._ ________ tafaallllftlr. ________ .... 


