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Ordu zun· Büyük Manevraları 
~~~~~~~~~~- . 

Yüzlerce tank ve tayyarenin Alman hükllmeti lspangagı 
iştirik ettiği manevralar protesto etti, ô.silere 
dün gece· yansı başla~. __ !!_ll_!_t/_!ma başladığı bildiriliyor· 

!1,fanevi-alar Mareştil Fevzi ile askeri Yunanistanda 
erkanın huzurlarında yapılıyor, p f' L'd I I 

Tayyarelerle dolu bir Alman gemisi 
hareket etti, Almanların bir İspanyol 
adasını zaptedeceği de söyleniyor Başvekilin de gitmesi bekleniyor 8f 1 1 Of er 

Ordumuzun manevraları Avrupadada alaka uyandırdı, 
radyolar dün gece bu manevralardan bahsettiler 

B Trakya.da bundan evvel yapılan manevralarda lmluaman piyad.emiz 

Çak ab~s;i, 7 (Sureti mahsusada giden arkada~ımw:lan) - Marefal Fevzi 
·~~ ~eLgenerallerden Fahreddin. Ali Sait, Asım, Ali Fuat, Pertev, 
<Ja Al ın,l!~~ :ve diğer askeri erkanı hamil olan tren bugün Baat 17.10 • 

pu uya geldi. 
'k Mareşal ile generalleri Çerkesköyde Trakya umumi müfettişi Kazım Di

rfı ' .Lüleburgazda Kırklareli valisi, Alpulluda Babaeski kaymakamı, Şeker 
abrıkal ··d·· ·· f b "ka " · l 1 ' b an umum mu uru, a rı amır ve memur an i e işçı1'er ve çok kala· 

. alık halk ve köylü kafileleri kar.cııiadılar AI T • 
k .. puU~, baştanbaşa bayraklarla donanmıştı. Mareşal karşılayanlara te-

,•e ~~r ettı. Halk ve amelenin önünden geçerek hatırlarını sordu. 
b. uteakiben mareşal ve generaller kendiferinc tahaiı edilen otomobillere 

11

1
nerek Babaeskiye geldiler. Babaeskide büyük merasim yapıldı. Kasaba do-
;mmıştı. Bütün halk başta, kasaba bandosu olduğu halde kumandanları 
.tta.rşıladtlar. 

~abaeski belediye dairesi karargah ittihaz edilmif bulunmaktadır. 
arekat amiri general Ekrem heyeti istikbal etti. . 

Açık arazide yapılan teftiş 
d Mareşal Fevzi Çakmak, kı;-hir istirahattan sonra., heyet ve vazife
kar generallerle beraber araziye çıktı. Açık arazide k.ıt'aların kara ve hava 
h U"Vetlerine karşı kendilerini açık araziye uydurarak yaptıldarl gizlenme 
~teketini teftiş etti. Kahraman askerlerimiz bu hareketi fevkalade bir inti-

lllla ve muvaffakıyetle başardılar. 
~ (Devama 3üncii sayfada) 

Berlindeki Mü.sabakalar 
G.iireşcilerimiz dün 4 galibiyet kazandılar. Basketbolda 

Şili takımına 18 sayıya karşı 30 sayı ile yenildik 

Norveçliler futbolda 
Almanları da yendiler 

-ha.~e.rlin, 7 - Alafranga güreş müsa-

t. a:larına bugün de devam edilmiş -
lt. 

k ?Üt~çilerimizin bugünkü müsaba-
a. :~da aldıkları neticeler şunlardır: 

Va.kG kil.oda Hüseyin, rakibi Çekoslo -
ti Yalı ıle karşılaştl. Maç zevksiz geç-

d 1--lüseyin sayı hesabiyle maalup ol-
lt ('(' o ile. ~_> kiloda Saim Romanyalı rakibi 

tJ(cI &ureşti ve sayı hesabiyle mağlup 
u . ..... , 

ile:k kiloda Nuri Yunanlı Zaharyadis 
ta. Narş~laştı. Güzel bir oyundan son -
ttı ~l~n, Zaharyadisi sayı hesabiyle 

ag Up tt'• 
8 

e ı. 

{) k·ı ta.k·b· .1 oda Mustafa Çekoslovakyalı 
t ını sayı hesabiyle mağlup etti. 

( Devanu .J üncü sayfada 

Olimpiyad stadıp.da mahşeri andıran 
seyirci kulıballtti. ( gerideki bayraklar 

arasında bayrağınuz da görUlmektedir) 

ayaklandılar 
Kral,." Diktatörlük devam 
ederse taht ta tehlikeye 

diiıer /,, dediler 

Hükumet Madridi tahligeg11 hazırlanıgormuı, 
asilerin reisi dlJn gece taarruza geçti 

Metaksas işe b~şlarken 
gizli askeri cemiyetlerle 

anlaşmış · 
Paris, 7 (Hususi) - Yunan kralı 

ikinci J orj bugün tatilini geçirmek üze
re Korfuya hareketinden mukaddem 
liberaller lideri Sofulis, terakkiperver· 
ler li.deri Kafandaris ve çiftçiler ile işçi
ler lideri Pananastasyoyu kabul etti. 

Fırka liderleri krala bir nota takdim 
ederek' Metaksas tarafından ilan olu

(Devamı 2 inci uyfada) 

Silah kaçakçılığı 
HttkO.met kuvveuen munaret:>e esnasında 

Ye\'ilkÖifd!!, Hareketordusu soka • Paris 8 (Husuıi) - Fransa diplomat- Jıi harp makemesi verilmesini menetmek-
ğında 5 numaralı evde misafir İsmail Jarı ispanya işlerine müdahale edilmeme- te, jkinci maddesi anlaşmayı imzalaya~ 
oğlu Osman ile Süleyman ()ğlu Arna- ıi için hazı.rladıklan anla~a planım ik- devletlerjn birbiriyle temas ederek. anlaş• 
vut Fevzi, Agop oğlu Aleksan, Pavli plal ettiler. Planın birinci maddesi lspan· ,manın tatbikına nezaret etmelerini iste· 
oğlu Yuvan, İsmail oğlu Mehmet, Ka- yada birbiriyle dövüşen iki tarafa da her· ,mektedir. 

(Devamı 3 üncü aayfada) ,hangi suretle silah, mühimmat, ve herhan· (Devaım 3üncü sayfada) 

Bütün güreşçilerimiz Yunan Pehlivanı ile karşılaşmak istiyorlar 

Okuyucularımıza soruyoruz: Cim 
Londosa karşı hangisini çıkaralım? 
Dinarla diyor ki 

" Atinada haksızlığa 
uğradım. Cim Londosla 
karşılaşarak bunun acı
smı çıkarmak en tabii 

hakkımdır,, 

Mülayim diyor ki ı 
" Daha Atinada iken 
Londos- Dinarlı maçının 
galibine meydan oku -
muttum. Ben güreşe-

ceğim.,, 

Kara Ali ~iyor ki 
"Türkiye Başpchlivam
yım. Cim Londosa karşı 
milletimi temsil etmek 
hakkını bafkasına 

veremem,, 

Tekirdagh diyor ki 
"Dinarlıyı da Mülayimi 
de yendim. Ben durur
ken kurdun karşlŞına 

l kuzu mu çıkaracaksı
t nız, buna razı olmam,, 

Cim Londosla karşılaşmak isteyen pehlivanlarımız: Kara Ali, Dinarlı, Mülilyim ve Tekirdağlı 
Cim Londo.aun gelip, bizim pehüvan-ı Londos, eğer Rus pehlivanı Guvaryani'yilçüııecek. 

ları yenlden biıbirine kattı. Çünkü Cim yenersevJıi~ ... Türk güreşçisiyle de boy öl- (Devamı 9 uncu sayfadaJ 



........ 
Herg .. 

-
r4 oı.,. için 
Baglbı Konamadı 

Yunanistanda 
Parti liderleri 
Ayaklandılar 
~ tallı t imct saPıcl•) 

nan diktatMüğü pr"Otesto ettiltlerini, 
diktatörlüğün tehlikeli biı rejım oldu-
iunu ve krallığın illikhalini de tcbdit 
eden bir vaziy9' ihdas ettiğini anlat· 

•ııl•dn. 
Kral, liderleri dinleyip notayı alchl-

tan sonra cevabını bilahare vereceğini 
eöylelniftir. 

SON POSTA 

Resimli Makal~ 

Da.t 1fp bdm ftll'Cllrı 
Biri P bdme, ..Wıa iti, matfaiı ile metP1 ol•. Bütün 

... ........ dlrt -- İ5İD4le ...... 
aıu.cw olnıyan Wm. Hayatau bunan, niai dÜfÜDme

JeD lraclm. 
Oçiaeüaü: Ga,.m ..,....,,., n ksmak olaa W... 

a Dirı tip ı.ı,,. 11 
r 

Dönliincüaii: Tuvalet kacluu. 
Siz banlardaa hanaiai olmak ia:eninia 7 

Bunlann ... - ... - .............. Kadla ... •· 
malı. hem kauamah, ı.kat bclmJıimı Ye anaLimı mudmwa• 
lıdır. Bualarm hepaiai bir ara,. topla,_ kadm tam bMa •· ,,. ..... 

Metakaaı eneli askerlerle anlatmlf 

Belcıad. 7 - Politika gazetesinin ( s ö ) 
Atinadan aldığı haberlere göre Me. z A R A s ı N D A 
takaaaıwa dikı.ötliik iWı etmeai Atina _ _ 
da olduğu gibi diğer Yunan şehirlerin- R~ir_g_t!_n_ç_b~ir_g_e_c_•_d!'"e.;..;. __ ~.,.;.;;.-;;;-• .;;;~;;;..;;;;.....;;;....;;;;-..~ .. ~y;~-..;;;;;;;...;ı;;;;;. •• .;;;;;;_;;._J 

ele de haytctlc brşıl~nmıştır. HERG·u·N BiR fllRA 'na:"anıgamge',.ı":_,.n~nnıa:·-
Siyaai Eırkalann hükumete karşı ta· Yarı !}_arıga ıı ., ,. _ &t"&H 

bıacaklan nziyet henüz tebellür et- Zagıf lar Mı? 

-
Sözün Kısası 

Gene sıcağa. dair 

1. Talu 

A dlmada lııU eJmırucamdan bu saball 

bir mektup aldan. Ceçen gün bıt 
ıı8tunda, gölgede 30 dereceye çıkan •• " 
caktan şikayet edişimi hakw. ve ,Yenia i»a
~. 

Ve diyoı ki: 

•Temenni edelim ki Allah ıılzi bu diya• 
ra tlitürmetıial Bizler, termG•etrenin cie 
vaaını otuzun üzerinde sördik mü, sevini• 
riz. Çünkü otuz derece bmada serin sayı" 
lıır.. Şimdi. abahm aaat aekiai olduğu hal
de derece 33 tür. Bu, iSjleyiıı 4.7 ye, 43 e 
çıkar. Akıam ü11tleri 38 • 39 Ol..fuğu a&• 
dirattan değildir. Gece, ,.ataiamza •••· 
cfiiimiz anda derece gene en apğı 28 i gö .. 
tem. Yatağ,n icinde züçlikle döneraiaiz.; 
çünkü teriniz sizi döıeie adeta yapıştırmıı· 
tır. ÇamBfUlannwn gıcınladıjuıa du1ar11• 

pm üzeri itden çıkınca sizin sibi bir Boia• 
ziçimiz yoktur ki serinliyetim. Hiç bir pa• 
zanmw Floryada ve yahut ki Suadiyede JDemittir. Ameııikada Kolombiya üniversitesi o zaman gUlerdlml Erkekleri tercih ederler? 

Yalnız komünistlerle bazı ufak fır- talebesinden bir grup arkadaş eğJcn • BH 'Tevfik, ........ ıocmtl•n. Büyük Okyanmun cenup lumnı. • seç.irmiyoruz. .. Aaabunız birer ıerg·n yay• 

dak. b. adada bir ... _L__ ---•-- dır; dokunmasa selmez.. kalana kabine al hinde bulunacak • meğe aitmifler, epeyce 181hQf olduk - nın hususiyetlerine misal ıetir_. an· 
lan piphemz tellkki edilmektediı. tan 80nra. yatakhanelerine dönmÜf. latırdı: 

MetaklMID diktatörlük ilin etme • ler. içlerinden bir tanesi fazla içtiği için Bir elin. ko1Df1Uunun sekiz yafmda-
den nvel halt ukeri cemiyetlerle an· sızmıf. Arkadaflan, onun çıkardığı eJ. ki oflanu •iiııwür hinsir atlmfıen rö • 
~ olduiu ve bu cemiyetlerin mü- biaeleri keaip daraltmıflar, sabah olup ren Tnfik aorar: 
zahenti temin edildıkten IOIU8 hare- da kallunca. içlerinden hi_r tanesi: - Neye ağlıyorsun, yavrum? 
kete _.iji buraya gelen haberlerden - Haydi, demllı, vücudvn fİfmİf, - Babam annemi dövdi de, ondan! 

~· -ı - Ya, annen .,..._ döne idi? 

rın ı ır U11LU11 yam,.ALIUCU 
yaşama.ktadu. Bunlar arasında tetkik• Neden bilmem} Şu •brlann on aek~ 
ler yapan Mister Harrison namında bir yqaada bir genç kwn kaleminden çıktığı· 
seyyah fU malUmatı veriyor: na pzmak ihtiyacanı duyuyorum. Heder 

olmakta devam eden bir sençlik.. iaterae 

Yamyamlar biıbirlerile muharebe 
ettikce ellerine diİfeD esirleri öldürii • 
yor ve etlerini yiyorlardı. 

alay mevzuu olsun, yazacaiun-. Bunı rai· 
men me kızgın deiiJim ..• 

Sayın kızım 1 
uılaplmalttadar. hemen yataja yat, hastasın! Ç.oa=k y~.z.:_ ..-..., ~ ...:L: L-

Dc u,. a lallmmetia ai .. w 'ini Hani bu eöze -L kulak aam-L 1·.. -. .......... ,,_ - •- _. Bunlann inan etine niye d::-Lün Yqmm bildimıekle çok iİabet etmieai· 
~ J1ÇA a& lnt1-mı tevcih eclsek: Uf& 

tanip ..,_ tememif. Fakat kalkıp ela elbiselerini _ 0 wnan aülsdiml avallma ft • oldukJanm f90rdum, verdikleri cevap Diz. On aekiz >'af her fe)'i affettiren çok e• 
Atma. 7 (Huauai) _ Donanma bat ~ ıe,ebbüa edince, lcorkmağa • fUydu: hmnmiyetli bir imtiyudn. Onun ıçin lize 

kumanda amin) S.lrlr.U. L--· L--lanu filhak L_ nr. bııabk: •Kör obnak. bir miyop'un za'& 
L!1I·~:: .... bir ...o:ı:::ı:: clenriu ~=~ • : ,,-. eJbieeler dar gel- Jt - DiifmanJamnmn eti, 1.otuma • buardan fikiyetine mini olmak için .ebep 
IUUI .. Plllilll .,......... KalenD IDlf... o,. mu,~on . •v• • • ~· LL_ ... dü ·-L:I hükilmetle benıber olduklarım biJclir. Harri hemen yatağa yatmlf ve bir r -a za gılt18J IÇID .._.... Pl&m •• fJIUUl)an. ~ etmezi» demiyeceğim. Hattı üatüvl'• S. l mıza kartı hiuettiğimiz ne&eti p . da )'afl,..ılar da ün fikiyet mektubau-ı 
miftir. doktor çaiutmıf. Fakat bu görülme. ne eow gaıagan termek için yiyoruz! zu okuyacak olsalar aizi haksız çıkarırlar. 

Ask f • ..... ••il• mit haebt!ıbm o kadar korkmUf ki.. HallfJOlllll '-•mı•Lı • ...; da. kMıilindea mutlki im itirazda da bu .. 
Atma. 5 (Haeml mubahirimiz • dokt.or aelinQye kadar, korkaaunclan ~ IC• 1Cı1.. • Bunfar, yalmz erkek eti yemek iti .. lunmıyacajım. 

den) - Bütün Atinalılar ve hatta bü- ölm6tl yahndadırlar. DtiDJıada, heT uman laer teYİn .,_. 

tün Yunaniıtan dün aece. ymmclan e • • ı Jı , 5 •= •; 11 •e 

ib"hmm .hayük bir mnumf ~i. be~- Fraa-m 11er11n .. flrlmlkeD1mel Darek firen A•erlkeb hlklm ile bif~nlerdenim. Ve ben burada otuz dea 
leılen fuç ummadıkları çok mühim sı· sporculara antr-&llak ed~or rece ucaia güç tahammül ey&ediiim c:ilaet• 
Jul bir hldie ile brtıl&f tılar: San F rancieco Chronicle pzeteai .. le. çok süzel tasvir ettiiinia feci nziyeti • 

Hükumet, gece, diktatörlük tesia et· Fra11ı11Z aporculan Berline gittikleri nin verdiği haberlere nazaran fijyle nize can ve sönülclea acınm. 
ti. Parlimento~ dağıtb. Bütün Yu • zaman kendilerini aefirleri Mösyö garip bir vak"a cereyan etmittir: Ancak. ha,..ttan nemıit olmaia, genç-
naDiltanı örfi idare altına alda. F ranauva POD1o kartılamış. Ponıo Namm1az bir .ı... nine .._ liiinizia heder olduiwm e&ylemeie hak • 

ltçileri~, bü~~etin mecburi hi • F ranıızlann bir zam~ iftihar ettikleri Alm.n ~ fimal tuafında maksatlarla yedi yaf"'daki bir km da- km.z yoktur. Boiazın sü.ıliiini ~endi ha.. 
kem uaulıyle lfÇ1 eendikalarının tea • ıpon:ulardanmıf, mükemmel futbol toprağı kazdıkla ı . d. k t .._,;... Kız Irada ~ .. nünüzıde. aerinliiini kendi taravetinizde a
vün 18Ddıklann111 mürakebesi hakkın· oynarmıf, koşarmıf, tanınmış tenisçi- d hiç b. t .! zamdah.aln lmfım ıye ) a• ve -~niba o ..a.--~:--_;:~~:: raranız. bulabilininiz. Kaldı ki. IHz, 11ue-

l dıe . bok . . . ha ... bir ar ır asnııe ı o amıt o an mıt &ı, yet ~·aaa uu7••....-
daki kar11rlıanm protesto etmek üzere er Dllllft ~~ llDlf Ye tta bir hıwvan ilkeleti balın ,lard 24 ve içeri • zorla Perek kızı k rtarm teciler, aizin tuavvm etliiiniz aibi, U.... 
büyük bir lreT hazırladıktan günler .. zamanlar haltercılık bt1e yapmlf. t bo d ) .. 

8 
.
1 

ır. I d y u lf" olunca ne Boğaza, ne Suadiyeye, ae d~ 
. me re yun a o an ve uç m.ı yon se· ar ır • Flo · k . . . 

denberi eöylenıyordu . 01· ;., ti b"• ••k b• tat_ ') t I ryaya 1ı1tme lÇlD fırsat bulamazlar, 8İ• 
ımp.,a arı uyu ır a.ıe&a ı e a· ne evve yppdığı tahmin edilea bu Or hll" • b _ _3_ • • • - •• k ı · 

Bu greve diia gece yansı bafian • kip ediyor, ve hatti Franaz apon:uları- "-Ynnın 78J.DIZ a'L--- ~··-ı:J::. b. 60anı~ h ~ı u nam~~ 9QA• ~~=ım•z gunu~- en ızgb~ aaat erme t•· 
ması için bütiin ftçi ve müstalıdemin .. lük ediyo s-auu •-1f""1P ır ma gun ap11 cezası vermıttir. Kı· aa er ve anoaııt gece ıter. 
eendiltalan karar vermitlerdi. Hüku .. na antrenor rmuf. buç~'k ~etre .. tutuyormuş. Hayvanın zın anası ve babuı bu cezayı az ıör • Ba lbba~la ~ brp biraz daha miinaif 

met de mukabil tedbirler almak için iıra h:tka anlattılar. Gazeteleri billistisna lrenn•lerı muzeye naklediln1i?tir. müşler ve wsi birle,erek. hikimi bir olmanm dilenm. 
faaliyete aeçmifti. Dün her iki tarafın lriitiln ahali hayretle okuyo0ardı. Hayret- • güzel dövmiifleıdir. Hadi.enin hemea Sonra diifüııüıı ki biz on eekiz )' ....... 
faaliyeti eon dereceyi bulmuştur. ı.n o kadar ~a idi~ ~rd~ tı~ük- M•Hllnlnln az adı akebin~.e de zabıt tutulmut ve kan ~e. aömeli iki ~e .. ~ ..ıuz .. yıl daı.. 

Öilıık• wıra Milll Müdafaa MG.te-ı lıeri .-1 ~liilere laile mangı•k ~- Lo dra el . f .1 koca dorder ay bapee mahkUın tdil • aeçmlftir. Tabammülumuzun azlapoı o Y .. 
, __ .. _ n aazet en n11.tere balının B · kit mlzGr ·· ·· ·· ·· 

pn - S.,.ekil QDİ ._.anda Millt MDo - _ _ Daim sah ·nnc:1 .. . . mifler. unun üzerine halk byameti goruraunuz. 
dafaa V.&ilidir. - Ye Atiaadaki Cll'du ve Bu IUl'etle arev 8UJlıa duttü. Sabahtan açya ı ı e yapacagı aezıntı• koparmıf yedi va.1ndaki bza tuallGt Sa'-- 1-.-:: b d d · h t 

·tib A · Pirecf. L,. •• f 1. ı de bahaed 1 L kr 1 b h • "-,.- 1U11o -aun ura a ereceı arare 
pnİZOD kumaodanlarile uzun müzakere- a aren tina ve e uutun aa ayet eT n er er1'en a ın u avali • ed bir . . iki L--..:.. !L _.,ı._...a....... D:-1- -'L 

&--' _ı!le d · ~- L!_ • • ..LL! , _,_____ en can~ ay .....- .. cea- .-oa.u ..,..ımnr. uvrıc uı;en, ben de tJpe 
lerde bulunmut. Uf&lll aaat 7 den sonra mu1M1 YCGU nam etti. ,._ a. lfÇI top- QetU uuuvmo adasına da 110...yar•mnı ) d 1 L!!!~ - ..... '-- ...._:.. .-:L.· hah --•-· . _ _. b · d" -•-Wr • riilcll. 8ü ...... _,.. an ırı ma• ILllll aoru ura::n, yaVM ~· ..,ı - • -ızıu.• en. • ..... 
wldlleri toplaab)'a çaiırmııtı. lantıaa, ne de ._~ ~ ~ ... ~ bildiriyor ve bu münuebe~ byc:la de- nun DlllllDMıadan ... ·vı olaq ..._ 1*• • ifleterek ~JO-. 

Vekilleria çok mühim meaeleler ko- ~it ve al•l.Jw .._.. 0 u. - 7 - li- ier bazı malGmat veri orlar ba b !1_• • li il • • 
auıtuJdan anl••hJordu. Meclia müzakere derleria ...,.,. ... tan daha çok fazla ol- • y • ya unun ı~ı mıs ı ceza ve~ı meaını Hem de benim, çok daralmıı olan istik· 
t.alindeybn Bapekilin •raı• aidiP bi" da. 8a ..- lllla)ealanm eormak i8teyen- Lakroma. adammn lngiliz tarihile hs:kka 1?'upyır bulmutlar ve ııyan et· bal ufkumda - geoe aiziıa 8ihi • ..m. &ada 
micldet bal ile konuttuktan sonra tekrar lere tııQk ... ı ı hhele eltiler. ~ im fikir münuebeti Yardır. Mqhur Aslan yÜ• mıtl~dir. .. • mee•ut aünlerin teselli verici aerabı da 
meeli.e aelm.i de bu müzakerelerin çok a,.,.. ı' .... HUkGmeli protello etmek reldi Rifar. yedi yüz tene evvel bir fır, Nıbayet meeeleye daha buyük ..,. ,..k .. 
mühim olıhıiuna lmeettiıi7ordu. Fakat )üç i;in de Wr tıııWııüade halamna.dıln. bnadan kaçarak buraya iltica ebnit ve kamlar el atmıflar, ana, babanın ce- Size h ti .. del -.!-..ı 

• • Ds-.:ı- L- + -L-- Wr • ..-..: L- _ =-~:al--1:.. , aya a muce e.-e 
kDmenin .Mhna diktatörlük illllia Pıi Mır -.- .,. ~ .. ,_,. .- kurtulUfU ,.eline harada bir manastır ZBllDI on "-T IUDe ua.un.uavROawh kuvvet dilerim, kızım 1 

&kir ıelı4orııla. Ol.. oı.. areve bqı mu- SeJ&-1rte •• 8 ı ılin . diktatörlük ._ yaptınDlfb. ka · tora oha ve Benito lauez 
vakkat .. arfl idare ilim ihtimaJinden pıoteeto illa Wr laueket batlama... ımpaıa • ~ 
laahMdili70Nu. da önu aluumt •• •u ın .. da aılir'atfe o- Uzun bir zaman IODl'a AYUaturya namında bir anaqilt tarafından ft • 

Artık .-ce ,.... 7Mlaımıt arn aati raya sitmiftir. artidüklerinden Makeimilyan bu ada- rulmUfbl. • • • • 
de aehnrf ~lnufb.. Akpmdanberi uk ak Selinik1ıe bir hadi8e olclaiu md •Wr ya yerieflJlİf, manaetın waya çevirmif ~U:::;?'. ~· ~~~i8ti çok 
sorunen devriyeJa. birdenbire piyade, SÜ· iM de bunun derecei tümal& ve ....... ve adayı portakal Ye nar .PÇlarile dol· ta IÇID .,.... "15"'""15 .. zaman --------------
vari. mi~ .. er bt'alanna :-L.ıa.- ulataJamlllDJfbr.. HükGmedn dahil .,. '-· d ·-• onun öz aclmı, kendi oi)una takmlfb. 

-..... • L- L~. ••L - 1_ urm~u. M \!_,!_!_ L_L_ -1:~ 
edivermifli. Çok ~ lair ukeri nce -111 &v~u aaD8Ür 11& sunfl ÇOll: UIOunuım ...-eı gen~ 

Bernard Şovun mDaakkltllll 
Meşhur lngiliz muharrirj Bemard 

hareket bqlıyordu. ~ bnQomu için- ficldetle tatlıik edildi. Daha eonralan bu Artidük Meksi· müfrit eoeyaliatti. 
de ıünsü}ü ukerler cadclel..-. pWoı. r 
eokaklarda .Uvari. piyade mihaeleri el. iSTER iNAN İSTER İNANMA! la ,.ordıa. Bazı caddelerden toplu da p. 
9P d~a. W11•w ...mi hir aihri Yarlluf. J>oi•IUI)• hd.,._ ... 

Bu ancla kulaktan kulaia ~ Gm ııı b ~ içerlene mudM ............... a. G9I- - Bir tiyatro münekkidinin t m ~ 

, Şov bir zamanlar tiyatro münekkidi .. 
ği yapmıftı. Bir gün, bir top, tıda 
tiyatro münekkitliğinden bah eden 
Şov fU sözleri söyleınıtti: 

diktatorlük ilin etbjt .......... o bclar 1a,.._.... ld ~ h'.i P..diie J'U-
aa kimae iıaanmaııuttJ. H Jı1a ....... laep evlit bunti plaea ._. ............... ç., . uf ve hakkaniyet göstermesine inı ' 
lııirlenn l"ft bqa it ~ ...... ..,. ..-ıe, damec ....... •la p_.. w.r pleaııQm kin yoktur. Bir münekkit hoflanma • 
Wrler olchajuada w ~ ~ .... w.ı... 11ıtınınaktadlr, ._... laı*nlww pir çocalı• clıiı aktörlerin oynadığı oyunlara gıt-
lar gazete idarelerine koıuyorlardı, fakat lu olmalan da hep hu çepnenin auyundan içmeledne hamle • memeli. Mesela ben meşhur Sar 8eP 
pev dolayısiJe gazetııt ideı ı ıi bpal icli. tlilmeldedir.» nardı. hiç ho lanmadığJın h lama 
Nihayet aabah olurken sokakları dolduran J STER J NAN J STER J NAN M A l benzettiğim için kat'iyy.en •evmezd 111 

Gmet gaatesiai. NJ.u gaae e mivezzi, ve bu yüzden oynadığı .erleri gor • 

illi diktatörlük ilan ed ldıg"ni bağıra ba- L------------------------·------------------J mek istemezdim! 



OrduiıiUZüii. manevraları 
.devam -· ediyör' 

İspanyada 
Vaziyet 

(Baı tarafı 1 inci tayfada) 
Halihazırda anlaıma teklifine cevap 

,vermeyen yegane devlet, Almanyadır. 

Bu sabah süvari 
~kerlerimiz büyük 

. I Jd Almanya ise baıtanbaıa ispanya hüku· 
ve pıyade menevra arı yapı ı, ,metine karıl hiddet ve asabiyet içindedir. 

bir şecaat ve muvaff akiyet gÖlerİyor Sebebi Barselonda dört Almanın ihtilal 
mahkemeai tarafmdan muhakeme edilerek 
kurtuna dizilmeleridir. . . . (Bat tarafı 1 inci sayfada) i _.. --

Mareşal Çakmak memnuniyetini izhar etti. T eftit saat 22.30 a kadar 
•lirdü. Mareşal ve generaller aksam ve~Q:.i.ol..belcdi.f~ oarkında Yediler. 

Manevralar başladı 
Manevralara tam saatinde oaşlaridi. Kıt'alar mevlCilerin<Jen nareket et· 

~r. Her iki tarafın ileri hareketi devam ediyor. 
Tayyare filoları manevralara iştirak etmektedirler. Gece rasadı yapıl· 

inak.tadır. Harekat sabaha kadar inkişaf etmiş olacaktır. ... 
Manvera harekat ve vazifeler icaplarına göre 4 • 5 gün sürecektir. 
Manevralar büyük bir düzen, fevkalade bir disiplin içinde cereyan et· 

~tlctedir.Yüzlerce tank, zırhlı otomobil harekata ~tirak etmiştir~ ı. 

\Uvari ve piyade muharebeleri } 
Babaeski 8 (Sureti mahsusada gönderdiğimiz muhabirimizden) :- Ma· 

hcvralara bu sabah Babaeski civarında devam edildi. Babaeskide süvari mu· 
harebesi manevrası yapıldı, muvaffakiyetle devam ediyor. Saat 8 de de Taş• 
!i&ılda piyade muharebesi manevraları başlamıştır. Askerlerimiz büyük bir 
,ccaat ve muvaffakiyet arzetmekte, manevralar pek muntazam olmakta· 
dır. Öğle üstü harekat akşam saat dörde kadar tatil edilecek, asıl büyük mu· 
harebe manevraları ak~am saat•dörtte başlıyacaktır. Mareşal ye orgeneral 

harekatı takip etmektedirler. 

Büyük geçit resmi yapılacak -Manevralar bittikten sonra pek muazzam bir geçit ~esmi yapılacaktır. 
Başvekil İsmet İnönü ile Milli Müdafaa Vekili Kazım Ozalpın geçit res-
~inde hazır bulunmaları kuvvetle muhtemeldir. CEMAL 

Manevralar hariçte de alaka uyandırdı 
Ordumuzun büyük manevralara başla= Avrupaaa .alaka ile k~rşi • 

fanrnıştır. Paris radyosu dün gece manevralardan bahsetmış, bu haberı ve
l'irken Başvekil ismet lnönünün de manevralarda hazır bulunmasının 
hıuhtemel olduğunu bildirmiştir. 

Almanya hükumeti dört Alman tebaa· 
aının idamını ıiddetle protesto etmiı, dev· 
let ıefi Her Hitler idam olunanlann aile· 
lerine taziyetler göndermiıtir. Alman ga
zatcleri hadiseyi sert yazılarla anlatıyor ve 
Komünistlerin bütün Avrupa için büyük 
bir tehlike olduklarını söylüyor. Diğer ta· 
raftan bi11 İspanyol tayyaresinin bir Alman 
yük vapuruna bir bomba atması, bu bom· 
banın isabet etmemesine rağmen Almanya 
tarafından şiddetli bir proteato ile kar§ı· 

lanmııtır. 

Almanya Barselonada öldürülen Al
manlar için tazminat istemiş ve bu çe· 
şit hadiselerin sureti kat'iyede tekerrür 
etmemesini talep etmiştir. 

Bu yüzden anlaşma sür'atle imzalan• 
madığı takdirde bir takım karışıklıklar çık· 
masından endişe olunmaktadır. 

Fransanın Berlin elçisi Almanya hari· 
ciye nazırını görerek ademi müdahale pro· 
jesinin metnini tevdi etmiıtir. 

Diğer taraftan İngiltere de bir muhribi· 
ne yakın bir yerde altı bombanın düşme· 

si yüzünden hem İspanya hükumeti, hem 
general Franko nezdinde protestoda bu· 
lunmugtur. 

General Franko özür dilemiı bulunu-
;yor. 

Londra, 7 (A.A.) - İspanyol iıleıi· 
nin inkişafı bakımından beynelmilel vazi· 
yet gitgide daha ziyade vehamet peyda 
etmektedir. 

Şarki Afrika hattına mensup bir Alman 
gemisinin bütün mürettebatı ile yirmi se· 

Be ı · d k · · a S 11 e r j .kiz bombardıman tayyeresini bombaları. 
1 r ın e l 1 s p a n ya mitralyözleri ve mühimmatları hamil ol-

M Üs a bakalar 1 d 1 dludğu ... hahldeb o~r~.i A.frikaıya ·ı~oğru ahgitmf'l~k~e 
1 a r o ugu a en uzerme ngı lZ m a l ının 

~ } . {Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 'T- gem 1 az 1 ya a 1 cndioeleri fevkalade artmıştır, 
t undan sonra 79 kiloda Adnan rakibi Diğer bir takım İngiliz mahafili de Al· 
~cçli ile karşılaştı. Adnan 8 dakika manyanın dünkü protesto metalibi tama• 
~ saniyede mağlup oldu • Beynelmilel bir ordu teşkil miyle tatmin edilmesine kar11 bir rehll! ol· 

Müsabakalara akşam da devam edil- edilerek Madride gönde- mak üzere Minork adasını İfgal etmesin· 
h.t_ • <len korkmaktadırlar. 
;;9tır. 61 kiloda Yaşar bugün güzel rilmesİ İsteniliyor General Frankonun lspanyol hültume· 
~r ~Yun göstermiş, rakibi Japonu 13 .:f! ti donanmasının Cebelüttarık limanına 
kıknda mağlup etmiştir. Londra 8 (Hususi ) - lspan- 1ıirmesine cebren mani olmağa kalkıımasın-
~ ~ardan sonra Çoban Mehmet Da· yadaki vaziyet karşısında bey- dan da korkulmaktadır. 

~arkalı rakibi ile karşılaştı. Çoban nelmilel bir ordu teşkil edilerek Dahili harbın vaziyeti 
~ 0Ynadı ve Danimarkalıyı !'> dakika Madride gönderilmesi teklif edil· Londra, 8 - Bugün Cebelüttarık boğa. 
, saniyede mağlup etti. mic, fakat Berlindeki İngı'liz sefiri zında hükumet zırhlılarından biri Elceziras 

Müsab k l d ·· eş fede ... şehrini bombardıman etti. Mermiler ıoeh· t a a ar an sonra gur • ile Almanya Hariciye Nazın Norat " 
&.8l'on · • Ah l .. .. t.. B rin muhtelif yerlerinde infilak etmiı ve bir 

"- u reısı met e goru~ um. a· bu fı'kn'n cı'mdı'lı'k mevsıms' ı'z ol• h 1 ·~ b l l } f d ... ay i hasar ika etmiştir. Mermilerin biri .._ • eyne mi e güreş e erasyonu u - İs 1 
•Q\ırn~ kA "b 1 •v• • A duğunu ileri sürmüşlerdir. panya- ngiliz konsoloshanesine yakın bir yerde İn-
l&tib'ı katı i i e temas ettıgını, umumı da bugu"nkü vehamet devam eder- filak etmiş bulunuyor. Bombardıman yü· 

ın endisine :· 
< se bu fikir nazandikkate alına- zünden maktul ve mecruh düşenler çok· 

Türkiye- Mısır muahedesi 

Gazetemizin dünkü haberlerinden 

biri Mısır-Türkiye muahedesinin 

gelecek son baharda imzalanmak üze· 
re hazırlandığını, tatil mevsimi geçip 
siyasi faaliyet tekrar canlandıktan son· 
ra muahedenin Ankarada imzalanaca
ğını bildiriyordu. 

Türkiye ile Mısır arasında bir dost· 

luk, tabiiyet ve ikamet muahedesi yap
mak, senelerden beri konuşulan ve ara 
sıra matbuata akseden bir iştir. 

Bu işin şimdiye kadar başarılama -
masının sebebi, iki memleket arasında 
tesviye olunamıyacak mahiyette bir 

ihtilaf bulunması değildir. Asıl sebep, 
Mısırdaki siyasi istikrarsızlıktır. 

Filhakika, Mısırda milli itimadı 

E 
• lngifrıler ce C emİ)'eti Aluıam 

• ff4bef Va%İy•tİ 

• /spanyadarı alınacalt den 

H abeı - fti\b·an muharebes.inden 

tonra Cemiyeti Akvamın düıtüiü 

durum cidden hazindir. 
Milletler Cemiyetini bu vaziyetten kur· 

tarmak istiyen pek çok insan vardır. Bu a· 
rada, bir çok mühim İngiliz siyaset adamı 
da vardır. Bunların kanaatlerine göre dün· 
yanın istikbali umumi emniyetin müşterek 
bir zaman altına alınmasındadır. Eğer böy
le bir emniyet tesis edilemezse, umumi sul
hun her an tehlikeye girebileceğini peşinen 
kabul etmek lazımdır. Bu ise, çok feci bir 
ihtimaldir. Bundan ötürüdür ki f ngilte· 
rede, dünya sulhunun Cemiyeti Akvamın 
akibeti ile alakadar olduğu kanaatini bea • 
liyenler, bu cemiyeti takviye etmeye ma • 

haiz hükumet, ancak bir kaç ay evvel, tlıf yeni yeni tedbirler alınmasını zaruri gö-
iş başına geçti. Daha evvel hükumet, rüyorlar. Cemiyeti Akvamın icabında kul· 
ya idarei maslahat için iş başına geçen lanabileceği kendine mahsus bir ordu sahi

ve intikal devresinin devamınca işleri bi olması, alınması dü~ünülen bu tedbirle· 
tedvir ile iktifa eden ellerde idi, yahut rin ba§ında geliyor. 

milli itimadı haiz olmadığı son derece , * 
Son zamanda gerek lngiliz Kenyasın· 

vazıh olan Mısır milliyetperverlerin ... dan, gerek Mısır ve Sudan kaynaklarından 
ce türedi sayılan bir takım siyasilerin akseden haberler, Habeş vaziyetinin çok. 

elindeydi. Bu hükumetlerin iş başında karışık olduğunu gösteriyor. Habeş'deki J. 
bulundukları müddetçe Mısır, bir talyan işgal kuvvetlerinin bu münasebetle 
mücadele sahnesi idi. çok müşkül anlar yaııadıklan muhakkak 

Milliyetçi kuvvetler, iş başına na • addolunabilir. 
hak yere geçen ve diktatörlük yaparak Son günlerde Habeş çetelerile yapıldığı 

beyan olunan müsademeler, bu müsademe. 
milliyetçi kuvvetleri boğmağa uğraşan lere iştirak eden kuvvetlerin sayısı ve kul • 
siyasilerle mücadele ediyordu. Milli • landıkları silah itibarile hakiki birer muha
yetçi kuvvetler zorba ve baği tanı- rebe addolunabilir. Adisababa üzerine sal· 
dıkları bu siyasileri düşürmeğe mu • dırdıkları pildirilen çeteler, bu şehri azun 
vaffak olduktan sonra Mısırın zaman abloka altına almaya muvaffak ol· 

muş, şehri kurtarmak için, İtalyanlar ağır 
başına eski hükumetin yaptığı toplar kullnndıkları gibi üç motörlü büyük 
fenalıkları temizlemeğe çalışan ve ikti· bombardıman tayyarelerinden de istifade 
dar mevkiini yeni ve milli hükumet etmişlerdir. Bu muharebe otuz altı saat sür
için hazırlayan bir hükumet geçti. müş, şehirdeki bütün işgal kuvvetleri mü • 

Türkiye ile Mısır gibi iki eski dost aademeye i~tirak etmişlerdir. De.mek olu • 
ve kardeş millet arasında imzalana • yor ki Habeşistanda henüz huzur ve sükun 
cak dostluk ~tabiiyet ve ikamet mu • teessüs etmiş sayılamaz. 

h d · 'k.' ·11 t' .. kt l 1 Eğer, işaa ettiği gibi, Habeo imparatoru a e esı ı ı mı e ın yure en ge en 
da kalkıp memleketine gider ve bu mücadesamimi tezahürlerle karşılanacak bü • 
lenin başbuğluğunu üzerine alırsa, işgal 

yük bir eser olduğu için onun gerek kuvvetlerinin vaziyeti ziyadeaile fenalaşabi-
idarei maslahat hükumeti, gerek selefi lir. Şu hal, Habeşistanda henüz rahat ve 
olan hükumetle yapılması, ya ehemmi- sükunun avdet etmemiş olduğuna en büyük 

yetini düşürmek, ya layık olduğu hüs- delildir. 

nükabul ile karşılanmasına imkan ver· 
memek gibi bir netice doğurabilirdi. 

Bu muahedeyi, ancak iki milletin 

hakiki mümessilleri imzalayabilirler 
ve o zaman iki kardeş milletin müna· 

sebetlerinde yeni ve çok hayırlı bir 

devir açması beklenen bu kıymetli 

eser, iki milletin canlı ve hararetli al -
kışlariyle kutlulanır. 

* 

k .. <- Türkler beynelmilel maçlarda ' cakhr. tur. 
oruırned'k d" t" v .. .. mu·'şkül va muahedeyi, gelecek siyasi mevsimin ti ı çe uş ugunuz · , Madridin bu müdahaleyi icap Madridin şimalinde iki taraf da manev· 

./etlerden kurtulamazsımzı> sözlerini k d ld v ralar yapmakta ve imdad kuvvetleri bek· ilk ve en güzel hadiseleri sırasında 

İki kardeş millet arasında hazırlanan 

ispanyada son hasıl olan feci vaziyet 
gösteriyor ki, nihai muvaffakiyeti İster hü· 
kumet tarafdarları, isterse kıyamcılar ka 
zansınlar, bu hadiselerden doğan aksülamel 
dolayısile, artık bizzat İspanyollar dahi 
memleketlerinin mukadderatını yakın bir 
atide tayin edebilecek bir hale gelemiyecck. 
lerdir. Kendi evlatlarının soğuk kanlılıkla 

ve karşılıklı olmak üzere büyük bir kine 
mağlup olarak ihdas ettikleri bu kanlı du • 
rum, diğer milletlere acı, fakat halaskar 
bir ders olmalıdır. ispanya, hiç bir suretle 
te'lif edilcmiyen iki zıd «mistik)) in kurba· 
nı olmuştur. Böyle bir hale kendilerini kap. 
tıranlar için ispanyanın düştüğü çukur, 
akılların tekrar başlara gelmesini temin c• 

debilecek bir hnzim «mütekaddim hadiseıı· 
dir. - Selim Ragıp 

•oyl d' ettireçek kadar tehli e e o ugu 
e ığini anlattı. lemektedir. görmek, hiç şüphe yok ki iki memle • 

ta .. Cüreş takımımız maçlar yapmak üzere söylenmektedir. Asiler San Rafael geçidi yolu ı'le l\ılad· k d k l l k 
• ette e coş un sevinç ere arşılana-~·ı~· Çekoslovakya ve Münihc dave~ e- İngiliz gemilerini ve ride girmeyi istihdaf ediyorlardı. Fakat k 1"llıır ca tır. , 

ır. ki'" b b d hükumet kuvvetleri bu geçidi işgal etmiş 
Basketbolda Kazanamadık topra arını om ar ıman bulunuyorlar. 

lau Berlin, 7 (Sureti mahsusada giden ar· Cebelüttank 8(Hususi) - Hükii- Hükumet kuvvetlerinin tebliğine göıe 
l~~~ırnııdan) - Bugün Türkiye • Şili ta· met zırhlısı ( Jem) dün Alfasiras bugün hiç bir askeri hareket vuku bulma· 
,ı 6 s:tı arasında yapılan basketbol maçını şehrini bombardıman etmiştir. mıg, asiler hükumet tayyarelerinin bombar-

Yıya karşı 30 sayı ile kaybettik. ft ·ı dımanına mukabele edememiclerdir. B Diğer tara an ası ere mensup .. 
~'d erlin, 7 {Sureti mahsusada giden ar- k · d Madrit, 8 - Bir İngiliz yolcusunun ver· 
ı . a§ı-ı ... dan) - Tu"rk takımına 4 • o aa- bir topçekerin "Basili ,, ismın e- d'ğ' 1 Q "' &. .. ı ı ma lımata göre Madrid hükumeti 
·~: gelen Norveç takımı bugün Almanlarla ki bir lngiliz torpidosu üstüne müşkül bir vaziyete düştüğü takdirde Mad-

Ömer Rıza Doğrul 

·~ .. d-o,~ 

t~lılaştı, Maç çok heyecanlı oldu. ilk dev- ateş açmasını İngiliz hükumeti ridi tahliye ve Aücanti'ye geçerek mücade-

dc c Norveçliler bir gol yaptılar. ikinci asi General Franko nezdinde şid- leye devam edecektir. (Cümhuriyet) gazetesinde Yunus Nadi Avrupada bambaşka bir manzara görecek· 
r::ıe;rc gene Norveçlilerin hakimiyeti altında detle protesto etmiştir. General Frankonun bu ak,am cenup· halkın tahsili hala memuriyet alde etmek tik.ıı diyor. 
ine ~.an etmiştir. Norveçliler bu devrede Jf. tan taarruza g~mesi beklenmektedir. için yaptığını tebarüz ettirdikten sonra de· (Açık Söz) de:Nizameddin Naıif, Ber· 
~tın ır Rol daha yapmışlardır. Oyun 2 • o Toner 8 ( Hususi) - General sı·la" h k k ı mcktedir ki: ııllk ve hele orta tahsilini bi- linde bir talebe ile olimpiyat ataşesi Fuat 

llrı!arın rr.ağlubiyetile neticelenmiştir. Franko kuvvetleri boğazı geçer• aça Çl ığı tirmiş olacak bir çocuk niçin iyi bir çiftçi, Hakkı arasında cereyan eden müessif hu· 

H d d b. . ken yapılan muharebe esnasında (Bao tarafı 1 inci sayfada) duvaıcı, elckıril:çi gibi bir ehliyet sahibi diseyi kaleme alarak Fuat Hakkıya çat· 
ay ar a lr Cinayet ... ıkrı Salih og"lu l\.'lu t f "h t "I olına!ın. Mnarlf hayatımızda yapılacak makta ve ecnebi bir memlekette cereyan I; hükumet gemileri tarafından atı· ~ '$ s a a, .~ me o~ u 

' 
3

Yd d b' k AIA dd' k " · Halim birle e k b' b k k ı>ro .. rnınl:ırda kültür hayatile beraber ha· cdgn bu skandalı olimpiyat ata,.asine vük· Cla. ar a ıça çı ae ın so agın- lan mermilerin iki tanesi Cebelüt- ş re ır şe e e ·urmuş • ., " , 
Oturan M hm t E · · · d b' · lar, biri Ada nada, dig· eri Konyada ol • yat kültürü de hiç olmazsa birincisi l:adar !emektedir. ~\>j e e mm ısmm e ırı tarı'kta Britanya topragı"' na dücı-

lı.ı ... llde biçakla öldüriilmüş olarak bu- " mak üzere iki ortak daha bulduktan mevki sahibi olmalıdır. » (Kurum) da: Sadri Etem, bu seneki 
•ırtı müş oldugvundan mevki müstah- · 'k l h k k (Tan) dnAhmct Em.in Yalman, Avru-

b..> ll~t·.ır. Mehmet Eminin kayinbi- sonra genış mı yasta si a ·aça çılığı muhsulün bol olacağından bahsederken 
""er r- . kem amı'ralı gerek a·silerı· ve ger ·ıA h paıun bu(Yüııkü karmk v:ı.:i.vetine temas 

d;:-. .. ' '-Cmal Talha tarafından öldürül- · ve sı a satışı yapmıya başbmışlardır. "' • ~u mül5.hazaları ileri sürüyor: 
"~u d' · rek hükumet kuvvetlerini şiddetle B 1 K d k. kl l h ederek hu karışıklıkta i~i ııcbep göriiyoı: 

r-. ugü anla><ılmıştır. un arın onya a 1 orta arı si a s h <<r. 11ahsul az oldugvu zamaı1 da bol '- ... • 1 • Menfnat zıddiyetleri, 2 • iyasi mc% ep ıvı 
t b'ın"Yf"th 8Cbehi Mehmet Eminin protesto etmiştır. bayii Kaşıkçı zade Şükrü, Adanadoki muhcoleft:tı'. l ı v d d .. s· . ~,, t t l k " o r. ugu zaman a üşünuyoruz . ırın· 1

noirad· · · k ·· Bombardımanda ngi iz onso- ortakları da Mustafa Hilmidir. Emni-llıek :sı ·-rı~ı~ arısına tecavuz et· ıı Dün Anupayı )'alnız menfnnt zıddi· ide kıtlık diğerinde satışsızlık yüzünden 
emesıJıı losunun karısı yaralanmıştır. yet Müdürlüğü kaçakçılık bürosu, sı-

1 
· k ı d b .. · · · 

~--::-- • _ ::...:-=- ~~t c~ı ·ana 'oyuyor u, ·ugtın .::m ıçıne ı pr:ırı su!:kla karfı kar{ıya kalıyoruz.» 
...._. 9 Ağ p kı bir takip neticesinde bu şebekeyi ıkınca unsur dnha karışmıştı r. /- . rupn çok r- ! . ı.·t } l k .ı l t 

uatos azar gUnU M O D A' da -ıı d k 1 d ;,,t.·~ ıı ı:.. eın )\ına çare o arcı rJev e 
' mey ana çı armış, yapı an arama rı çetin giinler geçirıniııtir, fakat lıuglin~ .. ü ka-

SU YO!{ o EN ı• z YAR ı ş LA R '1 da 91 parça mu.~tclif ça~to . l~hanca 1 <lar çetin bir vaziyete hiç bir zaman ın;.ruz yaıdımmm k~y malısuliinü kıymetlen-

l
bulunmuş ve musadere edılmıştır. kalmnmışlı ı\vrupl\ e:ı büy[ik rnl!ı fırsatını dirml'.'::ıini iieri ıtüriiyor, ve köyHiııUn 

13u silahlar Müdafaai Milliye Veka-ı dhan harbinJen ~onra bı;ırdı. sulh masa· rt"fahı·ııın yeni geiışrrı sanayiimizc bir 
A11ı:ttô: v~ ı>rof es\'oneller arasında kfirck. velkeo ve kotra letine verilecektir. · Jımna hüsoimiyetlc aturulıaydı buKün pazal' olacusım söylüyor. 



SON POSTA Ajuatoa 8 

Sigorta Tekniğinin modern •sasları ü~•rine kurulmuı geni bir mlfessese: 

J ANONiM TÜRK 
SiGORTA ŞiR ETi 

Yeni postahane karşısında Büyük 
Sigortaya aid her müşkülünüz hakkında 

Kınaeıyan hanında faaliyete ~geçmiştir 

gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz 
'-....................................................... mm .......................................................................... __ • 

• 
ŞEBi ABERL 1 

Bir Cinayet 
Gedikpaşada boğularak 
öldürülmüş bir çocuk 

bulundu 

Gedikpaşada Asmakandil soka~ın • 
da 1 O numaralı evin bahçc~inde, boy • 
nundan iple boğularak öldürülmüş ve 
ağırca bir taş bağlanarak 11arnıca atıl
mış bir çocuk cesedi bulunmuştur. 

Bu ev yedi, sekiz yıldanberi Şerif 
paşa hanının odabaşısı Mustafanm ki· 
Tası altında bulunurken bundan iki ay 
evve1 boşaJmış ve 4 gün evvel Selanik 
Bonmarşesi müstahdemlerinden On • 
nik tarafından kiralanmıştır. 

Onnik evin bahçesini temizletiı ken 
sarnıcın içinde yüzü koyun durmakta 
olan bu ceset görülmüş ve polise ha
ber verilmiştir. 

Çocuk yeni doğmuş, gürbüz bir er· 
kek çocuğudur. Yapılan tahkikatta bu 
evin civarında oturan 20 yaşında An· 
nika adında birinden şüphe edilmiş ve 
bu kız isticvap edilmek üzere karako
la götürülmüştür. Zabıta tahkikata de
vam etmektedir. 

San'at usta mekteplerine 
talebe kabulü 

Maarif Vekaleti Ankara inşnat usta 
mektebine bu yıl leyli meccani talebe 
almağı kararlaştırmış ve keyfiyeti bü
tün maarif müdürlüklerine bildirmiştir. 
Buraya girecek talebeler ilk mektep 
mezunu olacaklardır. Müsabaka imti • 
hanlarına 17 ağustosta başlanacaktır. 

Diğer taraftan yurdda bulunan bü
tün san·at mekteplerine de leyli mec • 
cani olarak talebe alınacakhr. San'at 
mekteplerine gidecek talebeler Anka· 
ra İnşaat usta mektebine girecek tale • 
belerle birlikte imtihan olacak ve hep
sine ayni sualler sorulacaktır. San'at 
mekteplerinin imtihanlarına da 11 a
ğustosta başlanacaktır. 

iplik buhranı 

Sarı yerde bir 
tecavüz 

Dört kişi bir kızı dağa 
kaldırdılar, berbat ettiler, 
hepsi de yakalandılar ve 

adliyeye verildiler 
Sarıyerde bir kız kaçırma vak' a:sı ol

muf, Sadri, Dursun, Veysel ve Ali isminde 
dört ki§i ismet isminde bir kızı arabaya n
tnrak dağa kaçırmışlardır. 

Hadise hayli heyecanlı olmuş, İsmet 
evine giderken bu dört kişi birdenbire üze
rine hücum etmiJler ve derhal kiraladıkla
rı bir arabaya atıp kaçınnağa başlamışlar· 
dır. 

Bu araba Sarıyerdc arabac.ılık eden 
Ekrcrnin arabasıdır. 

Dört kafadar arabayı o kadar hızlı 

sürmüşlerdir ki ismetin bağırıp çağırması· 
nı iş.itenler arabayı takip edip arkasından 
yetişmeğe muvaffak olamamıılar v:: en 
kestirme hareket olarak zabıtaya ihban 
keyfiyet etmiılerdir. 

Yapılan ihbar üzerine jandarma derhal 
harekete geçmiş ve bir iki saat soma bu 
küstah ·mütecavizleri yakalamağa rnuva =· 
fak olmuıtur. 

Mütecavizler İsmeti dağa götürünce ba
ğırıp çağırmasına, çabalanıp debelenmesi· 
ne. ağlamasına, yalvarmuına bakmadan 
hayvani .zevklerine alet etmeic başlamış
lar, kızcağızı berbnt etmi§krdir. Jandarma
lar daCda bunları araıken kızın feryadını 

işitmişler, feryadın geldiği tarafa teveccüh 
etmişler ve mütecavizleri cürmümeıhut ha
linde yakalamı§lardır. 

Bunlar derhal yakalanmış, 1&.met te 
Sarıyere getirilmi~tir. 

Kızın adliyece yaptırılan muayenesin
de bitap bir halde bulunmuştur. Kızın !her 
tarafı çürük ve bere içinde kalmıı. bu hay
dutlann savleti karşıt1111da namusunu kur· 
tarmak için kendisini yerden yere çarpan 
kız bir hayli yara ve bere almıştır. 

ismet tedavi altına nlınmış, mütecaviz
lerin dördü de evraklarile birlikte adliyeye 
tevdi edilmi~lerdir. 

Üç deniz kazası 
lnönü tahtelbahiri kaza

zedeleri kurtardı 
lıtanbul piyaaasında 12 numaralı 

iplik buhranı vardır. 12 numaralı iplik 
pamuk ipliklerinin en çok jstihlak edi
leni ve halk tarafından kullanılanıdır. Saat 17,30 da Yağkapanı iskelesi san· 
Bunun için en ziyade bu iplik üzerin· dalcılarmdan Mahir Üaküdardan e.ldığı iki 

d 'h 'k'" l kt lkt t y k'" mÜ§teri ile İstanbula gelirken Saraybumu 

ı e ,1 .tı akr ydap~ mafj a ~~ . ısda e a· önünde suların cereyanına kapılarak dev· 
etınm oy ugu at uzerın en satış .1 . E • ·ı _ 'L b .. k d 

rı mış etra tan yetı.ı ere&. u uç azaze e 
yapılmamaktadır. kurtarılmıştır. 

T . t Sa • Oda"ı lstanbul ıcare ve nayı " * Kadıköyünde Rıza pa§ada oturan 
piyasasında bu hususta tetkikat yap • kadın berberi Hasan gezmek maks::ıdilt" 
mış bir rapor tanz.im ederek lktısat kendisine ait sandala binmi§ yanına Sofya 
Vekaletine göndermiştir. Oda yaptı· ve El eni isminde iki kız da alarak Fener -
ğı tetkikatta buhran tevlit edecek bir bahçe açıklannda dol&flillY& baılanıııhr. 
vaziyet olmadığı ve vekaletin koyduğu Bu sırada fiddetli bir fırtına çı'kmı§, kü • 
fiatın makul olduğu neticesine var • rcklcrden bir tanesi lunlarak sandal sula-

rın cereyanına kapılrnıı, Kınalıada önlerine 
mışbr. 

Vekalet ipTik fabrikatörleri ile te· sürüklenmi§tir. O sırada oradan geçmrkte 
olan Burgaz vapuru kazazedeleri kurt:ır • 

mas etmektedir. Eğer bu temas müs • 
K J k f 

L mıştır. 
bet netice vermezse ayseri ip i au- * Şi11ide Osman Beyde oturan Ali ?ğ-
rikası Vekaletin koyduğu fiat üzerin· lu Ahmet icaptan kendisinin idare ettiği 
den piyasaya iplik arzed~ek. bu da motörle Kadıköyden lstan'bula geçerken 
ihtiyaca cevap vermezse vekalet, Kızkulesi açıklarında henüz kime ait oldu
gümrük resminden fedakarlık yapa- ğu tesbit edilemiyen bir motörle çarpışını§· 

Ahmet kaptanın motörüne çarpan mo· 

rak hariçten iplik getirilmPSİnc müsa- tır. 
ade etmek suretiyle buhranın önünü 

~lacaktır. tör kazayı müteakip durmadan kaçını~, 

Ahmet kaptanın motörünün makinesi iıle

yemiyecek bir hale gelmiştir. Münhal mahkeme başkatipliği 
1. C. Müddeiumumiliğinden: 
Akfehir mahkemesinde 20 lira moaılı 

bir baıkatiplik münhaldir. fhti~as mahke· 
mesinden açıkta kalıın Baıkatip ve kanu· 
ni evsafı ~·:r. kitiple.rden mddi olanla
rın ribı> ~ 10 ağustos gününe kadar Ak· 
~ '-i.. MliGdeiumumilijine müracaat et
mdcri. 

Suların cereyanına kapılan motör Hayır
sızada açıklarına doğru sürüklenmeğe bn'}· 
lamı§, h~ sırada Hayırsızada açıklarında 
dolaşan İnönü denizaltı gemisi, Abnıedin 
feryadını işid~rek yanına sokulmuş Ahme
di ve motörünün bir kısmını kurtnrıp Ka -
dıköyüne getirmiı:tir. Kazayı yapan motö
rün kime ait olduğu tahkik edilmektedir. 

Bir taarruz 
Güzel san~atlar akademisi 
müdür muavinini dövdüler 

Güzel San 'atlar Akademisi müdür 
muavini Yahya Galatada Necatibey 
caddesinden geçerken Ortaköyde otu • 
ran LUtfü isminde biri karşısına çık • 
mış, tecavüz etmiş, ve müdür muavi· 
nini dövmüştür. 

Yahya derhal polise mürr.caat etmiş 
kendisine ortada hiç bir sebep yokken 
tecavüz ve taarru~ edilmesinden şika
yet etmiştir. 

Liitfü yakalanmış, hakkında takiba
ta başlanmıştır. 

Şark seyahah 
Kars ve hnvalisine bir seyahat ya • 

pacak olan 150 kişilik üniversite ve 
yüksek mektep talebesi grupunun lis· 
tesi dün alakadar makama verilmiştir. 
Bu seyahatte hayvan ve otobüs yolcu
luğuna tahammül edemiyecekler.i dü
şünülerek kız talebenin seyahatine 
müsaade edilmemiştir. Fakültelerde ili
şikleri olan, yani imtihanlannı 
ikmal etmemiş bulunan tdebenin de 
eeyahatine müsaade edilmemiştir. 

Seyahat 32 gün sürecektir. 

Şark şimendifer kumpanyasımn 

murahhasları 

MEKTUPLARI 

Cızlaved amelesinin bir şikayeti ve 
sanayi Müfettişinin cevabı 

Cızlavet lastik fabrikası amelelerlnden nl- Jdk ettirdik, Sanayi Müfettişi dedi ki: 
dığımız bir mektupta fabrlkadaki bütün Türk 
amelelerln ortada hiç bir sebep ve bahane 
yikken işlerinden çıkarıldıkları ve yerlerine 
Yahudi runele alındığı blldirllmektedlr. Bu 
mektubu yazanlar fabrika tesis edildiği ta
rihten itibaren çahftıtlarını ve flr.ıdi tendi 
yerlerine getirilen Yahudi amelelere de s:uı'

atı kendllerln1n öirettiklerinl ilAve etmek-

- sızın matbaaya mektup gönderen ışcner 
evvelki gün bize de geldiler ve Uistik fabrl -
kasında MuvesI vatandaşların knyrılarnt 

Türk işcllerlnin mağdur edildiğini söyledi -

ler. 
Fakat bu ameleler bize resmen lstid:ı. ne 

müracaat etmediği için bu hususta hlç bit 
tedlrler. Ameleler resmi blr makamın vazı - muamele eyapamadık ve yapamıyacağıllllZ1 

yelleri ile atakadar olmasını rica etmekte - söyledik. Ne zaman bize istida ile müracaat 
dlrler. ederlerse blz de o zaman işi tahkik eder ve 

Blz bu mektubu dercetmeden evYel kcyn- hAdlseyi Vekfüete bildlrlrlz. Tabll VckAlet de 
yeti İstanbul Sanayi Müfettişliğinden tah - o zaman ıcabedcn şeyi yapau 

Limon tüccarlarmm müracaatı 
ltalya piyasamızdan mühim mik • 

tarda kuşyemi, arpa, buğday ve alelu
mum hububat ve zahire istemektedir. 

Oç otomobil çarpışması 
Niıantaıında Vali konağı caddesinde 

Şoför Kemalin idaresindeki 2249 numara• 
lı otomobil ile belediye sulama idaresfoc 
ait ıoför Oımanın idaresindeki otomobll 

ihracatçılarımız İtalyaya ne şekilde çarpışmı§lardır. Belediyeye ait otomobil 
mal gönderilebileceğini alakadar daire- ehemmiyetli surette hasara uğramış, Kema• 
lerden tahkik ederek İtalyanın bu tale- Ün otomobilinin de çamurlukları parçalan· 
bini karşılamak istemektedirler. rnııtır. 

Bugün ltalyaya karşı Türk parası • * Pnngaltı caddesinde, vatman Ati• 
nın kıymetini koruma hakkındaki 1 J rnedin idaresindeki tramvay ile Sular ida• 
sayılı kararnamenin 3.5 inci maddesi .resine ait §Oför Hüseyinin idaresindeki o• 

t tb.k d'] kt d' B .. · tomobil çarpışmı§lnrdır. Travmay ve oto• a ı c ı me e ır. una gore, yanı . .. 
ı 1 1 k 1 k b·ı· d İ mobıl hasara ugramıılardır. 
ta yaya satı aca ma mu a ı ın e • *ş· ı·d 8 .. "'kd . k 1 
1 d d 

· k al ış ı en uyu ereye gıtme te o an 
Şark Oemiryollurı malzemesi ile ta ya an a aynı ıymette m getır • ve k · f 11.~ h d d d ki arnesız şo ör ıne me in i aresin e 

işletme imtiyazının hükumete saLlma- tilmesi mümkün olmaktadır. 81 O numaralı otobüs Mecidiye köyü cndde.-

sı müzakerelerinde bulunmak üzere İtalyadan öteclenberi idhal ettiğimiz sinden geçerken 191 7 numaralı otomobi'lc 
kumpanya tarafından meclisi idare re- en mühim maddelerden olan pamuklu müsademe etmiştir. Otobüs içindeki ahali 
isi vekili Dövinin riyasetinde meclisi mensucat", pamuk ipliği, makine, las- büyük bir heyecan geçirmiıtir. Şoförüıı 
idare azalarından Bakl, Malzak·dan k b sarho~ olduğu anlaşılmış, takibata ba~lan· tik mamulatı, limon ve ;şap a gi i 
mürekkep bir heyet seçilmi~tir. Bu mallar şimdi idhal edilememektedir. mıştır. 
heyete B. N. s. Bankası tarafından ta- Bunlardan ancak bir kısmının idhali Buğday rekoltemiz fazla 
yin edilecek bir murahhas iştirak ede- kabil olmaktadır. Bunun için alakadar 

k · Bu sene buğday rekoltemiz geçen 
ce tır · tüccarlar ve bilhassa limon idhalatçı • 

seneye nazaran çok fazladır. Dünya 
Bakl ile Malzak Pariste bulunmak • ları hükumete müracaat ederek gerek buğday vaziyeti bizimkinin aksine o· 

tadır. Dövi bir kaç gün aonra Parise gümrüklerde bekliyen limonlarının çü- larak fena olduğu için Avrupanııı 
giderek merkezden talimat alacak ve rümemesi ve gerekse ltalyadan gelen muhtelif memleketlerinden fazla ta· 
heyetle beraber lstanbula gelerek An- sipari lerin karşılanabilmesi için İtal • lepler gelmeğe başlamıştır. İsviçre, Al· 
karaya gidecektir. ya ile ticaret anla~ması yapılıncıya ka· manya, Yunanistan ve Belçikayu aliv• 

dar memlekete bir miktar limon idha· re olarak fazla miktarda buğday satıl· 
Bekçiyi yarahyan mahkum oldu lin~_:zin v:rilmesini istemişler~i::__ mıştır. 

Sarhoş bir halde Beyoğlunda rezalet Buğday ihracatımızın hu sen.e 500 
çıkarırken kendisini teskin etmek iste- J yeni Neşriyat 1 bin tona kadar yükseleceği tahmin e-· 
yen mahalle bekçisi lbrahimi kasığın .'----------- - - ------ dilmektedir_. _____ _ 

Yücel - Aydan aya gösterdiği mkişaf ile 
dan yaralamaktan suçlu Dayı Mehmet Tülü U U Ub memleketim1iin yegi\ne kültür mecmuası ol- n ve z m m ayaası 
dün ikinci ceza mahkemesinde bir ay 
27 gün hapse mahkum edilmiştir. 

mağa dııha çok bak kazanan (Yücen 1n inhisarlar idaresi önümüzdeki mü • 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

ağustos sayısı da çıktı. Bilhassa, rejim buhra- bayaa mevsimi için hazırlıklara başla• 
1 nı ve muvaffakıyetin sırrı ve Saadet Vn.disl mıştır. Tütün rekoltemiz geçen c:enele• 

adlı yazılartyle Tahlr oi!Wlun eski İstanbulun re nazaran çok iyidir. Üzüm vaziveti• 
§imdi kaybolmuş bir tarafını canlandıran ne- nin de geçen senelere nazaran pe:k 

ııs blr makalesi Te Tolstu:,ııın ve 1iirgenev'in farklı olmadığı tahmin edilmektedir. 

Ba sece nöbetçi olan ec:.züaaeler 
,unlardır: 

Jat..bul cihetinddDJer: 
Ak.sarayda (Ziya Nuri), Alemdar • 

da (Abdülkadir), Bakırköyünde (Mer· 
kez), Beyazıtta (Sıdkı), Eminönünde 
(Hü:mü Haydar), Fenerde (ATif), 
Karagümrükte (Arif}. Küçük pazarda 
(Hikmet Cemil), Samatya, Koca Mus
tafapapda (Rıdvan), Şehıemininde 

(Nmm), Şehzade.başında (Halil). 
Beyoğlu cibetindekiler: 
Galatada (Hüseyin Hüsnü), Has • 

köyde (Barbut), Kasımpaşada (Mü -
eyyet), Merkez nahiyede (Della Mo ~ 
de), (Kinyoli), Şişlide (Nargileciyan), 
Taksimde (Limonciyan). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada (Merkez), Heybelide 

(Yusuf), Kadıköy Altıyolda (Mer • 
kez), Modada (Moda), Üsküdar Ah
mediyede (Ahmediye). 

cüzel iki ya2':1Slllı ihtJva etmektedir. Bu sene şarap istihlaki fazla oldu • 

--· - ğundan İnhisar idaresinin fazla üzüı11 

TAKViM 

Rumt sene 
Ufü2 

Temmuz 
26 

&ABAH 
::>. D. 

34 
02 

9 
5 

A<'iUSTOS 

8 
Arabt sene 

1855 

Resmi eene 
1~36 

CUMA R TESi 

Cem. evel 
19 

-Hızır 
95 

lMSAK 
S. D. 
7 45 
3 04 

ö~ıo ]kindi Akşam Yatsı 
--..,..--~--~-ı---,.---ı 

t.. 

z 

::ı. D. S. D. "'· D. S. D. 
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mübayaa edeceği tahmin edilmektedir. 

Zehirli gaz kursu bitti 
Y erebatandaki kimya cnstitüsünd0 

liselerin kimya muallimleri için eçılatı 
ve yirmi gündenberi devam etmekte O' 

lan zehirli gaz kursu dün bitmiştir. 

, MONTRÖ 
büyük siyası zaferinden sonra 

Çanakkale 
ve ordumuzun girişi • BOyllk tören 

RESMİ GEÇID 
TOrkçe izahatlı filmi bugünden 

itibaren 

~ FERAH SiNEMADA 
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Birecik • 
ımar 

A 

e 
Fırat üzer-inde köprü olmaması ve yolsuzluk 

kasabanın ve civarının iktisadi sahada 
inkişafına mani oluyor 

bu 

ir spor faciası 
İzmitte bir genç top 

oynarken öldü Kızılcahamamın Çrıpan köyünde 16 yaşında iki çocuk 
bir adamı yaraladılar, bir adamı da öldürdüler 

İzmit (Hususi) - Hasan adlı bir çekmiş, ve Ahmedi muhtelif yerlerin· Kızılcahamam 
(Hususi) -Çel-
tikçi Nahiyesine 
bağlı Çırpan kö -

Yünde bir cinayet 
~lenmşitir. 

Cinayeti işli • 
)'en Kemal ve o 

RUllan Nuri ile 
_.Yusuftur. Bunlar 
davarlarının Ah • Katillerden 16 
ınet ve Mustafa • yllŞlllda Nuri 

nın davarlarına karışmasından kızmış
lar ve zaten eskidenberi aralarında bir 
kin olduğundan davarların birbirine 
hnşmasına sen sebep oldun diye Ah
ınetle kavgaya başlamışlardır. 

Bu kavga sırasında Kemal bıçağını 

Karamanda iki memur 
mahkOm oldu 

Karaman (Hususi) - Karamanda 
geceler gündüzden çok daha serin ol· 
duğu için halle şehir parkına toplan· 
tnakta nezih ve masrafsız bir surette 
geç vakitlere kadar eğlenmektedir. 

Karaman malmüdürlüğünde memur 
iken tahtı muhakemeye alınan memur
lardan Sadık ile tahsildar Tevfik mah
kum olmuşlardır. Sadık iki buçuk sene 
hapse 299 lira da ağır para cezasına, 
tahsildar Tevfik de iki buçuk sene hap
se 200 lira da ağır para cezasına çarp· 
tınlrnışlardır. 

genç stadyomda top oynarken yediği den yaralamıştır. 
Ah l k w ba 1 bir tekme neticesinde ölmüstür. Müd-met yara anınca açmaga ş a- . . . • 

K al ik. · d 16 d l deıumumılik tahkikata el koymuştur. 
mış, em ısı e yaşın a o an o-
ğullar Nuri ve Mustafayı ve daha iki 
adamını Ahmedin peşinden koştum a
ğa başlamıştır. Bunlar ~llcrinde ta • 
banca olduğu halde Ahmedi kovalsr
larken karşılanna Ahmedin kardeşi 
Mustafa çıkmış, bunlar da Ahmedi bı
rakarak Mustafayı tabanca kurşunu ile 
delik deşik ettikten sonra belki ölme
miştir diye müteaddit yerlerine de bı· 
çak saplamışlardır. 

Kağıt fabrikasının açılış töreni 
lzmit, (Hususi) - Sülüloz fabrika

sının temel atma ve kağıt fabrikasının 
açılış töreninde bulunmak üzere Baş· 
bakan ismet İnönünün ve iktisat Vekili 
Celal Bayarla diğer bir çok zevatın bu 
ay içinde şehrimize gelecekleri söylen· 
mektedir. 

Keyfiyet merkezden duyulur du • lzmit tütün işçilerinin dilekleri 
yulmaz müddeiumumi ve doktor vak'a 1 "t (H A) 1 · t'"t" ·· b' . . . . znu ususı - zmıt u uncu ır 
mahalline grt:nuşlerdir. Katıller hemen I k . Halkı k · · · · 

. . . . meme ettir. n e serısının geçım· 
tutulmuşlar ve adlıyeye tevdi edılnıış- l . t " t " d d' B d d 1 t 'tt 
I d. erı u un en ır. un an o ayı zmı e 
er ır. tütün işçileri ve tütün mağazaları 

Gaziantepte bağ bekçileri 
teşkilata baglandr 

Gaziantep (Hususi) - Belediye, 
bağ bekçiliğini teşlcilata bağlamıştır. 
Bunlar her ay belediyeden aylıklarını 
alacak ve bu para belediyece her bağ 
sahibinden alınacak ufak bir ücretle 
tesviye olunacaktır. 

Bu i~ bilhassa bağ ve sayfiye haya
tını uyandırmak kastile yapılmıştır. Şu 
intizam asayişi daha fazla temin edece
ğinden kimsede emniyetsizlik kalma
mış olacaktır. Filhakika, bu sene J;>ağa 
göçenler geçen yıldan artıktır. 

çoktur. Bu arada inhisarlar idaresinin 
de bir tütün işleme deposu vardır ve 
burada iki yüze yakin amele çalıştırıl
maktadır. 

Bu işçiler son zamanlarda çok müş· 
kül vaziyette kalmışlardır. Söylendiği
ne göre bu fakir adamların cumartesi 
günlerine ait yevmiyeleri kesilmekte 
imiş. Ameleler alakadar daireye müra
caat etmişlerse de hiç bir netice alama· 
mışlardır. 

Birecikten bir rörünlif ve Fıratta ğ>tidai bir kayık.la nakliyat 

Birecik (Hususi) - Fırat nehri ke- racatı büyük bir yekun tutar. Nakli .. 
nannda on üç bin küsur nüfuslu bü • yatta Fırattan istifade edilmektedir~ 
yük bir kaza merkezi olan Birecik, a ~ Ancak, Fırat üzerinde bir köprü hu -ı 
sırlardanberi bakımsız kalmış kasaba • lunmayışı ve yolsuzluk ticari inkişa~ 
larımızdandır, bunun için imarı uzun güçleştiren iki mühim amildir. Bilhas, 
zamana ve çok paraya mütevakkıftır. sa, köprüsüzlük çok acıdır. Antep v~ 
Bütçesini kırk be~ bin liraya iblağ mülhikatından gelen yolcular, her nev~ 
etmiş olan belediye, üzerine aldığı şeh· nakil vasıtaları ve hayvanat sala ben, 
ri güzelleştirme işine ehemmiyetle de· zer bir garibe içinde diğer tarafa geç • 
vam etmektedir. mektedir. Sahilin öbür tarafından b~ 

Belediye, bilhassa temizliğe ehem - cihetine geçmek için de ayni rnerasima 
miyet vermektedir. Şehir dışında güzel riayet etmek zaruridir. Köprü, yalnı1 

f b. zbah .. ek ma Birecig" in deg" il, bütün o civarın ve hat· ve enni ır me a, orn ev ve • 
kine ile işleyen büyükçe bir kayık yap- ta Urfa ve Antebin iktisadi bünyele 
tınlmıştır. Belediye reisliği kaymaka • rinde değişiklik yapacaktır. Birecikten 
mm üzerindedir. Urfaya giden yol da çok bozuktur. 

Birecik bu civarın ehemmiyetli ti· Dört saatlik mesafe, 'ancak on iki sa • 
caret merkezlerinden biridir, kasabanın atte, o da bin müşkülatla katedilebil • 
canlı hayvan yün, bağ ve buğday ih· mektedir . 

, ......... --------~-:-:-
Gelibolu da tufam andıran Şarbon hastahğma karşı 

Tokatta frengi mücadelesi 
Tokatta yağmurun zararları Tok.at (Hmusi) - Sivasta çalış· 

' ! okat (Hu.usi) _ Sürekli yağan makta .olan frengi mücadele heyeti V c
yagmurlar neticesinde Kehsi ve Biske- kalctin emri üzerine buraya gelerek 
ni bağlan arruıından geçen dere tafmlf eski memleket hastanesine ycrl~iş· 
'Ve etrafındaki bağlan ve tarlalan tahrip tir. Heyet Tokadın bütün mahaJlelerini 
etmiştir. Bundan ba~ka hemen hcnıen gezip muayene etmektedir. Frengi gö
bütün köyleri su basmı~tır. Bilhassa rülen ,ahıslar tedavi altına alınmakta 
Emir Seyit ve Bishenl köyleri yağmur t~daviden kaçanlar da zabıta kuvvetile 

Diğer taraftan başka tütün mağaza· 
larında da cumartesi günleri amelenin 
sabahtan akşama kadar çalıftırıldığı 
söylenmektedir. İ~it tütün işçileri bu 
halin iyi bir neticeye bağlanmasını dile
mektedirler. 

yağmurlar yağdı lzmit, 7 (A.A.) - 193G senesi ni· 
Gelibolu (Hususi) - Salı günü sa• san, mayıs, haziran ve temmuz ayla .. 

at tam 12 de ağır ağır bir yağmur baş- rında vilayetin muhtelif kazalarınd~ 
lamış ve bu yağmur şiddetini gittikçe hastalık çıkmamı~ olan sürülerdQ 
artbrmıştır. Bir aralık müthiş bir hrtı• 14,981 koyun, 2,346 keçi, 1.478 sı • 
na ile kanşık ve tufanı andırır bir hal ğırdır. 

dan çok zarar görmüşlerdir. zorla getirilmektedir. 

Maraş'ta Kanlıdere kapahlıyor 

İzmitte meyvacılık 
Derbendde bir meyva 

almıştır Bu hal iki buçuk saat devam ,. d l lcı 
istasyonu tesis edildi etmiş, bu ara.da badem ve ceviz büyük.. 121 manda, 11 at ~~ı surette a a 

-- 1 .. v •• d dol .. t K ha · ve şarbon aşısına tabı tutulmuştur 1 
1 ugun e u yagmı' ır. asa cıva- al k k .. ··ı d d İzmit (Hususi) - zmitte son za· b' 'k' -l.l .... .- d '' .. .,... Ayrıca hast ı çı an suru er e e 

rında ır ı ı yere ,.~uu uşmurur. b'k ed'l · 
manlnra kadar devam eden yağmurlar a· k f k h tel f lmuı:ı bag w- 4.593 hayvana bu aşı tat 1 1 mı~ 

li L _ • • ır aç u a ayvan e o T• l .. . • d v ril.ı 
mahsule hay zararuu: ~rmıştir. Bağ. la k _ .. c· y v u kesil- ve hasta ıgın sırayetine mey an e 

ların gözt~ ve k.ükür~le ~~a~mış .ol· m~şç~e ~r~:!:r~~: ~~ut1:8: ;ırtına· ~.~.en .~ı~~ıkları yerde hastalık sön ; 
masına ragmen hruıtalığm onune gPçıle- I d H Ik b" "k b' korku geçirmiş· durulmuftur • 

kted. ı ır. a uyu ır ....... meme ır. . .___..... · 

Köylü mahsulün istenilen fiatla satıl- tir. • • ..... -~,~,~aA~d~~ı.-s-el~:-e-· r--· 
madığından ve elde edilen para ile de Tarsus esnafımn bır dılegı 
ziraat bankasına olan borç taksitlerinin Tarsus {Hususi) - Burada müthiş R 
ödenemediğinden şikayet etmektedir. sıcaklar hüküm sürmektedir. Bugünler- 8f$1S1nd 

İzmit valisi Hamit lzmitte meyvacı· de derecei hararet :30-35 arasındadır. Susuzluktan şikayet 
lığın inkişafı için çalışmaktadır. 11~ ola· Halk yaylalara ve Çiftehan kaplıca -
rak Derbendde nümunelik bir meyva sına koşmaktadır. Erenköy, Fınn sokak. numara 8 

istasyonu vücuda getirilmiştir. Ankara Tarsus esnafı belediyeye bir istida Hanede mukim; rirde vaziülimz 
Yüksek Ziraat Enstitüsü profesörle· ile müracaat ederek dükkanların açılıp İmset bendeniz, 

Kezn; rinden Gassir de bu maksatla şehrimiz- kapanma saatlerinin bir nizam altına 
b Bulunduğum sokak, de bir tetkikat yapmı~ ve neticede iyi nlınmasmı rica etmişlerdir. Belediye u d b lk 

T Ve civannda ikamet e en a 
çalışıldığı takdirde burada nefis meyva· haklı talebi tetkik etmektedir. Yurdun Namına işbu istidayı, 
lar yetiştirmek mümkün olduğunu bil- bir çok yerlerinde olduğu gibi Tarsusta Makamı valayi 
dirmiştir. da bu işin bir intizama gireceği gü~ü Belediyeye takdir eder, 

Tarsus esnafı ümitle beklemektedır. Ve der; 
Tokatta bir otobüs kazası T nrsusta dükkanlar sabah namazından Deriz ki sıcakların oiddet kesbettii~ 

Tokat (Hususi) - Altı numaralı evvel açılmakta gec.~ ~arıların ka~ar 
T k T h l t tob- ·· •· 'd açık kalmakta, mevsımın en sıcak gun-o at • ur a pos a o usunu ı are . k 

. Maraş (Hususi) - Her :W tarafın· tür. Çünkü, burası evvelce bir hastalık eden şoför Osman fabrika hastanesi 1erinde esnaf rahat nefes alabilece va· 
- oturan eski Türk derebeylerinin hu· ve mikrop yuvaeı idi. Şimdi bulvar ha- önünden geçetken Turhal şeker fahri- kit bulama~_ak_t_a_d_ır_. __ _ 

Cana yettiği, 
Bugünlerde hem, 
Ne gündüz, ne gece bir dirhem 
Su bulamamaktayız .. 

dutlarını tecavüz edenleri diri diri at· line aclmektedir. kası amelelerinden Beki!:e çarpmışhr. 1 "f · ar IAm 
~alarından kinaye olarak Kanlıdere ta- Derenin kapanması sırasında ufak Bekir çarpma neticesi üç dört metre SÜ· zmı rn ım p .. 

ır edilen büyük dere kapatılmaktadır. bir kaza vukua gelmif ve kapatılan bir rüklendikten sonra ölmüştür. Bu işde İzmit, 7 (A.A) - Profes.o~ ~an -
Belediye tonozlarla bu dereyi kapat· kısım çökmüf İse de bunu yapan mü· şoför Osmanm ihmali görüldüğünden sen tarafından yapılan lzmıtın ımar 

~uretile en büyük hizmeti görmüş· teahhit ödemeye mecbur tutulmuştur. tevkif edilmiştir. planı gelmiştir. 

* Elmalı bendinden evlerimize 
Döşenmiş kurşun boruların bize 
Zerrece faK:lesi olmuyor .. 
Dolmuyor; 

Pazar Ola Hasan B. Diyor KJJ 
Musluk açık dursa akşamacak. 
Bir bardakt .. 
Tk 

Hasan Bey - Ben, a7İzin1 ı . . . Çocukken İmtihanlarda 1 ... Gençlikte kadın 
~Yat~~a, daima dalgaya kur- dalga 1reçerdim •• cahil kaldım; akhmı perİfan etti; , 

an gıtbmJ 
Vanmı yoğumu süpürdü. ruma okuyor l 

dalgası 1 ... Daha sonra para dalgası •. ! ... Şimdi de sıcak dalKası ca· 

Dedi susuzluk cammıza 1 
yanımıza 

Kimse uğramaz oldu kir kokumuz 
dan 

Bir z man 
D aha beklemeye k lmadı mecal 
Bu hal 
Bir hale benzemeli artık... 

işbu ciheti 
Cıheti 

* 
Belediyeye 

Hacetimizi is"af ctsın diye 
iblağ ederiz.. 

IMSET 
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Macaristanda iki operatör 
bir ameliyat yüzünden 

düello ettiler ! 
Çarpışına kıyasıya oldu, ikisi de ağır surette 
yaralandılar, buna rağmen aralannda düelloya 

sebep olan iddia hala ortada mevcut 
Bundan bir 

~aç giin önce 
Ma ca ris ta nın 
merkezi olan 
Budapeştede bir 
ClüeHo hadisesi 
vuku buldu, dü
~IJo iki genç ara-
11nda. keskin, a • 
ğır kılıçlarla ya
pıldı. 

Düellnyu ya -
pan iki genç de 
doktor ve ikisi de 
opcratördiirler 
Düello ımasında 
ilci gencin de 
birbirini öldürmek ıçın ellerinden ge· 

len her şeyi yaptıkları görüliiyordu. 

Düello, para, kadın, şeref, haysiyet 
tor bir hasta üzerinde yapılan l\meliya· 
yüzünden vuku bulmamıştır. İki dok
tm doğru olup olmadığını münakaşa 
etmişler, münakaşayı bir neticeye bağ
la.yamadı1darı için düelloya k.arar ver
sniflerdir. 

Şimdiye kadar yapılan düelloların 
~iç biri de ilmi ve mesleki bir sebep 
r~zünden vuku. bulmadığı için bu iki 
~acar genci yeni bir çığır açmış bulu· 
puyorlar. 

İki gencin biri doktor Farkos, biri 
ıle doktor Krauss'tur. 

ikisi de belediye hastanesinde çalı
flyorlardı. Geçenlerde doktor Farkosa 
kanserden mustarip bir hasta getiril • 
eli ve konaoltaıyon yapıldı. Doktor 
Krauss'a göre haataya ameliyat yapıl

maması gerekti. Doktor F arkos ise 
baetanın ameliyat ile kurtanlmasına 

imkan bulunduğu fikrinde idi ve ame
liyatı yaptı. 

Doktor Farkoı, ameliyattan ıonra 
arkadaflarına neticeden bahıeÖiyordu. 
Krausa itiraz etti ve ı 

- Sen, dedi, haetaları birer insan 
değıil, birer vak'a saymakla hata edi· 
,orwn. Bu hastaya ameliyat yapılma
ıı yanlıştı. Çünkü daha önce kendisi -
ne ameliyat yapılmıf ve netice alı • 
namamıftır. Fakat ıen, bu uvak'an Y.1 
denemek, hak'lcında konuşmak ve yazı 
yazmak istediğin için ameliyatı tekrar 

ettin. Bu hareket yanlıştır. 
Doktor F arkos kızdı ve arkadaşı • 

na: 
- Sözünü geri al 1 dedi, çünkü ben 

hastayı kurtarmak imkanını düşüne • 
ıek ameliyatı yaphm. 

Doktor Krauss sözlerini geri alma-

dığı için münakaşa kızıştı ve iki 
doktor birbirlerini evvela tokatladılar, 
sonra düelloya karar verdiler. 

Muayyen saatte doktorlar ve şahit
ler düello yerinde hazır bulundular ve 
insan hayatını korumağa yemin eden 
iki doktor kılıçları efe alarak karşılaş· 

tılar . 

Düello iki tarafın birinin, o -
tekini öldürmesine kadar devam ede
cekti. 

Yerilen işaret üzerine iki doktor dö
vüşmeğe bafladılar. Fakat o kadar 
sert dövüşüyorlardı ki bir iki hamleden 
sonra kılıçlar büküldü ve değiştirildi. 
İkisi de yaralanmış ve yaralarından 
kan fışkırmıştı. Fakat bu kadarı birini 
de tatmin etmedi. ikisi de birbirine 
hamle etmekte devam ediyorlar-
dı. Nihayet doktor Krauss tid -
detli bir hamlede bulunduğu 

için arkadaşı da mukabele etmiş, neti· 
cede, Krauss kafasının ortasından ye
diği bir darbe yüzünden yere yuvarlan

mış ve düello yerinden kaldırılarak 
tedaviye götürüldü. 

Farkoa C:la feci bir vaziyette yara • 
lanmış olduğu iç.in o da hastaneye kal

dırıldı. 

Farkoaun yaralari kapanmış ve 
hastaneden çıkıp vazifeİine baı;ılamıt • 
tır. 

Doktor Krau11 ite hlli tedavi edil

mektedir. 

Maksadı, iyilettikten sonra bir mu
ayenehane açmak istediği için, hasta· 
neden istifa ctmİf bulunuyor. istifana
me.sinde «arkada9lar arasında ahenk 
bulynmadığm için çekilmek istediğini 
söyl~miştir. Doktor Krauss, hala yapı
lan ameliyabn yanlış olduğu fikrinde

dir. 

. CÖNÜL iSLE·tıı' 
• 
iyilik yaptım 
Diye sevgimi 
Sögligemigorum 

«Bir yolculuk esnasında tuhilf bir te
.. düf neticesi olarak bir kızla tanıştım. 
Ona karfl insani bir \•az.if e yapmak la • 
Dm geldi, bu vaz.iyet dost olmamıza ıe

l»ep oldu. Şimdi dostça ve kardeşçe 

tnektuplaııyoruz. Ayrı §ehirlerdeyiz. Fa· 
lat ben onu seviyorum. Yalnız sevgimi 
.öyliyemiyorum. O da mektubu eksik 
etmiyor, hatta benim son zamanda mek. 

tubumu azaluığımdan şıkayet ediyor, 
eevgimi söylemcğe cesaret edemiy.:>rum, 
çunk.ü yaptığım iyiliğin diyetini iıtemck 
aibi bir şey olacak diye korkuyorum. 
Malı:aadım macera yapmak değil, onun
la mee'ud bir yuva lıurmaktır, bana na-

eıl hareket etmekliiimi tavsiye edersi 
rıizJ)) 

Ali Yurdakul 
Ei• ima bir macera atkı teklif et

tnek İtteseydiniz, dütünceniz doiru ola· 
l.ilirdi. Halbuki Iİz aevaiııizde ıamimi
IİDİz Ye onunla e•lemnek istiyorsunuz. 
Bu takdirde İf kolaylapr. Doirudan doi- 1 
taya ailesine müracaat ederek luzı ia -
tssiniz. Bu ıuretle me.eleJi kökünden 
laalletm.it olursunuz. 

* Uz.unköprüde U. Y. R.: 
Bence ailenizin dütünceıi daha doi· 

nadur. Onlar ıizi birdenbire sefalete diit
müı ıörmek istemiyorlar. Siz kafanızla 
değil, lıiuinizle düıünüyoraunuz. Yarın 

hialerinia dmduiu zaman ailenize bak 
~erininD. Fakat o akit İl İfden ıeçmİf 

olur. ı 
TEYZE 

SOM POS'ıA · 

Konuşma 

Hilmi Ziya Ülken 
Nurullah Ataç 

Hilmi Ziya Ülken' in uYirminci asır fi. 
lozofların ( 1) adlı yeni esı-.rinden bahse • 
debilmek isterdim; fakat o kitap, benim 
gibi kimselerin bir hüküm vermek için de
ğil, ancak istifade için okuyacağı kitaplar· 
dandır. Mevzuu, bugünün insanını en ziya
dı-. alakadar etmesi lazım gel~n mevzu: 
zamanımızın baılıca fikir cereyanları, içine 
karışmış olduğumuz hadiselerin kaynakla
rı, onlara ıebeb olan cihan telakkileri ... 
Fakat çok yazık ki bizde felsefeye kar§ı 
pek alaka yok; gerek geçmiş asırlann, ıe· 
rek kendi zamanımızın filozoflarını merak 
etmek şöyle dursun, mücerredata itibar el• 
memekle öğündüğümüz bile oluyor. 

T---------------------------------~---------------------------~ 

KIRK GÜNDE DEVRiALEM 
Tanımadığınız memleketler ve insanlar 

Ye:ıanı M. Ekrem 

Kışın kutuplarda soğuk, yazın Afrika 
kadar sıcak memleket: Sibirya 

.· .,, 

Fecri Şimali elenilen hadise 

Bir felsefe taTihi hakkında hüküm ver -
meğe salahiyetim olmaması, onu yazan için 
beslediğim muhabbeti söylememe mim~ 
değildir. Hilmi Ziya Ülken insana, insan
lığı ıevdiren adamlardandır. Ben onun ça
lışma kabiliyetini, fikirlere karşı duyduğu 
tecessÜsÜ, her fıÜn kendini geçme aTZU5U• 

nu pek az kim•ede gördüm. Tekrar ede -
yim: eserinin değeri hakkında bir hüküm 
vermek bana düımez. Fakat !iİmdiye kadar 
çıkardığı kitapların kıymeti, fikrinin isabeti, 
derinliği, vüzuhu ne olursa olsun o, arka • 
daşlarına ve gençlere örnek olacak inııan· 
lardandır. Onunla konuşurken, sözlerine işti 
rak etmeseniz bile, sözün ulu orta ıarfplu
nacak bir şey olmadığını anlarsını:ı.. Ken- Issız buzlu çöllerin, ormanların, ve kııın rinde ne bir ot, ne bir çay hi9 bir ıey ıl'o 
disi düıündüğü gibi sizi de dü~ünmeğe da- tennometreyi sıfırın altında 50 • 60 dere· rülmez. a21n ise bunun 30 • 40 tantimet• 
vet eder. Hilmi Ziya fikirle oynamaz, sizi cede tutan dondurucu aoğukların hüküm resi çözülür, aşağısı daimi donmuş oldu• 
de onunla oynamaınağa aevkeder. Yıllar- sürdüğü bir kıt'a Sibirya dendiii zaman iundan satıhta eriyen ilar ve buzların su• 
danberi gerek liselerde, gerek üniversi - hemen herkesin aklına müthiı aoiuklar ae- yu etrafa yayılarak her tarafta bataklık te~ 
tedeki derslerinde talebesine felsefeyi sev· lir. Bugün Sibiryanın büyük bir kısmı her kil eder. Bu mıntakaya buzlu çöl manası• 

dirmiştir. 
türlü insan hıraını söndürecek zannını Ve· na gelen Tundra adı verilir. Tundra'lardl 
ren tabii prtlar altında bulunmaktadır. ayı ve kurtların takip ettiği geyikler, ve ke-

Herkesin çör çöp kabilinden kısacık ya- Pek uzun süren kış böyle olmakla beraber mirici hayvanlar ve bilhassa milyonlarca 
zılar aradığı bir zamanda büyük kıtada dört yazın da Sibiryayı sıcaklar kasıp kavurur. kuğu kuşları, ördekler, martiler bulunu"1 
yüz küsur ıayfahk bir kitap neşretmesi de AVTupa büyüklüğünde olan bu kıt'a Çünkü buralarda pek çok balıklar vardır. 

mesleğine a~kını, okuyacakları oyalamak- teşrinievvelden itibaren ölüm kefenine bü- Tundra'ların bütüklüğü Türkiyenin 5 • 6 
tan z.iyade onlara ciddi bir hizmet etmek rünmeğe başlar. Kış şiddetlendikçe soğuk mislidir. 
arzusunu gösterir. Bugün memleketimiz • her tarah sarar hatta dağlardan pek ıür- Bu saha iç.inden geçtikten sonra Tund• 
deki en fena ve hakiki kültür için ~ za • atli akan nehirler bile donar. Bununla be· ra'nın cenubunda, ııarptan ıarka doj~ 

rarh huylardan biri de kısacık yazı, ufacık raber hava tam bir berraklık içinde bulu- kesilmeden devam eden ormanlarla kapb 
kitap merakıdır. Bu sürat arasında insan- nur. Aylarca ıemanın parlaklığını hiç bir bambaşka bir ovaya gelinir. Taiga adı v~ 
ların daha fazlasına tahammülü olamaz • sis ve bulutun örtmediii görülür. En ıid- rilen bu ormanlar da Türkiyeden 7 • S d_. 
mı§ ... Halbuki zamanımıza sürat asn de • detli soğuklar kanunusanide basbnr. T~r- fa büyüktür. 
nilmesine ıebeb olan milletler uzun yazıla- mometre •ıfmn altına doiru 20 • 30 - 4'0 • Taiga'lar aon derece mağmumdur. Ormafl 
ra, eitd ci)d kitaplara pekli& tahammiil e- SO mütemacliyen inu. Hatta Sibiryanın ti- ahı çiıneneiz olup hiç bir ha,ere hiç bir kuş 
diyorlar. Biz sadece tembelliğimizi güzel mali tarkisinde kain Verkhoyanek kaaa· bulunmaz. Sibirya ormanlannda ebedi bi~ 
bahanelerle örtmeie çalıııyoruz. Okumağa buında termometrenin sıfırın altında ıükG.t hüküm sürer. insanlar pek azdır. Fa• 
niyetimiz yok, fakat medeni insanların Jtj. 70 dereceye indiği ıörülmüıtür lü bu nok- kat kürklü hayvanlardan Kakım, Zerdeva• 
tap ıevdiiini de biliyoruz; meraksızlığı • te dünyanın en soiuk noktasıdır. Sibirya- kııın kürkü beyazlanan tilkiler, sincaplar, 
mızla kültür ıahibi geçinmek heveellnizi, nın bu hali tlllbiattc her ıeyin uyuduiu, hia- tavpnlar, ayılar bu ormanlarda dolaşırlar' 
çabucak, kolayca okunur feyler aramakla sini verir: Kara yosunlan, otlar karlar al· Orman sahasının cenubunda ise Rusların 
telif etmek istiyoruz. Bizde hakikt kültür, tında veya donlar · araıında 11luıır kalırlar. Çernozion dedikleri gayet münbit kar~ 
uzun yazıya, büyük kitaba sabıettiiimiz Buz tutmuı ölan ağa9 dalları, ölü bir halde topraklar uzanır. Bu topraklarda buidayc 
giln baılıyacaktır. Kısasından baılıyarak aarkarlar. Hayvanlar deliklerinde bUzillür yulaf, kıt çavdarı, arpa ve yerelması eki
ıritııi<Je uzun kitaplara tahammül edece • kalırlar. Yalnız bu korkunç M>juklara in- lir. Zaten Rus muhacirleıi de buraya geli~ 
iimiz iddiası da etıassızdır. Zaten onun ne nnın meydan okuduiu ıörillUr. Ne kadar yerlctirler. Bugün Sihiryanın iktısadi kıy" 
kadar yanlıı olduiunu hadiseler i.tbat edi· tiddetli ola Sibirya kıp sıhhate muzır de• metini ti Moakovadan baılayıp Japonya 
yor: yıllardanberi yazılaamız günden ıüne jildir .. Çünkü burad. ıütubet ve hanret kaJ)leında Vladivoatok ,ehrine kadar uza4 

kısalıyor, kitaplar küçülüyor. O kadar ki deiifmez. Devamlı bir aurette J'•rloten 90• Dan 8000 kilometre uzunluğunda tren yo~ 
on forma, yalnız 160 tayıfa artık büyüle' iuia uzviyet ;ıtavaı 7avaı alıpr. Kıpn fid- hı arttırmaktadır. Bu hat buıün Avrupa ili 
blT cild aayılmaia batladı. 

«Yirminci uır fitozoflarrn nın · büyük 
bfı rağbet ıöreceiini ümit etmek belki ol • 
mıyacak Cluada bulunmak demektir. Fakat 
olmıyacalt dualar etmek, ciddi kitapların 
çok kari bulacağını ummak, aaflılt da olsa, 
yine ıönle daha hoş gelir. 

( 1) 1 cild, 440 sayıfa, 275 k11n19. (Ka
naat). _,,, _______ ~·-· ... ~ ..... ----

Dış Bakam lstanbulda 
Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüş

tü ArM dün sabahki ekspresle şehı i • 
mize gelerek Park oteline inmiştir. 

Yeni bir kuyruklu yıldız daha 
Son günlerde Pelter kuyruklu yıldızın
dan aonra Tokyo rasathanesinden ye
ni bir kuyruklu yıldız görülmü,ıür. Bu 
yıldız (1936. B) kuyrultlusy_ Mimini 
alacaktır. Bu yeni kuyruklu yıldız he-

Sibirya fimencliferi ıi zeraihmda bir istasyon 

' nüz memleketimizden görü1memi~tir. 

----------
Parti genyön kurulu toplandı 
Cümhuriyet Halk Partisi Genyön 

Kurulu, dün latanbu) parti merkezfo. 
de içişleri Bakanı ve fırka genel sc1ne~ 
teri Şükrü Kayanın Ba~kanlığında 
toplanmış, geç vakte kadar müzakere· 
lerde bulunmu~tur . 

Deniz Banyoları 

detli rü:ı.garlar da yoktur. Çünkü baromet
re daima yiikaektir ve hava daimf bir ıü· 
kunet için.ele bulunur. 

Nisanda .iee ilkbahar ini olarak gelir. 
Sıcaklık her tcYİ eritmeie baılayınca kar
lar, v,. buzlar çö:ııülür, nehirler tiddetle ta~
maia ba,larlar; o zaman ova geıniı bir göl 
maııazaraaı arzeder. aiiçlar yapraklanır. 

T~iat yenileşmeğe baılar. ilkbaharın gel· 

meaiy)e canlanan tabiat birdenbire yazın 

yakıcı sıc'ak.lan ile karıılaıır. Hatta lrkutsk 

ıeınincle hararetin 38 dereceye çıktığı gÖ· 
rülür. 

Sibiryanın, fimalclen cenuba doğru, i
çinden geçenek neler ıöriirüz: Evvela §İ• 

mal buz d-enizinclen itibaren ve bütün Si-
Doktor (Etem Vanaf) in ikinci biryanın ıimalini geniı bir ıerit gibi kapla-

makaleUni yann bu sayfada yan alçak ve bata~hk ovalar görülür. Se-
huJacalaıma kiz doku>. ay devam eden kıt müddetince 

...,,_ __ _.•-.-..-- · ----··--......... -...._." __ ~ ... ,._.· 1.bu ,ova kar ve buır.la örtülür. O zaman _üze-

Uzak Şark arasında yegane ehemmiyetU 
hattır. Süveyş kanalıyla takip edilen deıllı 
yolundan daha kısadır. Paristen, Yok ah o• 

maya bu hatla 21 günde, halbuki Siive)'t 
kanalıyla 34 günde gidilir. 

Buıün Rusyaya ait olan Sibiryanın nü• 
fusu 12 milyondur. Sibiryanın şimalind• 
Tundra'larda Samoyed'ler; cenupta ise Or 
tiak'lar ve Tunguz'lar bulunup av ve balılı 
avı ile geçinirler. Çcrnozion mıntakasınJ• 

ise Ruslar ve Kazaklar bulunur. Sibin'• 
madence çok zengindir. Taı kömürü, ~· 
mir, bakır, platin, petrbl, ve bilhassa ııltı· 
nı çoktur. Altın itibariyle cenubi Afrık•• 
Birleşik Amerika devletleıi ve Kanadadııtı 

ıonra Meksika ve Avustıa}ya ıle bera· 
beıdir. Başlıca şehirleri idare merkezı o!a11 

Novo - Sibirsk, T oholak. Omsk, Tomıkt 
Kraınoyarsk, lrkuta1c, Blagovechtchentk. 
ve VJadivoetok'tur. 
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Sayla 7 

Berlin olimpiyadlarından 8-egdlıat·v;0t~~·1~ rda 
şayanı dikkat intıbalar iZ e 

sokaklar 

• 
" Italya Habeşistanda 
henüz kazanmamıştır!,, 

Amerikanın meşhur koşucm:m Jessi Owens hasımıariyle beraber 
100 metrelik koşuya başlarken 

FinlAndtyaıı koşucolar 10,000 metrelik müsabakada 

(Yukarıda) Bitler- İtalyan Veliahtı 
ile beraber müsabakaları seyrediyor. 
3 ve 4- (yanda) Olimpiyatlarda cirit 
atan ve mühim muvaffakkıyt!tler ka
zanan kadınlar. 1 Soldan [Alman Tilly 
Fleischer, l..ehli Matmazel Kvosnieuz
ka, Alınan Kruger] 

OUmpiyaUara iştirak eden Japqn y~~tıco ~ka4J.nltm • 

• ıt- * -----. 
Maruf bir İngiliz muharriri "Fazla nüfus veya borçları 
ödemek gibi meselelerin hallini Habeşistan ve emsalj 

İsviçrede aynı gün zarfında 2048 
metrelik bir dağa çıktım ve 400 
kilometrelik bir tren scyahatı 
yapbm. Gece yansı odama gir-

diğim zaman potinlerim 
tozlanmamıştı 

Yazan: Ekrem u,akhgll 
Çok gezmiş ve çok ııörmüş bir ecnebi 

dost her hangi bir memleketin geTçekten te
miz olup olmadığını anlatan bir ölçü keş· 

fetmiş, aöylüyordu: 
- • Ayak bastığınız memleketin büyük 

caddeleıinden birinde dört tarafınıza bakı· 
nız, sıra aıra potin boyacısı görüyorsanız 

hükmedebilirsiniz ki içinde bulunduğunuz 
memleket temiz değildir, tozludur, halk 
aık aık potin boyatmıya mecburdur, bu 
mccıbuTiyet de boyacılık aan' atım doğur • 

muıtur. 

* Son seyahatim esnasında bu ölçüniin 
yanlıı olmadığını bir defa daha gördüm: 

Bul1ıaristandan geçerken Sofyada bir 
kaç aaat kalacaktım, şehri görmek istedim, 
biraz dolaşınca üstüm başım toz içinde 
kaldı, iıkarpinlerim de bembeyaz kesildi, 
iatuyona gönerken biraz temizlenmek is
tedim, baktım, karşımda on on beı tane 
potin boyacıaı ve hepai de meşgul. Sıra 

memleketlerden beklemek hayaldir,, diyor 
[Sir Jon Hari•, New• 

C hronicle 6a:ıeteıinde~ 

Habef meıeleıi hah -
kında dikkate değer 

1-ir malıale yazmlfhr. 

Vaziyeti izah eden bu 

yazıyı naklediyoruz.] 

İtalyan ıazeteeleri, İtalyan 
halkına memleketin Habeıia • 

tanın istilası yüzünden yeni 
bir refah ve saadet devrine 
kavuşacağını anlatıp duruyor· 
lar. Bu anlatışa göre Habe~is· Adiaababa eokaklarında duvarlara İtalyan biiklımetince 

tan Yağ, bal; altın, gümüş ; yapıthnlan beyannameler 

mücevher, petrol ik 1talyan ailelerinin için· 200 lsterlin tahmin edersek bu 4 milyon 
de bahtiyarlık sürecekleri bir memleket • ki§i için 200 milyon laterlin harcetmek ica · 

tir. bediyor. 
Bütün bu tatlı rüyalara rağmen Habeşiı· Harp masraflarının kapcmmadığı , pata 

tana gönderilen İtalyan orduları 1ıeri dön· ıarfiyatı bakımından harbin sürüklenip git

memiş bulunuyor. Gerçi İtalyan askerleri tiği, Habeşistanda yerleşecek İtalyanlar için 
harp etmemiş ve bu işi yerli askerlere hı - para bulunmadığı bu sırada Mister Ncvil 
rakmıştır, fakat İtalyanın 200,000 evladı Çemberlen İtalyaya iatikrazlar açmıyacnğı· 
nerede) nı söylemiş, ve bu sözler Paris para bor"a -

Bunlar, Habeşistan çamurlarına ve ba· 11nda derin tesirler yapmıştır. 

ta:Jdıklarına aaplanmıt gibi eörünüyor ve Amerika piyasası da İtalyaya ka rşı ka-
bir gün Habeşistanın istila ve işgalini ta • palıdır. * marnlamak vazifesini Üzerlerine almak üze- Paris, Nevyork ve Londra para piyasala-

Belgrad' da bu potin boyacılarını yarı ya- re bekliyoTlar. n Romanın ne§rettiği Üç kararnameyi son 

beklemek icabetti. 

nya ekeilmi~, Peıte ile Viyana· da biTer kö· Çünkü Habe~standa Fnnsanın iki misli derece dikkatle karıılamıştır. Bunların biri 
ıeye anın.iş. Berlinde ise nadirattan bir nes- genişliğinde öyle yerler var ki buralarını ftalya haricine 5000 liretten faz -
ne olarak buldwn. İsviçreye gelince orada hiç bir İtalyan görmemiştir, belki de eör- lasmın ihracını menetmektedir. Fakat bir 
kaldığım bir buçuk ay içinde ne gözüme i- miyecoktir. kaç ay gcçımeden bu kararname dt-ğiştiril• 
)işti, ne de hatırıma geldi. Aramadım, gör- Sonra Habeşistanın bir köıeainde bir miş ve çıkarılabilecek para 2000 liret d aha 
medim, ıanırım ld hiç yoktur. Hem nedr.n Habeş hükUrrıeti vardır. Ve Habeşliler a- indirilmiştir. Daha eonra, tam Habesİıjt anı 
olaun, ne lüzumu var? rasında yaııyan bir ananeye göre vaktile ilhak kararnamesinin ilan edildiği ve hal -

Ba·kmız, bu satırları yazarken h•tırlıyo· Lebna Denge! namında bir Habeş hilkijm- kın biraz ferahlık Mtemeğe başladığı sırada 
rum: darı yenilerek garbi Habeşistanın dağlarına kararname bir daha deği~tirilmiş ve çıka-

Montrö' nün hemen kenarında •İvrilen aığınmıı ve orada memleketi kurtarmak j. rılabilecek para 300 liraya indirilmiştir. 
20-48 metre yüksekliğinde, tepesi karla Ör· çjn bekleye bekleye günün birinde muvaf· Buna mukabil ltalyanlara «İtalyan ko • 

tülü çamlık bir dai vardır. Adına (Rochera fak olmuıtur. Bu anane Habetliler arasında lonistlerin yaratacakları crvcti, şarka ve 

de Nay) derler. Bir ıabah dişli tramvayla hala yaşıyor. Avrupaya aatacaklan kahveyi düşünün !> 
bu tepeye çıkmııtık. Öileden evvel dön· Bu yü:ı.den İtalya hükumeti ordularını deniliyordu. 
dük, akıama bir hayli vakit vardı: aeri alamıyor. Bunlar orada kalmağa ya Fa.kat İtalyan halkına kahvenin para et-

- Tatil ıününden iatifade ederek (ı:İdip muvaffak, yahut peri,an olmaia mahkum- mediii ve Brezilyanın alıcı bulamamak yü

Bern ıehrini görünüz. ak§am yemeğini o ~ dur. z.ünden 36 milyon kahve keaeiini imha et· 
rada yer, gece dönersiniz, dediler. fakat ordular ihtiyaçları ıon derece çok tiği anlatılmıyor. Yahut birinde anlata • 

Montrö il~ Bem ıehri arasında iki yüz olan vasıtalardır. Ordular yemek işi, otu • lıraa ark-ından altalyan mühendislui Ha
kilometTeye yaıltın mesafe vardır, fakat racay yer ip, hastane ifi, silah ve mühim· ,be§istanda dünyanın en zengin platin ma· 

tren ıaatte yüz kilometreyi bulan ıür'ati j. mat işi ve bu iateklerin tonu yoktur, deni· ,denlerinden birini lı:eıfettilerı> diyorlar. Fa· 
le bu m~afeyi Uri aaatte alır, dönü!J için Jebilir. Fakat bunlar her ıeyden fazla kara kat platini çıkarıp piyasaya dökmenin neye 
de bir bu kadu müddet koyunuz, dört sa· ve deniz münakalelerinden mahrum olan mal okluğundan bahseden yok. 
at, dört yüz kilometTelik mesafe eder, ta • Habeş.iıtanda nakil vaaıtalarına muhtaçtır • )ngilteTe bunca tecrübesine rağmen Ha· 

tanbul ile Anlı:aıa araaındaki meaafeye ya- ]ar. he~tana bitişik olan Kenya'ya ancak 2000 
kın bir ıeyl Amma he.ap ettik, tren ıaat• Bu ordularm ltalyaya iade olunduklan kiti yerlcttirebihnit ve bunların her biri 
leri de uygun eeldi. farze<lilae bile meeele hollolunmaz. Çünkü 2000 laterline mal obnuştu. 

Gittik, ıezip dolaştık, akşam yemeğini bunlar ittizlerin ıayıtını kabartmaktan baı· Almanya, 1,000,000 murabba mil ııe• 
de oranın bir lokantasında yedikten ıonra ka bir ite yaramıyacaktır. niıliğindeki müstemlekelerine iki milyon 
ııece yanllndan çok evvel Montrö'ye dön- 1930 da İtalyan İpizleTinin Nyrsı muhacirden 30 ıenede ancak 10,000 kiti 
dük. Burada aöylemek iatediğim ıu: -425,000 di. 1932 de 1,000,000 i •ıtı ve yerleştirmiş ve 100 milyon lngiliz Liraas 

Gece iskarpinlerimi boyanmaaı için o ... 1935 de (1,011,721) •vardı. ıarfetmi§ti. 
telde odamın kapısı önüne koymayı unut· Yapılan hesaplara göre İtalya • Habeş İtalya eeçen kırk ıene 2arfında §arki Af-. 
muşwn. Ertesi sabah aiyinirken gözüme j. harbi her ay İtalya maliyesine 10,000,000 rikaya 500 ltalyanı yerkştirebilmig bulu .. 
lifti. Baktım, üzerinde toza benzer bir şey İaterline mal olmuftu. Bugün İtalya, Habeı 

0

nuyor. 
yoktu. Halbuki bir gün içinde iki bin met- macerası İçin her ay S milyon fıterlin ıar- , Habeş harbinden önce ltalyanın Somali 
relik bir daga çıkmış, uzak bir ıehre git • fetmekte ve bu yüzden İtalyan mükellefi- ile Eritreye her yıl feda ettiği para 65 mil
mif, orada gezip dolaşmış, geri dönmü, • nin ız.tırabı günden 1ıüne hafiflemekten u- :yon Lirete varıyordu. 
tüm. zak bulunmaktadır. Sıcak memleketler büyük. fedakarlıklar 

İhtiyarım haricinde yatağımın kenarına italyan gazetelerinden Piccolo iki ay ön. mukabilinde pek mütevazi karoılık verir fa-
iliıerek düşündüm: Ayni yolculuğu mem· ce lta)ya hükUınetinin Habeıistaoa 400 kat fazla nüfus meseleaini, yahut borç yükü
leketimizde ayni kolaylıkla yapmanın im • bin kişi yerleştireceğini yazmııtı. Her aile- nü hafifletmek ipni bu memleketlerden um• 

kanı yok. Bir &Ün içinde, lstanbuldan Ulu- nin yerleştirilme masrafını senevi olarak mak hayalden ibarettir. 

daia vidip tepesine çıkarak inmek, ıonra 
öğle yemeğini Eskişehirde yiyerek ak~am 

İstanbula dönmek imkansızdır, fakat bu se
yahatın dalia kısası yapılıa ne hale döne • 
riz? 

* Bu sabah Heybt:liden kalktım, vapurla 
Köprüye, tramvayla Suhanahmede •eldim, 
bir iki yüz metre yürüyerek matbaaya, gir
dim, Yüzüm gözüm toz içindeydi. Derhal 
yıkanmak mtiyacını duydum, bu arada da 

kalamda yer etmiş olan iki cümleyi .hatırla• 
dım. Bu cümlelerden birisini üç b'eı ay ev· 
vel m~mleketimizi gezmeye gelmiş o?an 
hem de galiba belediyeci bir ecnebi, bir 

mealekdaşa söylemi§, o da hemen ıütun
larına geçirmi~ti. Bu cümle şudur: 

- latanbulu temizlik bakımından bir 
Avrupa ıehri derecesinde buldum. 

Hatmmda kalan ikinci cümleye ııelincc, 
çok ievdiğim bir beledjyecimiz bana ıöy • 
ledi. Bu ikinci cümle şudur: 

- Bugün yine istanbul eokaklarının 
tnluluiundan bahsediyordunuz. Kuzum 
teri ..9okakJannu:zıa rozhı okluiun• l>ilme:ı 

misin, ben bilmez miyim? O halde bunu 

yazmaktan maksa,t ne? Ecnebilerin de duy
malarını mı istiyoreun? 

Ben bu iki cümleden ikiaini d6 anlıya• 
madım, bir ecnebi nihayet misafirliğe gi • 
den bir adam gibi davetli olduiu evin ye
meğini fena bdduğıınu söyJiyememek vazi. 
yetindedir, ol11a olsa içinden alay etmittir, 
fakat biz bunu sütunlarımıza nasıl ıeçire· 

biliriz, sonra ıehrimizin sokaklanm tozlu 
bulduğumuzu yazmanın mahzuı doğurabi

leceğini nasıl düşünebiliriz? 

* Ben memleketimizin dışarda kazandığı 
itibarın, nüfuzun, telkin ettiği hürmetin de
recesini ancak bu son aeyahatimde anladı
ğımı itiraf ederim. 

- Atatürk hu asrın doğurduğu yegane 
dehadır, cümlesini kaç defa işittim, sayamı
yacağım. Bir Atatürke ihtiyaçlan olduğu
nu söylemekten çekinmiyen bir çok ya -

bancı devlet adamı buh.ınduğunu da biliyo
rum. Bütün bunların: 

- Tam modern kol\ffpÜyonlu bir dev
let kurmuıtur, elemekte ittib.d ettikkıini 

de hatırlıyorum . 

Fakat çekinmeden .aöyliyeceğim : Bu mo
dern konsepsiyonu tchircilikte de tatbik 
etmekten çok uzak blJlunuyoruz. 

* Son aeyahatim esnaeında bir çok tehir
lerin belediyelerini gezdim, belediye reis· 
lerile konuştum, iddia edebilirim ki bl}nların 

uim ekseriyeti zeki, bilgi, çalışma kudreti 
itibarle bizim Muhiddin Üatündağımızdan, 
yahut da İzmirin kıymetli belediyecisinden 
asla üstün değildiTler. Hatta bir çokları için 
bilakis diyeceğim. Fakat onlar da biz de. 
hep asırlardanberi kurulmuş biı anane üze
rinde yürüm ekteyiz, ve onlann anane•inde 
tahta kaldırım , asfalt, dökme aarı tas, hat· 
ti demir parke, bizimkinde ise Arnavut 
kaldırımı ile parke taş vardır. 

Şehri tozdan kurtarmak istediğimiz de, 
bunun için çalıştığımızda şiiphe y oktur, fa
kat bu hedefe varmak için bence lazım o -
lan birinci _şartı unutuyoruz: Parke kaldı 
rım devrine- artık veda etmeliyiz. 

Elirem u,.khjil 
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Mürekkeple resim r O "'\ 
«Resim yapamıyorum, resimden 

numaram kırık» diye nafile hiç üzül

meyiniz. Eli ka • 
lem tutmasını bi
le bilmiyenler 

mürekkeple re • 
sım yapabilir -
ler. 

Bir kağıt par -
çasının üstüne bir 
damla mürekkep 

,-------- damlatınız. Mü -
rekkepli yer iç tarafta kalmak üzere 
kağıdı mürekkepli yerden katlayın ve 
mürekkebi yaym. 

KARA 

B 
o 
N 
c 
u 
K 
L 
A 
R 

PLAJDA 

() 

ELIŞI 

El Çantası •• 
Evvela istediğiniz kumaştan ve İl 

tediğin~ renkten resmin sol taraf~ 
gördüğünüz cep~ 
gibi bir torba di- ., 
kin iz. Sonra yu • : • • ;~: 
varlak mukav - ·; i· ~ 
valar kesip or'"a - . 

Kağıdı açtığınız zaman mürekkebin 
yayılıp bir şeye benzediğini göreccksi" 
niz. Belki yalnız bir iki çizgisi noksan
dır. Onları da siz tamamladınız mı en 
usta artistlerin yapabileceği bir resim 

~-...-.----------~.._.-...... ..,·~--------......... ~---~~.-.--~~ ........ ~~~~~...-.~~-------..-..-----~...------~....,-......-..._~,..._--..._ __ 
yapmış olursunuz. c-----------~-------------------------------------------------------------------------------

sını delin. Bu mukavvaları istediğiıı 
renk yünle sarın.. (Yine sol tat& 

küçük resimde gördüğünüz gibi) js 

terseniz bu mukavvayı sağdaki reıİ 
de gördüğünüz gibi bir kaç renkl~ 

sarabilirsin~ yalnız dikkat edile 
şey iyice sarmak ve mukavvayı göSt 

memektir. Hepsi hazırlanıp bitti 

cebin üstüne dikin. Çantanın her tar' 
fını bunlarla kapladıktan sonra bir ti 
ne de fazla yapın. Bunu cebin ağ%111 
bir tarafına dikin. Karşıki ucuna 

Size örnek olması için buraya bir re- Hikaye il V E L İ D A Y J N J N K U Y U S U • J 
aim koyuyoruz. Fakat s~i~in~buna ~------------~-------------------·------~~------------------------~~--------~ 

bir fermejop dikin. F ermejobun ö~ 

parçasını da ağzın öteki tarafına · 

benzemesi şart değildir. Hatta ne kadnr 
uğraşsanız gene bunun aynini yapa -
mazsınız. Her defasında başka bir şey 
olur. Ve s~i saatlerce eğlendirebilir. 
Hele bu sıcak havalarda ••• 

Bu bilmeceleri 
Arkadaşlarınıza sorunuz 

1 - Cündüz dolu, gece boı olan şey 
nedirL 

f2evap: Ayakkabı. 

* 2 - Yaşadıkça kısalan ıey ne'.air}. 
Cevap: Mum.. Yandıkça, yani ya§adtk

~ kısalır. 

* 3 - Kırmızı bir ananın 
Simsiyah çocuğuyum ben. 
Kanatlarım yoktur amma, 

Her zaman göklere çıkmakta -
yun ben. 

Cevap: Duman ..• 

Veli dayı hem ihtiyar, hem de fakir bir 
adamdı. Allahtan ba~ka kimsesi yoktu .. u. 
fak bir kulübede oturur, her i§ini kendi gö
rürdü. Bahçede bir de kuyu vardı. Suyu 
hem soğuktu, hem de gayet lezzetli idi. 

Bütün köy halkı akfADl sabah 
Veli dayının kuyusunun ba~ına 

toplanırlar, su çekerterdi .• Her • 
kce Veli dayıya testi baıına u -
fak bir para verir, Veli dayı bu 
1>ara Üe geçinirdi. 

Bir sabah Demir ile Koç Meh
met Veli dayının en iyi ahbal>ı 
iki çocuk eu almak için gene gel
diler .. Fakat Veli dayı onlan bu 
defa her vakitlti sibi süler yüzle 
karıılamadı.. Çocuklar onu has
ta zannettiler. Ne olduiunu aor-

mayım diye gelip gece benim kuyuma yağ 
dökmüşler .. Şimdi kuyunun suyu yağ için· 
de. içilecek gibi değil .. 

Bu havadise iki küçük arkadaı pek Ü • 

züldülcr .. Fakat yapacak bir ıey yoktu .. 

dular. • Hemen atlanna binip karııki çiftliğe gitti • 
- Sormayın çocuklar başıma geleni .. ler .. Sahibini buldular. Veli dayının hika· 

Bundan ıonra artık bana ekmek yok .. Sız- yesini anlattılar.. Çiftçi hikayeyi duyunca 
!erden aldığım para ile hem geçiniyor, hem pıırdı .. 
de borcumu ödüyordum .. Fakat artık her - Yanlışınız olacak çocuklar. benim 
fey bitti. Dehe turadaki çiftlik yok mu o· böyle ıeyden haberim yok .. Ben Veli dayı· 
rada da tatlı bir kuyu açtılar. Ben kazan· ya fenalık değil, iyilik yapmak ieterim. Hay. 

di gidip beraber bakalım ••• 
Üçü Veli dayının lı:ulübeainin önüne gel· 

Çantayı kapamak istediğiniz 

fermejobu ilikleyin. Yalnız bu çanl' 
diler. Dayı çiftçiyl görünce bağırmağa, ça- ters tutmamağa dikkat edin .• 
ğırmağa, ıkovmağa başladı .• Fakat çiftçi 
hiç eoğuklı:anlılığını bozmadı .. 

- Hele bir dur Veli dayı .. 
Benim böyle ıeyden haberim 

T•lef onla lconuşmosını 
Bilir mi•inlz ? 

~ok .. Suyuna bir bakıvereyim, Pek çok çocuklar ıördüm. Telef 
dedi.. Bir kova au çekti. Baktı .. istedikleri numarayı bulamıyorlar. Ve 
Sahiden de yağlı idi .. Hemen a • hut bulsalar ,buldursalar bile konutadl 
damlannı çağırdı.. Kuyunun ya- lar. Evvela katalokta numarayı ara 
tunda bir çukur açtırdı. Bir avuç Bunun için telefonun kimin ismine •}ili 

toprak alıp yokladı. Sonra Veli dığını bilmeniz lazım... Jsmi biliyo 
dayının elini yakaladı.. Sıktı. o zaman bunu telefon def terinde tıpkı 

- Şimdiye kadar bir milyoner gat arar gibi alfabe sırasına dikkat ed 
eli sılr.mamııtım.. 11k defa aıkı • arayınız. Bulunca telefonun kulağa k 
yorum, dedi.. Senin bahçende cak aletini alır, kulağınıza dayar.ı 
petrol var, Veli dayı.. Bu' Biraz aonra hafif bir uğultu baılar. Bo 

petrol yol bulup kuyuya akmıf. Artık hiç lefonun açık olduğuna itarettir. O 
korkma.. Bu petrol burada oldukça aana istediğiniz numara~ çdvirirsiniz. Tel 
darlık yok, dedi .. Hepsi oaıırdılar .• Hele ettiğiniz yerin zilinin çaldığını da duf" 
Veli dayı herkesten çok... sınız. Eğer uğultu baılamac:lan nutn 

Fakat sahiden Vdi dayı bir müddet çevirirseniz, telefon açık olmadan çe-:rJ 
aonra dünyanın en zengin adamlarından ğinix için ya karımıza hiç bir yer çı 
biri oldu. yahut ta yanlıı bir yer çıkar. 

o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••• ........... ~~~ 
Resimli Hikag•: 1 BU HAFTANIN BiLMECESi 

DENiZLER DÜNYASINDA ~~~~~~~~~·~ 

Çitçitla Pıtprt denizin dibine dal -
dılar. Oralarını da bir gönnelc istiyor -
lardı. Dolaşırlarken kocaman ayı sıibi 

bir şeyin iki tarafında iki balıkla yolu 
kapadığını görünce çıkıımap başladı -
lar. Fakat hemen kulaklarının dibinde 

Çıtçıt! Pı pıtı do ~ru denizler kralına 
çıkardılar. Denizler krnlı bunları görün
ce: ccSuçları nedir~» diye sordu. Polis 
hera n cevap verdi. «Yolun üstünde 
durmuşlar, yolu kapamı~lardı.>ı 

bir aca duydular. «Siz kim oluyorsunuz 
da bizim ifirnize karıııyoraunuz} .. Ge
leni seçeni idare etmek bizim i -
§imizdirn dedi. Çıtçıtla Pıtpıtı ya· 
kaladı. 

Bir hapishane arabasının içine attı. 

Çıtçıt <hayır yolu kapıynn biz de • 
ğildikıı diyecek oldu. Fakat polis 
kolundan çekerek onu hemen sustur • 
du. 

Kral da kızdı.. ı<Haydi bakalım, 

Kılıcını çekerek arabanın arkasına bin· 
di. iki deniz atı arabayı çekti. Atların 
eemleri nedendi biüyor musunuz, saz ~ 

lardan.. hepsi arabaya binince a
rabacı atları dörtnala koıturmaia 
başladı. 

şunları hapishaneye götürüp midye ka
buklarının içine kapatın».. dedi .. 

Artı.'k Çıtçıtla Pıtpıt midye kabuğu • 
nun içinde ncler yaptılar kim bi -
lirt.. 

Yarıda kalan resim 
Ceçen gün plajlardan birine gitmiııtim .. 

Orada bu tuhaf kıyafetli iki kiviyi gördüm .• 
Hem kendileri çalgı çalarak eğleniyor, 

hem de kıyafetleri, ıarkılarilc etrafı eğlen· 
diriyorlardı. Halleri pek ho!!uma gitti. He· 
men her zaman yanımda taşıdığım kalem· 
le resim albümümü çıkardım. Resimlerini 
ynpmağa başladım .. Fakat onlara dikkatli 
dikkatli bakmamdan bir muziplik yaptı -
ğımı anlamı~ olacaklar ki hemen yanım -
dan uzaklaşıp gözden kayboldular. Onun 
için benim resim de yarım le.aldı. Fakat baş· 
langıçtaki ve sondaki çizgilere bakarak ck
sık çizgileri sizin tamamlıyabileceğinizi dü- _, 
ıündüm .. 

Eğer benden bu yardımı esirgemez de 
resmi tamamlar, gazeteden kesip adresi -
niz, isminizle beraber bana yollaraanız. bu 
iyiliğinizi hiç unutmıyacağım, hem de ıi-, le bir de boyaraanız. 
ze güzel güzel hediyeler yoltıyacağım .. He- olur. ___ ______,.,,,. 

Geçen Bilmecemizde Kazananla! 
30 temmuz ta - ı okurlarunızın hediyeleri poeta ile ıörıdtl 

rihli bilmecemiz - lir. 
de birinci ikrami OY'UNCAK 
yemiz olan bir kon
sol saatini kazanan 
Kadıköy Kız orta 
mektep 8 inci ıı • 
nıftan 271 M. E • 
niscl kazanmı!!tır . 
Talili okuyucumuz· 
la lstanbulda bu 
lunnn diğer kaza 
nanların pazarte ,. Ccçcnld bilmccemi:zde 
si perşembe gün _ bir mektep çaııtuı ka· 

ıtıınan lstanbul ikinci 
lerİ öğleden sonra mektepten 2!?8 Mustafa 
hediyelerini bizzat Tarhan 
idarehancmizden almaları lazımdır. Ta§ra 

lsL 44 ilkmektep 4 de Aysel Ooi' 
lu, Çorlu tapu memuru Baha oğlu 

Babaeski ilk okul 2 de 94 AlaedcHıı. ~ 
kcclde Erdoğan sokak 12 numarad• 
cc. 

DOLMA KURŞUN KALEM 

Kadıköy Mısıroğlu Meltem sokll~ 
numarada Cevat kızı Meliihat. Oa~t 

jjt 
Ortamoktep 1 /O de 315 Erkul Den 
'ı inci mektep 5/ A dan 135 HikıneC. 
Birinci ilkmektep 254 Rauf. .,,ıJ 

(ArkaJI 
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Son Poıta'nın tarilıi tefrikası 
Karşı karşıya geldiler. Gözleri çar

~Ştı fakat bu uzun sürmedi. Çünkü 
k Yşe başını eğerek ayni zamanda kor
a korka İlyas Reisin ellerine sarılmıs, 

Küçük Alinin omuzuna bir tokat at- lerin aralarından geçti. Bunlar, sarı -

M. Th'\!odore Pla
ne yirmi üç yıldanbe· 
ri o bankada çalııı • 
yordu ve bu müddet 
zarfında onun bir ke
re olsun güldüğünü, 

gülümsed}ğini gören 
olmamıştı. İlk bakışta 
o, bir buldoğu veya 
bir kirpiyi andırırdı; 

fakat daha yakından 

bakılınca, deveye be~
z«liğini farketmemek 

Yalvarıyordu: ' 

l - Beni de alın... Kimsem yok ... 
:vent olmak istiyorum ben... Jki 

tıunlük yoldan geldim. 
- Nereden ? 
- Sığacıktan? . 
- Gene oraya dönersin f 
-Param yok. 
- Para veririm sancı. .. 

. - istemem ... Buradan sekiz on ki
t•Y1i almışsınız. Bir tane de Sığacıklı 
u Unsun ... 

y - Cemi, doldu. Al!tak bile ne işe 
ararsın) 

tak - ~:nim ağırlığım nedir ki) Bata
h I degıl ya ..• Elbet bana göre de iş 
u unur. 

y O kadar candan yalvarıyordu ki 11-
y as Reis onu geri çevirmeye kıyamı • 
rı ?1du. Genç kızın göz yaşlarile elleri
~~ ıslandığını görünce birdenbire kız-

tı - .. Haydi, haydi ... Doğrul... Ayıp· 
}(r aglamak ... Bir delikanlı ağlamaz. 

aç Yaşındasın sen? Adın ne) 
,, - Adım, Ali ..• On· dokuz ya~ında· 
·"tn. 
8lJ - Doğru söyle... Bu kadar yok -
r· n ... Belki almam diye yaşını biiyü • 
Uyorsunı - ······ f Anlaşıldı. Dediğin olsun .•• 

tık 8~ele başında bekleyenlere onu ar
f a nıalarını emretti. Sonra sağ tara-
ında d k ,_. d uran ısa ve karn sakallı bir le-
en e döndü: 

- Eyüp, küçük Aliyi Koca Alinin 
Yanına. götür O d 
lrlaz b · n an başk~sına yara-u ... 

- Peki Reis ... 
E .. k di Y~p.. ıç kasaradan güverteye ın • 

ti.id ~uçuk Ali de onun ardından yü • 
u. 

,,. Kalbinin bu kadar heyecan ve se • 
ırıçle ç t v h' h O it arp ıgını ıç atırlamıyordu. 

la adar ki belki bir dakika, belki bir 
at veya b' .. k d' . . b' Q ır gun sonra en ısının ır 

iht~ç kız olduğunun meydana çıkması 
da 'fali~i. h.iç düşünmüyordu. Sanki o 
ol endısını unutmuş ve (Küçük Ali) 

arak kabul etmişti. 
ltıiK·oca Ali baş kasaranın dibinde, ge
l}ıj~ın iki tarafına dörder dörder dizil-

d ,, olan k.. k ·ı d" .. iy urc çı ere onmuş, gar-
En!~rın işlerine baktyord.u. 

Yup ona küçük Aliyi aösterdi: 
{):d~l sana bir çömez ... 

ı. 

Sonr 'lA ı 
<l ı ave etti· ....... li . 

~.. eın de adaşın oluyor. 
"U ''k fltıd çu Ali, Koca Aliye baktı: Ba • 

"'uk a oldukça büyük ve beyaz bir ka
lırı \'vardı, kaşları birer bı~k gibi ka
tıiıı ~.Uzundu, boğa ·gibi bakıc::ları, ge-
l"' Qo" • "' vo)'il gs~, kıllı ve kalın kolları, uzun 
llirı ~ bır devi andırıyordu. Gömleği
~ildar oHarım dirseklerinden yukarıya 
tq~ d' aıvaını\ltı ve dar bir şalvar an • 
biter •ılerinin üetüne kadar indiği için 
fıııJaıc Saın gövdesini andiran bacak lan 
))ala kalıyordu. Belindeki bıçaklar, 
di~er\'~ kılıç ta sanki onun gövdesi gibi 
hu~iikt~:entlerin silahlarından daha 

}( u. 
d11 .~~ü~li Küçük Aliyi şöyle bir an-

ta.:- Bun.u nideyim ben? Şu bir sürü 
" varla b k k .. ~t k l aşa çı ma ıçm gene cana-

........ \~k~ı adamlar gerek .. 
1( eıs öyle emretti. 

.......... otEıı Ali b~şın~ salladı: 
. ~:v·· ·: • Nıdelım ~ ... 
1~irıci~ gıtti, Koca Ali küçük adac::ını 
terı 8o efa. baştan ayağa kadar süzdük· 
bqç}Cl ;ra kürekçilerin aralarında kır -
di: olaşan genç bir Jevende seslen-

......... l-f 
ltıede .~~n .. · Al şunu da Çolak Ah-
de Qiy gotur. Hem kütüğe yazsın, hem 

ecek Versin. 

tı: 

- Haydi, ne duruyon) 
Dedi. 
Küçük Ali koşa koşa uzaklaşti. 
Hasanla beraber tekrar kürekçi esir-

şın, esmer, kumral ve hatta kara renk
te, hepsi de iri yarı adamlardı, her biri
nin birer memleketten geldiği hemen 
belli oluyordu. 

(Arkası var) 

Bü ün güreşçilerimiz Yunan pehlivanı 
ile karşılaşmak istiyorlar 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
O takdirde, Cim Londosun kar§tıına 

çıkacak Türk pehlivanı henüz kat'iyetle 
tesbit olunmuş değildir. 

Bugün Cim Londoala güreşmeğe talip 
olan tam dört pehlivanımız var. 

Bunlardan birisi Dinarlı Mehmettir. 
Diğeri Mülayim pehlivandır. Üçüncüsü Ka· 
ra Ali, dördüncüsü ise Tekirdağlı Hüseyin 
pehlivandır. 

Cihan §Dmpiyonu Cim Londoıun kar· 
şısında Türklüğü temsil etmek ıerefini 
paylaşamıyan bu dört pehlivanın da ayrı 
ayrı iddiaları vıırdır. 

Eğer hepsinin ma0 kul iddialarını dik
katle okursanız görününüz ki, Cim Lon
dosla güreşmek hakkının daha fazla han· 
gisine ait olduğunu kestirebilmek imkan· 
sızdır. 

Biz, bu dört pehlivanın da iddialarını 
yazacağız: 

Cim Londos (sağda) dün idman 
yaparken 

kabil değildi. 
M. Theodore Pla-

ne, insanları sevmez

di ... Hem de öylesine sevmezdi ki ona nis
betle, tarihin en meşhur merdümgirizleri 
bile meclisara birer adam kesilir. 

Bari insandıın kaçmakla iktifa etseydi 1 
Hayır, boyuna fırlamış gözler, büzülmüş 

bir ağızla insan oğlunu yemek isterdi. Hani 
Roma imparatorlanndan Caligula: aBütün 
insanlığın bir tek başı olsaydı da bir kere 
de koparabilseydim!» dermi§, M. Theodore 
Plane da bunu açıkça söylemese bile hiç 
ıüphesiz içinden geçirirdi. 

Ama aiz büsbütün yüreksiz bir insan 
sanmayın, bir sineğe büe elinden kötülük 
gelmezdi. Her gün penceresinin önüne kuş
lar yesin diye ekmek ufalardı, uyuz bir ke· 
diyi de kimsesiz kalmış diye evine almış. 
tedavi ettirmiştj, 

insan cinsine gelince, M. Theodore Plnne 
onun mazarrat için, bu dünyanın ahengini 
bozmak için halkolunduğuna kani idi. {Bil
mem söylcmeğe hacet var mı) Kendisini 
öbür insanlarla bir tutmazdı.) 

mucip oldu. Orada da eeslendi ise de yine 
cevap alamadı. 

işine gitmek üzere yeraltı tram\'ayının 
yolunu tuttu. Fakat tuhaf şeyi Sabahtanbc· 
ri yollardıı ne bir arabaya rııstgelmisti, ne 
de bi insana... Gidip gelme bileti almak 
iç.in gişeye gidince orayı da ıssız, metruk 
bir halde buldu: Memur yerinde yoktu. Bir 
müddet bekledi, sonra aşağı indi: Kimse• 
cikler yoktu, ne ses, ne tıedal ... 

Artık ne yaptığını bilmeyen M. Plane 
tekrar yok.an çıkıp insiyaki bir hareketle 
bankanın yolunu tuttu. Caddenin ortaatn• 
dan yürüyordu. Çiğnenmek tehlikesi yok, 
çünkü cadde de bomboştu. 

Bankanın önüne gelince rahat bir nefes 
aldı: Orada canlı, tanıdık simalar görebile· 
cekti: Bu sevinçle yorgunluğunu, karnının 
açlığını bile unuttu, (İ§ arkadaşları ile bu
luşmak fikri ömründe ilk defa olarak onu 
sevindiriyordu t.) 

Öğrendiğimize göre, Cim Londosun 
henüz tayin edilmiyen pehlivanımızla ya· 
pacağı güreş, gelecek pazaradır. Bu itibarla, 
bu dört pehlivanımızı birbirlerile karııılaş· 
tırmağa, ve hakiki şampiyonu anlayabilme· 
ğe maalesef vakit müsait değildir. 

lının öcünü ben de çıkarabilirim. Fakat 
Dinarlı, benim kaybolacak hakkımı ödeye-

Onun için en tatlı rüya, Robinson gibi 
ıssız bir adaya dütmek, hem de orada zenci 
bir ar.kadaıa bile rutge1meme'.kti. Bazı 
geceler rüyasında kendini öyle bütün İn• 
sanlardan uzak bir yerde görüp sevinirdi 
nmıı sabahleyin uyanıp da bunun bir rüya 
olduğunu anlayınca büsbütün küserdi. 

Acele acele içeri girdi; her zaman daha 
kapı açılır açılmaz içeriden bir çok sesler 
gelirdi. Fakat o gün bankada da makineleı 
durmu,_ gişeler kapalı idi. 

Bunu yapabilsek bile, bu çetin karşı

laşmnlar akebinde Cim Londoeun karşısı
na çıkaracağımız pehlivan eon derecede yor 
gun olacaktır. Bu itibarla, biz bu iıi hal· 
lrnnıza hallettinneyi münasip buluyoruz. 

Spor meraklılarımız, bu dört pehllva· 
nımızı da eeyretmiıler, tanımışlar, her biri 
hakkında sağlıım bir fikir sııhibi olmuşlar· 

dır. 
Bu itibarla, onlımn apğıya yazacağı

mız iddialnnm dn nazan itibara alarak, 
Cim Londosun kar§ısına çıkmasını istedik· 
leri pehlivanımızın e.dını bize bildirsinler. 
Biz de ekseriyetin istediğini isteyeceğiz ve 
ümit ederiz ki bu istek nazarı dikkate alı

nacııktır. 
Va1cit çok dar olduğundan, bu cevap· 

lar, m geç 14 nğustos cuma sabahı elimize 
geçecek surette postaya verilmelidir. 

* Dinarlı Mehmet Ne Diyor? 

«Cim Londosla kendisinin kaqılaıtırıla· 
cağından şüphe bile etmiyen Dinarlı Meh· 
met: 

- Ben, diyor, Cim Londosla evvela A· 
merikada gureşmi&ıtim. İki eaat ıüren bu 
güreşimiz neticesiz kalmıştı. Ondan sonra, 
kendisini bir daha yakalamak, ve elinden 
§ampi

0

yonlul;'U almak için senelerce bekle
..Jim. Nihayet, Atinııda karşılaşabildik. Fa
kat geçen gün de söylediğim gibi, ben A
tinadaki müsabakada, çok aşikar bir hak
sızlığn uğratıldım. Bu itibarla, hem Atina
da yapılan haksızlığı bütün dünyaya İspat 
etmek, hem de içimi içime ıığdırmayan 

hıncı çıkarmak iatemek benim en tabii 
hakkımdır. 

V c bu haktan mahrum bırakılmıyaca· 
ğıma kaniim 1 

Mülayim Pehlivan Ne Diyor? 
Mülayim pehlivan, daimi tevazuunu 

muhafaza etmekte, ve Dinarlıyı yendiğin· 

den bahis açmamaktadır. Fakat o: 
- Ben, diyor, dalıa Atinadayken, Cim 

Londos - Dinarlı maçının galibine meydan 
o'kumuştum. Vakıa Dinarlı orada hakıızlı
ğa uğradı. Fakat §U anda hiç bir kuvvet ha
kemin orada verdiği kararı değiştiremez. 

Ve hakem kararına göre mağlup Dinarlıdır. 
Bu itibarla artık, Cim Londosu hakla

mak hakkı bann düşmüı demektir. Dinar-

mezl * Kara Ali Ne Diyor? 
Kara Ali pehlivan da, köyünde. lstan

bula hareket için te1graf beklediğini bildir
miştir. Kara Ali: 

- Bugün, diyor, ben, 11Türkiyc baş 

pehlivanı» ünvanının resmen sahibiyim. 
Alaturkaya çok yakın olan serbest güreşin 
de yabancısı değilim. Ve serbest güreşte 

de ayni ünvanı kazanacağıma kanüm. Bi
naennley}ı, Cim Londosun karşl8lnda Türk
lüğü temsil şerefini kazanmak isteyenler, 
evvela benim ünvanımı elimden almak 
mecburiyetindedirler. Çünkü bu ünvan 
bende kaldıkça, milletimi temsil §erefi be
nim en tabii hakkımdır 1 

Vakıa, bir müsabakada, Tekirdağlı Hü
ıeyfoe yenilmiıtim. Fakat kendisi de da· 
hil olduğu halde bilmeyen yoktur ki ben, 
bir hayır kurumu menfaatine yapılan o gÜ· 

reşe, kırık ayııkla çıkmıştım l 
Ve bunun içindir ki, yenilmeme rağ

men baş pehlivıınlık ünvanı gene bende 
kalmıştı. 

* Tekirdağlı Hüseyin Ne Diyor? 
T ekirdnğlı Hüseyin ise: 

- Bugün, diyor, biz dururken, Cim 
Londosun karşısına Dinarlıyı çıkarmRk, 
kurdun karşısına, kurt dururken kuzu çı
knrmağa benzer. 

Çünkü ben Dinarlıyı vaktiyle üç daki
kada yenmi tim. Hem Dinarlı, Mülnyime 
bile yenildi. Halbuki ben Müliıyjme de gn
lip gelmiıı bir pehlivanını. 

Yani, Kara Alinin aksini jddia etmeıi
ne rağmen, Türkiye baş pehlivanıyım. 
Benden söylemesi. Gene kendileri bilirler. 
Eğer Cim Londosun lcarşısına benden baş· 
kasını çıkarırlarsn. ben bilirim yapacağımı. 
Ringe zorla girerim, ve polisler işe karı· 
~ıncaya kadar haklanm onu ben 1 

Onun için, böyle zorbaca itlere valtit 
bırakmadan hakkımı verirlerse iyi eder
ler.» 

Cim Londos idman yapıyor 
Cim Loooos, dün akşam aılu idmanla

ra başlamıııtır. 

Saat beıe doğru, Sultanalımetteki Ame· 
rikan klübüne ırelen tampiyon, ırene bit 
çok rumların hararetli tezahüratile karp
lanmı§tır. 

Türk Maarif Cemiyeti 

Resmi ilin 
İşleri Bürosu 

Yeni Postahane karpsında Erzurum hanında 2 inci kattaki 
dairede. 20 Temmuz tarihinden itibaren işe başlamıştır. AlAka-
darların resmi ilinlan bu adrese göndermeleri. TeJ: 21101. 

Resmi ilanlar Türk Limitet şirketiyle alakası yoktur. (60) 

Bir insanın, dünyadaki haksızlıklara kız· 
masına bir §ey denemez. Her gün cürmün 
cinayetin, adaletsizliğin fazilete galebe çal
dığı görülür de hiç rahat edilir mi} Cemi
yetin zayıfı ezip kuvvetliye yardım etme
sine tahammül olunur mu) ... Fakat der· 
hnl söyliyelim ki M. PJane·ın insanlıktan 
nefretini mucip olan sebepler bunlar değil
di. Zaten meşhur hakim La Rochefoucauld 
da söyler yal «Bıışkalannın ıstırabı bize 
kolay gelir.» M. Plnne'ı dünyaya gücendi
ren hadiseler amcasının kendisine ıniras 
bırakmaması, arkadaşlarından ikisinin ken
disinden yüksek mevkilere geçmiş olması 
gibi §eylerdi. Buna, uykusunda komşuları· 
nın onu bile bile rahatsız ettikleri kanaatini 
iluve ederseniz, insanlara karşı duyduğu ga· 
razın bütün hikmetini anlamı§ olursunuz. 

O sabah M. T ehodore Plane, her zaman
ki gibi saat yedide kalktı; suratı da her 
zamanki gibi çatık· 

Bir ıa~ına dönen M. Plane o odadan o 
odaya ko§up aklına gelen at! daıların 
scslenmeğe başladı. Bo§. ıssız salonlarda 
bir tııkım akisler uyandırdı ama cevap ve
ren kimse olmadı. 

Birdenbire yıkılır gibi bir eandnlyeyc 
oturdu ve başını ııvuçları içine ııldı. Sanki 
aklının kaçıp gitmesine mani olmak isti
yordu. 

Kaç kere ettiği dua artık kabul olunmuş
tu. Hemcinslerinden kurtulmuı, y lnız kal
mıştı! .... 

Yalnız ... 

M. Plane bu kelimeyi ağzından çıkar• 
mamıştı bilinmez bir yerden bir akı;i-seda 
gibi geldi. 

Böyle başı ellerinin içinde ne kndar kal
dı) Bunu bilmiyordu, çünkü bankanın sa• 
utlerı durmu~tu. Kııtkıp gitmeifo karar ver• 
diği zııman ortalık kararmağa başlamı§tı. 

Nereye gidecek? Evine ani} Banka ıle cYi 
arasındaki mesafeyi yürümeğe kendinde 
kuvvet bulamıyordu. Dünden beri hiç bir 
ıey yemediğini hatırlayarak sokaklarda do-

laşıp yiyecek bir 
tı. Arkasına hırka

sını, ayaklarına tf".T• 
liklerini geçirdi ve 
gitti apartımanın 

kapısını açtı. Kapıyı 

Mar açmaz da hid
detlcmdi: Sütü ile 

Yarınki nushamızda 
~y aradı. Fakat 
hiç bir yerde ne bir 
insan, ne de bir y!
~ecek bulabildi. Hayırlı bir netice ..• O zaman M. Pla
ne bir kanapeye O• 

turup ağlamai.ı 

başladı. Gece etra

Nalcl•den: Faik B•rcmen 
gazetesi lıenHz ge-
tirlmemitti. Yirmi yıldanberi o evde otur
.duğu halde böyle bir fCY bll§ına gelmemişti. 

Demek ki cemiyet onu, yatağından kalkar 
kıılkmaz kahvaltısını edip gazetesini oku· 
mak zevkinden de mahrum etmeğe karar 
vermişti ... M. Plane homurdanmasın da ne 
yapsın? ... 

Söylene söylene yüzünü yıkadı, giyindi 
ve tel.Tar kapıya gitti... Sütü ile gazetesi 
yine gelmemişti. 

O gazeteci ola~k herifle ıütçü olacak 
herif artık çok oluyorlar, onlara hadlerini 
bildirme.it zamanı geldi... M. Plane taP· 
kasını aldı ve kapıyı kıracakmı§ gibi ~id· 

detle çekip kapadı. 
Eivinin Civarındaki sokakları tamamile 

ıssız görünce şaşaladı. Hemen sütçüye 
ko~tu, en çok ona kızmıştı. Dükkanı açıktı 
ama satılık bir dirhem bir §ey yoktu. Kiın
ıeyi görmeyince M. Plane aeslendi. Hiç bir 
cevnp çlkmadı. Gürült\j etti ise de o da 
kar etmedi. İşine geç kalmaktan korktuğu 
için (M. Plane doğrusu bulunmaz bit me
murdu!) sütçü dükkanında daha fazla vn· 
kit geçirmeyip gazeteciye koştu. Sütçünün 
kabahatini de onun burnundan çıkaracaktı. 

Faknt kitapçının dükkanına cirip te ora· 
da da kimse olmadığını görünce M. Plone 
az kaldı tıkanacaktı. Hiç şüphesiz, alem 
onun aleyhinde elbirüği etmişti. Zaten ne 
camekanda, ne de İçeride gazete, mecmua 
aamına bir geyler yoktu: Bu hal hayretini 

fı .kaplıyor ve koca şehrin sükutu fosanı kor
kutan bir hal nlıyordu. 

İçinde anlatılmaz bir hüzün, bir korku 
duydu. Şakaklarından soğuk terler boşanı• 
yordu. Kalkmak istedi ama yine kanapenin 
üzerine, ~nki vücudu lcur§un kesilmiş gibi.. 
düşüverdi. 

Kurumu1- ad~ Slkışmış 
boğuk bir feryat koptu: 

- imdat! 

- Neniz var, Monsieur) 

boğazından 

M. Plane gözlerini açtı ve baş ucunda 
onun bağırmasını duyup koşmuş olan hiz· 
metçi kadını gördü. 

- F cna bir rüya görmüş olacaksınız •.• 
Daha uykusundan iyice uyanmamış olan 

M. Planc: 

- Evet, dedi, çok kötü bir rüya ... Dün
yada yapayalnız kalmıştım ... Yapayalnız ... 

Fakat şeniyet hissi, beynindeki bulutları 
çııbucak dağıttı. 

- Saat kaç? 

- Dokuz. Çalar saatiniz durmuı; ••. 
Yirmi üç yıldan beri ilk defa ol rak o 

gün M. Plane bankaya geç gitti. Fakat asıl 
garibi o gün yüzü de gülüyordu. 

O günden sonra M. Plane dün~ıının en 
geçimli, en nazik insanı oldu. 

Bu mucizenin bir rüyadan doğduğu ki
min hatırına gelir ki? 

(LUtfen sayfayı çeviriniz) 
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CIBALI ZINDANlARI 
İttihatçılar Devrinde 

MUHALEFET ·t)r 
Son Posta'mn zabJta romam: 36 __ __. ~ 

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 
Hasan efendi, bird~nbire elini dizi- bazıları .da yedekteki amAnin elinde bu-

ııe çarptı : lunan küçük bir kaseye, bakır bir on· Son Posta'nm siyasi tefrikası : - 21 - Yaı:an: Ziya Şllldır '' 
l. - Tuh .. bunu, şimdiye kadar ni>:e luk atıyorlardı. 
'üşünmedik L Y edekt~ki ama dilenci, serteftis Ha-
. - Neyi}.. san efendi. Ona rehberlik eden d~. ke-

Baha Bey, hemen işe girişmiş, cemiyete, bazılan düşüncelerine göre şartlar 
koyarak, bir çok aza dahil olmuştu. 

- Neyi, düşünmedik}.. za serteftiş Hüsnü beydi... Bir gözü 
- Yahu!.. Önümüzde iyi bir iz var. açık olan Hüsnü bey, masaları gez • 

Jliz bunu niçin takip etmiyoruz}. dikçe ve müşterilerin suratlarına eğil-
- Hangi izi}.. dikçe dudaklarında garip bir tebessüm 
- Canım!.. Şu kesik b~la yakah· hasıl oluyor; içinden şöylece söyleni • 

nan herif, kıpti değil mi idi}.. yordu: 
- Evet... - Aradığımız ahbapların çoğu, bu-
- Bu herif; Halicin karşı yakasına rada. Şimdi, şöylece kapıyı çevirsek: 

geçerken yakalanmamış mı idi~.. koca bir katar düzmek mümkün ola -
- Evet... cak. Fakat, şimdi sırası değil... Hele 

.' - E, demek ki herifin o tarafa geç- şimdilik şu işimizi bitirelim. inşallah 
ınesi lazımdı. bir gece şuraya iyi bir baskın yapayım. 

- Öyle ya?... l lüsnü bey, hem böylece düşünü • 
- Herif, o gün geçemedi. Çünkü yor; hem de, tezgahın yan.ındaki ma-

yakalandı ... Sonra, Gavur Mehmetle salara doğru ilerliyordu. 
1'açtı. Orada; birbirine yakın olan iki ma -

Hüsnü bey söze karıştı: sanın müşterileri arasında, yüksek ses-
- Yani.. Gavur Mehmet; ne yap- le bir konuşma işitiliyordu. 

ti, yaptı. Onu kandırdı. Kaçırdı. Bun- - Ulan 1.. Bu caka, bana ha} .. 
Clan maksadı da, hem herifin hakiki - Sana olursa, ne olur) .. 
hüviyetini öğrenmek .. hem de nereler· - Ne mi olur? .. Enayilik olur. 
ae düşüp kalktığını keşfetmek. - Sensin ... 

- Doğru .. çok doğru ..• Maksada Kavga, kızışmıştı. .. Birbirlerile atı-
yaklaşıyoruz. şanları, yanlarındaki arkadaşları sus • 

Hüsnü bey devam etli. turmaya çalışıyorlar; fakat muvaffak 
- Hasan efendinin de söylemek is· olamıyorlardı. 

tediğini şimdi ben söyliyeyim.. yani, Bunlardan biri, yerinden fırlamış 
bu herif kıptidir. Nereye gidebilir. Su- - Enayi senin babandır. 
fokule .. Ayvansaray .. ve civarına, de- Diye bağırmıştı. 
ğil mi? Öteki buna tahammül edemiyerek 

- Hiç şüphesiz. altındaki sandalyeyi kaldHmış ileri a-
- Şu halde, bir de o taraflara baş dmıştı. 

yurmalıyız. Artık orası karışmıştı. iki ama di -
Deli Kerim efendi, başını kaldudı. lenci, bu arbede~-ıin arasında kalmıştı. 

Cözleri parlamıştı. ···. Tam o sırada, kavgacıları avırmak iste-
- Oldu .. işte şimdi, oldu. yenlerden birinin eli, Has:\n efendinin 
Diye homurdandı. gözlerindeki etrafı kafesli mavi gözlü-
- Haaaa .. bana kalırsa, bu aaam ğe ça.pmıştı. V•! gözlüğün L;:,ğını ko • 

Sulukuleye gitmiyecekti. parmıştı. Gözlük düşer düşmez de, Ha-

Baha bey, ertesi günden !tibaren i~e 
girişmişti ... Evvela, ahlak ve vicdan
larına emniyet ettiği samimi arkadaş
larına müracaat etmişti. Bunlardan ba
zıları, kendilerine yapılan telkin ve 
teklifi, bila kaydışart kabul eylemiş • 
lerdi. Bazıları da, düşüncelerine göre 
şartlar koyduktan sonra cemiyete gir· 
mişlerdi. 

Cemiyete ilk dahil olanlar, sırasile 
şu zatlardı: 

1 - Muharrir, Mahmut Sadık bey 
(merhum). 

2 - Darüşşafaka riyaziye mualli -
mi, hoca Fatin efendi. (Şimdi, rasat • 
hane müdürü). 

3 - Mühendis, Selanikli Salim bey 
[Şimdi Üniversitede riyaziye profo -
sörlerindendir... Bu zat, esasen daha 
evvel Selanikte tahlif edilmiş ve cemi· 
yete fifİrmişti. Cemiyet tarafından da 
lstanbula gönderilmişti. Burada, Baha 
beyle çalışmayı kabul etmişti.] ' 

4 - Mektebi Hukuk talebesinden 
Abid bey [bu zat, Abdülhamidin kure
nasından meşhur Ragıp paşanın oğ
ludur. Pederi; Yıldız sarayında, siyasi 
maznunları isticvap ve muhakeme e -
derken, oğlu böyle vatani bir hizmeti 
kabul etmiş; ve cemiyete cidden bü -
yük sadakat ve hizmet göstermişti.] 

Bu zevat, avukat Baha bey tarafın
dan kendilerine vuku bulan teklifi . 
bila kaydışart kabul etmişlerdi. 

Bu zevat arasında henüz hukuk tah· 
silini bitirmiş olan bir de genç avukat 
bulunmakta idi. O tarihte., avukat Ba
ha beyle beraber çalışan - ve bugün de 
kıymetli saylavlarırnız arasında bulu-

~o~ra böyle bir vazifeyi kabul eder mi ı has ihtiyar olunur) maddesinden tut• 
ıdı?... . h k'k 1..-~· bar rv ki d" turan cemıyetin a ı i avu..a.u. a· 

..... ıyece er ır.. tı· b 1"' ·ı l ·ı H '-'- be 
K 

. . . . . re ı e agatı e smaı a&&.ı ye gr 
arılerımızın bu suallerıne hak ver· l be l · t ail H-'·kİ 

m k .. k'" d ~ 'ld' V h' .. e ça mıştı ve cemıyet, am u. 
eme mum un egı ır. e ıç ~up- b . d k t 

h 
. . . " eyı e azanmış ı. 

esız kı, bu sualı de cevapsız bırakma-
mak elzemdir. Ancak k". R 3 - Ahmet İhsan bey, şekerci Hacl 

şu var ı' ıza B k" · k ~ d hl'· d'I · · f T evfı'k beyı'n hak.ı"k"' h · · 1 e ırın so agın a ta ıt e ı m1fti. B' 
ı cep esını meyaana . . . . . . 

çıkaracak olan bu cevabı biz zamanına katt ışlermın k~se.rretınden, ıçtimalar• 
terkedeceğiz .. ve bunu da - şahsi mü- devam edememıştı. 
talealarla değil • red ve cerh edilmesi 4 - Atina sefiri Galip bey (met.' 
mümkün olmıyan hadiselerle isbat ey- hum) bazı şartlar dermeyan ederek bı" 
liyeceğiz.] dayette ihtiraz göstermişti. Fak.at so~· 

2 - Babanzade İsmail Hakkı bey ra; Çamlıcadak.i köşkünde, o da ceJ1ll' 
(merhum): yet namına yemin etmişti. 

İsmail Hakkı bey, cemiyete girmeyi 5 - Tevfik Fikret (merhum) ·" 
kabul etmişti. Fakat bu genç hukukçu, Evvela, kendisine yapılan telkini reci 
cemiyetin nizamnamesinin bazı mad - detmiş .. hatta: Selanikten. cemiyet na· 
delerine itiraz etmişti ... Mesela; nizam. mına istenilen bir (mart) ı da yaı:ı9 
namede (Cemiyete ihanet eden, (i • vermek istememişti. Ve: 
dam) olunur.) deniliyordu. İşte, İsma- _Abdülhamit ölmedikçe, bu meııı· 
il Hakkı beyin dimağı, bu maddeyi bir lekette meşrutiyet ilan edilemez. Şayel 
türlü kavrıyamıyordu: 0 ölse ve meşrutiyet ilan edilse de. bull' 

- Nasıl olur, efendim? .. Milletler· dan bir haytr ve fayda beklenileıneı 
ce muta olan kanunların bile pek ç·· k .. b ·11 t t' t ·ç·n fi'--eıı .. .. . . . .. ~ . un u u mı e • meşru ıye ı ı .u 
guç hukmedebıldıklerı boyle agır hır h. l t Ö l bı"r ··n gelitı . ... . . azır anmamış ır. ye .ıu 
cezayı; (heyetı adul) demlen, ve şahsı· l l k t' h ko"-"ıncleı . . _ . . . ge mez; mem e e ın er y- • 

yetlerınm ne oldugu bıle bılınmeyen h d ·· d 1 I r bel1'i .. . . . . . . . er unsuru arasın a muca e e e • 
uç kışı verebılır. Bır ceza, ıstınaf ve , h"'d' l b 1 k O • 

· d·ı d k •· k b o.e kanlı a ıse er aş ıyaca br ••• 
temyız e ı me en, at ıyyet es etme- . . 1... 'll . f"k .. t t~ · ı t b'k d"l" l nun ıçın evve a mı etın ı rı ve ıÇ 
den nası at ı e ı ır. .. l ·ı ı· dl 

D. d B b d t ·ı H k mai kabiliyeti yükse tı me ı, sonra 
ıyor u. .. a anza e smaı a • l · · ·ım ı· 

k b 
· ·· f t k ti· - böyle siyasi teşebbüs ere gırıtı e ı. 

ı eyın, mu re anunperes ıge ve ·d-
ondan daha fazla da insani hislere da- Demişti ... Fakat, vuku bulan şı 
yanan bu mütaleası; artık komiteciliği 
benimsemiş olan avukat Baha beyin 
milli hislere istinat eden kuvvetli man-
tığı karşısında sarsılmış .. işi Mecellei 
şerif enin ( zararıam karşısında, :rararı 

detle israrlara dayanamıyarak; (içti 
/ 

malarda bulunmamak ve ismlndeıı d• 
bahsolunmamak şartile) yalnız fikreıı 
cemiyete müzaherete karar vermiftİ· 

(Arba.w) 

--- Ne malum i .. san e;endinin da gözleri, bir ayna gi· 
- Eğer Sulukuleye gitseydi, kayık- bi parJamıştı. nan bu genç avukat (Vasfi Raşit bey)· ----------------. 

di. l __ B_A_D_T_O ____ ı BULMACA 
Ja karşıya geçmezdi. - Hasan efendi, elleril~ gözlerini 

- Bu da fena fikir değil. kapatıncıya kad:.ır telaşlı bir ses: Vasfi Raşit bey henüz pek gençliği- -
Bu Akşamki Program 

İSTANBUL 
- Şimdi biz bu adamı aramaya çı- - Vay canma .. herif. köı değil.. 

ltarsak işe Ayvansaraydan başlamalı • Diye hağırm:ftJ. Bu sesi, başka ses-
YlZ. ler de takibe başlamıştı: 

- Hatta.. en evvel, Lonca meyha- - Sahte dilenci... T ebrl.il.. teb • 
nelerine baş vurmalıyız.. ben herifi dil (1). 
mükemmelen tanıyorum. Biriniz de - Çek.. ötdr inin gözündekini de 
bana arkadaşlık edersiniz. Derhal kal- çek. · · 
kar gideriz. - Nah .. onun gözleri dı! sağlam ... 

- Olur mu?.. - Tebdil.. tebdil. .• 
ı Olur. - Kimi arıy.:nlar .. 
Bu kararın verildiği akşam, yatsı - Baskın Vi:ıptılar ..• 

vaktine doğru, Lonca mybanelerinde Sesler, birbirine karışmış; bir taraf-
ild dilenci dolas,maya bas,lamıs,tı. t k b' ft b an ff\:ga ve ır tara an u seslerle 

Bunların ikisinin de gözleri sakattı. her taraf bir uğultu halini almıştı. Mey-
-Yalnız birisinin bir gözü biraz görüyor- h · ht "t 1 · d k anenın mu e •• yer erın e ·i masalar· 
du. Onun için arkadaşını koluna tak- dan bir ;ok adamlar kalkmış, kapıya 
rnış, birer birer masaların önüne sü • fırl t am·~ !, 

rüklüyor; içkiden gözleri bulanmııı o- Ka T - Çın ••• 

lan sarhoşların yüzlerine eğilerek pa
ra dileniyordu. 

Bu iki dilenci, geze geze nihayet 
Kulaksız F ot inin meyhanes.ine gelmiş· 
ler; en mahir bir aktörün bile güç tak· 
Iit edebileceği mütereddit adımlarla i
çeri girmişlerdi. 

Koca meyhanenin içi, gürültülü bir 
arı kovanına benziyordu. Tezgaha ya
kın olan köşede: lavta, keman ve 
klarnetten mürekkep bir çalgı çalıyor
'du. Fakat, artık kafaları iyice duman
lanmış olan müşterilerin çoğu çalgıyı 
dinlemiyordu. Masaların hemen hep -
sinden gürültülü sesler yükseliyor; ba
zılarından da acı acı küfür sesleri işitİ· 
liyordu . 

Birbi' ini tak ip eden bu ses üzerine 
panik büsbütün artmıstı. 

Hüsrı li bey j)e Has~n efendi; artık 
dehşetli hir taarruza uğrıyacuklarım an· 
lamış1ardı. Bu mel'un te&a.lüfe Jgrıet 
okuyarak kendilerini bir kenara atmış
lar, silahlarına davranmışlardı. 

Bunu gören sarhoş serse. ::erden bi· 
ri, meyhanenin etrafını zab.ta kuvvet
lerinin ıcuşattığa:a hükmed~rek hem 
kendisini ve hem de arkada~larını ta • 
kiptt·n ~urtarn,ı~lr için tabancasını çek
miş .. o: ı adaki biıyük lambaya çevire • 
rek patlatmışh. Lambanın şı5esi parça• 
lanmış .. meyhnnenin içi, karanlıkta 
kaim ştı . 

* 

ne ve tecrübesizliğine rağmen pek bü· 
yük hizmetler ifa etmiş; - önümdeki 
me'hezden aynen naklediyorum; -
(hakikaten hayatını tehlikeye koya -
rak, (hürriyet tarihi) mizde altın ka -
lemle yazılacak derecede kıymetli fa
aliyet göstermişti.) 

Kayıt ve şart dermeyan eden zevata 
gelince: 

1 - Doktor Rıza Tevfik beye mü -
racaat edilmişti. Fakat; vatan ve millet 
işlerindeki felsefesini daha o günlerde 
tesbit etmiş olan koca feylesof: 

- Birader!.. Şunun şurasında yağlı 
bir kemik buldum; kemirip duruyo -
rum. Böyle şeyler, benim işim değil. 

Diye cevap vermişti. [İstilrad ola
rak şunu da arzedelim ki; doktor Rıza 
Tevfik bey o tarihte; (Karantina) ya
hut (Sahil Sthhiye İdaresi) nde müs -
tahdemdi. Hatırımızda kaldığına gö .. 
re, galiba (yirmi adet madeTli, lirayi 
Osmani) maaş almakta idi. Ve bu yir
mi madeni liray:i Osmani de, - (Maliye 
hazinei celilesi) nin maa~ları gibi altı 
ay tedahülde kalmayıp, o devrin tabiri 
vechile - (Mahbemah) tediye edilirdi. 
İşte bunun içindir ki; feylesof doktor 
Rıza bey de - kendi tabirı vechile - bu 
(yağlı kemik) i tehlikeye koyarak a -
kıbeti meçhul bir işe girişemezdi. 

ihtimal ki burada kariierimiz Uze 
bir sual irad edecekler .. ve: 

- Ey muharrir efendi ... Sen, böyle 
söylüyorsun amma .. Hürriyet ilan edi· İki dilenci, sessizce kapıdan sokul • 

muşlar; masaların arasında dola~mıya 
başlamışlardı. 
Masaların etrafını dolduran sarhoş • 

)arın b::ızıları bu dilencileri kovuyorlar· 

Meyhanede bu silahı,n patladığı da- lir edilmez, gaflet uykusundan gözle
kika, içeride Petri çorbocının Gavur rimizi açtık. Ve, dağ gibi bir katana -
Mehmet hakkınd.a emir verdiği dakika· nm üstünde; göğsünde kırmızı kur • 
ya tesadüf etmişti. deleli (kokard) ı .. kolunda, (Yaşasın ••............................................................ 

Se"·imli çehreleri seven talih de o gün· 
den sonra M. Plane' a gülmeğe başladı. Bu 
had1scdf'n üç ay sonra, yedi yıldır bekle
diği mevkie geçti. Felaket yalnız gelmez 
derler; san detin biri de öbürünü sürükler: 
Bir de .zengin, ev burk sahihi taze bir dul 
kadın buldıt; babalık saadetine bile nail 

oldu. 

Petri, silah sesini duyar duymaz; ne Hürriyet) li pazubendi .. elinde de uzun 
olduğunu anlamak için taşlık kapısına kırbacı ile doktor ve feylesof Rıza T ev· 
doğru ilerlemişti. İşte tam o zaman fik beyi gördük... Günlerce,habu ra· 
meyhaneden koşa koşa bir adam gel- hatini terketti. Günlerce o topçu kata-
mış: nasmın üstünde gezmekten, artık kuş 

- Basıldık .. kaçın. l tüyü minderlere oturamıyacak hale 
Demişti. geldi ... Eğer Rıza Tevfik bey, böyle 

(Arkan var) bir teklifi reddetseydi; kısa bir müddet 

8 Ağustos Cumartesi 
l 8: Dans musikisi (plak): 19: Haber· 

ler; 19,15: Muhtelif plaklar: 19,30: Ço • 
cuk saati: Hikayeler: 20: Muhtelif sololar: 
20,30: Stüdyo orkestraları: 21,30: Son 

haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis ıerviai verile • 

cektir. 
VİYANA 

18: Salzburg"dan Richard Vagner'in 

((Meistersinger von Nürenbergıt adlı ope • 
rast, Arturo Toscanını' nın idaresinde: 
23,25: Haberler; 23,35: Olimpiyat haber· 

leri; 24,20 Dans musikisi. 
BUDAPEŞTE 

18,05: Salzburg'dan Toskanini.nin ida· 
resindeki Richard Vagner'in «Meistersin -
ger von Nürenberg» adlı operası; 20: Çi
gan musikisi refakatile şarkılar: 21,25: 
Salzburgdan naklin devamı: 23,45: Berlin 
olimpiyatları neticesi; 24, 15: Caz. 

BÜKREŞ 

13,0 • 15: Orkestra ve haberler; 18 : 
Salzburgdan nakil: Richard Vagner'in «Die 
Meistersinger von Nürenberg» operası; 

23, 15: Canbant; 23,45: Fr. ve Al. haber· 

ler. 
VARŞOVA 

20: Küçük orkestra ; 21, 15: Uzaktaki 
yurttaşlara mahsus neşriyat; 21,45: Muh· 
telif; 22: Piyano konseri; 22,30: Mizah: 
23: Olimpiyat haberleri; 23,35: Dans mu

sikisi; 24; Dans plakları. 
MOSKOVA 

19,45: Plak; 20: Muhtelif ıehirlerden 
nakiller; 22: Yabancı dillerle neıriyat. 

BELGRAD 
18: Salzburgdan nakil: 2 3: Beri in olim· 

piyadından reportaj; 2 3, 15: Haberler; 2 3, 
30: Halk şarkıları; 24: Lokantadan nakil. 

PRAG 
18,05: Salzburgdan nakil: Vagner'in 

«Meistersinger von Nürenbergı> operası; 

20,55: Konuşmalar; 22,20: Popüler ke -
man parçalan; 23, 15: Plak; 23,30: Kaıls

battan nakil: Dans musikisi. 
iSTANBUL 

9 Ağustos Pazar 
12,30: Muhtelif plaklar ve Halk musi· 

Soldan sağa: 

1 - Mürekkep konan kap, ar. 2 - tJ 
yumaktan emri hazır, temiz. 3 - Tesa ' 
düf etmek. 4 - Reklam için yazılan tef· 

ıı• 
5 - Valide, husule gelen. 6 - Beyıa. 
zağı gösterir, beyaz. 7 - Su, bir erke~ i' 
mi, su. 8 - İnek sesi, bir N ilavesilo i~ 
olmaz, tok değil. 9 - Dest, larmızı, • 
M ilavesile adet olur. 1 O - Franuz ıe 
birlerinden biri, eşek sesi. 

Yukarıdan aıağıya: 

1 - Bir arap meyvası, iş. 2 - Nakı1t bİI .,,, 
İtalyan şehri. 3 - Kayetmek. 4 - N 
5 - Tanrı, kader. 6 - Battal. 1 - "o' 
nuk. 6 - Halk, beygir. 9 - Derdest et': 

mek. 1 O - As, İran hanedanından biri-

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 

1 - Dedikodu. 2 - Salata. 3 - ~ 
' Vido, sa. 4 - Şap, mi, taş. 5 - lnat, 9 

ıııı· 
ra. 6 - Kara, alır. 7 - Tak. gk, •'f 1 

8 - At, saat, ia. 9 - Vagram. 10- ' 
katsız. 

Yukarıdan ap.ğıya: 

1 - Beşiktaş. 2 - Kanaat. 3 - ~ 
. 6 l(ıt"' 

Park Van. 5 - llim, gaga. -
' b~ 

kart. 7 - Oto, pa, tas. 8 - Da. 'fa 
mi. 9 - Sarılı. 1 O Başarmak. 

~~i·· . 1°~:. ~~:·t. ~~ ;e • ~~d·a~ 
0

Tepebap b~J 
, ·~P 

çesinden nakil; 20,30? Halk roU
91 

(plak); 21, 30: Son haberler. -
Saat 22 den sonra Anadolu ajan5

'
111

, 

gazetelere mahsus havadis servisi ~rile 
cektir. 

i 
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nhisarlar Umum 1 Denizyolları inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
~ M d iŞLETMESi 

U•• u•• rıu•• g"' u•• nden •• Aııcemeleri: «..-ö,. K3prUbqı 
Tel 42361 • Sirlleci l'tWibtirdanad• 

1 adet 36 m/ m makkap makinesi 
1 << 12 1/2 m/m makkap makinesi. 
1 « Zaviyeli mengene 12 112 mim lik 

Jd Han Tel 22740 
i . arewaiz müllıakabnda a?" ve açılacak olan memuriyetlere .. __ ... 4 Kavan (Makkaplar için) 
nıtıbanla memur alınacaktır. imtihan lstanbulda ve l 2/8/36 Çar
fanıba günü aat 13 de Sirkecide İnhisarlar Memurin kursu bina
&llada yapılacaktır. imtihana girmek isteyenlerin qağıdaki evıaf 
tııe fetlliti hm olmalan geı-ektir. 
1.. - 1 MbJ ortamdrtep tahsilini bitirmiı olmak 
l - Aakediğini diili v.eya kısa hizmetli» bitirmiş olmak veya 

mieccd ...... ak ! - 2• Ja~an qağı Ye 35 yaşından yukan olmamak 
- Sdtntli olmak, 'Sari haJltahklara bedeni ve akli anzalara 

~ m~teli olmamak 
- İyj ahlak sahibi olmak, haysiyet ve namusu muhil bir cü-

'riim -.eya alelitiak ağır veya o derece ttzayı müstelzim bir 
ffit ile maküm olmamak 

;8" beş madde<leki 'f&rtlann muhakkak tevsiki gerektir,. 

1 atiban aevzue şunlardır ! 
• - Hesap hendeae "Hesap : Adadı mürekkebe, taksimi gurema 

2. halita, tenasüp, faiz iskonto,, Hendese : Satıhlar, hacimler,, 
a - Muhasebe "Usulü defteri,, 
• - Coğrafya "Umumi ve Tür]dye,, 

4• - Kitabet "Orta tahsile göre,, 
lıntihana girmek i.rtey,enlerin şimdideD bir dilekçe ile ve ev.rakı 

~~rile idaremiz Memurin Şubesine müracaatlan ilan olunur. 
anı AR: btihan günü vaki olacak tniiracaatlar kabul edilmez. 

"4379,, ..._ ______________________ ....;.~ 

~ ~teahhidinoe temin edilemediği cihetle mukavelesi feshedilen 130 "tane 
1~ '.Ye3 iane Aiçük v~on miişanibau 22/Eyiül/936 Salı ,cünü açik ek • 
ll.Qft- Yolu ile Ankara idare binasında satın alınacaktır. Muhammen bedel 
~liradır. 
Bu t..... • ek • ~----1--· 1!_ ı_ı_ • ettiii "T"'. gınn ntı~m .891 ura'* muvakkat teminat, .kanunun !tayin 

'-' et.::ikalar ve rami pzete.nin 7 / 5/936 T.3297 No. ılu nüshasında inli· 
"-t olan talimatname dairesinde alııımıt ve.ika ile birlikte aynı gün 

lta.ı~30 ~ M.lzeme dairelli dolwzuaaı merkez ~unda b.mr bu
Şe~ lizundtr. :Bu ite ait JUbıame&er Ha~a Tesellüm ve Sevk 
dır. (

242
) n, Aııkara.ia Mal.eme da.iresindaa pal'allZ alarak dajıtılmakta • 

J;;d nbul Gümrükleri 8aşmüdürlü2fuı
en: 

lıbuıbul ·· ··ır•-_J &-1- • lba .. -b ıumru "'" ~ 16 lira ayhWı memur namzetleri ve :Jine ;aynı 
"-t daktilolar alınacaktır. 

Aranan tartları iatekliler Ba,müdürliik .sicil .aenri.aiadea öğrenebilirJer. 
(239) 

Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Sah, Per· 
ıembe 15 de 

lzmlr sür'at postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Perıembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumartesi·, çar • 

wamba 18 de 
lzmit - Pazar, salı, per

şembe 9,30 da 
Mudanya - Cumartesi 14 .de 

diğer 

8,30 da. 
gün ter 

Bandırma - Pazartesi, salı, 
ç.arpmba, ;per-

ıem be, Cumar

Şartnameleri mucibince yukarıda miktarı yazılı makkap ve tef erruati 
13/Vlll/36 Perfembe günü saat 10 da pazarlıkla aatm alınacaktır. İsteklile• 
rin fllrlnameyı görmek İ§İn her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve 
sa~te % 7,5 güvenme paralariyle Kabatafta Levaum ve Mülayaat ,ubesin• 
dekı ıe.lım satım ~omiayoauna müracaatlan. (78) 

Şartname ve remii tmlCİliİDce 200 a•et tütün kıymaja ..ı..u .. van bi • 
.p.ğı 18/8/el& tarihiw nstlayan Pazaneai güaü saat 15 ele pu.arWda aatm 
almacaktır. 

İlleklileıia prtname ve resmi görmdı üzere her gün ve pazarlık için de ta
yin olanan.- de %7.S muvalcbt siiYmme paralariyle 1m1ikte Kabd-tt• Le
vazım ve .MiiUyaat ŞaLe~ Alına Satım Komisyoa- :miirac:udarı. 

* * 
500.000 ac1ed .Elektrik kapsilii 8 No. 
1.00J.000 aded Dinamit 6 

" "' Yukarıda cins ve mikdarlan yazılı bpsiiller prtnameleri m•ci-
bince '21/81936 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de pazarllkla 
sabn alınacakdu. bteldilerin prbıamelerini görmek &zere hergün ve 
pazarlık için de tayin olUDU gün ft =ette % 7,5 pvemne parala
riyle bimkdc Kabırt:a~ inhisarlar LevaZJm ve Mübayaa1: Şubesi Müdür-

Karabiga - Salı, cuma 19 da lüğ'ünde'ki Alıni Komisyonuna müracaatlan. "85,, 
tesi 20 de 

Ayvalık - Sah 19 da, cuma lf.. 'f 

17 de İdaremiz ihtiyacı için fUbıamesi mucibinde (20.000) .kilo ı...rin 24/ 
Trabzon ve Menin postaları • Vlll/936 tarihine ruthyan Paaarteai ıWıü aaat 11 de puarhlda satın a1--
na kalkıı günleri ~ ahamaz. cakt ... Lteklilerin fAl'lnamesinİ görmek üzere her gin ıve pazarlık için tle 

.._ ( 4481 ) ~ tayin olunan -gün ve saatle % 7,5 güvenme paralariyle birlide Kabatllfla 
,.. mm ______ .. ___ İnhisarlar Levazmı ve Mübay.aal şubesi MüdürliiüacWci Alım ~iSYODJI· 

SELANlK BANKASI 
'l1esis tarihi !1888 • 1dare merkezi 

l•tllnbul (Galalll) 
Tilrkig•dttkl 1a611leri.: 
lstanbul, ( Galata, Yenicami ); 
lzmir, Mersin. 
Adaml bürosu 
ran .. istaıufakl ııı'IHd•rlı 
Selllnik, Atina, 'Pire. 

• ffer tlewl .,.... 1111111111el9b 

lstanbw ve gahh şııbelerjnde 
ıkirabk kasalar 

muza müracaatları. 1237) 

* * 
340 11Cilo demir çember kavalyesi 
920 ~ t.alar » nıpilİJ"Sİ 

Şartname ve niimuneler'i muc'.ihince yukar.ıda .cins ve aiktarl...ı y&7.1lı 
malzeme 28/ 819316 .tuibiae müadif Cuma eüoi saat l5 de ·pmwYda satın 
alınace.War. ke1'1illllia ,...__ .e aüsauaAerini görmek here fıergün , e 
pazarlık itrin tle .ta,yin olunan .gün ve .aaatte %.7.S ,.Uwame .-alan,-le Wr • 
Jikte Kabatafta Lıhiwiar !.ev.azım we aiibay-.t Şulwi Miidit1iiiüadeki ;,\. 
lım Komisyonuna müracaatları. (189) 

* * 
1 - Şartnamesi mucibince 2850 lira muhammen bedelli sekiz yüz bin'-':-

yaz zarf 25/8/936 Sah giillii ..- 15 de açik elmikme etiie atm .alın.al .· 
tır. 

---------------------------------------------------~-------.-.----------------.....-..,. 
2 - Şartname ft niiamaeR&e uygun olmak •:aere 15 Mn .det wr,un k ... 

lwi pn lilmejenahasiistik28/.St93G .W. gümi .at 16 da pazaflıl& 

o 

BIRE, 
1000 

. ....... ~ ..... 

•im Mm.caldlr. 
3 - isteklilerin parasız şartnameleri almak 'için her gün ve ekai1tme için 

<le taJia ıaluaaa tin ve ..atlıenfe o/o? ,S muvakkat giiftnme par~ bir1ikte 
4Ca1:ıelafta Levamn ve mübayazrt 1u'besindeki alım, satım konüıyonuna mü· 
ncaatlan. «233» 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PiYAIGOSU 
Şimdiye kadar biRlerce kitiyl .zetagiR etmiftü-. 

4. •cU Kafide 1ı Ajuatoa 938 dadw • 

Büyük ikramiye: 3 5 •O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.-000, M>JOOo ıinilık iknmnytileı•e 

(29.WO) tiralik 1'ir mM:lfat .....nhr ... 

İstanbul Gümrükleri 
Müdürlüğünden: 

Satış İşleri 

18/ Ağuatos/936 sünü kapalı zarf usulile 65650 kilo toz teker utılacak
tlr. Almak isteyenlerin Münakasa ga.zetesüıin 26/7 /936 giiaü uüshasm
daki ilinımızı okumalan ilin olunur. "133» 

fstanbul Gümriikleri Sat• 1şleri Müdürtiiğünden: 
1743 mezat kayimesi 217 kilo 108.50 lira eski listik kamyon tekerkji 

ve lastiği ve tekerleği bozuk, yazılı eşya 10 Ağustos saat 14 de 1stanbu1 

giimriiğiindeki "sabf aJuaancla -ı;rk arttmna :ile &atdacalttr. Artta-maya ci • 
recelderden yüzde yedi buçuk pey :akgesi ve ünvan tezkeresi vamr. 

(166) 
~~~·--~~~~~~~~~~~~~- ~-----

DENİZC·İLERE İLAN 
Tahlisiye Umum .Müdürıtığünden: 

Bazı irızalarm tamiri içia, sisli ve lipili havalarda çalıştirılmakta olan Ye
pköy aİI clüdüiünün faaliyeti durclmulmuftur.. Tamirat ta~amlandıktan 
....,. mdöiiin Fi p laajlapcaiı aynca ilin edilecektir. u23S» 



Medeni memleketler deima birlncillği 

kazanan ve diplomalarla tasdik olunan 
ve dünyada misli olmayan 

PASLANMAZ YENİ 

keskin, çok hassas OlUt> neşe ve tlıtJılıkla 100 defa tırat eder .. 
S ... nelerce su içinde kalsa makinesile birlikte kat'i~·yen paslanmaz. 

Taklitlerinden sakınınız. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Adedi 6, 10 adedi sO kuruşa 

Hasan deposu: ISTANBUL, ANKARA, BEYOÔLU 

Eczacı Hasan'ın 1000 aded müstahzarı 
ne Avrupada ne de dünya tarihinde 
misline tesadüf edilemiyen ve akla dur
gunluk getiren muazzam bir varhktır. 
Türkive Hasan müstahzaratile iftihar eder. 

Esmer. sarışın, kumral, her tene 
tevafuk eden gOzelllk kremleridit., 
Sıhhi usullerle hnzırlandığından cildi 
besler ve bozmaz ? Çil, leke, sivilOC 
ve buruşuklukları kAmilen giderir· 

4 Şekllde takdim edlOrı 

1 - Krem Balsamin yağlı gece 
i~·in pembe renkli. 

2 - Kıem Balsamın yağsız gtlD' 
dUz için beyaz renkli. 

3 - Krem Balsamin acıbadetıl 
gece için 

4 - Krem Balsamio acıbadeıı> 
gOndOz için 

Kibar mahfellerin takdir ile kul.laJl' 
dıklan yegane sıhht kremJerdJr. 

1NG1Ltz KANZUK ECZA~[ 
Beyoğlu - İstanbul 

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

ŞiRKETi HA YRiYEDEN : ~ 1 Emlök.ve Eyt~ Bankası. ilinları 1 
Köprüden saat 6,20 ve 7,10 da hareketle Boğazın Rumeli ve Anadolu ci- T aksıtle Satılık Arsa 

betlerine giden ilk postalarımızda Küçük esnafımıza ve bilumum işçilerimize 
ve Boğazda erken işi olanlara fevkalade sühulet olmak üzere gidip gelme 
biletlerde yüzde elli tenzitatlı tarifemizin hergün tatbik edilmekte olduğu 

i.Ian olunur. 

Nafia V ekiletindan: 
-Filyos • Zonguldak hathnın Filyoıtan Çatalağzma kadar olan on yedi ki· 

lometrelik birinci kııım ray fertiyab kapalı urf uıulile münakasaya konul
muttur. 
, .1 - Münakasa, 17 /8/1936 Pazartesi ıünü saat on beşte Ankarada Na
fia Y ekileti Demiryollar İnfaat daireıindeki münakasa komiıyonunda ya • 
pılacaktır. · ' • 

2 - Bu itin muhammen bedeli (32 000) liradır. 
3 - Muvakkat teminah (2400) liradır. . 
4 - Mukavele projesi ile Bayındırlık genel prtnameıi, vahidi fıat cetve

li, münakua f&llnamesi, poz talimatnamesi ve diğer plan ve tiplerden mü
rekkep bir takım münakua evrakı ( 160) kurut mukabilinde Demiryollar 
İnfaat dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek İlteyenler, 2490 No: lu kanun mucibince ib • 
razma mecbur olduldan evrak ve vesikalarla 7 /5/1936 tarihli ve 3297 No:lu 

· resmi ceridede ilin edilen talimata eöre bilumum nafia itlerini veya demir· 
yol infaat itlerini yapabileceklerine dair verilmİf müteahhitlik veıikaamm ve 
fiat teklifini hivi zarflarını mezkUr kanunun tarifab dairesinde hazırlıyarak 
. 17 /8/1936 Pazarteai günü saat on dörde kadar Demiryollar inpat dairesine 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (49) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonnudan: 
1 - Gümrük Muhafaza örgütü için 79 kalem ilacın 1~/Ş/936 Çar.tamba 

cünü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tuınlanan tutan 931 lira 50 kuruttur. 
3 - Şarbıameai komiayondadır, görülebilir. 
4 - istekliler ilk teminat olarak 70 liralık vezne makbuzu veya banka 

mektuplarile birlikde muayyen vakitte komisyona gelmeleri. «156>; 

K A s E 

\ # Ticar~:~ı~~r~tıR~~~~~iR b=' 
uzun müddet tecrübe gOrınUş seri 
yu1.ıın dnktilograf memura ihliyuç 
vardır . .Maaş dolgundur. Muhase· 
be, lstenoğrafı ve Fransızca bilen 
tercih edilecektir. Gııluta, Bo.-.kurt 

\han ikinci kat No. 19 # 

Hafiflik - Rahatlık 
l 

J . R o 11 • • e I KorHlerırıde -k (Oıf .. J. ıi.ıl IAcllıblfıcık nı 
- ~ ••il•• ne de hlçbır tazyik yok. 
~ ..-7"' tur. l!lu korsaler. •Dc11du11uıu 

\1'/,) tıkmakıııııı tenuGbGrıDıO in• 
\1 cel!lr •• 16laGnG11ı1 kuıw-.ef ı•ndlrir. 

Fıwıtı : 25 lıradu ltlb1ru, 
Satıı r••I ralnıa ı 

•' 

ISTANBUL. lleyqğlu -
TOHI mırdını 12 No:ıu. -

Mıeaıem111 ılr•••t edinir vırı' 
15 Ho.111 tarıfemlıi lataylnlı. 

Flr•tl•""'"d• bOrO• tenıllat. 

~.,. Nazarı dikkate 
Konyada kavi teminat ve ciddi 
referans verebllecek maruf ve S•· 
hai faaliyeti geniş bir licnrelhane 
her nevi acentalıklar kabul etmek 
arzusundadır. Taliplerin şeraitleri-
ni Konya 23 numaralt posta ku
tusuna bildirmeleri. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyııt Md. : Selim Ragıp BMEÇ 

( A. Ekrem UŞAKLIGIL 
SAHiPLERi:' S. Ragıp EMEÇ 

H. L\ltftl DÖRDÜNCÜ 

Grip • Nevralji • Bat ve Diş ağrdarı • Artritizm • Romatizma 

Esas No. sı 

656 

657 

Mevkii ve Nev'i 

Sultanabmed' de Alemdar mahallesinde Yere-
batan .ıokağ"ında eski 6 yeni 28 • 30 No. h 
219,50 metre murabbaı arsa. 
Sultanahmed' de Alemdar mahallesinde Yere
batan sokağında eski 6 yeni 20, 22, 24, 26No. lı 

l'\-u,. 't' ~~ 

176 Liri 

583 metre murabbaı arsanın 96/ 100 hissesi. 672 -

Tafsilatı yukanda ayzıh arsalar birinci taksiti peıin ye ~ 
kalan yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi kısımda ve fU sureti' 
tamamı faizsiz sekiz müsavi taksitte ödenmek ve 12/8/936 tari~!I 
tesadif eden Çarşanba günü saat onda ihaleleri yapılmak üzere •P'j 
arttımağa konulmuştur. 

İsteklilerin o gün ve saatte Şubemize gelmeleri. 

Sabah dokutdan akşam saat 
beşe kadar mat, sar ve sevimli 
bir ten. GOndtlz tekrar pudra-
lanmağa hacet yok. l~te; hava
landml mış yeni Tokalon pud
rasının garanti mul1assenatı 
bunlardır. Bu cazib havalandır-

(3~ 

ma usulü, Parisli bir kimyage- ve yüze tabii bir gtızellik vo-
rin keşrid.r! Bu usul dalresmde rir ve modası geçmiş ve yüze 
havası toplandırılmış yegane bir makiyaj şeklini vermeden 
hafif pudradır. Şimdiye kadar kalın l\di pudralardan tamamen 
yapılan pudralardan on dera başka bir tesir yapar. Bu yeni 
daha saf ve daha hafiftir. Bu Tokalon pudrası ytlze yapışık 
usul. Tokalan pudrasının istih- kalrlığı cihetle buna 0:8 saatlik 
zarında kullanılmaktadır. işle pudrn» tabir ederler. Artık ne 
bunun içind.r ki, Tokalon pud- parlak burun, ne yağlı cild gö-
rası, daha muntazam ve dalrn r!lnıniyecek. belki rUzgAr, yağ· 
ınOkemmel bir tarzda yapışır, murun ve terlemenin icnıyı te-
cıldi hemen hemen görünmez sir edemiyeceği mat, sar ve so-____ ~)_i: _~~:_e~~-k _t_ı_ba_k_us_·i1c_k_ııµ_ll. _ır __ vi111li bir ten görlhıecektir. _ ..-/ 

• 


