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- SALI - 30 HAZiRAN 1936 idare itleri telefonu: 20203 Fiyab 6 KUl'Uf 

ar Kr il Berline ne Habeş imparatoru bugün 
v •d• ? cnevrede davasını . 

pmaga gı ~~~- ~- ·- bizzat müdafaa edece~ 
,ltalyan,Leh,Macar Japonya, italyasız 
kurulunca Bulgar yeni mukav_ele 

~----eti de girecekmiş ımzalamıyacaumı 

Kral Boris 
Berlinde dört 

devletin ricalile 
görüşecek 

Seyahat ya Temmuz içinde, 
yahut Ağustos başlannda 

yapılacak 

bildirmiş 
ltalganın 6ilha••• iki 
adanın talılcimin• ltir .. 

edeceği blldirlllgor 
----- .... -----

Avam Kamarasında din aorulan 
sual : " Boğazlar mukavelem ilıa 
edilince lngiiterenin prantiai de 

ortadan kalkacak mı ? ,, 

Londra. 29 
(Hususi) - A
vam kamarasın • 
da Boğazların 
tahkimini mev • 

U8uıi) - iyi malumat alan siyasi mahafil, Bulgar kralı Bori- zuu hah.eden biı 
a,q.-... ... u.·tinden ehemmiyetle baheetmektedir. Yalnız bu seyahatin aaylav, Lozan ••r1da ını, yoksa Ağuıtoe hatlarında mı vuku bulacağı henüz ta- muahedeaile Tür• 
~-J"I~· "1":r. Kral Boris, Alınanyada Olimpiyatların yapılacağı günleri kiyeye verilen te

bu aırada Almanyada hazır bulunacak olan ltalyan, Leh, Ma· minatm Boiazlaı 
ıörüteeektir · tahkim olunduk • 
Alman~a bulunmak dolayıaiyle Alman devlet adamları • tan IOllr& u efe. 

oidlliuadaa bu ayabatten m6him Wr eiyaai --w~n ftJl9 ... tibRi • 

• kaly.ya ••'- tJ.J~ lYiiceliil linİlat. 
t(Sriifmeıi, bu cephenin kurulup faaliyette bulunac:aima Loıd Kraalloin 

ela buna iltihak fikrinde olduğuna delil aayalıyor. Mabat· hüktlmet DAiına, 
bir mahiyet almamıf olmakla beraber, bura siyul mahafili, 

' İyi bir gözle kartılamıyor. (<hayırh> demİf .. 
,._~ffl~'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tir: 

ltalyanin itiraa 
Nelennif? çu atış mektebinde 

Londra. 29 -

Milletler Cemiyeti heyeti umumiyesi öğleden sonra 
toplanıyor, Habq davası ve zecri tedbirler 

kat'i karara bağlanacak 

Habeş lmparatonınu MllleUer Cemiyeti k11rstısO.nde gösteren bir kompozilyon 
Londra 29 (Huauıi) - MiJletler Ce-lyahut da yann öileden evvel Cenevr~ 

~iyetinin umumi bey' eti yann (bush) ,muvaAleti bekleniyor. 
öileden aonra Hahet ve zecri tedbirler i- Y apm KoDNifi sw 
tini söriiflnek üzere toplanacakbr. Uma· Murahhular aruında pyri reeml k .. 
mi laq' etin batkanlıiına Belçika 8q Te- DUfll\alar, hummah bir faaliyetle cl"
,kili Van Zeeland'uı feÇilmeei kuvvetle edi)oor. Fransız Batl>akana Blum. hana,. 
pnıbtemelclir. Van Zeelancl'uı ya bu sece. (Devama 10 uncu aa7facla) 

1 tanbulda yabancı 

..., .... en bir sefalet hane 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili Muhterem Doktor 

Refik Saydama açık ariza 
Yazan: Ermel Tal• 

kü manevralar (Newı Chronicle) Monlr6 koafenn. DUn. Sözün kıaaıı sütununda. muhte· ınıza arzetmekliiimi aamimiyetime baitt-

etleri lıalcilci topçıı •teşi altıntl• 
ilem• hareketi •aptılar 

pçu ve piyadelerimiz manevralarda 
~uvaff akiyeti fazlasile gösterdiler 

yazıyor: Montrö .mAW .hıpoa de- rem Aylav bayanlarımıza hitaben. mem· layarak. mazur görmenizi rica ederim. 
konferanıı gele • lepai M. Sato leketin bağrında aoayal bir yara tetir.il e- Bana öyle geliyor ki, bu doium )dinip 
cek hafta bir İtalyan murahhaı hey • den, latanbul Haaeki kadınlar baataneaine nin bu elim halinden aiz haberdar deiilli· 

(Deftllll 1 inci •Jfada) merbut doğum kJiniiinin elim vaziyetini niz. Zira haberdar olsayduuz. Cumhuriyet 
ıerhetmiıtim. rejiminin kurulduğu andan bu gilne kadu AJj Babanın şampİ • Bugün, içime dert olan bu mevzua av· memleketin aıhhat itlerini meıkOr bir cid· 
det edip, m•udatımı biraz daha tafıillt· diyet ve faaliyetle, aesaiz. aadaaız hüanü i-

y o nl U ğU tanınmıyor lı olarak doğrudan doğruya, yüksek ıttıla- (Devamı 10 uncu sayfada} 

Cim Londos, Atina muha
birimize yapmadık kepaze
lik bırakmıyan &meninin 

marifetlerini anlatyıor 
Atina, (Husu .. 

si muhabiri-
mizden) - Ati· 
naya gelir gelmez 
burada bulundu • 
ğunu İfittiğim 
me9hur dünya 
,ampiyonu peh ,. 
livan Cim Lon• 
dosla görütmek 
istedim. Babası ' 
öldüğü için A • Ali Baba 

1 

merikadan Yunaniıtana dcnmüs. Ve 
(Devamı 10 uncu sayfada) 

Namus düşmanı bir 
mektep hademesi 
Taarruz etmek istediği 
çocuğu, emeline muvaffak 

olamayınca yaraladı 
Evvelki sün. Ortakö;vde. Gazi 0unu 

paf& orta mektebinde, Tacedclia adında 
bir talebenin yaralanmuile neticelenen te

(Devama 10 uncu 1a7facla) 

ur Mehmed,, in 
klannı bulduk 

Türk zabıtasının tarihinde pek mühim bir yer tutacak 
olan bu ilk detektifimizin yeni maceralanm bir 

aç güne kadar nakle başlayacağız 
Olwyuculıı;nma, iki aene kadar ev- 1 

vel auetemizde çıkan ( Givur Meh
met) isimli u.blta romanını fÜpbeaİa 
hatırlarlar. Karil•rimiz ve bilbaua po
lis memurla$wz ar....._ ç4ı bfiJlik 
bir alika uyandıran bu tefrikanın kab
ramanm1, o .uman hayali zanneden
ler olmu§tu. Dün, 'ba romanın muhar· 
riri olan arkadaimııa, kendİIİne selm 
fU mektubu 'bi:ıe te11im etti: 

(Pederim haltlnnda iki •ene 
euuel yazdığınız yazıları büyük 1 
6:r lezzet 'Ve alciluı ile olıarlren 
çalı miitehaui• olmaıJum. Yaz
dıiın(z ,eylerin lralle.i doinı· 
dur. Babamı~ valıtiyle banlan 
bis. anlatırdı. O oalıitler, ldan
balda olmtıdaiım isin h ......ıe 

ile """" lal. tıltilwlor .,....,,. •lff•· (Devamı 1 O uncu aqfacla) 
Gavur Mebmedin fOCUJanndan 

Bay"91P 



H 
Asamblenin 
Bugünkü toplanlı$ı 

-
Milletler Cemiyetinin umumi heyeti 

l>u akpm toplanacak ve mühiın ka
l'arlar verecektir. 

Toplantının ıebebi. ayni Aaamble tara
fından yedi. aekiz ay önce verilen bir kara· 
rın akıbetini tayin etmek ve icap eden ye· 

Resimli Makale 
Dünyada en çok korkulacak ~ey, ne 

kanun, ne mahkeme, ne hapis, ne de 
cezadır. En kuvvetli hakim efkarıumu
miyedir. Ve başkalarının hakkımızda 
vereceği hüküm, söyleyeceği söz, mah
kemenin vereceği karardan daha çok 
bizi düşündürür. Sokağa çıktığınız za
man her tarahan mahkum edici gözle
rin size baktığını görmek, bütün elle
rin itham ederek aize uzanmaana şahit 
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olmak, feJAketlerin en büyüğü, en fe
ciidir. 

SON POSTA. 

il Efkô.rıumumigenin hükmü 11 

Jıİ tedbirleri almakbr. 
Yedi sekiz ay önce toplanan MiJletler Mahkemede beraet edebiliriz. Kanu-

Cemiyeti Umumt Hey' eti İtalya hak- nun elinden yakamızı kurtarabiliriz. 
kında cımütecavizn hükmü vermiş v~ Fakat efkarıumumiyenin hükmünden 
Milletler Cemiyeti yuasımh tayin ettiği kurtulmamıza imkan yoktur. 
1edbirlerle tecavüzün önüne geçmeği ka- Binaenaleyh gizli bir iş yaptığınız 
ıarlaştırmıştı. zaman yalnız kanun ve mahkemeyi 
• Umumi hey" etin verdiği bu kararın değil, efkarıumumiyeyi de hesaba kat-
tatbıkina geçilerek ikhsadi ve mali mahi-

mağa mecbursunuz. 
)'etteki zecri tedbirlerle tecavüze sed ~e-

kjleceği zannedilmişti. 

Bu zecri tedbirlerin tesirini göstermesi 
için harbin uzaması, tecavüze uğrayan dev
letin karşılaştığı feraite uzun zaman mu
kavemet göstermesi icap ediyordu. 

Jki muharip tarafın vesaitindcki büyük 
fark yüzünden, ikasadi ve mali mahiyet· 
teki zecri tedbirlerle tecavüz ve istilaya 
mukavemetin imkansızlığı anlaşıldığı sıra

da bunların petrol ambargosu ile teşdidi 
düpjnülmüt. fakat Milletler Cemiyeti ha· 
ricindeki devletlerin bu maddeye muhtaç 
olan devleti tatmin edecekleri görüldüğün· 
den bu tedbir de alınamamış, arada harp 
azami ıiddet ve sür'atle devam etmiş ve 
Milletler Cemiyeti bakımından tecaviize 
uğramış memleket, yedi ay içinde istila e· 
dilerek muharebe ideta bitmişti. 

Hadiseler bu tekilde hulasa edildiği 

takdirde yedi ıekiz ay evvel kararlaştırı
lan zecri tedbirleri muvaffakiyetsizliğe uğ
nmıı sayarak ya bunlan kaldnmak ve 
etecavüzı> hadiselerinin tekerrürüne mani 
olmak için baıka bir çare bulmak. yahut 
hu zecri tedbirleri tecavüze karşı tatbik o· 
Jıman bir ceza addederek mütecavizi uı

landırıncaya kadar bunlardan vaz geçme
mek lizlm geliyordu. 

Milletler Cemiyetinin yasası zecri ted· 
birleri bir ceza değil, fakat tecavüze ve 
lıarbe mani olmak için bir- müeyyide 'Say· 
aığı için bu ikinci ıık üzerinde durmak ye· 
tinde değildir. 

(söz 
Dünyanın 11n biJ.gük 
Köprüsil 
Satılığa mı çıkarılıgor? 
Dünyanın en 

büyük köprüsü 
Amerikadaki Jorj 
Vaşington köp -
rüsüdür. Dola -
rın bugünkü kıy
metinden çok da
ha fazla ettjği za
manlarda altmış 
:nilyona malol

nıuştur. Bu köp. 
rü Nevyork li -
man şirketine aittir. 

Şirket son zamanlarda maliyeden 
bir ihbarname almış, bu ihbarnamede 
üç gün zarfında tahakkuk ettirilen 
vergi verilmediği takdirde köprünün 
haczedilerek satılacağı bildirilmiş, ta
bii böyle garip bir haciz kararı şehir -
de sür'atle şuyu bulmuş, herkesin di
line düşmüş. fİrket hesapları tetkik et
miş, maliyenin yanıldığı anlaşılarak 
bir köprünün dünyada ilk defa haraç 
mezat sablmasının önüne geçilmiştir. 

• • • 

ARASINDA ) -
ı ·-HERGütı BiR FIKRA j l 

Bir dağ da sen iste! 
Şair Andelip ile Adalar fllİrİ Celil 

çok dost idiler. Yazın birlikte cezmeler 
yaparlar, hotça vakit aeçirirlenli. 

Andelip bazan adeta çocuklafır, tuhaf 
tuhaf düfiinceler serdeder, mütalealar 
yürütürdü. 

Bir sün. Beykozd~ Y Uıa tepesİ_ne 
çalmu,ıardı. Orada bir. ağacın söJaeliği 
altında uzanıp, denizi seyrediyorlar -
ken, Andelip birdenbire: 

- Biliyor mmun Celil, dedi, fU da
kikada ne istedim?. 

-Ne? 
- Şu, tepeaİncle buhmdlıium~ dai 

hep alim oba, aoma da bellim olsa! 
CeW, •t.pnek içia sonla: 

- Ollaıd ı Altın olup ta, aenin oı.... 
yanama bana verir miydin? 

Andelip, cidc:IS ltir öfke ile: 

1 
- Haydi aen de! dedL Ne diye ve

recelonİfİm? Allabtan bir clai da 1ee 

iate!. 

• * 
Yangın çıkaran 

Amerik11da $ttrbest 
Gezen 40,000 
Delinin marif t1tleri 

Amerikada sıh-
hiye nezaretinin 
neşrettiği bir is
tatistiğe nazaran 
son iki sene zar
fında tımarhane -
lerden iyi olduk -
ları için çıkarılan 
40.000 deli halkın 
arasında serbest-
çe gezıyormuş . 
Bunlardan bir 

kısmı geçenlerde bir kliip t~kil etmit· 
ler ve klübe de fikri bir gaye bulmak 
zaruretini hissedince içlerinden biri 
iskemlenin üzerine çıkmış: 

- Arkadaşlar demiş, Lindbergin 
çocuğunu kaçıran HauptmanJn ma
sum olduğuna kani değil misiniz) 

!-'-psi birden: 
.:..: Evet diye cevap vennişler. 
Hatip sözüne devam etmit: 

Birinci tıka celince, bir çok miJletler 
bugünkü Asamble içtimaına zecri tedbirll"f 
hakkındaki kararlannı peşinden venniı o-
larak girmektedirler. Kedının ce .. :::r ;••il tezahUr 

lngiltere hükumeti zecri tedbı"rlen"n D · L 1 t ·1 d b' · ka 

V • yangın söndüren 
Yıldırımlar 

- Şu halde intikam ideolojimiz ol
sun. Hauptmannın intikamını alacağız, 
hiz de çocuk kaçıracağız. 

anımars;a ı gaze ecı er en ırı -
kaldmlmaaını kararla•tırrnı• b 1 " " u unuyor. dm cesaretinin nasıl tezahilr ettiğini 
Frana hlikumeti, bu hususta lngilterenin 

Lehistanda bir fırtına e9nasında mü
him zıraat merkezlerinden birinin ü -
zerine bir yıldırım düşerek-, binayı 
yakmağa batlamıf, derhal itfaiyeye ha
ber vermifler, müdhiş yangını söndür
mek için itfaiye büyük hazırlıklarla 
yola çıkmış, fakat mahali hadiseye gel
meden yeni bir gök gürültüsü duyul
muş ve yeniden bir tarafa yıldırım diif
müş, itfaiye hedefine vardığı zaman 
yangını sönmüş bulmuf. 

Bu parlak sözler alkışlanırken, ka
pının önünde duran bir otomobil bu 
parlak ideal sahiplerini çıktıkları yer
lere götürüp dağıtmış. 

yolunu tutmuştur. Belçika, Lehistaa .,.. da
ha bafka devletler de ayni fikirde olduk
larını anlatmıı bulunuyorlar. 

Bu vaziyete ıröre bugünkü Asamblenin 
:ı:ecri tedbirleri kaldıracağı timdiden mu
hakkak aayılabilir. 

Fakat zecri tedbirler, bir hükmün tat
bikı yolunda atılan adımlardı. Zecri ted
birlerle beraber «hüküm» de kaldmlacak 
mı) Yoksa hüküm, ipka edilecek mH Hü-
1.üm, yani tecavüz hükmü ibka 
edildiği takdirde Habeşistanın ilhakını ta
aımağa imkan kalmaz. Bunu tJlnımak için 
tecavüz hükmünün de ilgası aerektir. 

Bugünkü vaziyete göre Milletler Cemi· 
yeti, haysiyetini kurtarmak İiİn. yedi sek.iz 
ay . evvel verdiii h~ii .bırakarak yalnız 
zecri tedbirleri ilga ile kalacak, bunu mü
teakip Milletler Cemiyetini islah etmek 
meselesi ortaya çıkacaktır. 

Milletler Cemiyetinin geçirdiği tecrübe, 
lok mühimdi, ve üzerine aldığı vazife son 
derece ağırdı. Neticenin ayni derecede acı 
elduğunu itiraf etmemeğe imkan yoktur. 

.Her acı tecrübe gibi bu tecrübe de bir 
intibah baılancıcı olursa, bunu da kir aay-

~ sereklefir. * * 
DU.r•nın •• kavgacı l11aanları 

Staviaki meselelerinde çolc hücuma 
uğrayan F ransızlann babacan adliye 
nazırları Cheron, nükte yapmasını se
ven bir adammlf. Bir gün söz Norman
diyalılara intikal etmİf, Normandiya • 
War, kavgacı inanlar oldukları için 
onlarla alay etmek iatemiş ve fU fıkra
yı anlatmıf: 

«Bir gün Cenabıhak yeryüzüne ve 
Norman~iyaya İnmif, oralarını bot 
görmü,, ve buralarda da insan olsun 
diye emir vermif. Derhal bir Norman
diyalı bulup getinnifler. Adam<'ağız: 
Cenabıhakkı orada görünce ilk sordu

~-~ sual şu olmuf: 
en verif Karakol nerede) Sulh mahke • 

sormuş. 

Sual hayli dedi kodu uyandırmış, 
çeşid çefid cevaplar verilmiş, bazıları: 

- Kadının cesareti yaşama arzu -
sundadır, demifler. 

Diğerleri: 
- Kocasına karşi gösterdiği şef -

katle belli olur demifler. 
Ve nihayet bir mizah muharriri de 

en gülünç ve en doğru hakikatı söy -

lemiş: 
- Tahammül edilmez bir kocaya 

ztvce olduktm a.ınra, oua tahammül 
ederek yaşamakla r Demiş. . 

• • • 
MIİkAfat ala11 kral 

f1ho de IJelgrade yazıyor: K;al ikinci 
Piyer, derslerine iyi çalışarak sınıfı a
lüyülala geçmeğe muvaffak olduğu 
için, kendisi takdir edilm~ ve hususi 
surette yapılan merasimde hediye o
larak yaldızlı kitaplar verilmiştir. 

Merasimde, ana kraliÇe Mari Haz
retleri, Naip Prens Pol ve l}ocaları bu-

lunmuştur. , 
Kral, gerek derslerden ve gerek 

tavrı' hareketten tam numara almağa 
muvaffak olmuştur. Küçük Kral 14 
Eylule kadar dinlenecektir.» 

• • • 

Şimdiki Fransız Batbakanı Leon 
Blum 1928 senesi intihabatından ev -
'\'el hastalanmış, tedavi edilmek üzere 
Nise gitmiş. Fakat kendisini orada da 
rahat bırakmamışlar ve bir yerin resmi 

Yerlilerden biri itfaiye neferlerine· k ·· d d t t · l Bl L . . · uşa ına ave e mış er. um a.en -
- Evlatlar demiş, yıldırım ikı defa · da ed l k disini vet en ere bir me tup yaza-

üpt üste aynı yere düştü. Birincisi or-
talığı yaktı, ikincisi de ıöndürdü. rak davete icabet edeceğini :ve malum 

olan günde ve ~ tam dokuzda ran-
Yıldmmın üst Ü8te aynı yere düıf -

mesi dünyada .şimdiye kaO.ar vaki ol• 
niamış tesadüflerden imiş! 

• • * 

devu mahallinde bulunacaiuu aöyle -
n;iş. 

Filhakika söz verdiği gibi de, ayni 
saat ve dakikada randevu verdiği ye-

Yukarıdaki fıkrayı bir ecnebi gaze- re gitmiş. O zamanlar pek meşhur ol
tesinde gördükten sonrada bir başka madığı için kimse kendisini tanıyama
gazetede, yıldırımın nafi tesirlerini okl.J mıf, nihayet zavallı Blum aaatlerce do
duk bir gün, romatizmadan kötürüm laşmı;1, merasimi kaçırdıktan sonra 
ohnuş ihtiyar bir kadın evinin bir kö- meramını anlahnı,, fakat İf iften aeç
fCBİnde radyo dinlerken gök gürlemi~ mı,. 

fİmtıekler çakmış ve anten paratoner -------------
vazifesini görerek yıldırımı odanın da romatizmalarından eaer kalmadığı
içine kadar almış, kackn baygınlık ge- nı hiaseclerelt bp• bpış, yürümeğe ı.,.. 
çirm~. fakat kendisine geldiği zaman lataıf. 

iSTER iNAN İSTER iNANMA! 
Denizyollar icl.....i kah«aj hakkından istifade ederek Mi

tün eahillerimize semi iflebı.eje çalıtıYor. Yapılan tetkikat 
meftUt sema.in bu ite kili plmecliiini sösteriyor. Vapur • 
c:u1ull fİrlletİnden alıma IMr iki vapur da ilati,aa tatmin ede • 
mİyor. ldareain yeni vaparlara ilatiyacı ~- Ye Awu...
ya heyetler giderek tetkikat yapalıyör. N'ıhayet bir iki .firma ile 
mÜZlıkeftfe de pifiliyor. 

Fakat ....... beıı mlsak•eler hinlen•9ii keeiJİ7or. ~ 
de de ,eni~ için kili ...._t olmadlit ..-,.ı.,.. au.. 

ablan laurda ve köhne vaparlann tekrar hllandnwsma bnr 
veriliyor. 

Yani nvelc:e insan ve eoa nakline ~ -lafllan 

bu ite yaramaz vaptslarla timdi tekrar İnsan ve e,ya naldiae 
ı.,ı. ........ kararlaııyor. 

Bu k•ar doinı iae ve tatbilc ediline, ha vapurlara ~
lein llayatlanaın emaiyet altında bulunacaima. 

1STER 1NAN iSTER lNANMA l 

Mazigi ihJ 

Geçen gece, ~, 
aaiının karp \ri eo'k 

dan birinin içiade, 7tuf \>W 
tunana misafir gittim 

Geç vakte kadar 4\_o\ 
EY Mhihİ sohbetine cl,m\. A.,. 
aanlardandır. Bizi sahte -
ce yansını bir hayli g~ 

Apartımanm cümle kt 
kapanıp ta kendimizi .-.1-' 
dmmsız sokakta bulun~ 
derin bir ah çekti. 

- Ne var~ diye son 

- İçimde, eski zam .. eıll 
nerlerine hasret uyandı! bit-. 
Ne güzel şeydi o 1 Önce 'i&D 
rekten gider, basacağınızleti 

tudı. O titrek ış.ığın arkaa lı. 

emniyette hissederdiniz. ldannııHl 

mura bulanmak, içi su dcı;akuta ' 

terakkiye fazla güvendik, o CUllJD 

ti evlerimizin antrelerine astık. ~ it 
böyle. sisli havada sefer eden aemae. 
emekleyip duruyoruz .. 

Öteden, biri atıldı: 

- Evet amma, o vakitler, aokal~Nll 
adam boyunda başı boı çommlu 
dı. Şimdiyse .. 

Derneğe kalmadı; henüz illa ıw 
düğümüz Nipntatı caddeain:fi 
hin yemekhanesine doğru, bea on, 
siz deyiniz yirmi, çoban azma •ır 
ması, kılkuyruk. uyuz. sinsi. ao haa•b 
her nev'iden bir köpek sürimi ~
mayalım mı) Öteki arkadat ~ içM.I 
çekti.. 

- Ah, eski zamanın ucu Ji 
cık sopalarıJ dedi. Eline aJd~cb.... b 
kere .. en zorlu köpekler vız p Şöy 
ce bir savururdun, hepsi de Alk 
kısar, ca<ldeyi tutarlardı .. },~n • 
pek mikadelesine inandık .. 4b11r· 
dan kurtuluncaya kadar epey 
keceğiz. 

Oradan bir taksi geçiyorchl 
ret ettik, durdu. 

aece zammı yok 1 

Şoför etrafına bakındı: Görümıiftle 

bir zabıta memuru var, ne P .. ktil 
- Vay mirasyedi beyler, ,,..r. 
Deyip, arabuını sürdü. 
Arkada§, yine: 

- Ah, eski zamanın ıtl 
dedi. Hiç değilse arabacı a 
etmezdir. 

Bu muhavere 1936 senı 
on betinci gecesi. Nipnta11n 
iı caddesinde cereyan ecliya 

Biligor Ma•ıın 

1 - Umumi harpten e 
son kralı kimdi) 

2 - Şimdiki Amen"'ka 
Ruzveltten batka gene R 
ndan adam kimdir) 

3 - Büyük Okyanusun 
darc:lır~ 

4 - Nikaragua 
dir) 

• • • 
l>iinkü Sualler ~ 
1 - Zübeyde li 

kamıdır. Binbir gecr 
nürıqide anlatan bu 

2 - Sultan Cem F atlh. 
deti Beyazıtla taç ka,,..ab 
kötü maceralal' .içine yunrl 
can verip gitmi§tir. Frenlde 
zim ismini verirler. 

3 - lslimlarca mukacl~ 
baı 1An zemzem k'll)'USU '1dl 

4 - T anganika, prki r· 
rnan müstemlekelerinden b 
gilterenin nüfuzu altında 
milyon lı.üaur, mesabai .. 
kilometredir. A~~
daki bir plür 1. (~}•-



İngiliz Harbiye Nazırının 
Paristeki nutku fırtına kopardı 
·Dün Avam Kamarasında bu nutuk etrafında şiddetli 
münakaşalar olmuş, Baldvin kabinesi tenkit edilmiştir 

Londra, 29 (Hususi) - Harbiye,mamıf, sonra bu nutuk ile Eden velboldsinclair söz alarak hükumeti tid
nazın Duff Cooi>er'in !?4 Haziranda Çemberlayn tarafından irat ôlunan nu· detle tenkit etmif ve hükumet türlü 
Pariate bir nutuk söyleyerek lngilte • tuklar arasındaki esaslı farklar ıöze türlü dillerle konufuyor, demittir. 
re - Fransa arasında bir ittifakın imza. çarpmıttı. H•&mete ltan.d 
!anması lüzumundan bahsetmesi ve Avam Kamar••ında amele lı'den· B nd •- ı Si J - u an sonra ~ünüye ıe en · r on 
Fransızlara hitaben <'Serhatleriniz, bi- Mister Attlee hülasaten demittir ki: Simon tenkitlere cevap vermit ve hülulme· 
zim aerhatlerimizdir•> dedikten sonra «Bu nutuk hükumetin siyasetine ti müdafaa etmittir. Neticede itimad me
''müthit bir tehlikeye kartı. garbin muvafık değil. Hükumet burada kol • aeleai ortaya ablmııtır. 136 muhalif reye 
iki demokrasisi sıfatiyle yanyana dur- lektif emniyet siyasetini bırakmadıiını karp 264 reyle hükmnete itirnad veril) 
malıyız.» demeai bugün Avam Kama- ve Milletler Cemiyetine istinat eden bir mittir. 
raaında mühim bir münakapya sebe- siyaset tuttuğunu söylemifti. Bu nutuk Em F ....... Hart.i,e N ......... Söaı.I 
biyet vermittir • ise hükumetin siyaseti aleyhindedir. Parla, 29 (A.A) - Eski harbiye ba.· 

Daha önce bütün matbuat bu nut • Nazırlardan her biri tek batına istedi· kanı F abry söylediği bir nutukta kollektif 
ku mevzuu bahsetmit ve mühim bir ğini söylüyor. Bafvekil kartımıza çı • emniyetin iflU ettiğini ve eier Fransa da· 
kıımı, tiddetli tenkitlerde bulunmut • karak siyasetinin ne olduğunu anlatır· imi olarak tüfek elde bulundurmak istemi· 
tu. Çünkü bu nutkun hükumetin bir sa çok iyi eder.» yorsa Almanya ile anlqmaaa lizımgeldiğini 
siyasetini anlatıp anlatmadığı anlatıl- Daha sonra liberaller namına Archi- ehemmiyetle kaydetrnittir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyük harptenberi yeni "İyi alimet değil" 

"Bütün dünyaya 
bir ihtar,, 

Almanlar, Avrupadaki 
Alman akalliyetleri ile 

meıgul oluyorlar 
Berlin, 29 (A.A.) - Bakanlıksız ba· 

kan 8. Hana, Gelaenkirchen'de fimali Vea
tefalya naayonal aosyali.t kongresinde 
aöylerniı olduiu bir nutukta ezcümle fÖY• 
le demiftir: 

Bütün dünyaya karp alenen bir ihtarda 
bulunuyoruz, zira Avrupanın bir çok mın· 
takalannda bir takım insanlar Cermendir 
diye itiaafa düçar ediliyorlar. Tazyik al
tında bulunmakta olan Alman akalliyetle
ri meaeleainin yeniden gözden geçirilnıeai 

lhun olduiu kanaatindeyiz. 

Vekiller lzmirde 
inhisarlar Vekili ince tuz 

fabrikasını açacak 
lzmir, 29 (Hususi) - Nafia Vekili 

Ali Çetin Kaya ile Gümrük ve inhisar
lar Vekili Rananın bugünlerde lzmire 
gelmesi bekleniyor. 

Nafia Vekili Çetmede iki hafta isti· 
rahat edecektir. inhisarlar Vekili de 
ince tuz fabrikasını açacaktır 

• 

V aktile lngiltereyi za 
bulanlar, ıimdi onun 

etrafından aynlmıyorlar 

I
• talyanın Habeşe kartı ukeri harekata 

giriıtiii sıralarda lngiltereyi aeızle. 
korkaklıkla itham edenler çok oldu. B. 
büyük imparatorluiun, emeline eritnıek 
için her 19ye karar vermit ltalya kartıaaa
daki bu meskeneti umumi bir hayret u • 
yandırdı. Adeta. lnailterenin, bütün cm.. 
müvacehesinde göçmekte olduiu biaei W... 
111 olmuıtu. Fakat aradan pek kısa bir _.. 
man geçti. lngiltereyi acızle itham ed• 
ve onu kuvvetten diifmüı gôrenlena. ayml 
lnailtere etrafında pervane haline ıeldik • 
leri göze çarpmaya baıladı. Bunun aebel.I 
ıudur ki o sünkii lngiltere ne kadar ida 
ve miskin değil idiae. bugünkü lqiltere -
o vakitltinden, kuvvet itibarile pek farklc 
bir mevkide bulunmuyor. fakat bir ar-. 
kendi iç bünyesini kemirmiye batlıYan ik<
tiadi buhranla mücadele etmiye kanıt 
veren Büyük Britanya, bütün gelir kay 
bularını bu hastalıiın tedaviame tahsis • 
tiği için, kısa bir müddet, aillhlannı ona-
np ziyadelettirme itini ihmal etmitti. O • 
nun bu ihmalini ıören İtalya, fırsatı ıul-

met bildi ve Habeı maceruına atıldL 
maceranın aldıiı netice, İtalyanın çok • 
list bir gözle bacliaeleri takip etmekte alt 
duğunu göstermektedır. Fakat ,unu • 
derhal ilave etmek lizımdır ki. lnırilteı .. 
nin kuvvetsizliği. biç bir zamaa. ltalyad• Çinde geni 

B • h ••k A t onu korkutacak bir dereceyi bulmamlflll'• lr U Ume Binaenaleyh, lngilizlerin Habet mesel_. b• L •• d• Deyli Ekspresin Baldvin 
ır a vrens ture 1 hakkında bir yazısı 

Bir lngiliz binbqısı, bin türlü çareye bqvurarak 
Maverayı Şeriadaki 60 bin Y ahudinin Filistine 

geçmesine mani olmuı 

"9eessu··s ettı• den dolayı çıkan hadiseler karpaınclakl 
Berlin 29 (Hususi) - Mister Bald- ı ~ hareketaizliklerinin sebebini. h•kiki Zaaf.. 

vin haftalık tatilini geçirmek üzere Şankhay 30 (A. A.) - iç Mogolis· tarından ziyade, ıu sırada bir mubarelM i .. 
gittiği Çekersten hafta batında geri tanda prens T eh• in riyaseti altında bir tememelerinde aramak, daha doiru oltar.t 
dönmediği için yarınki kabine toplan· askeri hükumet teessüs etmiştir. Pren- Ayni fngiltere, derhal kendini toplayıp 

Paris, 29 (A.A.) - Matin gazete· rak Maverayi Şeriadaki 60.000 beCle- tııın~ Mister Makdonald riyaset ede • sin yanında Japon miıf8virleri buluna- ta hava, kara ve deniz ordulannın kuv • 
si, yeni bir Lavrensin ortaya çıkmıt ol- vinin dindatlanna yardım etmek üzere cektır. caktır. vetlerini arttarmıya tetebbiaı edince, 
duğunu yazmaktadır. Filistine gitmelerine mini olmuştur. Deyli Ekspres, haf vekilin sandalye- Çincle bir auilrut tetkilitı rengi değitti. Düne kadar İngiltere ile 

Bu adam, binbatı John Glubb'dur. Bu bedevilerin Filistini istila etmeleri· ıini bu tekilde bot bırakmasını tuhaf Pekin 30 (A. A.) -Hopei ve Şahar çık münakapya giritrnekten çekinnuy• 
Büyük harptenberi fasılasız olarak A- ni men'e kadir yegane adam olduğu görmekte ve bunun iyi bir alamet ol- muhtar hükumet reisi Şung Şeyman'ı ltalya dahi. bugün. fngiltere ile anlaımali 
rab kabileleri arasında lngiltere hesa· söylenmektedir. madığını söylemektedir. öldürmek istiyen bir ıuikast tqkillb çarelerini arıyor. Çünkü. buaun anlafı~llıııc-
bına çalıtmıftır. Glubb, halihazırda' Kendisi bedevileri gayet iyi tanı - V. • ~ J meydana çıkarmıt ve iki Çinli ile üç olan tudur ki, lngıltere, doymUf bır 
çöl zabıtaaına kumanda etmektedir. makta ve onlar üzerinde. büyük bir 1 unanısı,.anaa Japon tevkif etmittir. vettir. Onun için yeni hadile ve macer 

Kendisi her türlü çareye bat vura· nüfuza aahip bulunmaktadır. E k • b 1 Çin ai1iblanıy• aramak mevzuubahs delildir. Bu -..... 

Filistinde bir kasaba 
cezaya çarptınldı 

. S l SU agıar Tokyo 30 (A. A.) _Çin ile Al- aulhun muhafazuında tiddetle alikadarcllr. 

par iste yeni Had ise ık d l manya arasında gizli bir anlaşma ~- İtalyanın İngiltere il- ~nla~a . çareleriliııa 
Ç ar l ar pıldığı söylenmektedir. Bu anlatmaya baıvurmaaa da bundan ılen aeliyor. ~ 

D Ü m a y i Q 1 er Atina, 29 (Hususi) - Ordudan göre, Almanya Çinden me\•addı ipti- Habeıistan meaeleaile bir hayli zaman • 
'I" çıkarılan subaylardan mürekkep bir daiye satın~cak ve mukabilinde de raımak mecburiyetinde kalacajını bil-

• • - heyet parlamento binasında bir hidiıe yüz milyon Amerikan dolarlık ağır yor. Bu itle uiraıabilmek için iae, tiikt • Arbedelerde 54 kiti öldü, 
98 yarah var 

Bırlıklere mensup 20 genç çıkarmışlardır. Eski subaylar Sofulisi harp techizatı ve elektrik makineleri nete ihtiyacı vardır. 
te.,kif edildi görmek istediklerini söyleyerek par - satacaktır. Hali harpte, orada, 

~ento binasına girmek istemiıflerdir. bir kuvvet idame etmiye mecbur 
Kudüs, 29 (A.A.) - Askeri ma· Paris, 29 (A.A.) - Zafer abidesin- idare müdürü, Sofuliıin mefgu) oldu - Londra deniz anlaşması İtalyanın, bu yoldaki sarfiyatı bir milyar 

kamlar, Loud kasaba11 ahalisinin kaf- de yapılan «Met'ale» merasiminden ~nu bildirerek bunlan parlamento Ye Japonya dört yüz milyonu apyordu. Buaün. bu b 
L k d k b J bı 1 k · t · b ·· d d 29 A A J ı vetin pek az bir kısmı terhis edilel.ilecelD-ı:eaini bu mınta a a vu u u mu• o f hed'l . 1 b' l"kl nasına a ma ıs ememıf, u yuz en Lon ra, ( . . ) - aponya, nıri· 

T - sonra es ı mış o an ır ı ere men • k h~..ı· b"' .. .. .. N"h tir. Mevcut masraf ise bir milyardan yük• 
lan tedhit hareketlerinden dolayı mii- b 1 d ki tah · ed'I ·1t· .. çı an aaıse uyumuttur. 1 ı ayet mu- liz Dıt Bakanlığına bir muhtıra vererek 

-ır sup u un U an mın ı en ı ı )'UZ h f l k lbedil k sektir. Eier ltalya, bu aiır iktisadi yüb 
tereken bet bin lngiliz: lirası para ce • kada d likanb F F la a ız ı tan ce en uvvetler, vasıta- Londra deniz anlaımasma ıimdilik iıtirak __ L:-

r e « ransa, ransız rın • · 1 h~..ı· · dah . d b"" .. etme'- fikrinde olmadı:..nı bildı·nnı·...:r. bir çare bulursa, Habeı ıtıle sakin --
zası vermeöe mahkum etmittir. . v ~ıy e aaısenm a zıya e uyume • .. •· w-.. 

• dır» dıye bağırarak ve Marseyyez ıine meydan verilmemittir. uiratmıya koyulur, herkes te rahat eder. 
Geçen hafta zarfında yalnız Nablus, mar,,ını söyleyerek Şanzelizeden af&iı· Ahali putiai ı:.ı-c~ lngiliz Komiseri :yare ile Şayet bir çare bulamazsa, 0 zaman. c~ 

:T ka bala ._.. • .._. Kah" dK il itin rengi deiıtebilir. Çünkü, mali bir f.-
oulkerim ve Hanloubban sa • ya doğru gitmek iıtemitlerdir. Atina, 29 (Husuıi) - Ahali parti· ır8J8 u likete doiru sürüklenen İtalyanın. bu 

randa vuku gelen arbedeler esnasında Poli., bunlan dağıtnuf ve içlerinden ıinin liderliği Maksimosa teklif edil • Kahire 29 (Hususi) - lngiliz komi· sustaki müıkülleri yenmek için hariçte ,... 

M kiti ölmilf ve 98 kifi yaralanmlf - yirmi kadanm tevkif etmiftir. mittir. Maksimos aahhi vaziyetini ileri seri Lapson bugün tayyare ile Is- ni hir macera aramaa, umumiyetle A•rltr. 
tar. Nisle oteller kapafl ıürerek teklifi kabul etmemiftir. kenderiyeye muvasalat ve oradan hu- pa ricalinin korktuklan bar ihtimal h 

1nai1iz1er filiatine bir tUur asker Nis 29 (AA ) , Yunan kralı tekrar Korfuya susi bir trenle Kahireye hareket et - geliyor. - Semı RaslP 
daha ainderdiler • • · - Cote d Azur otel- "d" mittir. Sir Llunpıon askeri meseleler ------

)eri, müstahdemlerinin metalibi kartı • gı IJGr ile Sudan meselesi hakkında lngiltere T ı · ı • h ) 
Kudüs, 29 (A.A.) - Arap zimamdar- sında kap1lannı kapamak mecburiye - Atina, ~- (Hususi) -:- Ba,vekil hükCimetinin son talimatını tafımak • 8 1 1 ama 
lan mahafili, bir Arap heyetinin Am· tinde kalmıt olan Cannes otelcileri ile Met~as bugun saraya. Pfeı:ek krala tadır. 
mana gitmit olduğu haberini tekzib- tesanütlerini göat k . ka I Y unanıatanın iç ve dı• sıyuetı hakkın· 
etmektedir. k lardır erme ıçın pı arını da izahat venniftİr . Fransa • Suriye mllzakenleri 

At yarışlarında bir bal• 
bir milyon frank 

apamlf • Kral yakında Korfu adasına gide • Pariı, 29 (Hususi) -- Suriye beye-
Bir lnailiz. taburu aelmit ve bu su· cek ve orada bir ay kaldıktan sonra ti ile Fransa hükumeti arasında Suriye ParİI, 29 (A.A.) - Liyon •• 

l9tle lngiliz kuvvetlerinin miktan do- Almanyamn Çine sillh vermesi batvekil ile birlikte Morada seyahate ı istiklali için yapılan müzakereler sür'at- nu hamallarmclan biri, dünkü at. 
bs tabura balii olmuftur. Japenları kızduıh çıkacaktır. le ilerlemektedir. larında bir mjlyon frank kaza 

Landra, 29 (Hu..,si) - Almanya- f iki ahbap ÇBVU•lar llelçikada halkçı CepheSI nın Çindeki Nankin hükumetine 6 1 Y 
milyon lsterlin değerinde silah 

lrüJklet, 29 ( A.A.) Halkçı mukabilinde nebati yağlar almak üze-
me bir mukaddime olmak üze • 

1• L • • 1• re bu hükumetle bir mukavele imza et-
mmış 10Sya ıat, ııtomunııt ve ı • . h be 1 

• adaml · .. · k' I fiğine dair intıpr eden a r er Tokyo 
eıyaaet arının iv.ıra ıy e 

lı: t .... l k t kk .. l ım· da fena tesir yapmıştır. ll'UP a ı o 1ara eşe u e ış • 

--------- Fransız kabinesi 
dönen ltalyanlar Paris, 29 (A.A.) - Blum kabi -

Napol,i, ~9 (A.A l - Nekahat ha- nesinin yakın bir zamand,\ Paria zabı-
bulunan be'} }'iİZ kadar asker, tasını yeni battan tensik etmek tasav

Habe,istandan buraya gelmit· vurunda bulunmakta olduğuna dair 
olan haberler tekzip edilmektedir. 

DE.VE.KUŞU EVİ 



IEnmellll y ad>ay ..... ll&UI .. 

arasında defnedildi. Şoför dire 
kmk olclujuııu sö,ıi,or 



HABERLERi 

Kırşehirde imar faaliyeti 1 
Karphir plinı yapıldı ·ve tatbikine geçildi. Şimdi 

ıehrin umumi çarpa yapbnhyor 

Afyonda sebze 
ucuzluğu 

Bahçıvanlar ameleye günde 
12 kunl§ yevmiye veriyorlar 

Afyon (Huıuai) - Afyon Halkevi 
her acne olduğu gibi bu yıl da büyük 
Utku tepeıine bir tenezzüh tertip et· 
mittir. 

Temsil ıubesi tarafından da fakir
lere yardım makaadile çok güzel bir 
müsamere verilmiftir. 

Bu yıl Afyonda hiç görülmemiş bir 
sebze bolJuğu ve ucuzluğu vardır. Bah
çe •bipleri sebzenin ucuzluğu yü
zünden çalıftırdıklan ameleye günde 
12 kuruştan fazla yevmiye vermemek
tedirler. 

11 Yaşmda yaman bir hırsız 
Kızılcahamam, (Huıuıi) - Bun • 

.,._ u,... ..__._ dan iki ay evvel kazamız tahıil müfet· 
_,, __ ,..~...,.. · · K ı· · h · k b" 

tıtı ema ın evıne ıraız gırere ır 
Kn-,ehir (Huauf) - Kn-,ehir yet· f lçeriainde oturulamıyacak kadar kötü hayli etyalan çalınmıftı. Zabıtaca ya

lllİf lulometroluk bir f09e ile demir aia olan dükkan ve Ç8rfının mühim bir kıa. pılan araştırmalar üzerine hırsız ya -
ve Yerköy istasyonuna bağlanmıfbr. mını yıktırarak yerlerine yeknesak ve kalanacağını hissetmiş, çaldığı Cfyaları 
Kutehlr evvelce Ankaradan hattl le- modem dükkanlar yaptırmıt halk ve gece getirip evin arkasına bırakmıştı. 
tanbuldan batlıyarak Bağdada *adar emafa haylı kolaylıklar veren münta- Bu defa banyolar müsteciri Ahmet 
uzanmıt olan tranıit yolu üzerinde çok zam bir çarşı kurmuftur. Bır yıl önce kira evine bir mikdar eşya koymuş ge
mühim bir uğrak olmuma binaen tica- başlanılan bu çarşının inşasına de" am çen sabah lüzumu olan bazı şeyleri al
ri bir eh mmiyeti de haizdi. Fakat bili- edilmektedir. Vali şehrin tam ortasın- mak üzere boş olan bu eve gitmiş, fa. 
hara bu ehemmiyetini bybetmiftir. da kabaran ve üzerinde telgrafhane, kat kapının aralık durduğunu ve üze-

Şchrin iç ve dışını yemyeı:ıil bağ ve orta okul gibi çok mühim iki müessese rinde de başka bir anahtar takılı 1>u -
bahçeler, misk kokulu giılüstanlar süs- bulunan kaleye dört tarafını dolBfCin u- lunduğunu görünce hayret etmiş, içe· 
lediği için evvelce buraya Gül fdıri adı mumi bir fOIC yaptırmıfhr. Şimdiye riye girince Kızılcaören köyünden Ah
verilmifti .. Sonralan gül kelimesi kal- kadar mekkarcnin bile çıkamadığı bu met isminde bir çocuğun işe yarar C."}-

dırdarak, yqillik manasına gelen kır yükaeğe bugün otomobiUer mütkülat yalardan bir kısmını orada duan boş Halkevlerinin memleket maarifi n İçtimaiyab için verimli hizmetleri aörillm 
kelimesi ilive edilmif K.l'fehir denil- çekmeden çıkıp inebiliyorlar. bir bavula yerleştirdikten sonra ba~ - tedir. Her yerde aençlik Halkevlerinin çatılan altmda toplanmakta, muhtelif 
miftir. Bu güzel memleketin fiddetle Yenice mahallesine de modem, kü- nın altına koyarak derin bir uykuya halarda çalıımaktadırlar. 
imara muhtaç olduğunu gören vali Mi- bik ve havalinin en büyük tnülki ami- daldığını görmÜf ve derhal jandarma- Bir çok yerlerde yeni Halkevi hinalan yapılmakta, bir çok yerlerde de Hallı: 
tad S.ylamı esaıh projeler dahilinde rine yakıpcak tarzda bir vali konağı ya haber vermittir. Çocuk cürmünü i- lerinin henüz tetekkül etmenüt komiteleri tetkil edilerek faaliyet uha11 genifle 
bir ,ehir planı çizdirmiş, ve derhal tas- yaptınlmJ§tır. tiraf etmekle beraber köylerinde ev • tilmektedir. 
dik ettirerek tatbik aahasma aeçmiftir. Vaımk Faik Gaer velce yapılan bir iki haraızlık vak'ası- Resimlerimizden en ütteki Harpatta yeni yapıl.n Halkevi binuım. orta 

L .... , Buraa Halkevinde yeni tetkil edılen n temill kola 'komıteei ve üyelerim. alttiİllli • : \; • • • • • • • nın da faili kendi olduğunu aöylemit 
larzil uallimJ 

1 
S ı .. ı •~aıaıf de Elbiz Halkeviain yeni tetkil ettiği oriteatra heyetini göstennektedir. am e~~ı ımw~~L~ı ft~•~~~~~~~=~~~~===~==~~--=~~=~ 

Merzifon (Huauai) _ Halkevinde Sivae (Huau.t) - Sivaı ietuyo- kanlarak sahiplerine teslim edilm~ - Ja B iJ Jd 
kmlay geceei yap•· ... kızılaym mem- nunda kurulmaya 1>a,1anan 0evıet tir. Urfada yağmur r ir a· eye yı ınm 
leketteki hizmetleri, harp ft aulh u- Demiryolları cet' atelye8lnde infUt ile- h } • b • 
mamnd.ki rolleri •nlablm"tlr.. rilemektedir. Binanın temel kazıkları Gümüş an e dindi, sıcak ar ısa et etti 

Bumda ilk okal IN•llimleri henüz aumi mahsusada getirilen fahmeran- J 1 
buiran ayhldarmı ·~rdtr. Hu- lar vasıtasile çakılmaktadır. Yakında e ma arı başladı iki çocuk öldü, befikte ., 
m.t muhuebe idaresi lftallfln ay bit- temel atma itine batlanacaktır. c- .. 28 (AA.) _ n .. ....::0 yavnı kurtuld-~ 

•LL~L... • • • • _ _ı UIDUf&lle, • &.AatSU U f (H .. ) U fa bel d" • U ~~ V.:nreouıneeı ıçm ıcep CQen te- &kek öğretmen okalu aıkert talinı- lktaaat V cületi Türkofis müşaviri Ze- r ~ . usuıı - r e ıyeıı -- . 
~üsleri yapmıfbr. •--de bal _L - CL..::..-'- L I L! Doy fl•v• d lk \! k"'J t" ~hre ıkı buçuk aaat mesafede bulunan Muğla 29 (A. A.) - Denarofl 

llCll' unma& uzere a.7V1Su~ ıulp ıca 1U ganın şc ıgm e tlsat e a e ı A k k"' - d k K h · , v • • ••• 

Amasyada yapılan orta mektep m11- . d ,___ k l dı K .... _L----•---dan Dr Bad Zir at ve şı oyun e çı an e rız su,u - kamununa bagh Çıftlik koyunde 
aDi .... '-----ızdaa ,__ k" . . • cıvann a ıuunp urmuş ar r. amp muu:nauıuann . eve a L_ • L • • 'h L~-la l d b 1 "k" v ii7M& 

mliiine auuau• ~ 1fl 8U'Dllf- 6 d ih t b lacakt V'-'-!!l_o...! .. _L---la ından Sai T h nu ŞCRl"e aetırme~ ıçm ı zar ta ~ - tar asın a u unan ı ı çocugwı --:7.ı 
• M "f Halk . futbol t lr temmuz a n aye u ır. ~ mutC1MD111a r t a - _ _ı..· "h. ıld d"" relc ··1m··-•-rclir Yı 

tir. erzı on en ;a "Dı o- . 1 Ba k .. . . Nahit T h (IUftır. Bu su bütün ""™m su ı bya • ne y ınm ute o u.-. • 
yuııc:uJarı ile takviye editen mub.bere - • sın, ş n a• mufAvın 8 

- cını giderecek kadar mebzuldür. lannda bulunan anası ayak,ıan~-. 
alayı takamı Turhala litmif. Tudaal Adapazan layyarlSI sin ve Almanyanın ~m. ~fh meyva .. . w w müteeair olmu,, b--tikteki çocuia 
t.lıııbmı ile bir ımç J'BPDUf. 3.1 plip Adapazan (Hususi) _ Halkımızm tüccarlarından M. Mıhayılıs ve umum Uzun müddett~n~rı yagan. yagm~r- fCY olmam~ştır . 
aelmiftir. yaptıiı yardımlarla ikinci Adapazarı müfettişlik iktıaat miifaviri Saffetten lar durmuştur. lkı gundenberı d~ mut- _

1 
___ _:....:...k_-'-.. -

1
-._---

• • . . h d hali mürekkep bir heyet (M!!brimize gelmif hiş sıcaklar i>aflamıştır. Dereceı hara- zmıtte llnudlŞ _,,_ 
lerzifomla mabsllJ Y8ZIJ8ti ~7i~~-~ nmaaı ve or uya ye im ·-=1ısat"'t -ı.,11en haktand tet ret eölgede 32 santigrattır. Soğuğun lzmit ~ Jzmitin kumalut'lli-.ı • eaı ~rlaftınlmıttır. T V)'are - e a l1n.• a ~· a - . _ , 

Merzifon (Hususi) - Yenı a~ 19 acl konma meruimi 30 Aju.toeta kikatta bulunmuştur. ~sı~ı~.;_~1e birclmaı..~ul~m~!anfaı~?.;'a 15 inci yı ·· mü b~ ~~I 
..taiıulü pazara çskm1ftır. Son rüzgar- __. __ La__ u_ . .. ve ac:ıuz:e r en..,ıre m lf8. .._,. a· .evinç ve heyecan içınde a.ut 
L_ ... rla -----'! •w• lwıa ık Y..-r--m.nr .nava Kurumu. Adapaza- TetkıbU.n makMt Me)'Va üriinle • mıştır C-'-hl . .kerl . . mıe~ 
...- yqmu nn "W:Vut ettıgı c n .-ı'baıi ba w.; ballı:a _ ·4e1em. . . . ~bir 9W'dte .. balij- · ~ ey~ a enmız ~~ 
hutalıimı izale etmi,tir. Yeni mahıal tir ... ~ıt- nmmn • . Buğday ve arpa liatlan d&ifOı.ür. miz. epon:u1arumz ve ba1k cwıauırm 
Hızb'eti çok iyi, çolt bereketlidir. • lan ~tank _ih'l'llCı'IU ~·~ve ~~ Bujday 4, arpa da 2 kuruta satılmak - alanma toplanarak Atatiirk hıeıvelı;elR 

V .. hl"tan '""9Dti edı1ml)"CCekte~ de f:nnı . ıe ı ~ tadır. Bu d.ünlüğe .d>ep yaıi ytl ne çelenkler koyduktan aotıra 
... manda U'P flasta1ıl. '3 kurutmak auretıyle ıuriimiinü temm ah 1.. .. k . . L • .-.J.. canlı söylevler verildi. 

Y- il' . 111 su unun ço ıyı o.~ ... r. 
K-ramee, (U.suıi) - Şehrimizin Vu (Haı..t)-Ba ,.ı bu..ta bii- etmektır. . . . 
~ nabi . . -- ...... de- yük - -~ beaeiueti ~ Hakt e . . itlraeal B" .ene ılk defa oJ.rak tetkil edilen 1936 kura Uı.1111 Nkll 
Dilecek t= ; cı::& ~- ri. Gev.. Ah1it -n••n v ... Wiy~ yMll 18'11~118 ftUll'IU- Vataa ilk mektebindeki Nııwlyc he1oei 77 41 S lift ~~ 

tap halt•laia pü)miiftiir. Baytar tiadrn aynJ_, •alıanaa ı i ra- lllarJ .....,uiJW ltü,ok bir ~ c~ktadsr. Ankara, 29 (A.J\.) - Biırf 
- - -·-ve 81A\adv ınaJ.a.1--... p&.a ...,....ıa laarv- ! ıkaı seçen lzmir, 29 (HmmO -""-t Vek&- B• .em 15 aakir ,..~,.. ~ Y....., malil lPlirde t,.kil a11ı.-. 

önüne .cila• itia -trat . .- ... brshr • cWllil l>lda .. halde- idi iuaeat mahsulleri nümanelerinin 111" ._ mabepl. tatile edileM bel. ~ 1936 bıu 
ve bua tıN+i+- e' hadır • 1.1- ,Ula• 121.~ tae fazla Şam sergisine acele g6nderibnesi• cene ha yavnılara ~ sh. ~tm • :;;.i ~ ....... ,.,. 

Çlimııfbr. telgrafta bi1dirmiftir. man sıcak yemek teva etmıftır. ı. 77.413 Mil oa.M tah•= 
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c."'K ~Harbin yirmi ikinci 
yıl dönümünde •• · 

9 milyon insanın ölümüne, 1200 milyarlık masr .tfa 
mcılolan cihan harbi niçin ve nasıl patlamıştı? 

Avusturya Veliahtı ile Büyük Harpten sahneler 
28 haziran 1914 de yani bundan tam 

23 sene evvel evvelki gün, dünyayı kana 
ve ateşe boğan ve ihtiyar küremizin gör· 
düğü en müthiş bir harbe vesile veren ha
diee olmuş, Saray Bosnada Avusturya ve
liahtı bir harp milliyetperveri tarafından 

katledilmişti. 

Eğer umumi harp hakında daha derin ve 

yon insanın, en ziyade müstahsil olabile
cekleri bir çağda hayata veda etmeleri, a
ilelerini de sukuta sürükledi. Açlık, en sağ
lam ahlaki bünyeleri sarsacak kadar uzun 
sürdü, işsizlik çoğaldı, velhasıl herkesin 
bildiği acıklı, müessif, ve hala islah edile
meyen vaziyetler sürüp durdu. 

Kurtun Nasıl Patladı? 
içtimai sebepler aranmazsa, tek bir kur~u· 1369 Kosova muharebesinde Sırplar 

nun bais olduğu felaketler hakikaten pek Osmanlılara mağlup olmuşlardı. Bu günü 
büyüktür. Cemiyeti Akvam istatistiklerine Sırplar bir matem gününe kalbeylemi5ler 
nazaran 9 milyon insan ölmüştür, bu mik- ve her sene ayni günde yani 28 haziranda 
tan asgari bir miktar olarak telakki eden muayyen bazı dini merasimler yapmağa 

ve ölenl~rin miktarını 20 milyona kadar başlamışlardı. 

~ S.Qfl. POf-TA 
•• 

Mısır Universite-
lileri geliyorlar 

14 Temmuzda Mısır Üniversitesin
den 80 kişilik bir kafile profesörleriyle 
birlikte sehrimize gelerek tetkikatta 
bulunac~klardır. Bu kafilenin bir kıs
mı Ankara, bir kısmı Bursa ve diğer 
bir kısmı da şehrimizde tetkikler yapa
caklarcltr . 

Dün Turing klüpte hukuk fakültesi 
doçentlerinin de iştirakiyle bir toplantı 
yapılmış Mısır üniversitelilerinin şeh -
rimizde misafir oldukları müddetçe 
gezdirilmeleri için bir proğram hazır
lanmıstır. Toplantıya belediye namına 
da T\.;rizm servisi şefi Kemal Ragıp iş
tirak etmiştir. flazırlanan proğram ya
rın Mısıra gönderilecektir. 

Dilsizlerin reisi az daha 
boğuluyordu 

Sağır ve Dilsizler Cerr.:yeti reisi Sü
levman Sırrı evvelki gün Bi.ıyükada sa
hiİlerinde yüzerken boğulma tehlikesi 
geçirmiş, bağıramadığı için elleri ile 
isaretler vermiş, nihayet etraftan yeti
silerek kurtarılmıştır. 
' 

Üsküdar çocuk bakımevi 
Üsküdar çocuk bakımevi sene ba

şından itibaren 8920 çocuğa bakmış 
ve tedavi etmiştir. 

Müessesenin gayesi çocukları hasta 
etmemektedir. Bu itibarla evlere hem
şire ve doktor yollamaktadır. 

Bundan maada müeı.sese 50 fakir 
çocuğun gündüz istirahatin? temine ça
lışmaktadır. Ba husus için bütün leva
zım tedarik edilmiş ve iş bütçenin tas
dikına kalmıştır. 

Çocuklar burada aündüzün yiye -
cekler ,istirahat edecekler ve müesse
seni1t vücuda getirdiği lcüçi.ik ana mek
tebinde okuyacaklardır. 

Bir amele yandı 
Tophanede bir garajdn çalışan yıka

yıcı Mustafa oğlu Mehmet elinde bir 
benzinli bez olduğu halde alev alev ya
nan bir mangalın yanından geçmi~., 
benzinli paçavra alev almış, elbiseleri 
tutuşmuş ve vücudunun muhtelif yer
lerinden yanmıştır. 

"Son Posta,. nı"I müsabakası: 

40 Tarihi Vak'a ve 40 Tarihi Tablo 
---37 -Kral Midas'ın kulakları 

Milattan evvel 3000 yıllarında Anado-ı ve canlılık ilave etmişti. Güzel eanatlat 
}uda büyük bir devlet ve parlak bir me • mabudu Apollon, kendisinin icadı olan ki~ 
deniyet kuran Eti (Hittit) Türkleri ıiyast tara dururken flütü icat eden ve kendisine 
hikimiyctlcrini milattan evvel ıckizinci aa- meydan okuyan Marsiyasa çok kızmış, onu 
ra kadar devam ettirdiler. Bir konfcde - ölüm cezasına çarptıktan sonra kral Mi1 

rasyon şeklinde idare olunan Eti impara • dasa bu iki çalgıdan hangisini tercih et " 
torluğunun birlik merkezi Kızılırmak ıu- tiğini sormuştu. Midas, memleketinin hac 
) unun kavsi içinde bulunan Hattusas si • vasını terennüm eden flütü t ... rcih etmişti. 
tesi idi, ve Kızıl havalisi de Etilerin en ka- Bunun Üzerine Apollon kı:ıınış, <ıscn güze) 
labalık yaşadıkları mıntaka idi. sesten anlamıyorsun!» diyerek Mida!:ltn 

Etilerden sonra Anadoluya Frik Türk • kulaklarını iki e~k kulağına tahvil etmi~ .. 
!eri hakim oldular. Bütün Anadoluyu ele ti. Büyük kral, bundan sonra başına ge ~ 
geçiren Friklerin en kalabalık bulundukları niş ve kulaklarını örten bir külah giymeğe 

yerler, Frikyada Sakarya ırmaiı havalisi, başlamıştı. Fakat bir gün tıraş olmak lı\ '" 
Sakarya ile T oroslar arasında kalan bir kı- zırn geldi. Berberini çağırarak göreceğini 

sım arazi idi ki en meşhur Frik siteleri bu• kimseye söylcmcmeğe yemin ettirdi ve ba· 

Askerliğe dave! günkü Çanakkale civarında Abidos ve Tu- tından külahını çıkardı. Kralının ba,ında 

Beşiktaş askerlik şubesinden: 316 ila ıova, Lapsek~, Sakarya .. ile .. Kızılırmağın a- iki kocaman eşek kulağını gören berber 

331 doğumlular dahil kısa hizmetli ve orta 1 rası~~a G~rdı~.om, ~ugu.nku ~~kara, Kon• şaşırdı, korka korka Midası tıraş etti. Kim· 

hı. l'l · 1 t mmuz 936 tarihin- ya ıdı. Fnk Turklerı tarihte yuksek medc- scye bir şey söylememeğe yemin etmiş olan 
e ıyetname ı crın e . . .. .. .. , 
de yedek subay mektebine sevkcdilmek ü- nıyctlen, guzel sanatlara karşı olan buyuk berberin içinde bu garip sır, gün geçtikçe 

çıkaranlar da vardır. 70 milyon insan se• Avusturya veliahtı Fransuva Ferdinand 
ferber edilmiş ve beşeriyet topa tüfeğe, ile saltanat sülalesine mensup olmayan ka
ölüme 1200 milyar altın frank sarfetmiş- nsı (Kontes dö Hohenberg) de ayni 
tir. günde Saray Bosnayı ziyaret ediyorlardı. 

b ·· tl 
1 

ilan olunur alakaları ile temayüz etmişlerdir. Bundan büyüyordu. Artık onu saklamağa mın-af· 1 zere şu eye muracaa ar · 
.............................................................. başka F rikler, eski kavimlerin içinde gü - fak olamıyan berber kıra gitti, bir kör ku-

reisi, ikincisinde veliaht, karısı ve karşıla- zclliklerile de bilhassa şöhret almışlardı. yuya seslenerek derdini boşalttı: «Knal 
rında da Bosna Hersek Valisi Potiovk bu- Burada daha evvel, biri T urovanın zaptı• Midasın iki eşek kulağı var!» dedi. He '" 
lunuyor, üçüncü dördüncü otomobilde de na dair, diğeri Prens Ganimed'in maccraıı men oradan iki kamış bitti ve rüzgarla 

yaverler ve maiyeti geliyordu. olmak üzere iki yazı yazmıştım (numara ıöylenmcğe başladılar: uKral Midasın iki Gördüğümüz zararlar yalnız o kadar- Sabahleyin saat on buçuk var. veya yoktu. 
la kalını~ olsaydı belki yine dudak büker Hey' et dört otomobil halinde, Saray Bos

ıeçerdik. Mesele bununla bitmedi... Har- na caddelerinden geçerek belediye daire
lıin tahribatı, dimağlara tesir etti.. iktisadi sine doğru yol alıyordu, birinci otomobil
hayat allak bullak oldu, dünyanın 20 mil- de hükumet komiseri ile şehrin bcledi)'c 

-tÖNÜL iSLElıi 
Evli bir kadınla 
Sevişiyorum 

Üç aenedenbcri evli bir kadınla ta • 
llJflYOn:m. Her ikimiz de kıskanç ve 
a-ı...ı• ~·!r muhabbetle sevişiyoruz. Fa -
bt o evli bulundukça bir yuva teşkil et
memiz imkansızdır. Evli bir kadınla ta
nıpnak ve ıcvişmek hatasının da ne ka
dar büyük olduğunu müdrikim ... Kafiy
JeD ayrılmak istiyorum, fakat muvaf • 
fak olamıyorum. Onu rencide etmeden 
ayrılabilmek için ne yapmalıyım) ıı 

Meftun 
Aynlmanız belki kadını rencide ede

itilir, fakat aynlmamanız da onun fela
ketini mucip olabilir. Binaenaleyh siz 
lô fenadan birini ve ebvenini tercihe 
mecbursunuz. Ehveni ter de onun yu • 

~ bozmamak, zaafını feliketinin 
lebebi yapmamaktır. Rencid~ olmasını 
söze alarak uzaklqınaz. 

* * * 
•Bir kötü huyum var, erkeklerle ça-

IMık dost oluyorum. Bu yüzden de on· 
far iizerinde devamlı tesir yapamıyor ve 
badimi levc:liremiyonım. Halbuki aev• 

meğe ve sevilmeğc şiddetle ihtiyacım 

var. Yirmi yaşında bir kızım. Bana ne 
tavsiye edersiniz} 

Güzin 
Kusurunuzu biliyorsunuz. Haıta1ığı 

teıbis ettikten aonra tedavisi güç dejii
dir. Erkekler biraz da nazlardan botla
n1rJar. Çabuk dost olmayınız., zaten er
kekler bu çabuk aamimiyetten de anla
mazlar. Kendinizi biraz ağır aatınaz. 

* * * 
ııScnclcrdir bir gençle tanışıyorum. 

Ailelerimiz de bunu biliyor. Fakat sev
diğim erkek evlcnmcmeğe karar ver -
miş görünüyor. Benimle dostluğunu ida
me etmek İstiyor. Fakat evlenmeğe ya
naşmıyor. Ben bu suretle gençliğimi 

kaybediyorum. Ne tavsiye edersiniz? ıı 
Necla 

Bir erkek bekar ka1abilir, fakat bir 
kız bütün hayatını bir bekar adama ve
remez. Siz hayat ve istikbalinizi temin 

etmek İstiyorsanız ondan ayrılarak ken
dinize bir yuva kurmağa çalııınız. Son
ra zaman geçer, ıiz evlenemiyecek çağa 
girersiniz. O vakit utık itin içinden çı • 
lııamazumz. 

TEYZE 

Etraf çok kalabalıktı. Bütün şehir hal· 8 ve 13). Bugün Midas ismindeki meşhur eıek kulağı var!.. Kral Midasın iki eşek 
kı, sokakları doldurmuş misafiri karşılı- bir F rik kralının hayatına dair bir mcnkibe kulağı var!..» Oradan bir çoban geçiyor• 
yor, ve kalbdcn gelmekten ziyade, fevka- anlatacağım: Frikyalılar başlarına cıfrik du, bunları işitti, şaşırdı, bir tanesini ke • 

iade günlerde hasıl olan acayip bir haleti külahm denilen ve başlarını kulaklarile be- screk bir kaval yaptı, fakat kaval yalnız ve 
ruhiycnin tesiri altında: (Yaşa ... Var ol) raber örten yumuşak ve büy~k bir külah yalnız bu nağmeleri çıkarıyordu: «Kral 
diye bağrıyordu ... Veliaht ve karısı miitc• giyerlerdi. Bu külahı kral Midas icat etmiş- Midasın, iki eşek kulağı var! .. » Çok geç• 
bessim çehrelerle etrafa selam dağıtırlar- ti. K1al Midas, tebaasını seven, artistleri medi, hakikati bütün Frikyalılar öğrendi
ken saat tam 00 buçukta bir bomba patla- himaye eden büyük bir adamdı. Frikyalı lcr. Fakat krallarının bu felakete kc.ııdi 
dı. Vcliahtın şoförü, otomobile hız vererek 

l\farsiyas isminde bir genç flüt denile~ çal· 
ileri atılırken. bombanın üçüncü otomobile 

gıyı icat etmişti. Frikya güzel dağları, or• 
isabet ettiği ve bir yaveri yaraladığı tesbit 

manian, ırmaklarile meşhurdu. Buralar• edildi. Bombayı atan derhal yakalandı. 
tebaa- da Frikyahların zengin sürüleri dolaşırdı. 

Gabrinoviç isminde Avusturya 
Prensler bile çocukluklarında çobanhk e

sından bir harp milliyetperveri olduğu an-
dcrlerdi. Flüt bu kır hayatına yeni bir neıe 

)aşıldı. 

Veliaht belediye dairesine biraz sarar-

milli gururlan uğruna düştüğünü görerek 

onu daha çok sevdiler. Bu Frik menkibe "' 
sinin moral neticesini bilmem söylemeğe 

hacet var mıdu: «Bir kişiye söylenen biı: 

sır, artık bir sır değildir 1 ıı 

Re,ad~ Koçu 

mış .ve solgun girdi. Maruz kaldıiı ıu ıu- gayet az bir mesafe katedildikten sonra, ,leşmemizi istemiyordu. 
ikast teşebbüsünden hem korkmuf, hem birdenbire ıert iki tabanca seıi duyuldu. 19 yaşındaki küçük tuikastçı hapisha• 
hiddetlenmişti. Jçerde bir müddet ıükut Otomobiller durdular, ortalık birbirine nede eziyete dayanamıyarak ölmüştür. 
ettikten sonra, asabi bir hal ile belediye karıştı. Ve otomobilin içindeki veliaht ile, Suikaate Sebep Ne 7 
reisine çıkıştı: hayatını kocasının hayatına bağlayan kon- 1878 de Bosna Herseği mukavele ile 

- Ne biçim memleketiniz var} İnsanı tes dö Hohcnberg'in vuruldukları görül- ,ve bazı kuyud ve şurut ile Avusturyaya 
çiçek yerine bombalarla karşılıyorsunuL... dü. ,veren Osmanlı hükumeti burasın"ı 1324 in· 

Veliaht bir müddet belediye dairesin· Bu sefer tabancayı bir genç, bir çocuk ,kılabından sonra zayıf düştüğü bir anda, 
de sinirlerini teskin ettikten sonra yarala- atmıştı. ismi Gabriel Principe' di. l 9yaşında ,Avusturya - Macaristanın resmen ilhak et• 
nıp hastaneye kaldırılan yaverini ziyaret idi, henüz mektep talebesi bulunuyordu. melerine ses çıkaramamıştı. . 
etmek istedi. Tabii şu vaziyet karşısında Sırp lisesinde talebe olan bu sinirli ço· Bosna - Hersek üzerinde Avusturya ve 
merasim programının da değişmesi icap cuk, Sırp milliyetperverlerile, temasa gel- Macaristan devleti kadar Sırpların da gÖ• 
ediyordu. Kansı da hastaneye beraber gel- mişti. Belki (Büyük Hıristiyan) fikriyle zil vardı. Sırplar Bosna Hersekteki seke· 
mck arzusunda idi. senelerce yoğrulmuştu. Yine kendisi gibi neyi kendilerine daha yakın telakki edi· 

Fransuva Ferdinand, vaziyeti tcklikeli idealist bir arkadaşı olan Gabrinoviç ile yorlardı. 

gördüğü için evvela razı olmadı. Fakat beraber veliahtı öldürmeği kurmuşlar, sı- 28 Haziran 1389 harbinin acı 

kansı fazla ısrar etti. Ve nihayet, eğer lahları, Belgraddan Gabrinoviç tedarik et- hatıralarının taziz edildiği bir günde, A· 
başlarına bir kaza gelmesi mukadderse mişti. vusturya veliahtının muzafferane bir eda 
ikisinin de başına birden gelmesini söyli- İkisi de tutulduktan sonra ağızlarından ile Bosna Herseğe girişi milliyetperverleri 
yerek, kocasından evvel yürüyüp otomobi- bir tek kelime çıkarmamışlar, kimlerle ça- kızdırmak için kafi gelmişti. 
le bindi. ,lıştıklarını, arkadaşlarının kim olduğunu Principe·in attığı kurşun da senelerden 

Veliaht bulunduğu arabaya, başka bir ifşa etmemişler, suikasti itiraf ederlerken: peri biriken kinleri taşıracak bir damla kan 
yol takip etmesini emrettiği halde 'birinci En büyük düşmanımızı öldürdük demiş- ~}muştu. 
otomobil, kalababk bir sokağa daldı. Ve lerdir. Çünkü_ p bizim cenup SJavlarile bir- Cihat Babaa 

" . l 



donanması 15ô Senedenben Almanyanın • 
yenı 

Almanlar yeni ha~p gemileri yapmıya hararetli bir şekilde 
devam ederken lngiltere ile yarış etmediklerini, fakat 
müstemleke istemekten de vazgeçmediklerini söylüyorlar 

1935 yılınan 18 haziran günü lngilterel 
ile Almanya arasında yapılan deniz an- ..._ ~ ~ 
laşması, Almanları Versay muahedesinin 
deniz kuvvetlerine ait kayıtlarından kur· 
tarmıştı. Bu muahede Almanyaya Britan· 
ya imparatorluğu deniz kuvvetlerinin yüz
de ( 35) ine muaail bir donanma yapma
sını temin etti ve Almanlar deniz kuvvet
lerini muahedenin temin ettiği bu vaziyete 
eriştirmek için derhal inşaata başladılar. 

Yeni Alman donanması modern, kuv
vetli ve yüksek kabiliyetli bir çok gemıle· 
ri ıhtıva ediyor. Bunlardan başka yrni 
gemiler de yapılmaktadır. 

Almanlann ise 10,000 tonluk Ooyç
land, Amiral Scheer ve Amiral Graf pee 
adlı üç zırhlıları vardır. Bunlardan sonra 
her biri 26,000 tonluk iki geminin inşasına 
ba lanmıştır. 

Bu gemiler de, Cep zırhlısı adını tao:ıı· 

yan 10,000 tonluk gemiler gibi 11 pusl ık 
toplarla techiz edilecektir. 

Almanyarun 6000 tonluk beş kruvazÖ• 
rü bulunuyor. Bunlar Nuremberg, Laypz.ig, 
Konigsberg, Karlaruhe, ve Kolen isimleıini 
taıımaktadır. Emden kruvazörü ise 5400 
tonluktur. Almanlar 10,000 tonluk ve 8 
pusluk toplarla mücehhez iki kruvazör de 
İnşa etmektedirler. Almanlar, bundan baş• 
ka ılk defa olarak tayyare tapyan bir zırh
lı yapıyorlar. 

Alman donanması son gUnlerde Hitlerin huzurunda 
yapbğı manevralarda 

Alman doaanmaaımn her biri 8000 
tonluk 12 muhribi vardır. Her biri 1625 
tonluk 16 muhrip daha inp edilmektedir. 

Alman donanması her biri 750 tonluk 
2, her biri 2SO tonluk 20 tahtelbahir ile 
mücehhezdir. SOO tonluk altı tahtelbahir 
de daha inp edilmektedir. 

Bütün Alınan milleti. J'enİ donanma
IUD in,..anı derin bir COflmnluk ile takip 
etmekte ve her Alman telarinde bir 41eniz 
cemiyeti tetkil edilmit bulunmaktadır. 

Manevralardan bir başka gOrnnnş 

Hük6met tarafından ramen tanılan bu 

mDİ>'.ct,eıiak ~iti MPrl ;t0,000 azadan 
mütetekkilclir. 

Almanlar, donanmalannı ihya için 
fevk ve hararetle çalııtıklan halde İngılte
re ile deniz yanıına ıiritrnediklerini, fakat 
müstemleke sahibi olmak fikrindeı;ı de vaz
ıeçmedilderini agkça aöylüyorI.r. Alman• 
ların nerede, ve nasıl müstemleke bulıı· 

caklan, sünün en ehemmiyetli meselele
rinden biridir. 

Naklettiiimiz reaimler Alman donan
masının, Almanya devlet Reisi Her Hit
lerin karııaında yapbı}ı hareketleri söater• 
mektedir. 

Bütün vahşi hayvanları terbiye 
edip ehlileştiren Hindli fakir 

J'akir bir ulan ve bir köpekle beraber arabasında 

Hindistan fakirleri türlü türlü marifet
ler aöatermek için ömür tüketen insanlar· 
dır. Geçenlerde bu marifetlerin birini bu 
sayfada göatermiftik. Ada~ın biri, bir 
değneğe dayanarak vücudunu havaya kal
dmyor ve havada bu vaziyetini istediği 
kadar muhafaza ediyordu. 

Son posta ile ıelen Londra gazeteleri, 
bu fakirlerden birinin yepyeni bir marif~
tinden bahis ve bu marifete ait resimleri 
neıretmektedir. 

Hindiatanda bu çeşit fakirlere Yogi'ler 
derler. Hünerli ve sabırlı olan bu adamlar 
zek.alanDı insanların itine yarayacak fenni 
icatlar üzerinde iıleteceklerine kimsenin i· 
pne yaramıyacak bir takım tecrübeler ui
runda aarfediyorlar. 

Babaettiiimiz Hintli fakir nhti hay
vanlarla ehli hayvanları bir arada ve bir
birine fenalık ettirmeden yaşatmanın yo
lunu bulmuıtur. Svami Kriınananci adını 
taşıyan bu fakir, bunu ispat için bir diti as
la ile bir köpeği alıp Hindiatanın yaz mevai 
minde devlet merkezi olan Simla telırine 
setirmiı ve orada Hindistan umum valiai 
ile diier Hint ekibirinin karflamda hunla
nn çok i)ri aeçindilderini aöatermiftir. 

Fakat Hintli fakirin marifeti köpek ile 
dip aslanı bir arada yaşatmak ve diti as
lanı köpek ıibi ehlileıtirmek deiildir. Bu 
fakir, aalanlan, atları, yılanlan, inekleri 
bir arada yaşatmakta ve bütün bu hayvan· 
lar birbirlerine iliımeden, birbirlerine fe
nalık etmeden geçinmektedirler. 

Diti aslan ile köpek, Hintli fakirin ver• 
diği her emri derhal yapıyor ve koyun ko
yuna sirerek yatıyor, ayni kaptan beraber 
süt içiyor, yiyeceklerini beraber yiyor, ve 
birbirlerine karşı zerre kadar husumet gös
termiyorlar. 

Dişi aslan dört yaşındadır. Ve tamami· 
le ehlileımiş bir haldedir. O kadar ki her 
isteyen diti aslanı zincirinden tutuyor ve 
onu gezdiriyor. Seyircilerden küçük bir 
kız ile küçük bir erkek çocuk dişi aslam 
tutup gezdirmişlerdir. 

Hintli fakir her vahşi hayvanı bu şekil
de id.re etmenin 7oluna ketfettilini llt• ..... 

bir milleti bir tek ada 
gibi coşturan marş 

Rouget de Lisle, Marseyyezi Strazburgda besteliyerek 
Parise müteveccihen yola çıkmış, y yolda bir ç 

ğun, marşını mırıldandığını duyunca şqmış, çncı1 
.,u marşın Marsilyadan Parise geldiğini söylemişti 

· Rouget de Llsle 

1836 senesinin 26 haziranında yani 
yüz sene evvel F ranaada Cboiay • le • Ro· 
i de münzevi, unutulmuı bir adam sözleri
ni hayata ebediyen kapatmıın. 

Bir zamanlar bütün bir milleti phlan
dıran, ona dünyanın en büyük eserlerinden 
birini yaptıran bu adamın öldüğünü neden 
sonra öğrendiler, ve sanki hayatında söa• 
terdikleri kadirnipnaalıiı unutturmak i· 
çin, kendisini öldükten sonra, tebrike ve 
tazize kalktılar. 

Bu adam Rouget de Lisle idi. Yliz elli 
aenedenberi koca bir milleti tek bir aiız· 

dan konuıturan, bul\in de hlll Framanan 
milli mar11 olan Maraeyyezi yapan o idi. 

V atancfat Silila Batma 
1792 senesinin 2..f/25 nisan aeceaindr 

Strazburga Pariaten selen aBi Fraııaz ~ü
kiimetinin, Prusya ve Avuaturyaya harp i
lin ettiiini bildiriyordu. 

Haber sabaha kadar, her yere daiıldı, 
sabahleyin gençler ve erkekler yeni bir çar
pışmanın heyecaniyle sokaklara döküldü· 
ler, o sırada Strazburgda cumhuriyetçile

rin bir klübü vardı, bu klüpte o zamana Strazburgda yUzbaşı Rouget Lislein e'VI 
göre ileri fikirler terviç edilirdi ve klübün kadaıı Pleyel'i aradı, belediye reisi FMil 
batına da or\11ın belediye reisi olan Fre- derich ikisine bir hürriyet prkıaı ısmarla.ı 
derich de Dietrich setirilmiıti. Frederich mıftı, M. de Lisle güftesini yazmıt. Pleyel 
bütün arabalara duvarlara ertesi ıünü fU de bestelcmeğe kalkmıftı. Rouget de U., 
ilanları astırdı: le son zamanlarda ıür yazıyordu, hemea 

Silih batına vatandaflar, hemen bir defter doldurmuıtu. 
Harp aancail açddı, İf8rel ftl'İlclİ. Haydi hu vatanın evlitlan 
Silih batma. ufer aünü seldi. 
Döwipneli matliP elmeli yahut ta öl- Allona Enfarits de le Patrie 

meli. Le Jour 4e •lorie est arrİV9 
Silih ltafJU •aİlıDclafl& Diye batfayan şiiri de herkes ~~ti# 
~ ~eUıiılb ... J.d. -d'an-beğenillllişn. 

dinle diler devletlerin met'um kuclleri Elini alnına götürdü, ruhunu bir h 
neticesiz kalacaktır. Bu taçh miiatebitl•, can dalgaaı altüst etti, sanki kalbi dura 
titreünler, hürriyet apil bütün jmanlan .,.. sibi oldu. 
clmlatacakb•. Bir Akpm ZiJafeti 

HirriJet ordulanm tetlöl edecek olan O sırada birisi kedisine: 
..... , _,... btmm- Y~elim, Ye 10D - Bu aqam belediye reiai eeni 
-...ı!--!..-!-- L-..11-- L.::....:..elİ eJcl• L.....-.L--- - _ .. ,,. _........ yemeğine davet ediyor, dedi. 
,.ı.mL.. • •• 

H..., Path,.or Rouıet de Liale büyük beyaz bn 
Sabahın saat dokuzuna doiru Meaange giıdi, içerde kendisinden batk• bir çok 

sokağındaki U numaralı eski evin bpw vetliler de vardı. Aydmlık, kapı ar· .. •~.:..'11"1 
açıldı. Genç bir yüzba11 sokaia çıkb. Ko- dan kahkahalar dıf&n a~ıyordu. Be1.'5>-.... .,., .. _·" 
yu lacivert üniformasının içinde yakıııklı reisi De Lialeyi görünce ellerini ~ 
bir hali vardı. birbirine vurdu, yanında duran aener~ 

Sokağın öte tarafında duvarın önünde 
birikmit bir kalabalığa hayretle bakh. Du
vardaki ilanın yazılarını kalabalıktan do
layı okuyamıyordu. ilerledi. Önde duran 
bir adamın omuzuna dokundu: 

- Arkadaı ne oluyor dedi) 

- Siz M. de Lisle bilmiyor musunuz) 
Nerede idiniz) 

ra: 
- lıte generallarım dedi, Allabln 

ile konupn adam budur. 
içiliyordu. içkilerin hemen hemen 

çeşidi vardı, bir müddet sonra bel 
iai ayağa kalktı: içkilere nihayet 
bayanlar gelecek dedi. 

Saat altı idi, herkes p"polarını c:eDHt1 .. ,,i 
ne koydu, ıampanya kadehleri or 
kalktı, pencereler açıldı ve biraz aon • 
Madam F rederich kapıdan aöründ 



NKONUŞMAZ! 

Topçu Ah§ Mektebinde 
clinkii nwıewalar 

150 Senedenberi ün bir milleti 
bir tek adam gibi coşturan marş 

. (8.ttar.& 7incl Hyfada)ı diyor. 

H.la Yerindea O,aıl•nk ş.kı * * • 
.., _______ Son Postama Edebi Tefrik111: 30 Ve hep beraber sofraya oturuldu. o gece yani 26 nisan 1792 de aofraya 

- Sen ona iki altın getirdin, ben o- rıfbia için korktu, utandı.. Mevzu ,ok dajılayor ve netieede Jine lıer oturuldu. Davetlilere hiç bir ıey aöylenme-
efıdime ortak yaptım. Onun iste- Uata, Memede sevil ve hayranlıkla zaman dönüp dolaflP harp tözüne intikal mitti. Yemekten sonra 1alona ıeçildili za-
ne tenin iki altının, ne de benim baktı. ediyordu. Frederich: man belediye reisi kansiyle yeğenlerini pi-

ğundı. O kolunu. dükkinmı isti. _ Ahmed usta"" anyaca~ o.:c.fum, - Generahm dedi. yann bir mGsabaka yanoya oturttu ve kencliai ele tenor •esile 
·~ • o- ~' açacağım, ve bizi zafere ulaıtıracak ıarkı· bütün dünyaya ihtilali hatırlatan fUkıyı o-

dedi Seni döverdi ama. ne de ola ue- k d Y, Se'!- ba lh _,_ :vı yazıp beetleyene bir hediye vereceiim. u u: 
orpncı wu flll1 sa yar~ tandı. Değil mi1 Halkı )'erinden oynatacak bir prb ittiyo• Haydi, ha vatanm evlitı.n JÜl.'Ü)'elim 

u: Ahmedi günlerce aradılar. Selim rum. af• sünü pldi. 
- Biz Cenabt Hak mıyız ki be us - meyhane meyhane do .... Bir iki mey- Ve eonra Rouaet de Liale'ye döndü: Dinleyiciler, kuvvetli bir cezbeye tu• 
GllUD omnzbatında yeniden kol bi- hanede kavga etti. Fakat Ahmedi b~- - Sen de bir tecrübe eti. dedi. tulmuı aibi, sarardılar, farkı tekrar tekrar 

) Diikkinmı da biz yakmadık lemadılar. Gece yanana doinı be,Jtea daiılmıf, söylendi, ertesi akflll'lt prkı bütün Straz• 
> Kolunu da keeen biz değiliz.. Ahmedin kaybolufUDun ikinci gü • Rouaet de Liale Meaanse'deki evine git· burg'un ağzında idi. 
- Kim kesti) nü çırak Memed büyük lngiliz anah _ mitti. Acayip bir hlleti ruhiye nefesini tt· Resmi seçitlerde bando • prkıyı ça-
Wim bu apanllZ auaJden fBfbn, us- tanm aradı. Bulamadı. Ertesi enin bir kıyor. Gerçi açık hava ona biraz ferahlık lıyor, askerler kıılalannda bu oarkı7ı çağ-

- le bir •- · Od · · L rıyorlardı. ya fOY göz attı. de eğenin kaybolmut olduğu anlatıl • Tenyor amma... asına gınyor, ppa:asını 
-Ne bileyim, eledi. muharebede ke- dı. Uata ses -·1.--.....J._ Fakat -·-L. Me- ceketini atıyor ve eline kemanını geçiriyor. Roqet de Lisle saçma bulduiu harbe 

~u--..a ~- Vıı.%.tJa .... uz" e · L kal · 1 L k iıtirak etmediii içı'n ordudan kovuldu 
• ifte ... Hem yalmz onunki ke.il- medin aklına -1-L:L-L ,üph. eleri ıı'l- ~' .... nne &Ul)Un emıy e &atıtı -edi aslan -'L.: .ı ı •~ bir iki nota döküyor, pesten bir ıeyler mı· sırtında bir torba Strazburıı'u terketti. De-
• ya. tle •...,;, d~ibn .lar fe • mek ve dükkandan bir lngiiiz anahta- nldaJU)'or, kemaruıun yayım kanıık karı- re ve tepe Parise doğru giderken hayli yol 

• oldular. Harb bu be uat:a. çelik ço- nyla bir eğenin çahndığını kimeeye fl}t çekiyor. Saat 12 yi vuruyor, Rouaet de aldıktan sonra. ufak bir köylü çocuğa rut• 
ak oyunu ~· möylememesi için: ~ tayyare topumu ~ette u.ıe itan ter içinde ujrapyor. seldi. Oilan dif].erinin arasında OIMID tar" 
- Harb DIÇID olud - Şimdi aklnna aelcfi. dedi, onJan Dün Topçu Atıf MeJtt.binde. açı- SMlt ..... .......... ı ~ kıeınıa bavalaruu mırıld....,.ordu. J>v .. 
Selim yine güldü: ben eve aötürdüydüm. lan kursun nihayete ennif olma11 mü- letldl _...I ' durdu: 
--Sonluiun ,eye bak be iki aözüm.. ııuebetiyle büyük manewalar yapa} • Ve IOnra kamanda veriyor: YüriiJelirnl.. - Bu prkıyı nereden öirendin küçü· 

iil1:mtın dayatırlar, bizimkiler daya • Bir gece yemekten eonra ustanın a- mlfbr. Yayını kembWU fırlatıp atıyor, kendi- iüm~. dedi. 
, bir lurdır çıkar İfte.. Gavur müalü- nuı oğluna dedi ki: Harekatta Orgeneral Fahreddin ile ai de anlamadıiı bir ihtillctn kurbanı ola· - Pariste, babamla aitmiftik. OrllJ'a da 

kavgasa.. _ Çocuk bir a..l.L oldu. Hali adını fstanbul Komutanı general Halis bu- rak karyolaaına baygın düfiiyor. Marsilyadan aelmit. 

U 
"'ua. l l l R -... .... _, ___ H ct-""'-- - Nasıl olur~ 

.tanın sustuğunu görünce wu et- koymadınız. Ebe hanım göbeğini ke • unmun ar ve manevra arı dikkat ve a- ~ vrn~ arp IJr'U ..... 

eerken Memed dedi. Çocuk göbek a • laka ile takip etmişlerdir. . Ert~ -~ elandeki ~ağıtlar~a bele- - Şarkının ismi Mal'MJ'Yezl .. 
_ l\...L ..:1.-;:.:1 mi hele usta) dıyla mı L-'---'-'\ Manevralara mühim piyade kuv- diye remne ııelıyor. O mutehayyır soru· - Bu tarkı Ren orduları i,in Straz• 

vyac uı;;15u ~r burg'da yapıldı. 
- Bilmem f Erteai gece yine Gülizarla ya1~ız vetlerimiz de iştirak etmiş ve hakiki yor: · - Hadi badi, bana mı anlabyoraun, 
- Bilmem de W mı be kardetim. kaldıkları vakit - çünkü ustanın anası topçu ateti albnda piyade ilerleme ha- - Ne oldu? şarkı Mareilyalıların. 

-ytamn saklandıg"'ı c1-1:::.: bilesin her -~ _ .. ___ ... d h reketi yapılmıstır. - Ren ordulannın harp ıarkııını ge• R r- . . . ~' .~ a&fCU" yemegın en sonra e- . . . tirdim. ouget de Lisle'nin kalbi tekrar vur• 
bunu bılmıyesın.. men odasına çekiliyordu. _ Usta: Manevralara bır Tugay (Lıva) ka- . mağa başladı, prkısının nasıl olup ta Mar· 

Usta dalgın: - Gülizar Hanım dedi çocuğa bir dar topçu kuvveti de i•tirak etmiştir. Fredenclı derhal kanaanı çağrıyor. Be- ıilyaya kadar gittiğini oradan Pariae gel• 

V k 
· 1 b Kı uh ebe · ' ' H -L~ bah b k ba raberce piyanolu odaya aidiyorlar R--aet d' .. · · b' . l" l - a tıy e ir rım m ar sı ad koymak lazım. Siz ne dersiniz~ arcga~t sa saat on uçu ta ş- d l..ial k k • . --. ıgını ır turu an amamıfb ... O Parla yo--

dedi 
,,.. 1 · · L d d 'k e e. tar ıyı o uyor. Hayretle dinleyen lunu tutt .. al d d M 

Uf, · ' - Siz bilirsiniz efendim. amış ve ı aaat ~a ar evam ettı ten beled" . . L b' :~ k ugu sır ar a a arseyyez gö-
cr._ı:_ b ızl artık ' ih . . ıye reıaı pra:ı ıtt151 zaman anaına ı nu"llerd lıM • ih . l l ~ sa ıra anıyor : Usta ısrar etmedi Biraz düsıündü sonran ayete ermıştır. Bu -•-... .,,.. b"tü" hb l d e yanan urnyet tirasını a ev eye-

• T • T . . . - ax:..-- u na ap an avet eti rek yayılıyordu. 
- Olmuş, ne olacak? Vaktiyle, çocuk erkek olursa adını Ce- opçu ve pıyadelerımız manevra -
- Kının muharebesinde Moskof - mal koruz, diye düşünmü~tü. Şimdi larda kendilerinden beklenen muvaf • Japo ftal • k l • 

1 
T fak · f 1 · 1 1 nya, yasız yenı mu ave e ımzalamıyac:akmıı 

kavga edilmif ama. ngilizler, bunu doğru bulmadı. Aylardır her ge- ıyetı az asıy e göstermiş erdir. --
~Uıımar da bizden yana olmuşlar. çen gün, alttan alta, inceden inceye, (a.,t.ar.lı 1 

inci sayfada) \mevk'i mer'iyette kalamaz. · 
i pvurlann iki devleti müalüman ustanın yüreği ve kafasındaki Gavur Bursada etini beklemektedir. Tabii ~rait için -ı Türkiyenin muahedeJi re'aea taclil e-

4evletiyle el birliği edip bafka bir ga- Cemal abidesini parça parça yıkmak .. de ftalya ile lngilterenin Akdenime - decek kadar kuvvetli oldgpna i§&ret eden 
memleketine kartı asker gönder - taydı. Atletizm. ki menafii çarpı'1Jlamaktadır. Fakat Samopr~ve. mablemne tö1lecıe ._..._et· 

• Buna ne dersin) Sonra givur - Adını Ömer koyalım. Ne dersi • ltalyanlar lngiliz)erden fazla Boğaz - mektedar: 
la barbetmiyor mu) Buna ne niz) ların tahkimine, bilhassa Tenedos ile «Mulılerem cJostumuz kıymetli diplo--

.._ .... ı,ur) _ Siz bilirsiniz efendim. Riza Maksut 5000 metre Mondros adalarının tahkimine itiraz mat Tevfik Rüıtü Ana kıymetli bir alil 
Setim omuzlarını silkti: Çocuğn adı Ömer kondu. Ve ertesi Türkiye rekorunu kırdı edeceklerdir. Çünkü Türklerin ellerin- müdafiidir, beynelmilel ...... esaslarına, 
- Gavurların ifine akıl ermez ki, gün usta ilfC gitmeden Muhtan buldu. B 29 (Hu i) Ati . fe- deki kuvvetli tahkimat. ltalyanın on ve mGşterek meaiye çolt kıpıet veren 
• Sen L:- m:~·lum" anın -.!!-'um" an- - Çocug .. un adını koyduk, dedi • d ursa, ~9 

-:. ..et·ızm· iki adadaki tahkimatını altüst eckr. b' k' d y ı .~ ...... IDWll • • erasyonunun tertıp ettığı buyük A • fi G t l • • N • ır ımse ir. ugos avyanın bu mesele mü-
harbettıgmi duydun mu) Şunun muamelesını yapıp kaydet- d l da . . ilk w 8ftClll aze e erınua efJ'ı)'41h vacehesindeki vuiyeti sarihtir .. Biz de bil· 

· · · aklım bu . na o u propagan tumesmın ug-- Çokl tırıver. Benim ıtlere ermez. ak . l B d " k Atinada -L-- Ellinikon MeUon tüa kalbimizle '1':!..L!--e müzahiriz ve 
.. , __ , -L' M fı el' r yerı o an ursa a musaba alara ~ aUDıq..,-

- ,,.... ~r asra neyse V~ mı. ba I gazetesi Montröden haber alıyor: Türk.iyenin hem kendisi ve hem de Bal· 
- Naaı1ı var mı) Yavuz Sultan Se- Muhtar çocuğun ismini öğrendik .. ' anmıfbr. . . . . . • . kan 111tla11 için ~ ild:lwuz.• 

Acemlerle barebe . . ) ten eonra: Burada yapılan atletızm bınncilik «Boiulu konfenıu11nın ılk aafhaa.. 
m~ etmemıt mı - icabına bakanz dedi. Velikin müsabıJtalan ümit edildiği kadaT fay- nm hitam bulcluiu bqünldi ce1eec:1e Boiaz1um tahkim edilmemeai 

- Acemler Şıı, kıızlh-. be ustam) ' •• dal 1 t J urahhua 1-•--· · · · · · ·' 
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.. h be Muhtar «ve likini» ölye bir edayla 1 0 muş ur • aponya m -raauD meaaıaı- Balkan devletleri Te Awupa lÇID hır 
- a ara ar a yaptıgı mu are • -

1 
. t' L! .... lad Bursa. fampİyonaaına lstanbul at - ne i .. •:-L etmed;öi konferanata Bo • ..._u!L-..l!-

0 1 da Ş .... d w ·ı So O soy emış ı JU USua an ı. "'"- ... ..-ıa1&C1QK.lt 
• nar ıı egı :a· nra ı: Duraladı. Sonra: letleri de iştirak etmişlerdir. :\lül'aba - ğazlann vMi,eti hakkında beynelmi .. 

_.aw.ı .. ll'lll, Karaman ogulları, İsfencli- -Ve lakini filan da* oluyor'> Ö- blarda İıtanbul atletleri yarış kazan- lel hiç bir taahbüde girememek mev .. r.-------------· .... 
o~llanyla.. merin babası, merhum kamacı ustası maktan ziyade öğretici vaziyette kal- künde bulunduiuaa eeefle bilclirmif- Bir Doktonln 
~~~~· ) Ramizin oğlu Nuri ustadır. Bunu da mıflardır. .. tir.)) G nlllk s.la 

r. ım. ..... böylece kaydedersiniz. Anasının adı Bu suretle yapılan yanflar, muaa - SON POSTA - Bu haber d:.X.... N ti -.a-n M 
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diyar oğullanyla Karaman oğul- u .ız.ar ~un.dedu~r r mecı ıye e bı-lmu ... r memb.Jardan. aelen haberlerle teeyyüt ı n11>ıa1n vereyım ı &Q " ... • -~-..ı· .. • " h L-... bir Va• •BAJtc'arl anlatmagv a çalılltJ.. ......,. . . 1 tanb ld b''- _ _ı__ .. -ı·· bi cuımgqpne aore .. çıunayan .... 11 -r'--
• • T s u _ a .. ııc e.~ ~onı .. ur • r yiadan ibaret ola serelmr. 

atayla Selımın konuşmalarını ke - Usta 0 gece Ömeri ilk defa kucqma kalabalık onunde buyuk hır alaka ıle ~ ·=--- Bir ook ro.ulz • 
i açarak dinliyen çırak Memed aldı. Uzun uzun bakb. takip edilen müsabakalarda Buna at- r .... .ı..,,_ •cıı16•ilfllhll malılar w.r ki .ao.tlan iif11Msin 

bire söze kanttı: Ömeritı minimiai bit- bumu v.ar. Jetleri, kendi rekorlarından bir kaçını N.,,.q.ı. cli.Je fantlllar ltlaM '"- .altta Mtam 
Şimdi Ahmed uıta ne olacak) Gözleri çivit mavisi. Halbuki Güliza - da yenilemişlerdir. Belıratta • t_. eden Sa INram ter 4aerlv. 1H ofdant 
enbire söze hatladığı gı"bi bir • nn gözleri siyah. Bu meyanda Riza Maksut iki hafta • . : ~ .ri M . ~~J ve - De11fa .....,._ , ...... .. 

sustu. Sorulmadan Mize b • (Arble ..-) evvel tosİ• ettiği 5000 metre Türkiye ~t.aiS:'!'azıa'm -~r:' .... ~~!°daavo- Diye ta.,.. ....... RoMMllrl. aiya-
rek.orunu da kımufbr. novıçd'LL~ birr. m~~I 1111&1tlh ,a- tik. omu .entan. muaaait ~ te • 

Maliye Vekili tayyare ile 
Ankaraya döndü 

Atletizm federasvoou reisi Vildan yana ~~ıy.t ™ 8 ~ yazmıttır. bnler, lıtdbı•lera. •'t ....._ .lrl sö-

A • · ~!--t L-- _i_ bul _ ..ı .. .. Mumaileyh bu makaleeinde tunları remiJeD Rclm 'ft. ,.... ..._ tinir 
ftnn uı.:ua .-,ınua uuuugu pro .. l k d" 

paganda-1eyahatinin memleket dahi .. soy eme te ır: bubranlanndan binbir illç kull~ 
linde büyük bir lltletir.m hareketi do .. «Bir harp. patladığı takdirde, her hastalara sene: 
iutacaima biç f\lphe yoktur. hangi bir devlet birdenbire pmilerin( - Deniz banyosu yapınız. DlJe .-ı..Rn-

Fransa • Almanya ~isiklat Boğazlara sokabilir. bu ıuretı. aere1t a.a c1.- Ma,oaan ıampiyonluk mu_ 
$1fllPiJOlllUIU Çanakkale ve aeıek Karadeniz 8oiaa aMba ltla hUarlua-. dentıde aut· 

Türkiyeyi miittefiklerinclen bt't MI • lerce ,es.. ft • ... kalanlar eibi 
Hauo~e~, 29 (A .. ~.) - .. Fran~-Al- rette ayuabilir. Bundan b.fb Tilrkiye ,...ı..... Hutalula ....- müddeti 

manya biıiklet tampıyonlugu musa • •• birb' . ı ----•--! . L-• .L.-.... pek kıea ohar. Alaml bit claltl&a d~ 
bak 17 libi. ka '>"' l'b' arazaaa .rıyıe muvamaaaını ~._.. 

ası, ga yete rşı -'1 aa ı ı .. den iki luıma aynlabileceji aibi. Tilrk- niade kabrlar. Ve blru t.anket ı-paT-
yetle Almanlar tarafından kaZanılmış· ler için lıtanbulu kaybetmek ihtimali lar. Fuat bu ırıuaaada clikbt •ecek· 
tar. -- de vardır. Böyle bir vaziyet --L teri .. :r ba11 itlatınamaktar. Demn •V&VA. blru bhnltt yaptlktaa Wr ara 

lstanbul Altınoı icra Memurluğun- Türkiyenin menfaatlerini ~e gerekee alrmelklir. Aç kamana. ço1t ,.rgun, 
dan : iktısadi bailan itibariyle Boğu)arın fazla terli olcbıpmuz uman 

Bir borçtanl dolayı mahcuz bu açık bir transit yolu olmasını isteyen ae fayda yerine mannat wm. 
kere saWmasına karar verilen muh- d~ğer devletlerin menfaatlerini rahne- Deniz aerinliii. ~lncieki kıJmetll ma 
telif ev eşyasının 2n/936 tarihine dar edebilir. deleri, radyo ak.tiYiteel ıtibarile en 
mnsadif Perşenbe gnnn saat 9 na 11 e mükemmel bir cençlik n tualik il~ 
kadar Üsküdar Bağlarbaşında lcadiye Boğazlar meselesi dünyada nev'i dır. Denizi herk.ese ta .. • ederim. 
mahallesinde Draman sokak 3 numaralı şahsına münhasır bir meaeledir. Ülke- 1-----------·---·...._" 
evde ilk açık artbrma suretile sahla- sinin içinden geçen denizlere hakiın ( • ) • notllll'a ....., saklayıms, P' 
cağından taliplerin yevmtı mezkllrde olmayan yegane devlet Türkiyedir. lıııııl Wr ..... yaplfbnp kollekUıoa 
maııautn4e b~nacak memuruna mQ- Ve fU vaziyete nazaran 1923 Loran , ...... Sllanb umanmızda 1;u aotfiir?I:.. 

~ bla Mildtmleri uttk.u-•-·_cloktor ______ i_im_da_ ........ _,:;_fi~ ,,,,M. ·.: 
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Kahramanlık, .,k, heyecan ve macer• 

KORSANIN KIZI 
Son Poıta'nın tarihi l•/rlkası 

Dünkü ve evvelki günkü kisıml~n 
hüli.suı 

. Akdenizde Türk denizcilerine kat§ı 
'lapanyollar ve Araplar tarafından bü
yük bir harp hazırlanıyor. Bu arada 
.Kal'a • TülKala denilen bir kalede 
(100) Türk levendinin b8.§mda bulu
nan Mustafa Reis Arapların kaleyi bas
mak için fırsat beklediklerini ve kuvvet 
topladıklanm haber alıyor ve Oruç Re• 
ise ilyas ve Mansur isminde iki genç 
gönderiyor. Bir kaç saat sonra Oruç Re
isten bir .mektup geliyor. Ve dü~m.cma 
karp dayanmalarını, Mansurla Uyası 
Cezayire yardımcı kuvvetler getirbneğe 
gönderdiğini söylüyor. 

Bu sırada İlyas Cezayİre Hızır Retse 
varıyor. Şehirdeki Türk balkı ayaldanı· 
yor, herkes bu murahhası görmeie ko· 
ıuyor. 

Y •zan : Kedlrc•n K•fh 

Kal'a - Tül - Kali'da Mustafa Reisle 
bulunan Pala bıyık Ömerin karısı Rükuı 
Te sekiz yaımdaki kızı Ayte de Ceza• 
yirdedir. Levent ömer bir oğlu olmadı
iı için çok mü~eesairdir. Hatta yeni bir 
kan almak niyetindedir. Küçük Ayıe annesile karşı kar,şıya geldi. Genç ka
de erkek olmadığına müteessirdir. dm bu sözleri duymuş, kapıya çıkmıf 
Küçük Ayşe çocukluğuna ve kız ol- ve cevap vermişti: 

· masına rağmen Cezayiri seviyordu. - Bir eksiğim y:oktur. Sağlıkla dö-
Burada sinirler her an gergin, insan- nün!.. 

Numara: 3 

lardı. Bu sırada me~hur Kemal reisin 
kız kardeşinin oğlu Muhiddin rcısı 
Fransızlardan alınan bir kadirga ve bir 
çok hediyelerle lstanbula göndermi~ -
ler, padJ~ahın yardımını istemişlerdi. 

Yavuz Sultan Selim o :zamanlarda 
Kahirede bulunuyordu. Muhiddin reis 
oraya kadar giderek Cezayir ve T u -

lar her an uyanıktı. Şehirde bile ( A- - Elbet sağlıkla döneceğiz. Hem de 
da kale) deki İspanyolların attıkları çok uzak değil o günler ... Küçük Ay
toplar gürlüyor, tüfekler patlıyor ve şeye savaştan bir top sırmalı Venedik 

··ILI 1 k 1 k k kadifesi · w • B l b 1 · · · gu ıe er e urşun ar ıyıya ya ın so - getırecegız. o o gıyınıp nusta yaptıkları savaşları anlatmış, pa-
kaklardan ve rıhtımdan geçenleri öl - kutansın !.. dişahın hoşuna gitmişti. İstanbulda iki 
dürüyordu. event İlyas bunları söy!~dikten büyük ve güzel kadirga yapılarak, le-

Küçük Ayşe babasından haber al - sonra: ventler ve hediyelerle birlikte Tunusa 
mak, İlyası görmek için can atıyor - - Hoşça kalın 1 yollanmıştı. İshak reis te bu iki kadir-
du. Diye haykırdı ve atını sürdü. ga ile birlikte ve kendi gemisile yola 

Konağa gidenler geri dönüyorlar, 0 - Onun gibi bir çok atlılar şimdi el -
raya gitmiyenlere haber veriyorlardı: ]erinde meşale1erle Cezayir aokakla -

- Hepsi iyilermiş ... ,Vurulan, ölen rında evden eve dolaşıyorlar, civardaki 
yokmuş ı.. köy ve kasabalara gidiyorlardı. 

' Küçük Ayfie seviniyordu. Cezayirde, bu iıece karanlığında 
Annesinin boynuna sarılıyor: sessiz bir kaynaşma seziliyordu. 

çıkmış, kardeşlerini alıp dönmeyi ta
sarlamıştı. Fakat o da kardeşlerini sa

ran hummaya tutulmuş, ,an ve f.eref 
meydanında dövüşmeyi rahat döşe -

ğinde yatmaktan daha zevkli bulmu,-

- Hepsi iyilermiş ... Ölen vurulan Evlerde her geceden daha çok ışık- tu. 
yolunuş 1.. lar yanıyordu. Analar oğullarının, ka- Hızır reis şimdi onu Oruç reisin yar-

Diye haberi tekrarlıyordu. dınlar erlerinİJ?. çam~ırlarını dikiyor • dımına yolluyordu. 
(Arkası var) Karanlık ağır ağır Cezayirin küçük lar, yiyeceklerini hazırlıyorlar, hey -

ı>encereli basık ve daracık evlerinden heleri ve torbaları dolduruyorlardı. -··- ·· ···- · ·•• · ·-··----~ -
başlıyarak dar ve Yokuslu sokakları Erkekler piştovlannı dolduruyorlar; 8 U LJI ACA 
kırları ve denizi kaphyo~du. ' hançer. kılıç ve palalarını biliyorlar -
' Sevinçli bir akşam... dı. Ortalıkta ııinsi bir harp havası, bir 

Türk evlerinin İçi gülümsüyordu. harp heyecanı çalkanıyordu. Güneşle 
Fakat yarın ne olacak? beraber sokaklar dolmağa başlamıştı. 
Orasını kimse bilmiyordu ve bile _ Yüzlerce atlı Hızır reisin konağının 

nıezdi... önünde ve civarında toplanmıştı. An-
- Mektupta ne Yazıyormuş? lspan- cak o zaman işin aslı anlaşıldı: Hızır 

yollar neler yapmışlar daha?.. • reis, büyük kardeşi İshak reis ile kah-
Etraflı düşünenler birbirlerine bun- yası lskender reis kumandasında iki 

lan soruyorlar, lakin hiç bir cevap bu - bin altı yüz kişilik bir kuvveti Telem
lamıyorlardı. Çünkü Hızır reise gön- sanın imdadına gönderiyordu. Bu as -
Cferilen mektupta neler yazılı olduğu kederin altı yüzü Türk leventlerinden, 
lıenüz belli değildi. Yalnız baslıca kap- iki bini de yerli arap atlılarındandı. 
tanlar ve rei~ler konağa çağı~ılını~ ve Cezayirin yerli ve Türk bütün halkı 
bir toplantı yapılmıştı. ayaklanmıştı. Soldan sağa: 

Bir saat kadar sonra Cczayirin da .. Alay yola çıkti. 1 - Osmanlıların aleyhinde yapılan bir 

ıacık ve yokuşlu sokaklarında meşa - En önde içlerinde llyasın da bulun- mu;h~.~le~le b~eşhu~ h~ y.eri ..... ~ -;-- A~~ 
leler dolaşıyor, nal sesleri duyuluyor - duğu dört atlı yalın kılıç yürüyor, on- m~ u u e ~ kır yelrkınlı b~nb~ ~gl ı. fi -
u d d I muessesenın aTşı ı ır ırı e at yarışı 
au. ların ar ın an Hızır ve shak reisler 1 ..ı y L 1_ 5 ç yapma arı. "' - arım, ~ucaK. - e • 

Küçük AYt#e kapını~ Önüne koştu. geliyordu. :virme, baş. 6 - Vak vak diye bağıran 
. Büyük bir ın~alenın aydınI1ğında Hızır reis kınalı gibi bir renkte o - ,bir hayvan. 7 - Matı, ağa. 8 - Düşman
.,nı hir ata binrll•~. olan lıyas yokuşu lan gür sakalı, kalın ve U'ZUDca bıyık- lığın arapçası. 9 - Halk tabakasr, talih 
~~anıyordu. Kü.~~ A~~e onu gö • ları, keskin bakışları ve kalın kaşlarile .kader meleği. 1 O - Demiryolu mezar. 

JUllte yüzünde buyuk hır sevinç dal- ilk bakışta insana saygı veren bir a - Yukarıdan qaiıya: 
plandı. . . 

1 
damdı. Başına kavuk biçiminde büyü- 1 _ Bir kış sebzcai. 2 - Kaideler, ku~ 

Onunla konu•abılseydı · k b" k sarmıR sırtına kısa b" · On ,. . ek b .. .. ce ır sarı . -rr• .... ır ların çalı çırpıdan yaptıkları evleri. 3 -
• • unla konuşabılın ..... 

1 
u k~çuk kız kaftan giymiştı. Kuşagının arasından Ateşlemek, çalışma. 4 - Bir nevi vergi. 

~ın Yalnız bir zevk degı' aynı 2.aman- iki piştovla bir hançerin altın kakmalı .5 - Kahraman manasına ıelen hir keli • 
lıla aıtnlti bir ihtiyaçU. sapları görünüyor, eğri ve geniş ağızlı me, erkek.. 6 - Ciğerler, İz.mirin daih 

AC&ha niçindi) bir kıbç sol tarafında sallamyordu. ,külhanbeyi. 7 - Deniz. vesaiti naldiyele -
- Bıyıklan olaydı tıpki babama ishak reis ondan büyük olduğu hal- ,rinden biri, çabuk. 8 - İsim, kuıun ağzı, 

benziyecekti ı de kardeşine doğru başım uzatarak o- nota. 9 - Küçücük. erkek. 1 O - Gene· 
Diyordu l .. 1 · · dı"kkatle dinliyordu. Çün- .ralın eski telaffuz ıeldi. eevda. 

· nun soz erını 
Atlı geçip gidiyordu. _ _ kü kardeşine göre henüz tecrübesizd~. Dünkü Bulmacanın Halli: 

. Fakat ansızın bir şey hatırlaı;nış gi- iki yıl önceye kadar bütün.~ayatını Mı- , Soldan aai•~ 
bı ~tının gemlerini kastı. ~y!enın dur- dillide geçirmişti. iki gemısı v~~dı, o.n- • 1 - Çelik, riya. 2 - Isın, nalın. 3 -
Clugu kapıya dönerek dedı ki: . . lan yakın ve uzak lim~nlara go~_derı - Rivayet, kan. 4 - Pırasa, iman. 5 _ lm, 

- Anana eöyle, Palabı~k O~~rin yor, mal götürüp getirtıyordu. ~~ylece rabıt. 6 - Cambaz. 7 - İki, mestan. 6 -
Yanından geldim ben ... Sagdır, ıyıdir, pek iyi geçiniyor ve kardeşlerının yıl- Ama, ki. 9 - Oya, zede. 10 - Tazı. 
lneraklanmasm. Gene onun yanına gi- lardanberi Akdenizin yakın ve uzak ten. 
d

. b' k ·w· Yukarıdan qağıya: 
ıyorum. Bir diliyeceği, ır e sıgı var- kıyılarında sonsuz bir maceraya atıl -• , 1 - Çırpıcı, ot. 2 - lsıımak, ya. 3 -

la, söylesin şimdi... • ma]arını hoş görmüyordu. Liva, niyaz. 4 - Enas. 5 - Yaramaz. 
. Küçük Ayşe bütün bunlan dikkatle Üç yıl önce Oruç ve Hızır reisler 6 - Ne, azamet. 7 - Ratıp, sade. 8 -

dirılemiş, annesine tekrar etmek İçin Tunusta yerleşmiş bulunuyorlar, Ce- ilk, mi, en. 9 - Yıkanmak. 10 - An'a
~ti dönmü~tü. Fakat hemen oracıkta zayiri ele geçirmek için hazırlanıyor - ,ne, niza. 

r HikQye 1 L ________________________________ ___;: 

cıBlaaco • İbanez» den 

Raboıa dedenin torunlarile, dul Caıı- ye bağırıyordu. 
porra'nın çocukları, çiftliğin yolunda ve· Beyhude çırpınıyor.. dedesini 
ya Conpanor sokaklarında karşılaştıkça cak bir kahraman yok.. 
herkes irkilirdi. Çiinkü bu jki aile hirbi1ini Birden herkes şaşırdı .. 
yemiş bitirmişti. Casporraların üç delikanlısı yanan evl• 

Y ekdiğerlerine, ~er. ras~geldikçe, ki~~i içine dalıyorlar. Ateşe . bir kertenkele p .. 

kinli bakarlar. Ve bırbırlenne her tesaduf bi atılıyorlardı .. 
edişte kasabada bir vukuat çıkarırlar.. en Biraz sonra, omuzlarının üstünde, Is ~· 
büyük mülkiye memuru, Alkad, eşrRfı r parta koltuğuna oturmuı;. Rabosa dedcyı 
toplar ve bu iki düşman aileye, barışma- dışan çıkardılar .. Halk alkışlıyordu .. 
lan için nasihatler eder. Kasabanın papazı Delikanlılar, ihtiyarın yüzüne bakma 
bile kin ve kavgaların unutulmasını ya)va- dan onu bir kenara bıraktılar; ·ve trkraı 
nr, ve mütemadiyen evden eve gider ge- girdiler eve .. 
lirdi. Bunun üzerine oradakiler bağrıştılar· 

Bu iş otuz yıldır böyle idi ... iki aile bir· - Girmeyin artJk,. vaz geçin .. kurtarıt 
birlerine karşı besledikleri bu kin kasab.:\- lacak can yok içeride. 
yı altüst ediyordu. Halbuki burası ne ka· Fakat Üç delikanlı aldırmadan, giıl 
dar şirin ve güzel bir yerdi .. işte bu güzel gene ateşe doğru atıldılar. Eşyayı da kur
yerde bu vahşi mahluklar deve kini giide· tarmak lazım. Hem belki de evde dahı 
rek kavgalarını yenilemekte idiler. insan da vardır. 

Onlar, vaktiyle sıkı fıkı dosttular. Ev- Bir kimseyi bulamayınca mobiJyalnn 
lerini ayıran alçak bir duvardan başka bir çıkannağa başladılar. Alevin arasında mu• 

şey yoktu. temadiyen girip çıkıyorlardı. 
Bir gece, tarlayı sulamak yüzünden Fakat biraz sonra, üç delikanlı iki ola-

Casporra'lardan biri tarlada ölü olarak rak göründüler. Küçük kardeşleri kuca 
bulundu. Rabosalardan birisi onu çiftey - lannda.. analan bunu görünce avazı ç1 
le vurmuştu. İşte, çıngar bundan sonra bü4 tığı kadar haykırmağa koyuldu.. küçi 
yüdü. Casporraların en büyük oğlu bir ay bacağı yıkılan bir tahta parçasının a. 
uğraştıktan ve düşmanı iyice gözetledik • da kalarak kırılmıştı .. 
ten s "'ra katilin kafasına bir kurşun ıık • - Sandalye.. bir sandalye bulun .. 
mağa affak oldu. O zamandanberi her Halk. telaşla Rabosa dedenin altında ' 
iki aile ekin ekmekten ziyade birbirlerini koltuğu çektiler. Ve yaralıyı oturttular .. 
öldürmekle vakit geçirdiler. Sokaklarda Delikanlının saçları yanmış. Yüzü c}, 

ellerinde tüf ek, dinamit ve sair silahlula mandan kapkara.. ıztırabını saklıyarak g, 

dolaşırlar; su kanallarında. ağıl gölgele • lüyor. 
rinde veya bir tepenin arkasında pusu ku· Bu sırada ellerini, titrek bir avucun İÇJO• 
rarlardı. de hissetti .. bu Rabosa dedenin avucuydu. 

Her defasında, mezara giden bir Cas- ihtiyar sürüne sürüne yaklaşmıştı ona .. 
porra veya bir Rabosa bulunurdu. Bu su- - Oğlum, yavrum.. teşekkür edc.riır 
retle kinlerinin söneceği yerde intikam his- diyordu .. 
leri alevlenirdi. Kasabadakiler onlar için Hem böyle söylüyor, hem de eencin ,ı 
ıunu ıöylerlerdi; ccÇocukları, analarının elini öpüyor .. Göz yaşları da çocuğun el
karnından çıkmadan bile ellerine tüfek a· lerini ıslatıyordu bir taraftan .. 
lıp düşman komşularını öldümıeğe cidi -

yorlar.» 
Böylece otuz yıllık bir mücadeleden 

eonra Casporralardan üç çocuklu bir dul
dan başka kimse kalmamıftı.. Bu üç deli
kanlı kasabanın, en iri yarı en güçlü ku v
vetlisiydiler... Onları herkes bi11 kaleye 

benzetirdi. 
Rabosalara gelince, bir Rabosa, dede, 

bir de iki torunu vardı. Dede !leksenlik bir 
ihtiyar.. mütemadiyen, Isparta işi bir kol
tukta kımıldamadan otururdu •. intikamdan 
buruşmuş bir heykel gibi kupkuruydu. iki 
küçük torun bu heykel karşısında ailenin 
intikamını ve şerefini muhafaza edecek • 
lerine dair ant içmişlerdi .. 

Fakat §imdi zaman eskisi gibi değildi .. 
Ne berikilerine, ne de ötekilerine birbirle
rini öldürmek kısmet olmuyordu .. Jan • 

BAD'fO 

Bu Akşamki Program 
lSTANBUL 

18: Senfonik musiki (plak), 19: Ha • 
herler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Solo 
stüdyo sanatkarları tarafından, 20,30: 
Stüdyo orkestraları, 2 1 , 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmır. 

darmalar onlan gözden kaçırmıyor. Kom- gazetelere malı.sus havadis servisi verile • 
oular da öyle .. bu iki düşman aileden bi - cektir. 
risinin bir köşede, yahut kuytu bir yerde ANKARA 
durduğunu gören halk hemen oraya yak- 12,30: Plak yayımı ve ajans haberler· 
laşıyor, onları sükunete davet ediyordu. 19,30: Oda musikisi (plak), 20: Doktt 

İşte bu alaka sayesinde düşmanlık ya • konuşuyor, 20,20: Karışık müzik (plak). 
vaş yavaş yatışmağa başlad). Ve zaman 20,30: Ajans haberleri, 20,40: Dans musı
geldi ki iki aile efradı tesadüfen birbirleri- kisi. 
ne rasgelseler bile yekdiğerini görmemeğe 
çalışırlardı. 

BÜKRF.Ş 
16, 15 : Plak, 19: Haberler, 

20: Konferans, 20,20: Viyana 
( Şrammel kuarteti), 2 1, 05 : Şarkılar, 
21,30: Senfonik konser, 23,20: Plak. 

BUDAPEŞTE 

Birbirlerinden sakınmak için araların -
da ki duvarı pek alçak görüyorlardı. Ta • 
vukları duvarı aşıyor, bataklan didikli • 
yorlar. Bu vaziyet karşısında iki evin ka· 
dınlan birbirlerini tahkir ediyorlardı .. 

Annelerinin nasihati üzerine Caspor - 20,45: Radyo salon orkeetrası, 21, I f 
ralar duvan bir metre yükselttiler. Kom- Konferans, 22, 10: Haberler, 22,30: Op 

ra orkestraları, 23,45: Almanca konferaı 
ıular geri durur mu~. Onlar da ayni işi 
yaptılar .• derken duvar mütemadiyen yük- 24: Çigan mu.sik.isi. 
seldi ve o bale geldi, ki her iki evin ne MOSKOV Jıı.. 
penceresi, ne de çatısı görünür oldu. Ta - 17,20: Rus halk §8.rkıları, 16,30: Koı 
vuklar bu koca duvarın gölgesinde mah· konıeri, 22: Yabancı dillerle neıriyat. 
zun mahzun geziniyorlar.. kin ve düş • PRA.G 
manhk neticesinde ölenlerin kan ve ke - 20, 15 : Karııık orkestra konseri. 21,ZL. 
miklerind.en yoirulmU§ ıih* görünen bu Aktüalite, 21,45: Janacek'in c<JENUF A» 
duvarın etrafında dedikodu yapar gibi operasını Torino operamından nakil, 24,05: 
bağrıgıyorlardı. fngilizce haberler. * BELGRAT 

Bir öğleden eonraydı.. kilisenin ça -
nı acı acı çalarak bir felaket haberini ba
ğırdı... Ortalıkta aiyah bir duman yükse -
liyordu .. Rab o sa Dedenin evi yanıyor. Hay 
aksi şeytan hay .. Torunları tarladaydılar. 
Gelin de dere kenarında çamaşır yıkıyor. 

İhtiyar koltuğunda .. bu cehennemi man
zarayı hareketsiz seyretmektedir. Küçük 
kız torunu da o yangına ben sebep oldum .ı 
diyerek saçını başını yoluyor. 

Halk !okağa doldu. içlerinden bir kaçı 
kapıyı açmağa teşebbüs ettiler. Fakat ka
pı açılınca yüzlerine çarpan siyah ve ku.· 
gın bir duman onları geri püskürttü .. 

Küçük kız haykırıyor bir taraftan: 
- Dedem, dedeciğim ... Nerdesini di-

20,30: Radyo orkestrası, 21,20: B~yan 
Bahriye Nuri Haçiç tarafından opera h:ı· 
vaları, 21,50: Radyo piyesi, 22,30: Halk 
şarkıları, 2 3: Haberler; plak . 

...·-·-·-·-············ .. ·····-····-···-······---· 
AD Ti D A R 

ve 
Belgevşekliğine karşı 

HORMOBİN 
Tabletleri 

Her eczanede arayınız. 
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essür ve tee suf verici bir hadise vuku bul- Bu tehdit üzerine, Taceddin sesini bü11 
Pederimin Arnavutköyündchi 

muştur. bütün yükseltmiş; ve dershanenin içinde 
kalpazanlar meaeleainde aldıg-' D'' h l' f h 1 d hk k "5on Poeta " nın tefrlkaeı ı 123 Yazan A. R. 
niıaıaın fermanını size gönderi-

un, mu te ı cep e er en ta i ata korkunç bir didişme, bir kovalama baş! ~ 

irdenbire uzakta acı bir feryat işitilmiş, 
nu yüzlerce haykırışmalar takip etmişti 

~il bunlardan ikisinin gömleklerini l kaha basmwtı. · 
eoydunnuş. Kehlelcrini dikkatle ayık- - Deve .. katır .• merkep .•. E, söyle 

ırmış.. Birinin gömleğini kcnğ.isi bakalım: biz bunlardan hanii zümre· 
~iş, ötekini kendi mangasından seç- ye mensubuz. 
4i bir nefere giydirmi.şti. Her ikisi de - Haşall •. Senin için bir şey di • 
OIDuzlarına birer kolan martin fifeği yemem... Fakat, bizim Zeydi itikadı • 
atıktan sonra, artık yerlilerden farke-- na göre: insanlar, ölmezler •• kalıp de-
tlilmcz hale gelmişlerdi. ğiştirirler ... Ancak kırk defa kalıp de· * iiftirdikten sonradır ki: artık dünya 
~~n~ grup ederken Cemil emir ne- ile alakalarını keserler .• ve, batka bir 

ferını çagırmış: aleme geçerler. 
- Elbisesi sırtında olan o yerliyi - Yaaaa > •• 
na getirin. - Evet .. , 

Demişti... Biraz sonra, elbisesi a • - E .. acaba, bundan evvel sen han· 
mıyan üçüncü yerli Cemilin önüne gi kalıpta gelmiştin> •. 

,etirilmişti. - VaJlahi, yl seydi.. bunu bir türlü 
Cemil, derhal rüvelvcrini çekmiş.. kestiremedim... Ancalc evimizde ihti-

101 avucunun içine de bir (riyal) yer- yar bir koyunumuz vardı. Rahmetli 
"'tirmiş.. iki elini birden o yerliye u- babam, bu koyunun mutlaka büyük ba

rak: hamız olması lazım geleceğini iddia c
- Bunu mu istersin .. Yoksa, bu - derdi ••• Maamafih, bir gün San'ada 

nu mu?.. camiye gittim. Mckkcli bir hocanın 
Dcmi~ti. vaazını dinledim. Onun rivayetine ba-
T uhaf bir adam olan yerli, çenesin- kılırsa .• Seni, beni.. hepimizi bir züm-

ieki köse sakalı kaşıyarak: reye ithal etti. 
-Vallahi, ya seydi .• riyale, tapa - - Ne zümresine>.. 

ım. Tabanca, sizin olsun. H A h k - ayvan... mma, una sa ın 
Diye cevap vermişti. kızmayın, ya scydi ... Bu sözü, ben sÖY.-
0 zaman Cemil, onun kulağına eğif- lemiyorum. O, Mekkeli hoca söyledi. 

'İf bir şey söylemişti. Bu sefer, yerli (Arkası var) 

yorum.) 
Mektubun fazla lm'unlanru der

cetmeie lüzum sörmüyoruz. Bu mek
tup ile bu vesika bize bir davamızı ka· 
zandll'nUf oluyor. Bwılardan da anla· 
tılıyor ki; ( Civur Mehmet) hayali bir 
tip deiil; Yapm&f bir phsiyettir. 

(Gavur Mehmed) in zabıta tarihine 
seçmesi lizun •elm İlmini unutuhnut 
kötelerinden çıkaran arkadqımız; aldı
iı mektup üzerine derhal citmif; (Ci· 
YUJ" Mebmed) in ofla ile •örüpnüıtür. 

Bu zat, Pqababçe fabrikasmda mu• 
ayene memuru Bay Ediptir. Bay Edip, 
ltabuı hakkında fU malümab vermittir. 

- Babam, ulen Bitlislidir. Küçük 
yqmda (Sinop) a hicret ~- 327 

aenesinde de orada velat ebnİftİr. Si. 
nop balkandan kendisini tanımayan 

yoktur. Biz, üç erkek ve iki kız karde
fİz. Küçük kardqim bölük emini Hay
dar, büyük harpte Yarlı.İsar torpidoaun· 
da tebit oldu. Büyük kardetimden de 
bir hayli zamandır laaber alamadık. 

aCavur Mehmet» timcliye kadar 
Defl'eltiiiniz telrikalann bhramanlan 
araımda en çok .evilmİf bir (tip) di. 

Onun okuyanlan heyecandan titre· 
ıten maceraları, pek çok alika uyand&r· 
mıfb. 

Bu, okuyuculara müjdemiz 
«Gavur MQhmecb muharriri, yeni 

ele ıeçirdiği mühim notlara istinaden 
onun yeni maceralarını nakle baflamak 
üzeredir. 

vlcre kadar cğilmİf: 
- Emriniz .. başım, gözüm üzerine, 

\ seydi... Bir riyal için beş saat yol yü
ıfümekten, zerre kadar çekinmem. 

Ali Babanın dünya şampi
yonluğu tanınmıyor! 

Habeş f mparatoru bugün (Baıtarafı l inci sayfada) 

Cenevrede davasını bizzat Atinadan da ayrılmış... Nihayet bir 
hafta bekledikten sonra kendisiyle Bü-

Diye mukabele etmi;lti. 

• • • 
Ortalığa karanlık çökerken, Cemil 

rıarckct ctmiftİ. Bir adım önünde, Ta-
1ıir ismindeki o köse yerli .. iki adım ge-
i.tindc de yerli kıyafetindeki neferi bu
mmakta idi. 
Açık karargahtan beş on ndım u -

d ı&fır uzaklaşmaz, Cemilin hazan 
~ıık gibi sertleşen seai yükselmişti: 

- Bak, Tahirl.. Şakayı, hiç sev • 
cm. Eğer cilve edeyim diye, sağa so
sapayım dersen, belinin ortasına 

küt, diye kurşunu yersin. 
Tahir, bir kahkaha atmış: 

- Ah, ya seydi ... Siz, yerlileri o ka· 
dar ahmak mı zannedersiniz? .. 

müdaf aa edecek yük Britanya otelinin muhteşem sa -

(Baş tarafı 1 inci sayfada) lonlarında, uzun bir mülakat yaptım. 
Vekili Delbos ve Eden"in Habeı. Lolcarno, Söylediklerini aynen Y.azıyorum: 
Orta Avrupa, Milletler Cemiyetini islah - Amerikada dünya şampiyonlu -
meselelerini konuştukları ve mütabık kal· ğunu kazanan bir Ali Babadan bahse· 
dıldarı anlaşılıyor. Blum, Sovyet Rusya diyorlar. Bunun hakkında malumat ve
murahhası Litvinof ile uzun bir mülakat rir misiniz} 

yapmııtır. - Ali Baba, İsmini hile doğru dü-
Avusturya BaJvekili Cenevreye mi 

C
.d. n rüst telaffuz edemediğim bir Ermeni -
1 •:ro d' T" kl"kl k 

D lb • T ı ı · · t tk"k' ır. ur u e uza tan veya yakından e oı un, una mese e ennın e ı ı h. h. .. 
için Avusturya Baovekili Şuonig·in Cenev· ıç ır alakası yoktur. 20 sene evvel 
reye gelmesini beklediğini bildirmiıtir. Amerikaya hicret etmi~, ve San F ran· 

ltalyanın Notaaa sikoda yerleşmiş. Palabıyıklı, iri cüsse· 
İtalya Asamble toplantısına iştirak et· li olması, bazı at cambazhanesi ko • 

memekle beraber vaziyetini izah eden bir misyoncularının nazarı dikkatini cel· 
nota gönderecektir. Nota yarın neşrolur.a· betmiş, kendisini ife almışlar. Sirkler· 
caktır. Haber alındığına göre notada ita!- de çalıştığı zamanlar, ahaliyi güldür _ 
yanın Milletler Cemiyetine ara sıra Habeş mesi için ensesinde sopa kırdırırmış, 
ahvali hakkında malumat vereceği bildi· kendisini birkaç kere de Şikagoda ağır 
rilmekte, bundan bagka Habeı yerlilerinin 'ki t ·· ·1 • • d ki k . sı e gureşçı erının yanın a çıra ı e-

giri~en muharrirlerimiz, bu hadisenin es· 
rarlı perdesini yırtarken, tüyler ürpertici 
hakikatlarla karvılaşmışlardır. 

Onlar size, bir mektep çat111 altında it· 
lenen bu cinayetin bütün tahili.tını aırasile 
vereceklerdir: 

Hadise Nasıl 01mat? 
Şu anda, Beyoğlu Zükör hastane• 

sinde yatmakta olan Taceddin, on dört ya· 
ıında, zeki, uysa), dürüst ve sevimli bir 
çocuktur. 

Bu yıl, Gazi Osman Pata orta mekte• 
binin son sınıfına geçmiştir. 

E~elki gün öğle üzeri, annesinden, 
Sipahi ocağındaki at yarıılanna gitmek Ü· 

zere izin İstemiı. Fakat çocuklarını gÖÜİ• 

nün önünden bir lahza ayırmaktan bile çe· 
kinen kadıncağız, oğlunun yanılara gitme• 
sine müsaade etmemiş, ve: 

- Orası uzak, demiş, canın hava al· 
mak istiyorsa, koca mahaJle neyine yetıni· 
yor! 

Bunun üzerine Taceddin, Bebeğe ka· 
dar gidip gelmeye karar venni.o, ve bir 
tramvaya atlamış. Ayni tramvayda, Gazi 
Osman paşa mektebinin hademelerinden 
Mehmed de bulunuyormuı. Mehmet, Ta· 
ceddine: 

- Sen, demiş, Bebeğe citmelc.ten vaz 
geç de mektebe gel. Bak sen sıörnüyeli 

neler yapıldı, mektep ne hale girdi? 
Taceddin, içinde daha bir yılını geçi· 

reccği mektebinde yapılan tamiratı görmek 
arzusundan kurtulamamıg, ve Mehmetle 
birlikte tramvaydan inmiı. 

Mehmet onu, dershanelerden birisine 
götürmüş. Taceddin önden. Mehmet arka· 
dan boş sınıfa girmişler. Taceddin etrafı· 
na dikkatle bakındıktan sonra. arkMına 
dönmeden sormuş: 

- Hani tamirat ..• Burası yine eski ha· 
rnam eski tas ..• 

Fakat onun bu ıuaüne, bir kilid ııkır· 
tısı cevap vermiş. V c T acedd.in arkasına 

dönünce, Mehmedin dershane kapısını ki· 
litlediğini görmüş. 

Taceddin, hiç bir mana veremediği bu 
hareketi, ve bakışları birdenbire değiıen 

Mehmedin gayritabiileşen haJlerini hay
retle, merakla, biraz da korku ile gözden 
geçirmig, ve: 

- Ne o? demiı .•• Niye 
kapıyı? 

kilitliyorsun 

Mehmet bu sorguya, anahtan cebine 
yerleıtirmekle, ve çirkin mabadını açığa 
vurmakla cevap vermi§. 

Ve o anda, biçare Taceddinle müteca· 
viz hademe arasında müthiı bir boğugma 
ba~lamış. 

Mehmet: 
- imdat! diye bağıran Taceddini sus· 

turmak için usturasını çekmiı. ve: 
- Eğer, demiş sesini kesmezsen, boğa· 

mıı. 

Ve bu didişme arasında alçak müteeı.. 
viz. usturasını, zavallı talebenin boynun 
saplamış. 

O sırada, feryadlan duyan ve FQkarıya 
koşan diğer hademelerin ayak .. ıeri iti· 
tilmiş, ve Mehmet bu seslere kulak lı:abau-
tınca, kaçmaya karar vermiı, fakat yaka
yı lcurtarmalc için, dershanenin p-ceresin~ 
den denize atlamaktan baıka tek çare bu· 
lamamış. 

Dershaneye giren hademeler. vaziyeti 
anlayınca, derhal arlcuından denize atl -
mıılar; ve yüzmekte hayli acemi olan fira.
riyi çok uzaklaıtırmadan yakalamqlar, 

Hayli su yutan carih dıe, mecnalıı da, 
Beyoğlu Zükur hastanesine götUrillmüıler, 

Mecruh talebe Taceddinin .bili vaz.i .. 
yetinde, endite uyandırabilecek Liç bir ıey 
kalmamııtır. 

Kendine gelen carih hademe Mehmed 
de dün hastaneden polisler tarafı.dan a~ 

lınmış, ve if adeeine müracaat edilmi,tir. 
Hademe Mehmet, suçunu teTil iGin biı 

sürü saçma sapan hikayeler uydurmuıtur, 

• Yaralı Taceddinin Fındıklıda, Çelebl 
hamamı sokağında, 35 numarah hanede 
oturan valdesi, bir türlü dinmeyen bir fıe .. 
yecan içindedir. 

Dün, konuıurken, facianın debıetinl 

tahayyül eder gibi arada bir ıözlerini yu· 
muyor, sonra kendini toplamaya çahalıya• 

rak : 
- Nerede kalmıştım? Ne diyordum e .. 

fendim? 
Diye soruyordu. 
Hadisenin yukarıda anlattılunız ıekle 

tamamiyle uygun ıekilde cereyan ettifini 
söyledikten sonra: 

- Bugün, demiştir, oilumu ai>rdüm. 
Biçarede adeta, harpte yaralaDIDlf bu 
kahraman gururu vardı. Doktorlar fazla 
söz söylemesine müsaade etmİ,J'orlardı. 

Gözlerime uzun uzun baktıktan ıaoara: 

- Hiç üzülme anne... dedi, dilayaya 
getirdiğin kadar temizim! 

Doktorların raporları da evlldımın iğ
renç tecavüze mani olabildiğini ispat et .. 
mektedir. Yüzü gözü tırmık İçillde buluq 
nan zavallı oğlum, doktorların ela .öyle-
dikleri gibi, kahramanca döiüfmlt. ve 
hem namusunu, hem hayatını kurtarmıı 

tır. 

* Bu hadise, hemen her tarafta IMlyuk 
ve haklı bir teessüfle karıılanmıfl". Hlcli· 
senin uyandırdığı aksülamelin bGyiiklüiün 
den de anlagılmaktadır ki. konMDakla mü
kellef olduğu bir talebenin namUMına te
cavüze kalkışan hademe Mehmedia ustu· 
rası, sade biçare Taceddinin eDMIİDe de-o 
ğil, bütün çocuk analarının, bütün çocu~ 
babalarının yüreklerine de saplanm11ttr. 

- Ah, ya seydi 1 .. Katar nalı gibi ri
yal sizin kesenizde durup dururken, 
onu bırakıp ta nereye gidebilirim) .• 

~ademki bana bir riyal vadettiniz: o· 
ıı sizden almadıkça, kurşunla vursa

aaz, ahrete bile gitmem. 

aıkere alınmıyacakları temın olunmakt:ı· d k .. d .. 
dır. Fakat İtalyanın Milletler Cemiyeti kon· er enB go~l um. • ı• t b Jd b •• J • d b•J 
trolüne razı olmadığı ilave edilmektedir. - ıyı arını kundura boyasıyle s an u a ya ancı goz erın en 1 e 

Diye cevap verdi. 
Ufkun bir tarafı kızarıyordu. Ay, 

Lütün haşmetile yavaş yavaş çıkıyor· 
;fİı. Bu üç yolcu, sessizce ilerliyordu. 
-:.unamen lav bakiyesi taşlar üzerinde 
aürükf6ncn ayak seslerinden başka, 
ÜÇ bir JCY işitilmiyordu. 

l<arşıda, karanlıklar içinde, (Cebeli 
-). lt) azametli bir heyula gibi yük· 

t • lrdu. Bir zamanlar korkunç bir 
dağ olan bu cebel, şimdi derin 

.ııttlnct içinde bağdaş kurmuş o -
,uazzam bir buda heykeline ben -

ı:urdu. 
Cemil, dalgın ve dütünceli bir hal -

·, batını eğmiş .. ellerini arkasına çc
J'erek omzundan sarkan ağır martin 

ll~Jteıtı"ınin kundağını kavram~, .. dar pa· 
ilerliyordu. 

Ya scydi? •• 
--"'" Ne istersin ? .. 

İtalya buna da razı olsaydı, Hab~istan ü- boyatıyormuş, doğru mu~ t• bı•r Sefalethane 
zerinde mandadan farksız bir rejimi kabul - Evet gene böyle cambazhaneler- yaş ge Iren 
,etmio sayılabilirdi. de çalışırken kendisine verilen tali - (Bqtarafı l inci aayfada) 

İtalyanın Cenevredeki daimi murahha- mat üzerine seyircilerin karşısında dareye muktedir olan muhterem ıahıiyeti· 
sının bu nota hakkında Mister (Eden) e kundura boyasiyle bıyıklarını parlat _ niz bu çfrk.inliği de ortadan kaldırır, bu 
malumat verdiii anlaşılıyor. tığını duydum, fakat hen gözlerimle derde de deva bulurdu. 

Ha),q fmparaton1 görmedim. Çünkü bu para meselesi değildir. Bu· 
Habegistana gelince Habeı imparatoru _ Ne suretle güreş şampiyonu ol· rada tahsisat yokluğu ileri aürülemez. Ve 

Haile Selaıiye Asamble içtimaına bizzat du ~ .mesela bir festivalden vazgeçilir de, ora· 
ittirak ederek Habeı davasını aon bir defa dan tasarruf olunacak para bu ite tahsis 

- O sıralarda ben Amerikada de-müdafaaya karar vermiıtir. Bir aralık bazı edilecek olursa, bu yara kapanır. 
milletlerin bu hattı harekete muhalefet et· ğildim. Babamın hastalığı dolayısiyla Evet bu bir yaradır. lstanbul Tıb Fa-
tikleri ve Fransanın, Habeı davasını daha Yunanistana gelmiştim. Fakat edin - kültesinden yetişecek müstakbel nisaiye ve 
baıka murahhasların müdafaa etmesini il- diğim malumata nazaran bir iki mad- kibale mütehassıs1arımıza, asepei ile anti
tizam ettiii ıayi ohnut. ve meaele itimad· rabaz Yahudi, bu adamın gösterişin • sepsi hakkında profesörleri tarafından veri
lan tetkike memur heyete havale edilmiı· den İstifade emeline diişmünler. Ken- len kıymetli derslerle tezad tetkil eden bir 
ae de aonunda Hah~ imparatorunun A· disinc Ali Baba ismini takmışlar. Rin- yaradır. 
samble içtimaında hazır bulunmasına mü· ge çıkarmışlar. Verdikleri talimatla, Efendimiz hem hekim, hem de hakiın
aaade edildiği anlaıılmlfhr. acayip hareketler yaptırmışlar, kcpa _ .siniz. Bu aciz muharririn bU, insanlık duy• 

Umumi kanaat zecri tedbirl~rin kaldı· zelikleri alaka uyandırmış. Yahudiler guların~. isyana sevlceden bu manzar~:ı b~r 
nlması ve !talya hakkında tecavuz hükmü- b h t k k • t · l V defa gorecek olsanız, bakasına, degıl hır u rsa ı açınna ıs ememış er e . . . . . 
nün ibkası lehindedir. Al d.. k .. l S"k , gün, hır dakika, bır sanıye tahammül ede· 

Asamblenin lcarıılaıacağı meselelerin manyaya onme uzere 0 an ~ ı at 1 me:zsiniz. 

Muhterem vekilr 
Bu doğum kliniği" nde vaziyet tudur: 1 

Lohusalar, kucaklarında yeni doimuı ço• 
culdarile, parçalanmış mupml>alane örtem 
mediği yerlerde, geliıi güzel serili ,Utelerin 
üzerinde, hazan ikiıer ikiter aüriinilyorlar. 

Binanın köhneliği, ahşap olUfUo duen
feksiyona manidir. Ve eğer doiuranlann 
kısmı azamı hümmai nifasi' den aapır tapır 
dökülmüyorsa, bunda fen ve tıbbtıı him· 
metinden ziyade cenabı hakkın medıamcti 
amildir. 

Fazla olarak bu mezbelede merkezi 
teshin tesisatı yoktur. Kı11n, aralıık pence
re pervazlarından zehir gibi içeri)'e ifleyen 
soğuk yüzünden, yeni doğmuı çocuklarda 
sık sık zatürree vak' alan mütalMde edil
diğini yine ayni vıcdanlı Türk beJriminden 
duydum. 

biri de Habeı murahhaslarının jlerde kon- kandırmışlar. Tabii para kuvvetiyle o- Nasıl edersiniz ki, müsbet prenaiplerini 

- Yoruldun mu? .• 
- Hayır. 

' ıey veaair içtimalara iıtirak edip etmiye· nu Ali Babaya mağlup ettirmişler, ve bizzat tatbik ve memuriyetiniz dolayısile 
cekleridir. lıtiralc ettikleri takdirde ltal- Ali Baba dünya şampiyonu olmuş. de tatbika nezaret buyurduiunuz tabaliet 
yaniar, zecri tedbirlerin Jcaldmlmasına Yalnız onun şampiyonluğunu Ameri - ilmi, doğuran bir hasta için azami itina ve - Ne zaman yorulursan haber ver. 

Hulasa, genç heltimlerimiz icia. nazari 
bilgilerini ameliyat ile takviye edecek bir 
modern mü~sese olması lazım selen bu 
yer, insanları helcimlikten, hekimleri de İ.n• 

sanlılctan nefret ettirecek, bir faciadan bat· 
ka bir şey değildir. 

- Ne yapacaksın} .. 
- Biz burada yorgun develeri şar-

,._ ile yürütürüz. 

Cemil; o kadar dalgındı ki, köse a· 
pbın ne demek istediğini birdenbire 
anlamamıştı. 

- Benim sesim, gayet miiessirdir. 
ve, katır, merkep .. her ne olursa 

. benim sesimi işitir i~itmez, der
rgunluiu ,Pil olur. 
l aban ne demek iste -

mıf, aürekli bir kah-

rağmen bu içtimalarda hazır bulunmaya- kada ancak fi tane eyalet kabul ediyor. temizlik emretmektedir. 
caklardır. ve diğer 43 Ü dalavereye vakıf olduk - Modern bir müessese olan Haseki ka· 

Meselenin hukuk komisyonu tarafından ları için kabul etmiyorlar. Para ile dınlar hastanesinin asıl binasından hariç 
tetkiki bekleniyor. mağlup olan Şikatı da Amerikaya bir ve en İptidai konfordan mahrum, 11 ve 

Londrada Bir NümayİJ daha geldiğinde güreş yaptırmamaya 12 numaralı kovuşlar diye yad edilen bu 
Londra, 29 (A.A.) - işçi partisi zec· karar vermişler. sefalethaneyi bundan bir iki ~·ıl evvel ziya· 

ri tedbirlerin kaldınlması aleyhinde büyük ret eden İsviçreli bir profesörün, bu elim 
- Şu vaziyete nazaran diğer 43 e-

bir miting tertip etmiştir. manzara karşısında kendini zaptedemeyip 
işçi lideri Attlee «kuvvet önünde ric'at yaletler gene siz şampiyonsunuz de· ağlodığını, sözüne itimad eylediğim bir 

harbe müncer olum demiştir. mek.. Türk hekimi söyledi . 
Miting zecri tedbirlerin kaldınlmasını Cim Londos: Bir yabancının gözlerinden yaş getiren 

takbih eden bir karar aureti kabul olun- - Evet 1 diye cevap verdi. Oradaki bu hale, Türkiye sıhhat vekili doktor Re-

Yakından tanımakla mübahi bulundu" 
ğum necip varlığınız bu facianın temadi.ine 
kail olamaz. 

lıstanbulu teşrifinizde, bi.r gün hastane~ 
ye kadar gitmenizi ve oranın vicdanlı ve 
değerli hey' eti sıhhiyesini huzurunuza ccl 
bederck, sözlerimin doğru ve samimi ol~ 

duğuna, kendi müşahedeniz ve onların da 
şahadctleriyle kanaat getirdikten sonra f 11 

tanbul belediyesinin 6 milyonluk bütçesın 
den 60,000 liranın, memleketin ve rejimin 
şanına layık bir doğum evi vücuda getiril 

muttur. menecerim de bunu bana bildirdi. fik Saydamın lakayd kalacağına inanırsam, mcsine tahsisini temin buyurmanızı eht-m • 
Aaua Rıdvan _ .J'ürklüiümden füphe ederimı miyetle dilerim, efendim, f.nll!l!I '(ala 



Emllk ve Eytam Bankası lllnları 

_ Taksitle satılık köşk 

SON POSTA: 

Mes'ud bir tesadüf 
neticesi olarak bir 

Kimyagerin 
E.aa Mevkii ve nev'i Depozito 
No.aı Lira 

Biyübda' ela Niamda Nizam cacldesinde 
0

19, 19/1 No.h kirgir odunluk T• kömür
l&iü, serleri, kuyuyu, 23595 metN murabbaı 

5000 

, Cildi beyazlatmak 
için şayanı hay.-et 

bir keşfi 
eaziyi Dllllhtm kötk 

.... JUltarda ymh kifll birinci takıiti pefİn Te ıeri blaa yedi takti
• .__ ve yedi müsavi taksitte öd-mek fUlile kapalı wfla artırma

.pranlauttJr. ihale 10/7/1936 tarihine tellldiif eden Cuma günü uat on-
PlllMılllizcle 7&1>1lacaktır. 

· • Şnbemize müracaatla tafıilit ve hir lira mukabilinde birer tul· 
..... ~yazdı hükümler dairesinde teklif mektuplanm o giin 

.ı eaa bdıu- Şubemize vermeleri. (378) 

Türk Hava korumu 

UYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

3. ncU Keflde 11 Temmuz 938 dadır. 

Buyuk ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Aynca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-.-ıtn&mesi ve resimleri mucibince beheri 2100 lira muhammen be-
lldet lbotopomp 14/7 /936 tarihjne rastlayan Sah günü saat 14 de 
.... -.tın alınacaktır. lıteklilerin, fiyatıız teklif ve katalajlannı pa

ünden liaka1 15 gün evveline kadar Ömer Abit hanında lnsaat 
Micltiıiyetine vermeleri, fBrlname ve resimleri ıönnek üzere 'her 
K için de tayin olunan gün ve aaatte o/07,5 güvenme paralarile 

'hlllfta l..evazmı ve Mübayaat Şubeli Müdürlüjündelô AIJm 
lllÜracaat etmeleri ilin olunur. (2969) 

••••••••• 
WorıW Celir •• p_. 

0AS·ASI 
29. 8·11• 

..... 0..1.t &orpar1 
Lira Lira 

: : ~ 20,9511 '° 1 Hazine B. 45,00 
a m~·40 Dahlll ı.tıtru9s,1s 

-.oo 
'- D~on..... Borçlan 

Lira 95 cıo Ura 
-.nrnıın:97:?s \\ Anadolu Ivell 42,80 

Anadohı M 43,90 

Soa1et.ı. Eabama 
Lira Lira 

:·: taı.. Tnnıf•J 22,50 

Çikolnta lezzetinde nenı bir 
meşrubat olan 

COCOMALT (K•komalt) 
slldlln besleyici kıymetini 

" 70 ARTIRIR. 
arzu edildikte denınuna kOçnk buz 
parçalan veya buzlu krema fü\ve 

edilerek soğuk da içilebilir. 
' Her yerde satılır. 

Parisli bir kimyqa, llboratuva
nnda tecrübe ve mel~elerle me,gul 
iken tesadüfi olarak kolu üzerine dü
fen biraz ccBeyaz oksijen» İD beyaz· 
latıcı bir hasaım olduiunu aörerCk 
hayrette kalmıştır. Cildin kırmwlık
lan ve lekeleri hemen zail olmUJ, be
yaz, saf ve açık bir cild meydana 
çıkmıştır. Bir çok kadınlann yüzlerin• 

de tecrübe edilmiş ve cildlerini 3-5 • 
)evin daha beyazlatmış ve yumuşat

mlf ve vücudun nazik ve son derece 
itina edilmiş azalarına tamamen ben. 
zem iştir. 

Hususi imtiyaz olarak bu «Beyaz 

oksijen» (yağsız) beyaz yeni Toka
lan kreminde mevcuttur. Cilde nüfuz 

ve bütün siyah benleri hal ve izale 
eder. Açık mesame1eri kapatır ve 
tene yeni ve kamaştırıcı bir manzara 
verir. Beyaz rengindeki yeni Tokalon 
kremine bu şayanı hayret «Beyaz ok
sijen » İn ilave edilmiş olmasına rağ

men fiyatı artınlmamıştır. Hemen bu
günden kullanmaia baılayımz ve seri 
ve müsmir tecrübelerini görünüz. 

_, Bumoratı 8,.5() 
V7,90 'hra. 14, 75 Saltanabmet içiincü .Da hukuk mab • Saçlann köklerini kuvvetlendirir. 

..---"-:...·«>~.&. CJmento 9,35 kemninclen: DökOlmeslne mani olur. Kepekleri 
Q:kiii izale eder. Nep1lnema81Dl kolay· 

Kıt. An.clohı Kontuvan Umitet firketi ve - laştırarak hayat kabillyeUni artb-
628,lS ~\ ... _A L T. L. tçlr. kili Mercaa tarMmclan Yani im.idi., Ta- nr. Latif rayihah bir saç ekslridir. 
~ 10.1370 

12,Q.U Dolar 0,7970 Daf Cipoa ve tütün ıümriiii 17 No. da lnılllz K911zuk Ecz••••I 
ı---N::>Jetr-:-:--:-==-........ -=~ Yani Boyacia anamda açılan 268 lira 54 Beyot}u - İstanbul ... 

k..-ufUD_ tahaili talebine dair arzuhal miid· ....._·----------~ Rrt. _._ ...1.-:-1-.Lı__._ ,. 
ı 16600 .... ,.. ~- ~acisin ikameqihumı .. 

ı25' 
00 

ı M•ı-k 30.00 meçhul bulunmasa haaebile ilanen tebligat Kayıp; Mektep tanınma cuzdanımı yıtır· 
628,eoı : ~=mı ;;;: icraaına 11~ ~emenin 1&/? / 936 tari- dım. Y eniıini çıkaracağımdan eskisinin 
196,00 20 Ley 

00 
bine müaadif pertembe sünü aaat 10 na hükmü yoktur. (663) 

-_.-ı.cı;::---:------
16_·_1 a-L"'-!-- --LL___ L _ .. _:... Eczacı mektebinde 110 Kemal •u ~ ........:D1eee •ar.r ·--~oldu -

L. k D11uw1a jmtdan ye.mü Ye vakti meüWa bizzat 

~
. L. K. aelnıecliii veya vekil aöndermecliji tak • 

oo oo ll1ibadll Bon. on·00 dirde gİyaben mahkemeye devam ve karar 
100• OaJrt » » ()(),00 -~-- • ili · Albn 97J •-ei• ·-nen tehlii olamır. (664) 
93,03 l.lectcu,. 00 

Arabi sene 
1855 

mıeea -
1988 & Haziran 

17 -SALI 

&.ABAH iülahır İMSAK 

10 
8. D. 

26 

İstanbul Birinci Ticaret Mahkeme
sinden: 

KUMBARA DESTEKTiR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktlrmlt olmaz, 
ayni zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

it Bankası asgari 25 llr• mevduatı 
bulunan bütün kumbara :sahlplerln• 

senede 7 defa kur'• çekerek 

20,000 Lira mükifat 
veriyor. Mükafatların 10,000 lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tarihlarinde kur'a çekilerek verilm ktedir. 

Bu iki keşidenin her birinde 5000 lira, şu şekilde 
tevzi edilmektedir: 

Birinciye 1000Lira 
ikinciye 250 
W kişiye 100 yüzer Liradan 1000 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 
175 ,, 10 onar ,, 1750 

Ceman 207 kişiye 5000 

" 
" 
" ,, 
,, 

ikişer bin lirallklar: 
Diler 1te1 ••lldeabl Jlır lab-la4.e JlllllZ 

ı ldtlr• lld itin Ura veriliyor. B• llefldeler 
llır ••• l•llat, Bızt•aa. Te-u, lylll 
ve Blrlacl KAnaa arıana•n Dil gtbllerl ,., ... ~. 
İstanbul Gümrükleri sabş ifleri müdürlüğünden : 

M. K. N. A~IRUQ DE(i[RI EŞYANIN CiNSi 

K. G. L K. 
800 189.500 948.00 Radyo alıcı makinesi ve aksam. 

1741 90.00 M.25 Jütten oto pupası. 
3055 103.00 309.00 Çıkartma remn. 

Yukanda yazıh tlfJ'aDlll 6/7/IYI G. 1Ut 14 de S.tlf müdürlüiünde açık 
arttırmaları yapılacaktır • latekb1erin yüzde yec\i buçuk pey akçeleriııi yah· 
rarak makbuz ve aair evrakı1e muayyen olan eaatte Müdürlüğümüze gelme-
leri ilin olunur. ((3539» \ 

DERıtlOJElV 
Derisi kuru, çatlak ve ıevtek olanlar bir tecrübeden sonra başka bir ilaç veya 

Tnrkiye lş Bun kasının Hatapkapulu 
zade Mehmet Kadri ve lsmaU Hacı 
Gafur zimmetlerindekl 11970 liranın 
tahsili için adliye yangınından evvel 
bJr dava açnnşlardı. Bu kere dosyası 
yenilenmiş ve 934/1362 numaralı işbu 
dava için mllddeialeyblerden lstanbul
da Asmaalbnda 18/20 ı.umaralı ma
ğazada Kadriye &OnderUen davetiye 
ikıımetg!\hını t~~k ettiği ve şimdi ne
rede olduğu bılınmediğt cihetle tebliğ 
edllemediğ1nden mahkemece hakkında 
tebliğtıbn ııanen Yapılmısına karar 
verJlmiştir. Muhakeme 21/91936 Pazar
tesi saat 01•1 dOrtledir. Davetiyesi 
mahkeme dıvanhanesine asılmıştır 
1110ddeıaleyh 0 g1ln o saatte mahke
meye plmU veya Vekil göndermezse 
bHlmMla aıyap mUt'Mllll Japllacak-

.. --··-····----------- krem kullanmalarma imki.n kalmaz Çünkü DERMOJEN yalmz kr- deii}. tam 
manasile didin dftuMhr. Her ani ••••• .. '· '*' im. ll•ııl•. çsıtlClw. ~ 
ustura yaralan, yanıklarda birebirdir. Mikroplardan, 110ı..ktu. tiaettea eiW1 ......... 

~~~U' • ..,_. Mt4) 

6oll ........... .. 
HetrQ-at Müdilriiı Selim ft-.. 

....... A. .... a. ._... tL Liatl faza eni can verir. 40 kurula ilet eczanede 'bulunur • 



stalık, ··ıüm 
getiren fareleri 

ve pislik 
öldürünüz 

••cun ve buid•y .. kllnde olup bUyUk ve kUçUk her nevi Fareleri, 
ıç•nları derh•I öldUrUr. Tesiri ket'ldlr. Fareler kokmaz 

Buiday neYİlerİDİ Rrpmeliclir. Maam olanlanm yaib bir ekmeğe ve herhangi bir 
gıdaya drerek farelerin baluaclata yerlere koyma.bcLr. Kutusu 2S er, ikisi bir arada 

40 Jmn,tur. Huma Depom: lsT ANBUL. BEYOOLU, ANKARA. 

HERKES 
Onu Sevdil ... 

Şimdi herkes onu kullanıyor. Her
kesin sevdllf, berkesin kullandığı 

VENOS 
ES AN Si 

V E N 0 S 
olony••dır. 

Depom : MUBEDDIN EYLtV A ZA
m klatm eca, lllt ve ıtriyat Tl
caretbanesl, lstanbul, Bahoetapı. 

1-<UPONLU • VADl:Li • MEVllUAT 
, ~ ETILl*N PARA 

ADAPAZAAf 

Bir çok muhtelif marka braş bıçaklan vardır, fakat; 

MOND-EXTRA 
- bir tanedir ve (ROTBART) mamullbndandır. Her yerde eabbr 

8Umer Bank, EmlAk ve l!.Jtam Bank•••ın .......... 

G Ser()yesi ~men iirk 
........ , ......... lb'b ..... 

Tlirkiyeain • ı.,lk lirortaıan ( G 0 V E N) tleıılr. 
Sinrtalamız ipil emniyetle ( G 0 V E N) i habdaJiill!t 
Gafata, VOYVODA caddeal SGmer Ban blnaaıya, TeL MN8: 

Güzel San'atlar Akademisi 
Dire ı---·· 

Güzel s.n•at1ar Aka ... iıiaia Mimari, Resim, ffeP4-~~ 

ramik, Afitt Mobilya, Şark taJini eaa'at ~ 
...,Ui 4 Temmuz Cumarteai alqamma kadar ._ ila - ··- · 
11 e kadar açıktır. Relaberler iati7-1ere eeerı.. ....... itt .... .-
malimab wnceldir. DulmliJ• W'laeattir. cc3448» 

ON MAMULATI 
KiRtMiTL,Q• 
TEZViNAT PAQMAkl.l<LAAt• 
l5VMALAD vı OiA5Kl.5A• 


