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~'Habs glar dönemez,,! Bravo İzmirlilere! 
Yugoslav Rumen, Çek devlet Bütün dünyada "Futbol 

Atatürk Geçen Çarpmba günü Çorluda komut.nlık dairesinden çıkarlarken 

Oç devletln 
Erkanıharbiyeleri 
De toplanacaklar 

Bu konuşmalarla orta 
Avrupada vukuu muhtemel 
her taarruza set çekilecek 

Atatürk dün akşam 
Bursayı şereflendirdiler . 

' Bursa, 6 (A.A.) - Atatürk saat 20 de Mudanya yoliyle tehrimizi şe· 
teflcndirdiler. Yolda Türkkuşunu ziyaret ettiler. Yeni açılmıf bulunan Çe
Jikpalası gezdikten sonra köşklerine gittiler. 

Bursa büyük bir sevinç içindedir. Şehir baştanbaşa donatılmıfbr. 

Tanınmış bir yüzücü 
zehirlenerek öldü! 

Müddeiumumilik ölümü şüpheli buldu, yüzücü 
Hakkının cesedi morga kaldırıldı 

Romanya Kralı Ka.rol 
Bükreş, 6 (A.A.) - Yu1ıoslavya 

kral naibi Prens Pol ile Çekoslovakya 
Cumur ba11kanı Beneı bu sabah bura· 
ya gelmişler ve istasyonda kral Karol 
tarafından karşılanmışlardır. 12 de 
kral ve misafirleri, saylavlar kurulu, 
senato azası ve kordiplomatik önünde 
büyük bir geçit resmi yapılmıftır • 

(Devamı 1 O uncu sayfada) 
Müddeiumumilik esrarengiz bir ölüm I Hakkı gece yarıSJ ölünce keyfiyet 

t~~~!katı .. ile ~eş~~)-~~~· ?len Beykoz klü- ,müddeiumumiliğe haber verilrniı müddei 
bunun §ohretli yuzuculerınden Hakkıdır. umumilik de ölüm sebebinin anlqılmaıı ' ' 8 1 t k 1 f d 1 

Jiakkı evvelki gece polis tarafından adeta . d M · kl' ı·· ·· t en 1 ev 1 e 1 n ' 
l 

için ceııe in org a na ıne uzum goı er· 
vara ö U bir halde Haydarpaşa Nümune · 
hastanesine getirilmiş, zehirlenmiıt olduğu mİ§tİr. . . . . ı 
•öylenmiş, ve lazım gelen tedavinin yapıl- , Ceaed dün Morga nakledilmıştır. Bu altı y u" z ı' ra 
.tnaıına rağmen kurtulması mümkün olama- gün otopıi yapılacak ve Hakkının niçin f:r . d k .. öldüğü·····gk•ır. • açığım var!,, 
. 1 JStın e 1 JSyaD unyeye Kızıltoprak posta müdürü 

. d . t dı·yor dün Üsküdar müddeiumu-e sıra ye e. miliğine giderek teslim oldu 

Filistinde karışıklıklar devam ediyor, karakollara 
yeniden bombalar ahldı 

Londra, 6 (Hususi) - Son günler-· 
ae Suriyede de Filistin hareketine ben
ziyen bir hareket sezilmektedir. Pa
riste Suriye milliyetperverleri ile F ran
sa hükumeti arasında devam eden 
müzakereler iyi bir netice vermediği 
takdirde Suriyede de kıyam ve isyan 
bekleniyor. 

Filistinde vaziyet , 

Hayfa, 6 (A.A.) - Bu sabah, tev
kif edilen Arapların sevkedilmi,ş ol
dukları polis mevkiine bir bomba atıl
.tnış ve taşlarla hücum edilmiştir. Bir 
çok tüfek ateşi olmuştur. Polis ve as
ker kuvvetleri bunlara mukabele etme-

(Yazısı ıo nnncu sayfada) 

Afişaj işi 

Müteahhit "Bizim istedi ... 
ğimiz paraları belediye 

tahakkuk ettirdi,, diyor 
Bir kaç ticarethanenin ~ikayeti üzerine 

başlayan afişaj işi tahkikatı henüz netice• 
lenmemiştir. Tahkikat etrafında belediye• 

0

den en ufak bir sızıltıya bile meydan veril
memektedir. Çok sıkı bir ketumiyet gös

terilmektedir. 
(Devamı 1 O uncu sayfada) ............... _ ............................................. .. 

' Ruh Hastalan 

ğe mecbur kalmışlardır. Bir nümayisçi Eroin, Morfin, Kokain, Eter gibi 
olrnüş, diğer nümayişçilerden bazıl~rı uyuşturucu zehirlere bizde nasıl 
Yaralanmışlardır. Şehirde sükunet var- alışılır, alışanlar kimlerdir, 
dır. neler yaparlar ? 

Dün fstanbul - Ankara muhtelit takımları da karşı
Jaşblar. fstanbul fena oyununa rağmen kazandı 

Viyanalılarm 1zmir kalesi ö nünde kınlan bir hücumları 

Üç müsabaka İçin latanbula gelen lmuhtelitiyle yaptı. 
Avusturyanm First Vienna takımı dün İzmir muhteliti oyuncuları düz be--
ilk maçını Taksim stadyomunda İzmir (Devamı 11 inci sayfada) 

• 
lzmir v~ Viyanalı 

futbolcularla görüştüm! 
Viyanalılar içinde ağlıyanlar olmuş, 
kafile reisi döğünüyor: "Bizi mağlup 
eden İzmirlileri zayıf sanmamızdır ! ,, 
İzmirliler "canımızı dişimize takbk, (bayılmak var, 
yenilmek yok) sözü parolamız olmuştu. lzmir futbolu 
hakkındaki yanlış kanaatleri düzeltecektik,, diyorlar 

Yazan: Sellm Tevfik 
....... _ ... __ ...,..,.._..._ 

lzmirin aal an çocukları 

Zerzevatçıları tehdit ve mallarını 
lİYan eden bazı Arapların tevkifi yÜ• Yazan: Doktor Etem Vassaf Viyana takımı maçtan evvel 

ti.inden bu sabah çıkan karıs, ıklıklar ü- J Dün, İzmir takımı, dünyanın en tanın· 1 la yendi. ile Malcal• Yarı11 2erine, sokaklar süngülü askerler- ta- "~t~ tehirlerinde fngiliz ubıt. memurlara ,mıı futbol ta~ımlarından biri olan Fünıt Profesyonel Fürııt Viyenna oyuncuları 
rafından i~gal edilmiştir • • "' laalba .We .uaJa anyorllr .._ ___________ __, .Viyenna>ekibini, 4 • 1 .cibi büyük bit fark- (Devamt 11 inci .. yafada) ' 
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H · rgün 

Samael Horun dönüşü: 

-
A

ltı ay evvel İngiltere efkarı umumi· 

yesinin ansızın galeyanı karıısında 

bir dış bakanı it başından hemen aynlma
ğa meçbur olmuf, ve bu ayrılış İngiltere
nin Başvekili Baldvin tarafından siyasi bir 
hayatın ansızın inhidamı sayılmış, İngilte
renin daha batk• siyasi mahafili bu yıkı
lışta ıckuvvetin hakkı ezmesi » nazariye ve 
zihniyetiQin devrilmesini ıezmişti. 

Bu dtŞ bakanı Sir Samuel Hor' du. O
nun altı ay evvel ldeta paldır küldür yu

varlanmıuunın ıel>ebi, Fransa dış bakanı 
Lava! ile birlikte İtalya - Habeş harbine 
son vereoek bir plan hazırlaması ve bu 
planla ltalyaya bir miktar Habeş arazisi 
verdikten paıka bir iktisadi hülı11 mıntaka

ıı ayırması idi. 
Alu ay evvel bu plan, Milletler Cemi

yetinin moda11 bile geçmeğe başlayan ta· 
birlerine ve İnsilterenin o zamanki telakki
sine söre: Tecavüze uğrayan mazlUın bir 
memleketi tecavüzün ihtiraslarına kurban 
etmekti Bu yüzden İngiltere efkarı umu
miyesi galeyan etmif, intihap dairelerine 
giden İngiliz meb'usları müntehiplerinin 
Habeı dıı.vasına ve Milletler Cemiyeti ga
yesine harbi ııöze alacak derecede bağlı 
olduklarını ııl>rmüt. neticede Sir Samuel 
Hor cht bakanlıktan istifaya mecbur kal
mıt ve İngilterenin siyasetinde esaslı bir 

deiifiklik beklenmitti. 
O zamanki ıörünüşe ııöre zecri tedbir

ler fiddetlendirilecek, belki de Süveyş ka
nalı kapatılacak. loaaca uteçaviiz» berta· 
raf edilecek ve MUletler Cemiyeti büyük 
ve esaslı bir zafer kazanacaktı. 

Samuel Honın iatifasından altı ay son

ra ıörülen manzara. o zaman hüküm sü
ren bu bulyalann büsbütün aksidir. 

Blr kere Haheıistan İtalya tarafından 
fethedilmiş ve Habet devleti ortadan kalk
mıı bulunuyor. Vaziyeti Milletler Cemiye· 
tinin ortaya ~kardıiı ıstılahlarla ifade et
mek lazım aeline «tecavüz, umulmadık 

muvaffakiyetler ltazanmıı, ve b.ir devleti 
en kısa zamanda dünya haritasından silip 
ıüpürmüştürn demek icap eder. 

Altı ay önoe liyaai hayatının ve temsil 
ettiii zihniyetin yıkılmış olduğu söylenen 
Sir Samuel Hor ela yeniden İngiliz kabine
ıine alınmıı ve 'bahriye nazırlığına ıetiril

mit bulunuyor. 
Sir Samuel Hor'un kabinesine yeniden 

girme.i, bilha- bahriye nazırlığına ııeti

rilmeai bir kat bakımdan ehemmiyeti ha
izdir. 

Çinkü, SJr Sarnuel Hor, hadiselerin 
hakh çıkardıiı IHı adam vaziyetini almış· 
b. İngiltere hük.6meti de onu tekrar it ha· 
ıına çafmnakla bu vaziyetini tanımlf bu
lunuyor, demek Samuel Hor-un siyaseti ve 
zihniyed yıkılmamıt. belki yeniden can· 
lanmıttır. 

Sonra İnailtere ile İtalya aruındaki 
meselelerin en eaaslısı Akdenizde olduğu 

için Sir Samuel Hor·un bahriyeye getiril

mC9İ İnsilterenin bu meseleyi de dostça bir 
tesviye teltline bailamak. fikrinde olduğu
nu aö.teriyor. 

. lnailtere İçin bundan sonra yapılacak 
İş dünü unutmak ve yarını düşünmek ola
cakbr. 

SU Sarnuel Hor da bu yoldaki çalış
malara önayak olacak gt>rÜnüyor. 

Son yedi sekiz ayın hC.diselerini bir boks 
maçına benzebnelt caizse lngilterenin ka
zandığını iddia etmek acaba mümkün o
lur mu} -----

Özlüsozler 
Paraya dair ... 

Parasını aziz eJen kendisini zelil eder. 
Türk Atasözü 

Paranın ne olduğu.1u üç k.işi biliyordu, 
biri öldü, biri çıldırdı. biri de kayboldu. 

Bir lngiliz devlE; adamının sözü 
Para en iyi dost ve en tehlikeli düşman

dır. 

Resimli Makale a Çocuk ihmal olunmamalıdır a 
---------------------------------------------

Canilerin .. yuıru ualbnak, cinayetin kökünü kırmak için 
yapılacak it, mektep malanndan bqlayarak çocuklar içinde 
cinayete ıaeyH olanlan keıtfetmek ve bun.lan çocukluk çağında 
ıalih etmektir. Bu İt de mürebbi ve muallim qidir. Her mual
limin olmttaiu çoculd.ra ruhiyatçı sözüyle bak.rnuı, çocukları 
rohiyatqı dlmiyetiyle tshiye ebnesi gerektir. Çocuiu, cinayete 
sürükleyen imillerin Wç biri esrarengiz değildir. Hiç bir çocuk 
cani olmak üzere dolmu- Verasetin tesiri yok değildir. Fakat 
onun tesirini kııım•k, yok etmek mümkündür. Bunun en esaslı 
farlı çocukla mukayyet olmak, çocuğu ihmal etmemektir. İh-

mal olunmayan çocuk mub~ak ıslü eclilehilir. Çocuğu ihmal 
etmemek; onun faaliyetlerini tahrip edlıııi olmaktan korumak 
ve bu faaliyetleri yaratıcı bfr sahaya pYlrmek milmkündiir. 

Çocuju bo sahada ça}1Jmağa allfl:awuık onun müfit bir un
sur olmaktan zevk almasına, muzır Y• tahrip edici olmaktan 
sakınmasına saı"k· olur. 

Bugün çocuklarımızın ancak bir lmma mektep sörüyor. Fa
kat biç ohnazsa mektep görenler ba takayyütle karfılatır Ye 
bu yola sevkedilirse mektep bir aydmlıık JUV&Sl olduğu kadar 
muzır unsurlara karfı mücadele kaymıiı da olur. 

( S Ö_Z_A_R~A~S:;......;;;;;ı __ N_.;;:....;;;;D~A;.....-ı) 
Cesedinin aga 
Naklini vasiget 
Eden Amerikalı 
Otker isminde bir Amerikalı öldük

ten sonra, fU mektubu bırakm'*'tır: 
«Benden evvel vefat eden kanm ae 

cesetlerimi aya nakledecek kimselere 
100.000 dolar bırakıyorum.» 

Okter bu vasiyetnamesinde cesetle
rin aya nakli için acele etmemektedir. 
Bıraktığı yüz bin doların şimdilik bir 
bankaya yatınlarak ay i.\e dünya ara
sında muntazam seferler başlayıncaya 
kadar nemalanması ve dünya ahalisi
nin !ahat rahat gidip gelmeğe başla -
dıklarl zaman cesetlerin naklini tavsi
ye etmektedir. 

* • * 
lnglllzlerln 111uh•vereal 

lngilizler kısa konufIDaktan hoşla
nırlar ve tek heceli kelimelerle biribir· 
lerini pekill anlarlar. Dört lngiliz bir 
klüpte oturuyorlarmıf. İçlerinden biri 
elindeki gazeteyi bırakmış: 

- Puah, demiş .. 
Diğeri: 

- Hı ... m diye cevap verm~. 
Üçüncüsü: 
- Baht 
diye söze karlf;IIDif ve nihayet dör -

düncüsü : 
- Artık fU siyasi sevezelik~eri bı

rakın da doğnı dürüst konuşalım 1 de
mış. 

Dördü birden susmuflar . 

* * * 
Polls dedllln ~·· olur (1) 

Kanunusani içinde Amerikada llli-
nais' da bir banka soyulmuş. Şehrin 
valisi, polis müdürü ve bütün zabıta 
günlerce çalıştıkları halde failleri ele 
geçirememifler, nihayet bankanın mü
dürü Vaşingtondan yardım istemiş. 

Vaşington şehri de üç tane taharri me
muru göndererek üç gün zarfında haJ 
diseyi aydınlatmıştır. Meğerse bu bu
lunamıyan haydutlar fChrin zabıta 
memurlarından bir kısmı ile bir ku
yumcu im~ler. 

•--ff E-RGiJ-.N -BiR_F_IKR-A j 
Tedbir 

Salamon, geçen cumartesi günü, sa· 
at dört sularında, Beyoğlunun en ma
ruf lokantalanndan birine girdi. 

Onun bu vakitsiz gelifine hayret e
den lokantanın baş garsonu kendisini 
karşılayıp, aordu: 

- Bayımf Bu gece için fimdiden 
bir masa mı tutmak arzusundasınız a
caba~ 

Salamon manalı manalı gülümsedi. 
Sonra, cebinden bir lira çıkarıp, baş 
garsona uzatara~: 

- Hayır! dedi; fakat saat sekize 
doğru, yanımda iki tane bayanla bura-

1 

y~ geleceğim de.. bütün masaların tu
tulmuş olduğunu söylemeni tenbib et
meğe geldim 1 

·- * Dinamitten daha 
Kuvoetli bir iştial 
Maddesi: Mısır 

Hergonun 
Fransız meclisinde 
An laf tığı lıikageler 

Mösyö Heryo 
meolis reisi oJ... 
duktan sonra. in ~ 
tihabat esnasın -
daki sıkıntılı gün
lerini unutmuş, 
meclis koridor • 
larında hikayeler 
anlatıyormuıp. 

Makdonald ile 
bir gün Londra· 
da, borçlar me • 

selesini rn üzakere ediyorlarmış. Mak
donald Heryoya : 

- Hiç heyecan duymuyorsunuz. 
- Hiç heyeca nduymuyoraunuz, 

bu kadar soğuk kanlı müzakere olur 
mu? demiş . 

Heryo ,derhal ıpu fıkrayı anlatmııp: 

'' Harp esnasında lngiliz amiralle -
rinden birine bir Fransız: (Şu anda 

heyecan duymuyor musunuz}) diye 

Amerikah kimyakerlerden biri, bir sormuş. Amiral (hayır) diye cevap 
toplantıda \IU nutku söylemif: «Ma-I vermiş, (bir İngiliz amirali hiç bir ıu
denlerde, yollarda, kanallarda dinamit retle heyecan duymaz!) 
kullanıyoruz. Bu bizim ıçın büyük Bu söze ikisi de gülmütler. Ve Her· 
masraf kapıları açıyor. Elimizde mil - yo ilave etmiş, «Bir Fransız nazınnın 
yonlarca tonu satılamıyan ve kokma - bir ngiliz amirali kadar değeri vardır.» 
ğa başlayan mısır var. Bunları kuHana- • • • 
lım, dinamitten çok daha fazla işimi -
ze yararı 

* * * 
Bir b•hjın ••feri 

Rus balıkçıları, Cenubi Rusya rie -
hirlerinin birinde büyük bir balık tut
muşlar, balığın sırtında şu yazı var . 
mış: (Hayvanat müzesi Oslo). Balık 
derhal Osloya gönderilmiş ve müze • 
de, balığın hangi yo1lan ne kadar za
manda takip ettiğini tesbit etmiş. 

Balık Norveç sahillerini takip ede • 
rek :moo kilometre yüzmüş, şimal de
nizini aşmış ve nehirlere girerek cenu
bi Rusyada yakalanmış. 

Krallçe U...lnln bedav•cı 
••lcusn 

Kraliçe Mari vapurunun içinde bir 
ııürü kaçak ve bedavacılann bulundu· 

ğu zannedilmişti. Halbuki iemi de bir 
tane kaçak varmıf, bu bedavacıyı ga· 

zetecilerden biri bulmuf. Sonra aıra -
siyle bir çok kimaeler muhtelif beda -
vacılardan bahsetmİflcr. Meğerse bir 
kere yakalanan kaçak, boyuna kıyafet 

değiştiriyor ve her defasında bqka 
şekle giriyormUf. «Gemide bir sürü 

kaçak var.ı> Sözü, bedavacılar, kralı ~ 

nın bu marifetinden galet imiş. 

r 
1 

İNAN iSTER İNANMA! İSTER 
Kızılcahamam muhabirimiz yazıyor: kuz okkaya bedel bana ancak iki okka helva aldılar ve bana 

oyun ettiler, ben de bir teY demedim, dedi. 

Hüseyini hükumet doktoruna götürdüm ve meseleyi biki
ye ettim. Doktor hayretle dinledikten aonra Hüseyine döndü 

John Simon 

Aşık çok şeyler yapar, para daha çok 

~~~ 1 
Thomaa Brown 

Kazamızm Timurcu Ören köyünden Duymaz oğlu Hüseyin 
namında birinin arkadaflariyle 9 kilo helva üzerinde bahse gİ
rİ§erek soluk almadan SO gramlık dökme bir terazi dirhemini 
yuttuğunu ve arkadqlan tarafından Hiiseyinin bu dirhemi na
sd çıkaracağını ve ikibetinin merakla beklendiğini bildirmİ§· 

tim. 

bir daha böyle bir habise girifmemesini ve sonra bağırsak-

larının parçalanması ihtimali olduğunu söyleyerek nasihat e~ti, 

Hüseyin buna karşı ne dese beğenirsiniz? 
Para a<:kı - Kı7lar alfabeyi öğr<"nme • 1 

den evvel bunu öğrenirler. 

Juvenal 
1 

Parayı athır ~ibi lu.ı an. ecekler gibi sar· 
fet. 

Ptr g İne Pickle 

Evvelki gün Hüseyin kaza merkezine geldi bizza~ kendisile 

göriiftüm: 1 
- Ben, bahsimde durdum ve dirhemi yuttum. Tam kark 

sekiz saat sonra dirhem benden ç.dm. Fakat arkadaılarım do-

- Bay doktor evvelce yemek yiyemiyordum biç iştiham 

yoktu. Bu dirhemi yutup çıkardıktan sonra İ•tiham son derece 
açıldı.» 

i~TER lNAf'J:'dA 
L __ _...__..._ __________ __.,..._ __ ~~--~~~--------------~~~-----~ 

Söz·n 

iniş aşağı 

Ermel Talu 

E n eski insanlar, hayatı şekille 

tasvir etmek istedikleri vakit 

bir müselles yapmışlar. Bir tarafında 
yokuş .. çocukluğun ve gençlik çağının 
tırmandığı yokuş. Öte tarafında ise, 
olgunluk devrinden sonra, yokluğa" 
doğru ileten inis var. · : 

Bu iniş hangi• yaşta başlar? Burasil 
münaziünfihdir. Öyle kimseler tanı .. ~ 
rıın ki, elliyi çoktan aşmış olduk)arı 
halde, hala müsellesin zirvesine var .. 
mamışlardır. Buna mukabil, hayatin 
ezici yükü altında yıpranmış, çökmüş' 
ve böylece vaktinden evvel kocam~ 
nice gençler vardır ki inişin yolunu1 
çoktan tutmuştur)ar. 

Her halde insanlar, müsellesin zir • 
veaine eriştiği anda ekseriyetle ye'se 
tutu)urlar. Hayat, ne kadar mes'ut1 

geçmiş olursa olsun, gençlik çağında' 
tahayyül edilen şekliyle hakikat ara -: 
sında daima büyük bir fark vardır. Hiçj 
birimiz, kendi kendimize çizdiğimia 
yolu dümdüz takip edemeyiz; tcsadü· 

' fün, hayatımız üzerindeki tesi . i bil-' 
yüktür. 

Onun içindir ki, iniş aşağı yürüyen .. 
lcrden bir çoğunun başı eğik, beli bü
kük olur. 

Müsellesin öte tarafına geçip de\ 
init yolunu tutanların içerisinde, balil 
tiyar sayılanlar, ancak dim di1' dura ·. 
bilenlerdir 1 

------~------·-------------------Biliyor Musunuz ? 
1 - Lale devrinin m~ur şairi Ne· 

dim lstanbulun hangi semtinde 

otururdu'? 

2 Erkeğini öldüren dişi hayvan 

hangisidir'? 
j Amerikanın ismi nereden gelmiı-ı , 

tir? 

4 Ammon nedir'? 

(Cevaplan yann) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 

1 - Matbaacılığı Gütenberg ismind• 

bir Alman icat etmiştir. 

2 - Din kitaplarının bahsettiği ArD 
mev'ud Filistindir. 

3 - Titüa Roma imparatorlanndan bj .. 

ri8ir. 

4 - Nilüfer Hatun Osmanlıların teşek· 
külü aırasında Yar hisar kalesinin hakimi• 
nin kızı idi. Bir gece Tekfurun Birinci ÜS• 

mana karşı kullandığı bir bile sırasında a
lınmış ve şehzade Orhanla evlendirilmit
tir. Birinci Muradın anası bu kadındır. Asıi 
iami Holifira idi. 

5 - Yabao"i öküzlerin yaşadığı yer Or, 
ta Asyadır. 

6 - Vezüv yanardağı milattan 79 yh 
önce feveran etmiştir. ı 
_.. ... _ . • .. • • • ..... ili ~-----,------' 

Özlü sözler: 

Paraya dair ... 
Parasız adam oksuz yaya benzer. 

lnsiliz Atasözü _ 

Koca karının parası kendi yüzü gihr 

çirkin değildir. 
lskoç Atasözü 

Namusunla para kazanmazsan, nasıl ıa

tersen öyle kazan. 
Horace 

Paranın bitmesile hürriyet de elden gi• 

der. 
lspanyol At<lJÖzÜ 

Cepte para tuzağa düşmüş tilki gibidir, 

Kurtulunca kaçar babam kaçar. 
Bir Eklop sözü 

Para şeytanın ta kendisidir. 
Tr3· nd 

Para biHÜn köti.ıh.klcrin a ı .. 
W .• . s~ 
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TELGRAF HABERLERi 
E 

Yeni Fransız Kabinesi dün 1 

parlimentoda siyasetini anlattı 
Leon Blum "hükômet ekseriyet aramı
yacakhr, bu ekseriyet mevcuttur,, dedi. 

Misafir Yugoslav 
Nazın 

Bükreş toplanbsı ve ltalya 
ziyaretleri 

A vusturya baıvekili Kurt fon Şuaing 
birdenbire kalktı, Romaya citti. On· 

Hariciye Vekilimiz, dün 
şerefine bir ziyafet verdi dan az evvel de, Lehiatan hariciye nazın 
Ankara, 6 (A.A.) _ Yugoslavya Baron Beck Bel.ıradı ziyaret etti. Yine bu 

sünlerde, Lehistan baıvekili Macariıtana 
nazırlarından Behmen refikasiyle bir -. . uğradı. Çek baıbakanı da Orta Avrupada 
lıkte tehrımize gelmittir. Nazır istas • dikkate değer muhim bir ıeyahat yaptı. 
yonda Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Bu geliı gidiılerin matbuata akseden ha· 
Aras, Nafia Vekili Ali Çetin Kaya ve sit izahlarına rağmen esasla birer manau 
refikası, Ankara Valisi, Nafia protokol olmak bedihidir. Nitekim Baron Beck'· 
dairesi tefi, hariciye ikinci daire tefi in Belgradı ziyaretine ait intibalarımı kay· 

Paris, 6 (Hususi) - Batbakan Le- lileftİrmesi, Fransa bankaıının islih e- Cemiyetini takviye etmek, ıulhu bey- ve hususi kalem müdürü, Ankara em- dederken bu seyahatin ortaya döktüili ih· 
kını Blum eaylavlar kurulunda, Daladi- dilmesi hakkında llyihalar tevdi olu - nelmilel kanunlara ve beynelmilel te• niyet direktörü ve nafia kalemi mah- timalleri de kaydetmekten çekinmedim. Bu· 

eanatoda hükumetin beyannameai- nacağı bildirilmektedir. ahhütlere hürmet ve riayetle eağlam- sus müdürü tarafından karfılanmıt • cün de Avuıturya baıvekili Fon Ş.ıınig'in 
i okudular. Beyanname, milletin de- Beyannamede deniliyor ki: lamaktır. lardır. Jtalya ziyaretine ait kat'iyyete yalıtın tah-
okratik hürriyetlerini korumayı va- «Hüldlmet ekseriyet aramıyac:ak • Hükumetin beyannamesi sol cenah Misafirler Ankara palas oteline in- minleri teırih etmek istiyorum. 

ettikten sonra buhrana çare bulmak, tır. Çünkü bu ekseriyet mevcuttur. ekseriyeti tarafından ıık sık alk-,larla mi,lerdir. M. Behmen saat 11 de na- Avust~ryanın dahili id~resind' tam ~i~ 
dah l _ı_ 't0 at alm ._ 'I · x. h · · · f' dah h . . k'll .. vahdet hasıl etmek lüzumu kendını ıraplarını hafifletmek· faal temiz Hk6met a evve aen ı un lf Kesı mıf ve 1815 cena partılerı ıse te- ıa ve a sonra arıcıye ve ı erını .. . .. b ._.1 Ş . •1 b 

' ' Y 1 b • •• f •d J k . . . . aosterır gostermez, aıveıu UflDS e ... veitimatlı hayatı iatle etmek yolunda bulunmaktadır. eglne meae e u ı- essu nı a an çı annakla iktifa etmıf· makamlarında zıyaret etmıftır. Ma- k"I . . ş h b d 
b h f 1 . ve ı muavını prens tar en erg arasın a 

~zimle çalıtacaiını anlatmakta, bun- timada liyik olmak ve unu mu a a • erdır. dam Behmen de saat 11 de Bayan Çe- esaıla bir ihtilaf çıktı. Prens Ştarhenberc 
lan sonra: za etmektir. Alkıtların •onu geldikten eonra tinkayayı ziyaret etmiftir. Ali Çetin- Faıiıt'tir. Emir ve iradesi altındaki Haym· 

«Bu içtima devresinde müzakere e- Hük6met bir proğram çianiyecek • meclis reisi Heryo uzun istizah takrir- kaya ile refikası saat 13 de misafir na- vem kıtaatını. alafaıist idare eder. Bu iae, 
ltilmek üzere önmüzdeki hafta af ka- tir. Onun proğramı halkçılar cephesi- leri listesini okumuftur. zırla refikasına ziyaretlerini iade et • devlet içinde devlet teaia etmekten bqka 
~unu, 40 saatlik hafta meaaiıi,' kollek· ne dahil bulunan bütün partilerin ka- Hükumet derhal siyast iıtizahların mitlerdir. bir ıey deiildir. 
llf mukaveleler, ücretli mezuniyetler, bul ettiii proiramdır. müzakeresini kabul ettiğini bildirmif· Rüştü Aras saat 13,30 da misafir Bu sebepledir ki Jtalyanın Habetiatan • 
l>üyiik nafia itleri, harp imalatının mil- Hük1lmetin harici siyaseti Milletler tir. nazırla refikası terefine Çankayada da~. muv~ffakiyetleri münasebetile Mu • 
._. • •• •• • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • hariciye kötkünde bir öğle :ı;iyafeti aolanıye bır telgraf çeken prens Ştanhem· 

H ,. J • J in •ı• vermi tir • · beriin alelumum demokrasiler hakkında oare ın nazır o masıy e gı iZ B v 1 Antara, 6 (A.A.) - Yu osla kullandı~. tabi~ler hakaret imiz ıörülmüt . . d . k . ? ogaz ar Be g vyal ve kendısı kabıneden çıkarılnuftır. 
sıyascti eğişece mı • K f nazırla'?.n~.an B. hmen ~bakan .. Halbuki prens Starhemberı Avusturya hü· on eransı men lnonune ve bayan Behmen de ldlmeti ile Jtalya arasında çok emin bir te-

Bundan memnun gözüken ltalyanlar "mamafih biz bayan ismet lnönünü . ziyaret etmitler lüi vasıtası idi. Sonra evvelce Avustur • 
sulhe de er . nli e de hazınz " diyorlar Konferans 22 Haziranda ~e baş~kan~m.ızla refıkası, nazırla re- ya ile Roma ve Peşte arasında imzalanmıı 

. ' 1. gı 1 ... . nüa ersinliklere c1 1aa- açılacak. Milletler Cemi- fıkasına ıadeı zıyarette bulunmu,ıardır. olan anlaımanın ıekıi. prensin kabineden 

t Mılano. 6 (A.~.) - .Şimal . ltal~au old=u=:. .. artık ~ k açık :... yetinin toplanbsı ondan Nafia Bakanı Ali Çetinkaya ile re- ayrılmasına türlü mana verdirecek bir ma· 
~zeteleri B. Hoar ın kahıneye gırmesıne mr -:- , 9:. 81 ça fikası bayan Çetinkaya misafir nazır hiyettedir. 
iiaaid bir surette karıılamaktadırlar. malaclır. Bucün. basit, muabet ve aand • sonra olacak . fk f 20 30 d A B b led' k' M M r . A 

Toriaoda 91kan Gazetta del Popolo mu vufTetl• üzerinde ıörlifühnekteclir. ıle re ı ası şe~e ıne saat. •' • a n- d u sle epb' ırl dı . ,::: uu.alA-~altur• 
azefeeı «B. Hoar ın avdeti fevkalade mU· Emri ..... • v•. aı~a aimize göre, Bog"azlar konferansı l d' malt için Fon Şuınigi ltalyaya davet eyle-

E 
. . . . vakii • tuhUü bilh hüküm- Ankara, 6 (A.A.) - Öğrendi- kara palasta bır aktam zıyafetı vermif- ya a o an ıten er en v m umat • 

ındw V la· ü h · J T h "kilm t' den dUtUridmeaa, mUmldiıa clejilclir ltal- • er ır · 
· e ıç 1 P eaız nlfl ız u e ı· . • • Montröda Haziranın 2 2sinde açı- ------ miıtir. Maamafih, Fon Şuınis'in de ltalya· 

siyaaaaı Üzerinde müeuir olacaktır.• yanın salHr ft tahammüll • .... 'aliyeti- Al Eı • • • dan öğreneceği bir takım ıeyler vardır. 
1--·· H lacak Ve Cemiyeti Akvam konSe• man çısını 'Yor. ni idrak eylemekte o--, omm •Jete • Hakkında tatbik edilen zecri tedbirlerden 

Stampa .. azetesi, 8. Hoar bir çok ah· ıa-er •----lan L.LLanda devlet adamlan- yi 26 Haziranda Assamble ise :10 
• 11 aar11r ,.... L d d fi"'.• ötürü hemen bütün Avrupaya küskün du • 

hlde zecri tedbirlerin iyi veya fena hava- nı aldatmamalıdır.,> Haziranda toplanacağına göre, 0n TQ Q l\. lmS8 ran İtalya, Almanya ile müzakere halinde-

~ru cösteren bir barometre olmuıtur. Ka· EDEN MllLEll..ER CEMiYETiNiN. Montrö konferaneının umumi içti- V b [ cllr. Her iki taral ta bidüıelerin inkitafını 
111eye tekrar girmesi, zeort tedbirler hak· ' l!ı.AHINDAN BAHSEDİYOR maları konsey ve Assamble toplan- aQ U etmemiş bekliyerek bu müzakereleri fada ileri sa • 
nda bazı kararların alınacağına delllet tılanna nazaran tanzim olunacak- ·· .. d w ·ıı d 1- eh · ı· 

Mer. Lonclra, 1 (Hmml) - Miat• F.d• hu tır. Londra, 6 (A.A.) - B. Von RıD- :::.: bi:s:.;.:~ üz=~i:;: ko:::~~ ;: 
Popolo d'italiya gazetesi, tayinin mü- sün imtibap claireeincl• MSyleclili Wr au • fı bentrop bugün Bcrline dönecektir. Si- muhakkaktır. Hatti, bazı rivayetlere inan· 

~ bir fikir deiiıikliiiııe delil olduğunu tulıla milleti• cemiytlinin bir eademe:re Şiddetli bir rlına yasi mahafil, hiç de beklenmiyen bu malt lizım gelirse, Almanyarun Şarka ait 

Semekle beraber, bundan Baldvin ka· ufradıfau anlatdıldan sonra ba eadamenln dönütün, B. Von Ribbentropun ne E- emellerine mühim bir engel telilli edilen 
esinin prensiplerinde aai ve mühim de- milleti• cemi:retinia is1i1a fikrini c1o1ur • Bir motör Hopadan Batuma den ve ne de batka her hangi bir nazır Çe1tosıovakyanın parçalanmuı bile bu ko· 

likler vukubulacaiını iatidlll imk&nı cluiunu, bildimetin ba ialibı ha,annak için k d .. "ki d• So tJ tarafından kabul edilmemif olmaım .. nupnalarda mevzuu bahı olmaktadır. lıte. 
»Lnadıiım bildirmektedir. her te:r yapacajuu, fakat muvaffald:retia a ar suru en ı, vye er dan doğma sukutu hayal ve hotnut • Avusturya baıvekilini ıiddetle allkadar e-

ltalyanlar «Sulha da, Gerainliie de milletler tarafından söaterilecek ıa:rnt• tarafından kurtanldı ıuzluğundan ileri geldiği fikrindedir. den mevzu. budur. Binaenaleyh, Fon Şut-
Hazınz» Diyorlar. Jııai1ı olclujunu anlatnut. tn,ilt.....m prht Moskova, 6 (A.A.) - Dün eabah lngiltere hükumetinin bu tarzda nis'in İtalya seyahati, iki babından ehem· 

Roma, 6 (A.A.) - Ceaevn konut • Avrupada mUtekabil yardım ve koOeldlf Batum kıyılarında tiddetli bir fırtına davranmıf olması, lnıiliz ıuallerine miyet kesbediyor. Kaldı .ki. buaünlerde 
......, nMinatebetiyle Gionaale D,italia emmiyet paktlan yapmaia buır olduk • esnasında tehlike halinde bir vapur Almanyanın henüz cevap vermeme .. Bükreıte küçük itilaf devlet reialerinin top. 
tahteai eliyor ki: lannı, fakat Almanyanıa cenbmı ...._ görülmüt ve bunun Pelengiderya is- sinden dolayıdır. Esasen ıiyasi maha· lanacaklarına dair akıeden haberler, vazi· 

((ltıalywn aaminf aul. ............... dijini ilin etmiftir. mindeki Türk motörü olduğu anlatıl- fil, bu cevabın menfi olacağını talı • yetin ehemmiye~ini büsb~tün arttırm~ta · 
· ed' l dır. Şurasına dikkat edılmek aerektır ki 

Haile Selô.siı.,e Ankarada Güzel mır:~da aesnderilen bir Sovyet ro- mın ıyor ar. ,imdiye kadar küçük itilaf devlet reislerinin 
~ B d d 1 f ı· I" bu tekilde, memleketlerini alakadar eden 

Roma l• 'e temas s morkörü, Türk motörünü ve bir kap- ur ur a JO aa 1J8 1 ı ~ t 1 müıterek siyaset münasebetile bir maaa ba· ana ıQT tanla iki tayfadan mürekkep müret • Burdur, 6 (A.A.) - Burdur yeni 11Dda toplanmaları ilk defa vuku bulmakta. 
Edecekmiş f S • • lr J. tebatını kurtannıftır. • yapılmakta olan Girit foseai bir iki dır. Romanya namına kral Karol, Çeko .. 

• 6TKlSl QÇl al Motörün tiddetli rüzginn tesirıyle güne kadar bitecektir. istasyon bulva- lovakya namına reisicumhur Ben ... Yu • 
Londra, 6 (A.A.) - Habef İmpa- Ank ra, 6 (A.A.) _ Cüsel S.a'atlar Hopa limanından Batum kıyılarına rının 21 metre olarak açılmuına bat. soalayya namına prens Pol'un iftirak ede· 

r.torunun hemen bugünlerde Romaya Birliii r:.m sersiai busün açılmıttır. sürüklendiği ve iki saat deniz üzerinde lanmıttır. On gündenberi faaliyetle cekleri bu toplantı, vaziyeti hlzıraya naza· 
eideceğine dair çıkmlf olan garip f8 • Güzel San'atler Birliii resim tub..i bq· bocaladığı anlatılmıftır. çah,ılmaktadır. ilimizde kaza ve köy ran, çok mühim kararlann verileceji bir 
)ta fU hadieelerden ileri gelmittir: kanı ve Konya Saylavı reasa~ ~vk~ Dai Ç'ınde dahilf harp yok yollarına pek çok önem verilmektedir. tellki olacaktır. - Selim RaslP 

1 - B. Eden ile Londradaki yabancı Birliiiıı 30 yılı seçen varlıia ıçındekı ça· A.) ç· n N k' Burdur - Antalya şosesi de yeniden 
dipdomatlarm ekseriıi buaiin Habet lıımaaı ve bunun verimleri hakkında iza· Şaqhay 6 (A. - ın l er, an ın tam' ed'I kt d ' Bir haftada yakalanan kaçakçdar 
... _ •- d L üh' b' iht'llf ır ı me e ır 
~iliğinde yapılacak olan resmi ma - hat vennit ve sözlerini bitirirken Cumhu· ,ile Kanton arasın a ço~ m ım ır 1 Ka utay Re. 's"ı ·, Hava Ankara, 6 (A.A.) -Geçen bir haf· 
fıi.. tt k' kab 1 • • _ ı_ • h!!LA- tin' ' Ve hallı:: partiıinni her meVCUt olduğu hakkındaki Japon haberle- m 1 n n d k h f •re e ı u resmıne ittıraK etmi • nyet Q&uuıe ın · . .. ta için e gümrü mu a aza örgütü 
>'eceklerdir. zaman ve her ve.ile ile cösterdiii büyük rini yalanlamaktadırlar. Çın Sü Bakanlıiı· Kurumuna yardımı b. "I'• .. il' d k ka--L 3913 

· · .. it i hükilmetin hareketleri. ır o u, yuz e ı o uz 'sC'Açı, 2 1 B Ed il b himaye ve yardımı kaydetm11tır. na gore, mer ez A k 6 (A A ) Y" d !l-!J L!I .. ..k ka ... 1 LiJ • h' k - mparator, . en • e izzat . /j Ank büyük . r k. lı::omüniıt kuvvetlerine karıı· n ara, . . - uz e l&.I e • IWO gumru ça11, "" o m aear •· 
:: •. t. olan ~.ülikatından .ve Ha~ el: Önd~:ı:~t:::.:~ ~~tS.n'a:ı: hakkın· ·::a 

1 

pr 
1 

rin vergi haline konulmasına rağmen çağı, 2 kilo esrar, bir kilo ham afyon, 
•. nın harıcıye nezaretı Habq ıtlerı d ki yük k d. ktiflerini ipret ederek bu Bir cenubu prkt muhtar biikGmetin Kamutay ~kanı Çankın eaylavı Ab- 105 kilo morfin, 548 defter ıigara ki· 
direktörü B. Peterson ile dünkü ıö • ha hH t" 

1

1~ yardımın dün olduiu cibi kurulduğu ve Kanton'un Nankine kar· dülhalik Rcnda, kendisi ve ailesi için ğıdı, bir tüfek, iki tabanca, 39 mermi, 
riİfmeleri neticesinden memnun kal- usuatda er. ur ~ni aöyle-i• ve res- JI harp ilin ettiii hakkındaki haberler de taahhüt ettikleri üye aidatı olarak 936 81 Türk lirası, 90 kaç.akçı hayvanı ele yann a eaırıremeyece.. .....,,. ()() 
llıanılftır. aamlanmmn eserleri arasında millt inlula- yalanlanmaktadır. yılı için 5 lira teberrü etmitlerdir. geçirmitletir. 

3 - imparatorun deyli telgraf mu- hı yqatacak daha tok eser cörmek temen· 1 lkı• 1 
lıarrirlerinden birine v•diği beyanat niainde bulunmuttur. • ahbap çavuşlar 
llıanalı görülmüttür. Bu gazeteci, B. Bu serci Güzel San'atlar Birliiinin An· ... ----~--:--;-----~s:r------------~~~~-~---------~~lfil 
Musolininin kendisiyle temasa geç • karada açtaiı sercilerin 1 3 üncüeü ve Bir· ~ 
inek arzu eylediğini imparatora söyle- liiin. kurulUfU.nd~~b.eri aÇDUf olduiu Mr- it~~ 
Ylncc, Negüı: cilerın de JJ ıncıaıdır. ..., _ lf ': 

«Avrupaya, her türlü temas ve mü- lngiliz krah, Mısır fevkalAda c; 
Zakerelerde bulunabilmek maksadiyle -
ıeldiği .. )) Cevabını vennittir. Komiserini kabul etti 

4 - Tayyareci Druyenin Londraya • Londra, 6 (A.A.) - Kral, Mııır 
ıeliti, en akla gelmedik ihtimallere yol fevkalicle komiseri Sir Milea Lamp-
•çmaktadır. sonu kabul etmittir. l.ampeon daha 

Maksim Gorki ağır hasta eonra M. F.d~~!..gö~·--... --

londra, 6 (A.A) _ Moakovadan nin aıhhi durumu çok fena oldup an-

aelen bir telarafa ıöre, Makıim Corki · ıa,ılmaktadar. ı · 



Sayfa 

Soyadı almıyanlar 
ceza görecekler 

Muallimler ve nahiye katip
leri nüfus memurlanna 

yardım edecekler 

Soyadı seçmek ve kütüğe tescil et· 
tirmek için kanunun tayin ettiği müd
det 2 Temmuzda bitecektir. 

Memurlann ihtiyaca kifayet etme· 
diği ıöz önünde tutularak müddetin 
uzatıldığı hakkındaki wayiaların ash 
yoktur. 

Dahiliye Vekiletinden müddetin u
zatılmıyacaiı hakkında vilayete kat'i 
tebliğat yapıl•Hftır. 

Nahiyelerde tahrirat katipleri yar
dımcı olarak nüfus memurlariyle bir
likte çalıpcaklardır. Mektepleri tatil 
olan ilk mektep muallimlerinin işi çok 
olan nüfuı dairelerinde çalışarak 2 
Temmuzda bitecek olan soyadı alma 
itinin bir an evvel bitirilmesi temin e· 
dilecektir • 

~ Temmuza kadar bir soyadı alına· 
yan her vatanc:laf ıoyadı kanununun 
12 inci maddeei mucibince 5 liradan 
15 liraya bclar ceza görecektir. 

Bu vaziyete düşmemek isteyen her 
vatandat ·2 Temmuzdan evvel bir nü· 
fus dairesine müracaat edecek ve 
müracaat cttijine dair de memurluk • 
tan bi' numara alacaktır. Bu numa

ra ahndıktan tonra soyadı muamelesi 
o dairenin nöfue memuru tarafından 

ilerliyecck ve 2 Temmuz tarihi geçmiş 
dahi olsa o vatandaş ceza görmiyecek-

tir. Halka g&terilen bu kolaylık bütün 
nqtir vasıtalariyle ilan edilecek ve bu 
ıurotle müracaatların çokluğu ve soy 
adlarının da kifayetsizliği de dolayısiy· 

le mlddcti pçinnif olan vatandaşlar 
da cezadan kurtulmuf olacaklardır. 

Son Postanın 
Tarihe hizmeti 
Neşriyabmız üzerine Bul
garistandan geri alınan 
evrak arasında mühim 
tarihi vesikalar bulundu 

SON POSTA , 

Bir Hint racası 
geliyor 

Racanın 12 milyon lngiliz 
lirası serveti var 

Hindistanın tanınmış racalarından 

Haziran 7 
J 

MEKTUPLARI 
Maaş muamelesi henüz tamamlanmıyan bir şehit karısı 

Adviye adını taşıyan bir şehit karısı bize cu fırka muzlka bölük başçavuşu 1294 do• 
yazdığı mektupta ~OJ' ki: tumlu Hüseyin Avni. 

Kocam Hüseyin Aml büyük muhaı-ebede Şehit karısının adresi de şudur: El!i.zizd~ 

İstanbula tabl Hadımköyünde, Çatalca ku- avukat Müslim katibi Fethi vasıtaslle Advl.V~' 
mandanlığı maiyetinde bulunan 29 uncu mu- * 
zlka başçavuşu idi. Harp başında lot'aslle Koıu yeri mi, Futbol sahası mı, 

biri olan Dhranpor racası Şeri Vitad Erzuruma gitti. Garzan köyü muharebesine Tenezzüh mahalli mi? 
Devji Mohadevsi, 12 Haziran cuma iştirak etti. Sonuncu mektubunu oradan al- Edirnekapı dışarısında (Bozkurt sahası) ' 

Üç sene evvel bir reis ve 8 aza ile te • ·· ·· h · · l 1 gunu 'c rımıze ge ecektir. stanbulda dım. Bunu müteakip de şehit olduğunu 1.şit- denilen bir yer vardır ki eskiden buranın adı 
,ekkül eden tarihi evrakı tetkik komisyo- 4,.. L d k 

D gün Aa ar alacaktır. tım .. Aradan zaman geçti. Şehit aileleri gibi (otakçılar çayın) ldJ. Burada §imdi güzel bh 
nunun kadrosu görülen lüzum üzerine ge-

Raca Hindistanın zengin racaların- maaş tahsisi için müracaatta bulundum. Ko- futbol sahası olduğu gibi bu koca çayırın bir. 
nişletilmiştir. Tarihi evrakın tetkik ve tas· 
nifinin 15 yıl •Üreceii tahmin edilmekte • dandır. Serveti 12 milyon sterlini geç· cam Elazlzln Ancuz köyündendir., Elazlzden kısmı da civar halkının yazlık mesire yertdlr.ı 
dir. Tetkik ve tasnif edilen evrak rneya • mekTedir. Kendisinin nezaret ettiği asker alınmıştır. Dört defa tezkere bıraktığı Her gün, her akşam, hele pazar günler\ üze
nında evvelce Bulgamtana atılıp aazete- Dhranpar eyaleti 15.000 kilometre lçln tedricen başç&Tllf olmuş, rivayete göre rinde yüzlerce insan ve çoluk çocuk toplanan: 

de son devrede zabit Tekllllğine yükse.lmlştlr. bu çlyırda korkarız ki yakında mühim blı' 
lerimizin devamlı ve iırarlı neıriyatı üze
rine bir knmı geri getirtilebilen evrak ta 
vardır. 

Bu evrakın içinde pek mühim tarihi ve
sikalara tesadüf edilmektedir. Tetkik e • 
dilmekte olan evrek denkler halinde bu • 
lunmakta, bir memur bunların muhafaza
sı ile me1aul olmaktadır. Bu memur her 
gün lüzumu kadar evrakı denklerden çıka
rıp komisyon reisi ve azalarına vermekte, 
onlar da kaiıtları tetkik ederek içinden mü
him olanları, terihi kıymeti bulunanları 

Türk harllerile bir baıka kağıda kopye et· 
mekte ve daktilo ile yazdırdıktan sonra bir 
deftere kaydederek muhafaza edilmek Ü· 
zere bir baıka memura vermektedirler. 

Bulgaristan~an gmirtilen evrak içinde 
ıimdiye kadar tetkik ve tasnif edilen bir 
çok muahede, ferman ve pek mühim tari
hi kıymeti haiz ilamlar çıkmııtır. 

Sarıyerdeki hırsızhk 
Sarıycrde Büyükdere caddesinde 

büyüklüğünde ve 112 bin nüfusu olan 
bir yerdir. Racanın memleketimize 
kara yeliyle geleceği zannedilmekte -
dir. 

Buna rağmen Blblz fUbeslnde kaydı bulu- kaza çıkacaktır. Çünkü yansı futbol sahası, 
namadı.:. 

* 
yarısı gezme ve oturma yeri olan bu meydanJ 
da hergün yedi sekiz azgın at, beygir,~ 

Bizlm mutlak surette kant olduRumuz blr birer iple bağlanıp bırakıldığı gibi bir ço~ 

Don lslanbula gelen zahire hakikat varsa o da, askeri kayıtlanmızın, günler orası yüzlerce insanla dolu iken bW 
D bütün diğer devalr ka71tlanna nazaran ger- tlınseler bu çok kalabalık meydanda dolu! 

. ün şehrimize ~nadoludan 15.0?0 çek surette muntazam olduğu ve asker daire- d1zg1n dörtnala koyuverdlklerl beyglrlerle trd 
kılo arpa, 1443 kılo beyaz peynır, terinde de işlerin JÜllldan takıp edlld.ilidlr. çayırı ve etrafındaki daracık yollan aıtDJ 
~rakyadan 12.000 kilo arpa, 25,59fi Binaenaleyh lnaDlJ'Oruz ki bu fıkra gine çar- etmekte, çoluğu çocuğu kadınlan çllyavrusJ 
.kılo beyaz peynir, muhtelif limanları- pınca ElAzlz ıube81.nde olmasa bile 29 uncu gibi dağıtmaktadırlar. Bunlar at ve beyg~ 
mızdan da 15. 766 kilo zeytinyağı ile· fırka dosyalarında arqtırma yapılacak ve alım satımı ne utraşan bir takını cambazlar-
33675 kilo fasulye gelmiştir. kayıt muhakkak bulunacaktır. dır. Günün birinde mühim bir kaza çıkmama..: 

Yeni mahsulden, Mersin buğday Şehidin eski adresi tudur: Hadırnk:öyüne sı lçln ora zabıtası oralarda bu dörtnala af 
nümunclcri piyasaya gelmiş ve beğe- tabi Çatalca kumandanlıtı maiyetinde 29un- koştumıayı yasak etse çok iyi eder. r 

nilmiftir. Havaların müsait gitmesi bu •••••• •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yıl mahsulün bereketli olmasını temin Bir yangm başlangıcı Smlf muallimliği kalkıyor 
etmiştir. 

Dün bunlardan başka Anadoludan 
43.500 kilo tiftik ile 45. 720 kilo yapa
ğı ve diğer muhtelif limanlarımıza 
4360 kilo tiftik ve 12544 kilo yapağı 
gelmiştir. 

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

~lemdarda Pertcvpaşa yokuşunda Şimdiye kadar ilk mekteplerde de ~ 
40 numaralı lbrahimin evinde mangal vam etmekte olan sınıf muallimli~ 
devrilerek yanııın çıkmıttır. Etraftan usulünün kaldırılması ve bunun yeri • 
yetişilcrek söndürülmüwtür. ne muallimlerin ihtisaslarına göre, den * B'" .. k dada .. .. .. k . E vermeleri usulünün ihdası için bugün-

. u~u a . uç~ncu omıscr • lerde maarifde bir komisyon teşekkül 

Reşit Galibin yazlık evinde 3000 liralık Bir damat kaynanasım yaraladı 
ev eşyası çalınmıştır. F h O k f 

temın evınde bırdenbıre yangın çık- cd k b . . k"k ed k · 
E · ·· ,__ l f ere u ışı tet ı ece tır. 

mıştır. vın ust aalt tavan arı etra ı . . 

k dık ·· d"" · · ı .. Komısyon tetkkıatını az zamanda 
ati tc s ü i mahallesinde oturan 

Soyulan ev Sarıyer karakolunun Kazım kaynanaaı Hatiıceyi •i• suret
karşı sırasında 100 metre kadar ileri - te yara)amıftır. Hatic:fı. Ha.ki hasta -
sinde bir yalıdır. Çalınan Cfyalar ara- neeine kalclınlmıfbr • 
sında iki tane kıymetli hah, 24 lritilik 
ıofra takımrn porslen sofra takımları, 
bir çok bakır mutfak takımları vardır. 

Maarif müfettişi Süleyman 
Şevket öldü 

ısmcn yan tan sonra son uru muş· 
tür. Yangın hakkında tahkikat başla- ikmal edecek ve önümüzde 9;3() - 93']. 

ders yılından itibaren ilk mekteplerde 
mıştır. 

Sattığımız tiftikler 
Geçen hafta içinde F ransaya 1 O bin 

liralık tiftik satılmıftır. -··-···---·····--·---··················----·· 

yeni usulün tatbikine çalışılacaktır. 
1 ---··-·······-··-···········---············-· - Son Poıta .... 

11..AN FlA TLARI 

Galatasarayhlarm Almanya Yerli mallar sergisi 
seyahati Bu seneki Yerli Maıllar Sergisi 27 

ilk tedrisat müfettişlerinden Süley~ 1 yeni Neşriyat 1 
man Şevket vefat etmiftir. Dün ikindi _______________ .. _ 

1 - Gazetenin esas yazısile 

bir •Ütünün iki Atın bir 
( 81Ultİm) uyılır. 

Galataaarq izcileri bu sene olim~ Hazirandan 15 Temmuza kadar dc
yatılar hasebiyle Almanyaya bir seya· vam edecektir. Sanayi Birliği sergi 
hat tertip etmiflerdir. Bir ay sürecek hazırlıklariyle me,gul olmaktadır. 

vakti Fatih camiinde namazı kılındık- Yücel - Her ay dolgun yazılarla çıkan 
tan sonra Edirnckapı aile kabristanına Yücel rnecmuum• haziran ayısı temiz 
defnedilmiştir . bir ıekilde çıktı. içinde Üniversite profe • 

11örlerinin yazılanndan baıka aanata. ede
biyata, ıiire ait bir 9ok makaleler vardır. 
Bilhassa Cutenheq'ten çok evvel Türk
lerde matbaacılık. bir İnciliz ıiir antolo • 
jisi, yabancı mekteplerde türkçe, Stendhal 
ve sanatı makaleleri 'Ye illve olaralt dünya 
edebiyatından Toı.toy•un Uzak Sürciln, 
A. Daudet'in Arleeli kız n erkeiin iki 

olan bu 1eyahat bütün masraflar dahil Sergi geceleri 12 ye kadar açık bu-
11 O liradır. Kafile buradan 22 Tem - lundurulacaktır. 

Pendik belediyesinin tedbirleri 

mua çarşamba ıfinü Romanya vapu -
riyle hareket edecektir. DönÜf Tuna 
yoliyle olacakbr. Berlindc 15 ıün ka

luıacaktır . 

Terfi edecek hlkimler 

Pendik belediyesi kasap dükkanla -
rındaki etlerin sineklerin hücumun -Sergi komitesi pazartesi günü bir 

toplantı yapacak ve dün Ankaradan dan muhafazası için yeni bir takım sıh-
gclcn azaların yeni serai hakkında lk- ht tcdabir almı9tır. Pcndikte evvelce 
tısat V ckaletiylc yapbiı temaslar hak- İnşa edilmİf olan asri mezbahaya fim-

di de bir buzhane, bir laboratuvar, bir 
kında verecekleri izah•b dinleyecek • 

de bakteriyoloji teşkilatı ilave edilmek-
tedir. 

ruhu hikayeleri vardır. 
Pertembe G ...... - En güzide imza· 

lan sayfalarında toplıyan Perıembenin 62 Hakimler kanunu o=ıucibince terfi tir. 

edecek hlkimlerin defterleri hazırlan· h
• nci sayısı çok dolsun mündericat ve ne-

2 - Sayfa11na aöre bir 8IUI -

tim ilan fiatı twılardır: 

Ayla 
1 

400 
l'rto 

uyfa 
2 

250 
Kl'fo 

aayfa ıayfa Dlj'er SN 
3 S y•rler sayfa 

200 100 80 30 
Krfe Krf. -1tr1o Krf. 

3 - Bir 81Ultimde vuatl (8) 
kelime vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar 
tutacaklan yere söre 
1BDtimle ölçülür. 

' 

Mu hakeme edilen yalancı şa ıtler Maliye vekili şehrimizde fis resimlerle çıktı. 
mıfbr. Abdullahı Öldürmekten suçlu Mus· Kültür Haftuı - Bu haftalık edebiyat, 

Bu defterler iç esas üzerine tanzim l k h l f Maliye Vekili Fuat Ağralı dün aa • ••nat ve fikir mecmuallnın 21 inci Ayıaı 
---··········-······-··-·------·-·-...., 
--·--- R. Peker'l11 ,.. 

ed·ı . . l T fi lA k '> T tafanın duruşması yapı ır en i a ı bahk l A k d h . l -ı mıftır: - er a yı , - - er· k k h d "ki . d dol i tren c n ara an fC rımize ge • da çıkmıştır. Bu Ayıda Ziyaeddin Fahri • 
el.han terfı"a 1•-L, 3 - Mu··mtaz ola- ha i at şa a et ettı erın en ayı . . V k'l" h . . 1· k' .. ,,... mıqtır. c ı ın qe rımız ma ıye te• ı- · (K'" ··k · 9::...nL • ) Al" Nih d lnkılab Dersleri 
~ terfı·a la'"'yı'- h .. 1_ı'mler. ağır ceza mahkemesinde tahtı mhake- T T T nın uçu ı~. .."" .... 11 • ı ba ın Ankara ve İstanbul Üniversite-

" ll1' latiyle meqgul olacag~ı ve bir müddet (İ t") N" edclm" Nazı"fin (En U 
meye alınan Mehmet, Mustafa, Zeki T ıme ı ' ızam • lerlnde R. Peker'in verdiği 

1 _..ı 90 · k cd"l lstanbulda kalacağı tahmin edilmekte- yük sanatkar), Rqıp Şevkinin (Nedimin Karar an -::zae tasdi ı en ve ve Mustafanın duru•malarına dün ba411 - inkılab dersleri kitap halinde 
,... T Y d' son günleri), M. Feridunun (Perde ara • 

sair muamel&tı da muntazam gö- lanm•R, müddciumum~in talebi üze- 1 
.. __ ır_. -------------- basılmışbr. 124 sayfa tutan ,.,. I sı), Tahir Sıtkınm (Memleket matbuatı), 6 

rülen hakimler mümtaz olarak tcrfia r"ıne Abdullahı öldüren Mustafanın eser, her yerde ON KURUŞ"' 'AT •b • Şerif Hulu11inin (Avrupa matbuatı) ya • 
pyan 11örülm6flerJı.-. dosyasiylc bu dosyanın birle,tirilmesi- ıvÔ etçı zılarile daha bir çok 1azılar ve ıürler var- ... satılmaktadır. ..... 

Bu fCkilde an:ak 5 hfıkimimizin ne karar verilmiş ve duruşma başka Eczaneler dır. ~--------------.. , 
terfi edeceği haber alınmı§tır. Adliye , bir güne bırakılmıştır. 
Vekaleti bu İf içi~ matbu bırer mektup 
hazırlamaktadır. Bu mektuplarla her 
hakime hangi ıınıfa terfi ettiği bildiri

lecclr.tir. 

Mekteplerde çifte tedrisat 
ilk tahsil çaiına giren talebe adedi

nin günden tüne çoğalması yüzünden 
mevcut mektepler ihtiyaca kafi gelme
mektedir. 

Bu yıl bütçede mektep açmak için 
ayrılan tahsisat da pek azdır. Hiç bir 
talebenin açıkta kalmaması için önü • 
müzdcki derı yılı senesinde her mck· 
teptc çifte tedrisat yapılacaktır. Yani 
bir kısım talebe aabahtan öğleye ka -
dar diğer bir kısım talebe de öğleden 
akşama kadar ders yapacaklar ve bu 
suretle tahsil ~ğı gelm~ hiç bir tale
be açıkta bıralulmıyacaktır. 

Filoryada tetkik~er 
Şehir mütchcssısı M. Prust Florya· 

daki çalışmalarına devam etmektedir. 
Şehrin imar planının yapılmasına ilk 
defa Floryadan batlanmıştır. Şimdi 
gerek belediye harita tubcsi ve gcrck
ec M. Prust Floryanın imar planını 
hazırlamakla meşguldürler. Son sene· 
lerde Floryada yapılan inşaattan hiç 
biri imar planı haricinde bırakılmıya • 

caktır. 

Baruthane civarmda dolaşanlar 
Bakırköyünde Baruthancnin civa -

rındaki memnu mıntakaya aandalla 
sokulmaktan suçlu Haykohi, Jirayer, 
Vahram ve Güvemez yakalanarak 
ikinci ceza mahkeme1ine sevkedilmif

leıdir. 

Bu cec:eki nöbetçi eczaneler pnlardır: 
btanbul cihe!indekiler: 
Aksarayda: (Sirim). Alemdarda: (Ali 
Rıza). Bakırköyünde: (latepan). Be • 
yazıtta: (Cemil). Eminönünde: (Ben
ıason). Fenerde: (Vitali). Karagüm -
rükte: (M. Fuat). Küçükpazard•: 

(Yorıi). Samatyada: (Eerofilia). Şeh
remininde: (A. Hamdi). Şehzadeba • 
pnda: (Ünivenite). 
Beyoilu cihetiaclekiler: 
Galatada: (Hilal). Ha•köyde: (Halk). 
Ka•ımpapda: (Merkez). SarıyJrde: 
(Nuri). Şiılide: (Şiıli). Taksimde: 
(Calatuaray, Vinkopulo). 
Olkiidar, Kadıkö1 .... AcWlırdaldls: 
Büyükadada: (Şinaıi). Heybelide: 
(Tanat). Kadıköy eeki ilkele cadde • 
ünde: (8Uyük). Kadıköy Yeldeiirme· 
ninde: (Üçler). Üıküdar Çartıboyım
da: (Ömer Kenan). 

TEPEBAŞI Bahçesi'nin 
küşad resminde bulunanlar, esaslı yeni tebeddü
lab, güzel gezinti yerlerini; ziya oyunlannı, f eerik 
lokantasım ve GARDEN'in muhteşem taraçasını 
görerek t.a,rette kalmıtlar Ye aon derece memnun olmUf}arcbr. 

Her •kt•m Mat 10 d• G A R D • N' in 
Bütün Varyete Trupu ile Fevkalade Temsiller 

Cumutui ve puar MA Ti NELER 111Varedeki 
günleri aut 5-8 de b8t&n program 

K li TAAM l Hafta aruında saat 5 • 8 
0DSC1 araamda Konserli 

190 kurut apertif Çay 
2 ORKESTRA 2 
Ba çarpmba akpmı mqbur realist pptöz 

LEO MARJANNE 
numaralarına bqlıyor 
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MEMLEKET HABERLERİ 1 Yozgat gü.zelleşiyo 

Elizizin yeni plinı 
Yeni yaphrılacak evler hep bir Örnek olacak, her 

evin etrafında 3 metroluk bir bahçe bulunacak 

f Binlerce Lira 
Kıymetinde 
Bir Kitap 
Arapkirde 400 yıl önce 
yazılmış öz Türkçe bir 

kitap bulundu 

Arapkir, (Huıuıt) - Yeni evkaf 
~emuru buradaki bütün camilerde tet• 
kı~at . y~pmış, bu tetk.ikatında köy ca· 
mılermı de ihmal etmemiştir. 

Bu tetkikat sıraıında kasabaya bir 
saat mesafedeki E.kitehir camiinde toz 
v~. to~raklar içinde kalan bir kitap gör
muştur · Bu kitap tetkik edilince 40 X 
24 ebadında ve 6 buçuk kilo ağırlığın
da, gayet san' atklrane teclit edilmif, 

Büyük ve mükemmel bir hastane yapıldı, belediye 
şehri elektrikle tenvire çalışıyor, yollar da yapılacak 

altın kakma ı·Aı li b. k , .. Yozgat memleket hastabaneai 
Y eme ır ur an tercu· m.ı..ıe ~ ı..ıı,e perld mesi oldujiu ~nlatılmııtır. Y ~zgat .<Huıue!l :- 'r ozaat iki asır· viliyetin mor&ezinCle ;.. UOO nll~ 

Tercüme Öz Türk d' ""d b. lık bır şehırdır. İki yuz yıl evvel gelen vardır. Buruı, denizden 1320 me~ 
Elaziz (Hususi) - Elazizde bu yıl bir çok para ıarfile muhtelif yerlerde lugat şeklindedir. K·çebır velta ekta k ı: göçmenlerden Abdülcebbar tarafından yükseklikte temiz ve ıüzel bir hava.,. 

. . l . b L ıta ın a ın a k l B .. I . Ça , .. mşaat ış erme üyü~ ehemmiyet ve· kuyular açtırılmıf ve tulumbalar ko- maları kuyumcu İb h. t .. uru muştur. uraya once erı par, maliktir 
.
1 

k d. . . . . ra ım us aya gos· l d b d l 
11 me te ır. Yem ıstasyon~an ~arpu· nulmuftur. Şehre bir memba ıuyu ge· terılmış ve kıymet takdir ettirilmiştir. sonra ~rı a un an i~ e•tw•olarak. ~- Belediye, llehrin ıtıklanması için ça• 

ta dk~d~r olan l sahada beledıy:nm kilyap· tirtmek için en az 200,000 Jiraya ihti· Bu kitap 400 ıene evvel İstanbul • ~~ o~u d~ oziadı denıldııı de ıddıa lışmaktadır. Elektrik tesisatından son· 
tır ~gı ımar P anına UYiUn hır ıte de yaı vardır ki bu sene belediye bütçe- da Beyazıt mahalleıinde Bedreddin ad· ıŞmhe. te. 

1
.r. b ra, ~ehrin ana yolları, esaslı bir şekild~ 

ev ınşaatı yapılmaktadır. k 
17 

b. li . lı bir san'atkA t f d l e rımızın cenu u çam ormanlarilc ı 
B l d

. • • 
1

... sinden anca ın ra tahsıaat ayrıl- '>O() nr ara m an yazı mıştır. d 1 b. I ld .. d b ·ık imar edilirse Yozaat bir kat daha gü· 
e e ıyenın ımar p anına nazaran _ sene evvel de G .. ..k .. O o u ır yay a o ugun an uraya, ı 11 . l k 

Elizizde yapılacak evlerin kaffeıi aynı· mıfbr. Pacıa tarafınd. an 100 umru ltçu smtan kurulduğu zaman, öz Türler> davar ıü- zc eşmı9 ° aca tır. "'•-=- hilkd t k .. ·ı ' Ü •• ·r sarı a ına sa m r- B d l · 1·kı · şekilde olması icap etmektedir Etraf· c.amauo me ona11 1 • ncu alınmış Arapk" L b d d rüsü memleketi manasına gelen Yoz· ura a yapı an yenı ı erın hafın• 
. t ijf . rk b. 1 ö .. d , ır K:&Sa a~ın an ışarı ları da ;3 metro geni~iğinde bahçelw· umum m ett1'. ı . ına arının nun .. e çıkarılmaması şart ve ka •dı ile Eski • gat denilmip,tir. Yoz, öz Türkçe ve A· da,. muhteşem haıtane binası gelmek-

le ihata edilmi~ olacaktır. Daha timdi· gonit mikyasta ıstımllk. ~apılarak bu· şehir camiine vakfedilm~ tir. nadolu . tabirince büyük davar sürüsü t~dır. Hastane, yalnız bugünün değil. 
den ev yaptırmak üzere belediyeye mö· yUk bir park vücuda ıetırılecektlr. Ya- Kitapta Ku • k 1! k 1. demektır. Gat da, Atatürkiin memle- bır asır sonraki modem Türkiyenin 

d k 
.ı_ • b l k (l h l kla r an e ıme e ıme .h . l r~caat e enlerin adedi 2000 i geçmİ.f- ınaa ıte af anma zere azır ı ra Türkçeye tercümo edilmiş, her aye • ketimizi şereflendirdiklerinde söyledik· ı tıyaç arına cevap verebilecek kadar 

tır. Şehrin su ihtiyacını gidermek içın devam olunmaktadır. tin arası da altınla işlenmi~ Yakfe- leri gibi şehir manasına geldiğinden, muntazam yapılmıştır. 
lerle süslenmiştir. tam manasile davar ve yayla şehri olan Pek yakın bir gelecekte, yemyeşil 

Sivrihisarda yoksul Ereğli şirketinin gUmrUk Bu kitapta Allah= Tanrı, Pcygam· buraya Yozgat ismini vermişlerdir. çamları süılenmİf olan bu fİrin yurd 
talebelere yardım muamelesi her = Yalvaç, DUnya = Acun, zen· H avalisile beraber Yozgadın 271,600 parçası, bir cennet olacaktır. ' 

Sivrihisar (Hususi) - Halkın vö- Zoquldak (Huıuıi) - Zonıuldak il· gin t= bay~ servet = bayire, müezzin Yeni mahsul s 
cuda getirdiği himay• heyeti mektep- manıada öıleını ömtiyowm da elinde bu • = apış çagırgan, muvakkaten = nn- • ' ' amsun at koşuları 

. . O lunduran Eretti maden firkatinin, limanda sızın, felah = kurtuluş, melce' = sı· Ceyhan (Huıusı) - Havaların ıyı Samsun (Hususi) - Uzun zaman~ 
lerdekı fakır VG yoksul 7 çocuA'a, her- .. k ·· .. · · v l · · d x. d b · d · b h .. . kullaadıiı e§)'& ve malı:.meden bazılarını gına , teaccup = tanlamak, humma gıtmesı.'. ~~gmur arın meveımm e ya5· an erı evam eden ılk a ar at yant' 
gun, sıcak yemek vermektedır. t vlSi ıanayi kanunundan iıtifad• ederek = kızgınlık, atfı nazar - dakkı göz, ması y uzunden, bu sene pek fazla pa· ları nihayete ermiştir. llk koşud Si· 

Bu tefekkülün, gelecek yıl daha fay· r:imtiıı eeçirm .. i hldı.eainin cereyanı tahkik = Bayın, hüzün ve teessüf -: muk alınacağı umul~_aktadır. Ovalar· vaslı Haydarın İncisi birinci, topçu Ni• 
dalı işler görebilmesi için, şimdklan, 19H yıh içine raıtlamaktadır. kaygu, Vali = ilbay, hamd = öğmek, da pamuk çapalama ışıne başlanmıştır. hadın Bayramı ikinci, Naci Akıncının 
16.zımgelen tcdbı.rler alınmaktadır C' li . k ... . d U . alim = öğretmen, hakim = doğru Yeni yıl arpa ve buğday maheulU Tayyarı üçüncil gelmişler ve 120-50. 

• u.rei §tr en aynı ı:aman a man '\ e .. .. . . . h. l k · "k · ·· ·~• k ld ğ d sozcu, malıye hazınetı = yığın dam· şe ır pazarına ge me te ve gıttı çe 20 lıra mukafat kazanmııtlardır. 
maclu ocağı ıpıetme te o u un an ma • ' - 20 A 30 Y 

S
. . .. 

1 1 
. ga = döğüm, Rab ::cı: Çalap, sahil artmaktadır. Buğday n, , arpa '*'• ' ikinci hnfta koşularında Tevfiğin 

ıvasta iskAn vaziyeti don oGakl•rı •Gin ıuxum u ma zem•Y1 teı· d • ı· . . ı f 3 3- d ı ·· k · · · f • . . k d f d 
1 

_ L •• = enız gırugı ke ımelerı ılc tercüme yu a , ::> para an muame e gormc • Sadaıu bmncı, Abdu lal'{ın Reyhanı 
S

. (H t) l k vıki ıanayı anunun an ay a anar ... sum· d. ıvas USUi - s an umum mti- k ün.h r d k l edilmiştir. te ır. ikinci, Nazmiyenin Al şahini üçilncO 

(für~ C~v.det ~hrimize gelmiş ve iskin ;::=~~;:: ;~;ze=:n ~:::n.-ııü:: Evkaf müdürü bu kıymetli kitabı Bahkesirde Kızılay haftası gelmişlerdir. Birinciye 180 ikinciye 55 
vazıyetını tetkik ederek ııhhat mUc:Hi• . . d. muhafaza altına aldırmıştır. . • . üçüncüye de 20 lira mük&fat verilmit' 
rile temaslarda bulunmuttur. Bundan rUk rearnanı vermekte "· Gene bu tetkikat esnasında iki bin Balıkesır ( Hueusı ) - Haztra~- tir. 
sonra sıhhat müdürile birlikte köylere Ancak hem maden n hem liman i,le· lira kıymetinde antika bir halı bulun· ~a başlıyan Kızılay .. ~aftasının net e Diğer bir kotuda da Çobanın Meı 'u. 
yerleştirilmit olan göçmenlerin ııhht rinde kutlanılabilen bir etY• veya malze· muş, bu da muhafaza altına alınmış • lı ve faydalı .geç~ell ıçın, Kızılay tara· desi birinci, Ya9arın Yılmazı ikinci 
vaziyetlerini glizden geçinnfıı ve !hım meyi firkat v•lo• tetvilıl oanayi kanunun- tır , fından zengın bır program hazırlan • Kara Eminin Necibi ilçüncll gelrnittir; 

gelen maddi yardımların yapılmaaı için dan iıtifade ederek ıümrUkıüz eeçirmit ol· Yeni evkaf memuru ehliyetsiz cami mıştır. . • .. . , K Ve bunlara da 300 • 75 • 26 lira ikra1 
alakadarlara emirler vermiftlr. sa bile bu etyadan limanda kullanı)acakla· hademelerini de değiştirmektedir. Giz- Haf~~nın ~lk ~~nu dolayısıle, ı~ı- miye v rilmittir. 

Sivas • Tokat ve Çamlıbel yollan U· nnı kendi anbanndan alıp limana geçire· li kalmış evkaf mallarını meydana çı- lay m~m.~ssıll~rım ~aşıyan. otomobıl· -.--.... --------
zerindeki yolların daimt tamiri ;çın •· bilmek ı.,;n ııümrük me<ke•Ö müdürluiüne karmaktndır. terle buyuk ~" aeçıt , .. mı yapılmış, Bır agıla kurt hUcumu 
melelere yol üzerinde . d'l k . . k tayyareler vecızeler atmışlardır. Halke- Muf (Husuıi) - Mmıa 20 dakika 

ev ınf8 e ı me • iıtida Ue müracaat ve lnı eşya ıçın tıp 1 • k f . ·ı iT tedir. . . .. ..k Teneke vınde, on eranı ve milsamere verı • mesafede bulunan Hartos kByünd~ 
yenjden idhal olunuyonnUf gıbı ıumru mistir Ertesi gün de fakirlere yemek "1 1 Abd 11 h K L . . · y · \ · • n uş u u a arusunun A.oyu11 

Beygir çiftesinden bir çocuk öldU reımi vermek. mecbunyetınd~~ır. • .. l!~~- büyüklüg"' ünde dolu verilmiş. muhtaçlara, yardımlarda bu- ağılına kurtlar hUcum etmişler, 26 ko-
lzmı· t (H "') - A~ k.. il d diye kadar da muameleler boylece yuru • lunulmuştur. Ayni gün, en büyük peh· '-'Unu parçalamışlar, 23 koyunu da ya• 

USUSı iB oy n on il tü ı · J d ' .. b k 1 J M t f k Ş .. k .. A ki k m f r. k•' •• h il • h ıvan ar nrasm a giıref musa o a arı ralamışlardır 
ne us .a a 8.~191 u. ruye zı .ı ö~ • Totvik.i sanayi muafiyeti dolayiaile eüm· 3 oyun ma SU erı arap yapılmıştır. ·-----·------~:::r--

gıtmek uzere hır ya~ındakı çocugu ••k .. . T r d k 11 ıldıit mev· Id 14 h .. ld .. .............................................................. Ha""' dı·se1er· 
SalAh dd. . al k l k ru ıuı: ıreı;ırı ıp ıman a u an o u, ayvan o u parçası düşmüştür. 

Ş .. ka -~ ınıld ara. k.!0da Açıı· mıttır. zuu bahıolan halatlar üı:erine Zonguldak u ruye yo a aynı oy en ıye ras· . 
1 

• Biga muhabirimiz yazıyor: İnegöl muhabirimiz yazıyor: 
gelmiş ve iki köylü konuşmak için bir gümriiifinün . ·~ıiı tedbırler bu mese eyı Buraya geçen hafta yağan dolu hay- Burada dolu yağmıf, mahsul ıçın 
ağacın altına oturmuşlardır. Arkaıın· bertaraf ctmışbr. .. . . . .. li zarar yapmış, Çanpazar köyünün l.aylı zarar vermiştir. Mezit ve Sulhıye 
da taşıdığı yavrusu SalAhaddini yere Zonauldak ..Umruk merkezı müdilrlu • mahsulleri tamamen harap olmuştur. köylerinde doludan 14 hayvan telef 
bırakan Şükrüye Ali ile konuşurken, ğilnün ve çalıııkan memurlarının devlet ha- Sinekçi köyünde doludan kiremitler olmuş, bu köylerin mahsulU tamamen 
Alinin atı ürk.mil§ ve attığı çifteler kil· zinctini korumak bakımından her zaman bile kırılmıştır. mahvolmuştur. Tahta köprü nahiye· 
çük yavruyu cansız bırakmıttır. Za· gösterdikleri titiz hassaıiyet her tilrlU tak· Gerbengeç köyü harmanlığına da sinde yaptırılan yollar da kamilen bo-

bıta bu vak'ayı incelemektedir. dirin Uıtündedir. gaz tenekesi büyüklüğünde bir buz zulmuştur. 
C" 

- Artık ben de karanını ver• 
dirn. Hasan Beyciiim.. 

Pazar Ola Hasan B. 

••• Kendime aıünuip bir mu-1 
allim arayıp .. . 

• • • Boka öireneceğiın.~ 

Diyor Klı 

••• Ve lıergün de kendi kendi-ı Hasan Bey - Ne o? Yokıa 
me boka idmanları 1apacaiım. Abalı, a.lı4faın tramvayla sefer 

edecek bir ıemte mi taıınıyor
ıun? 

a şısın 
Babıalide mevsimler 
Şair değilim ki: 
Senenin ilkbaharından, ıonbaharın • 

dan bahsedebileyim .. 
Her gün Babı&.liyi brmanıyorunu 

Bu yüzden Babıfılinin ilkbaharından. 
yaı:ından •onb.:harından bahıedebill .. 
rim. 

* Babıalicle ilkbahar c:yllil ayında bat• 
lar. Kitapçı camekl\nlan bu ayda ıarı, 

mavi, al, turuncu, yeıil mecmualarla d~ 
nanır .. mecmualar o kadar çoktur ki İn• 
s n adlarım bile sayamaz.. 

* Kô.nunuevvel ayında yaz baolar. Ar· 
tık ilkbahardaki renkler ka1mamt~ttrı 
mecmualar azalmıf, sayılır bir hale ecl· 
mi~tir. 

* Mart nyile Babıaliye sonbahar eclir .. 
bir iki camekanda ancak bir ilci soluk 
renkli mecmua kalmıştır . 

* Haziran: işte Babıalide kışın ba~ . 
langıcı.. ıonbahardan arta kalan bir ild 
soluk mecmua da bu ayda ölür. 
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j~ORKUNÇ MACER~LAR 1 

Babalarının öldüğü gece 
bunu rüyalarında aynı 
zamanda gören iki kardeş 

•Son Po•ta,. nın müsabakası: 

40 Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo 

Mürün-et n Refah 

kadına tesadüf ediyor. Kadın o ıece Ze-

934 senesi kanunusaninin ü9'i. Per· ı 
ıembe gecesi. Çılgın bir lodoı fırtınası or· 
talığı altüst ediyor. Dallar kınlıyor, ağaç

lar yıkılıyor, camlar sarsılıyor ara ııra 

ıağanak halinde boşanan yağmurdan so· 
kaklarda seller akıyor. Suadiyede Salih 
Zekai beyin köşkünde herkea istırap ve 
endite içiiıde. Merak ediyorlar. İki genç 
kızı Mürüvvet ve Refah ta halecan içinde 
babalarını bekliyorlar. lstanbulda teyze· 
lcri olduğu için ıayet vapur iılemezse ba· 
balarının orada kalacağını ve bunu tel· 
ırafla kendilerine bildireceğini tahmin e· 
derek gec; saatlere kadar telgraf ümit edi
yorlar. O da gelmiyor. Merak ve iatırap 

içinde herkes odasına çekiliyor. Ayni oda· 
da yatan iki genç kızdan bir iki yaı büyü
iü olan Mürüvvet sabaha kartı yatağında 
uyanıyor. Öyle korkunç, öyle acı bir rüya 
ıörmüş ki hala te~irinden kurtulamıyor, 

titriyor, nihayet bir türlü kendini zaptede· 
miyerek hıçkıra hıçkıra ağlamaia başlı-

.kai beyin eve gelip gelmediğini soruyor. 
. Ve safiyetle anne anneyi istasyona gitmek· 
ten vazıeçirmek tekrar eve çevirmek isti· 
;yor. Bundan bütün bütün ıüphcye dü§en 
18nne anne bu defa koşarak kendini Suadi
ye istasyonuna atıyor. Ve orada dam adı· 

nın parçlanmış naaıı ile karşılaşıyor. Ha
dise gece yansından sonra vukua geldiği 
için olduğu yere öylece bırakılmış, hattın 

bir tarafında kanlar içinde 'yüzü koyun 
yatıyor. Naaşın üstüne kapanıyor. Zor
la ayınyorlar 

:yor. 

- Ne oldun abla ağlıyor musun} 
- Refahcığım öyle fena bir rüya gör• 

düm ki.. bu gece babam geliyormut··· Fa
kat. 

- Kanlar içinde değil mi) Yüzü koyun 
yere kapanmış. Bir .kolu kopmuı .• 

- Nasın 

- Sol kolu kopmuı. Yanına koymuş· 
lar. Gözleri yarı açık... Dudaklarında her 
zamanki o tatlı tebeseüm. Ah dayanama
tlım ıokuldum, babama .. babacıiım diye ... 

En eski medeniyetlerden birinin beşiği 
olmug olan Mısır, uzun bir tarihe aahiptir. 
Mısır tarihi millttan evvel 3300 yılında 
Menes adındanki bir kralın saltanatı ile 
baglar. İnsanlann en dindarlarından olan 
eıki Mısırlılar Firavun denilen krallarını 
yer yüzünde en Ufu Tanrılarının bir tim• 
eali ıibi ıörürler ve onun ıahsına tapar· 
lardı. Bir çok ıülalelere ayrılan Firavunlar 
saltanatı, zaman zaman Asurlulann ve 
Babillilerin Mısır ıeferleri ile büyük teh
likeler geçirdikten sonra, milattan evvel 
5 2 5 yılında Perılerin istillsile nihayet bul· 
du. Persler yani lranlılar, Hint hudutların
dan Ege sahillerine kadar muazzam bir 
imparatorluk kurdukları sırada Mısırı da 
zaptctmişlerdi. Mısır bir lran eyaleti oldu. 
Büyük lskender İran imparatorluğunu yı· 
karak kendi muazzam imparatorluğunu 

kurarken, milattan evvel 332 de İssus mu· 
harebesini müteakip Mısıra sahip oldu. 
Az sonra İskenderin genç yaşında ölümü 
imparatorluğunun ceneralleri arasında tak· 
simi ile neticelendi. Ve Mısır Lagusun 
oğlu Batlamyoı = Ptolemc'in eline ıeçti. 
Bu sülaleden meşhur kraliçe Kleopatra'nın 
zamanında Mısır miladın 31 inci yılında 
Aksiyum muharebesile Romalılar tarafın· 
dan zaptedildi ve Mısırın fatihi olan Av• 
gust burasını bir Roma eyaleti yaptı. İm· 
parator büyük Teodoryos Roma impara• 
torluğunu şarki ve garbi adlarile 395 se
nesinde ikiye taksim ederken, Mısır gark 
İmparatorluğunun hissesine düştü. Bizans 
imparatorluğu adı ile de anılan şark impa
ratorluğundan, dünyanın en işlek bir tica
ret yolu üsti.indc bulunnn bu zengin mem· 
leketi, Halife Ömerin zamanında As oğlu 
Amirin kumnndasındaki Araplar zaptet· 
tiler. ( 641 ) Emevi ve Abbasi hilafet ve 
saltanatında Mısır bu İslam devletlerinin 
en mühim bir eyaleti olmuştu. Abbasilerin 
devrinde Ahmed lbni Tulun adındaki bir 

- Aman ıus abla çıldıracak ıibi olu
)'onım. Demek ikimiz de beraber o fena 
rüyayı görmüıüz. 

O akşam lodosun şiddetinden Haydar· 
paşa vapurları işlemediği İçin merhum Ze

kai bey Beşiktaştan Üsküdara geçip ora
.dan Haydarpaşaya gelmiş, gece treniyle 

Suadiyeye çıkıp ellerindeki bir c;ok paket· 
lerle demir yolunu takiben giderken he- Türk kumandanı istiklalini ilan ederek 

mutlak babamıza nüz hareket etmiı olan tren vagonlarından Mısırda bir Müsliiman • Türk devleti kur· 
birine nasılsa çarpmıı vagonun altına düş- du. ( 868 • 905) Tulun oğullarından Mı- Haydi kalkalım, 

bir ıey oldu bu gece. 
Fırtına blltün ıiddetiyle devam edi-

7or. Ortalık henüz ağarıyor. İki ıenç kız 
ailaya ağlaya aeağı iniyorlar. Anne anne
lerinin odasına giriyorlar. ihtiyar kadınca

iız kalkmıı. Mangalın başında kahvesini 
içiyor. Ona olduiu eibi aalntıyorlar eör
~ükleri \,u fena rüyayı. 

müş ve parçalanmıı. 

Hadise böylece cereyan etmi;ıtir. 

Daha bir sene evvel vefat etmiş 

ı;ırı almağa muvaffak olan Abbasiler, bi
raz sonra l\.iehmct İsmindeki diğer bir 

olan Türk kumandanının istiklaliııi ilfın etmc~ile 
ihtiyar anne annenin ve berhayat bulunan 

.iki genç kızın ağızlarından dinledim. Za· 

ve Erenköy 

Salih Mahmul 

Bigada mektep sergileri 

Y aılı kadın bunda açık bir tcamet gÖ· , 

rüyor. Çocuklara annelerine bir tcY ıöyle
memelerini tenbih ederek kendini ıokağa 
atıyor. Fırbna kıyamet kopanyor. Bu sa
atte ıokaklarda hiç insan yok. Ne yapaca· 
iını, nereye gideceğini bilmeyen ihtiyar 
anne anne istasyona giden yolu tutuyor. 
Biraz ıonra yolda aHacı nineı> denilen a· 
ra mra evlerine gelip giden bir köylü sütçü 

Biga (Hususi) - Ders yılı sonu 
münasebeti.le ilk ve orta okul mektep· 
lerde sergiler açılmı,tır. Çocuk velileri 
yavrularının el emeklerini çok beğen
mişlerdir. 

Mühim bir 
His meselesi 
Önünde 
•Kız kardeıim ölmü§tÜ. Eniıtem ye• 

thn kalan iki küçük çocuğuna bir müd-
4et yalnız batına baktıktan sonra, hak
kfle baıaramıyacağını sörerek evlen • 
meye karar verdi. Dul kadın almak is -

temiyordu. Münasip bir .kız aradı. bu
lamadı. Ve nihayet beni aklından ge • 

tirdi. 
Bir gün bir dost vasıtasile babamın 

ağzını yoklamı§. Çocukların teyzesidir, 
yarım annesi demektir, tam anneleri de 
olabilir, dedirtmiş. 

Babam, annem ilcisi birlikte bana 
JDeaeleyi anlattılar, ayni zamPnda da 
tamamen serbest olduğumu ilave etti· 
ler. Fakat ben hissettim .ki evveli ço • 
cukların yabancı bir kadın eline düımi· 
yecek olmaları, sonra da eni§temln kız 

lı:ardeşimi (ok geniş yaşatmış olan büyük 
ıerveti onları bu kusura içten içe taraf· 
dar yapmıştır, fakat ben eniştemi eünün 
birinde belki koca gibi sevebilirim am· 
ma, kız kardeşimin yerine geçmekten, 
mahiyeti pek anlatılmaz bir Ürperme 
duyuyorum. Siz ne dersiniz teyzeci -
iim)>ı 

..... 

benzer bir mesele karfısında kalmıt ol
duğumu pek iyi hatırlıyorum. O vakit 

aaJiba umumi hatlan itibarile ıöyle de

mittim: 

<ı Din telakkilerinin çok kuvvetli ol
duğu devirlerde din, muhafa.zakar ah -

lik prensiplerinin çok kuvvetli olduiu 
devirlerde de ablalı bir aenç kızın, öl-

müt kız kardeıinin kocasına varmasın

da hiç bir mahzur cörmezdi. Fakf't halk 
bu gibi rabıtalan sevmez, onlara iyi 

ıözle bakmazdı, ben yine bu fikirde • 
yim.» 

Fakat bu yeni meselede, kabul etti • 
iim prenıibe taban tabana zıd bir hü-

küm vereceiim. Bunun üç tane sebebi 

var. Birincisi küçük yqta bulunduklarını 
ancak tahmin ettiiim çocuklan ahliki, 
his ve ıefkat derecesi belirsiz bir kadı • 

nın eline bırakmak kaysuıudur. ikin • 
ci eebep ailenin bu talebi derhal iyi kar-

tılamıt olmasına bakarak damadın her

kesi memnun bırakacak bir yaradılıp 

malik oldujunu eezitirndir. Üçüncü ıe
bep ise bizzat genç lumı bana bu mü • 

racaah yapmlf olmasıdır. Demek ki o da 
bu talebi üerinde durulacak bir teklif 

olarak ıöıtermiftir, ıimdiden eniıtesini 
koca aibi aevebilec:eiini dütünmekte • 
dir. Bu vaziyet önünde artık fazlasım 
pek dİİfÜDIDelDek liundır, 18Dmm. 

TEYZE 

Mısırı yeniden kaybettiler. Mehmedin kur
duğıı Ahşıdlar devleti de çok sürmedi 
(935-969), Mısır Fatimilerin eline geçti. 
Fatimilerden sonra 11 75 Eyubilere, 
onu müteakip Menl\ıklere intikal eden Mı
sır sultanlığı, 15 1 7 de Yavuz Selim tara
fından Osmanlı imparatorluğuna ilhak e· 
dildi. Vali Mehmet Ali Paşanın isyanından 

sonra 1841 Londra muahedesile, ismen 
Osmanlı devletine merbut, hakikatta müs
takil ve İrsi bir hidivlik oldu. Mehmet Ali 

Amerikada 
29 yaşında 

Müthiş bir haydut 
Bir düzüne çocuk ve bir 
kadın kadın kaçırdıktan 

sonra yakayı ele verdi 

Nevyorktan yazılıyor: 

Amerika zabıtası son iki üç hafta için
de Amerikayı kasıp kavuran adamların en 
azılılarını ele geçirmiştir. 

May\sm birinde meşhur Alvin Karpis 
yedisinde şeriki cürmü Habelli yakalan • 
mıılardır. Bunlar müteaddit cinayetlerin 
failleridir. Ayni eünün gecesi Senfran • 
çiskoda bir milyonerin küçük oğlunu ka
çıran Vilyam da yakayı ele vermiştir. Bir 
hafta sonra da korkunç insan kaçakçm 
T omas Robinson tevkif edilebilmi§tİr. 

Robinsonun cinayetleri pek korkunç ol
duğu için ele geçmesi Amerikalıları çok se· 
vindirmiştir. 

Robinson 29 yaşındadır. ve Noıvillde 
doğmuştur. Orada bazı ufak tefek suçlar 
iıledikten sonra Luesville giderek büyük 
petrol kumpanyalarından Stoll Opil Kom
pani müessesesine girmiş, bir müddet ça
lııtıktan sonra müessese direktörünün has
ta olan kansını kaçırıp 50 bin dolar fidyei 
necat istemiştir. 

Robinson bundan sonra bir düzüneye 
yakın çocuk kaçırarak hepsinden de fidyci 
necat almı§tır. Robinson ele geçmemesi 
kıyafet ve ıeklini değiştirmekte pek büyük 
muvaffakiyet göıtermesinden ileri gelmiş
.tir. Son defa adın kıyafetinde gezmekte 
iken baıka bir meseleden dolayı aranmak· 
ta olan bir yankesici olduğundan ıüphe • 

17 - Büyük Ehramın Yapılışı 

ile haleflerinin Sudanın ilhakı ve Mııınn noı'un mezurlandır. Bir çizgisi yüzlerce 
imarı için yaptıkları büyilk maeraflara mu- metreyi ıeçen muazzam birer taş yığını 

kabil Franea ve İngiltereden istikraz yapıl- olan bu mearlar, ıahıs1arına birer Tanrı 
mıştı. Bu yüzden Fransa ile İngiltere Mısın sfbi tapılan Firavunlar tarafından çoluk 
mali bir kontrola tabi tutmuşlardı. 1881 de çocuk, kadın erkek Mısır halkının sopa "'e 
J\rabi Paşanın isyanında Hidivi ve İngiliz kamçı altında angarya suretile çalıştınlma-ı 
menfaatlerini korumak bahaneaile İnıil· 11 ile yaptırılmıgtır. 
tere Hindistan yolunda bulunan bu mühim Ehramların yapılışındaki aiır çalışma 
memleketi işgal etti. Nihayet cihan har· prtlarını canlandıran Richter"in bu tablo. 
binden sonra milli bir kıyam, 1921-1922, ıunda, bir tahtırevan üstünde me!Zannın 

İngiltereyi Mısıra istiklalini vermeie meo· lnpatını tefti§e gelen Firavun Kefrcn ilfl 
bur bıraktı. kanımı görüyoruz. Kraliçenin tahtırevanı 

Ressam 1. Richtcr'in yukarıdaki tab- yere indirilmiştir. Esir tebaasının omuzlan 
losu, eski Mısırın yer yüzünde birer eıi üıtünde oturan Firavun, binlerce masum 
daha bulunmıyan abidelerinden Gize Eh· insanın hayatına mal olmakta olan muaz-
ramlarının en büyüğü olan Kefren ehramı· 
nın yapılışını tasvir etmektedir. Bu Ehram· 
lar milattan evvel 2600 ile 2600 yılları 

zam mezarını memnuniyetle seyretmek• 
tedir. Sağ tarafta, abidenin mimarı, eseri
nin planını göstererek hükümdara izahar 

arasında hüküm sürmüı dördüncü ıiilile- vermektedir. 
den Firavun Keopş, Kef ren ve Mikeri· Repd Ekrem Koçu 

Kızılcahamamda çolc. garip bir vale.' a 

Parasını ekmeğin içine 
saklıyan köylü 

Biraz sonra karnı acıkınca yaptığını unutarak 
ekmeği de, paralan da yedi 

Kızılcahamam muhabirimiz yazıyor: 

Kazamıza bağlı Saraycık köyünden Ali 
Hoca isminde yaşlıca bir adam Yabanova 

pazarına satmak üzere bir düve götürmeğe 

kalkar. Karısı yolda yemek için bir kaç ta· 
ne gözleme yapıp heybesine kor. Ali Hoca 

pazarda düveyi 6 kaymeye ı;atar, parayı -

da, düşürmiyeyim diye, heybesindeki bü

külüp katmerlenmiş gözlemelerin arasına 

güzelce yerleıtirir. Heybeyi sırtına vurup 

köyüne döner. Bir hayli yol aldıktan son· 
ra karnı acıkır. Heybesini indirip açar ve 

yağlı gözlemeleri çıkarıp di~i olmadığın • 
dan bükerek geveleyip yutmak suretile bir 

ili karnını doyurur. Evine eelince karısı 

düveyi kaça sattığını sorar. 6 kaymeye 

verdiğini söyler. 

- Parayı neyledin deyince, gözleme • 

leri y~iği hatırından <Jıkarak ((heybede meleri yumuşak gözlemelerle beraber y& 

gözlemelerin arasında>ı der. Kansı heybe
yi karıştırıp bir şey göremeyince adam • 

cağız biraz düşünür. «Eyvah 1 Karıcığım 
ben parayı gözlemelerin arasına koymuş· 

tum. Yolda karnım acıktı. Unutup kay • 

miş olacağımıı der. 

Karısı feryada başlar. Şimdi biçare lca· 

dm kocasının bu aptallığını köyde kom • 

şulara anlatıp dert yanmaktadır. 

lenilmiı. Bu ıuretle yakalanmış ve aııl hü· ı yapılacaktır. Bu korkunç caninin ölüm ce
,viyeti meyda11a çıkmı.1tır. zaeına mahkum olacağına muhaJ..kak na • 

Robineonuıa muhakemeai buaünlerde zarile bakılmaktadır. 



Bir sene içinde 1 O milyar 
kişi sinemaya gitti 1 

Sinemaya en meraklı millet fngilizler, 
en çok film yal!an yer de Amerika. 
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AFITIK YAZABiLiRiM 1 

AbdOlbamld nasıl kayboldu? 
Y ucın: Brnıel T tılıı ( ErcUrnlld Ekrem) -·- • 

(lat11f11D Jtdelde ptirdJll ata N. Bey redlnpt ve paltosiyle ~ 
cZatı akcleü hlın.,.nJanmn YıWa .. - Peki. efebdiml 

ıaımdu alfuebtle ltua hainler marife- 1ht a.ldka ....,. hafltitip. ikinci m• ,. 
f11e Wr ,_ti m8vlıule blcbnlımt elclukla· aabip ve mabeyinci Arif bey "8fbap ver
ma 4aiı kOllUU muirren Wr fa7ia ....,, N •• be7la trllı w aDedip etme • 
_.. •• kia eaaaau•ler •e bu ..,.,. te- ..,ı müuker• ..U,ttrlarcb. 
JM .. ., ...ıu;,ette a«Srfilmflttflr. AWi Karu verdiler: Amedilecekti. 
latlnl6I mGl6klnelerini Wtuar Wicak deıhall 
•ert .. ıA Miiclan elem •• ~ eclen Zira. eler hakikaten Beyoilu maha& • 
.., .. Wr WdHenia lapllah w.ill ... ol- linde bayle bir pyia vana, bu Av~ 
...... illlttar iti8 biaat 6Wei .-İT• • matl>uatana akaeder, oradan da bizim ae • 
ı.lıae lltila etmelrten p.JTi pre llalama • faretler vuıtuile •raya bildirilir, 't> IUIAD 

Zha etıafı ~· ltaluaan da it fenaya vamch. 
ptierd• lıılt 'biri bU.mıca fll1W itimad Bir cie. cumal, telpaf teklinde. aÇ.k o-
4ei1Wh'· lencleleriae yeniden hayat bah· larak verilmitti. Ve W)'lece. BqoiJa n 
....... elan iratlei .-iTeleriae kol · Yıldız telpafllaıaelm banun me.ım. 
laft ...... ır.ı. • ..mde kenılli duct1tle milttali olmuflarch.; Ondaki memurlar da 
auntazınm. fermanı ileride ~ eclebilirlerdi. lyiti mi1 

llraJi Devlet azumduı N..» Arzetmekteıı batb ~ yoktu. 
N .. ley ita metni okudu.. Bir daha o • Ba,Utip önün& ilikledi. hünlcar dair..W 

Wa. Kalım katladı. cebine koydu. ..,. ))oylada. 

* 
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Yazan: Orhan Selim 1-----------, 
KAN KONUŞMAZ! 

._ _____ Son Postanm Edebi Tefrikası: 9 

Sen yorganlarını dikmeğe bak. Mahal- - Mahallenin namusuna söz eden 
lenizde yeni yeni kerhaneler açılıyor. herifi karftna almıf konuşuyorrnn. 
Aşifteleriniz allı yeşilli atlu yorıan ia- Git Allahaşkına 1 Peki, ııramızı bekli
ter.. yelim. Yediğim tokadın altmdıı kalır -

İngiliz generalı Sir Jhon Sheye cevaplar 

Ali usta, çat! diye tavlanın kapağını sam bana da ... 
kapattı. Nuri bey yine tcl&,landı. Yorgancı 

Yorgancı Selime baktım. Ölü gibi. Selimden korkmağa baflıyor. Demin 
Sapsarı. Feyzi kalfa Selimin ollerini bizim kinaye sanatının karışısnda bö
tutuyor. Muhtar, köşesinden, azarlar bürlenen hazret, Selimin sanatsız söz
gibi söylendi: !eriyle süt dökmüf kediye benzemek -

Yedinci· ordu kumandanı Atatürkün 
Enver Paşayagönderdiği tarihi rapor 

* * * 
- O ne biçim söz Nuri bey} Mahal- te. Korktuğunu korkmaia başladığı -

lemize yeni taşındınız ama, ne de olsa nı ıfüdcrinden okuyorum. Ah, hocam 
mahallenin namusu sizin de namusu- ah, korku gözlere naııl girermİf me -

Büyük Dahimizin bu raporu yalnız General Falkenhayımın Yıldırım Orduları grupu Kumandanlığına 
getirilmesinin mahzurlarını göstermekle kalmamakta, onun nüfuzu nazarının daha 19 yıl önce devlet 

idaresinin en ince noktalarına kadar nasıl iılemiş olduğunu da anlatmaktadır 

1 

nuz sayılır. ğer ~ Sen hiç korktun mu~ Ben bir ke- - 4 - ( •) 1 cıahz ve talepte daha ziyade musır veıı J 
Nuri bey ayağa kalktı: re korktum hocam, ıözüme talaş bat- (Filistin) deki lngiliz ordusu 191 7 se- ((muannit olmak mecburiyetindedir.» 
_ Mahallenizin namusu ne diye tığı ıün. T alaf bir ıMüme girdiydi a- nesinin birinci kanun ayı sonunda bir du- ((Dit• taraftan bükUmatı mülkiye-» 

benim namusum sayılacakmıf, dedi. ma, bana öyle geldiydi ki iki gözüm raklanıa devresine girmiıti; (Nablus • Tu- «n.İn icai tammı umumi bir anartiye» 
Mahallenizin bu kadar namuHuı: ol - birden kör olacak. Kör olmak hocam, lükerem) hattına çekilmiı bulunan Os • «aürüldeaen hayab umumiyeyi idareye» 

hir ıörmemok •• Vay anasını deh~etli ,1t1anlı orduıuna taarruz için muvasala hat- «mini olup hukuku ahali namına ne» 
duğunu bilseydim gelmezdim. Yarın - Y Y 

şey be ... İki ayaiım, iki kolum kesil • larını hazırlamağı lüzumlu görüyordu. cımüteaavv• M klffeaini adlü hakka» 
dan tezi yok... Bu eınada General Falkenhayn Osman· «musaJİr •e blaaenaleyh ahalinin tn-» 

1 F k 1 sin razıyım, fU yüsümde tek kalan 
Yorgancı Selim e lerini eywi a - Iı ordusu ve kumandanları üzerindeki nii- <ıyidi nefretini lllllecldi bir tekilde bal-o 

f d k N 1 Pencere kapanmasın.. ı a an urtardı. urinin üstüne atı ır- fuzunu tamamen kaybetmiı bulunuyordu. <ı etmek itiyadı Anll'iaindedir.n 
ken Doktor Süleyman beyle ben araya Hor ne hal ise, llfı uzattık. Gelelim Bunun sebebi ahval ve ıeraite urgun ol • «HükUnıeti millİ)'enin &ai tanımı,., 
girdik. Selim bizi tartaklıyarak bajın- hiklyemize. mıyan askert tedabiri ve siyaai bir takım cıbir kuvvei zalNtenm fıkclanii mutla ·» 
yor: Nuri beyin korkusunu yakaladım ya, manevralara airiımiı olması idi. Eğer bu <ckmdan ve d..m ihtiyaç ile alelUınumu 

ben inadıma kibarlaftım. İnceldim ho· zatın bütün verdiği emirler Türk kuman- .-memurine tiri olan irtikip, ibtikir veo 
- Ulan hergele. Kamıf kalemine 

cam, nerdeyse kırılaea.Aım. Bilirim sen danlarınca aynen tatbik edilmiı olaa idi, «auilatimalden •e memW'İnin keyfiye-» 
mi güveniyorsun? Daha dün °eldig" İn d.:ı..1.. bir L_ı im • diyeceksin ki yine: «bu ıefer de doğ- Filistin cepheai. daha 191 7 senesi İçinde aten :.,.ün 111Ue ıe esinden ve» 
mahallenin namusuna söz edecek sen • dı=---1- • utla'--d • ru yapmamı9sın, korkan bir insanın yıkılmaia mahkumdu ( 1 ) • Esasen bu za- «umuru a u,.t111111 ıureti m ııua a lf-» 
mi kaldın? Ulan senin maaşını bizim kartıaında böyle ataiılık oyunlar yap· tın (Yıldırım ordular grupu kumandan • <ılememekte olmumdan ileri ıelmekte-u 
mahalleler veriyor. mak alçaklıktırfn Deme be hocam. Ben lığı) na getirili§i, daha o zaman, Türk ku- «dir.» Bu eabap bayatı umumİyeyi her» 

Muhtar, imam, bütün kahvedekiler İsa peygamberin dininden değilim. mandanlarını hiç memnun etmemioti. Ken- «kö,ede ve h• beldede e1Umdan çil-» 
toplandı. disinin bu vazifeye tayini sıralarında 7 inci «rütmeldedir. la,ei umumiyenin ve U·» 

Bana fiske vuranın lıafasına balyozla 
Nuri bey, bizim Selimi tutmamızı · Türk orduıuna emir ve kumanda etmekte «muru ticariye •e ildiaadiyenin müthif• 

inerim. Canı en çok nerden, nasıl acı- ,_ «b"ar a!!-atle :_L:..-ta '-··'----- _,,,!_!» fırsat bildi. Delikanlının yüzüne ka - olan Atatürk, bu zatın bu mauma getiri- ur -- ,_,._ a1&11111 

k 1 k b k yacaksa ordan, O usulle yüklenirim üı- li•ı'ndekı' mahzurları, devrin mütehakkim «aıliyeclendir. Buaün bir para meae-» ç.ama , a ça ça ir to at attı, hocam. .. 
Ben işi anlıyordum. Bir itift• dokto- tüne. ve mağrur baıkumandan vekiline - ken· cıleıi bUd olrmqtur ki bu dert ne aba·» 

- Nuri beyfendi, dedim. Siz şöyle· diıine hla aelis ve vazıh ifadesi. ve mektep «lide, ne memurinde emniyeti ati bı-» 
ru yere yuvarlıyarak NuriniR üstüne 

siniz, böylesiniz, aılantınız, kaplansı- sıralarından itibaren, bütün hayatı müdde- «ralanamakta Te erbabı namuıu alü-1> 
atılan Selimi bütün gücUmle tuttum ki -ı·-dd---..1 d k nız, gel gelelim, si•c:len rica ettiğim tince göstermekten çekinmediği cesareti « muaa ~- tecerrü e aev ve» 
Selim haykırıyor - : • b k ecllr (Z) K ...... nenin adresini vermiyorsunuz. medeniyeıile - açıkça yazmı§tı. Yalnız Ge· <cıc ar ebne t • » 

- Bırak beni Nuri usta! Bırak! To- Haydi diyelim ki ben tek gözlii bir ne- neral ve falkenhaynın bu vazifeye getiril- «Binaenaleyh harp devam ettiii hal·» 
kat attı bana bel Ulan bana yorıancı rifim. Fakat burada bu kadar bekar, mesinin mahzurlarını göstermekle hlmı • ade kartuında bulunduiamuz en bii-:ı> 
Selim derler! Bırak beni be usta!.. yakışıklı delikanlılar var. Onlar mem- yarak kalemini siyasi, idart, adli ve hatti «yük tehlike laer taraftan çürüyen bİ-» 

D b k w S ı· deci' Ş içtimai yaralarımızla askeri hatalarımıL ü- cınayi muazzam ealtanahn bir gün dahi-:ı> - ur, ıra acagım e ım, ım nun olurlar himmetlniEden. u adresi 
D S b b. f · b d zerinde - en mahir bir operatör eli ııibi • «len birdenbire Te hep birden çökmeaiu 

ur. a ret ıraz. şın ucu ana a lutfedfn. Şu atiftenin adını söyleyive- <ıihtimalidir. 
dokunuyor. Dur. Nuri beyle benim de . Çü kil bil' ki K gezdiren ve ııelecek yılların arkasındaki 

rın. n ıyorum « .. · ... ne • muhtemel hadiseleri ortaya koyan büyük ır2 - Vuiyeli wnumiyei aıkeriyeı> 
konuşacak bir çift sözüm var. !ora - lem buyurdunuz: ama, muradınız bir dahimizin bu tarihi raporu, aynen, ıöyle «harbin yakm bir atide hitamına iıareb 
yım, cevab versin. Dur be Seli.... tek K •..... noycff; afifteler dediniz a - diyordu: «vermemektedir. Müttefiklerimizin da-ı> 

Doktor düştüğü yerdea kallcmlf yi- ma kastınıı: bir tek atiftedir. 20 Eyl61 917 «rahatı askeriye ile dütmanlanmı:11 ıul-» 
ne yardımıma gelmişti. P'eyllİ uıa da Daha neler aöylemedim hocam, da- «Vaziyeti umumiye hakkındaki mü·» <'ha mecbur eclecelderi, artık mevzuu. 
Selimi sakinleştirmek için ujraftı. De- ha neler. Ama herif cevab vermiyor. «taleah iciunemi berveçhiati arzedi -» abahıolmayıp Almanlar miinhaaıran» 
l'k 1 .. t .. d"l kah i .. rum «idarei sevkülcey11"yeyi (ıelinis bizi• ı an ıyı go ur u er ve oca mm Yoreancı Selim yine •ptedilmez hale a,o :» 
yanına. Ortada, karşılıklı, benle Nurı geldi. «Meml«!ketia mulkadderatı umumi-» «mall6p ediniz!) .... ına raptetmiılerdlr.)) 
be k ld k E k f k be d N «yesini idarede mes'ul ve methaldar o-» <cDütmanlarınmaı birbirindm ayrılm1->> 

Y a ı : v a ete ıln en uri Baktım ki keyfimce, ne '"'alan söy- <ıyacaklarını z·-·.. ao"aterm-'-te olupu 
be 1 N · J «lan zab de•letlerinin ifadatımı biç birn - • e1' 

Y e un usta.» leyim, kedinin fareyle oynaması gibi, «bedbinlile ve telita hamletmiyerek» «düıman ahalinin sefalet n mabrumi-» 
Gavur Cemal hoca yine o kalın lc:ah- hırpalıyamıyacağım Nuri beyi, sözü akemali itidal ve ciddiyetle teWdü ede-» <ryeti daha az olmak ve kendi itikatla-» 

kahasıyla güldü: kıaa kestim : aceklerine itimadım, mülihuatum iba-» «nncaı emin bir neticeye vuıl olmak ih-J> 
- Sahne müthiş be uata?. dedi. _ Madem ki, dedim, ıiz söylemi • <tta edebildiiim en viai mikyaat. taa·» «timalile bizim dayanabilecefimis ka ·» 
Usta da güldü: «vire saik olmuıtur:ı> «dar imtidadı harbe tahammülleri ta -» 
- Öyle, dedi. Sahne müthit. Be - yonvnuz, öyleyee ben vereyim adresi. cet - Ahvali wnumiyei memleket» abiidir. Binaenal.,h harp daha çok İm-• 

nim tek gözlü suratım ne hala airdi, (Arakası var) «her feyden evvel nazarı dikkati ca ·» <ıtidat edecektir. Bu harbin hitamı a -• 
bilmiyorum ama, Nuri bey, mümeyyi- ----------·-- ' · ' ' ~ - diptir. Harp, her milletten olan, anası-» cınahtarları bizim partinin elinde delil-» 
zinin karşısına çıkmış gibiydi. 1 <mmızı bil&istiana ıon dereceye getir ·ı> «dir, neticesini çıkarmak IUam ıelir.• 

Bir Doktorun «mİflir. Ahali ile idare araeındaki re -» <c3 - Türkiyenin vaziyeti askeriyesi» 
- Nuri bey, dedim, biz cahil İntan- b im E ı · d kal ıcşudur·.» GUnf Ük <cva ıt sar11 lfhr. v erın e an a·» 

laraz, ne olacak, hepimiz eınaf aüru - Pazar <rhali ya kadınlardan, ya acizlerden ve-» ((Ordu, harbin edvarı İptidaiyesine» 
hu .. )) Notlarından (*) ııya firarilerden ibaret olup mahıulah> «nisbetle fevkalide zayıf; bir çok or-• 

Gavur Cemal kızdı: -------------' «siyi ve amelleri kendi idamei hayat-» ııdularm mevcudu, lizun olan miktann» 

- Beğenmedim bu sözö uıta, de -
di . Kinaye, telmih sanatına uyiun düş
müş olsa dn beğenmedim bu sözünü 

- Ne yapayım, hocam, söze böyle 
başladım işte. Fakat, dediiin aibi he
rif in kinayeden filan anladığı yok. Sö
ze böyle bcwlayıfım onun fat1ınlıiını 
giderdi. Birdenbire: 

- Ne olacakmış, diye baiırdı, ne 
demek istiyorsun} 

- Hiddet etmeyin aslanım ,dedim 
Bir iki sualim var size. Mahall•mizde 

Kerhanlerin açıldığından bahiı bu
yurdunuz. Al yeşil atlas yorgan istiyen 
aşift~lerden dem vurdunuz. Şu kerha
nenin adresini biz de öğren9ek. 

Nuri bey duraladı. Ben: 

- Haydi, dedim, haydi Nuri bey. 
Şu evin adresini söylesenize. 

Yine cevap yok. 

Sıtmadan ileri gelen darına kafi değil iken hükumeti mili •D !!beıte biı'.i gibidir. MemJeketin İnsan» 
Siyatik ağrıları . <ıkiye ve askeriye onlardan, açlık ve Ö·» <cmenabii, nokaaaı ikmale muktedir» 

<ılüm mukabilinde, mal ve mülklerini\) «deiildir. ıı Sai elinde bastonuna dayanarak o
dama giren hastanın yüzüne baktım. 

Gözlerinin akı donuk bir hal almıı 
ve rengi sapsarıydı kanı uçmuıı dudak
ları genç yatında ve henüz bir ameli
yattan kalkmıı hastaların solukluğunu 
taşıyordu. 

Kocaman bir de dalağı vardı. 
iki sene sıtmadan yatmış. 
Kanda bozuk şekilde plazmodiler 

mevcuttu. 
Romatizma tedaviıi yapılmış kaplı

ca tavsiyelerine inanarak gitmiş fakat 
her kaplıcaya giri§ten sonra ateşle mü
cadele ettiğini hikaye ediyordu. 

Bu tiddetli ağnlan için günde 1 
gram kinin arka kaba etlerine bir ay 
içinde on sekiz gün ıırınga ettim. 

( * ) Bundan evvelki yazı 24 mayıs ta
rihli nüabamızdadar. 

Ayni samanda bugünkü Türk gençliği
ni alakadar eden bu yazıda biraz tafsilata 
ııirmemizi mazur görmelerini sayın İngi • 
liz reneralı (Sir Jbon Shey) den rica ede· 

• c.~ 

( 1) « .•• (Falkenhayn}, karargahını Şa
ma göndermiş ve umum kuvvetin timale 
doğru çekilmesini ihzar eylemişti. Derdes
ti icra olan bu tedabir tahakkuk etseydi 
Türkiyeyi derhal Filistinin ziyaı neticesi 
karşısında bırakırdı. ıı - (Büyük harpte 
Türk harbi) isimli eserden. Yazan: Lar -
ıer; tercüme eden: M. Nihat. -

<lHatta 7 inci ordu gibi bütün mem-» 
cdeket içinde ikmal ve takviyesine ça·• 
«lıtılan yeıiııe orduyu dahi daha diif-• 
«mana bir tek kurıun atmadan kuvvet·• 
ııli tutmaia imkan bulamıyoruz. Ta •» 
«kati umumiyeye bir misal olmak ü.ze-u 
<ere arzedeyim ki cihanın en mütkül iı-• 
«ferini ıönnek üzere biner mevcutluu 
«taburlarla bana ıönderilen 59 uncull 
<cfırkanan o/o 50 si ayak!a dunnağa me-ı> 
((Calsiz zuafadaa ibaret olduğundan» 

<ıtefrik edilmit Te sailam kalan efrat» 
«17-20 yapndaki ne,vünemasız ço .,, 
«cuklarla 45-50 yaıında ameli man-11 
ııdalardan ibaret kalmı~hr. » 

oDifer en iyi fırkaların taburları daıı 
«İstanbuldan bin mevcutla hareket ven 
ecen kuvvetlisi 500 mevcutla Halebeı> 

<cmuvasalat etmiılerdir. Bu halin esba-» 

<(bı, bayatı umumiyeye ve hükUıneti» 
«mülkiyen.İn kuvvetine tibi ve binaena-» 
cıleyh bugün aalabı orduların elinde ol-• 
omayan ivamile merbuttur. Bu miaab 
aıöateriyor ki bütün menabli toplaya-• 
«rak ufak bir lnaınını dahi kavi bir bal-• 
«de bulundurmaia im.kin yoktur. Za·• 
« bitamn kemiyeten n keyfiyet• nok·• 
«sanı muhtacı izah delildir. 

ccCephelerimizin matalip ve ihtiya-» 
cıcatı ise şudur:» 

((Garpta düımanla kuvvetli bir te ·• 
<unu yoktur. Ancak payitahhmıa ol ·• 
«han ile olan muvaaalai bahriyesi do -• 
«layııile en zen8İJı mamuremiz bulun-• 
«doğundan ıarp cephelerimize dU, ·» 
<cman tarafmdan bayati darbeler ineli-• 
«rilmeai ihtimali mevcuttur.» 

«Kafkasyada vaziyeti askeriye hali• 
«tevakkufta olup tarafumzdan istirdadı» 
«mü ata te,ebbÜI mümkün dejildlr. • 
«Rualann, ahvali dabiliyeleri ve Avra-» 
cıpaya ihtiya.çlan fa'al bulunmalarma• 
«pek saik değilıe de her hangi bir M ·• 

<ıbeple Rusların buna tefebbüa ettlderf• 
((halde bunu men veya tahdit etmek• 
«bizim kuvvetimize tabi olmıyan bin 
«meseledir. Rualar kendi buarbklan• 
«ve kendi vaaataları niabetinde İf ıö -• 
arilrler ve bunların müsait olmadaiı• 

ayenle tevakkuf ederler.» 

«Irakta İngilizler hedeflerini iatihsab 
«ebniflerdir. Binaenaleyh daha ileriye• 
«temdidi istila etmeıi için esbabı aİya· • 
«1İye Te iktisadiye veya askeriye mev·• 
«cat olmaclaiı kanaatinde,ün. Maaba·• 
«• ei• düpnan temdidi barekit T• İk·• 
atiaaha muvaffakiyat edene saJİab• 
amevcudeye meaell Maaul'un da İl&·• 
a..U bayab umumİyeıye bir darl>eb 

cdıat'iye rna1ıİ7etİnde olamu. Denile ·• 
«bilir ki vaaiyeti umamiye adeta deiif-• 
«memİf olur. O halde bu cephede dahi• 
cıbir intizardan batb bir teJ Japamu. • 

«Sina ve Hicu cephel•incb ile dit-• 
crmanihdafa ukeri,e Te IİJuİ)'etİDİ be-• 
«ala iatibaal etmemittir ve anlapldaiı·• er- ıöre bunun için kemali harareti .. 
o:laazarla.nmaktad ... )) 

<ılngiltereye hadim bir ilemi İlli ·• 
crmm eaaaı ve İnıilten niifmuna tibi• 
«bir F"aliatin hiikUmeti luriatiyaniyeaİaİIH 
«tefkı1i ve bu suretle ..._, Süvert n• 

aBabriabmerin ilelebet» temin ve Tir-• 
o:kiyeyi aon kuvayi diniyeainden •e en• 
«tüzel mamurelerindetl teb'it ve tecrit. 
«bensleri lnıiltere için adeta harbi u -ı> 
«muminin hedeflerinden olacak kadar» 
«mühim, bizim için telafW ftlümkün ol-» 
«mıyan darabatı hayatiyedendiı. HU-n 
((laaa garpta muhtemel taarruzatı bar ·• 
«bİyeye muntazır olmak ve Suriye hu-» 

«dudunda ..mı. ve müstahzer olan» 
«düıman harekatı asliyesine muvaffa-» 

. «kİyet vermemek vazİyelİ umumiyei U·» 
ukeriyemizin timdiki mübrem taleple-» 
aridir. Vaziyeti umumiye bu halde ikenı> 
<cmeeeli ıon kuvvetlerle (Bafdad) ın» 
«iatirdadım datünmete imkan yok -ı> 

cıtur. (3 ). En kun.,tli düıman, dahaı> 
((kavi ve daha hazır olarak, (Sina) da-ı> 
«dır, bu düımana incizap gayri kabili» 
ııihmaldir. ı> 

( 3) Bu ( Bağdad) ın istirdadı mesele
sini bizzat Enver (Paşa) ortaya atını§; 

(Yıldırım ordular grupu) da bu maksat
la teşkil cdılmişti. - C. D. 

Benim böyle ahbab ahbab konuş • 
mam yorgancı Selimin sinirine dokun -
muş olacak ki olduğu yerden fırladı 
Önledim. 

Bir şişe {Ngopatin) şurubundan 

rıeceleri yatarken kullandı yemeklere 
baılarlcen biraz (ıarap) aldı. 

Bir buçuk aylık bir tedavi tama
men eyilik bıraktı. 

(Maamafih Falkenhayn yalnız bu <Cma
nevra fikrine istinaden ric'a~ ıı esasında de
iil, çok defa, icrası kabil olmayan emirler 
de veriyordu. İ§te gene Larıer'in ese • 
rinden alınan fU cümle bunu pek güzel ifa
de eder: « ... Falkenhayn, Eriba'yı ııson 

nefere kadar müdafaa n emrini vermekle 
iktifa ediyordu. Ve Anadolu askerlerini11, 
kendileri için haizi ehemmiyet olnuyan, 
Fifutinin ıu köıesini mabvoluncıya kadar 

Lise olgunluk imtihanları 
(2) Büyi.ık dahi Atatürk'ün en mo - 12 Haziranda liseyi bitirip de üni -

dern esaslara dayanan yeni bir Türk dev-

- Y oo ! Senin sıran daha gelmedı 
Selim, dedim. 

Onu yine yerine oturttular. Baiınp 

çaiırıyor: 

( • ) Bu notlan kesip saklayınız, ya
hut bir albüme yaplfbnp kolleksiyon 

)apuu&. Sdonh gmewıyıda bu notlar 
bir doktor ,ibi imdaduuza yetİfebilir. 

ınüdafaa edeceklerine ... » C. D.) 

Yersiteye devam edecek talebelerin olleti kurabilmesindcki muvaffakiyetin sırrı-
nı bulmakta çok defa yanılan yabancılar, gunluk imtihanlarına başlanacaktır. 
daha 19 yıl önce. onun nüfuzu nazarının Dün de maarifde bir toplantı yapılarak 
devlet idaresinin en ince noktalarına kadar bu mesele görü~ülmü' ve intihanlarda 
nasıl işlemjı oldujwıu bu yazıdan anbya-1 hazır bulunacak mümeyyizler seçil -
bilirler. C. O. mittir. 
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OLUM MAM~ASI 
" Son Posta ,, nın tefrik••• ı 102 Y•z•n A. "· 

Meli hanın 
Cemile 

gönderdiği adam zindanda 
tabanca ve eyeyi vermişti 

Cemilin yanına, yavaf ya vat bir a- kalbine bir azap vermişti: 
Clam yaklatmıttı. Bunun elinde de iki - Kendimi kurtarmak için hiç bir 
tane dura ekmeği ile bir su testisi var- suçu ve günahı olmıyan bir bat kasını 
(lı ···Bu adam Cemilin yanına 1ıelince, öldürmek.. yazık değil mi 0 zavalh -
uıullacık mırıldandı : ya M ·· '-.. d v ·1 b R . . · · · umırnn egı , unu yapamam. 
. - emmal Ccmıl efendı, ecn mi - Bqka bir çare dütünmeliyiın. 

amL D · t' emıt ı. 

Cemil, bu suale birdenbire cevap Bu ıırada, Ratit; zencirlerini sürük-
bulamadı. Fakat kendisine hitap eden leye ıürükleye yanına gelmitti. 
adamın esrarlı tavru, birdenbire kal - - Ne düşünüyorsun Cemil beyi' .•. 
binde bir tüphe uyandırdı. Derhal, B 1 b d 1 u ıua • ir enbire Cemilin aklına 
( ımaili) lerin her yere nüfuz etmeye bir fCY getirmişti. .. Buraya geldiği da
muktedir olan gizli kuvvetlerini ha - kikadanberi arkada!lllık ettiği RJUıidi 
tırladı. T lf 

- Evet.. ben im. 
Diye homurdandı. 
O adam, arkasını kapıya çevirdi. 

Süratli bir el hareketi ile koynundan 
çıkardığı bir çıkını hiç kimseye göı -
termeden Cemile verdi. Kulağına eii
lerek: 

- Sabah ezanı okunacağı zaman, 
sürüne sürüne kapıya gel' . Kapıyı a
ralık bulacaksın. Arkasında da ben 
varım. Adım, Riza ... 

Dedi. Ve ıonra, süratle geri dönerek 
öteki arkadaşlarile beraber zindanı 
terk etti. 

* Cemil, derhal bir köşeye çekildi. Yü
zünü küçük hir mazgal deliğine çevi -
rerek yere çömeldi. Herkesin yemekle 
meışgul olmasından istifade ederek Ri
zanın verdiği ağır çıkını açtı. Az kal .. 
ıın, hayretinden bağıracaktı. 

Riza; rovelverle, eyeyi ayrı ayrı bez
lere sarmıştı. Bunların arasında da Me
lihanın o kısa mektubu vardı ... Cemil 

kolundan çekmiş; yanına oturttuktan 
sonra cevap vermişti: 

- Ne mi düı;ıünüyorum).. Bunu; 
senden saklamam, Raşit ... Buradan 
bir an evvel kaçıp kurtulmayı düşünü: 
yorum. 

-E, fena fikir değil ••• Fakat, epey
ce güç . .. Nasır Mebhutun, boynumu
za doladığı tU kalın zencirler olmasa.. •• 

- Ben, onları koparacaiım. 
- Nasıli' .. 
- Elimde, vasıta var. 
- O halde .. hiç durmL 
- Fakat .. bu iti yalnız yapamiyaca-

ğım. 

-Pekala.. ne gibi yardıma ihtiya
cın vari' . 

- Yardıma ihtiyacım yok .•• Yal .. 
nız, iyi bir arkadaşa ihtiyacım var. 

- Nasıl bir arkadaş istiyorsun) .. 
- Evvela, susacak.. ıonra da, be .. 

nimle beraber kaçacak. 
- Anlamadım. 
- Canım .. geceleri, bizi çift çift ki-

litlemiyorlar mı i' .. 
bu mektubu okurken, gözleri yaşardı. -Evet. 
Oenç bir kızdan bu kadar büyiik bir J t ·· ) b · kad ) k ·ı· J 
cllr' et, bu kadar büyük bir vefa ve sa- yı·m-'-ı·~ e, oy ebe ır ar . al f ~ '- 1 ıt ekne
•..1_ 1__ l . . 1' • gece n zencır erı 1'CICr en 
a1UU1t umu mazdı... Onun ıçın Cemil, 0 ar'- d t be · ) be be l O 
b
. d b' .. .. · 1'a aş a nım e ra r o sun. 
ır en ıre buyuk bır heyecana kapıla- d be · ) be abc k '- ı rak: a, nım e r r açsın, 1'Urtu .. 

I sun • 
- şke.. kadın fedakarlığı.. fakat, _ R&jfit f.. Bu arkad8f, aen olmaz 

bu derecesine mümkün değil, inanıl .. mısın) .. 
maz. R8fit, acı acı güldü. Ve cevap ver .. 

Diye mırıldandı. di: 

C 1 k 
* - Çok esef ederim ki, hayır; Cemil 

emi , a şama kadar vaktini düşün-
mekle geçirdi .Bütün düşüncelerini fU bey. N' . i' 
noktalar üzerinde tesbit etti: - ıçın .. 

- Melihanın, bu büyük fedakarlı- -. Kaçı.p ta nereye gideceğim).. 
ğından istifade etmeli .. ve buradan, Kendı kabıleme, babamın evine miL 
her ne pahasına olursa olsun, çıkmalı- Bu, mümkün değildir... Çünkü; iki 
yım ... Ve, çıkar çıkmaz da doğruca gün sonra, Nasır Mebhutun adamları 
San'aya gitmeli; orada, masumiyeti- evimizi ve kabilemizi mahvedecektir. 
mi isbat etmeli; üzerimdeki lekeyi ıil- Halbuki babam, gerek kendisini ve ge
meliyim . .. Ve artık, Naeır Meb~ı(\ttan rek kabileıini böyle bir tehlikeye k$v
intikam almeyı da, hadisata terketmeli- mamak için, beni kendi elile Naeır Meb-

yim. . . . huta rehin vermiştir... Haydi, baba -
Bu kararı verdıkten sonra, Cemılın mm evine veyahut kendi kabileme it

kalbindeki ıztırap hafiflemiş.. sıra; miyeyim de, bir başka ve daha nü~) 
Melihayı düşünmeye, ona karş hisect- bir kabileye iltica edeyim... Nas: 
tiği minnetdarlığı nasıl ödeyeceğini dü- M bh .. t b · b h k t" · ff · 
ün 1 

. . e u , enım u are e ımı a etmı-

f meye ge mıştı. '- · babamla k b'l · · 
B k l h d 

v •

1 
yece1', yıne a ı emı, aynı ce-

- u ız; ya nız ayatımı egı .. . 
-ref e da k rt k za ve ışkence altında inletecektir. . . O-
T- v namusumu u araca . . . 

B 
.. 1 d' ... d .. b. b. nun ıçın ben, kendimi feda etmek mec-

u cum e, onun ımagın a sa ıt ır . . . 
levha halinde temerküz etm~ti. burıyet~ndeyı°:'. . 

Yalnız; ortalık kararmaya başladı • C::Cmıl, kalbınde .. acı b~r ıztırap his -
ğı zaman, Cemilde bir endişe baş gös- settı. Nuır Mebhut demlen bu zalim, 
termişti. Şüphesiz ki, Melihanın gön- ve cepbar adama karşı bir kat daha kin
derdiği eye ile göreceği işi gündüz lendi... yalnız. Türklere değil;. kendi 
yapmak imkan haricinde idi. Çünkü; ırkından, kendı kanından olan ınsan _ 
bu eye ile zencirleri keecrken, diğer lara bile bu kadar eza ve cefa eden bu 
mahbuslar görürler; ve hiç şüphesiz ki insafsız adamı öldüremediğine ac.ı acı 
haber verirlerdi. Şu halde, bu i?i ge - teessür etti... Böyle bir adamın elinde 
ccye bırakmak zaruri idi. esir kalmak, ona çok güç geldi. Derin 

Halbuki, Nasır Mebhutun zindan - derin içini çekerek inledi: 
larında, firar hadiselerinin önüne geçil- -Ah Raşitl .. Ben de bir mecburi
mek için; geceleri mahbusların zencir- yet karşısındayım. Hem de öyle bir 
lerini Çift çift birbirlerine kilitlemek a- mecburiyet ki.. bunu sana izah ede -
Cletti. mem ... Ben, bu gece zencirlerimi kes-

Bu müşkül vaziyet, Cemile mühim meli.. ve ortalık ağarırken, buradan 
bir endişe vermişti. çıkıp gitmeliyim. 

Evvel&; akılna şöyle bir şey gel - Birdenbire Raşide bir hayret gelmiş-
mişti: - Beraberce kilitleneceği ar - ti. Adeta; işittiklerine inanamıyormuş 
kadBtfının uyumasını beklemek .. . Ve gibi, gözlerini Cemilin gözlerine dik
eonra, usullacık üzerine çullanarak, o- mişti. 
nu sessizce boğup öldürmek ... Sonra - Bu gecem) .. 
da, eye ile zencirlerini keserek, sıvıtıp - Evet .. bu gece ..• 
sitmek. - Kapılardan nuıl geçecekıin). 

Likin, bunu düşünmek bile, onun (Anbu nr) 

SON POSTA 

" Beni tevkif edin, 
600 lira açığım var!,, 

Dün Kızıltoprak postanesinde bir ha
dise olmuştur. Posta müfettişleri Kızıltop· 
rak postanesine teftite gitmiıler ve posta 
müdür vekili Kazımın hesaplarını tetkike 
baılamıılardır, bu ıırada posta müdür ve· 
kili Kazım eve gidip geleceğini ıöylemio. 
,1 O dakika müsaade iıtemit ve gitmiştir. 

Fakat aradan iki üç ıaat geçtiği halde 
gelmeyince müfettitler 9üpheye düımüt· 
ler, hesaplara bakmıılar ve 600 küsur lira 
açık bulmuılardır. Bu heaapların tetkiki eı· 
nasında da Kazım doğruca Üıküdar müd· 
peiumumiliğine gitmit. 600 lira açığı oldu· 
funu ve teslim olmaia geldiğini ıöylemiı· 
tir. 

Kazım verdiii ifadede bu parayı al
dığını, bir kısmını arkadaılarına ödünç 
verdiğini, bir kısmını da kendisinin harca· 
dığını, fakat arkadaılannın borç aldıkları 
parayı ödemediklerini ıöylemiıtir. 

Tahkikata devam edilmektedir. ________ , ___________________ . ____ _ 

Afişaj • • 
ışı 

Baştarafı 1 inci aayfada)' 

Belediye Reia MaaYİnİDİD Sö7ledikleri 
Belediye Reiıi muavini Ekrem bu hu· 

ıusta kendisile görüten muharririmize de· 
miştir ki: 

- Afişaj iti yeni değildir. Belediye bu 
hak kendisine verildiii gündenberi afişaj 
resmini tahakkuk ettirmektedir. Teıhir Üc· 
reti de, afişaj resmi de belediyenin mura· 
kabeıi altında yapılmaktadır. Yoksa afi
ıaj müteahhidi herhangi bir ticarethane• 
ye giderek kendi bapna tahıillt yapamaz, 
şayet böyle bir ıey yapılmıf18 tahkikat bu
nu tamamen meydana çıkaracaktır. 

Komisyon tahkikat raporunu pazartesi 
ııünü Vali Muhiddin Üstündağ'a arzede
cektir. Vali de meselenin hakiki teklini ef· 
karı umumiyeye bildirecektir. 

Müteahhit Ne Diyor? 
Diğer taraftan bir muharririmiz de bütün 

ıikiyetler üzerinde toplanmakta olan mü
teahhitle konuşmuıtur. 

Müteahhit: 
- Şimdiye kadar yapılan neıriyat yan

lııtır. Bu yanlıılan töyle düzeltmek la
zımdır: 

1 - Vitrinlerde teıhir edilen eşyadan 
bir ıantim bile ücret alınmaz, bu neşriyat 
külliyen asılsızdır. 

2 - Afişaj hakkı belediyenindir. Be· 
tediyeden izin almadan afiş ve ilan levha· 
ıı asılamaz. Belediye reımi verilmemiı i
lanları indirmek hakkını haizdir. 

1 YUSUF iZZEDDiN 1 
1 Oldü mü, ö!dürüldO mü? 1 
Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 

Yazan: Zlga Şakir 
. - 34 - ıraları, (melhamei kübra) ya (1) çe-

Padişahı~ ~yle bir. y~lculuğa çıka- viriyorsun, haaa ... 
~ı~masın~ .ımk~ ve ıhtımal olmad•ğı Diye bağırmaya başlamıt... Enveı 
ıçın ... bu ışı~ ~elıahta gördürülmesi te- paşa, veliahtın bu sözlerine c:1a-..... 
karrur etm11ııatı . d v ,, ___ 

• "!Y' • rnamış, yara ana sıgınıp onun mra • 
. Velıaht Yusuf İzzeddin efendi; pa• tına bir tokat patlatın., .. veliaht ta he

d~ş~h t.~~.ına ~epheye gi~ek vazife- men belindeki tabancayı çekip Enve-
sını, buyuk hır memnunıyetle kabul rin üzerine iki el kurfun O. 

t ' ' v 1330 M_mıf .. 
e ~ış~ı. e, senesi temmuzunun koskoca başkumandan vekilını,' · kanla 
'> ıncı pe be ·· .. En · · d t - . rşem gunu, ver paşantn ıçın e yere yuvarlamıf ... Veliaht; öf-
refaka~l'nd0e ~larak otomobille Gelibo- kesini geçirmek için seyahatini Edir • 
luya gıtmıştı. neye kadar temdit etmİf. Env• pap 

Bu sırada harp, şiddetle devam edi- da bir sedyeye uzatılarak latanbala ge
~ordu. Düşman gemilerinden atılan a- tirilmiş. Doğruca Alman hutahancei
gır topların korkunç eecla1an, ufuk - ne götürülerek yatırılmıf. Alman dok. 
lan sarsıyordu. Bütün harp sahası, ce- torları tarafından büyük bir dilrbtle a
h~?nem ateşleri içinde kaynıyordu. meliyat yapılmış. Vücuduna pen 
Goklerde, düşman tayyareleri dolat•· kurşunlar çıkarılmış. F abt ba bldiae, 
yor; her tarafa bombalar yağdırıyor .. büyük bir dikkatle halktan •lr'-nmıf. 
du. Ve meseleyi örtbaı etmek için ı, 

Cephe gerileri, mecruhlarla dolup - Enver pataya apanc:U.it amelİy• 
boşalıyor; bunların ıztırap feryatları, tı yapıldı. 
yürekleri parçalıyordu. Diye, ortaya bir martaval pbnl • 

Temmuzun beşinci - Yuauf lzzed .. m., ... 
di~ efendini~ harp sahasına ayak baa .. ikinci rivayet: - Hikl enin bat ta• 
tıgının erteıı - günü, karadaki di.if - rafları, az çok yukarıd~e miifabih· 
manlar da, her taraftan hücuma kalk· tir. Ancak, Enver paşanın vellalıta to
mışlar; hatta ordu kumandanı «cene- kat; veliahtın da Enver papya iki Jrur. 
ral, Leyman Fon Zanders paf8) nın bi- şun attığı yerin mevkii deiifmittlı 
le maneviyatını sarsmıya baflamıtlcır- (Anba wr) • •• 

dı. ( 1 ) Giya, aynen bu tlWr • m1•lhı,.• ..ıılJiıL 

Siperlerden karargahlara korkunç 
haberler geliyor; yalnız mecruhların 
(beş bini mütecavi%) olduiu rivayet " Habsburglar dönemez! ,, 

(S.,tarah 1 inci ~) ediliyordu. . • Ömründe bir tavuğu bi
le kesilirken görmemiş olan veliaht, bu 
korkunç haberleri işittikçe; ve cephe .. Kral Karolun ziyaf.el 
gerisine nakledilen yüzlerce mecruhun Bukref, 6 (A.A.) - Kral Karol 
kanlar sızan vücutlarını, limon gibi bu akpm Yugoslavya naibi Pol ile 
sararmış çehrelerini gördükçe, daya .. Çekoslovakya reisi Ben• ,....fbae bfü 
nılmaz bir teeasür ve ıztırap hiuecli • yük bir ziyafet vermiştir. 
yor; fakat mevkiinin ve vaziyetinin e- Teati olunan çok samlmt nutukJar. 
hemmiyetini nazarı dikkate alarak aa· da üç devletin hareket birlilf ~ 
hır ve tahammül gösteriyordu. ettirilmittir. 

Kral Karolun JUllİ 
Düşmanların bu kanh hücumlon, 

Türk haramanlarının karfıaında e .. Bükret, 6 (A.A.) - Guetı'v K6· 
rimiş; harp tevakkuf etmlfti ... Veli- çük Antant devlet reislerinin tcpLmtı· 
aht, kırk sekiz saattenberi -irdigw i he- sına birinci derecede ıiyut bir Meaı 

3 - Bu it iltizamen bize verilmit de· •~ f ğildir. Bizim «belediye afitai memurluiu» yecanla sinirlerinin tamamen harap ol- miyet at etmektedirler. 
ııfatımız vardır. masına rağmen, düşman hücumları .. Üniversal gazetesi, kralın el JllZllİyle 

4 - Belediye ilan resminin tahsilinden nı siperlerinin önünde tepeliyen kıtala- aşağıdaki yazıyı neşretmektedlr: 
dolayı bize bir santim bile ücret vermez. rı teftw etmiş; bu sırada, tam ve pif .. «Küçük antant devlet nlsleıint 
Bilfiil içinde çalııılan ticarethane, imalat• kin bir kumandan gibi hareket ede • ziyareti, mcmleketelerimiz aıaanda 
hane ve binalardaki ilanlardan alınacak rek, asabının bozukluğunu lıi:esettiren mevcut tesanüdü teyit ve .,..., imi • 
resmin yüzde 2 5 i. meydanlarda ve umu· en küçük bir gayri tabiilik bile göeter- zin gayesi olan sulh uirunda tefriki 
mi mahallerdeki illnlardan alınacak res- memişti • mesai için güzel bir vesile tetldl etmek· 
min de yüzde 41 i ücreti tahsiliye olarak V l'ah (Ed' ") d ..J:. k . tedir. Bütün memleketin benlmle be . 
b

. .
1
. B 1--b'l b' b 1- e ı t, ırneyı e •urme ıste- be . ği R ıze ven ır. una mu- ı ız ir çoıL da . Ça kk ra r scvınece ne ve omanyanll\ 

tesisat yapmak vaziyetindeyiz. Ve 60 yer- d~ış; nart' ~lt~eEnn hareket ~erek E-l misafirlerini bütün kalbiyle 11Mmley• 
de ilan kulesi, 1 4 yerde de muazzam ilan ırneye g mış ı. ver paf8 ıec, ;ro - v k .. 

d 1. htt lar k bazı "hi cagına anıım.» 
tesisatı yapılmak üzere harekete geçilmiı- a ve ıa an ayrı a mu m ve 
tir. İntaat pek yakında baılayacaktır. müstacel itleri dolayisile, doğruca la-

5 - Bizim tahıil ettiğimiz ücret ve tan bula gelmişti ... işte bu aynlıf, der-
resim bizim tarafımızdan tahakkuk ettiril- hal bir çok dedikoduya sebebiyet ver- Bükreş, 6 (A.A.) _ Reamt mahafi.. 
memekte, doğrudan doğruya belediye da· mitti. . . . w. .. .. 
irelerince tahakkuk ettirilmektedir. lın teyıt ettıgıne gore, Kuçük Antant 

Yani biz hiç bir afişin enini boyunu öl- O zaman • başta, tchzade Vahdecl- devlet tcflerinin toplanbıından hemen 
çüp ıu kadar kuruı re11De tabi olduğunu din efendi olmak üzere muhalifler ta- sonra, Yugoslavya, Rmnmıya 
tayin etmiı değiliz, bize bunu belediye rafından .. kasden çıkarılan; fakat ne ve Çekoslovakya erkanıharbiye reiaJe. 
gönderir, yani belediye filan müenesenin kadar gariptir ki bugün bile bir çok ri 14 Haziranda Bükrette topLtnecek
falan yerdeki ilanı fU kadar kurut resme kimseler tarafından iddia olunan: ri- tır. 
tabidir, bunu tahıil ediniz der, biz de be- vayetlere nazaran bu Çanakkale aeya- ffablburalann avdetine ..... 
lediyenin tayin ettiği parayı ödemesi için hati, Enver paf8 ile veliaht arasında muhalefet 
müeueıeye ihbarname göndeririz. mühim bir hadise yaratDUfb. Dün ak,amki ve bu eabahlri pzet• 

Bu noktları tebarüz ettirdikten sonra H"'d' · b kta d 1 · · '"' · " Kü -L . b 
1 1 

ki d" . . a ısenın ucu, u no ya ayanı .. erın ışaret ettıgıne gore, ÇU1' antant 
yıne azı yan ıı ı an uzeltmek ıcap edı· d F k h l'f d 1 · 1 · · · " d _.--.!-. 

b
. . 

1 1 
k ld ... yor u. a at cereyan tarzı. mu te ı ev et reıs erı ıçtımaı, uç ev&CUD tam 

yor, ır aaatçıy e pazar ı yapı ıgından . .. . . . 
bahsediliyor. Bu ıaatçi Gramatopulo mü- r1ekıller gosterıyordu: ıttıfakını ve gerek Avusturyada. aerek 
essesesidir ve pazarlık yapılmıı değildir. Birinci rivayet: - Çanakkalede, Macar~anda f-labi>urglann yeniden 
Biri 32, diğeri 8 liralık iki ihbarname gön· sureti mahsusada yapılan bir ıiperde, tesisi hakkındaki bütün t~re 
derilmiıtir, ikiıi de ayn ayn ilanlara ait· veliaht dürbünle harp aahaaını ıeyre- karşı kat"i aleyhtarbldarını teyit ede · 
tir. Müessese bunları itirazsız kabul etmiş diyordu ... Bu sırada bizim asker kaç- cektir . 
ve taksitle ödeyeceğini bildirmif, ilk tak· maya başlamıştı. Veliahtın yanında Orta Avrupada vukuu mulııtemel 
ıit olarak ta on lira vermiıtir. Pazarlık de- bulunan Enver paşa, askerin kaçmaya taarruza aecl çekilİJOI' 
nilen bu olsa gerektir. başladığını görür görmez; geri hattaki Prag, 6 (A.A.) - Bükret toplantı-

d 
.. . Be_ledi~e b.u resmi yeni tahsil etmekte Alman mitralyözlerine emir vermit: sını mevzuu bahecden Azet pzetesi, 

egıldır. Şımdıye kadar bu para alınagel• K 1 .. · ed' b M B 1 t -'-- K" · t" H' b" .. d 'kA - açan arın uzerıne ate, ın 1.. unun ayısta e gra ta yap111111 u-
mış ır. ıç ır mueHese e ıı ayet etme- . . . · .. · · f · t" ş·kA · b 

1 
. . d' . h d Demıştı ... VeJ.ıaht, Alınan mıtral- çuk Antant ıçtımaının resmen muva • 

mış ır. ı ayetın se ep en şım ı ıza ın a · · 
mazur olduğum bazı iılerdir ve bu ika et· yözlerinin bizim askeri orak gibi biç- fak oluşu diye telakkı etmektedir. 
ler belediyece tahkik edilmektedir.§ El~et- meye batladığını görür görmez, daya- Bu gazeteye göre, Büluef toplan· 
te usulsüz hareketimiz görülürse lazım ge· namamış: tısını, merkezi Avrupada muht~el 
len muamele yapılacaktır. En doğru hare· - Vay alçak ... Demek ki ecn, Türk bir taarruza seci çekmek malr.dıyle 
ket bu tahkikatın ıonuna intizar etmek- evlatlarını böylece Alman gavurları - üç devlet arasındaki bağlan kunetlen-
tir.• nın mitralyözlerile biçtiriyonun. Bu- dirmek maksadını takip etmektedir. 



tanınan 

ııfır. Anka-

Lodz, () (A.A.) - Avustu~ya şam· 
piyonu Admira iJe mahalli spor klübü 
arasında yapılan bir fütbol macında 
Admira f>-1 galip aelmittir. 

Vif anaJılu bnür hlcai öoüJlclc 
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ELVE~iŞLi ŞARTLAR 

l _____ ~l•_t,_•_n_b_~_ı ___ B_•_••~d_l_Y_•_•_ı __ lı_a_n_Ja_r_• ______ I 
Senelik muham Muvakkat 

men kirası teminatı 

Cağaloğlunda Hadım Hasanpaşa medre-
sesinin 1 No. lu odası 24 1 ,80 
Edirnekapıda Sulukule caddesinde 28 No. lu 
Kale burcu 11 0,90 
Kadıköyünde Rasimpqa mahallesinde tepe 
sokağında bir kat 3 odalı alıfap baraka 60 4,50 

Yukarda semti senelik muhammen kirası muvakkat teminab yazılı 
olan mahaller 937 veya 938/9JO seneleri Mayısı sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere ayrı ayn pazarbia konulmuttur. Şarbıameleri Levazım 
Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek isteyenler b.izalannda gös
terilen muvakkat tem.inat makbur: veya mektubile berabear 17 /Ha
ziran/936 Çar,amba günü saat 15 de Daimi Encümünde bulunmalıdır. 

(B.) (3012) 
.. .. 

Senelik mua.bammen kiruı 300 lira olan Y emköyde Tekke so
kağında 1.f/16 No. lu 2234 metro 60 santim murabbındaki arazi tealim 
tarihindan itibaren 937 seııeai veya 938 - 939 Mayısı sonuna kadar 
kiraya verilmek ilHre pazarltta konulmuştur. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek isteyenler 225 kurutluk mu
vakkat teminat makbuz veya mektublle beraber 19/6/936 Cuma günü 
aaat 15 de Daimi Encümende buluamalıdır. (3047) (B.) 

.. .. 
Kilosuna 68 kurut bedel tahmin olunan ve Dntkünler Evi için lizım 

olan 1500 kilo zeytinyağı açık ekıiltemeye konulmUJtur. Şartnamesi 
·Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 77 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile berabar 8 Haziran 936 Pazartesi 
günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (2818) 

BANZOPiRiN kaı~leri HER veRoe40KuRuş 
r•EFe s E'ORVL4RINI TEMİZLER. s.HGAM söKr;jRüR.öKsüRüG·u HEMEN cioERiR 

lztıreblı 

ranıklıklarındın 

~ 
bunun için vQcudu. 
nuzun gDneşe maruı 
kalan aksamına 
BARONIA 

gQzelllk ya~ı sOrOnOz. 
Bu suretle dQz vı 
esmer b!r cilde 
malik olacak· 
sınız. 

( 

Banyolar -.re 

sporlar içln 

elzemdi .. 

- -- -- -- --------

JUVANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabit renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegane zararsız 

ve tanınmış sıbht saç boyasıdır. 

1NG1Ltz KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - lstanbul 

J Sayfa ıı 

Devlet Demiryollar• ve Limanları işletme Umum idarasi ilanları 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 7 /6/936 Pazar gününden bafhyarak her 
Pazar günü Haydarpa.şa - Sapanca • Adapazarı - Haydarpaşa aruuıda pdnti 
katarları İfleyecektir. 

Bu katarların kallot ve varıt saatlan aşağıda gösterilmittir. Gezinti btar· 
ları için gidif dönü9 biletlerinin köprü Haydarpaşa ve Banliyö iatuyonlan 
giteletinden evvelden almmuı mümkündür. Fada izahat için bu altelm'e 
müracaat edilmesi. 

Vapur Tren 

Köprü H. paşa Sapanba Arifi ye Ada ve.. 
kalkış kalkış kalklş kalkış 

(1) 6.25 6.50 10.29 10.45 11.03 
(2) 8.00 8.30 11.40 11.55 12.IS 

Tren Vapur 

Ada Arifi ye Sapanca H. paşa KOkrQ 
kalkış kalkış kalkış kalkış varq 

(1) 15.53 16.15 i 16.37 20.28 20.43 
(2) 17.00 17.23 17.47 21.13 21.48 
Not. (1 ) No. ile gösterilen katarlar yalnız 3 üncü mevki ( 2) No. ile gölte• 

rilen katarlar yalnız 1 inci ve 2 inci mevki vagonlarla tetkil edilir. «3092)) 

Büyük ikramiye: 
• o 

Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

Satılık Gemi 
Akay işletmesi Direktörlüğünden : 
Paıabahçe koyunda denizde batmış vaziyette İdaremizin malı 

bulunan F enerbşhçe ve Yakacık vapurlan açık arthrma ile sabhğa 
çıkanlmqtır. Artbrma 16/Haziran/936 Salı günü Akay Şefler en• 
cümeninde saat 15 de Bqlıyarak 16 da ihalesi yapılacağından ta
liplerin şarbıameyi f6rmek llzere ifletme şefliğine %7,5 gilveame 
ve arttırma paralariyle o gün Encümene gelmeleri. "3139,, 

Bayan S A F f Y E 
f.ANORAMA 

Son Posta Matb•• .. 
Neıriyat Müdürü: Selim R...,. -----------# ' bahçesinde Sahipleri: A. Ekrem. S. ~ tl lJiUü 

1 Kadıköy Vaklflar Direkt6r1UslU lllnlan 1 
Alemdağı Defneli suyu 
Müteaddid resmi müeuesatı sıhhiye mütehassıs etibbası tarafından yapı 

lan hikemi kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi tanzim edilen ra 
porlarla sıİıhi sularda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz olduğu (Koli 
basil, a~aerip likefyan) mikroplarla her türlü mevaddı kimyeviye ve uzviy 
den tamamen iri bulunduğu bildirilen ve emsali arasında en kuvv 
radioaktevitesi bulunan Alemdağı Defneli suyu 10-Haziran-936 günü 

den itibaren ağzı, bir tarah (Evkaf) diğer tarafı (Defneli) ibareaini ha 
zımbalı hususi kursun mühürle mühürlü otuz litrelik küçük boy damaca 
nalarla iki buçuk lit~elik galon ti,eler derununda suculara verilmeğe bati 
nacaktır. Yukarda evıafı hikemiye, kimyeviye ve ba.ktiriyoloji.k bauala 
ve b\lhassa kevradioatitesinin fazlalığı ile mütemayiz olan bu suyun 
fiyetinclen emin olabilmek için ti,elerin üzerindeki vakfın hususi kurtu 
mühür ve zımba.sına dikkat etmelerinisayın halkımıza ehemmiyetle tavsi 

ederiz ( 2965) 

MO RO 
Ameliyatsız basurları tedavi eder tesiri lratidir. 


