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Kendisini arpa anbarmda sanan bir aç tavuk /Bugün lzmir, lstanbul ile, 
ltalyan iyaıı azasının ergeç ltalyadan Viyanalılar da Ankara ile 
darbe yiyecek ( 1) dediği ve taksimini karşılaşıyorlar 
istediği küçük devletler hangileridir? 
Sof ga ordu. evinde verilen kon/eransla demirleıen 

inancım bana " durmadan silahlan I ,, digor. 
Altta kalanın canı çıksın I 

Yazan: Mahmut Esat Bozkurt 
.. •••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı (Oranol) 

Bu adam:' 

Kadiia tokaldarmü lasiJD uk ... ri ..... top......._ •••..,_ 

Gazetelerin anlatbfina ıörer 
ltazya ~ meclill üyelerinden 

İmİfp. 

Bu kadar da deiill. 
Üstelik; 
ltalyan enstitülerinden blrinha de 

rektörü imif .. 
So~ada ordu evinde, bir konferanı 

vermıf. 

Ye: 
«Akdeniz • P9 bir İtalyan denm 

olacakbr. 

Ankarahlar, yine besaph ve ablfan oynarlarsa V~an .. 
hlann bir kaç gol ıemelerl itten bile dejildfr, lmıll'
lıtanbul maçının da lstanbul Futbol Heyetinin batalanm 

meydana çıkarmuı bekleniyor 
Y••••ı O•er •••lnt 

Filistinde İngilizlerle 
Araplar arasında 

adeta muharebe oluyo:r 

Bu husueta önümGze çıkaoak bUtün 
engelleri 1.1bcaiız. 

G Buda Vlpnalılu brpamda mul bir netice alacakl•n merakla 
w ayemi%cLl mutlaka muvaffak ola- beld•• AnkarahJar 

Arrplar Büyük Harpten kalan siperlerde mevzi 
alarak tanklar ve mitralyözlerle mücehhez lngiliz 

kuvvetleriyle çarpııblar 

~fmuza mAnJ • latan bul Futbol Heyeti yeni bir p· da 2 • 1 mağlQp oldu. lstanbul kari ~ 
(Dnanu 

0~8:ak~:v· ~.i~ ~a yaratmak üzeredir .. Buıün tık bir takımla Ankarayı yendi, Viya• 
------~:::..:::.;;.:::::_ uçuncu defa sahaya alellcayıp bir ta· na takımiyle berabere kaldı. 

kım çıkaracak ve İzmir • lıtanbul ma· Bütün bu üç oyundan çıkacak neti· 
çını oynatacaktır. Viyanalılan -4: • 1 ce bugün yapılacak maçlardan sonra 
maift\p eden lzmir, Ankara kut-n • belli oJaeaktu (O..- ı ı W ,,,,ı-.. 

Esrarengiz bir 
şekllde ölen 
genç sporcu 

Kudüs, 8 (A.A.) - Arap gençliii, kendilerini büyük yardımi dokunaca- Yüzücü H kkı ed 

lzmir,~-~ ve 
Viyanalılarla haşhaşa 

ltıandater devlete ve Yahudilere kartı iı fikrinde bulunmaktadır. .. I! .. mn D en • 
lilahh mücadelenin devamını arzu et· Emir Abclullahın tavaautunun mu· ve n~I oldujii meselesini Vıyanalılar "Türklerin futbolda çok ilerlediklerini itiraf 
!bekte ve hareketin komfU memleket • vaffakıyteaizlijinden eonra daha zi - bugun mo ... aydınlatacak etmek mecburiyetindeyiz diyorlar Ankaralılar bugünkil 
lere ve bilha818 Suriyeye sirayetinin (Denma 11 incıi ..,W.) ma tan b. ..1: .. li n iz · 1·1' • b. 0 x... maı-• ç ıraz en~e , mır ı erın ır ç •~ r-

M uso)İni ile Şuşnig neler giremiyecek ru:i~::; ::!1:~a1::~~r0i 1atanbu1 

gÖrÜşmÜşler? . ~ 1uıboL baına•·~ ö:::~:::~·ı!~:':e~·=!~ ki. Für•t Viyanaya aört 
bUtUn tahminleri altü.t eden bir ıpor. sol atan İzmir futbolculan, l.tanhul mula· 

(t J 8 b k Ş • "AJ •ı b• 1 • k Ftint Viyana takımının oyunculan bil· telitine mail6p olan Ankara takımına kar-
aya q a anı, U§nıae manya 1 e ır eıırse tün dünyada uFutbol artüıtlerb diye ·ı· ancak bir ırol çıkarabildiler, Ye iki sol 

istikliliniz hesabına bundan korkmayın! n demi, nımnıtlardır. yiyerek yenildiler. 
Paria 8 (Huıu· Fakat bizim İzmirliler Fünt Viyana ta- Ben bu münasebetle diln Ankarablar· 

•) _ Bu ayın aonu· lumını çok aiır bir hezimete uirattdu. Fa· (l>eYaau 11 İDcİ aapf.da) 

'- kadar zecri tedbir· 
ler kaldınlmadıiı tak. 
dirde ltalyanın Millet 
ler Cemiyetinden ayn 
~rak Almanya ile an 
'-tacağına dair ilert 
.liirülen haberlere Jn. 
tiltere siyasi mahafih 
tLemmiyet verme 
'Qektedir. 

Pariı 8 (Husu. 
ti) - Enformasyon 
~etesi Musolini • Şuı 
llia mülakatından bah 
'eden bir yazıda Mu 
~lıni"nin Şuşnige §Un• 

tı anlattığını yaz. 
~ktadır: «Zecri ted. 

itler kaldmlmadığ ~ 
~kdirde Jtalya Millet· 
er Cemiyetinden ay. 
l'llacaktır. İtalya, Ce 
""bi Amerika devlet- Avusnırya Başbakanı M. Şuşnlgin bundan evvelki Roma 
lerinin ve Avusturya- ziyaretinden bir intiba! Mechul askerin mezarı başında 
llın Yardımı ile iktisadi mahiyetteki zecri Luryanın istiklalini daima koruyacaktır. 11 

lecib. 1 k - -· - • ır ere mu avemet edebilir. Diğer ta· ı p k . . k 
tllftan Avusturya, ltalya ile Almanya ara- ı Recep e enn ış anunu 
~.el~ ~aha samimi bir münasebet tesis et-ı hakkında mühim beyanab 
liiin. hıssederse istiklali hesabına bir endi- 3 üncü sayfamızdadır 
"te dütmemelidir. Çünkü İtalya. Avua- '-----..;...----.....1 

Beykoz spor IrultıbtlnOn tanınmış 

ytıstıoOlerinden Hakla 
Beykoz Spor klübünUa tallJJlDUf deniz

plerinden H•kkının ~ehirlenerek öldüiUnü 
yazmııtık. Bir arkad&fllDIZ e1rareqiz aaf
,halar arzeden bu ölüm hldisaiyle dün ye
,niden megul olmuıtur. Morıra nakledilen 
ceaed üzerinde bugün otoplİ yapılacak, ö
,lümün hakiki 1ebebi anlaplacaktır. 

(Devamı 11 inci aayfada) 

Bükreşte 
Korkunç bir 
Facia oldu 
Geçit resminde bir tribün· 
yıkıldı, 20 kiıi öldü, 400 

şeyirci de yaralandı. 
Bnkrq 8 - Bu,Unkll Kralın 

memleketine d&nilfihıthı albncı 
yıldöniimil mtinaaebetiyle yapılan 

(DeftlDI 11 inci ..,W.), 

Bir gözü sakat olduğu 
için üniversite tahsili 
gördürülmiyen genç! 

Bay Necip mUharrirlmlzle karşı karşıya 

[ Yazısı 6 uıcı sayfamızdadll' J 



2 Sayfa 

( Her gün 

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

Kendisini 
barında 

aç 

arpa an
sanan 

tavuk 
(~tarafı 1 inci sayfada ) 

bir 

Jetlere Akdeniz kıyılarında hayat hak· 
kı yoktur. 

Bunlar da, er geç darbemizi yiye -
ulderdir !» 

1Resimli Makale 
Yaşayan bütün mahluklar içind~ 

çocuğu sevmiyen bir tek mahluk yok
tur. Hayvanlar da yavrularına bakar-

lar, beslerler ve onları tehlikeden ko • 

rurlar. İptidai insanlarla vahşiler bile 

çocuğu ailenin en asil serveti aaymak

tadırlar. Afrikanın yan vahşi zencileri 

çocuksuz yafamayı en büyük felaket 
telakki edeı ve çaculc sahibi ollnali: 
için mallutfanna adaklar adarlar, kur
banlar keserler. 

Japonlar arasında ~ir ata sözü var
dır: «Şerefli ailelerin çocukları çok o
lum ve her Japon bu söze ln.rmet et ... 
meyi vazife tanır. Çinliler de l:>iiyük 
aileye inanan milletler arasındadırlar. 

Medeniyet ilerledikçe çocuk aevgiıi 
• *" "' liem artmış, hem incelmiş, hem zen-

SON POSTA 

il Şuurlu sevgi il r 
Haziran 9 

-"\ 
Sözün Kısası 

inhisar/ardan 
Çıkarılanlar 

lrrwel T•lu 

i nlıisarlar idar-esi, 60 yafuh doldur

mak suretiyle tahdidi sin kanunu• 
na tabi olan bir takım memurlarına 
yel verdi. • 

k.manun kesti§\ pannalt acımaz 
derler. Bu bir kuru laftan ibarettir. Bir 

ın her hangi bir uzvüna, kim k.
.... keesi1t, onun canının yanmasına, 
içinin sızlamasına hiç bir mani yoktur. 
Ve; bu li:eai~n, mai~et'. olursa, '1ııısı dl
~ lto1H4'n, pamıaktan d"aha da ya -
mandır. 

Akdeniz kıyılarındaki küçük dev - ginl~miştir. Bugünün çocuk sevgisi, 
Jetler kimlerdir. yalnız fıtri ve hissi bir sevgi değildir. 

Düşünüyorum.. Bilgi ile aydınlanmı' fuurlu bir sevgi-

F'allat ne yalM}ım? Kmm altkiıf ya• 
•ın• eren bir adamın artık çalışma ka· 

bili;eti kaim'\yacağtı1ı kabul ve tasdik ~la< 
etmif, onun için bu bir kaç memura ltfaritaya bakıyorum. dir. 

<Drada, tam anlamile devlet olarak: Bu sevginin hedefi yalnız çocuğu 
fapanya, Fransa, Türkiye. Yunanis- tehlikeden korumak, yalnız çocuğun 

tan, ltalya var. kamını doyurmak değildir. Çocuğun 
Adriyatik; eğriliklerini düzeltmek, çocuğun dai-
Akdenizin bitifik bir par~sı sayi - ma bahtiyar yaşaması için seciyeli, bil-

braa; orada, giİi ve sağlam olmasmi temin otme.k, 
Sırbistan, Arnavutluk var. ve bunun için istidatlannı, temayü1lc-
l)ij,ijnüyorum: rini, kabiliyetlerini daima göz önünde 
A'.caba konferansçı bunlardan han- bulundurarak bütün kuvvetlerini in-

aiaihi kaedediyor~ kişaf ettirmektir. 
ffler halde ltalyayı değil 11. Hissi ve fıtri sevgi bu şuurlu bilgi 
Rranaayı mı~ ile beslenerek medent bir mahiyet a· 
Bu dır çok saçma bir ~ey olur. lır ve müsbet verimler verir. 
.Arnavutluk mu~ -~~======::~~~==~~;::~::::;~:=~:::~:::::;::;::=~::::::=::=:;:~=::::~~======::ı::::=~:::=;~ 

da yôl vermek, inhisarlar idaresince 
bir. zaruret olmuş. Buna bir diyeceği· 

mia yoktur. Fakat ihtiyarlıktan batka 
bir ıuçları bulunmıyan bu zavallıların 

lilrilnmekte olduklarını i(ıdiyoruz ICi, 
buna kartı susmak elimizden gelml -
yor. 

IJ!' kapıya seneler~ emek veren 
J;ir adamın, o kapı ile irtibatı - ~zi
mahlyetinde olmamak tartiyle - kesil· 
dilf zaman, lsir taviz görmek, bir tez· 

minat almak hakkıdır. Devlet, ve ona 
myaııen bir çok husust müesseseler bi· 
le. hİ2metlerine bu türlü nihayet ver • 
melr zaruretinde kaldıklan emektar 

::: l::ı: .. ytkdeniz kıyılarında l!L S O z A R A S 1 N D . .. ] 
Fratıea, İngiltere mandasındaki dev - ...._ 

· memurlarına, hizmet müddetlerine gö-
Jetçlkler mn Go··zıu··kler de ı-- . . • ı Dünnanm en ~azltı re pçinecek kadar bir aylık bağlar, 

Bu da mümkünsüz. HERG N 818 EIXRI 8 /t 
S • tt • ·z· U Sigara içeli mill•'fl yahut ki ellerine toptan bir serfnay~ Geriye ne kalıyor? ıgorta • ırı ıyor verirler. 

Türkiye, Sırbistan, Yunanistan il Ve KtfnieıUn Frtm " B f k ilCramiye bir lutuf 
ispanya.. Müdaheneden 1anın bir mftstem- u .ay ~, . vehyak 

1 
u 

ı-lc -1.J• v: -Lo . delfldır; eır a o ara& tanınmıştır. 
Demek er aeç darbeyi yemeleri mu· ho•tanmam 1 le G9Rlır ve ft.11"' ı h _.ıı • ,_]_ -1. ~ b k 'd h .. 

T """'~run ••!nı~ n l•nal' ıoa~:nmn u aı e arıcıne bdder olan bunlar. Elleri kelepç«'li maznun, Mahkeme uıc, laıu •n I k 1 
Daha ziyade üç eV'7elkiler.. kapıaııtdmt içe'ri ıirdi, eMö bit alıpklllıi- dünyanın e• fa.- çıkmıf olmasını teessür e a111ı arız. 
Fakat bu kadar da değil. la, dotıdoğru yerine gidip oturdu. la cigata içen İll • Deneeeki ki, inhisarlardan tahdidi 
Akdcnizin bir lta]yan denizi olma· Müddei phsi vekili haJiimln işareti ıanlarıdır. shine ugrayip da çıkan]an memurlar· 

eina eğer F ran_sa, ~atta eğer İngiltere ~~ üzerine ayaia kalkri ~ dılva11nı teıri- Bunların itin - dan bir kısmı her 'hangi bir tavize 
engel olursa; bunlar da yıkı1acaktfr!. I he koyuldu: de 1,60 - 1,90 miistahak olacak kadar hizmet etme· 

• • * ngilterede gözlük satan mağazalar - Bu adam müekkilimin evine, . ~ylu çubuklan ıtli,lerdir. Ô halde, bunlar liizmete! 
8

• 
(Orano r) bu kadarla kalmıyor. mü~terilerinin gözlüklerini sigorta et- pencereriin parmaklığını kırmak atıre· ~ - k d t" 

, "_.......~_z' ~ a.g. zma a ar u- JınırLen, _ıiWı.ı.:nülmelı' ve kendilerine O · b' -' ha l k L ._ı_ 1 tile gimıi~ ve odada bulunan üç yüz ~ l .J ..: l k & a-, a , yepyena ır te4Me rış yo unu tirme için loydi,s firKeti i e müza~ tun • oo durara . d"l ı· . ...J· O l d 
· lira kadar para ile mücevherleri almış- . . ıhtu e ı me ı.Y"ı. zaman on ar a sösterıyor: kereye girişmişlerdir. saatlerce ıçlerın• çıelcertler Ve bunu da .. · ,, .. 

(o ) t · .. l b tır . İtiraf ederiz ki l>u liımzlık çok bü· ,.. .. 'J •• d'" t u t k J _ _ı _ _,
1 

L fL'erini ona göre-tutarlar, gunun birın· rano ezme gore, gene arı~ Her müşteri senede bizim paramızla k b' h 1 ı ııı 1 eUnae uç or aere e ra.-. CKJ011 er 00&"' ~ 
'- ' ı .: '}) l . d k h yü ır ma aret ~ usta ıK a yapı mıı· d,.., birdenbire gafil avlanmııt olmazlar-a.Y~il& mı et enn orta an alKmasile k .b ı·>o k k b'l· d .. H h ld f k 1 d tur ..., "' .. '-Und·· I ta rı en - urut;ı mu a ı ın e goz- tır. er a e, tarzı icrası ev a a e · d 
muıAK ur . J 1 · ı . . d k 1 bir zeka ve k'aöilıyete delalet eder. Bir metrelik çubultlar hemen he • ı. 

Ona göre küçül[ milletler inki~f ügünü ngı tere ıçın e ırı ma veya Bu aralık, maznun ayağa kalktı ve rhen herkesin ve hattl kadınlanh bile Her halae, inhisarlar idaresi ve <>' 

IDUvuenesİtii &zuyorUır. ' kaybolma tehlikesine Ialrfl sigorta: e - r«!ise hitaben ve külhanbeyi fiveeile: ~lindedir. nun bağlı bulunduğu vekalel bugün-
Büyükler arasında rekabet mevzuu tirebilecektir. - Reiz Bayi dedi, abukata söyle· • • • kü elim vhiyeli layık olduğu ehemmi-* • • 

oluyorlar. yin, lafı hasbi geçsin: ben müdahene· Saihr~Weblr •• ~111•11 ~ Ol•~ yetle J\a'2arı dikllate almalı,. hdlteı:llılt • 
Bu bakımdan da o manasız varlık- t•Y2 famll haltk'lnd• mal O mat d n ho~lanmam 1 Arzıyatçılardan bih, yaptıgı tetkıkt pek andıran bu derde bir çare bu~ 

lan 1 Ortadan silip süpürmek gerektir!. Me~Hur tarihçi Buhurauli, son yıl - -.ı- lf Ibr neticesinde, bug(in üzerinden ko- "malıdtl'. 
• • * latda, Kafkas dağlarında Şeyh Şamile B81k•n Opel"llllH'lnclli elkı• lby kolay geçilemiyeıt 5anraylltebiria, Bir tedbirsi~lik yüzünden bir kaç 

(0ranol) tezi; bizi şu neticelere ga- ait geniş ve çok kıyfuetti malumat elde S b' ttoPIJ ıyb~T.~Drkrkk kı .. I B dış devrinin ortalarına kadar milnbit, Türk ailesi, bugünkü günde açlığa ve 
türür. etmı~. tir. Bu malumat, Şamilin Çarlık ır ıs an ı ır ur ızı o an a .. <lğaçlıkhı sula~ n~irll, Ş!C1ileli bir Ym" t.ı l Otil ı 

'1T H · N · · · .. il'·· sefaiete namzet' ou unu}'br. ar Barış için; dünyanın dört beş bü - otokrasisine karşı açtığı otuz yıllık mil- yan. . a~c~· k ~~: ~im~ 1 guze ıgı, olduğu , üzerinde mükemmel .ı ormanla• bu Akibeftenı korumaklat al&ltaôarlar 
yük devlet arasında paylaşılınaSi bir cadele tarihini baııtan sonuna ' ~adar ~n atın e ı a ı ıyeh ı e e grcıt ope- ılın büyük me~ ve çınar agaçlarının ... kl"k .. . l I 

• K • k b'' "k kd' k buyü u gostermış o ur ar. laiimcdir !. l<.aplamakta ve aynı zamanda 0 devrin ros\na gırere uyu ta ır azan - yetiştiğini isbat etmşi ve ancak dün -
Bu lazlmeye göre: Kafkas dağlılarının hayatına ve Şa .. ıhağa muvaffak olmuştur. Bu kahili - ya üzerinde kasıl olan değişiklikler - ~---
Barıfı, ilk çağların, orta çağların ye· milin yaptığı bütün muharebelerin sa- yetli Türk ~~zı~ın şimdi de Sofya ~pe- den so":ra, taş ~evrinin yansı~d~ çôle .::::'. / ~ 

niden kurulmaeında aramalıdır. rih tafsilatına da ait b_ulunmaktadıt. ra9inda Faustu oynamak suret1yle nrunkalıp oldugunu izah etmıftır. 
1 k d 1 . ""' r.ı. "l s l mulgarlann agv zını hayretten bir karıı:ı • • • -s en er etın, vara artn , ezar a'\'!h, Toplanan bu mal<1mat arasında en y 

Atilalann, Cengizlerin, Kanuni Sü- ziyade kıymeti haiz olanlan, Şeyh ctçık bıraktığını kendi gazetelerinde o- Tav•lye -1811 ••lt'eke Biligo1' Masanüz ? 
leymanların devirlerini yaşamamız ge- Şamilirt kendi idaresi altındaki• dağlı - ltuduk. • * * lngiliz polisi tavsiye satan bir feM-
rektir. lar arasında vücuda getirmek istediği DU "-'llLiUk 

1 
ke yakalamıştır. Yüksek ailelerin içine 1 _ Kösem Valde Suhınu per<le iple-

D h ba k b. nl mla 11,enın en u-ır • "•ma•ı . . 
a a ş a ır 8 

a : ve bir çok kısımlarında da muvaffak M k d M k K"'I ~· p k d girerek hırsızlık etmek ı~teycn, ı• bul- ril• 3ldüren kimdir) 
Yirminci asrın yerini\ ilk veya orta olduğu inkılapçı yeriiliklerd ai~ bulu - os ova a er ez u tu~ , ar ıti tı 'rrıak iç.in maruf ffthıiyetlcrin tavıiyeBf. 2 - lstanbulun kaç ismi vardır> 

çav) n ı'•tı'J!! fetı'h ı"capları. l d ş ·ı· N' ı d 15 bin kisilik muazzam açık nava sine- .. 'h . 1 1 b n-L-k .• d garı 0 

a., • nan arı ır. amı ın « ızam» arın an ,' . . . . . "ne ı tıyacı o an ar, u 'j'QUC eye mura- 3 - Tourguenev kim ir) 
E ı. t d let t l"kk'l · l masının ını:u.sı bıtırılmıştlr. Bu sınema- - .c t d' . t'--.l'". . . mperya ıs ev e a ı en a ırsa bazıları, miras işlerine, evlenme ve bo- , - u:.a e ıyor ve ıs caıgı ınsanın ımzaeını .. _ \Vagner kaç yaşında ölmüştür~ 

m• sa ... lık sela"mete ulaıtacaktır h k kil" "d tıın perdesinin büyüklüğü 170 metre t.ckJ't d k k d' . 1.. l 
il l' • şanmaya, Ü umet te' atı ve 1 are- a 1 e ere en ısıne azım ge en s - Sophocle kimdir) 

B d k d murabbaıdır ve sinema makinesinden tınun a ıeacası şu ur: cilik işlerine, ganaimin taksimine '\'e tavsiye veriliyormuf.. . (Ce"9plM'I y..,n) 
Üç beş büyük devlet hesabına, bü • buna mümasil Sosyal sahalara taalluk perdeye Kadar olan mesafe ise l 1 O met- Şebekenin merkezinde tetkikat ya- * 

tün bir beşerin boynunu, boyunduru- eylemektedir. re~i~··--· .•..... H • ••••• ·-··-~· • • • ...,ddıg .. ı zaman, sözü geçen bütün tanın-
,, Dünkü Suallerin Cevaplan ğa Uzatması... Buhuraulinin bu kıymetli tetkik cistan şubesi tarafrndan,. şim~llik> yal· trrış kimselerin İm2'Blarını muhtevi bir 

J~te barış yolu I. eseri, Sovyet ilim akademisinin Cür- nız Gürcüce, tadedilmektedir. kolleksiyon bu1unmu'ırtur. 
• • • 1 x s 

- Camı ilk olarak icat edenler Çin- " 
lilerdtr. 

Şimdi gene dütünüyorum. • • s • W:t M 1'.ı, 2 - Osmanlı vezirlerinden Hczarpare 
Bu tezleri ileri süren kimdir? 1 s T E R 1 N A N ı T E R 1 1~ A N n ! Ahmet Paşaya nHezarpare ıı yani bin par~ 
BU bir ayan üyesidirt. ça lakabının takılmasının scbebı, Deli ih' 
Bu bir enstitü rektörüdür!. Lüleburıazm Karallğaç köyünde Ali oilu Adem bir gece mişler ve otada muhtar tarafından IConajüi ltôdrumuna hapse- rahim devrinde ihtilalcilerin eline di.ı)ereic 
~caba gazeteler mi yan1ış haber a1- saat tO ile 11 arasında komşusu Refia'nın evinde otururken dilmi§lerdir. Sabahle)'in ikisi de bodrumdtin çıkanİtnıf, elele öldürülmesi, vücudunun parça parça edil-

dJ)a.ı~ bağhinmıılar, üç korucunun muhafasa.ına tesllın edilmitlcr ve ~esi ve liall<ın ıtderde devadır» diye etle· r r kapı çalınmıt ve köyün muhtan Hüseyin ile il<i korucu ve ihti-
Y oksa ben mi an lama mı kaybet _ müna$Cl>etsis vaziyette yakalandiklan söylenerek davul zuma rini haatalara yt dir-mesidir. 

tim?. yar hey' etinden aza Mehmet Refia ile Ademi köy konağına ile köyün bütün sokali:larında gezdirilerek tethir edilmiJler. 3 _ Apis öküzü, Mısırlıların mukad .. 
Tekrar gazeteleri okuyorum.. dave~ etmitlerdir. ikisi de bu davet üzerine köy konağına ıfİt· Sonra da serbest bırak'ılmışlardır. dee öküzü<lür. Mısırlılar bu öküze de ta-

Okuyorum!.. ]. STER ·ı· NAN . TER j NA\ N M I parlardı. } S R A • 4 - Roma im paratoru Neronun annsı • 

( Devnmı a nncn Sily rımın 4 OncO L ----------------------·---------------------·----' mn İsmi Agrippinedir. ve 5 iııci s!Huıılnrırıdadır. ) _ 
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9 Haziran SON POSTA 

Recep Peker iş kanununa dair 
mühim beyanatta bulundu 

l<amutayda kabul edilen yeni kanunla Türkiyede verim 
\'e kuvvet unsurları doğru yolu daha iyi bulmuş olacaklardır 

D[IS'0NDC1~0l1 
--GIGi!. 

ilk tahsil 
Dünkü gazetelerde bir havadis ara

sına sıkıştırılmış bir parça okudum: 
İstanbulcla ilk tahsil çağında olan 

çocukların yüzde yirmisi bu tahsili 
yapmıyorlarmış. 

Gazeteler bunu sanki pek ehemmi
yetsiz bir havadismiş gibi b~ka iki 
cümle arasına sıkıştırmışlar, bu raka -
mm karsısında hiçbir dehşet, hiçbir 
telaş his~etmeden bunu yazıvermişler. 

b Ankara, 8 (Hususi) - Kamutayın rından bir rejim kanunudur. Bu ka- İşte bu if kanunu arzettiğim bakım- Hayreti 
Ugünkü toplantısında Is kanununun nunla Türkiyede i~ hayatı yeni rejimi- dan da Türkiyede ulusal devlet tipin - İstanbul gibi Türkiyenin en belli 

t•Yeti umumiyesi reye k~nularak ka _ mizin istediği ahenk ve anlaşma yolu- de ahenkli ve muvazeneli bir hayatın başlı ve en münevver şehirlerinde ilk 
ul edilmiştir. Bu münasebetle Halk na girecektir. tanzimine yarayacak bir eser olacak- tahsil gören Türkün adedi bu kadar -

I>artisi genel sekreteri Kütahya say1a- Arkadaşlar, biiim neslin, derece de· tır. ken, memleketin köşesinde, bucağın-
"• Recep Peker mühim beyanatta bu- rece acılarını tatmış olduğumuz Jibe - Recep Peker beyanatına ıu sözlerle da acaba mecburi tahsili yapan Türkün 
lu"'- R p k 1 d l · · · k' · · · t nihayet vermiıtir: sayısı yüzde yirmiyi bulabilir mi"> 
•u.uuştur. ecep e er demiştir ki: ra ev et tıpının çe ı~tırıcı, çarpıf ırı-

y k d ı b
. li"' b Bu kanun kabul olunduktan sonra esa· Bu ı'statı'stı'gVı'n bize verdigwi neticeyi 

« eni İf anunu bir re1'im kanunu cı ve yurt için e u us ır 'gini ozucu l sen bozulmamıı ruhlan, hepimizin olduğu h ) .. 
1) acaktır. Gerçi Türkiye cumhuriyetı' ruhunu, her gün yeni bir tedbirle orta- 'b' .11A h' 1 d 1 1 göz önüne alarak hemen ce a et mu -
1 

gı ı mı ı ıs e o u o an Tilrk iıçileriyle ıta ] k d 1 d k Id k b · ] al cadelesine geçmek lazımdır· nun arının uvvet ve ev etçe ehem- an a ırara unun yerme u us iş verenleri ve Türkiyedeki bütün verim 
lt\iyet bakımlarından biribirinden far- devlet tipindeki birlik ve beraberlik ve kuvvet unsurları doğru yolu daha iyi Bütün Türkler bilmelidir. ki, her 
tt Yoktur .. Fakat bir taraftan da için • zihniyetinin tatbikatını hayatımıza afi- bulmuş ve birbirini daha iyi anlar bir şek- Türk kanun karşısında vergı vermek, 
de yaşadığımız devrin hayati ihtiyaç _ lıyoruz. le girmiş olacaktır. Aslında Tür\c iıçisi bir asker olmak ve ilk tahsil iÖrmekle 
L T k k ] ul I yıkıcı, bir bozucu değil, başlanan büyük mükelleftir .. 

Sayfa 3 

İngiliz kabinesinin değiş
mesi ihtimalleri azalmıştır 

B ir müddettenberi İngiliz kabinesino 

karşı yapılan hücumlar var. Bu hü-
cumları idare eden muhalefetin bu tarzda 
hareket etmesi kadar tabii bir şey yoktur. 
Muhalefetin hükfuneti tenkit etmesi, par· 
lemanter rejimin bir icabıdır. Tabiiliği de 
bundan ileri gelir. Fakat İngiliz kabinesinin 
istinat ettiği ekseriyet arasında göze çar
pan rahatsızlıktır ki endişeyi mucip olmak-
tadır. 

* İngiliz muhafazakarlarının arasına. fikir 
ayrılığı sokan ilk hadise, Haheı meselesi ol
muştur. Bunlardan bir kısmı zecri tedbir• 
lere taraftar, bir kısmı da aleyhtar olarak 
vaziyet almışlardır. Bunun neticesi, hükii· 
mete karşı geniş bir memnuniyetsizliğin 
husul bulması olmuştur. 

'<ll'ını kar~ılayacak temel kaideleri ko- ür iye ve onun udret i usa par- 1 ~ . d k mili eseri tamamlayıcı hir unsurdur K k d Ç uğunu mek 
• 

1 
~ bir kanununun siyasal ve içtimai tısi i eolojik naslarını programına oy- B d · anun anun ur. oc -

1\ k l d' w. .. un an sonra onun bu vasfı daha kuv· b b' · k "Yatımıza tesiri bakımından ayrıca muş ve im an e ver ıgı gun- tebe vermeyen e eveyn ır vergı a -

Bunda, Başvekil M. Baldvinin büyük 
hissesi vardır. Çünkü Mister Baldvin, İn
giltereyi, İtalyaya karşı harbe sürükleye• 
bilecek olan bir yol üzerinde yürüttüğünü 
anlamış, fevkalade ihtiyatlı harekete baı
lamış, bu ise, gerek Ccnevreyi ve gere'lt 
Ccmevrenin dostlarını müteess.ir eltmittir. 
Muhafazakar partinin sağ cenahı iıe, zec
ri tedbirler işinde gösterilen acemilik ne
ticesi, İngiltere mahcup düşmüı, İtalya ile 
dostluğundan olmuş ve Gal kömilr ocak
larının sadık bir müşterisi olan ltalya el• 
den kaçınlmıştır. 

... 

r. 
e 

f' 

o· 
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• 
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tb vetlenerek milli birlik içinde, milli io be· 
~e~nırn1 iyeti ü~eriknde durmak w lazım de bu nasların derhal kanunlaştırıp rahe·rliği ile layık olduğu safta daha şeref- çakçısı gibi cezalandırılmalıdır · 
. ır. §te yem çı armakta oldugumuz sosyal hayatın hakiki safhasında tat- li mevkiini alacaktır. «Bravo sesleri, şid- Memlekette cehaletle mücadele et-
lf kanunu devletin esaslı kanunların - biki yoluna gidilmiştir. detli alkışlar» mekle mükellef olan makama gelince 
~:====-==========~~~~~==~==~========== 

Denizyollarından 6800 lr---A-t-at-ür_k_.., 

lira tazminat isteniyor dün gece 
1 Ankaraya do··ndu·· nebolu vapuru faciası davası dün de neticelenemedi. 

Çocuj'u boğulan polis memuru tazminat istedi. Bursa s (A.A.) Ata1ürk Mudanya 
L • yolu ile fehriınizden ayrıldılar. Hay-
ızmir, 8 (Hususi) - İnebolu va- ı boluya toslamadığını israrla söy- darpaşa üzerinden Ankaraya hareket 

Puru faciası mesullerinin ağır"ceza !emiştir. buyuracaklardır. 
lllahkemesinde bugün muhakeme- Bu ı'fadeye su··varı' 1·ın· az ede·. ek·. lst b 1 8 (AA) J an u • • · • - Atatürk saat 
erine devam edilmiştir. Mahkeme Toslamıştır ve batmamızı İstikbal ?.4 de Haydarpaşadan An.karaya b~m·~ 

~cık kalabalıkb, dinleyicilerin bir kıs- ·ı · ket etmiclerdir. vapuru tacı etmıştir. Demiştir. ~ 
llıı koridorlarda kalmışlardı. Celse 
•çıtırken müessir bir sahne oldu: Dinlenen diğer şahit Ahmet 
~ · · 6 k birinci ve ikinci kaptun arasında 

daç~a gecesı yaşındtı i fOCU~nµ 
entzd~ dalğalara kapbran bfr gt:Çen bir muhavereye ş~hit vl· 
~ba, Istanbul Emniyet Müdürlüğü doğunu söylemiş ve iki kaptanın 
ördtincü ıube memurlarından Nec- daha kaza yerine gelmezden elli mil 

~ettin, riyasete bir istida verdi. önce vapuru ilk yakın limana sı-
ecmettin istidasında maddi ve ğındırmak için münakaşa ettik· 

!tıanevi zarar olarak Denizyolları 
ldaresinden 6800 lira tazminat is- lorini söylemiştir. Süvari bu söz-
tiyordu. leri reddetmiştir. 

Kaptan Mehmet Ali ve diğer Bundan sonra Antalya Liman 
rçlular ifade verirlerken heyecana Riyasetinin okunan talimahnda 
apılan Necmettin riyasetin mü.. İnebolu vapurunun Antalya lima .. 
~adesini alarak ayağa kalkmış, nında muayene edildiği yazılı idi. 
apur batarken kaptanın şuursuzca Süvari dedi ki : 
~veket ettiğini, sandalları denize _ Vapuruma hiç kimse gel .. 
ltıdirmek için emir vermediğini, 
)'alnız kendi canını kurtarmağa medi ki muayene edilmiş olsun. 
Wışhğını sö..rlemiştir. Mahkeme tahliye talebi hak· 

. Uç nokta kında karar verilmek ve şahitler 
Bugünkü celsede üç mühim celbetmek için on üç Temmuza 

il.okta üzerinde tevekkuf edildi: birakılınışbr. 
1 - Denizyollan İşletme İda

~tai a.dma İstanbul avukatlann
'4an Sınan mahkemeye fenni bir 
1for vermit ve lzmirde seçilen 
b i vukufun bilgisizce bir rapor 
l azırlıyarak hAdisenin sevrini yan· 
lf anlatbklannı iddia etmi§tir. 

2 - Suvari Mehmet Alinin 
~iidaf aa vekili avukat Baha bir 
~tida ilel müekkilinin tahliyesini 
lıteuıiş tunlan söylemiştir: 
l "Müekkilim yedi aydanberi yan 
'' mütalaalara istinaden hazırla
~n bir raporun kurbanı olarak 
}-llpisanenin karanlık odalarında 
atıyor. Ona verilecek en ağır 
~~tanın bu müddeti aşmıyacağına 
ltıancımız vardır. Tahliyesini is .. 
ttriz 

" Mahkme reisi müddeiumuminin 
lllütalaasını sorunca müddeiumumi 

~kyki. ·suçun 450 nci maddenin 
ç kcı fıkrasına uyduğunu ve bir 
bo . vatandaş hakkının mevzuu-
·~hıs olduğunu belirterek tahliyeyi 

Muşta dün 
Kar yağdı 
Muş, 8 (Hususi) - Havalar birclenbire 

soğudu. Bugün şehrin etrafındaki tepelere 
kar yağmıştır. 

Diğer telgraf haberl~rimiz 
sekizinci sayfadadır. 

, 

Davalar 
U zalılmadan 
İıılaç edilecek 
Kamutayda yeni kanun 

müzakere ediJdi 
Ankara, 8 (A.A.) - Kamutayın 

bugünkü toplantısında asliye, sulh 
mahkemelerinin vazifeli bulundukları 
meşhut cürümlerin muhakeme usulleri
ne dair kanun müzakere edilmiştir. Bu 
münasebetle söz alan aclliye bakanı 
Şükrü Saracoğlu uzun beyanatta bu
lunmuş ve demiştir ki: 

Bu kanunun tatbik'inden çok iyi ne
ticeler alınacağını umuyoruz. Bu ü
midimiz fi'len tahakkuk ederse - ki 
bunda şüphe etimoyruz - hükümlerinin 
evvela köylere, saniyen bütün ağır ce
za işlerine teşmili için yakın bir atide 
maclise müracaat edeceğiz. 

Adliye bakanı sözlerine şöy]e niha4 

yet vermiştir: 
Talik ve tavik yollarını birden kapa-

yan kanun layihası işin clerhal mahkeme
ye tevdi ve mahkemede de ayni günde ve 
nihayet en yakın bir celsede intaç mükel
lefiyetini koymaktadır. 

Layihamızın Büyük Millet Meclisi ta
rafından tasvibi Adliye Vekaletimizin di
ğer sahalarda da sadelik ve sür' at arama
sına kıymetli bir teşvik olacaktır. 

ik i ahbap çavuşlar 

onun da, çocukların yüzde yirmiıinin 
cahil kalmasına karıŞİ lakaydi göster-

diği ve elinden geleni yaprnadıaı aa -
bit olursa mes'ul tutulmalıdır. 

Yarının neslinin, dünün neslinden 
1 
farkı evvela kara cahil olmamak ola -
caktır. Cehaletle mücadele isteriz. 

......... • ı. • ... .... _,....."" •• -·ııı·• ~····----·---

Kendisini arpa an
barında sanan bir 

aç tavuk 
Hayır, ben anlıyorum. 
Gazetelerin haberleri doğru ise, söy

lenecek iki çift sözüm var: 
Denizleri milletlerin ortak malı ıa· 

yan; 
İrili ufaklı bütün milletlere ya§ama 

hakkı tanıyan; 

Zavallı hukuku düvel 1.. 
Her gün, yüzüne inen şamarlarla, 

yerlere kapandığını; 
Ve her kalkışında; 
Kıpkırmızı kesildiğini görüyorum!. 
Demirleşen inancım; 

Bana: 
(Durmadan silahlan I) diyor. 
Altta kalanın cam çıksın .. 

Not: 

Mahmut Esat Bozkurt 
Ankara: 7/6/1936 

Yazımı bitirdim. 
Hala düıünüyorum. 

Derken, bu sütunlarda mavzuubalw 
eatiğim bütçe gevezelikleri rezaleti nuıtr· 

dana çıkmış ve müstemlekat nazırı Thomu 
istifaya mecbur olmuştur. Bu ita, kabin .. 
nin vaziyetini bir haylı sarımııtır. 

Bu vaZiyette mlihafaza.ki4arm istell 
ıudur: Bugünkü milli birlik hilk&netine 
nihayet vererek muhafazak&.rlann ekseri• 
yetine dayanan bir kabine kurmak. ,,. 
Filvaki 615 azalı lnıılliz meclisinin 387. 
sandalyesi muhafazakarlara. alt bulunmak: .. 
tadır. Fakat her nedense Baıvekll Baldvill( 
şimdilik bu yoldan ayrılmak iater görün• 
memektedir. Maamafih, hui\inkü İnııil~ 
kabinesinin «temerküz» mahiyeti de artılC 
lafzidir. Çünkü Makdonald ile difer bir iki 
nazırdan başka, hükıimetin dipr aza~ 
kamilen muhafazakardır. 

Diğer taraftan hükumetin dei'ı'cceil 
hakkındaki haberler de teeyyüt etmemek• 
tedir. 

İstifa eden nazırların yerlerine yenileri 
alındığı gibi muhafazakar komitenin gizli 
toplantısını müteakip neşrolunan bir teblii 
ile yeni İngiliz Kralına ait tae ııiyme mera• 
siminin 19 3 7 yılı mayısında yapılacafının 

ll&n olunması, Başvekil Baldvinin hiç ol· 
mazsa o tarihe kadar vazife ba.ıında kala• 
cağı manasına alınmaktadır. Onu, bir müd
det evvel zayıf görenler ve bugünlerde ı ... 
tifa edeceğini sananlar, parti komitesinin 
gizli toplantısından sonra da fikirlerini de• 
ği~tirmişlerdir. Çünkü M. Baldvin, bu top
lantıda, bütün hasımlarını susturmuş, gün
lük hadise ve meselelerin üstünde bir mev
ki tuttuğunu da her hareket ve sözile ispat 
eylemiş tir. 

Şu hale göre, şimdilik, ortada, bir İngiliz 
kabinesi meselesi mevcut değildir. 

Selim Ragıp .............................................................. Bakınız, hatırıma ne geldi?. 
Rumcada ( oranos) gök anlamina re· mq!.. M. E.B. 

lir. 
Ve hemen her milletin edebiyatında 

gök tatlı hülyalar ifade eder. 

İtalyalı konferansçının adı ( orano) ol
duğuna göre, bunun sonuna bir ( s) ekle

ninc.,; adamcağız : 

Bir not daha: 

Yazımı bitireli, bir ıaatten fazla oldU:
Hala dütünüyorum. 
Hatırıma gelen şudur: 
( Orano) konferar1.31ınıı nerede verdi 7 

Sofyada. 
Hulyanın kendisi olur. 
Türkçe bir mesel vardır: Ne söyledi? 
Tavuk aç kalınca hülyaya dalannlf. Küçük milletlerin Yllfama bakkı yoktu. 

Ve kendi&ini buğday anbarmda sanar· 

1 
I{( ( 

dedi. 
Fakat pek çok alkıtlandı. 
Acaba Bulgarlar o anda kendilerini hü· 

yük devletler sırasında mı gördüler; der-
siniz?! M. E. B. 

Londrada lngiliz 
Faşistleri 
Gürültü çıkardı 

Londra , 8 (A.A.) Viktorya 
Parkta yapılan bir miting esnasında 

bir polis memuru hafifçe yaralanmıf 
ve dokuz fasist tevkif edilmistir . . 

Faşistlerden mürekkep u fak hir 
Ş\ detıe redlemiştir. 

ta· 3 laz - Dinlenen iki şahitten mü-
grup, içtimadan sonra siyasi düşman .. 
lannın bir hücumuna uğramıştır. İnti
zam, sür'atle tesis edilmiştir. ısı • tt~~ kapt~n Kadri süvarinin i~dia 

gı gibi lstikbla vapurunun ine-
• • 



4 Sayfa SON POSTA: Haziran 9 

MEKTUPLAR.I Nahilbentlilere 
müjde 

Belediye Nahilbent mahal
lesini tozdan kurtarıyor, 

bir de kaldırım yapbnyor 

Bir otomobil tram
vay direğine çarpb 
İki kişi yaralandı, birinin 
kaburga kemikleri kırıldı 

Kasımpaşa imar 
edilecek Nizip belediyesinin yaptırttığı ve yap" 

Beyoğlu evlCaf müdürlüğü, hrtamadığı şeylere' e ı çıkan bir mesele 
kaymakamlık Ve parti leş- Son Postanuı H mayıs tarihli nüshasının kası sahibi Fehmi Sönmez lınzasile bir 

kilab geniş oir programla ister- inan :Ltu banma sütununda tiYI• bjr ı tup alilıL Bu okuyucumuzun nıeselede s 
lsak isminde bir tof örün idare sin - fıkra çıkmıştı: nih<cyet ((Nizip 1> in bir hemşerisi olma 

Sultanahmette Nahilbent semtin _ deki 1200 numaralı hususi otomobil çalışıyorlar «Geçen l'iln ıazetede Nlrlptien rilıderDmiı ibaret o8ıcaft. Bununla beraber .J'aJ,)SlDl a'f'D 

k Nuhkuyusu civarındaki B. 75 numa- V k fi -- .. d .. ·· .. F h dd' Ki bir yazının üzerbule (iisel bir bina resmi, al- sütunlarımıza reçirJyoruz. Biç değilse b de oturanlardan bir ısmı evvelki gün 
1 d . i' a ı ar umum mu uru a re ın • Unda da ... ı YUQ'I ıörclüm:-Ne.zip Belecl1ye ıa- larnıı du:JÜndiirtür ve biZlm yazımrıla 11111 

matbaamıza aelerek bu semtin tozun- ra 1 tramvay ıre ıne çarpmı.ı;, parça- ' c:1·· t f · • · ç kk ı "t · f ..,.. • l ' per un e lıŞ, ıçın ana · a eye gı mış ır. -ı ı.:a'·ese,·e inıkin 'ferir diiriincesi De ... 
ki ld kl l · anmıştır. t ~ . ı:ı. ""nosu. ,, ,, ..... -

dan mÜfte ' o u arını, ev erinın . . . . . atanbulda bulundugu hır nana zarfın- Sonra Nizipte imar faaliyeti hakkında fa Sayın yurttaş. 
pencereıerı.nı· açmak degvilya kapalı Otomobılın ıçrnde bulunan Pavlodı da İstanbul, Beyogvlu ve Kadıköy müdür- n 

tafsilatı okudum: Gazetenizin 20 mayıs 936 tarih ve 2083 
Vazl.yette bı'I• tozdan topraktan masun adlı adamın kaburıa kemikleri kınl - lükleri dahilindeki vakıf H.lerile yakından .... .. kin eh~ '"" l .,.. ... Belediye ıaıdnosu dört bin liraya ç.... • maralı nushasının i el sahifesinde l"' 

kalmak mümkün olmadığını söyle~- mı,tır. ıak da kollarından ve yüzü'n~ :alakadar olmuş, evkafın yaptığı ve yap- nustır, şimdi bWAaıa üstüne bir kat çıkaTak İnan, İster İnanma) serlevhası altında ı;: 
lerdri. den yaralanmıştır. Yaralılar Zeynep .mak üzere olduğu Bir çok işleri gözden bel~diye dal.reel Japılacaktır. Para olinadıfı zfp belediyesini tenkit eden bir kaç d 

Her yıl tazelenen bu şikayet etra _ Kamil hastanesine kaldırılmışlardır. ge.çi~miş ve icap edenlere direktifler ver· için sa ve elektrlk llJerl başanlamıyor.11 eözüın illşt:l. Tecavüzi olan her hangi 

fında al&kadarlarla temas eden bir ar- y } M }} • mı§tır. Bir beleruye lü ı.ıııuı yok, su ft elektrik haksızlığa karşı süki'it, nez ve meskenet dt 
kadaşımur: fU malumatı almıştır: er i a ar sergisı Genel direktör lıu tefli~leri esnaıınd"a i Jerini balletmd tvln parası yok, faka& dört mek olduğundan ve artık bwıun da Dl 

Bu caddenin fazla tozlu olduğu he- Kasımpaşada 12 cami üzerind~ yapılmak- bin lira sarfedlp ıaztno yaptırtıyor.• geçmiş bulunduğundan münekkidin af! 

lb Halk Opereti gecelen• ta olan tamirı ve ıılah işlarini< ircr: birer * mağruran t'edatü! olan IU bir :taç söztıill 
lcdiyenin nuarı dikkatini ce etmiş - kik t · h' · · ·ı · l 1 • tet e ı:rıış mu ıtının 1 en ge en en ve Bu satıdan :NW. belediyesi bo, bulmıya • gazetenizde ne§I'in1 rica eder ve derim 1" 
tJr. Belediye dünden itibaren bu cad - se .d t ·ı k rti 1 · ı K iht' _, rgı e emSI Verece ;!°a mensup arı e asımpapnın ıyaç· bUifdf. Yanhf tellW eclebW"1i, eenp Tere - Cumhurl.yetbnl! 'büytlklerinln lşaretıeıo 
elenin sık sık arezözlerle sulanması irin • ya ı k · " ·· · d ko ~ ,ıarı ve pı aca ı§ıcr uzerın c nuşmuı- bilirdi, fakat onllll yerine Nizip saiaıı fabrl· zerine şükranla itlra.f etmelly.lz ki umwn 
allkadarlara emirler: vermi'llir. Bu yıl Taksimde açılacak olan Yer- ,tur. Vakıflar idaresiniD halk ve parti teı- ldyemizinı bel'. tarafı cennet gibi oımuı ......._._ ...................... ll•••·- ···-· .. ...... ...-

Buraya muvakkat olarak taş kaldı - li Mallar sergisinde ayni maddeleri is- kilatı ile elele vererek ortaya koyduğu gü- olacaktır da. 

rİm da döf81lecektir. Belediye mühen - tihsal eden veya satan müesseselerin ;zel ~erleri takdirle karşılayan Genel Di- tşt.e yedi seklz sene önce nahiye met 
'..J•aı-ı· dün Eminönü kaymakamı ile b' d 1 h ı· d t l rektöı gösterdikleri alfı-ka ve yardımdan olan bugünlfü Nlzip, belediye re1.stin1Z • .... ır ara a grup ar a ın e op anması- . 
hirllkte Nahllbent tarafına giderek kararla,tırılmıştır. ~olayı kendilerine te~ekkürlemu bildinniıt-" İzzet QRuzun başında vali Akif iyıdoıaıt c::: 

~ ca 

:::> c: ......... 
tetkikatta bulunmuflardır. Yalnız İnhisarlar,. lpekif gibi büyük l ,tır. C .. k b' .

1 
k' 

0 
. 1_ . h 

1 
kaymakam Şemseddin Akan ıtbl sayın 

emu e ır ı e es ı enız .ıta raman aı- aeverlerln bitınek, tükenmek 'b1lmiyen 
ve m~hur firmalar kendi paralariyle rından Gedik Aptinin adını taşıyan Gedik metleri sayesinde şirin yurdumuz fi.detn 

Geçen ay nekadar et yedik? = :::s .: = - ... 
~ 

bahçenin münasip her hangi bir yerin-
1 
Apti camiilerinin bahçeleri park halincl\: çok vtıayetıere muadil medeniyet eserl 

de kendileri için husust pavyonlar inşa 1 
tanzim edilmektedir. bezenmiftll'.. Mesela eczaneler, hlller, ş: Hayvan ltorsası tarafından yapılan 

Wr istatiatiie 1ıöre, geçen ay içinde, 

borsada 1080 öküz, 71 dana, 116 
l:oek, 18 boja, 178 malak, 171 manda 

~ 8680 dajlıc cinsinden, 344 de kıvıı~ 
cıık cinsinden koyun satılmıştır. 

== .. - ~ ..c::t .... ., 
~ 

ettirebileceklerdir. Fakat diğer firma-! Bu camilerde bazı tadilat ta yapılmak- mezbahalar, elektrikle tenvirat, sinema. 
1ara böyle husust yerler verilmiyecek tadır. Fahreddin Kiper :\1imar Sinanın -ve sene dört yüz lira icarla Bay Fua~ tarafll' 

ez) t! ;: 1 

-c::s -;;. = = 
~-~.s 

ve bunlar bir sıra halinde yapılacak Jstanbulun en biiyük eserlerinden biri alan dan tıraJQnan belediye gazfnosı, radYJ 
pavyonları işgal edecekler ve hepsi hm Piyale camii ile İstanbulun en eski valbf y1rml§er metrolult geniş caddeler ve ana 
yerde toplanacaklardır. Bu suretle bu .stadyomu olan Okmeydanı arazisi üzerin• lımlan ve saire ve saire. Azami yınnl 
seneki serginin geçen senekilere nis - de yanındaki zatlarla birlikte ilmi tetkik- bfiı Ura.dan ibaret olan belediyemiz bilWe 

Geçen ay, · karaman koyununun 

Tuati fiyatı ._7, dağlıcın 53, kıvırcık 
koyununun fiyatı da 59 kuruştur. 

....1 ·- ı: ~ Q;) -=-=o=,... b t d ı.: k ak v• go"'ze d h .. ler yapmış Beyoğlu vnluflar direktörlüği.i- .ne el.aha. neler. yapmak mümkünse ınUll e en ana ye nas " a a gu- · 
7 

1 .. .. .. hal . 'I . l l nün buradaki faaliyeti hnkkınde DirektöT lddlmiz lütfen tenvir buyura bilirler :ın1 ...... ~ 

ı:::ı .. ~ E-ıc 
ze gorunur e aetırı mesıne ça ışı a- Abd"'Jh ı· B k' K 1 . d'V· . h arur1 

k u a ım a · ı ut erın ver ıgı ııa atı Bugfuı. mcınlekete getlr.llmesi z 
ca tır. d" l · · 

Fakat toptan fiyatlar tabii farklıdır. 
ın emıştır. sulardan müteaddit nümuneler alarak 

~ 1 Sergi bahçesinde Halle opereti gece ' Kaııımpaşa ve havalisinin imarı ve gü- Ankara.ya tahlile götüren ldymetll ~ 
Karaman koyununun kilosu 38, dağlı
cin 40, kıvırcık koyununun kilosu da 
48 kuru.t aruında satılmıştır. 

.... C:c.E-s= e=<= 
temslleri verecek ve bahçede gece ve zelleştirilmesi buradaki içtimai yardım ve zın çoı: hayırlı olan bu tc§ebbiislermd• 
gündüz radyo çalacak, geceleri ~kla spor işlerinin tanzimi için Beyoğlu vakıfim- muvaf!ıı.IUyetlerlnl temenni eder, müıl 

'O a:s .!d < = propaganda ve rekllm yapılacaktır. idaresi parti teşkilatı ve bütün halk elbir- dlninı de blmz insafla hareket etmestnl 
Sergi 15 Temmm:da kapanacaktır. ,liğiyle aeni~ ölçüde çalışmaktadır. Beyoğ- ederiz, o kadar. 

~s.e:ı ;1 
1. • 

Sultanahmet hafriyatı Serginin daha fazla açık bırakılmasına ,lu kaymakamlığı ve Belediye bilhassa bu _ , ·- ---· , , 

I? - ca.- N o:s 
İktısat Vekaleti miiıaade etmemiştiı. işle meşgul olmaktadır. , ~ 

Sultanahm.ette hafriyat yapan Baks- Çünkü yazın, yalnız İstanbulda değil, 
ter kendisiyle ıörüfen bir muharriri - memleketin diğer yerlerinde, ezcümle 
mke demfıtlV ki: Ankara, İzmir, Sa~sunda da, Yerli-

ff ırsız misafirler 
Menkul kıymetlere rağbet 

«- Hafriyat son günlerde müsmir Esham ve tahvilat borsasında mua~ 
lletfceler vermeie başlamıştır. Aygır :a~~:~:ı::i~e~i s:~i~~;:~: i~i~~ahs;~ :~!!.t büyük bir farkla inki§af etme1«-

~epoau içincloki kısımda tam üç devre debilmesi için fstanbuldaki serginin 19?'.J . d 
1 _ı... L l! Lı __ ı__ b 1 d Ar d "" senesın e umum muame eye. 

mn &ıymeta lllllllllill u un u. a ı- geçen senekilerden bir buçuk ay evveL k • .. it ·ı d k .. . 
Lm saraya ait kapıyı tamamen mey - açılması ve mümkün olduğu kadar er.- suknı_u 1

8

1
• ı ~kı yon19.14° uz y.uzd yet~~ş 

•• e z ra ı en, ·J senesın e seKız 
Lna çıkardım. Bu kapı sütunları haki- ken kapatılması uyıun görülmü,tür. 'ly n :L· b' it .. 193r: 

mı o on IKı ın a ı yuz ona, • u 
katen mimar! kıymeti yüksek olan e- • • • • senesinde ise on altı milyon yedi yüz 
aerlerdir. Saraya ait odalar, koridorlar Afışa J iŞi on dört bin Türk lirasına yükselmiştir. 
~ •ir yerlerin zeminlerinde çok aü - . . . . Fark, tahminen yüzde yüzü bul -
MI moZ1lyık.lar meydana çıkarılmı~tn:. _AfıfAJ ıti tahkikatı nıhayete ~diril- maktadır. Bu da, halkımızın menkul • 

B l L_LL_ d 'h ,. l k 5 mıs, rapor hazırlanmıf ve beledıye re- k l d . . l k l w •• un ar n.&~n a nı aı o ara .. ' .1 . . T-L L:L l ıymet ere te rıcı a ış an ıgını goste-
-"- fı d f b l ] . ısı.ne verı mıştır. ıuulIKatı yapan ar . k' . . •w.u zar n a atan u gazete erme bu l f d k k d rır ı, şayanı memnunıyettıı . 

. . . . mese e etra m a ço etu11 av -
maltlmat vereceiını ve resım çektıre- w •• 

cotim.» ran~~ktadırla~. Buna ragmen mute - Bir sarhoş denize duştu bogv uldu 
ahhıdın beledıye tarafından tafıakkuk 

Bir milyoner geldi ve gitti ettirilen vergileri tahsil ettiği, kendi - Kumkapıd~ ?hıran Kamik bir mey
sinin ayrıca bir para tahakkuk ettir ·- h. an. ede kendını ~aybe.decek derecede 

Amerikan milyonerlerinden F red k d ,_ d · 
mediği öğrenilmi,tir. ıçtı ten sonra evıne gı erxen enıze 

rik Katz tehrimizde beş günlük bir Nisbetaizlik ~ereden çıkıyor? düşerek boğulmuştur. 
ikametten aonra, yanında ~uzeni Edit 

Şikayetcilerin mevzuu bahsettikleri Hlrt bulundutu halde, dün akışamki 
ekspresle Avrupaya hareket etmiş- nisbetsizlik de ~ehrin muhtelif mm~ 

takalara ayrılmasından ve her mınta-
& b , F ed ·L v _ A 'k d h ka için ayn ir tarife tatbik edilmesin-

Nöbetçi 
Eczaneler . r rıK 1'.lltZ merı a a meş ur ve d .1 • l k ed' 

1 k . b. E lk. .. k en ı erı ge me t ır. 
ço zengın ır uttır. vve 1 gun u- Faraza Fatih cac:lde11inde bir metre Bu ceceki nöbetçi eczaneler ıunlanbr: 
zeni için Beyoilunun. büyük mağaza- mürabbaı ilandan 50 kuruf ücret a- İstanbul cibetindekiler: 
larında bazı aht verıfler yapmış ve lınmakta ise Taksim meydanındaki 
kendilerine refakat eden tercümanına ayni ilindan 2.)0 kuruf ücret alınmak
yanlız bu aht veriflere tavassut etme- tadır. 
sine karşılık olarak 750 lira verm~tir. Şikayet edile nisbetsizlik de bura -
Amerikalı milyonerin yanında bulun- dan gelmekte, fakat hu parayı gene 
4furduğu para 37,000 İngiliz lirası ve belediye tahakkuk ettirmektedir. Ta -
22,000 mark idi ki bu bizim paramızla rifeck evvelce bir kaç kere ilan edilmiş 
260,000 lirayı bulmakta ve başlı başı- ve şimdiye kadar bu tarifeye hiç bir 
na bir servet teşkil etmektedir. itiraz vaki olmadığı aöylenilmiştir. 
r ---·------

üni Türk yükseliyor Bir mürabeham yakalandı 
Üni Türk tahvillerinin vaziyeti Beyoğlunda, Dimitri isminde sarra-

Paris borsasında, her gün biraz daim fın biri, ecnebi parası değiştirirken 
inkişafa mazhar olmaktadır. Dün cürmümeşhut halinde yakalanmıştır. 
Paristcn telefonla bildirildiğine göre, Dimitri hakkında tahkikata ba~lanılm
tahvil kuponları 84 franga yükselmiş- ca bu adamın rehin mukabilinde para 
tir . ikraz etmekte olduiu anlaşılmıştır. 

Burada Üni Türk tahvilleri yirmi]Hakkında kanuni takibat yapılmaktft 
bir lira elli yedi buçuk kuruştur. dır. 

Akauayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
(Abdülkadir.). BakıTköyünde: Mer -
kez). Beyazıtıa: Sıtkı) . Eminönünde: 
(Hüanü Haydar). Fenerde: (Arif). 
Karaıümrükte: (Arif). Küçü'kpazar • 
da: (Hikmet Cemil). Samatya Koca -
muıtafapaşada: (Rıdvan) . Şehremi -
ninde: (A. Hamdi) . Şehzadebaşında: 
(Halil). 
Beyoihı cihetindekiler: 
Galatada: (Hidayet). Hasköyde: 
(Halk). Kasımpaşada: (Merkez). Sa
rıyerde: (Osman) . Şişlide: (Necdet 
Ekrem). Taksimde: (Kan:ıük, Kara -
kin Kürkçiyan, Güneş). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büy\ikadada: (Merkez). Heybelide: 

1 
(Yusuf). Kadıköy Altıyolda: (Mer • 
kez). Modada: (Moda), Üsküdar Ah
mediyede: (Ahmediye). 
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it. Peker'ln 

İnkılab Dersleri 
Ankara ve İstanbul Üniversite
lerinde R. Peker'in verdiği 
inkılab derileri kitap halinde 
bnsılmışbr. 124 sayfa tutan 
eser, her yerde ON KURUŞA 
sablmaktadır. 

Misafir lC:aldlklan evden eşya ,,e 
bise çalan Muzaffer ve Şaban adlı 
adamdan Şahım 3 ay, 15 gün, Mt1 
fer de 2 ay hapse mahküm edilmi 
dir. 

Belediye Reis Muavinliği 
Mezun bulunan belediye reisi ıJ1 

Tini Nurinin münhal vilayetlerden 
rine tayin edileceği, belediye reis 
avinliğine de Fatih kaymakamı 
kun getirileceği söylenmektedir. 

On beş bin ampul çalmışı 
İsmail, Kasım~ Halit adında 3 

]imandaki vapurların birisinden 1~ 
tane ampul çalmı~lardır. Sultatı11 

met sulh ceza mahkemesi her ilÇ' 
de tevkif ermişti?~ 
...-.. ..... -

Evlenme 
Huzuruhümayun Müderrisle~ 

den merhum Bay Eşrefin to Jı 
Muazzezle gazete~z ~~adaşl~..:J 
dan Celalettin Kenmınm evi~ 
töreni dtınll:ü Pazartesi günü a~ 
efradı ve dostları huzuriyle E--;J 
önü evlendirme memurluğunda 
edilmiştir. Saadetler dileriz. ,J. , 

~lA\'AMA1~1Nl7 
~AK j:IJ...T i 
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MEMLEKET HABERLER/ 

F akılıdan Haberler 
Paşalı köyü lstanbula 200 vagon zahire yolluyor, 

göçmenlere bedava bufday dafıtıbyor 

Merzifon da 
Bir ev halkı kuduz köpek 

tarafından ısırıldı 

Merzifon (Hu11Ut) - Ekser vakti
ni boyacılıkla ıegir• va ıenenin mu
ayyen mevıimlarinda kemancılık ya
pan Sadık adındald adamın köpeif 
kudurmu~. heırı Jıı.dı.ini, hem de bü· 
tün ev halkını ıııl'llUftır. Gerek Sadık · 
gerek aileıi ve çoouklan Sivaa kuduz 
hastanesine göndertlerek tedavi altına 
alınmışlardır. 

Bigada yangından çıkanlara 
kereste verilecek 

Biga (Hususi) - Burada aatıcılann 
bağırarak mal satm.aları yasak edilmi~
~ir. ~~tün ~ükk~nn zemini çimento 
ıle doşenmıf, temıa tutulmalan temin 

P.,U iltuyon_. si.-• ......... .J edilmiştir. 
. Fakdı "(HuS1Ht) - p ..... Ankara .... llud.t ed.Mbni§tir. ' Biga yangınında Yanan binaların ye· 
ICa · tr h üz · d bf niden yapılahilmeai İ11in ormandan 20 ysen en attı enn e r ara i.ıu • JCa h ...._,,_.ı.. Wr dna,..t b ıır 
)tonudur. Paıalı köyU iH iatuyona ıekis a ca ..,~ in metro mik'aba k•reste kesilmesino 
kilometre mesafede 60 evU. JSO nGlaaela, Kuhcıa kl,.U.den Deli Ahmet oiul : müsaade edilmiştir. Bu keresteler yan-
.Boğazlıyan kazaama ballı .Uı.I ve ıhta .lanntl- Ahın• brııı Ell8ııa tarluıu aynı gından çıkanlara metre mik'abı 8 liraya 
hir köydür. Muhtarlıkla idare edilmekte • ,köy4" eNran HaCUlın .. koyunu •irmit verilecektir. 
dir. İhtiyar heyeti köy kanununun verdfll ,ve ~ri yolmala baılannıtır. Bunu ıö- ·---------
salahiyet dahilinde hareket ederok kiri r .. tarla ıahibi Hacıya tarlad&D koyunu .. Sapanca belediyesinin faaliyeti 
irnar etmektedirler. .nu ..Urmasını Wlclirmifdr. Hacı Elifia bu Sapanca (Husuıt) - Kasabay• iki 

Paşalının toprajı ııayot münbittir. Her ıöııttal Wr hakaret tellkld ederolt n ev· saatılik mesafede bulunan bir memba 
yıl elde edilen mahaulittaR kendi ihtiyq- yel• 41e baaledfii kinle tabancasıaı çekip suyunun getirilmeıi için çalwılmakta
~an temin edildikten baıka S1vaı ve lıtH· .EHH. tarla .iıçlloıfaden Nafi ve Döftdüyil dır. Belediye şehria temizliği hususu-
: ~OO ~~.g~-n hububat ihracatı yapıl " ,aiır wrt~e yualamııtır. hthı Fakılı jan- na da büyük bir ihtimam göstermekte· 

tn t~ ırd h ~yun ku~ ve Y•ı UzÜOl lhli • 1darmaa tara&ıılclan do~ yakalanarak dir. Satıcıların hile yapmamaları jçin 
Y~cı ~h· a ıld.en temın edilmektedir: ~- ,P'aı.h aUddeiumwnfliiine tuliın edi.bn.iıtir. tedbirler alınmaktadır. Hileli mal sa-
~nksı kı vazıyoti ve aıayffi çok if'Wir. . Salep k6yüncln Hüseyia oilu lnnail de tanlardan 25 liradan 50 r k d 

er ea endi İf V• a-ücile meıculdUr. tarlaia 99cuklan ile birlikte ça1ıtınalta lı ıraya a ar 
Bu havalide ardı araaa keıiJ-:y- ,._ '·1c ....ı-•- b L. 1 d . t"Ld para cezası a nacakbr, Bütiln esnaf 

• v .... - ı en 8'ftll01 9f •U unmaaın an ıı lrw. e e- b k ··mı , 
reklı yagmurlar 3 haftadanberi devaıa ot· dcrek qai kiy.4ien Haeı " lbraha eve .eyaz eten go ek 111yecek, Uzerle· 
ınektedir. Kayseriye yaaan yafmurlar·.ıaa . · L.t- k --•-·- k 1 d rınde her sabcının belediyede mukay-h • • ,ımp ...- ço 097• ~ ft açmıı ar ır . 
. lıııl olan sellerle Himmetdede istaayoau Bolaalıyan ıı. civamul.W köylere mü~ yet olduğu numatuı bulunacaktır. 

Sayfa 5 

Memlekette mektep ve 
maarif hareketleri 

ıle Pek değirmeni iatuyonu arasındaki llat· IUm miktarda siocnon rerlqtirilmoktedir. 1 .. . 
tın mühim bir kıeını bozulmuıtur. Bu • • :GlS91aeal•r yerlqecekl..t klJler• araba • negofde mektep harekeflerl t 935-1936 den yılının aona ermeel münaaobetile memleketin dlrt köaesinde 
hepten Kayseri posta treni Pa~ala iıtufo- )arla nakledilmektedir. Fakılı buidaJ alım lnegöl (Hususi) _ T ahtaköprü na- mektep müıamerelerl. muallimler toplantılan yapılıyor, lıer yerde talebelerin za• 

~uantda .. al~~o.~ulmuıtur. Bua1lll tamiri J.f ,merkui tarafındaa .la •Quirlert ltuiday hiyesinde be, ıımflı im ilkmektep yap- manlarını boı ıeoirmemelerl İçin kurtlar agıhyor, hummalı çah1malat ıijze çarpı• 
surmuııtur. Tren ancak eece saat z4 tevzi eciilmekteCllr.; . , "~H~- - . tırılmaktadır. Yeni yıl den baı:ılanğıcın- yor. Koyduiuınuz resimler 711kandaa aıaiıya dofru birimci ve ilcincf reeimler Vaa 

• · - - T ilk mektebinde aliıamere veren yavrulan milJt kıyafetle ve kırmııa derflJ inııanlann 
da burada tedrisata haflanacaktır · kılığı ile, üçündl resim Adapazarında ıece kununa devam edenlerle muallimlcrini. 

Adapazarmda asri mezarhk 1 Tokattı yırflftirilll göP.menler . Şükrü Naili mektebinin senelik ·~r- 4 üncü resim Yozıat llteti edebiyat ıubesinden mezun olanları ııöatarmektcd ir. 
A~~~n (Hwu~) -~~ . Y. g~a9b~,d~t~u~w~~a~~====~-~=--=~-====~-~==-~==~ 

•ehirdek' k. t . d .... o.1.::_•ı T- (Hu...ı) - lalıarı.tandan ram edilmif, talebelerin bir yıllık ele- Kızılcahamamda imar faaliyeti Kaşta sünger tarlaları 
Y ı es ı su esısatını eııfonu• v, Jt ..,. din 1 -at.. J • • kl · h" 2e karar ve · b · . in A oman,a P • • ..,,men er ıçın me erı teş ır olunmuştur. Sergf çok Kızılcahamam (Hususi) - Şimdi- Kaş (Huıuıi} - KazamLZa ıelen 

d ı .. rml l.f vel u ıf ıç VNPt- Tobıt •erk• WaMIMia 120, Erbaada aüzeldir ye kadar ~ehrı"mı'•de mevcut ı'k.ı' kaplı- M · ı · ·· '! b d b l an, azım 0 an çe ik borular ve maJ.. l60. Art ela 40 Ntlrıeard 40 ..:__.------- T .. armarıs ı sunıercı er, ura a, o 
temeyi getirtmiftir. ova ' a ov ay- 1 canın taşıp dökülen ıuluı tsm kazanın miktarda sünıer tarlala.nna teıad{lf 

Y k da b""~k h" 1 d _u nı...-, negölde ebe yok go''begv• I.m-Lt yt b' L- etmİf( dı' GÜ ' f'k ..A ll d b a ın u_,u şe ır er • omaju V'-lı: Lh .H..lü • l_A r ··ı (H f) B b b" me yayı a& a ve C)ra ır ua· er r . ~ naercı 1 ,uzun en u• 
tibi, terkoı usulü tesisat yapılacak, ana -· nn

1 
at Blualmedrl ,.. ıı&.an memu-
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.nego
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b" usuüıfutl-bi urah8•

1 e
1
t ın taklık haline getirmekte idf. Bu yüzden radan büyük istifadeler temin edileceif. 

caddelere itfaiye tesisatı konaeakw. ru ı6tm•n er ı• • daha Önce, ev 1 v; ın n u r ~e ır 0 ması- halk yazın sivriılnekten bizar bir va· anlafılmaktadır. 

B l d
. L!_ ..ı_ t l L Turla.la ıııriderek tertibat almıA1-rdır na ragmen ancak diplomalı bir tek ebe· . tt 'd' 8 T l ı~k d k l•-e e ıye, PM" aw asr mezar ıa ,.... •· ,_ · . d B d" I I b d bel d' zıye e ı ı. u na a a a ar ma am"' 

hrmağa karar vermi.,.ir. Bu İf ı.ı-: Oögm .. ler ıeMr ıelmM, pulluk ve ia- 11 v~r . ır. u ıp oma 1 e e ~ . e ıyct rın nazarı dikkatiılf celhstmİf bir taraf- Geçenki fiddetll yajmurlarm yer 
'-' l ... .,. V-• 1 il _._ ~• h-1 .. ebesıdır. Pek tahtı olarak butün do-. ı orga ar mezarlııının yeri münuip f8 an ver er-., etomo ...... e, ma .ui mu- v k' l 

1 
k d" tan münhat olan bu sahanın doldurul- yer tahrip ettilf fOıenin da tamirin• 

Q'Örülmüştür. Bu yorin genişlfli u ol- rettepl.i bulunan k57lere glSnderfl- gumf v~.1 abalredın~ y~t 1femem~ tc ır ...... masına diğer taraftan da pazar yerin· başlanılmı~tır. 
d v • • b I d" . l .ıı ' G I nego e ıyeeın n tanzım ettıgı ' 
.. ugu ıçın, e e ıye, Yorgalar. mearlı- ~ıf erqır.. ti91Den ere, altı~ar ~yhk bütçe kaymakamlık tarafından tadil den şoseye müntehi olmak Uzere genit Bugünlerde mezarhklar da tamamen 
i"tna hudut yerlerden 25 dlSnüm arui yıyeceklan oı.. buğdq verılmittır. dil · bel d' b .. . b .. bir kaldırım döfenmesine ba,lanmıfttr şehir haricine nakledilecektir. 
•t l G ~- e mw. e~ u~n~~~ ~ -----~-----~---·---------------a ın a mıştır. ecen ay iı&a11 milntt;,Ieri ıelerek · o' l t Ş'"' ·• d · t" 

B d 
çeyı eve uraaına ıon ermış ır. 

un an sonra, cenazeler, belediye göçmenlerin vaziyetlerini gözden ge· · - ---------- -
tarafından, huauat otomobille m•ar• çirmifdr. Kocaeli pirinççilerinin dilekleri 
lfÖtürülecektir. İzmit (Hususi) - Pirinç ekimi iş-

lzmlfla hayvan oinsinin ıslAhı leri yeniden hararetlenmiştir. Tar laları 
Afyon kazalarında AtatUrk 

bUstU 
İKmit (Huıuır) İzmit baytar mü- sulamak için lazım olan su, burada açı

dilrlüpnde cafth bir çalıf111a göze çarp- lan kağıt fabrikasının ihtiyacına ancak 
Afyon (Hususi) - EmirCiai Jiua- maktadır. Hayvan ve bilhassa at cins- klfi geldiği için, prinç tarlalarmın su

ııına '\'e Ey rette nahiyesine birer «Ata- !erinin isl6,lıı yolunda bttyük bir gay• ları kesilmi~tir. 
ti.irk » büstü dikilecektir. Dildlecek rest a6tterilditi ılbi hayvan hastalıkla- Bundan başka ruheatsız çeltik eken-
b .. üstlerden biri, Büyük Önderi, aıb • rı ile ııle mücadele edilmektedir. lerle prinç talimatnamesine uygun ol-
tı ü niformasile diğeri da ıivil elbfıeetla N'l•n iptidanndan mayıs nihayeti- mıyarak zer'iyat yapan çeltikler susuz 
tenı.sil edecektir. ne bclar antraha haıtahtı çıkan köy- bırakılmıştır. 

Büstleri, bir Tilrk san'atkari yap· lerde 8202 koyun ve keçiye, 1599 sığır Kocaeli pirinççileri, Ankaraya bir 
ttıaktadır. ile 11 ata aşı tatbik edilmiftir, heyet göndermiflerdir. 

Pazar Ole Hasan B. Diyor Ki: 

- Kendime bir soy adı arı- ... \(Uysaln d esem, herkes <Acar» koysam, kavga· ' Hasan Bey - Bana ka-
cı sannedecekler,. lırsa cı Sokulcan ıı adını at, nü

fus dairesinin önündeki kala
balığı söküp te, kaydını yap· 
tırmak huıuauada belki fay
dası olurl 

l'orum, Hasan Bey! Bir türlü kılıbıklığıma biikmedecek, 
Lula nıyorum. 

Tipler 
-2-

Bu bir memurdur: K8r$1Slnd 
Saat be~. telefon çalar ı oturduğu yo'l" 

den telefona uzanır, açar.. Sonra bir • 
den bire ayağa fırlar, bafile selam verir• 

- Emredeninlz bay mlidur. 
Tele fonu kapar, geri geri çekilir ; 

saatini çıkarır: 
- Vakiti 
Devam jurnaltna attıfı imzanınekuy· 

ruğuna eserini seyreden bir ressam su· 
rurile bakar. 

Şapkasını siyer, daireden çıkar, 

tramvay bekler, Uk gelen tramvaya ar
ka sahanlığından biner, iç kap ı kapa • 

lıdır. Önünü ilikler kapıyı vurur, içeri· 
den: 

-Gir! 
Diye bir ses duymayınca daireda, mü-

dürün kapııı ör».inde olmadığını hatır - inenlerden birinin bo, bıraktığı ye· 
lar. Kapıyı aı;.at, girer. Oturacak yer re yeni gelen biri oturmu~tur. 
yoktur. Ayakta durur, kondoktör ııo • • Bu hali ıörürıre kızar, yanındakine 

lir: döner: 
- 4 ksarayl 
- Ver parayı 1 
- Hayır, cvvcda •en vesaiki VN. 

- Vesaik de ne? 
- Yani sizin bilet tab'r ettiğiniz.; 

bilmi§ ol ki bilcümle ahvalde veııaıkın 

itası tediyeye takaddüm etmelidir. 
Kondöktör, ne dediğini an am z, am

ma bileti verir, parayı alır 

Bu arada tramvay dur m.ış, inenler, 
binenler olmu~tur. 

- Hnkkı kıdem nazarı dıkknte al ın· 
mıyor, halbuki yolculara tram\ aya bi • 
niş sıra ıle yer temin etmek kondök • 
torlerin cumlei veza,finden olması in • 
zım gelır.. Hattii tr mvaylardaki fnzla 
iz ıh mın önüne ge m k İçın de mev
kifleı de bırer memu u mahsus bulun -
durup mevkifc ge nl bırer numara 
\etme'c ve t m ay a :ı:olcular n -
rnara sırusile almak ı t za eder . 
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Bir gözü sakat olduğu 
için üniversite tahsili 
gördiirülmiyen genç! 

- Aman, rica edeııim, yamnayın... Ba· 
flJDa it açarsınız l 

Bu eözleri eöyliyen, sadece bakkuun mU· 

dafaa edilme8indeD ürken ltlT •.aç va • 
tandaıtır ki, inaanı hudutsuz ha,.rete ve 
teeeeüre boian acayip bir talimatname 
maddesine kurban sitmek ilzer..tir. 

Ve benim yapacajım, sadeoe. l:ııu cleli
bnlının. hiç bir mütaleaya, bit Wr lllveye 
muhtaç olmıyan macerasına. kendi alan • 
dan anlatmaktan ibarettir. 

* Delikanlı Aydında doğmu,tur. 24 ya • 
pndadar. İami Neciptir. Bir hamal yükilnü 
mrtbyabilecek kadar süçlü kuvvetlidir: 

- Benim, diyor, babam da, annem de 
•i- E.Ueriya, ana baba sahihi olmak İn• 
•m. ~bpnak külfetinden mü.laini bıra- B&J Necip 
kır. Fakat o bana söre dejil. Çünkü be • cennete sitmektea sGçmüt: Fatihten tram· 
Dİm nam babam. bana dejil. kendilerine vaya, klprüden vapura. ve Sanyerden a • 
W1e bakamıyacak vuiyetteler. rabaya binmek IAmnmıt- Yani aizin anh • 

Babam Wr fabrikada amelelik ediyor. yacaiıım. Kütahyadan latanbula •elmek· 
V • Wr bt para t11tan sündelikle. bnaını, .ten zor. 
kmm ve kendini iclu.eye ~llfl)'or. Ve benim cebimde yol deiiJ, ekmek pa· 

O.elik ta Yaeb. ve zayıf 'bir adamcaiız· ruı bile yok. 
tlu. ı,. ~ sünlerin •elmesi hiç Çarm Onivenite rektörüne baı vur • 
te azalt ılriinmüyor. dum. O: bir talebeyi yurda yerleıtinnenin 

Hüll.. iç inAmn hayat1, \,enim l»ir an eallhiyeti haricinde olduiunu eöyledi. 
nvel bayata atılabilmeme °bakıyor. Nihayet, habn eayılır bir haysr eahi • 

Ben. Kütahya u.e.inde okudum. Bir eene binin tavsiye.ile yurda baı vurdum. Beni 
Halkevi yardam etti. Bir eee 'Villyet yar• eablık cariye P,i tepeden brnaia kadar 
tim etti. U..Oin ıeri kalan Hnelerini de eüzdüler. Sonra: 
arkadatlanmın. bocalanmın muavenetle • - T avaiyeniz llL Diplomanız mükem-
rile taoumWmı. mel. Ve buraya ahnabilecek kadar fakir -

Ve ilte laa~abmm faciaaı, H.enin l:ııiti • einiz de, dediler. 
..... 10nra 1-elach: Ve beni tatlı ümitlere dütüren bu mu-

ÇinkU ~ tala.il sörmek iatiyor • kaddemeden sonra ilave ettiler: 
~ Ve l:ııu tabii arzu, bana ~it pahalıya - Fllkat bunlara raimen aizi alamayız!. ....... Hayret ve merakla sordum: 

8eaJm latan bula ıelebilmek igin katlan· _ Sebep ı 
..... kahırlara. l»ir kutup eeyya)u çek • - Çünkü eizin \,ir gözünüz 1akat... Ve 
._ittir 4i)-ebilirim. buraya hiç J>ir uzvi aoksam cılrnıyanlar 

llmdi -.: cM ... 1& dört s6a aç kal • girebilir. 
..... 411...-ı. dudak bükeninb. - Fakat bir s6zümün eakatlığı oku • 

Ve mıJa ohan ki. dudak bflldltiintize hiç mama mlni delildir! 
rraam. Çenk& eefalet içinde 1t&,üdii • - Olabilir l 
... uw.. açhf1n tadın1 ben bOe, mide- - Siz, serçe pannağan eksikliğini de bir 
.U. )'aDJfllldan, dizlerimin k..U .. clen, ve uzvu noksan mı sayarsanız? 
bfamm dlnlfllnden •onra anlMım. -Talimatname öyle sayıyor. 
. ı...ıa Mr taleM yurdum bulun- - Şu halde ben, bir sözüm sakat oldu· 
... • d"111luttum· Ve duymUftam ki o- ju için Onivereiteye devam edemiyece -
.... fülr talfteler banndınhrlu, doyu- lim) 
........... --.:. Bu eon sualim onları hayli kızdırdı ve 

alnla ıellr ıelm• •l'aJ'a sire· bana: 
•• •• ,.lanm aradım: R.ı...:_ ...ıı • ......... Laa. - ~ aecbler, bunu hili anlıyama· 

.... 

- ...iM&- __ -;--t ıetirl 4...a.. Fır • yıtınıza bakılıraa, •de gözünüz deitl, ka
...- vnKıan Halke._ slnder • fanız da eakat 1 

..... Hdani kapıcım, reİ•İ S.111eıde ltu- Şimdi ... Fatihteki Servili medreaenin 

.... •asi' ı4 el7WL bir oduuada, iki arkadapn yanında barı • 
Onra sftmek lzere yola cltl.IWtmı. Fa· 

lıllt .....te oldulunu bdmecllllm h Sa -
..,... ,... skmlJe lıallufbt- .. renler, 
D- Kltottan daha stJünç Wr •ahlaka 
netle-. ... clMak laaktüler. 

nıyorwa. 

Ve karnımı doyurabildiiim günler, kayt 
olmadıiım 6nivenite derahanele • 
rinden Wılne siriP den dinliyor, ve söz • 
leri buya uiramam11 ~idaıların aaadet-

..... ..Wn buluncluiu yeN TarlDak. lerine imreaiyorum 1 N. S. 

CÖNÜL iSLE·Rı 
Saçlarını 
Boyamak istigen 
Bir kadın •• 

0... Wr .... oUJUCW 111
1
1 lmiD 

•1111 il ........... tlrlJetPUr, .... 
,..... • l e ...... ld: 

c Ak .. •lan k~Uzün WrWk p· 
....... bwllllua aman kocamıa ara 
ma dalan nuarlannı ae zamaa ı.kip 

9teem mutlaka ean .açh bir kad-n bap 
~e projektörl....U. ........ 
•wlranmak. tfipbeye düpnek batmmclan 
l9PML Bilirim ki kocam bu ean •çh 
bduu tanımaz. Hem baktıiı her za• 
man a7Jli kadın da delildir. ""'" eaçı 
kimde ıörürae onun tesirine bpıbr. 

ca.u buırün biri8indedir, yana ltekin
clel 

Galiba l»u ean saç bütün erkeklerin 
lzerinde ayni tesiri yapmakta olacak ki 
köyiimücle evvelleri yalnız l:tir tane 
iken, timdi boya sayesinde sayılan dör· 
de çıkb. 

~ aktam dütüudiim, 'bir fİle H
ra ile ben ... ayni ,eyi yapabilirim• de
clün. Hem söslewimin rensi ellclh, Dek 
a,ba da düflllez. 

Bunu 41Utündüiüm ak.-mın gecesi 
içim içime eaiınadı. Kocama da haber 
venniJ-eyim. erteei Ütam ifinden gelin· 
ce bir .Urpriz karpanda kalaın, dedim. 

Dedim amma •Mh olunca karanmı 
tatıbik edemedim. t.reddüde düıtüm, 

• • L eaze aormaya aarar verdim.» 

* a. ulıLwı ._ kocw ile araua-

a ı.u m••l.,. dllir ... laallli m -· 
L- • • • 1.1... 1111Yer-...., ........... o...alunu an-
............. IM=a-' ,. konapnem. 
ohlukı.... ....,.. ..__ IOl'll)'orum: 

Boyama ................. .., .. tenle 
eli P. lserinde fule Qlun dunnaclajı 
.an1ır. Aw ••fJel, Jibcl• doluma 
clolms ... iJ.t 7oimtla petlmı - .. 
rir. cu..a 1sac1ar .......- c1e ıö• 

çeken Wr ........ vanlw. Koc:aamn ıöd 

brmalayaa Wr ·-- önünde kalma
tlıima ... mWnDT 

....._. hoyamamm taniye el· 

mem. Kelimelerimi darbla lrnllanmak 
mec-...w.,-, ..- için w:lece 
... süJlinc Wr ittir, dlt'wwwiim. &ananla 
....,... haım .. .-vafabliai almak, 
~ .. ,..,. .... olmak 

.-tile .................... - - -.. _. 

ION POSTA Hazinn 9 

• Son Po•t• • nın müabalcası : 

40 Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo 
19 - Dafneforiya 

Eaki Yunuddar, tannlannı in•• .. klln .. mm"fftl ....._ ..... w ..... f 1ıı1r b16e ~ lnn Delftnln ea. 
Bunlardan ApoUon süneti teımll ederdi. llr •• •• ..... • ...... 111•11 ..... •ıanp ... eai •Mahmur ltir el't 
run. erkek sUnl1ilinin, Nurun Tanna idi .a ..-k 111•• • ..... ..-k A.-lonu t.....u edeftlL Me-

Apollon, Leto (Gece) i8mindeki im l*i m • .. nı. .. ..- ..... ,. ..... •••• tuıta mkadqlarile berabu, 
tanrım Zehin elha idi. Alnında .. kaJMfbrU .ı.a pprak- ... Wr ı ' Mı ...... Plt.aan J1lftm olan blUIMye siderlet, 
larla lriilmÜI Wr çelenk bulunan iN altıa eeth ı&..a elluna. fÜ)ara ......... Aitolloa. Pltm ıWtmlGIB aUn. Uzerine 
Zeh. sünetin mahtetem zafer aral»uıru T-ittL Olaıaln _,_ ll9l'l)'U ............... lliD 1Ma ot..rdald Tampe mnaiında 
araba .. na ıüzellikte, eüratte, sürMblükte eli elmıru •rt at ,.u.m...., _,. ...... 4.ı.. 4allumdan Mr ~enk talunıtıı 
kotulmupu: Al at, ak at, parlak at, toprak aL Gln .... dolu- DeUt,,e •• • .... o.. .... - al.na eerefine yapılan tenlik· 
laen evveli kımımmbrak ve aoara beyaz ~ •vma•, ille te. ApoUoa elu ..... la arkacl~ 1arnpe ırmaimda yıka-
vakrinde k1ZS1D ve parlak olmas1, ve batarken de topraia kadar 
inmesi bu dört at ile aembolize edllmitti. BUtün tabiat lıı&diaeleıi. 
inean ,eklinde tasavvur edilen tanrıların bir takım Mflkettleri, 
maceralan ,eklinde izah edilir, anlatalırdı. 

mr, ..,...... ....... 1ıı1r telenk koaatar, muamm 'bir zafer 
alayı 11 .. ..ı. ,.rlalan ft MYintli cl...lar arumcla De)flye dö
aerdi. 

R....m L.rd Lefmlııım Dafne foıVa adını tapyan hu nefia 
tablo1U, biM Apolloa ..,.fine yapılan ita tenllkleri ıöatermek· 
tediı: Eıı iMe .... ..... elinde tattan Wr ... tatanalr.· 
tadar. Onu arka ... tla saç Apollon ıelmektedir. Sutında beyu 

Apollona atfedilen vak'alardan biri de, enun Parau da .. 
kenarında Krina Tadisinde Piton admdaki mlthit bh yılanı öl· 
dürmesi idi. Yılan Piton, ilkbahar yağmurlan ile Pamaa dalı 
yarlanndan akan taşkm sellere bir remiz. ipret idi. Kayalardan 
delice atlıyan bu seller, insanlara, hayvanlara ve mahauJlere za· meraaim ....... ltap=da çelenklerle IMraber ıUnetin tualannı 
rar veren bir canavar gibi tasavvur edilmle. lı:&tülUltln timsali söateren Wr tat vardu. •i eUnde Apollona tah8İ8 edilmit olan 
addolunmuıtu. C.ünetin sıcak ıııiı ile bu ael yataklannm kuru· bir defne dah tutmalatadır. Onun arlıuında, diler bir çocuk 
ması, Apollonun oklan ile Pitonun vurulmaıı ıeklinde hiklye bir •mk llleriae a ...... ahan reqinde eevaplar tapmaktadır. 
edilirdi. Burada bilahare eski Yunanın methur Delfi mabedi ya- ,Nihayet elinde Harp hitan bir plllOlt arkadan ıelen mqannileri 
pılmııtı. Bu mabet civarında tamı Apollon ıerefine mllH mü• idare etmelııtadir. Ea serideki çocuklar da Apollon mabedinli 
sabakalar tertip edilirdi. Delfide, Apollonun Pitona ıalebesini konulacak h.diyelerl. ha arada ltilh .... bUyilk tunç buhurdanlan 

canlandırmak İçin muazzam şenlikler, bayramlar yapılardı. Bu taıımaktadarlar • 
m erasim için evveli, yılan Pitonun yu,·a•ım temsil etmek üzere 

Dudakların manası 
lnsanlann ağızlan başlıca dokuz şekilde olur, dudakıann 

biçiminden tabiatı anlamak kabildir 
Ataiıda okuyacağanız yazıyı İngiliz 

•azetelerinden naklediyoruz: 
İnsan yüzünün en hasaas noktaeı ağZl

dır. Aizın biçimi in .. nm ne yaptaiını, ne 
dütündüiünü en kolay anlatan va11tadar. 
Bu husuata erkek ağzı ile kadın aizı ara· 
.ında fark yoktur, inaanlann ağızlan dokuz 
çetide tefrik olunmaktadır. 

~ -' .. .. 

··~ 
.. ··· ... ~ "'·. .. . 

A iızlan bu biçimde olanlar htra • 
tan ihtiyatla kimselerdir. Fakat bu 

huyları ile iradeleri çarpııır ve neticede ih· 
tiyat.karlık ıalebe çalar. Kendilerine hakim 
olan bu çefit ineanlar soiukkanlı ve iyi 
muhakemelidirler. Yalnız inatçı olurlar ve 
makutlanndan dönmek istemezler. Bu çe
tit dudaklar kadınlarda çok nadirdir. 

'.·<~ ... . 
Bu dudaklar fıtri tenbelliie delllet 

eder. Fakat bunlann sahipleri her 
feyde muvaffak olmaia azmetmiı kim1e -
lerdir ve azimleri salebe ~lar. Araeıra bu 
dudaklar kuvvetli, fakat küstah bir tah•i • 
7ete delalet eder. 

~ 
:f. 
... 1: .•· 

/! ··;. :,-.. /. '\ . . 
; . :; 

Bu çetit ağız eat.iplerinin en belll 
bqb va11flan tahamınBI. derli 

toplu dütfinee ve aebattır. Bunlar hansl 
itle mettrul olurlarsa ona aanlırlar ve dü
filncelerile ltlerler. Bunların hakki yalnız 
muvaffakiyet değildir. Daha il.mini de 
bakketmiı olurlar. 

H iddetlerine hakim olamamak yü
zünden fahsiyetlerini boanlann 

dudakları bu ıekildedir. Bunlar arkada .. 
larile daima diditirler ve sevdiklerini ela • 
rıltırlar. 

Bunlar, kimsenin kendilerini -lam• . 
dıiını ileri .Urerlerae de hakikatte klmıeyi 
anlamıyanlar kendileridir. Bunlar hiddet 
ettikleri zaman biraz ditlerini •urlar•• 
çok isabet ederler. 

D udaklann bu hiçimi ekseriyetle er
keklerde görülür ve istihzaya de

illet eder. Hayatın çetinlikleri, silQIDkleıi 
bunlann içinde müvazeneaiz bir akiüllmel 
yapar ve bunları araaara rahat11z eder. Bu 
hİI serçi, ıelip geçicidir, fakat ikide birde 

Bu ç.eıit dudaklara uh1p olanlaı 
llladımalar IOD derece romantik o• 

lurlar. Bu c;e,it kadınlarla kuvvetli, 8e911a 
erkekler arasında fazla yakınlak vardır. Bu 
laiçim ağza malik olan kadınlar erkekleri 
~ anlarlar, fakat. çok romantik olduktan 
IPn bu hal aklı Mlbnleri üzerinde bir hayli 
t..tr eder. 

Erkeklerde hu Ptİt dudaklar daha l'eo 
nİfdr. Bu da onlann çok heyecanı. olduk• 
lanna, sanatklr ruhu tatıdıklarına delalet 
.der. Bu c;eıit erkekler aıktan, renkten,, 
•• ve ahenkten zevk alırlar. 

Bunlar kadın dudaklarıdır. Ve de• 
rin hi .. i, atetli ibtiruı ifade eder. 

Ea 'büyük itleri bu çeflt dudaklara ..bip 
olan kadınlar ilham etmiftir. 

Bu çetit kadınların atkJan ince, süzel 
ve eüreklidir. Ve buna Heak erkeklerin eD 

iJW ve en inceai llyJkhr. 

..... •• J . • ,, .. 

. "i .. ~ :;= A ·~. 
' r.· ' .. e.;. .. ~ .. ....:.·· .· ...... 

' . :ı· .. ;,.{~ .... - ~ ~· 
~-:. ... . 

B u çeıit ağza eahip olan kadın, dl 

zalim erkeklerin 1-akkından sel • 
mel• muvaffak olursa da idaraizlik yil 

D udaklann böyle bir tekil almasa 
eenelerce devam eden dUıünce -

lerin mah.ulü olabilir. Bu çefit dudaklann 
eahipleri hielerini ve heyecanlarını kontrol 
albna alırlar. Derin hiseettikleri halde his
lerine brp blldmiyetlerini kaybetmezler 
ve bu yüzden pb.iyetlerinin kuvvetini ie
raf etmezler • 

tekerrür eder . ,_ _________ .. _ .. ______ ziinden daha ince ruhlu erkeklerle seçine-

hastaları Ruh mez. 

Bu çeeit ci-tUJara ınallk oI.n1'na canh Doktor Etem V .... &n ikinci ma• 
Bu çefit dudak Ahiplerinde mevkile • 

rinl kayhetmek korkulli yardır. Parqa 

aalWJ• .................. altlhmez. bW yarınki ..,..m:Wu. 
l-------------------------'' 

.....ür. 
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Hindli b·r fakirin çok 
garip tecrübeleri 

En karlı ticaret ı 
Sıhhat ticareti 

Tek eJini bir sırığa dayayarak vücudunu ufki şekilde 
muallakta tutan adam 

Bir Fransız mecmuasının 
inanılmaz ifşaah ···-----,. Frengiaiz hastaya <<f renglliain !» 

diyen bakteriyoloılar, 20 ıantimlik 
ilicı 20 franga aatan apeaiyaliatler, , , 
rontken llboratuvatına «hastanın 

belkemiğini çatlak gösterini» 
emrini veren doktorlar. 

Pariste çıkan Vu mecU:uası yazıyor: 
«Eczacılar timdi eski sanatlarını yapa • 

madıklarından ve dört ıenede seksen bin 
çqitten, yilz elli bin 9e~ide çıkan hazır lJiç· 
lann, artık meıleği bakkallık dcrekesine 

,indlrdi~inden ılklyet etmektedirler. Sipes
yallte denilen haxır ilaçların faydalan inklr 
,edllemez. Fakat, doktorlann hastalann has
,talıiına ııöre tertip ettikleri laçlar kadar 
pa faydalı oldukları iddia edilemez. 

Fransada ııpeıyallte illç satan mağaza • 
laıın miktarı 12,000 dir. Her hangi bir ha· 

,zır ilAç y.aparak bu iJ&cı piyasada tuttur • 
malt zor değildir. Yapılacak ilk iı o U&ca 
,tedavi edeceği hastalıkla alakadar ıüzel 
bir iıim bulmaktır, ikinci yapılacak ıey iyi 
bir reeaam elinden manidar bir etiket çı• 
,kartmak ve aüzel bir kutu hazırlamaktır. 
,20 hanga •atılan bir illcın kutusu bir bu
,çuk franktır ve içindeki iJlcın da kıymeti 
,elli santimi ıeçmez. Fakat buna mukabil 
,iki franklık bir aermayo, yüzde iki bin tc
,mottli &'etirir. 

Daha geçenlerde Paristeki firmalardan 
,bir tanesi villyetlerde bulunan bUtün dok· 

~panm ucunda ytlk seldlkten sonra 
ı ,torları kendi hesabına Parise, açtıjı ıer • 
ılye ıetirtti, onları jzaz etti. ceplerine kıy· 
,metil dolma kalemler, defterler yerleıtirdf, 
,ve o firmanın iıtihsalatı da bu ıeyahatten 

:5opa 

,ıonra yüzde 1750 arttı. 
Mesleklerinin doktorluk oldu§unu unu· 

,tarak iıi tüccarlığa dökenJer de vardır. 
,Kendileri bir ıipesyalite yaparlar, ve te • 
,davi ettikleri hastalara boyuna kendi ilaç· 
,larını yazarlar, bunun daha geniı miktarda 
\bir misaline Pariste rast~elinmiştir. Parisin 

,civarında bir yerde mütekabil yardım na· 
,mı altında doktorlardan mürekkep brr oir· 
}ıet teıkil edilmiı, ve kimya Jaboratuvaria-
1nndan birine kendi formüllerini kabul et-
01tirerek, l&boratuvarın sürümünü kendi re-
1çetelerile temine çalışacaklarını taahhüt et· 
,miıler, ve laboratuvardan da satıı üzerine 
,yilzde yirmi bet komisyon almağı karar • 

1laıtırmışlardır. 
Sipesyalitelerin çıkmaaı en ehemmiyet

,eiz bir hastalığın pahalı bir surette tedavi 
,edilmesine ıcbep olmuştur. 

Fakirin ön den sörüniitii Eakiden doktorlar, lbım olduğu mik • 
,dığı tahakkuk etmiş oldu. Tecrübeyj aey- ,tarda Haç yazıp giderken bugün o kadar 

,redenler, yüz kişiden fazlaydı. ,kullansanız da, kullanmasanız da elinize 
. Subbayah tecrübeye başlamadan yere koca bir §i§e getirip vermektedirler. Fran· 
,bir miktar su döktü. Ondan sonra resim· ,sada yapılan İstatistiklere nazaran pahalılı· 
,lerde görülen hareketleri yaptı. Biz de bü· ,iını muhafaza eden ticaret, sıhhat ticare· 
,tün bu hareketlerin resimlerini aldık. ,tidir, ve bir hastalıkta sarfı lazım gelen 
, Subbayah beze sarılı bir sopaya daya· ,masrafların yüzde seksen beşi eczacının ce
,narak, bütün vücudunu havaya kaldırıyor pine atmaktadır. 
ve havanın ortasında tutuyordu. Hepimiz Hastalıkları istismar eden kötii kalbli 
de onun başka bir şeye dayanmadığını ,eczaaı.Jarın insanlaııa yaptıklan zarar da 
gördük. Kendisi sopaya dayanarak dört ,Pek müthiştir. ilaçlarda esasen iyi kar ol-
1dakika kadar durdu. Sonra yavaş yavaş, ,duğu halde cezacıların bazıları, maliyet 
fakat ufki vaziyetini değiştirmeden yere ,fiatını azaltmak ve karı yükseltmek için 
indi. Ve yere inmesi beş dakika devam et· ,reçetelerin gösterdiği ilaçların ikinci ve ü-
0ti. Kendisi bütün tecrübe sırasında istiğrak ,çüncü kalitelerini kullanmak, veya bayat • 
0

halinde idi .. Yere inmesi üzerine adamları lamış yatkın malları ileri sürmek gibi bir 
0

kcndisini taşıyarak yanımıza getirdiler. takım işler yaparlar, hasta kemali safiyet 
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Mektebe gitmeyen çocuklar 
Geçenlerde ıazetemiz yu:dı btanbul çocuklarının yüzde yirmisi ilk tahsil gör· 

müyorınuf. Bize bu yek6.n her fıtanbul bemıeri.U ürkütecek bir ehemmiyette 
göründlifü için fU ıuali tertip ettik: 

- Çocuklarımızın yüzde yirmiainin mektepsiz kalmasına alzce sebep nedir? 
Mektep kıtlığı mı, yoksuzluk llMI? Yoksa evlat sırtından aeç:bıen ebeveynin çoklu· 
iu mu? Ve bunun önüne seçmek için ne yapmalı? .• 

Muharririmiz bu sualle halkımızın fikrini ıordu, cevaplar .,aiıdadırı 

- İstanbul çoouklarııdn 

yüzde yirmisi mektebe ait· 

meyoraa buna sebep mu-

hakkak ld ıefalettir. Mek· 

Bay Relllı: 

- Maarifin kadrini btl

mcmezlikten ilerj seliyor. 

Halbuki mektepler çok ve 

hem ıok iyi. Mektebe ıi· 

llOTangoz Bay Ce 
mUı 

tep maıırah güç ııeliyor. den ıocuktan ücret aran

Çocuklannı taheilıiz bıra· ~ kılık. kıyafet aran. 

kıyor)ar. Bazıları da ken· mu. Onl~dan yalım oku
dileri çalıımayıp mini, mi· 

-1.tanbulda kafi deıc
cede mektep vardır. Bu
nun ifin çocukların tah 
ılleJs kalmalarına ıebep 

moktepsizlik olamaz. Bun· 
dan meı'ul olan ana, ve ı 

babalardır. Bunlardan bir 
kıfllll çocuklarını kendi İs· 
tlfadeleri için çalııtınyor
lar, Wr kıımı da mektep ni yavrulannı dilendire• 

rek yaııyorlar. Tahıll ça· 

jındaki çocuklar iyi lllr 
kontrole tabi tutulmaa• 
larsa cehaletten kurtulma· 
lanna imk1n yoktur. 

I ııiz Bay Aliıan: 
- Çocukların mektebe 

gitmeyiıi yoksuzluktan i· 
lcri ııeliyor. Mektep çok 

nıalan Jatonillr. Ben ele ev• 

lit ha'buıyım. Ben çoouk-

larııııu okutuyorum. Her ha· 

lla en hay\i.k vazifcalnin 90· 

cufunu okutmak o)duiunu 

bilmelidir. 

Macuncıı Mehmet: 

- Sefaletten bayamm 

ıefaletten. .• Benim de ço• 

ınurafından kaçıyorlar. 

Bu Wr nevi kanun kaçak· 
hluht. lıkı bir kontrol ile 
bunmı &nüne seçmek la· 
zınuhr. 

Bay Kemal: 

ve meccanen amma.. iı cuklanm mektepte idi, yok 

bununla bitmiyor ki, mek· . ıuzluk yüzünden l(idemi
tebe &'İden çocuğa esvap yorlar. Oatte yok, başta 

- İ4tanbul çocuk ları
nın yüzde yirmisi tahsil
m kalıyorsa buna ıebep 

yolı:ıuzluktur. Demek yüz
de seksen aile çocuğunu 

tahsil ettirmenin bir vazi· 
fe olduiunu müdrik ve bu-ister, kalem ister, <Sile üs

tü mektebe gidecek ye· 
mek iıter. Çocuiun dere 
okurken açlıktan gözü 1ı:a
rarmıa.. ben bu tahsilden 
bir ıey anlamam. İşte 
kendim ortada misal. Ben 
Diyarıbekirde kapıcı idim. 
}şsi zkaldım. İıtanbula 
geldim, tam on sekiz ye
re istida verdim ia bula
mıyorum. İki çocuğum 
var, ikisi de mektepsiz. 
Vakıa mektep kılık kı-

yafet istemiyor amma ço
cuğun haysiyeti yok mu~ . 

Bunun önüne geçmek. için 
evvela sefaletin ö nüne 
geçmeli. 

nu yapıyor. Geri kalan 
yüzde yirmi yoksul i:.e 
belki cehaletten, belki se-
faletten hu işi beceremi
yor. O halde İstanbul şeh
ri kültür direktörlüğü İs-

yok mektepler elbisesi es· 

ki va tııplak ayak çocuk da 

alırlar amma. çocuk eşi, 

akramj ar)mnda Bayram 

pa~a çıplağı gibi na~ıl do· 

latırL İçli olup ölmez mP. 
Bazan mektepteki çocukla· tanbul çocuklarının yüz

de yirmisinin tahsilinin 
ra esvap veriyorlar. Bazan 

k ontrolünü kendi iizerine 
da yemek ..• Fakat bu tıpkı almalı. Ve on l arı açıkta ve 

bir piyango ııibi. Aç çıplak cahil bırakmamak için teş
çocuk diyelim bin, esvap kilat yapmalıd ır . Bu te:o

yirmi hef ..• Ben kırk para, kilit onları giydirmeli, on
kırk para macun eatıp ta lara kitap vermeli ve kud
nasıl okumu~ ~vlat yetişti- reti varken yollamayan e· 
ririm~ Bunun önüne geç· beveyni d e bulup ortaya 
mek için İ!YSizliği ortadan çı)r ararak tecziye et tirme-
k aldırmak lazım. l id ir. 

Tütün ahşverişi Bahkpazarmda yangrn 

Hin~ist.an ~aki~lerlnde~ . biri s~n gün· ,Ve kollarının ve bacaklarının mafsallarını ,ile ve afiyet niyetile yuttuğu hapların fayda 
Jerde Hınd tebi~lerınden bmnde hır takım ,bükmeyi denememizi söylediler. ,vermediğini görür. İlaçtan bütün samimi
aklm alma.yacagı tecıüheler yapmaktadır. Denedik. Hatta dört kişi bir araya ge. yetle medet uman hasta ve ona bağlı İn • 

Fotograflar tecrübeye bizzat şahit lerek fakirin kolunu bükmek İstedik fakat .sanlar, bu suretle alçakça dolandırılmış 0 • 

olan M. D. T. Plun1ı:et tarafından a· 'bükemedik. Ancak beş dakika devam e· ,lurlar. 
hnmış bulunuyor. Kendisi bu tecrübeler-

0

den masajdan sonra fakir tabii hale geldi. Şimdiye kadar saydığımız İstismar şek
Clen şu §ekilde bahsetmektedir: ' Bütün bu tecrübe normal bir tecrübe· ,li belki kabili af ve belki de kabili müda-

İstanbul piyasasında, tütün alım 
satımlarına devam edilmektedir. Bur
sa, Düzce ve lzrnitte son günlerde ha

raretli işler olmaktadır. Geçen yıl mah
sulünden Haziran sonuna kadar satıl -
mış tütün kalmıyacağı anlaşılmakta -

dır. 

Dün saat 15 de Bahkpazarında Zi -
raat Bankası ardiyelerinden yangın 

çıkmış, kısmen yandıktan sonra itfai
ye tarafından yetişilerek söndürülmüş-

tür. Yangının Liyon fabrikası nın ba • 
casmdan sıçrayan kıvılcımlardan çık -

tığı anla;ııı lmıştır. 

(1Hintli fakirin yapbğı tecrübeleri iki dir ve fevkattabii hiç bir amilin müdaha· ,faadır. Fakat şimdi anlatacağımız vaziyel
defa gÖrmÜ§. fakat fotograf almamıştım. ~lesiyle vuku bulmamaktadır. Bütün Hin- ler karşısında beşeriyet utanmalıdır. 
:recrübeleri fotograf ile tevsik ederek j. distanı gezip dolaşan bir dostumuz bu ha- Bazı kimya müesseseleri komisyoncular 
nanmayanların gözü önüne koymak İste· diseyi izah ederek bunların yıllarca devam vasıtasile, dı~arılarda ve vilayetlerdeki dok
dim. Vakit öğle :zamanı idi. Güneş tepe· eden ve bir gayeyi gözeten tecrübelerden torlara müracaat ederek müşterek çalış • 
mizdeydi. Yani bu tecrübede gölge oyun· ,sonra bedenlerine hakim olduklarını, me· ,mak teklifinde bulunmaktadırlar ve tabii 
larının zerre kadar tesiri yok. Tecrübe bir ,sela bunlar içinde bir kısmının nefes al· ,buna mukabil doktorlara hisselerine dü • evhamlı, para çıkacak gibi, kan tahlili müs

meydanda yapıldı. Meydanın ortasında ,mak işiyle meşgul olduklarını ve istedik- ,§en komisyon verilmektedir. Hadiııenin bu- bet netice versin! 

Zavall ı bir genç b ize ~ıı şikayette bulun· 

du: 

d ört direğe istinad eden bir gölgelikten leri zaman nefeslerini kestiklerini anlattı. ,ıaya kadar olan kısmı ticari bir mahiyet 
başka bir ıey yoktu. Tecrübeyi yapan Hindistanda bu fakirlere Yogi'ler derler . . arzeder, fakat bundan sonra işler değişir ve 
Subbayah Pullavar bu gölgeliğin ortasında Bunların gayeleri, dimağ ile bedene ha· haydutluk şekline bürünür. 
duruyordu. Kendisi omuzlarından d ökü- kim olRrak, dünyayı tamamiyle terkedip Doktor, bir hastada firengi arazı görür 

le 1 l'k · c·· J • • b k ruhan·ı ı"slerle meşgul olmaktır. Yogism'ı"n kanını muayene ettirmek için hastasını la". n uzun saç ara ma ı tır. oz erının a ı- . 
fi, vahşicedir. Kendisiyle bir müddet ko· ilk dersi, tam bir sıhhat sahibi olmak, on- boratuvara yollar. Telefonu da açarak la-
nuştuk. Bu tecrübeyi yirmi eenedenberi dan sonra bütün bedeni ve ma<Jdi kuvvet- boratuvar sahibine şunu söyl er: 

İşin şayanı hayret tarafı hastanın hiç bir «- Kanımda \1:'as!'erman ıeamulü mus· 

,eyi yokken, labofc-tuvıırın ubu adam bet netice ' 'erdi, kendimde firengi süp • 

foengilidirn şeklinde rapor vermesidir. hesi görmüyordum. Ba~k a bir yerdt ka-

Bu laboratuvarlar, dok torun teşhisi hi la- nımı bir d aha tahlil ettirdim. Bu sefer tah· 

fında hiç bir zaman rapor vermezler, d ok- lil menfi netice verdi. Bu vaziyet karşı -

tor muayene e t tiği bir d elikanlının amudu sında ~a~tım kald ım. i şi tahk ik ettim '\.' e 
tekrar ettiğini, ailesine mensup bir çok lere hakim olarak dünyevi her şeyle ala· - Sana bir hasta gönderiyorum, fazla 

k 1 
.............................................................. fıkarisinde çatlak va rdır, dem işse, rönt - sonradan 0··g~rend'ın1 k ' "lk d f k 

imse erin daha önce de bu tecrübeyi yap· kayı kesmek imkan ve kabiliyetini elde et· ı , ı e 
0 ıınımı a· 

tıklarım ıöyledi. Tecrübenin fotograflarını mektir. Arbk yazabilirim J gen çatlaklığın mevcut olmadığını göster - !arak ba na \!Sen firengifüin >l dedikleri yer• 

almak İçin müsaade istedik. Kabul etti. Bu meslek Hindistanda bir kaç bin ee· B 8 . f d se bile, gencin eline amudu fıkarisini çatlak de, tahlil ettıkleri kana Serom S"phı" lı" tı"que ugün iner S?Y amız a J 

Böylece hadisenin hipnotizm eıeri olma- nelik maziye eahiptir.>> gösteren bir filim verilir. katıftırmışlar.» 



• 
8 Sayfa 

Yazan: Orhan Selim a----------

KAN KONUŞMAZ! 
------ Son Postamn Edebi Tefrikası: 11 
Usta hemen söze batladı. Cemali bu bel bir çocuk aibi ıomurtm~ yürüyor. 

kadar zayıf görmekten utanıyordu. O- Çarfıya yaldaftık. Onun dükk&nı ö
nu daha fazla söyletmemek için ça • nilnde durduk. Sokaklarda kimsecik • 
buk çabuk konuşuyor: ler yok hocam. Ay •flit altında bu ten-

«- Nerede kaldıydık hoc.ııı) Ha, ha sokaklar bir tuhaf ıörünüyor. İn • 
Nuri Beyin çevirmek iatediği dolabı san üzülüyor adeta. 
anlatıyordum. Orasını anlattım. Nuri Selim, dükk&nın kepenklerini kal-
Bey ne demek istediğimi kavrıyaına - dırdı. 
dı, diyordum. insan, düfmanının ne - Haydi Allah rahatlık verıin, de
demek istediğini anlıyamayınca aer • dim. Yürümeğe bafladım. Baktım ar • 
semliyor, başına apansızın kaim bir ıo- kamdan sesleniyor: 
pa yemiş gibi oluyor. Nuri Bey de böy- - Nuri ustal Nuri uıtal 
le oldu. Verecek cevap bulamadı. Fa· Döndüm. ,-
kat altta kalır mı evkaf katibi) Göz- N dcd' , 

lm 
. - e var , ımr 

lerine baktım. Bir kurnazlık bu Uf yı-
ne. 

Kötü kötü gülmeğe ba9ladı t' 
- Gülizar Hanımefendiyi bayle 

bigünah, bu kadar pak damen bulu -
yorsan, ona kar~ı bu derece derin bir 
!merhamet perverde ediyorsan nikah 
edip alsana. Ayinesi iştir kifinin, a o -
fendim, lafa bakılmaz!..>> 

G:ıvur Cemal atıldı: 
- Ne cevcıp verdin usta? Ne dedin 

bu teklife? 
- Tavsiyenize teşekkür ederim, 

Nuri Bey, dedim. Bütün mahalleli ~
hit olsun, Gülizar Hanım nikahlımdır. 
imam efendi yarın sabah nikahımızı 
kıymağa gell 

Bıyıklarını çekittireroli f 

- Benim aklım ermez ama, dedi, 
yine een bilirsin ama, hani mahalle • 
nin namusunu kurtaraca~ım diye biraz 
ileri ıittin. Herife bir temiz sopa çe -
keydik, iş temizlenirc:li. Hani almak ta, 
boşamak ta Allahın emri ama, ne de 
olsa .. 

- Selim, dedim. Ben yalnız mahal
lenin namusunu kurtarmak için yap -
madım bu işi 1 

- Yoksa kıza tutkun muydun us -
ta? 

Güldüm. 

- Yüzünü bile ıörmU~ değilim l 
- Ece? Öyleyse .. 

Fransada grev 
Nihayet buluyor 
Pariı, 8 (Hususi) - Çarfamba ve 

ya Pertembeye kadar bütün Fransada 
irevler yüzünden hasıl olan intizam • 
sızlığın bertaraf edilerek tabit vaziye· 
tin avdet edeceği kuvvetle tahmin o • 
lunmaktadır. 

Hüktlmet, amele murahhaalariyle 
her meeeleyi halletmi~ bulunuyor. A
melenin ücretlerine yüzde 7 ile yüzde 
15 arasında zam yapılacak ve amele -
nin diğer metalibi meclisten müstaceli
yet karariyle çıkarılacak kanunlarla te
min olunacaktır. Onun için amelenin 
İflerine avdetleri ve bir iki gün içinde 
bütün memlekette tabii hayatın hüküm 
sürmesi bekleniyor. 

M. Blumun, memleketin içtimai ha· 
yatanı felce uğratmak üzere olan grev· 
leri bu derece sür'atle bertaraf etmiye 
muvaffa kolması, büyük bir muvaf -
fakıyet sayılmaktadır. 

Bununla beraber, grevler henilz de
vam ediyor. Paris inşaat komitesi bu
gün grev yapılmasını kararlattırmış • 
tır. 

Gavur Cemal bağırdı: 

Grev yapan maden amelesinin sayı· 
11 150.000 geçmiştir. Bunlar, maden 
kuyuları başında mütemadiyen nöbet 
beklemektedirler. Fakat Parisin ıaşe 
işleri normal bir surette görülüyor, u
mumi servisler mutat surette i,liyor, 
otomobiller çalışıyor, bankalar mesa • 
isine devam ediyor ve Haşet müesse· 
sesinin henüz grev halinde bulunma • 
sına rağmen gazeteler tevzi olunuyor. 

Gel de bu öyleyaenin cevabını ver Hükumet mahnfiJi 520.000 amele • 
hocam. Selimin anlamadığı şey, benim · · t. k' 1 l b" "k · - Aşkolsun be usta 1 Dedim ya, 

toprağın kuvvetli. Hemen yemi.ıs ve -
riyorsun 1 Edindiğin kanaatlar hemen 
harekete geçiyor. 

Usta, imtihanını geçen bir çocuk gi
bi sevindi: 

- Demek doğru etmış:m hocam 1 
- Doğru da laf mı be usta 1 Doğru 

da laf mı? Eeeo? Bu sözün üzerine Nu
ri Bey ne yaptı, etraftan ne dediler? 

Nuri Bey şafırdı. Sonra sırıtarak: 
- Mübarek olsun, dedi ... Daha da 

bir iki laf edecekti ama: 
- Bana bak Nuri Bey dedim, ağzı

nı açar da karım hakkında bir llf da • 
ha edersen gözünü patlatırım. 

Kahvedekilere gelince, afallamı'ta · 
lar. Ortalık tısss 1.. 

llkönce Medreseli mahalleden dok • 
tor Süleyman kalktı yerinden: 

- Vakit epeyi geç oldu, dedi. Ya -
rın sabah erkenden işim var. Hoşça 
kalın .. 

di. 

Bana döndü: 
- Allaha ısmarladık Nuri ueta 1 de-

- Yine buyurun, dedim, 
Gitti. 
Onun pefinden, onun ıibi l:tir ma

zeret uydurmağa lüzum görmeksizin, 
hiç bir rşey demeden Ali ustayla Feyzi 
kalfa çıktılar. 

Ali ustanın çırağı Hasanı arandım. 
Baktım o çoktan sıvışmıf. 

Muhtar giderken Nuri Bey de pe -
şine takıldı. Belliydi ki bir an önce so
kağa çıkmak ve muhtarın nezdinde bu 
kepazeliği protesto etmek istiyor. 

imam çıkarken seslendim. 
Yüzüme baktı. 
- Gelirim, dedi. Vazifemiz: .. 
Senin anlıyacağım bütün mahalle· 

1i bir ölü evinden çık.ar gibi kahveyi 
boşalttılar. içeride kahveci, çıraiı. ben 
ve yorgancı Selim kaldık. Y orıancı Se
lim de dükkanının üstünde yatar. Kah
ve parasını verdim, çıkarken ıeılen -
dim ona: 

- Selim, dedim, ben bu gece dilk
kanın üstünde kalacağım. Gel istersen 
beraber gidelim. 

Parasını 'verdi. Sokal'a çıktık. Dıfll· 
rıda bir ay ışığı var hocam, hani in -
ean, içine güneş vurmuş bir denizin di
bind yürüyorum sanıyor. 

Bekçi kahvede olup bitenleri duy -
muş olacak ki Medreseli mahallenin 
köşesinde karşıladı beni: 

- Yarın sabah geleyim mU dedi.. 
- Gel 1 dedim. 
Yorgancı Selimle Medreseli mahal

leye saptık. Yanı başımda, elinden 
:utulup zorla mektebe götürülen tem • 

nın ış ıra ıy e yapı an uyu grevın 

birdenbire bir kadınla evlenmek iste - b' 't'I ... f b ~ 1 d . . . b b' d ... 'ld' ır ı ı a a ag anmasın an memnun • 
) ışınım se e ı egı ı. d ur. 

(Arkası var) Bir gazete toplattırıldı 

-, Paris, 8 (A.A.) - Dahiliye nezare-
ti dün sabah, sağ cenah müfrit gazete· 

Bir Coktorun !erinden Solidarite Francaise'in fevkn-
G-R Ük Salı lade nüshasını, makalelerin zihinleri 

Not arandan (*) tethiş edici mahiyetinden dolayı toplat-
------------------·• mıştır. Bu hususta tat~.:>::ıta başlan • 
Asthme - Jatılbehr mıştır. 

-------~----·.......__ 
Göğsünde tıkanıklık duyan ve gece· 

leri buhran içinde uyanan bir hasta ile 
karı1la~tım. 

- lstırabım • kadar çok ki hangi 
birini anlatayunt GliıUru daralıyor, 

kalbim birden duracak cibi çarpıyor. 
Yediğim yemekler l»enl daha çok ra
hatıız ediyor. Y emezeem açlıktan öle
ceiim. Çok ilaç kullandım, pek çok he
kim değiştirdim. Ne )'•payım siz söy
leyin diyordu .. 

Ben muayene ettiiim bu hastaya yal
nız ıunu tavıiye ettim: 

- Sız ıeiui terk.edeceksiniz. 
Orman içinde YBaiti ve gıdası ye

rinde olan bir köyde oturacak ve geze
cekıiniz ilaç iıtemea dedim. 

Hasta bunu yaptı bir ııün yolum o 
köye düşmüıtli karıılaıtık. Çok iyile,. 
tiği için bana tcıeklı:ür ediyordu .. 

( •) Bu notlan k•ip saklayınız, ya· 
but bir albüme FllPlfhnp kolleksiyon 
)apmız. S:Ianb :umanmuda bu notlar 
bir doktor cıl>i imdadınıza yetişebilir. 

-·-- ·-- . ·--------
Yavrularınızı benim gibi 
tombul, na,all, Sihhstll 

lateraenlz 

HASA 
ÖZLÜ UNLARiLE 

besi eyin iz 

Yunanisatnda 
petrol bulundu 

Atina, 8 (Hususi] - Dede
ağaç ile Ferecik arasında petrol 
membalan bulunduğu hakkında 
gazetelerin verdiği haberler resmi 
membalarda teyit edilmektedir. 

Tetkikat yapan Alman müte
hassıslarının verdikleri raporlara 
göre bu membaludao klfi de
recede petrol istihsal edileceği 
tahakkuk etmiştir. Membalan İf· 
letecek grupa milli banka yar
dım edecektir. Grupa bir lngiliz 
bankerin de dahil olduğu söy
leniyor. 
Llberaller Metaksaa kabinesini 

dUşUrmlyecekler 

Atina, 8 (Hususi) - Liberal 
Partisi Lideri Sofulis, ne kendi
sbin ne de partisinin hükumeti 
düşürmek akıllarından geçmedi
ğini, Metaksasın Anti Venizelist
lerle teşrikimesai etmesine de 
ihtimal vermediğini gazetecilere 
söylemiştir. 

Rusyada kırk 
kişi boğuldu 

Moskova, 8 (A.A.) - içinde 50 
kişi bulunan bir kayık, Krasnador ya
kınından geçen bir nehirde batmı.ştır. 

Ancalc on kifi kurtarılmı,tır. Ka • 
zadan mea"ul olanlar tevkif edilmiştir. 

Güneş tutulması hAdisesini 
tetkik için 

Bursa, 8 (A.A.) - Giinef tutul • 
ma hadisesini tetkik için Türk raııat • 
hanesi direktörü Fatin ve muavini KA
mil bugün şehrimize gelecekler . 

Bahreyn adaları Şeyhi 
Londra 8 (A. A.) - Basradan 

bildirildiğine gare Bahreyn ada
lan ıeyhi lngiliz bükümetile mü
zakerelerde bulunmak üzere Lon
clra'ya hareket etmiftir. 

Haziran 9 

ARTIK YAZABİLİRiM ! 

Bir ev elden nasıl alınır? 
Yazan: Erme/ Talu ( Ercümend Ekrem] 

-4-
Baıki.tip bu davetten haberdar deiil • 

di. Ekrem Beye, ayağa kalkıp yer göıter
mekle beraber, fU cevabı verdi: 

- Bendelerl malumattar değilim. lra • 
dei seniyeyi tebeUUi eden ihtimal .ki beyler 
den (mabeyincilere böyle denirdi) biri • 
dir. Müsaade buyurun da tahkik edeyim. 

Eceli kazadan tehaşi eden Recaizade • 
nin sarayda kahve içmek ldeti değildi. U
pğın getirdiği fincanı reddetti. O aırada, 

başkatip te, maiyetinden biriıini mabeyin· 
ci beylerin dairelerine ıönclermiş, Ekrem 
Beyi kimin çaiırtmıı olduiunu soruyordu. 

Derken, cevap ıeldi: 
- Şifre katibi Kamil Beyefendi, tqrif

lerini rica ediyorlar .. 
Babam hlktı, Klmil Beyin odasına ıit· 

ti. Orada, ıifre kltibi kendisine dedi iti: 
- Şevketmeap efendimis. zatılllleri

nin rahatnz bulunduklarını haber almıılar .. 
Pek müteeuif oldular. 

Recaizade ilkin hayret etti. Fakat bir· 
denbire, kendiaine atfedilen bu rahataızlı

ğın uğradıiı musibet hakkında belki bir 
telmih olacaiım dGtUndü n: 

- Teıekkür ederim- dedi; vücutça, 
hamdolsun, bir .. yim yok. Ukin yetiımit 
oğlumun ölümU iteni manen çok sarımıı· 
tır. Zatı ıahananin, beni bıa felaket anım • 
da tahatturla-iltifat etmeleri ulüvvü ce • 
naplıırına delalet eder. Minnet duysula • 
rımı hikipayi Hniyelerine arza delllet 
buyurmanızı rica ederim. 

Kô.mil Bey bir an durdu. O, bundan 
bahsetmek istcmemiıti. Aldılı emri rnU • 
nasip bir tarzda teblil edebilmek için ta• 

dece bir zirizgih yapmıat&. Bu noktada aa-

yirmi beş dakika süren bir gaybubetten 
sonra gene döndü. 

- Efendimize muvafakatinizi va hissi • 
yatı minncttaranenizi arzettim. Mahzuı 

oldular. Size selamı ıahanelerinin tebliğini 
ferman buyurdular. Gidiı müdürünün ya• 
rın yalıyı gezmesi, ve ferai ve intilı:al mua• 
melesinin de hafta içerisinde icrası da ira· 
dei aeniyeleri cümlesindendir: dedL 

Babacığım, nerede iae hüngür hlingiiı 

ağlıyacaktı. 

- Koca yalı bir haftanın içerisinde bo
ıalır mı? Ben, çoluğum va çocuiumla ne• 
reye giderim? Şayet Hacı Mahmut Efen• 
di kullarının tebdili hava etmeleri matlil• 
iee, buyursunlar, harem kısmını inal et • 
sinler. Fakat bana da müsaade bu)'llrul • 
sun da, hiç olmazsa, sellmlıiın bir kıamın• 
da bu yaz ailemle bannayım .. 

Diyecek oldu. Bu sefer, Kamil Bey da· 
yanaır(ıldı; sesinin perdesini kısaralu 

- Ekrem Beyefendi! dedi: zekı.lni&.1 
niçin 11rar buyuruyorsunuz? lnıallal. ıehlr 
de münasip bir yer bulunur. Orada rahat .. 
dersiniz. Tebdili mekin etmek, bazan ha· 
yırlıdır. Halbuki yalıda kalacak olunanı~ 
haıınıza bin türlü ehval lnz olmak ihtlma• 
li vardır. Nenize lazım) 

Evet. Nesine lazımdı? Yalının eebrea. 
elinden alınmak iatenildilt a«n aibl a,ıkh
dı. Niçin? Sebebi neydi? Bittabi bunu ao
ramazdı. Sor1a da, cevap alamıyacaktı. 

Ayaia kalktı. Duyduiu elemin fazla· 
Jıiından, galiba selam dahi vermeyi unut
tu. Ayaklarını ailrüye aürüya aaraydaa çık• 
b; Beıiktaı yolunu tuttu. .. 

rar etti. Yalıyı tam bfT hafta içerisinde bopha 
- Hayır! Efendimiz, bizı:at sizin rahat- tık. Eıyamız tarumar oldu. Bir kımu ko!· 

sız bulunduğunuzu iıitmiıler.. tukçulara, yok bahasına sittL 01t tarafın& 
- Bir ıeyim yok.. muvakkaten, Köybaıında, dadılanmdaa 

- Yok olur mu? Her halde bir ıeyJ • birinin ufacık evine yıidık. lıtinyeye ved• 
niz olacak ki aom'l hümayunlanna vlııl ediyorduk. Buna, evin içeriainde mUtee11tı 
olmuı. olmayan yoktu. 

Ekrem Bey, aülmekle ailamak araıın· Babam, ikide birde kendi kendine •Ö7" 

da mütehayyirdL Bir insan durup durur - leniyordu: 
ken zorla hasta ohu mu? Ukin iıin için- - Niçin? Niçin yaptılar bana bunu), 
de gizli bir ıey. lt~ kastı mahıuı olduiu· Nemden kocundular? Benim Bofulçlnde 
nu sezdi. Bakalım llfın ıon• nereye vara- oturmamdan kime ne kötillllk ıelecaktn. 
caktı~ Jt(.. 

Sükut etti. Klmll Bey: Bu muammanın anahtarını neden aon• 
- Evet, dedi. Romatizmadan muzta • ra, Şehremini merhum Rıdvan paıadan al. • rip olduiunuzu aöylemiıler. Velinimet e- dık. Rıdvan paf& babamın en candan, ~ 

fendimi~ de kemali merham9l va ıefkat - vefakar dostlanndan biriydi. Kard.. ~ 
!erinden, bu h~\,eri alır almaır. mütee11ir sevitirlerdi. O, ıehremini olduğu lc;la maııı 

olmuılar.. beyne serbestçe girer, çıkar, orada dan .. 
- Allah ömürler venini dolaplardan, entrikalardan haberdar olu~ 
- Buyuruyarlar ki: uBu nevi baatalık- du. 

lar için deniz kenarında ve bitahsiı deniz Bir gün, babam, paf&nın daima ter°' 
üzerinde oturmak fevkallde muzırdır. Ek· han oturmakta olduiu Beyoğlunda, Altu~ 
rem Beyefendi iao. Boğazlqinde oturuyor• C1 dairesi belediyede kendisini ziyarete ılt 
muş. Kendisinin ora:rı terk.edip te yabia bir mifti. 
mahalle naklv hana etmeleri llzımdır. Paıa: 

Ekrem Bey ahi&: - Ekrem Beyt dedi; aenin yalı meee· 
- Aman, Beyefendi hazretleri 1 Ne le.inin içyüzil neymiı, biliyor muıun) 

söylüyorsunuz) Mümkün mü). Bendeniz - Hayır. 

otuz seneye yakındır bu yalıda oturmakta• - Bak, ben tesadüfen muttali olduını 
yım. Evimi, barkımı nasıl bozar da perişan sana ıöyleyim. 
olurum) Şevketin efendimiz merhamet - Aman, söyleyin. Zira pek merak e-

buyursunlarl Lisanı mün&1iple arzetse - diyorum. Adeta içime dert oldu. 
niz.. - Sen, Mısır Hidivi Abbas paf& ile 

Şifre katibi, tebliğ ettiği iradenin kat'i muhabere ediyormuşsun! 
olduğunu bir jestle ifade etmek istedi ve - Ne ediyormuşum? 
sonra §U ıözleri illve etti : - Muhabere 1 Daha doğrusu; itaretle-

- Anuyu ıahaneleri bu merkezdedir. şiyormuşsunuzl 

Halen işgal buyurmakta olduğunuz yalı • - Ne münasebet) 
)"1, Boğaziçinde tebdili hava etmek ihti - Rıdvan paşa güldü. Onun münaaebe-
ı·yacında bulunan bendegandan, Gidlı mü· tini, seni curnal eden mel'un heriften sor. 
dürü Hacı Mahmut Efendi utın almağa - Aman, allahaşkına tafsiliit verini 
taliptir. Her kaç para istenecek olursa, zatı· - Sizin Şurayı Devletteki N .. Beyi hi· 
alilerine verilecektir. Zatıalileri de, müp- lirsin .. 
tein olduğunuz romatizma ı an kurtulmak - Bilırim. Altııh belasını versin 1 
ve lay1kile tedavi ıörüp, devlete öteden - - Amin 1 işte o habis, Çubukluda MU· 
beri ifa edegeldiiiniz hidematı meşkureye, nif paşa yalısını ve arkasındaki koruluiu 
bersabık kudreti tamme ile devam edebil - satın alan Hidivin, tepede bir kule yaptır· 
mek için lstanbulun, Boğaz.içinden ~ayri dığını ve geceleri o kulenin tepesine çıkıp, 
dilediğiniz her hanci bir noktasında ilca • karşıdan karşıya seninle, ve lfımba ile işa

met buyuracaksınız. Satın almak ve ya • retleştiğini, böylece, el birliğiyle tertibah 
hut ki iıticar eylemek üzere beğeneceği • mefıedetknranede bulunduğunuzu ballan· 
niz her hangi bir konağın bedelini tesvi • dıra, ballandıra ihbar etmiş. 
yeye, Hacı Mahmut Efendiden alacağınız Ekrem Bey hayretle dinlı} ordu. Bu 
para kifayet etmediii takdirde, aradaki far- derece şeytanlığa akıl erdirmek kendisine 
kın hazinei ha11ai şahanelerinden tesviyesi güç geliyordu. 
ayrıca Ohanne1 Paşa hazretlerine ferman - Ey? 1 diye sordu. 
buyunılmuştur. - Ey i, bul Hidive diş c ı e:neyeı 

Zavallı Recaiudenin aiZl açık kalmış· Saray seni yalıdan çıkarmak "e o .} a, tek· 
tı. Ne diyeceğini bilemiyordu. İşin içinde rar günün birinde dönm kliğın htimalin 
her hangi bir mel' anetin bulunduğunu iyi· ııelbetmek suretiyle meseleyi hnlletmış ol 
den İyiye farketmiı ve yalıdan çıkmak du. Ayni znmnndn d , senin yerine, Hıdi 
mecburiyetinin de kat'l olduiunu anlamış- vin tam knrı;ısına b .. ndegandan biri } erleş 
tı; o kadarı tirildi. Anladın mı} 

O, na cevap vereceiinl düşünedur • Zavallı Ekrem Bey, neye uğrndığın 

sun, Klmil Bey, alay eder ıibi, sordu: şimdi hakikaten an1nmış. Fakat ış işten 

- Size hansi lıekim bakıyor? geçmişti. Belanın daha büyüğüne u ~r ıma-
Ekrem Bey iıitmemezliie sddi. Şifre 1 dığına te~ekkür ederek Rıdvan pa anın ya-

Utibi .,-da kalktı. odadaa çıktı. Yirmi, nından ayrıldı. (Arkası var) 
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BORSASI (Narcia Oller) den Çeviren: Faik Bercmen 

8. 8 - ll:Ja Eloy ıztıraptan boğulacak bir hale gcl- l - Tuyes, kancıiım, söyle Allah aokı • 

Son Pos tanın tefrikası : 42 ------ lurk o..ı.t Bortlan mişti. Yatağın kenanndan pencereye, pen• na nen var? 
Yazan: Margery Allingham söz söylüyordu. ilk Önce mektuplari- L1l'a 1 Llr• cereden yatağın kenarma sinirli adımlarla Kansının bu hali Eloyu çıldırtacak. Kaç 

1 
nın b' · !L F kt F k .. ,-0 'r,11 T. B. I 21,nı. 1 t1t.

0 
ı Jralln• B. 451 .uı mütemadiyen gidip geliyor... yıJdır ona hayat arkadaı1ığı yapmıftı.. E· 

lngilterenin en tanınmıı altı •a· ırıcıK mevzuu ran ı. ran fOY• - 7t .., "" 1 b l F k k o/o 'r,I T. B. II 20,45 Dıhıll lltlkraı 95,00 Karısı Tuyes yorganın altında bir kuru vinin hanımı o, çocuklarını doğuran o .. Q. 

lıta rom•nci•r Mar,•r11 11.lll11,ham e yaptı, öy e yaptı, ran fUDU a ; % T,a T. B. m22,.t0 dal aibi hareketsiz .. Bahçıvanlıktaki fa • tuz yıldır dalıa çok mea'ut olmak için ça • 
Anthony Berkley, Freem.an Vill• zandı., diye yazıyordu. Daha sonra ı Devlet Dunir,.olLan lortları sulyeler sararmış, yapraklarını döküyor • Lşmıyor]ar mıydı... Göz göze geldiler. E-

l' Grolı., Fathcr Ronalcl Knox, Do· Frank ı bıraktı, ve u.muınt feylerden Lira Ura lar. Yumuşak ve taze saplan sıcaktan haş- loy şefkatle ve korka korka kansına ha· 
~ rethy Sayer~ RuaaeU Tb.ornılilıe bahsetmiye başladı. ~rgani 95,00 U Anadolu lTtII C,20 lanmlf cibi sarkıyorlar... kıyor. Kadının göz kapaklan hareketsiz .. 

lıahramanlan meç~ul al.tı ::ıabıta ı . Kendisi, şöhretinin en ytikaek aürr 81Tu Brzurum.95,50 il Anadolu ıı. 49,70 Ne kötü oeyl ... Yirmi bir sündür Tu • Sık, sık soluk alıyor .. Boğazındaki hırıltı 
romanı yazıyor. ve katillmn /leffi- }erini yaşıyordu. Onun için Londraya Soı,.et.ı.,. Eshamı yes böyle yabyor, keaik keeik öksürmek • gittikçe fazlalaşmakta. Gözlerinin içi büe 
ıai lngilterenin en marul zabıta mü· aeri döndüğü zaman yine raibetle kar- lJra Lir& te .. Boiazında hırıltılar .. İç çekmeler ... E- sararmış .. Soğuk, soğuk terliyor .. Alnın• 
lettiıi «GeoJtKe Corni.h)> e buakı- 1,şılandı. Fakat yeni şarkılan ukiai ka- ft. B. Mit 90.00 fit. Tr&mftJ 22,50 vin içinde arbk bu sesten başka bir çıt bile da, yanaklarında, dudaklarına iri ter ta• 

• 0 rlcr. Bunl•rdan tlördüııü e•erl•ri· 
1

,dar muvaffak olmamıftı. • • H&. 10,80 Bomontıl 8,50 yok .. Bazan ate§ gibi yanıyor, hazan do • neleri ... 
ni okudunuz. Poli• mülf?tfİfİ de fik· 

11 

Hele Lorn'un son demlerinde onun :ı.~.~~;, l0,80 Terlm.I 14,75 nuyor .. Etrafındakiler hep korku ve he ~ Burnu parlak ve beyaz bir hal aldı. A • 
rlııl •rtlattı. Şimdi bB,t,.ci 111a- için yazdığı şarkılar, lcleta zehirli ~ey- 11-------67~·---"_::__A._::_Qlm_en_to _ _:.

1
.::.:
0

•::..SU:...J yecan içinde... caba bütün bunlar ölüm alameti mn 
llanlr Mar6•rg Alll1tgl11ımı11 e•erl 1 d.i b ÇEKLER Eloy odayı arşınlamakta ve şöyle dü ~ Eloy kendi kendine söyleniyor .. Evde 

' ••ılamııtır.. er .• ve u zehirli prkılar Luize adeta ICr• ı. T L. b" h İste Y" • l~ ıünmektedir: kimse yok. Heıkes kasabaya, pazara git .. 
.... D .. T - J' :rr 12,03 n Dolar ccNe doktor, ne papaz, ne oc aıı ar, tı. oz erı, pencerenin ışından öteye ta• Bı:r e•- bı'tın' ce aene polı"• mu"·~et- ır ce ennem hayatı yaşatıyordu. rın 629,75 U IJret 10,1417 k ak J • c·· 1 • d 

• lifinin katili nanl tayin ettiğini ken- 1
1 

Luiz bu yüzden bir değitikllie uğ- · anıı 0
•
7915 

hiç bir ıey yapamadı. Bütün ilaçlar, ted- kıldı. Şimdi san ve kızgın bir (l'Üneı ovayı 
di ağzından dinleyecek•iniz. ramış, için için gizli hir hayat ya~amı- ~ NAldT birler fayda vermedi.. Sülükler, kan al • kavuruyor .. Her tarafta korkunç bir aes • 

F k 
ya ba~laınış ve çift f&hsiyetli bir. insan Krı. ırr., ınalar. aıcak lapalar, yakılar, eski ıaraplar, sizlik.. Bu sessizliği, tarla kuşlarından ve 

a at doğrusunu isterseniz ben b ı 10 1' Fran11 166 oo ı .... __ .. ad d .k , . u O muştu. · • -· !2,00 j,atavrozlar, dualar, okumalar ... bop çık. • suyun şırıltısından başka bir ICY hozmu· 
am an tı sınıyor, onu korkunç bir Bu sıralarda ben de. kendime göre ~ ~~~n 125•50 IO Drabml 2',0CI b. Sonunu beklemekten .... acıya katlan - yor .. Hiç bir insan kınııldayl§ı yok .. 

adam sayıy,ordum. 632,00 IO Lna 22 oo za 11 L • w bir takım maceralaıı ıeçirmekte idinL 20 Llr•t 196,00 IO LaJ ıı:oo maktan baıka yapılacak. bir iı yokl .. » Bu sessizlik suyun şırıltısile daha çok 
~ 1 o~n un hastalıgı bu sıra • Daha evvelce söylemişmiydim, bil- Kanaından evvel kendi ölümünü tercih derinleşiyor.. Su, fasulyaların, dökülen ve raa ılerleınıf bulunuyordu. Luizin mem, fakat evlenıııiftim, kocam öl- ..... o,...ı. ediyordu. rüzgôrla •Wüklen•n. bôr çok yapraklanm 

ocaaı ona fena muamele ediyor, 
0 

• mii§, bana da bir miktar para bırak- Kredl l'oD1iye L.~ ı Mtlbadll son. ~.~ Tuy .. e 'baktı, boğazı hınldıyor, dudak· sürüklüyor, 
"un ~~r.~larını beğenmiyor, fakat mıftı. Kocamla gerçi ıeçinemiyorduk. ıaa' 11nes1 lOl,OO Oayı:l • • OO,OO ları bembeyaz, sözleri çukurlaımıt-. Yüzü Bu yapraklann sürüklenifi, bahçıvan E· 
Lom butun bunları a karın d , lDOI • 91,~ Altın: • . - ,apaan .• Ah! Eski '.fuy• nerede! .. Ne • loyun yüreğini daha çok burktu. 
llı· • es çı a an Fakat biribirimizi rahatsız elmiyor.- " wı amHyordu Bır " L ' · · · d 'k 1911 1 86,50 Mec1di>'9 00 redel. Karyolanın yanı baııındaki sandalyeye, 
(l.orn) l b l d k •• r ıı... ..ı Kansı ne kadar aıhlı.atll ve "ne kadar bitkin bir halde kendini salıverdi. Saatle• · gun uızın evın e ı en dulc.. Ben e11kiai ...ıbJ çahtıııyor ve ka-

a yapı .an. u muame e en ız- zancımı bir bankaya koyuyordum. bwı J b 1 k ık k cüzeldi. -....... . - • , mütemadiyen ıeçiyor .• Kanaının bayatı ... 
T• onun a ır .~. t~ Ç. ara başbaııa Harp sıraları idi. Bizim" iflorimiz bir TA K V 1 M c::. b -

1 
• • '-\' l - . T Yataktan kuvvetli bir ökaürük yilkael .ı !:".«; z"'İ'ennın .&.Urumıya yüz tutmaa... E} 

tik A .. . · . T - Y ı ıyı ı . er ea, yarın um e yuz di. Eloy yaklaştı: ,loy kendini tutamadı. Hıçlwmaia baı • erm f ve yemegımızı beraber yemiR ha ı· · · 'di H k · ölıc l ·· 
. rada Luızden hır az bahsetmı' ıı ve .. ı w • • tah · ed L h .. lad "' -ben L T yuze ae ecegını mm ere&. ugun: HAZiRAN - Nen var kancığım) Neren ajnyor? ı... ... - ı .. 

( o~n) a tc:se~ vermek için: vur patlasın eğleniyordu. O kadar Biraz Jl&ç vereyim mi?. Biraz ıonra sakinleşti. Karısına doirq 
- Luız, demıştım: hu adamdan ya· meşguldümki ihtiyarlamıya ba,Iadı- Ruml sene Arabt aen• Şiıeyi açtı, odaya keskin bir eter koku· eğildi: ~ · 

~da usanacak, belki de boşanacaktır. ğımın furkına varamıyordum. f,ime ~ 1

' 9 1856 su doldu. Hastanın üzerine eğildi. Dudak-
- Biliyor musun Tuyes .. Rozeta ve u• 

oak pazara gittiler. Bugün benim bo§a si· 
den üçüncü au sıram. Bugün de sulamaz • 
sam her ıey bitti demektir. Sebzelerin dl 
.rilmesi için ııu bir ilaçtır. 

bor; b~a. bakarak: çok bağlı olduğum lqin kimlerle teşri· Hızır llelllll sene Hay; lannı ıılatabildi ancak .. 
-:- una. ınanıyor musunuz~ dedi, ki mesai edersem benden mem.aun olu.. Si> ~ 1936 27 Sonra, hryolaya atlıyan kediyi kovdu. 

~e ılAve etti: yorlarch · Kapı tıkırdıyor, gitti, açb, civcivler içe ~ 
- inanıyorsanız p.şarım aklınıza! Harbin sonlarına doğru LuiE ile tek- !ALI riye sirmek istiyorlar, onlan uzakla§tırdı. 
- Neden?- b J J Eloy yine sinirli, ainirli dolafJJlakta .. 
- Çü kil L • b rar u uştum. ki yıl kadar biribirimizi SABAH İMSAK Pencereye geldi, oturdu, aklında faaul -

n uız u adamı seyıyor .. ııörememiııtik. Ona dair bir ~k fayia- Rebı·u .. level'--------1 ve • kad k. T s- s. D. $. D. yalar.. Gözünün önünde f.aulyalar... Ne 
O o:~a ar se~~= ~ far işitmi,, onun israf ve sefahete dal- 8 l50 18 ı 81 vakittirı sulanmıyorJar, kuıuyacakJarl Ne 
~o· ğ cev;p .. ;r : dığma, hatta pek yabanile,tiiine, ~u- 4 28 1 01 kadar da ıararmı,larl Toprak ıert V• kup· 

0 ru egı . . nunla bununla düşüp kalk.tıima dair Ô"'le İkindi Akşam Yat.il kuıu .. Bir kaç hafta evvel fidelikler ne ka-
b" Da~a hsodnr~. !~meğımıze baktık ve haberler almış, bununla beraber ııel~ ~ dar yqil ve ne kadar -nJıydılarl •• Düıü-
1~ a a eaışı ' daha neşeli bir hava diğini haber alır almaz kendisini ça- F.. S. ~a ~ ~~ ı · ~ D. s~ ~ nüyor: 

:içınBde kambımhızıd~oyurduk. lıştığı yerde aörmiy& koşmuftum. z. 12 13 16 18 19 39 21 89 «Onlan sulasam komtularmkinden çok 

i 

uaün u. a ısenin üzerinden yir- ;ı rr ·~ '"-t Lul .... ın' dlnl•nme od••• unun" _ daha sürbüzle .. ccekler. Bu•ün cumartesi İ' ı: a.ıca .L v ....... u - ............. - ..................... _ ................... .__ y -- ., 

m :rıl geçmış bulunuyor. O zaman, de oturan bir kadın bana: 1 Yeni Neşriyat ı su ınraaı bende. Kızım Roatayla upk ka-
tahtetfuura, ~ah':1t mukadde~ata ~dit 1

' _ Mis Luiz istirahat ediyor, Ken- . sahadalar. Karun da böyle. Doktor: "Ka-
mıyordum. Şımdı de pek ınandıgım"disini görernezsinizl Siyasal Bilgiler (llülti1e) - .. r çm _. nnın yanından ayrılma, bu.sün yarın ile· 
yok. Fakat o zaman içimde Lornun ö-

11 
J:'\ d' nunda çıka.n uSiyasal Bilgiler, in 8~ lnol •· bilir ... » dememi§ mi idi. 

lu
.. ahk 1 h ı ı ue ı. I! da t 1 - B b S v me m um o duğunu issetmiııtim ıi B k d' . t:. l'. ·ı l Ü yısı çıktL Bu sayısm Pro . ükrU a an, u sırası geçecek. ">•chncaiızın hasta• 

T • • en en ısıne nacer verı meı ze- . .. l'..orn o ak,am beni evime bıraktı ,: , • . . ı ' .ıHasan ŞüJmı, Osınaıı Erlin, Lucden Febne, bğı ne duruyor, ne de ilerliyor .. Fakat fa-

Gid
. k k d b w • :rınde ısrar ettım. Dm eyen olmadı. Fa- Prof. Ethem Menemenoi, Halla Kaynar, ö- .Wyalar, tulanmazaa kuruyacaklar .. Mas • 
ıyor en ar asın an aktım, agır a- k L · · · · 't · b · "" rı l&.. d.ı d İ . . at uız sesımı ışı IDlf ve enı çagır- mer Barkan, Muharrem. Feyzi Total' n l>r. nf ta üatüste biniyor. Doktor ücreti, illç 

•• r a m atıyor u. hfıyarlamııŞ bır a-l lmıııtı ı :M h11s Ete 1 tüdl .. _ ..... -dam 'b' 'di T • u n n e e.u ·-u.a. parası .. Ofl ... Gözüm söre söre fasulya -
gı 1 ı '.. . Luiz, şişmanlami,, yaşlanmıw, gü- li Yeni Adam - 12'l lnc1 aaym gıktl. İglıı.d• lar kuruyacak! Bostan ve elmalık ta iSyle .. 

Hasta zorla gözlerini açtı. Tasdik etmcl 
iaityormu§ gibi başını hafifçe aaJladı: 

- Demek istiyorum ki, diye kocası tek
rarladı, demek istiyorum ki... Ümit ve Ö• 

Jüm arasında... Anlatabiliyor muyum bil· 
mem? İ§te bu, evet... Her vakit evin heı 
irsini sen gördün, evin her ihtiyacını sen 
düşündün, anlıyorsun değil mi? Bilmem na. 
sı) söyliyeyim... İııte ... 

Kadın büyük bir gayretle kocasının el· 
}erine aanbyor, gözlerini bir daha açıyor. 
Her §eyi anlamıo gibi, kocasının avuçlau 
nı sıkıyor. 

EJoy devam etti : 
- Demek istiyorum ki, ... beni affe • 

deceksin ... 
T uyeı gene hafifçe başını ıaJladı. Ko . 

cası devam etti: · 
- Jyi olup kalkacaksın inplJah 1 
- Jstersen şimdi gideyim, bir papa• 

1 

! 
il 

. Blr ka~ gun sonra onu ayw halde zelliğini muhafaza etmekle beraber İsmail Hakkı, Dr. İzz•ddln Şadan, Henry de Halbuki bütün masraflanm hep bura· 
ıoren Luıze: w • yorulmuş ve yıpranmış olduğu helli ı ı Vorigay, ı:ınn LudvlS, Kerim Sadi, H. otrit- dan ödenecekti. Gelecek yılın tohunıluğu 

- Adamcagız aalıba ölecek! de - r ı !'~· (Arkut nr) li, Onbin'ln yazıları T&rdır. 'da buradan çıka.cak .• Ve ben böyle eli 
~m. mL -========-=====:::ıı:=========::::::::::::::::==.,....--===-- böiründe duruyorum. K-.mın yqaması 

-~~~. ı ;~-------~------------~~--~---ı ~~~~~~~~ 
Ben ısrar ettim: 1 Kadıköy Yaklflar DirektörlUğU llAnları sebzeliklerimin yaşama111 ioin vaSJta var ... 

çağırayım, yanında beklesin.. Fakat senl 
nasıl yalnız bırakayım ... 

- Demek istiyorum ki, sen daima mücJ. t 
riktin, her ıeyi inceden inceye düıünür • 
ıün.. Demek istiyorum ki.. Senin son tu • 
valetini yapsam.. Gi<iip fuulyalan sula ~ 
sam, mahsul kurtulacalt.. 

«- Bu adam, ölüme doğru gidi • - Su.. Akıyor .. Su boşubotuna akıyor ... Bü-

yor, hem de senin yüzünden! •. >> Al d "-' D f ı• tün bir yıJlık emek gidecek!. » 
- Hayır, dedi, bir feyciği yok. A. em agı e ne } suyu Yataktan gene kuvvetli bir öksürük, ar-

lelade bir nezleye uğramış. Sonra sev.- kasından uzun bir hırıltı. 
1 

Müteaddid resıni müesıeıatı sıhhiye mütehaaaıı etibbuı tarafından yapıı-Cliği kadın bir başkasına vardı diye biraz Eloy yerinden sıçrıyarek hastaya doğru 
DCfcaiz. lan hikemi, kiinyevi ve baktiriyolojilr muayenat netfoesi tanzim edilen ra • koştu: 

Luiz bana di.lt dik bakıyordu • porlarla ııhhi ıul8rda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz olduğu (Koli • - Nasılsın Tuyes? Nen var? Gene ilaç 

bası·ı. an'aer"ıp likefyan) milaoplarla heı türlü mevaddı kimyeviye ve uzviye- vereyim mi? 
Fakat Lornu bir daha göremedim- , 

Y 1 
")" h be - · ald Ç den tamamen iri l>ulunduiu bil«lirilen ve emsali arasında en kuvvetli Tuyea ilacı elile itti. Bütün vücudu tı't -

, a nız onun o um a rını ım. ün-

Kadının sönmek üzere bulunan gözle· 
rinde bir kıvılcım parladı. Kabul ettiii • 
ne dair başını gene hafifçe salladı. 

Eloy gözlerini uğuşturdu. Dolabın çek· 
mccesini açtı. Bahçenin kenarında boşu " 
boşuna akan suyun şırıltısından kuvvet a• 
larak, henüz yaşıyan karısını kefinledi! .. 

Yavaş yava~ karyolanın yanından uzak· 
laştı. Kapıyı açtı. Ve dik adımlarla bahçı
vanlığa doğru fasulyalan sulamağa ıitti. 

kü İngilterenin şimal taraflarında ça _ radioaktevitesi bulunan Alemdağı Defneli ıuyu 10-Haziran.936 günün- riyordu. 
L~yordu. den itibaren aizı, bir tarafı (Evkaf) diğer tarafı (Defneli) ibaresini havi -===-=============== = = ========::::a 

Arkadaşlan çok hoş kimselerdi. iç- zımbalı hususi kurtun mühürle mühürlü otuz litrelik küçük boy damaca • 
lerinde Lola namında kara saçlı bir kız nalarla iki buçuk litrelik galon titeler derununda suculara •erilmeie ba.fla
vardı. Lornun ölümünü bana ağlıya • nacaktır. Yukarda evsafı hikemiye, kimyeviye ve baktiriyolojik haısalan 
rak anlatmış, onun çalı11uken, piya _ ve bilhassa kevradioatitesinin fazlalığı ile mütemayiz olan bu suyun ... 
nonun başında yıkıldığını söylemi~ti. fiyetinden emin olabilmek için fİtelerin üzerindeki vakfın huıuıi kurfUD 
Zaval1ı Lorn o gün yıkılmasayınış, Loi.- mühür ve zımbasma dikkat etmelerinisayın halkımıza ~mmiyetle tav.iye 

zin kocası yüzünden bamb~ka bir ederiz (2965) 

~~u~y~~.wo~~~kahu,1~•••••••••••••••••••••-----~ 
çeke çeke ölecekmiş. Çünkü Luizin ko-

11# 1 

Bakanlığından: 
16/Temmuz/936 Per9embe günü saat 15 de Ankarada Nafia Bakanlığı 1, 

Malzeme Eksiltme Komisyonu Odasında 10110 lira 97 kurut muhammen 
bedelli 900 metre tulünde 200 m/m.lik ve 200 metre tulünde 70 m/m.lik di· 
kitsiz mantonlu çelik boru, 116 adet itlenmit 329 adet İflenmemİf çelik re· 
kor, 8 adet bridli volanh vana ve 1 adet ldapenin kapah zarf uıulile akıilt • 

mesi yapılacaktır. 

Nafıa 

~ası onu işinden çıkarmağa karar ver· 

miş imiş. 
Bunları haber aldıktan sonra gün -

lerce rahatsız oldwn. Kendime geleme

dim. 
Lornun ölümünden sonra Luize ki

min refakat ettiğini sordum: 
Frank! dedi. 

Hayret ettim. Çünkü bu adamın 
ean'at namına zerre kadar meziyeti 

yoktu. 
Luizi artık sık s1k göremiyordum. 

Ara sıra bana mektup yazıyor, fakat 
mt' kt uplarında son derece ihtiY.atla 

TD.rk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. ncl Keflde 11 Haziran 938 dadır .. 

BüyUk ikramiye: 3 O • O O O Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

Eksiltme tartnameai ve teferrüatı parasız olarak Bakanlık Malzeme Dai • 
resinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 758 lira 32 kuru~tur. 
isteklilerin teklif mektuplarını 16/Temmuz/936 Perşembe günü ıaat 14 e 

kadar Ankarada Balranhk Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lizımdır. 
«1146» «2857» 

Tarsus Belediye Reisliğin.den: 
"300,, lira aylık ücretle Belediye Mühendisliği açıktır. T&Jip olan

ların tasdikli diploma örneği vesair resmi kağıUarile beraber 29 Ha· 
ziran 936 gününe kadar Belediyemize müracaat etmeleri ilan olnnur. 

"2853,, 

1 



10 Sayh 

" &on Poata ,, ıun tefrik••• • 104 Ya•an A. "· 

Cemil, firarının akibinde feci bir 
bulunuyordu pusuya düşürülmüş 

- Bu gece bizim arkadaflara ne ol- aelen on son telıraf, fU kıaa emirden 
mut~. Sanki, hepsinin üzerine birer a· ibaretti ı 
vuç ölü toprağı serpflmif. Seyyfdinl (Her ne kadar kuvvetli muhafaza 
N&ıır Mebhiit; eğer bu hali ıörae, hlt altında da olsa, merkum Cemilin ora· 
fÜphesiz ki hepsinin kafalarını keıti • dan buraya kadar ıönderilmeıi mah • 
rir; derilerini yüzdürür ... Na iıe .• Bu zurdan aalim olmadığı cihetle, divanı
hal bizim için talihin bir lütfüdür. Az • harp tarafından verilen ve iradei ıeni
tık şüphe etmiyorum ki, defineyi yer- yeye iktiran ederek kat'iyet kesbeden 
den çıkararak taksim edeceğiz ... Rem- emrin orada derhal tatbiki ile netice -
mal efendi! .. Demek ki bu defineyi ıinin bildirilmeıi tavsiye olunur.-
.sen, elinle koymut ıibi bfliyorıun. Artık Cemil için, feoi bir akibet haf 

Cemil, adeta hiç bir fey duymuyor ı göstermişti. Bütün asker kıtla ve ka -
hiç bir şey görmüyor aibi idi. rakollarmda, Cemilin bir sün sonra 

Şimdi onun bütün dti'ünceıi, bir kurfuna dizfleceğinden bahıedilmekte 
tek nokta üzerinde temerküır: etmitti. idi. 
O da, Melihayı bir an evvel görmek - Cemil de, kendfıine mukadder olan 
ten ibaretti. acı aldbetin pek yaklatmıt olduğunu 

Kaleden çıkıp ta buraya gelinciye hissediyordu. Sıcak bir temmuz aüne
kadar ihtiyatlı davranmış; Rızaya bir ti altında yanıp kavrulan Zimaranın 
fOY sormak istememişti. Fakat şimdi askert hapishanesinin bir höcresinde, 
Rızanın ona bir defineden bahsetme - ,akır fhkır ecel terleri dökerken, göz
si, nazarı dikkatini celbetmiftİ. Bir pot lerinin önünde bütün maziıi canlanı • 
kırmamak için kısaca cevaP, vermif - yor; o parlak ve ferefli gençlik, o tatlı 
ti: hatıralarına mukabil busıün içine yu • 

- Evet. Tabii... varlandığı bu fellketi9 ıatırabi altin • 
Rızanın yürüyÜf Üne biraz daha if- da bunalıyQr ı--

tiha gelmişti. Kısa ve kıvırcık sakalın! - Zavallı hayatım r .. Naaıl başladı .• 
ka9ıyarak sözüne devam ctH. - Nasıl sönüyor. 

- O kızın s~zler'ine zaten kanaat Diye; için için ağlıyordu. 
Je.tirmt~lim. Fakat şimdi bu kanaatim Dıtarıda, borular çalınıyor; ıil&h ~a-
daha ziyade arttı ... Vay canına .. Bizim kırtıları, kışla duvarlarında sert akis • 
Salih, öyle bir saadete nail olmut ki ... ler yapıyordu ... Vakit akşama yakla • 
Herkese nasip olmaz. Kız, aüzel mi, şıyordu. Nizamiye kapısındaki bora • 
güzel.. Zengin mi zengin ... Bct adet zan, (ak~m yoklaması) boruıunu ça
altın bileziği kolundan çıkarır verir • lıyordu. Uzunca bir sükutu müteakip, 
ken, bir damla bile göz yatı dökmedi... derinden kumanda sesleri aeliy:ordu. 
Sonra .. Bu defineden bahsederken de - Kıt'aaaa .. dur? .• 
öyle ehemmiyetsiz bir surette söyi°edi - Rahaaat .. <lur 1.. 
ki.. Eğer benim ısrarım olmasaydı... - Hazırolr .. 

Cemil, sabredememişti. - Sai baştan .. Tek çift aayyyl .. 
- Salih, bu kızla beraber mi?.. Ve sonra, birle,en boruların selam 
- Ay .. demek ki sen, Salibi de ta- havası çaldıkları İfitiHyor .. Bütün kıt'a-

niyorsun, ha}.. Beraber olmaz mı. ların hep bir ağızdan haykırdıkları bir 
hiç L Kızı alıp kaçırdıktan sonra, a}'.· dua cümlesi, bu sakin temmuz akşa • 
rılıp ta nereye gidecek} .. Öyle bir kız, mının rllkudeti içinde, uzaklara doğru 
senin eline de geçse, bir dakika bile ya- sürükleniyordu. 
nından ayrılmazsın. Cemil, ellerile penceredeki kalın de • 

Cemil, M~lihanın bir zeka oyunu mirleri kavramıt; sözlerini kapamıf; 
yaptığına hükmetmişti. Meseleyi kur- başını yumruklarının üzerine daya _ 
calıyarak, Rızanın şüphesini celhet - mıştı ... Gözlerinden sızan yatlar, ya-
memek için bu bahsi ter ketmişti: naklarından aşağı yuvarlanıyor i artık 

- Daha uzaktalar mı}.. iyice büyüyen ıiyah ve kıvırcık sakalı 
- Eh ... Bir kaç kur~un menzili da- arasında kayboluyordu. 

ha gideceğiz. Eğer r1uradan kestirme Yumulu aözlerinin kapaklan arka-
yollara saparsak... aında; Manastırdaki, Razlıktaki ha -

Rıza, sözünü ikmal edememifti. Bir- yatı canlanıyor; o Manaıtınn ve Raz
Clenbire on beş, yirmi silahlı yola atıl- lığın genç ve güzel mülazimi Cemili; 
mıt: bunların ellerindeki tüfekler, Rı- tığ ıibi vücudile, akşamın ıon güneş 
a ile Cemilin Üzerlerine çevrilmiftİ. ziyalarile parlıyan kılıcı ile kıt"asınin 
Ayni zamanda sert bir ses yükselmif - başında görür gibi oluyor; ve sonra, 
ti : avuçlarının içindeki demir parmaklık-

- Kıpırdamayın, teslim olun. ların soğukluklarından ürkerek: 
Cemil, olduğu yerde durmuş, etra - - Ne felaket 1. Ne akibet Yarabbi! .. 

fına göz gezdirmişti. Kendilerini ab - Diye, insan tahammülünün kafi ge-
luka edenler, askerdi. Pos bıyıklı ve a- lemiyeceği şu ıztırap altında inim inim 
laylı bir zabit, Cemile doğru ilerlemif- inliyordu. 
ti. Elini onun omzuna koyarak dik dik Gece, hiç uyumamıştı. Dalgın bir 
yüzüne baktıktan sonra aralarında fU hayal içinde, hep sevaililerile uğraş • 
Jtonuşma geçmişti: mıştı Annesinin, Cenanın, Melihanın 

- Adın ne, arkadaş. hayalleri; birer birer karfısına sıralan-
- Cemil. mwtı. ·,,.. 
- Mülizim Cemil, değil mii.. - Meliha! .. Fedakar kızl.. Beni 
- Evet. kurtarmak için oraya kadar gelsin~ .. 
- Yani.. San' a kalesinden firar e - Fakat beni, bir lahze bile göremesin? 

d Bu. ne fecaat Yarabbif .. en. . 
- Evet .. San'a kalesinden firar e - (Arkaaı var) 
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BULMACA 

YUSUF iZZEDDİN 1 
Öldü mü, ö!dürüldü mü 'l 

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 
Yazan : Ziya Şakir 

,,, - 36 - tere hükumeti ile hükumetimiz, tim 4 

Eğer vaziyet böyle bir tekil almıt diye kadar hiç harp etmemı,ti. Keşke 
olsaydı, derhal hükumet bunu nazarı bu sefer de harp etmese idik. Fakat, o
dikkate alır; ona göre hareket ederdi. .. lan oldu; geçen geçti. Bana kalırsa, 
Hatta, kafiyetle şuna hükmedebiliriz lngilizler de bu harpten memnun de -
ki; hükumet, veliahta isnat edilen cin· ğildirler. Şimdi, bu muvaffakiyetsiz • 

Soldan aaia: nete, kat'iyY.en kani deX.fldi. Egw er bu- liklerinden her halde müteeHirdirler. 
1 - Bir haataltiın airayetine meydan • 

na kani olmu~ olaaydı ·, efen • Bari bu fırsattan istifade eteek. Onlar· vermemek için alınan tedbir. 2 - Köle, T 

hayret edatı. 3 _ yerde sürünen, eada. dinin refakatine bir de (em - la münferit bir sulh tqpebbüıüne gi ,. 
4 - Tanımak. 5 - Küçük, korkmaz. razı akliye) mütehasaııı verilir - rişsek . 
6 - Vücut haatalılr.lannda sarkan et. ne di. Halbuki, Yusuf İzzecldin efen - Enver paşa - Buna, imkan yok 4 

ıoiuk, ne aıcak. 1 - Koltuğun eıi. grup. dinin maiyyetine memur olan dört ta- tur; efendim. Çünkü İnailizler, inatçl 
8 - Temiz, söyleyip yazdırma. 9 - Eşi - bipten biri operatör, diğeri dahiliyeci, bir millettir. Bu muvaffak.iyetaizliğin 
ııın arapçası. l O - Annın yaptığı, yağla bir diğeri tıbbı adli mütehassısı dör- intikamını almadıkça, mümkün değil 
içinde balık kızartıhr, ıu. l l - Adaleli düncüsü - olan Hilmi Kadri bey de _ sulha yanaşmazlar. 
olan, İhsan. sinir doktoru idi. Sadece, sinir dokto - Bu muhavere, bir hayli devam et • 

Yukarıdan atafıya: ru. Akliyeci, değil... miş; hatta hu müllkattan ıoıua. muh· 
1 - Bir çocuk hastalığı, çoban palto• Şun d d'kk t l k l"' t lif il 1 1 .. .. illdüX.H ad d 
2 

ş k k . . 3 B u a nazarı ı a e ama azım e vcs e ere goruş Ku an a -

~~· b-'- lar omıbumuz, ısım. ~ ı_ o~ç gelir ki; doktor Hilmi Kadri bey veli- bu mesele hakkında veliaht bazı fikir· 
ıçın ıraıa an ıey, urnumuzun ço11. a11.tııı ah . . . . 

h. t·w· · h t 1 k "' s· . ı· ta hıç hır zaman (cinnet) teııhisi koy- ler dermeyan eylemıtti. Tabıtdlr kl zaman ısset ıgımız as a ı . "' - anır ı· T 

lik. 5 _ Kavııa halinde olmak, istikbal. mamış; fevkalade tedbirler tavsiyesİn· Enver paşa, bunların hiç bhine ku~ 
6 - Tersine okunuraa kasavet olur, eılııi de bulunmamıştı . vermemişti. Ancak fU var ki, veliah". 
Arap harflerinden biri, uzağı gösterir. 7 - Efendinin maiyetinde l,ulunanlar- tın, (münferit bir sulh) a taraftar oldu· 
Kraliçe, ilaç • çare. 8 - Sız manasına ııe· dan bazıları, bir takım uıtura hikaye- ğuna, Enver paşanın ise buna muarı~ 
lir, düzenlilik. 9 - Ekşi bir şey. l O - Ye- lerinden bahsediyorlar; ve apdestha- bulunduğu~a; ve hattl bu meaelede~ 
mekten emri hazır, unutmaktan emri hazır, neye bile giren veliahtı, kapı delikle • dolayı aralarında gürültilltt Mzı hlcUc 
mah. 11 - Eskiden kilim yerine kullanı- rinden gözetlediklerini saylüyorlar... seler vuku bulduiuna dair llalk ara • 
lır ıamandan şey, bir renk. Biz, bu rivayetlerde de büyük bir mü· sında bazı şayialar zuhur etmifd. 

Dünkü Bulmacanm Halli: balağa olduğunu iddia ediyoruz. Vo • * 
Soldan •ai•: buna delfl olmak üzere do, - vaktinin işte tam bu sırada, Enver pap lle ft .. 
l - Macar, tayin. 2 - Nahiye, ud. pek uzun zamanını ve bahusuı koskoca tihat - Terakki merkezi umumi.inin ... 

3 - Sırma, rahat. 4 - Riayet. S - Em, I B Ih T'- ta L- l 
gecelerini harem daireıinde yalnız ba- rası açı mwtı. i assa .. t 'JJICY i e 

e§İt. 6 - Ma' tabı, ıol. 7 - Ekin, rah, 
ak. 6 _ Na, etibba. 9 _ Ot. 1 o _ Ahıt, şına geçiren - veliahtın, orada da tid- Enver paşa arasında ai&lt bir mftcadele 
az. 11 - Aç, ad, ayıp. detle kontrol edllmeei haklunCia, ha - başlamıştı. 

Yukandan apfıya: rem dairesine hiç bir emir verilmemit Enver paşa, bazı ihtimalleri nazari 
1 - Emekli. 2 - Onarmak. 3 - Cari, olduğunu ileri sürüyoruz. dikkate alarak İstanbul mwfıalıği 

intaç. 4 - Asma, na. 5 - Riayet, oda. Harem dairesinde bulunanların kuvveti~~ takviye etmok iıtemifti .. h~r 
6 - Beşaret. 7 - Tertibat. 6 - Tıa, im- müttefikan şahadetlerile sabittir ki. kıtadan uçer beşer açık '6z net.r aeçı
:za. 9 - Yuha. l O - ita, haber. 11 - ustura vakası sadece bir defa vuku~ lerek harbiye nezaretinde h1m1ıt bir 

!!!!!!.~:.!~:. ....... ._ ... - ........ - ... ·--· .. - gelmw· veliaht vefat ettilf aüne ka- tabur teşkil edilmişti. Ve bu taburun 
lstanbul ikinci ltlls Memur• dar (cinnet) e 'atfedilecek hlı bir hl - efr~~ın~ ~a ayrı ayrı töylece bir yemin 

ıuıundan 1 diseye sebebiyet vermemitti. ettırılmıştı: 
Müfiis Mehmed Kadriye aid ve .. . . . . . [Bafkumandan vektll Ye liarblye 

GUmrUkte mevcut 173 Bağ 4925 kilo Ancak, gunler geçtikçe. ıınırlılıği lan Enver p&f&Jat tam Yr ta • 
mikdanndaki sapsız kazma açık art- ve titizliği artmakta idi. Veliaht bunun :: 

0 
.. t ~ En tara 

tırma suretile satılacaktır. isteyenlerin sebebini herkesten evvel ketfetmit; ha· fındangoı ~lrecçgk• mlane.. Y• ~L... .ıı: 
12-6-936 Cuma günü saat onda Adliye . . ven ece o enwe, 1ı1m -yuu 
İkinci tnas dairesinde .Müflisin masa rem daıresınde kaç kerelerı fert itaat edeceiime •• hattl, t.1.mı aı .. 
memurluğuna müracaat edilmesi nan - Ah bu hınzır Vahdeddin, beni dürmeyi emretse bile, bllat•eddlt bu 
olunnr. (23609) vakitsiz öldürecek ... Bu merun arap emre itaat eyliyecelime, Van.M ... ] 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dread11er Bank 'ubeel 

Mırkeai: Bırliq 

rarkı,.11.1cı ıa••l•rlı 

Galatll • latanbul .. lamlr 
Depoıu ı Ll Tütilıı Gümrllgii 

• H•r Mrlı 6011ka l,l + 

----··----------
Zlyl ve itibardan dUfmU' 

paaaport 
franın Hoy şehrinden ita kılınan 

Ahmed ottlu Muhsin namına ait olan 
57112 umumt numaralı ve 10 Ağustos 
1926 tarihli pasaport başka bir kim· 
senin elinde görUlücek olursa kanunt 
takibat icra olunacaktır. [650) 

lstanbul ikinci lflls Memur• 
ıuıundanı 

Müflis Mehmed Kadriye ait olup 
Gümrükte bulunan 175 Bağ ve 5530 
kilo mikdarındaki sapsız kazma talep 
üzerine pazarlıkla satılacaktır. tste
yenlerin 12·6-936 Cuma günü saat onda 
Adliye İkinci ttıas dairesinde Müflisin 
masa memurluğuna mUracat etmeleri 
na.n olunur. (23610) 

ta ondan ne işitilirse bana yetiftiriyor. 
Beni adeta damla damla zehirliyor . 

Demişti. 

(Ara. yar) 

--------
Evet ... Vahdeddin, veliahtı vakit - ı R A D T O ı siz öldürmek istiyor; ve onu Be,ir a- .__ ___ _ 

ğaya damla damla zehirletiyordu. Be- Bu Akş•mkl Program 
şir ağa, Vahdeddin tarafından ıureti tsTANBUL 
mahsusada Viyanadan ıetirtilen mayi 
halindeki kokainle veliahhn ıinirlerini IS: Sahne musikisi (plak), 19: Haber· 

h k d 
_ _ı• ık . ler, 19, 1 S: Muhtelif plaklar veya retrana-

arap etme te evam eoıyor; art sı- . 20 K ı 8tüd t 
mısyon, : eman so o: 70 .ana • 

nir buhranları da arttıkça arbyordu. karları tarafından, 20,30: ltUd:ro orkea • 
Son zamanlarda Yusuf İzzeddin e - ·traları, 21,30: Son haberler. 

fendide garip bir itiyat hiisule gelmi~ ' Saat 22 den ıonra Anadolu ajanıınıa 
ti. Daima susuyor; uzun uzun düşü • gazetelere mahıuı havadis MıvW verile • 
nüyor; sağ elinin parmaklarile müte - cektir. 
madiyen bıyıklarını karı,tırı:r.ordu... ANKARA 
Fakat buna mukabil, ne sözlerinde ve 12,30: Plak yayımı ve ajana M.berleri, 
ne de tavurlarında en kilçük bir gayri . 19,30: Oda musikisi, 19,SOı Dr. konuıu .. 
tabiilik görülmüyordu. .Yor, 20, l O: Karışık müzik. 20,JOı Ajana 

Enver paşa tarafından kendisine .haberleri, 20,40: Danı muıikW. 
gönderilen harp raporlarını biiyilk bir BOKREŞ 
dikkatle takip ediyor; bazen sofrada , 16: Hafif musiki, 19,20: KoDMrin de • 
• mUtadı vechile _ saray erklnı ile ye- vamı, ~0,20: Şarkılar, 20,40: Pllk. 2 l,30ı 

k k b d 1 .
1 

Senfonık konser, 23,20: Pllk. 
me yer en; azen e yaver erı e o-
tomobille gezerken, bu raporların ~~~APEŞTEASKELJ BALO 

.. d t t f d .. .. .. d 20,30: Verdı nın aM • 
mun ereca ı e ra ın a aonwuyor u. kil 23 40 Çi ---!l-· • 

1 
~31 · k"' 1. . ')D operasını na , , : ncene muau.m. 

~::·F~~.n~~fi~~ijib~mı-~~İ=s=ta~n=b=u~l=S~ıh=h~i=m~lı=.e~s=s=e=s=e=l=e=r=.=s=a=t=ın~a=lm~a= 
- Arkadaş! .. Senin San'a kalesin -

a senesı anunuevve ının -'' - 24 Ed bA t' ı·k · t : e ı ve ar ıı ı neırıya . 
27 inci günleri düşman kuvvetlerinin · PRAG 
Çanakkaleden firar etmeai, veliahtı pek 16,20: Halk şarkıları, muhtelif. 20,301 

sevindirmişti. Hatta, derhal harem da- Operadan nakil: Verdi'nin cRİGOLET • 
iresine geçerek bu zaferi kadınlara jo)ı operaaı (4 perde). den niçin firar ettiğini, ber,ikteki ço - komisyonundan: 

cuklar bile öğrendi. Kendini temize çı
karayım diye uğraşmaya niyetin varsa, 
hiç zahmet etme .. 

Dedi. Ve sonra, bir adım geri çeki -
lerek askerlere: 

- Bağlayın şunları!.. 
Diye emir verdi. 

* Cemil; kuvvetli bir muhafaza altın-
da, Zımaraya getirilmişti. Oradaki 
mevki kumandanı, derhal San'adaki 
ordu kumandanı ile telgraf muhabere
sine girişmişti. Ordu kumandanından 

Bakırköy Akliye ve Aaabiye hastahanesi için 1500 takım hi.ki yazlık el
bise olbaptaki tartname ve nümunesi veçhile açık eksiltmeye konmuf tur .. 

1 - Eksiltme: 24 Haziran 936 Çarfamba günü saat 14,30 da Ca2aloğ • 
lunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

2 -Tahmini fiat beher takımı 320 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 360 liradır. 
4 - Şartname ve nümuneler komisyonda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belge ve bu İfe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka rnektuplarile belli saatte komisyona gelmeleri. «3103» - --------------------------

KiNOPRiN kaı~leri HERYeRoE?iKuRus 
B.6 .oı .ROMATiZMA AGRtL.t.Rılt.CiRİP ve NEZl v ul?~ RiRirir< İLACTIR 

müjdelemiş; asker ve zabitlere uzun VİYANA 
uzadıya dua etmişti. Hatta, padişaha 21 : Holzer°in idaresinde Viyana muaiki-
hitaben kendi elile bir tebrik mektubu si, 22,35: Haftalık haber icmali, 23: Ha-
yazmış, göndermişti. ,herler, 2 3, 1 O: Polonya oda muıilr.iai. 

Ayni zamanda, Enver paşayı da 10 Haziran Çarıamba 
Dolmabahçe sarayının veliaht daire • ISTANBUL 
· d t d k d k d y 18: Hafif musiki (plak), 19c Haber • 

sıne ave e ere or unun azan ıgı . 
b ff k. d 1 b 'k .k ler, 19, 1 S: Muhtelif orkeatra eaerlerı 

u muva a ıyetten o ayı te rı ettı - '< !Ak) 20 T ·· k f'I' .. . p a , : ur çe ı ım ve operet mu• 
ten sonra, aralarında şoyle hır muha- 'k. · ( ]Ak) 20 30 St"d '- ı . . sı ısı p u , , : u yo or~e•tra arı. 

vere geçmıştı: 21, 30: Son haberler. 
Veliaht - Merhum pederim, Rus - ' Saat 22 den sonra Anadolu ajanaının 

ları sever; ve Rus siyaseti takip eder - gazetelere mahsus havadis aervi&i v~e • 
di. Ben ise, İngilizleri severim. İngil - cektir. 
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• 
lzmir, Ankara ve 

Viyanalılarla haşhaşa 

Esrarengiz bir şekilde ölen BugÜ 
genç sp l'CU ll 

(Battarafı ı iMi ffad•) da 
, Dün merhum Hakkının Osküdardaki 

İzmir, İstanbul ile, Viyanalılar 
Ankara ile karşılaşıyorlar 

~vine giden bir arkad&!'JlnllZ IU malCimatl (Ba§tarafı 1 inci ıayfada) İzmir maçında olduğu gibi kaşla göz 
.toplamııtır: Gümrük istihbarat te~kilatın· Bugün yapılacak olan İstanbul ~ İz- arasında gol yemeleri işten bile değil -

(Biattarafı 1 inci sayfada) 
la, IDRirlilerle ve Viyanahlarla tekrar gÖ• 
rüştfün. 

da çalışan Hakkı hulwıduiu mul'iitte ken- mir maçı hiç şüphe yok ki olimpiyat 
alabilirler. . d disini sevdirmiş. bir ııençtt. dir. 

Kendilerine, Avusturya mıllt takımın a ' Hakkı bund 1 O -:ı .. -el bir nece hazırlıkları maç1arının en mühim oyu- Bir mağlubiyet, bir berabtrlikten 
k d d h "lana an •""" ... " • d h l h f b 1 d"k oynayan yıldızlar a ar a maat aı • geç vakit evine gelmi!J y-, dc!!dıal yatağına nu ur. sonra iç o mazsa meş ur ut o ı -

Aldığım cevaplcir, l)u şaşırtıcı ve bü
tün tahminlere aykın neticelerin sırnnı cıö
zebilecek mahiyettedir. 

bilir. yatarak uyurnuvtur. Bugüne kadar yaptıkları her maç tatörü Mugo Mayzele İstanbuldan bir 
- Yani ne kazanırlar orada~? . Sabah kalktığı %anıtın yfürudunda ra• büyük rnünaka§alara sebebiyet veren galibiyet götürmeğe çalışacak o1an Vi~ 

A'nlc .... lılar Ne Diyorlar? 
- Türk parasiyle· ayda ye3t0mıli! beı1 Iırla .. ,hatsızhk hisseden Hakkı anneebie: lstanbulla İzmirin kar~ılaşrnası bu yanalılar da unutmamalıdırlar ki son 

H d ca 20 - ra a ır ar. A k l 1 
er ",'.açta a ayrı .. ··r· fakat Vi- - Gece arkadavlar Kadıköt{inde bir defa da ayni hız ve ayni heyecanla ta- kozlarının sonu oyununu n ara ı ar 

Ankarah futbolcuların kafile reiııi Şe

ref: 
Vakıa bu para az goru ur. 1 ,ziyafet verdiler. letak031 vardi, çok yedim. kip edilecektir. karşısında göstermeğe çalwacaklardırf. 

yanıkla iktisadi buhran her yerden ~: :· ,Midem bozuldu, vücudumda Jtırlldılf var. Olimpiyat seçmeleri arefesinde spor Ômer Besim 
- Biz, diyor, fstanhula yenildik: Çün

kü İstanbulluların kuvveti', oyunu hakkın.
da hiç bir fikrimiz yo!Ctuı Halbuki İzmir
lilerin oyununu gördük, anladık. Ve takı
mın\ızı ona göre hazırladık. 

dır. Ve orada kazanç çok az, hayat ç • Doktora gideceğim. Zehirlenmit olmak· h lk b k 1 
d ayatlarının bir dönüm noktasını teş - Mevsimin ilk ye en musa a a arı 

cuz ur. . . . d ( 7 5) lira İstan- ~an korkuyorum. Bana yoiuıt al. içine de kil edecek bu maça her iki taraf oyun• 

Viyanalılarla yarın (bugün) yapaca
iımız maça ıelince, vaziyet bizim aleyhi-
mizedir. 

Çünkü evvela, Avusturyalılar bünyece 
bize çok faiktrrlerı. Bu itibarladtr ki, arka 
arkaya yapılan mllçların yorgunluğu bizi 
onlardan çok fazla sarsmıştır. Eğer ilk ma" 
~ımızı onlara karşı oynasaydık, yannkin
den daha iyi liir netice alabilirdik. 

Sonra, Viyanalıların, dün aldıkları ne
tice ve gösterdikleri oyun, sahaya ve hal
ka iyice alıştıklarını anlatmaktadır • 

Bu ıtıbarla, Vıyana. a ,sarımsak ko da yiyeyim, demiı ve sarmı-
l:)ulda 300 lira demelttır. ki w d dik . . . . cöları haklı olal'ak bell:>ağlayacak, işin 

Biz buna rağmen memnun deiiliz. Çün• ,stı~ ı yogur u ye ten ~onıa ı§IM 1Ptmıı- i9inden en temiz bir şekilde sıyrılan 
~ 1 

kü eskiden bunun dört beş mi•line para ' 10 Gün St.nl'll takım, oyuncu itibariyle Berlin yol -

demiyorduk.· , Hakkı, bugünden ııonr.ı, hemen her cüluğunu hakketmiş olacaktır. 
- Başka işiniz yok mu~ ,ıün evine, halsiz. kırık bir halda ~önmüt- Ankaralıların karşısında durgun ve 
- Hayır! ,tür. Bu müddet zarfında da klilbün dok- sakin oynamalt yüzünden mağlup olan 
- · Oyna"'amayacak hale. g.elineniz} f . k İ b l '1 w 

J ,toruna muracaat etmig,. doktor de kendi- 2!ımr ta ımı, stan u ı e yapacagı o-
Kafile reiııi güldü·:- · · · k d h Id w "b" b ·· d .sının ısta oz an :zehirlenfliğini, biraz da ytına er zaman o ugu gı ı ugun e 

- işte asıl topu o zaman atanzl " '"" ]d w k soguK a ıgını söylem~ faz]a ehemmiyet verme tedir. 
_ Türkiyede hakemlercfen, halktan N h 

i ayet, Cuma günü ı.ı:kşamı saat ona İstanbul takımı on altı kişilik dar 
memnun musunuz~ d w k 1 k 

Ç .. kü b" ogru omşu an ltor.aieerlikten müte ait klldronun içinden çıkacak ve oyun-- Halktan tabit memnünu%. un I· KA T d 
. tt w olleri de ayni hararetle al- ' amı ın evi~ e misafir bulunan annesini a- ctılar da ayni hisle, girdikleri iften ga-
zım a ıgımız i • !arak eve donen H Lkı ld • 

ı ., · ·· · l B a-. Y0 
•.·. )ip çıkmak için çalıs,acak.lardır. kışlamak sportmen igiru gostenyor ar. u, A b ""r 

L ..-::L' ld' - nne, en hastayım. ü~orum. Dır A k h 1" • ·ı v· k ta "fürkiyede spor terbiye.inin ço.ıı; ,. ..... se ı· f k . '- k w n ara mu te ıtı ı e, ıyana ta ı -
u a ıı§e &.onya aldım. punç yapacagım l .. .. ., .. 

mallObiyeti peıinen göır.e aldığımıza hük,.. ğini' anlatır. demiştir: ırlı kar~ısında oyun arını gordugu -
Maamafih söylediklerime bakıp 

ınetmeyin. JJk oyunumuzdaki hakem Şazi, yaptı- · Hak'-ı evde . ""·t anne. ınüz İstanbul takımı, haşa gelen çeki-
w liak J • a. • , puncu ıçı= en ve • 

Bu sözlerimle •İze, bütün aleyhimize ğımız turnelerde rastladıııımız em erm ,sile saat on ikiye kadat konuotuktan •onra lir kabilinden bugün de son bir gayret 
ihtimalleri önceden heaapladığımızı anlat- en dürüstü ve ne vukufl.usudur. yatağına yatmıştır. Fakat tam ••at ikide ve kuvvet sarfına mecbur olacaktır. 

k . . F k t d" kü oyunu ıdare eden hakem- . . . . AJ k · F b 1 H · • h ma ııtıyorum. a 8 un , . . klfi d ,,. ,ııddetlı hır tıtreme ile uyanan hakkı anne·· ınaca netıce ut o eyetının a-
TabH talimin edelrsiniz ki, yarınki (l)u.. den memnun değıhz.• K~nc::si ede er~ek ,ıinden kendisini örtmesini i~temiıtir. talarma belki bir son verir ümidinde -

;tinllU) maçta ıatfedeceğimiz gayret, a- de dürüsttür. Fakat kafi erec ça u Bundan bir •aat aonrat tab.bın üçün- yiz. 

"f.ybt~ çsJc:an bu cihetlu nisbetinde faz- vı: iyi götüşlü değildir: . ,w.. • de odanın içini hpJayan bir lunlh üzerine First Vienna • Ankara 
hi oalcaktır. Ve biz yarm (b'l!giin), Avus- - Size salahiyet ~~r~~e, ıihd.Uzunüz ,.korku ile uyanan zavallı «nn• derhal ço-

Berlin olimpiyadına iştirak edecek 
yelkenciler arasında Moda koyunda 
birinci seçme müsabakaları yapılmıştır. 
Yelken müsabakalarına İstant>uldan 
Demir Tur gut ve Şeref, fzmirden de 
Refik iıŞtirak etmişlerdir. 

Birinci müsabakayı Şerefe karşı, 
ikinci müsabakayı da gene lzmirli Re
fiğe karşı Demir l'urgut kazanmıştır. 

Galatasaray, Fener bahçe atletleri 
karşılaşıyor 

13 Haziran cumartesi günü Galata· 
saray, F enerbahçe atletleri senenin ilk 
karşılaşmasını Kadıköyünde yapacak

lardır. 
Müsabakalar cumartesi günü saat 

üçte başlayacaktır. 
Program: 100, 200, 400, 800, 1500, 

110 metre koşular ile uzun, yüksek 
atlama, disk, cirit, gülle atma ile lsveç 
bayrak yarışından ibarettir. 

... ryalılar lehine olan l>ütü1ı tahminleri bo- bu üç takımın muhtelıtinı nasıl teıkıl eder- w w ıu fstanbulda yaptığı maçın birini 
_ ,cugunun yatagına, lcoıımu.2t o •• unun yal"a· k 1 1 b l 1 

.J:;~ k · d · ı d" · " magv lup, ikincisini berabere bitiren Bugün yapılaca o an atan u • z -p ,,...arma azının eyız ınız' J ul kını .. ğının içinde çırpıruna1ıta old$u, ,Uçlük-

lstanbul lzmir maçı hakemliği 

Y ann çıkacak takımımız· şöyle olacak- - Gayet basit: stanb ta ının mu- le nefes aldıgıw nı 
1

.. ....... Avusturyanın m~hur First Vienna mir maçı için Ankaradan Muhafızgüç-
I .. d W• • • , ormurur. İ b l ., 1 t 

br:l ~afa~sın~a yalnı_z. ~· eeıyı e111tmr ve ye- , Zavallı kadın fa§lwı bir halde lcendiai- takımı bugün üçüncü ve son maçını lü hakem Sedat stan u a çagrı mış ll'. 
Cilaat, Saffet, Ali Rizli, lbraıtirii, 5e. rıne lzmır kaleeısmı1 ko7~rdım. • .. ni sokağa atmış ve komillJ"ıı K&milin evinci' da Ankara muhtelitiyle yapacaktır. Viyana takımının iyi oyuncuların .. 

.ıiıiİla, Gazi. Hamdi, Münir, Offıan, Y•pr, Forveel h~tma:. -~ınn •ol ~·i ıçler;ı giderek yardım isteml'}tiı·. Ankara muhtelit takımı İstanbula dan Geşvaydel sakat olduğundan liu-
seBm. ve merkez muhacı~nı Nal~r, ~ ~rın: d a Ölüm Halinde liulunım Hakkı polis va• mağlup, lzmire de galip gelmek sure - günkü maçta Ankaraya karşı oynaya-

' 

• l"I d" 1 "" lstanbuldan Fikretı ve ıyazıyı -.oy.r ım. .1 • •1 . • v • • • ., d f b 1 l · 
zmır 1 er- R8 IJOr ar r ·ıd h" Til it kı A .sıtası e getırtı en ımdadı 9lhht otomobiliie tiyle burada yaptıgı oyunlarda ıyı bır ımyacagın an stan u - zmır ma • 

... _,,L' b ff-u- ı · Ben~~ 0 ş~kı ~ . 
11 

r t•b. mı,hl''~du.pa- ,derhal Haydarpa§a. Nümune ha.tanesine tesı"r bırakmıı:ıtır. çında ha"kem durması ihtimali de var-aıunata tına, muva .-xtyet er temennı nın ner tax;ımı ıçın yaman u te ıxe ır. k ld 1 H ır 
-·..J:..:ı;.; k ld kt n l 'rl"lerı· de dı"n a m mıştır. utanede "1lpılan bütün te· . k 1" l w d ı-u-e ayrı ı an •o ra oııı 1 

- Çünkü Türkler, çok ıert fakat hiç fa. ·d .
1 

. . '-
1 

JH k'~ 
1 

Bır ere mağ up omasına ragmen ır. 
'1nelı: istedim. Ve bir •porcular mahallesi avı er netıcesız .:•mı'- a &J, evve ce l v f ? 

vulsü:z oynuyorlar. Veba~ döndürecek ka· . d w 'b" c . ..ı.·· .. u 1 . • st:anbulda düzgün oynamaga muva - Bı'r d'o'rdüncü maç mı • haline giren T epebaşındaki Kontinantal o• d ü • tl"d' 1 yaz ıgımız gı ı, uma.~t~"' .unu soz erını .. 
ar s r a ı ır er. hayata yumrhu~tur. fak olan Ankarahlara, maçla.rını gor-

iellne de uğradım. - Yarın (bugün) Ankaraldan yene· Dün gece telefonla .ı;öru··ı.tuuı...;.,u·z ı"kı' düğümüz dört takımın arasında en a-
Kontinantal otelinin iki akşiı.m evvel bir1 b'l k ... ? r. ı •u.a.u ~" -' 

' lk k 1 b ı ece mısınız doktor on gün sonra t~iriui söıterecck bir tılgan bir ta1ümdır sıfatını bilaterca ~ lılliiUn ne§" esile ça anan oca sa onu, u K f ·ı · · güldü. 
a ı e reısı · zehir mevcut olmadıı;,nı eöylemi•lerdir. düt verebiliriz. akpm bir darülaczeye dönmüştü: f "'k ı: k B .,. .,, - Geçen ee er yu seden attı . oş M b ·· ~ · 1 L' T E k 

ZavalJı Vehap bastonla dolaşıyor, bir orgun ugun vereceaı rapora uu eı· opu ayaKta az tutan, ısmen yer-
çıktı Bu sefer müsaade edin de hu ıorgu- · · ··ı·· ·· h '-'LA 11 b '-l d fu b l · · d"" · koltuia yayılan 9ağ açık, ayağa kalkmak · h d ~ r f ,rarengız 0 umun aııu&ı e ev mey ana den oynayan, t o un ıcap ettır ıgı 

k . . 1 nun cevabını 98 a 8 e ım çıkmış olacaktır. çabuklug"-a malilc olan AnRaralılar o· için• bir ar aclaşmdan yardım ıstıyor. Ç· Ayrılırken güldüm: 

lerinde topallamayan yalnız kafile reisi - Bizim futbolcular Arneri1'ali milyo- F jj istin de İn""' ili z 1er1 e yun tarzları icabı fazla ağır davranan 
lialm f. nerlere varıyorlar. Futbolcuların Viyanada A J &d d Viyanalıları, bir gayri tabiilik olmaz-

&mirde çıkan Yeni Asrın bu müsaba- da talihleri bu kadar açık mı} rap ar araSID 2 a efa ea kııtJoVTak yakalayabilecek halde .. 
kalar için buraya gönderilen muhabiri müt. Kafile reisi de güldü: muharebeler oluyor dirler. 

bit hırslı: _ Ne gezer ... Biz meteliksiz kızları bile . (Baıtanıfı 1 mel Yfml•) Viyanada isimleri dillere destan ol-
- Ben, diyor, maçta, tam SO tane .kandıramıyoruz. Hepsi de: yade sarahat kesbetmİftir ki Arap şef- muş, hakikaten namütenahi beynel-

favl 1ay<lım. Bu hemen hemen görülme- - Sakatlanır da l>af!ma dert olur! diye leri tavassut etmek niyetinde değildir-:: milel maçlar yapını~ ola noyuncular, 

miı ıeytfü. korkuyorlar. ler. Bilakis istekleri biltün kuvvetle .. çantada keklik zannettikleri zaferi ka-
O ıftrada yanımızcr sokulan sa-ğ açık:; Sellin Tevfik riyle greve deva meylemektir. zanamadan dönmeğe mecbur olacak -

bacaiıriClaki' müthi~ yaraYı' gösteriyor.· f T f""' 
Bastonuna dayana da)Tana aramıza ka- Bay hsan 8V 198 Bir m lar demektir. 

hlan Vehap · ta bitkin: Ak.şehirde, Hacı lbrahim zade Bay lh- Kudüs, 8 (A.A.) - Bu aece Ku • Ankara takımı cidden hesaplı, ve iki 
- Ben, dfYôr, hiyitıfnda Hu' kadar salı T evfiğe: düse üç mil mesafede: mitralyözlerle maçta gördüğümüz gibi o nisbette de 

Avusturyalılara, bu pazar günü d~ An• 
kara İzmir, ve İstanbul karışık takımiyle 
karşılaşmaları teklif edilmiıtir. Fakat A·, 
vusturyalılar buna mukabil 1500 lira iste· 
diklerinden, bu dördüncü maç suya düı· 
müş gibidir. 

Onlar, Hungarya He yapacakları maçı 
da bahane etmektedirler. Maamafih, ara· 
daki ihtilafın halledilmesi ihtimali tama· 
men ortadan kalkmış değildir. 

Galatasaraym irfanı londrada 
yeni bir rekor kırdı 

Kembriç üniversitesinde tahsil-

de bulunan Galatasarayın emektar at· 
leti İrfan· Londrada yapılan büyük bir 

atletizm müsabakasında gülle atmada 

yeni bir rekor yapmıştır. 
irfan gülleyi 14,51 metre gibi r:zun 

bir mesafeye atmıştır. 9ert maça ıirmedim. Ya'hnki ('bugünltü) Küçük kızını evli.thk. edinmek istedi- mücehhez olan ve beraberlerinde tank- M:ılgan davranabilirse Viyanalı1arın 
maça, Hen de dahil olduium halde, çoğu. ğiniz Bayan Müdrike, Fatihte Hattat Na- lar bulunan İngiliz zabıta ve asker kuv- • ç• d k " 
muz giremiyecek haldeyiz. zif ıokağında, 41 numaraıl hanede ikamet vetleri ile pusu kunnu, v~ bir yahudi ltalyada tehdit ın e as erı 

Bu •evimli sporcunun sözleri, Anka- etmektedir. Kendisiyle muhabereye giriş· kamyon kafilesine hücum ederek bir d d 1 h J ki 
ıa - Jzmir maçının çok sert geçtiğine kafi menizi, ve neticeyi bize bildirmenizi rica genç kızı yaralamı~ ohm Araplar ara • hareKefİ Ul U. azır ı 31 
bir delildir. ederiz. sın\.fa adeta bir muharebe olmuştur. Samuel Hoare'in kabineye Japonlara karşı şimale 

Bu yüzden, yarın (bugün) lstanbula S. T. Araplar, büyük harp zamanından l •• d "l 1!.; 

1ı: •1 
.,_ k k ı t k ı· gı"rmesı·ndenberi gazete er asker gon erı eceK arşı eJuıK' çı aca o an zmfr ta ımı s- kalbı~ eski siperlerin teşkil etmekte 

tanbuUu oyuncular taraflnd~n tamamlana- Bu."k..ıoeşfe korkunç bir T f ·ı 1 h• d d Londra, 8 (Hususi) - Çinin Nankin 
oaktır. ı· , old\.ığu kuvvetli bir m~vzi tutmu~lar, ngı tere a ey lD e e yazı hükumeti ile Kanton hükumeti arasında, 

V 1 d · ~ facia oldu bir tepenin zirvesini i~al etmi,şlerdi. yazmıyorlar Japonyaya kar::cı alınacak vaziyet yüzünden e söy en ıgine göre, yarın (bugün) ': 
Beşiktaşlı Hüsnü, ve Fenerli Niyazi İzmir (8aftarafı 1 inci ıayfada) lngiliz askerleri projektörlerin ya;dımı Roma, 8 (A.A.) - Havas ajansın- hasıl olan ihtilaf üzeTine birbirlerile harbe 
takımında oynaycacaklardır. büyük bir askeri geçit resminde ile Arapların mevzilerini sarmışlardır. dan: giri~eceklerine dair inti~ar eden şayiaların . 

Viyanahfar ne diyorlar1. Kral ve bütün resmi zevat hazır Bir İngiliz askeri ya1' .. lcmmış ve bir Siyasi müşahitler, İtalya hükumeti- hakikatten çok uzak olduğu anlaşılıyor. 
bulunmuştur. Bu merasimi, elim çok Arap ölmüştür. nin haliliazırda zecr itedbirleri tatbik Nankin sulhçu olmakta devam ediyor , 

Evvelki gün, Viyanalıların İstanbul ta- bir facia mateme garketmiştir. Liderler Tevkif Olumıyor eden devletlere Karşı İtalyanın tehdit- ve Kanton üzerinde t~slr yapıyor. Kanto• 
Jmnını yüzde yüz• yeneceklerini söyleyen Halka mahusus bir tribün çok Kudu··s, 8 (A.A.) _Yakında örfi ida- b.lk d"ktatörü sayılan çençi-
v J JCar bir hattı hareket kabul etmiş oldu- nun 1 uvve 1 

iyana ı kafile reisi, beni görünce kaçmak yüklü olduğundan, yıkılmış ve bir re ilan edileceğine dai1' bir .}io\yİa dolaşmak· tang'ın mümessili Yangçetav resmi ma• 
letedi. Sıkı bir kovalamac~an sonra ken- ]{işinin ölümüne ve yüzden fazla tadır. ğu intibamı verebilecek her türlü ha ~ kamlarla temas etmek üzere Nankine git-
4ılisini bir köşede kıstırdım: insanın yaralanmasına sebebiyet ' Bir çok liderler, bllh11~all\ arap komitesi relCetten son derece ihtimamla çekin ~ mi~tir. Bununla beraber Kanton dahilinde 

O· • t' Abd"lh ,. '-'f ed"l · 1 mekte olduğunu kaydetmektedirler · bı'r takıın asker'ı hazırlıklar vukubulduğu · vennış ır. şefi Ali bey u a4"' r~vıı;ı ı mış er- k 
- Ne yapalım} diyor. Futbol bu. Ma- K ) yaralıların enkaz altından Müsahitlerin bu beyanatını seneli anlaşılıyor. Bu hazırlıkların iki Çin hüku-

f h ı ra ' d b h ,dir. f . l l ama i stanbul takımını yenemeyişimizin çıkarılması işin e izzat azır İki Telsizci M'"v- uf talyan manevra arının geçen sene o ~ meti arasında bir harp vukuu için yapılmn-
en başlıca amili, en iyi oyuncumuz Geşva· bulunmuştur. Yaralılar, hastaneye Kudüs, 8 (A. A.) - lngiliz hava kuv· duğu gibi Bolzano mıntakasların - dığı da muhakkak sayılmaktadır. 
dil'in :;akatlanışıdır. nakledilmişlerdir. vetlerine mensup iki telsizci tevkif edilmiş- mıyarıık Napl)li ve Bari mıntClkaların - Kanton eyaletlerinden Huvangsri Valisi 

Sonra, iik devredeki mis)i görülmemiş Bükreş, 8 (A.A.) - Askeri tir. Bunların bir yahudi aeo;r. bekçi:sini ya· da yapılmakta olma::.ı da teyit etmek- General Liçungien söylediği bir nutukta 
tanssızlığımıza llepiniz şaliitsini:z. merasim esnasında yıkılmış olan ralamış olmalarından ~ü.-hc edilmektedir. tedir. Nankin hükumeti Japon taarruzuna 

Unutmayın burada top ve saha aleylii- tribünün enkazı albnda en azı Arap Kadınlan .;ı. Ç.hjıyor Yarı resmi mahafil, İtalyanın daha karsı gelmiyccek olursa kendisinin şimale 
nıizedir. Vakıa top her yerde toptur am- 20 ceset çıkarılmıs olduğunu Kudüs, 8 (A.A.) - Anp tacirleri senelerce Habeşistanda uğraşaccı ğını asker sevkedeceğini söylemiştir. 
nıa, onun çemenli ve düz bir sahada yu- gözleryile görenler söylemekte- esaslı gıda maddelerinin •.ıtıııı için bir mer- bir kere daha kaydetmekte ve Muso - karşı hücumlarda bulunmaktan t~nm-
varlanışıyla, pürüzlü bir toprakta yuvarla- dı"rler. 400 den fazla yaralı cim- kezi kooperatif vücuda ;::ecirmişlerdir. . . · A. . 1 · t ' B d b'lt 

"' }ininin an'anevi sıyasetının • vrupa - mıy e vazgeçmıs ır. unun a ı ncıs -ııışı çok farklıdır. k ld nl 1 d Digw er taraftan Arap kadınları komite- . l b b" s· 5' 1 H b 1 · 
diden hastaneye a ı mış ar ır. h" d b" b nın bir takım kovalısyonlara ayrıma - sn se e ı ır amue oarın a ırıye 

Sonra Türklerin futbolda çok ilerledik- B f . d hı' az evvel ufak si İngiliz kadınlarına ıtOl.p e en ır e- h \ . . . l dl w . d'l 'd" 
) u acıa an r ' d k 1 d A d sına mani olmak olduğunu atır at - bırıncı or uguna tayın e ı mesı ır. erini de itiraf etmek mecburiyetindeyim. bir tribün daha yıkılarak birkaç yanname neşre ere on ar an rap a- · . . . . k 

1 Mesela, içlerinde Vehap, Fuat, Fikret, r vasının haklı oldu:Yunu t;,11ıumalarını iste· maktadırlar. Bu tayın, ltalyada sempatı ıle arşı an· 
kişinin hafifçe yaraıanmasına se- ... 1 

Sala, Yaşı:ı.r ve Şeref gibi oyuncular, Viya- halyan gazeteleri, ıŞimdi ngiltereye mıştır. bebiyet vermiş idi. miştir. 
&anın bütün birinci sınıf takımlarında yer 
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Zaafı umumi, Kansızlık ve kemik hastalıklarına şifai tesirleri 
çoktur. Çocuklar, Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta 

istimal edebilirler. HASAN ECZA depo•u. 

TUZLA 

_.. 14 Haziran P•zar günü açıhyor 41 

DERMOlElV 
berisi kuru, çatlak ve gevşek olanlar bir tecrübeden sonra başka bir ilaç veya 

krem kullanmalarına imkan kalmaz. Çünkü DERMOJEN yalnız krem deiil, tam 
manasile cildin devasıdır. Her nevi egzemalar, yaralar, bere1er, çatlaklar, sivilceler, 

1 ustura yaraları, yanıklarda birebirdir. Mikroplardan, soğuktan, güneşten cildi muha· 
faza eder, ve deriye yeni can verir. 40 kuruıa her eczanede bulunur. 

• 

SON POSTA 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgevşekliğine karşt 

HORMOBİN 

1 
T ahletleri 

Her eczanede arayınız. 
Tııfııiffit: Posta lcutuau 12S5 HORMOBİN , ______ _ 

Dr.A. KATIEL 
(A. KUTIEL) 

Kara.köy Top;ulaı caddt1i No. 83 

Doğru iş Evi 
Her vatandaşın müşkülün Un halline 

çalışır. Katip, daktilo, garson, süt 
nine, çalğıcı ve sair sanatkArlara 
iş ve işçi temin eder. 

lstanbul - Dlv•nYolu No.175 

SPOUCUL+l-R' 
sah alda 
çikmaz.dan 

............................................................... 
Son Posta Matbaası 

Nqriyat Müdürü: Selim Raı=ıp 

Sahipleri: A Ekrem, S. Raaıp, H. Lütfi 

Süt çocuğu için 

sütlü undur. 
Çok besler, çocuğun tab!atini düzeltir. Kusmayı, sancıları giderir. 

Şark Merkez Ecza deposu ve her eczanede bulunur. Umumi m•rkezl Ankara posta kutusu ı 195 

ı 

Sabah doh.·ıHdan akşam saat 
beşe kadar mat, saf ve sevimli 
bir ten. GUndUz tekrar pudra
laııma~a hacet yok. İşte; lıava
landırılnnş yeni Tokulon pud
raRının garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazib havalandır
ma usulO, Parisli hir kimyage
rin ke~fidir! Bu usul dairesinde 
havası toplandırılrnış yegılne 

Haziran 9 

ve yUze tabii bir güzellik ve
rir ve pıodası ge~·miş ve y!lze 

bir makiyaj şeklini vermeden 
kalın Mi pudrı:ılardan tamamen 

bant' pudradır. Şimdiye katlar başkn bir tesir yapur. Bu yeni 
yapılan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. Bu 
usul. 'f okalon pudrasının istih
zarıncla kullanılmaktadır. lşle 
bunun iç·inrlır ki, Tokalon pud-

Tokalon pudrası yli7.e yapışık 

kaldıt{ı cihetle bunu «3 saatlik 

pudra» tabir ederler. Artık ne 
ptırlak burun, ne yağh cilcl gô· 

raRı, daha muntazam ve daha rnnmiyecek. belki rüzgAr, yağ-
mrıkemınel bir tarzda yapışır ıııurun vo terlemenin icrayı t&· 

cildi hemen hemen görl\nmez sir edeıııiyeccği mat, sat ve se· 
bir glizellik tabakasile kaplar viınli bir ten görlinecektir. 

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