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italyada Yen·i Askeri Hazırlıklar' · 
Bütün faşistler, milis kuvvetleref Garbi Habeşistan hala 

iltihak emrini aldılar! Habeşlerin elinde! 

Z 
V ~hip ~aş~, İtalyanlar tarafından henüz mağlup 

ecri tedbirlere karşı alınan tedbirlerin edılmemışbır çok kuvvetler bulunduğunu haberveriyor 
lngiltere Vehip Paşanın . 

Şiddetlendirilmesi de kararlaştı Filistine gelme&in• Milsaade etm~di r. ---------------__;,..:.. ____ _ Berlin, 20 (Hususi) - Filistine 
geçmek üzere Kahireden Portsaide ae
len Vehip Paşaya İngilizler tarafından 
müsaade verilmemiş, Vehip Paşa Ka· 
bireye dönmeğe mecbur olmuştur. 

{n.giliz Dış Bakanı, Akdeniz devletleri arasında bir 
Italgan taarruzuna karşı yapılan anlaşmanın hiılô. 
~er'i olup olmadığı sualine "evet,, cevabını verdi Vehip Paşa bugün Mısır gazeteleri· 

ne beyanatta bulunarak Habeşistanm 
tamamiyle mağlup edilmemiş olduğu
nu, orada bir çok kuvvetler bulundu
ğunu ve bu kuvvetlerin henüz İtalyan
lar tarafından mağlup edilmediğini an
latmıştır. 

Habet hükumeti it ba,ında 
Londra 20 (Hususi) - Adisababa

(Devamı 8 inci aaylada) Vehip Paşa 

Akscirayda ev basan 
ikinci haydut da ele geçti' 
lstanbuldan kaçtığı söylenen çete reisi Necati meğer 

evine bitişik bir binada saklanınış ! 
Aksarayda Pertevniyal lisesi karfı ~ 

sında Nadirenin evini güpegündüz ba· 
san haydutlardan Mehmedin nasıJ ya• 
kalandığını ve bunun hissesine düşen 
mücevheratı polisin ne suretle meyda· 
na çıkardığını bütün tafsilatiyle yaz • 
mıştık • 

Mehmetten evvel yakalanana ve 
müdüriyette sorguya çekildiği aırada 
bir kolayını bularak polisin elinden ka-

ltalyan tayyareleri ... V • lnsilis donanm.uı çan ve bu şayanı hayret haydutluğu 

lAvaın kamarasındaki sual 1 italyada verilen kararlar idare eden Necati nihayet dün tekrar polisin eline geçmiştir. Necati kendisi · 

ondra 20 (A Akd • d 1 ti • d . Roma 2. O CH. uaui .• > - 21 Yat.uıdu. 55 yatına ka.dar olan ne refakat eden metreaı· Mu""zeyy•nle 
ordu \' b, .A.) - Bazı ena,; ev e erı enız, Q ru~un ek a\ra. erkinı harbiyeleri arasmda bir İtalyan taar· bütün F,..ınlenn ~tali Snı:etl~• :~ e1?1elerı =~~~~ beraber polis müdürlüğüne götürül • 

a ar, . nl l h"I'"' , ... muıtur. Journafr d ı ta
1 

u ~- er luy~e ıe ı~ müştür. 
olup 1 1 Yapılmıt olan teknık a 8.flnll arın a a mer 1 haber vererek böylece talyanm, unparator gunu sonsuz bar , •. • 
lan b? htadığı hakkında meb'us Mander tarafından ooru• kudretle müdafuY• huor olduiunu !.bat edeceiüü yazıyor.. Necatı Muzeyyenı çainyor 

ır sual Ed . • t N l . l Ed e en «evet» cevabmı vermııtı. Bu ıazelo yine F.,ı.ılerin talyaya kon> zecri tedbi..ı ... tatbik ecaıi po isın e inden kurtulduğu 
•dlırıe;~.bu gaye için yeni müzakereleriıı timdilik derpif eden devletlere bamuktobel• tatbilı olunan zecri ledbUlerl gün doğru Nişancada Ermeni kilise • 

1 •ıgıni ilave "'tmı••tır• • daimiletlirmek üzere çalqmaya davet olunduklannı bildiriyor- (Devamı 8 inci •aylada) Ç ... T ete reisi Necati ve metresi Müzeyyen 

ngllt lar ve ıu mütalealan ilive ediyorlar: 
-- re, Fransa ve Rusyamn elbirligi isteniyor <cMücadele, Habet sahnesinden Avrupa sahasına intikal et- B 1. d 
8r"k - mit bulunuyor. İtalya bu tecavüze de kartı gelmeğe hazırdır. er ıne gı· ecek futbol 

le pu sel, 20 (A.A.) _Sosyalistlerin nafiri efkarı olan Umumi vwyet yalnız mübhem değil, çok karanlıktır. Yarın için 

kabutllp~e gazetesi Sos.yalist enternasyonali tarafından bir sürü tehlikeli ihtimaller doiabilir. İtalya bunlann birinden t k l l IUtetiıı~dılnıi~ bir karar suretini nqretmektcdir. Bu karar de ,,...•uJ dejildU. Fakat Faıi.t ltalya bütün F .. Utleri Milis a ımı nası o acak?. 
eıs .. e Mılletler Cemiyetinin otoritesi yeni battan te· kuvve~lerine ginneie davet etmekle her ihtimale kartı gele-

Us edine· k 1 d'l k 1 cektir.» 1 • M ~:;1 ~tdbi,;:n ~~~:-::ıa':: ~;b;~u~ı:.:':ı 1•,_::~ Zecri tedbirlere karşı yeni tedbirler zm:r;. illi T a~ıma beş oyuncu vereceğini zannediyor. 
llıek e~ın \'e nıuahedelerin ihlal edilmelerinin önüne geç • Londra 20 (Hususi) - Zecri t:edbirlerin devamı ltalyada İzmırlıler Hazıranın ilk haftasında İstanbula geliyorlar 
bulunUzere lngiltel'e, Fransa ve Rusyanın me&ai birliğinde hi .. olunan bq,.wı.uzluğu derinleıtlnneldedU. Zecri tedbUleri 

nıaları talep edilmektedir. (Devamı 8 inci aayfada) 

Yarınki h-;;pR;;de değil, 
_ ... ___... .. ..---• a ..- ... - - -· .... .-.....-.. .... ,...._ 

Bir polisimiz 
Otomobil 
Kazasında öldü Akdenizde olacak! 

Bir f • h b" b• H b Dün öğleden sonra feyziati füıeııi önün
• . ngıliz gazetesi "ltaJyan - Habeş ar ı, ır a eş de bir otomobil kaza•ı oımuv. polis me-

ıışnı ?lnıakt.an çıktı, bütün Şarki .A.kden.iz. .meselesı.· ve murlarından Nasıh vazife başında yarala· 
gılt kb J ld d narak ölmüştür. 

erenın deniz kuvvetlerinin ıstı a 1 lŞI O u,, ıyor Bu acıklı kaza hakkında geç vakit al-

•i y~ondrada çıkan Sunday Times gazete· Sulhu tehdit eden tehlike Avrupanın dıiımız malumat şudur: 
A •Yor: şimali garbisinde değil, cenubu ~arkiııinde· Polis Nasıh, denize bir adam dü;iotüğü-

llttıjç vrupayı en çok tehdit eden tehlike dir. Ve lngiltereye ııöre bu tehlike, kara ne dair yapılan bir ihbar üzerine sahilde 
etrn _A-Imanyanın Fransayı yeniden istila kuvvetlerinin değil, deniz kuvvetleriyle bir- tetkikata başlamı~. bu sırıı.da Feyziati lise- Geçenlerde Sovyetlere karşı oynayan İzmir muhteliti 
hir ı~J~eğildir. Bu, 

1918 
den b eri hak;ki w~tt': kara kuvvetlerinin karşıla!iacağı bir sine müşteri getiren şoför Hasanın idare· lzmir, (Hususi) - Berlin olimpiyat· mıştır Futbol hey' r d h l I i 

ti•mi h;ke ol"'.aktan çokm•" Hec Hitle.in tehlikedi•. .ı'.'l;>anm Hahef hubi. .... yalnoz oindeki otomobilin arka çamm~uğuna ça.- lanna iııi>ak edecok en kuvvetli •on biri• 2 5 ki;ilik bi< kad e : :.: • .'
0

~ •n~<a 
tehl'k . ş •enelık sulh teklifi ise bu yandan bir Habeş ıı:ıı olmaktan çıktı ve, butun ıar- parak başının sağ tarafından agır bir yara seçmek üzere İstanbulda yapılacak turnu· antrenmanlan ı'çı"nrot et~b ıt ctlmıı, un arın 

1 
e kapışı d (D 8 in · ay/ JaJ ' · 1 (D 8 • • / J I er ı a a mııtır .. nı emirlemiştir evamı cı • a a mıştır, evamı ıncı •ay a a) vaya zmir muhtcliti hazırlanmaia batla- (Devamı 10 uncu aaylamı~da) 



2 Sayfa 

r Hergun 

Biule 
Niçin 

-, Resimli Makale 

ilim adamı y~lişmez ! . -
D ün postad~n mıma ir paket ge-

. "lex. tım. içinden «!Fikir in · 

kılaplarınm ~·riıı isnıind · lcitap ı;ıktL 
Kitabın müellıfine ba'ktmı. Öniversitede o
k.urlt-en r rııç .çıktı. r8ııgili.ı 

kırk y.aşmda var !)'oktur. En çetin mevzu· 

]ardım ıbirim ıal , üzerind · lumiş. ve ha
kikaten nefis lbi1" ~ser v.üouda getirmi . 

Ayni posta ile Pariste bir ciostumdan bir 

mektup nldnn. lcikllere meraklı olan 
bu zat orat1la unduğu -seneler zarfınna 

bir kaç ilmi kitap tercüme etmiş. Bun1arı 
Tıiiikiy, & :bastır istmliğini ~2ZIYD.J' ... e 

benim yar.dınumı .istiyoı_du.. 

Tn'hkik ettim. Babı:ılide höylc bir eseri 

b cak lbU ıti:bl dun. 

* mu:ı:utınm adaımdır. Oralan~a ınnı--

SON POSTA 

a Dikine gidiş a 
• 

Mayıs 21 

Sözün Kısası 

Karaca Ahmedin 

Selvileri 
'------E. Ekre:n·Tal11 

I• stanbulu görmeğe, dünyanın bazell 

ta öbür ucundan gelen beyyahlııl 
bir vakitler Üsküdar taraf.na geçip Ko ' 
racaahmede de giderlerdi. 

Kendilerini oraya çeken, o uçsu' 
bucaksız ölü tarlasının, hi, bir cliyar 
efi buf unmıyan kuytu sclvilikletjyJi. 

Bu selvilikleri, Türkiyeyi tasvir .,.c 
terennüm eden bütün Garp şair ve rnLI' 
harrirleri birer türlü 'Sena etmişler, 
radaki mistik manzarayı anlata anlat 
bitirememişlerdi. 

Biz 1stanbullular ise. bu selvilik]et 
de hiç bir ihususi)et, hiç bir fevkalad t\ 

lik görmeyiz. Karncaahmet, bizim İ al 
çin, ecdattan bir \•eya bir kaçının eb ~ıl 
di mekanı olmaktan gayri bir şey if 
de etmez. 

yaratın•'k 

dıp .eM:fİ 

lln'i! a,ağı yük tatımak kolaydır. Fakat dikine cidilir• yak 
ıain{~, Te t8.J11lamaz bale setir. Her adım yükü aiJrlatır, der
man kesilir 'ft yarı ,.elaa kalmak tehlikesi lbBJ e(nterir. 

Y npyıfta da böyledir. Hayah Oldup ıibi &1aalar, ko!ll!J ta· 
Hatta o ulu selvilere hayran o~ 

şöyle dursun, yakın zamana kadtır 

muı. Djjeri llDt.p,lanıcu 
batma .. - :1*<1D11m aııuı.mııı.<ı 

fakat 
· in c:ııer1erini 

itte de '1ôyleclir. Her itin bir kolay tarafı vardır. O tarafm
d1111 qi aLrn..z ııeticıeye k.ıa,.likla .-annuuz. Fak.at Clicine ıi
der#:IÜz Ptcide ınüp'f'r .rtar" .. ,,ük aiD"t,.ır ve İf imkansız 

ıörünmeie bati•· 

rafından kavrıyanlar daha rahat, daha meı'ut yqarlar. Hal • 

baki dikine ıldenler, sağ! sola 1'ft'lcİde eclerler. Her tuaftan ft 
gün kavuştuktan sonra onların cn·a 
rmdan selavatla geçerdik. Zira ora 
yol kesen seraerilcrin yatağı. miskin • t be&eıteıı mii§küla~ ıöriirler. Hayab kanmlık ve çekilmes bir 

yük olarak görürler. lerin sığınağı, tür1ü fıskufücurıııı kn· 
Dikine gitmeyiniz. da kaynağı idi. lar 

Birine"'wi ıetilelüıııe 

zel aeder :mq: 

art bıem.i 

be iki bir daha .eçznaı:rın'k 
ltapamaia fTH'lCLur 

___ S_Ö._Z_A_R AS 1 N DA ) 
Sclviler seyreldikçe, bu korku se " ba 

bepleri de azaldı. Karacaabmet meztlf" l~ 
lıiı turistik loymetini de kaybetti. Şi~ U 

di, 1eyyahlardan, oralara ne gelen vaft ~e 
Bu iki Ol.da miçin ·e ınam1 büyük 

adam yetiştiğini, bizde de yaratıcı insnn • 

Jarm y.aratma .k.abiliyd.luiWn ıı.aaıl ıaöndü -
rüldüiünü göstermek itibarile bana çok 

tipik cöründii. 

ErJlenmek için 

Ölen karı~ının mezarını j 
Amerikada a~abı muaşe.retl Kadınlar diplomat 

mekteplen açılması " Olabilirler mi . . , 

ne -:.l~- ı ın 
... uı;;.u • ao 

T ahiat. terk edildiğini, rağbet ve iti' dir 
bardan düttüğünü en hassas bir insasJI 
kadar anlıyor ve o da küsmeyi, ken ' ıstenıyor 

Bizde ilim adamı yetişmiyor.kitap yanlmı

)'OI" .diye üzülmiyelim. Bu şartlar devam 
ettiği :müddetçe ae ok.uma heı·esi kalır, 

Satan D,ık Kocam müteveffa iyan az.ası Huey Long 

Yaşı elliyi bul- un yerine seçilen Madam Hucy Long. bir 

c!uktan •onra y ir- takrir werrTek idılbı muaıerct mekteplcıi-

de yaratma \.ıd:;t}jyeti. 
ne .minci baharına he- nin açılmaamı i.ıcmi§, erdiği takririn es-

ni.iz gelmi§ bir kıza babı mua'"be liyihaaında fU müta)cayı yü-* af!k olur da. ıüste- riitmekteymiı: 
Bu TBZıyı yazarlı::en önüme bir gu:ete Jik de. parası bll- ((Billıa.a kadınlar için idahı mu~ret 

koydular ve Sovyd ıilinde .geçen yıl ya - lunma.uıa muhal:- çok mülüındir, yanındakini iiğTendirmeden 
pılan neıriyat .hakkında bir .kaç rakam kak ki elalcme re- yemek yiyebilmek, güzel konuşmaaını bile-

1ö11terdiles-. zil olur. rck, kocasını tcBhir etmek. :İ)i ci}inmck. 

Bu DholJardua baz:ı1annı ınaklediyo _ Bö~e bi.r 'Vak'a çirkin olduğu halde .cvimli olmak çok 
rum: \'u,goalzıvyada, bir güzd bir ıfCYdir. Ve bilhaua aile bayatını 

~el iilmc1e 19;5 yi1mda J>apilan net- köylünün ba~ına eağlamlaftmr.» 
riyatm • :YeJWmı 451 :milyonu ~- selmiş, löylü, lttzı fev:kaUde ıeviyorrnuş, * 
Ylihın. devletin aqretfiii edebi escilC1' ı9 ı:ilıayet ısrarlar karşısında, kızın ebeveyni Mitrafgözün 118 inci 
mib-onu. ç.ocUk ~ lı6,400,0DO e izdivaca razı olmuşlar, fakat bu izdiva-; i-
varmlfbr. çi de ihtiyaçları ..oian fak Dir :puaya lü- Senei d•vrigesi 

Gene •)"Dİ ne Matbizme aid zum .göste~er. ihtiyar ifdtta bu para Tes,it ediliyor 
Jcla.ilı: aerladaı 24 milyon nü9ha ınq • yokmllf, a~amüı tapnmt1o aklına sene- İngilterede ya-

retmi,tir. Ceıç.- ,. içinde Pu:fkjnin m5 1ttce eV'f'~ O~Cll k.arMınUl mu~t~m mc• kında mitralyöziin 
eacrinden • Z00..000 - To'lstoiıiin 12 zan gc.lmıt. im a-ece. ..ıncura cıdıp.. yon- 118 inci 8eıleİ Clcv-

-"-.ıı __ 5: 0 ~ -.::ı_ 1'"---•~- ~ _L b.ılnm§ .mermerleri bir taıçıya satını§, fa- _ . •. d·ı 
ese~ .,, - ..--. -v.ıı;onm uo.ıul% • ••• . • nyesı tes ıt e ı e-
etıeriacLıa .fJ() im -'!"...1..- Oıekoihm ] kat ta§Çl aazını tutmasını bilmcdıııı ıçın ~'- . B d 

~ b hab L k l • L el 1 . <Ceıttır. un an tılm ••e--'!...... ..ıı_ "2s ~ u er .. ızın u ~na &a ar ııe mı§, genç _ . 
..... ıu.z- ..,,;;11 ı- • , . :YUZ on sckrz sene 

* 
kız, 'bu hadıseye fevltalaae kızmıı, ve bu 

1 
,._ 

d k. h. l h"" .. ft_AI il:'vve 'ame• Pac~· erece es ı atıra ara urmet etmesını oı • l d 
S. Dbmlar ibuwmmda mu'bıyeme yap- '--" .s_ I 1 _ • -- • •• e ismin c \:ıir adam meyen ınr <a~m a 'C'.V'Rnennyccecmı soy- ._ ., 

nıaia lazam pnniiyonım. le • ..raıa muracaat ede ;' 
Yalnız ifil bıdar lllôy:'ljyr}inı: Sowyet ln1'- rc'k bir ıclıpa üze· 

ilinde üç kişiye bir kitab dü üyor. Bizde ihtiyar iı§ık: rinde dunm ve iste- • 
ayni nisbet dalıilinae ne,şrjyat yapıhıa. bir _ Kız ıcahil. fcdalcirltğmım .derecesini nilcl;ii kadar kur-
yıtda .50 milyon nüsha eser baı;ıJması la- anlayamadı! diyormuş. tıın atan bir tüfek icat ettiğini ıöyleınİ§ ve 
zım gelir. şu eözleri de ilave etmiıı : 

Bu küçük mu aycse <le bizde nrom -ilim * - IHıristiyanlara karııı ~ivri, ve Türkle-

adamı yctİ~ediiini anlatmağa kafi Amerlkadakl botenmalar re karşı dört köşe1i kurşunlar da atar. 
gelir sanının. Kral bu nev"iicat aleti pek beğenmiş 

, .••• ·· ·-·· .... - Dünyanın en çok bopnılan ve karı ko- ve kendisine bir sürü para ile 418 nunıa-c_----·-----
Özlü sözler: 

Hayat bir .mut!iki iletidir, ya hiç lbir ees 
çıkarmaz, yahut ta bozuk bir ses çıkarır. 

H. İbsen 

Sen ki bayan öğn:nmalin, ölümün ıta

dını ınasıl aklına &ctİre: Ü) orınm} 

An~oJe Fır:ance 

Ölum phu merbut 
kat'iyede zail o'lupıdur. 

ihaklann sur~ti 

Ka:nw:ııu Medeni 

Hayat ağır • Jii1: d~. yolumtIZ 
zaten uzun sümqyccdctir. T: 

Hayat ölüme .!oğnı lbrr y;o'loıı1u'ktur. 
Seneco 

ca geçimsizliği olan yeri neresidir, diye ralı ihtira beratını vermiş. 

sorarlarsa, derhal. cc.Amerikadrr ı cevabı -

nı korkmadan veriniz. 

Zira 19 35 senesinin sonu olmak müna

ehctilc. mahkemelerin bopnma hakkın-

* 
Almanyada 10,000,000 insan 

blslklet kullanıyor 

da "erdikleri kararlarla evlenme ikararlnn Almanyada işlerine gidip gelmek için 
mulaycsc edilmiş e lbo nmalann yüzde bısikletli bir nakil vasıtası olarak kaç Jc. i 
yirmiyi 'bulduğu anlaşİ}mlJl:ır. kullanıyor, biliyor musunuz'? Tamam on 

* 
Holandanın ım atemlekelerl 

milyon insan, yani AimnnJ anın hemen ıhe
men altıda biri ... 

Bısiklct merakı Almanynda bil ha 
Ho1anda küÇük bir aevlet olduğu hal- son seneler zarfındu fazfo inkişaf etmiştir. 

de gayet v&si müstcmlaelcrc sahibdir. !Bu -·-- -·· · ·------·-...._ __ _ 

müstemlekeler mesaha ıitıbarile Holanda - nayi '\'e erek Liraat itibarile 
ının tam 5 3 mis!idir. Ho'landanın gerek sn- etmesinin sebebi !budur. 

fazla inkişaf 

Olamazlar mı? Jmi bırakıp lkoyuvermeyi biliyor. 
lnailterede b- ıv _ _ __ 'L _ .ı· larda beri •· _ıı .. 

dmlarm dipl • ~racaanmeaı asır n supı:r 

ha abna ab= yen .clviler de, ziyaretçisiz ık.alını:' 
al:yhinde yelli im küme küme kunımağa. dcvrilmeğe bor 
cereyan bat p. ladılar. Son fırtınada 2250 si birdeO 
tcnnİftİr. Mel>·a. denilmiş. Ve fİmdi de belediyemiz bd 
olurlar fakat laari- 2250 ağacı aablığa çıkanyormuş. 
ciye memuru oLı- U ki b _·ı_ !_ • b" 1 maz1ar Çü kU d _ manm u, emre cpıy ır ·va 

1 · n -L-~~ ridat temin edecektir. Eğer hakika • 
et esrannı ......-· ~-..ıi 

rmda .Wca tuta- ten umduğum gibi çıkarsa, bunaı-
mularn denmek- aonra da belediyeye, lstanbulda hd •lı 

gün devrilen çamları aatmasım tad end 

Ye ederim. Emin olsun ki Cide edeceif "e 
Biz bu münuebetin olr.uyuculanmıza .._____ d -·L -·h· '---'LL-- • 

tedir. 

llUUAXIÇ ana mu ım OlilCBJUU. 
maruf olan lcadıa cliplomatlanndaa l.b- ~ 

eeddim. r~ • 
1 1 M l H 

~- . .. .... ~&,, 
lk kadın dip omat atmaze enriette 

---------··--
Biliyor Mu.Junuz 7 

Hoegb i~minde Norveçli bir kadındır. 

~914 de Mchikaya, Lirinci katip Olarak 

tayin e<lilmiştir. İkincisi Rorzika iıminde 

bir Macardır. 1918 de Berline fev'kal&de 

murahhH olarak pderilmiJtir. 

1923 de ise Matmazel Stancioff BaJ
garistandan Va§inl(tona ıönderilmiıtiL 

1- Fransız ihtililinde "biz bumda hal• dik 

k.ua uzuaile bulunuyoruz, buradan anc~ k 
ai.İJlSÜ ile çıkarız sör.ünü kim söylemiıtir} 

2 - MontcSkiyonun en meşhur ese~ 

* 
DUnyanın btD mUtemadlr•• 

d•lltlror 

Biz ortahğı IÜt liman :zannederken 

hanaiaidir} 
3 - lngiltercnin ıtarihi lftrkalan kaç t•' 

nedir ve isimlerr nelerdir) 

(Cevaplan Y:mm) 

* 
(Dünkü suallerin cevaplan) dünyanın üstü mütemadjyen deği§lllckte -

dir. Arziyat alimlerinin yaptikları SOD tet

kiklere nazaran fimalt Avrupadaki dai 
- Leonard de Vinci meşhur İta1 • 

yan ressamıdır. Vincide doğmuştur. Jo " 
ve conde eseri bilhassa çok tanınmıştır. silsileleri, çöktüğü ulcle ve Schlesviz 

Yütlanddaki ovalar bin ııcnc: zarf mda iki Gene ayni asırda yaşamı olan ltalyaıl 

metro yükseJmi§lerdlr. 

* 
Genç Mısar krah nelere merakh 

Fransız gazetelerinde okuduğumuza 

göre Mısırın genç kralı Faruk b'i bir fut
bolcu imiş. Bilhaaaa hafbek oynamasını 

çok severmiş. Ata da fevkalade iyj biner

mi , nihayet Lonclrada bu)undu~'U sırada 

müziğe ve hususiyle cazn merak aarı:nış. 

mürebbileri, onun böyle avamfiribane bir 
müsiki ile meşgul olmasını istemedikleri 
:hal4e o gizli gizli sahofon çalarmış. 

r .. amlanndan Michel Ange ve Rap • 

haelin rakibidir. 
2 - Heybeli. Kınalı, Burgaz ve Bü " 

yükadanın hepsinin birden ismi (( Kızıl A~ 
daları> dır. 

J - l Bura:ra Türk atının a)ağı girdi. 

Türkler yakında buraaını dalacaklar b dİ" 
yen papazlnr Ciritte otururlardı ve bıl 
cümle ile Kıbns.Rodostan sonra Ciridi 

knsdetmi lcrdi. 
4 - Per ce eski Yunan kahramanların• 

dan biridir, J upiter ı. e Danacnin oğludut• 
Gene )'unan kahramanlarından Meduse'iı1 

başını kesmiştir. 

hr 

Maaem iki hayatın onu :> ok.luktut. ,gen 

kendini timdidcn yoksun farzet c ür y..t- İSTER İNAN İSTER İNANMA! Özlü sözler 
ıa. Ömer Hayyam 

Hayat ebedi bir .tenal;uzun ,.,.e .eksiU;
ğin timsalidir. 

Nietzaclıe 

Hayatımırı, 'YOlduğun ukünetlni lözmn-
ıuz y "hlat ~ lbir cl~umı 1'1lfdetmek 
mümkündür. Schopen Hauer 

lstanbul belediyesi 6,509, 148 lira olan ıelirinin az olduiunu 

ileri ..sürerek bazı ye.ni varidat menbalan aramakta olduğu ma· 

Wmdur. Bu para fenni temidik, ıtaçak resmi, pazar yerleri ifeal 

resmi, kantar resmi ve ölçüler resmi gibi tam 169 türlü verai 
ıve resimlerile temin edibnektedir. 

Şimdi elektrik, havagaxı, telefon remııi ele tahakkuk edene 
belediye reeim ve vergilerinin saJ'lıı tam 62 olacaktır, 

lSTER lNAN lSTER lNANMAl 

Hayat gayretle ıfa edilmesi llı.zım gele!\ 

bir vazifeAir. Schopenhauer 
Hayat bir kaç alçağın çanağııu y.alıyacıılS 

kadar uzun değildir. Standhal 
G. K. Chcsterton 

Düşündüğiınüz gibi konuşun: Ne jseııi' 
öyle olun, her türlu borcunuzu ödeyin. 

Raif Waldo Emersoıı 



Kanunu Türk Bayrağı 
l<arnutay dün Türk Bayrağı kanununun ilk mü
~a~eresini yaph. Kanunun esaslarını neşrediyoruz 

aıeJI y ~ ara, 20 - Bugün Kamu -ı relerde kullanılabileceği ve bu kanu ~ 
hJar hunu 0:~antısında memurin kanu - nun tatbik şekilleri bir nizamname ile 

1{8' h~rn n uncu maddesine <emecburi tesbit edilir. 
hu et mükellefiyeti sebebiyle 2919 Gemilerde 

çsut- iic:~~alı kanunun ne~rinden evvel Türk bayrailı ordu kuvvetleriyle 
O- tın daı bolarak istihdam edilmiş olanla - resmi dairelerd~ ve milli tt>fiekküllerde 

ydi. lerj u suretle geçen hizmet miiddet- sabah sekizde çekilir ve gün batarken 

ir ,rt hizrn na~~etlik müddetine ve mecburi indirilir. Şu kadar ki limanlara giren ve 
mır' ilavC:·t erın.e mahsup edilir.>> fıkrasınm çıkan ve seyir halinde bulunana harp 

r O' dilrni ı~e nıt kanun layihası k abul e • ve tüccar gemilerinin bayraklarının 
nİat' Buşt~. çekiliş ve indiriliş saatleri için nizam -

lüyih n an sonra Türk bayrağı kanun nameye istisnai hükümler konulabilir. 

Ata türkün 
teşekkürleri 

İstanbul, 20 (A.A.)-Cumur Baı· 
kanlığı Genel Sekrcterliiinden: 

19 Mayıs gününün yıldönümil mü· 
nasebetiyle vatandaılann yükıek duy
gularını bildiren yazılara ve bu günil 
kutlamak için yapılan apo b r ayramın• 

da gençliğin göıterdi~ı· h 
w .. • cyecan ve 

l:>a~lılıga teşekkürlerini bildirmeğe A
taturk, Anadolu a1·ansını 0 •• d I . t' ev emış ır. 

Yunan Kralı dün 
Korfu adasına gitti 

asının b. . . .. k . l B .. l . d tnıııt ırıncı muzo eı esı yapı • ayram gun crın e 
·kler· yır P A 1 A Bu .k Yalnız, milli bayramlarda ve umu- rens ndreada 

Bu nasıl bahis? 
Kızılcahamam da bir köylü 
tutuştuğu bahsi kazanmak 

için 50 gramlık demir 
parçasını yuttu 

lade< l'leğj t ~~una göre, Türk bayrağı, ör- mi tatil günlerinde tatilin devam ettiği .f stanbula geliyor 
i ' olho.akes ıt edilen şekil ve n isbetlerde müddetçe bayrak gece ve gündüz çeki- A 90 (H be' .• , v l tına, - ususi) - İyonyen de-

l ~ • ~ıldız k e a zemin üzerine beyaz ay - li kalır . nizindeki yedi ada y . Kızılcahamam muhabirimiz yazı -

ıfa ~apıJı onınak, t?artiyle yerli şaliden Her gün bayrak çekecek resmi da· ilhakı yıldönümü şen~~erin~~a~~;~:~ yor; . .. .. .. 
A r. ireler, icra vekilleri heyeti tarafından mak üzere Kral Jor· S 'd Kazamızın Tımurcuoren koyunden 

' _ı. l ncak ıı ı· . d 'k" . d'I' J peça torpı o . 1 ... ] "'h b 1 D 1D'lW Ursa Ta ının te arı ·ınde zorluk o· tayın e ı ır. muhribiyle Pireden h k . . matçı ıgıy a şo ret u muş oymaz 
. en b" .. k Ik y l'" . I k .. b .. are c-t etmıştır. "l H"' . d b" . .. dııtı ı~rıi I uyu mü iye memurunun as a ametı o ma uzere ayragın Kralın bindig" i gem. d"" b' . og u useyın namın a ırı geçen gun 

b 
y e ~e · k'l .. · h il d ··d ıye ıger ır torpı· · · 50 l k b' d n·a ' aıık ının rengi al olmak üzere yarıya çe ı ecegı a er ve evam mu • do refakat etmekt d' tartı ıçın • gram ı ır ma en parça-

• Y a ku- d l k 1 b't k e ır. k ·· k d J • 1 9 k' ora!l O ... aştan da yapılabilir. deti ev et proto o unca tes ı ve va • Kral ilk öne K ~ ..:ı • sını yutma uzere ar a aş arıy e ı-
rdu k . l'"k d d . 1 b'ld" ·ı· e ortu aaasını zıyaret 1 h 1 . b' b h • 

• t~ k uvvet1eriyle resmi daire ve tınde a a a ar aıre ere ı ırı ır. edecek parlak b' k I o e va üzerıne ır a se gırişmiş ve 
urull kil: küller tarafından bayrakların çe· Resmi dairelerde ve teşekküllerde caktır. ' ır surette arşı ana - hakikaten soluk almadan bu dirhemi 

iŞ Ve • d k ba k b . • . ] b d • d" k b h k f&rd ın irilişlerinde ve <;aİr husus _ çekilece yra , u ış ıçın yapı mış Kral Korfudan sonra . I d'~ oğazın an aşağı ın ırere a si a -
a:y I h '"d" k .. d kT sırasıye ıger 

' lla k apı an tören ve bunların kulla - ususı ıre ve gon ere çe ı ır. adaları da ziyaret ed k . zanmıştır. 
e rınca ları hususi alamet ''e filamala _ Bu kanun hükümlerine ve yapılacak Baı:ıbakan ge 1 eMce tıkr. d Şimdi köylü bu dirhemin karnından 

• ~ek'Jl 1 k b k T nera eta sas a cu- l 

Sayla 3 

E 
Çaldarisin ölümü 

• 
Hayatı ve mesleği 

G eneral Kondilis, Venizelos, Demer• 

cis gibi birinci saf simalardan son

ra Yunan Halk partisinin Jideri Çaldans tc 
hayata gözlerini kapndı. Venizelosun li • 
beral partiııile ııonunn kadar mücadele e
den ve ta gençliğindenheri teşriki mesai et· 
tiği Gunarisin hatırasın sadık kalarak kra
liyetçilikten ayrıl:nıyan Çaldaris, geçen as• 
rın sonunda yetişmiş olan Yunan politika· 
cılarının beJlı başlılarından biridir. İhatası 
yavaş olmakla beraber büyük bir fikri sa• 

bit sahibi idi. 

* Atina üniversitesinden sonra muhtelif 
Alman şehirlerinde tahsiline devam eden 
Çaldaris en nihayet Pariste buna nihayet 
verdi. Memleketine döndüğü zaman vu
katlığı her mesleğe tercih etti. Az sonra 
meb'us seçildi. Tam o sırada Teotokis par• 
tisinden ayrılan Gunaris yeni bir terııkki • 
perverler fırkası kurmıya çalışıyordu. Çal
daris onunla teııriki mesai etti. 1915 te ilk 
defa başvekalete çağırılan Gunaris kabi • 
nesinde azalık aldı. Fakat bu hükumet kı· 
ııa sürdü. İkinci defnki kabineleri daha de
vamlı bir hayat yaşadı. İkinci kabinenin 
reisi gene Gunaristi. Fakat birinci defa ad· 
liye sandnlyesini iııgal etmesine mukabil. 
Çaldaris ikinci defo dahiliye nezaretini 
deruhde etmiş bulunuyordu. 

Bir arn, Uhey adalet divanında mem• . 1'ii k· ı eri, nisbetlcri ve cinsleri ve nizamnameye muhalif o ara ayra martesi günü m l k . l K f 1 nasıl çıkacağını sabırsız ıkla beklemek-
ŞitO" r ıye .. .. k k k B _ em c etı o an e a on- d" hı l cumhurlugunun yabancı yapma ve satma yasa tır. u yasa ya adasına giderek k 1 k 1 k te ır. 
vntı bienı] eketlerde bulunan resmi ve milli ğa aykırı gidenler, Türk ceza kanu • tır. rn 

1 

arşı nyaca -

· leketini temsil etti ve sonra 1922 de, 
kral Kostantinin saltanatı terketmesi ve 
Gunarisin kurşuna dizilmesini müteakip 
tevkif olundu. Fakat bu mevkufiyet kısa 

na ar r:.96 dd · ·· g
0 

ına «uluslar reami rnetodlarına nunun U- ıncı ma esme gore ceza- Yunan kralının amcası 
e iÜ' dı'r~e1 .» Türk bayrag"mın çekili~ v"" ı·n- landırılır. Nizamnameye muhalif ola- A · 20 (H ı ı~I T "' tına, ususi) - Dostu bir A· 

Amerikada ltalganlar 
Aleyhine nümayişler 

sall lerd eri Ve resmi dairelerle teşekkü- rak çekilmiş bayraklar mahallin en vusturalyalının yatı il ·· ·· d b 
, en ba k b'' .. k ··tk" · 1 e uç gun en e-

en 'Ve d"" ş a yerlerde Türk bayrağının uyu mu ıye memurunun emrıy e ri Pirede bulunan kralı 

J 
ıger h ,. ~ . d" T n amcası prens 

arın ususı bayrakların ve ıors • ın ırı ır. Andrea dün Atinaya gf"lerek kral ve 
•. s'le- için gerek temsil ve gerek süsleme Alay sancaklarının şekli ve yapılış dostları ile görüşmÜJıtür B 1 fs _ 

ne Za 1 k·ı v• k d" h ,. hk'" '"b'd" )' • un arın r> man ve nası çe ı ecegı ve ne- tarzı en ı ususı a amma ta ı ır. tanbulu ziyaret etmeleri de muhtemel-
~~~~------._ ...... 

~ Yerlimallara 1Filistinde 814 Arap diYunanistanda 
Narh konacak tevkif edildi ~üçük bir 

NevYork 20 {Hususi) - Mühim bir 
kısmı Afrika zencilerinden müte~ekkil bü· 
)·ük bir kalabalık İtalyanlar aleyhinde nü
mayişler yaparak şehrin ltalyanlarla meı· 
kun kısmına doğru yürümüş ve zabıta ye
tişmeden bir kaç İtalyan mağazasını tahrip 
etmişlerdir. Neticede nümayişçiler zabıta 
tarafından dağıtılmışlardır. 

Marmara adasında 
Zelzel• oldu 

Erdek 20 - Bu sabah saat 1 O ile 1 1 Nar~a riayet etmeyenlere Radyo istasyonunun /sgan daha 
agır ceza verilecek telleri kesildi Levadiya ahalisi hükumet arasında Marmara adasında 3 saniye de-

Ankara 
20 

. Kudüs, 20 - Karaaşalıkların bida-
d 

• } • • • 1 ·ı vnm eden şiddetli bir zelzele olmuş, halk 
aıre erını ışga ettı er korkularından adanın yukarı taraflarına alına b· - Kamutay ruznameıune yetinden beri 814 Arap ve 5:l Yahudi 

n ır Pt . ·· Ek · B k 1 w ~lldiiııteri rn·~Jeye gore onomı a an 1~ yakalanmıştır. DemiryoJlarının İngiliz 
"c hesapla ucsseselerinin idare, muame e kuvvetlerinin muhafazası altında bu • 
atı§ (" 

1 
rını, mamulatlarının maliyet ve tır. l·'.at arını kontrola selahiyettar olacak· lunduğu ve demiryolları mıntakcısına 

Atina 21 (Hususi) - Levadiyada hü-
0

çekilmiılerdir. 
kumete karşı kıyam mahiyetinde silahlı bir ' 
mitinıı yapılmıştır. Mitingin sebebi hüku
metin bu kasabanın civarındaki Tivada bir 

Avu$turganın 

/stiklô.li meselesi 

sürdü. Eğer Çaldaris olmasa idi, Guna • 
riııin ölümünden sonra Yunan Halk partisi 
bir daha belini toplıyamamak üzere da .. 
ğılabilirdi. Fakat Çoldaris buna fırsat ver• 
rnedi. Arkadaşlarının büyük bir ekseri • 
yetile partisinin bnşınn getirildi. 1926 in -
tihabatına kadar su katılmamış bir krali • 
yetçi olnrak tanındı ve muhalefetten ay • 
rılmadı. Çe.ldaris fırkasının ol cenahını. 
münakaşalara gürültülü müdahalelerito 
Metaksas grupu teşkil ediyordu. 

Buncılnn sonraki dcvr~, Çaldaris ve Ve• 
nizelos partileri arasındaki parlamento 
mi.icadelelerile ve Çaldarisin sistematilıi 
muhalefeti ile geçmiştir. 

19 33 martında rejim meselesini hallet· 
mek üzere baıı vurulan umumi seçimin Çal
dariı partisine müsait gittiğini gören Pltı .. 
tıraı bir hükumet d rbesine teşebbüs etti, 
muvaffak olamadı. Bundan sonraki devre 
ise, mütemadi bir sıkıntı ve kararsızlık da ilau2urn görülen mamulatın satış fiatları girmeğe teşebbüs edenlerin tehl;keye 

a il edilecektir. maruz kalacakları dün akşam radyo ile 

~es: sahtı~ fiatlanna riayet etmeyen mü- ilan edilmiştir · 

mahkeme tesisine karar vermesidir. 
Mitingçiler kasabanın bütün dükkan• 

lannı kapatmışlar, sonra hükumet dairele
rine hücum ve tclgrnfhnneyi i gnl etmişler

Londra 21 (A. A.) - Bugün Avam içinde geçer. Böyle 19 35 martına ayalr. 
basılmış ve bu sırada, Kondilisin büyük bir 

sa ıpl · b ' R d · l _ .J: ..._., hap· crı ır aydan bir seneye kadar a yo lf eyemew 
rl°§:ırıapve 5oo liradan 5000 liraya kadar Kudüs, 20 (A.A.) - Dün ak~am 

Kon~:a 
1 
ceznsile cezalandınlacaklardır. radyo stüdyosu ile mürsil istasyou a

ha}• dikleri sıol esnasında müessesenin öğren· rasındaki teller kesilmiş olduğundan 
r arını "f J ] . . ~ §ckilde c I 1 §a eden memurlar da ayni radyo programı icra e i ememıştır. 

rrı ·· eza and 1 ki .. . Uddetl d ırı aca ar, ustelık 3 yıl 
(; k c evlet h" . a lardı ızmetınde kullanılmıya· r. 

t•· Bir Ka ., 
Bcıı radag köyünde kanlı kavga , 

n\ • 

1( Krat 21 (A A) arada w Jt·· · · - Danilovgradaki 
8elcsj y~ .. 0 Ylerinden birinde bir kuyu nıe
lialk ik· :ıunden kanlı bir vak'a çıkmıştır. 
~r \'e b'!e ayrılmış, 3 kişi ölmüş, 8 kiıi a-
t l ır çok k" 1 a l\n.... ımse er de hafif surette ya· 

'"l§tır lk· b leavg · 1 omba patlamıştır. 
Jo • hrl\Jıla aya kadınlar da iştirak ettiğtnden 

r arasınd b' k • a ır aç da kadın vardır. 

Ü 

d Ing_iliz - Sovyet 
enız muahedesi 

londra ')Q 
Sovyetl ' - (A.A.) - İngilizlerle 

"rdi. kereler·er arnsındaki ilk deniz müzaka-
_ı:. •ne bug·· .. "I d h .. 
or }re ne.ıa • un og c en sonra arır.ı· 

b retınd b ı D . 11 tnahafj)' b e aş.anmıştır. enız 

ineli ı:>ek Ya~;nd u .~üzakcreler neticesinde 
rtıuahed a uç taraflı Londra deniz 

rın• Sovyet ~na?1esine benzer bir f ngiliz
ur• rtıiital enız muahedesi aktedileceği 

e"ia easında bulunmaktadırlar . 
T k Japonyanın Vaziyeti 

..- tı' . o Yo, 20 (A A ) J h ""k. llın 1 . . · · - npon u ume-
. ngılız h .. ku ıttifak · u metine Uzak Şarkta bir 
) ' f 'Ve husu · b' d 1 etrnek k 81 ır eniz anlaşması tek-
~ı ecn b' ~rnnnda bulunduğuna dair ba-
t e ı aJansl oaber f ar tarafından neşredilen 
. sır ınntb tınat et _

1
_ uatın kombinezonlarınn İs· 

lno;:tedir 
Japonya : . 

r_:., lanrnası h Yenı hır deniz ittifakının imza-
,..., ususundak" .. . 1 • • k b i§tir. ı umıt erını ·ay etme-

D 

İspanyada 160 
köy su altında 

Madrit, 20 (A.A.) - Su basmış o· 

lan arazide büyük zararlar olduğu an • 
Iaşılmaktndır. Saragoe vilayetinde lôO 
köy su altında kalmıştır. Madrit ile 

Barselon arasında trenler işlememek
tedir. Bir çok yerlerde mahsul tama-

men mahvolmuştur • 

Almangaga müstemleke 

Lazımmıı 
1. 21 (A A ) - Endüsteri direk-Ber ın · · 

törü Or. Rudolf Eike, iptidai maddeler te-
dariki müstemlekeler m~elesi hakkında 
verdiği nutukta, Almanyanın beynelmilel 
piyasalardaki satın alma kabiliyeıinin pek 
ziyade azalmış olduğunu, evvelce alacaklı 
bir memleket olan Almanyanın şimdi geniş 
ölçüde borçlu bir memleket haline geldiği· 
ni söylemiş ve demiştir ki: 

_ cı Eski Alınan müstemlekelerinin bi· 
zim için ekonomik bir kıymeti olmadığın
.dan bahsetmek hakikaten manasız bir şey
dir. Bunun tam tersine olarak endüstcrimi· 
zin ihtiyacı olan ham maddeyi bizzat ken· 
di müstemlckelerimizderı temin cclchıl. ey· 
dik mesele pek ziyade basitleşmiş olacaktı. » 

Kral Aleksandrm katilleri 
Londra, 20 (Hususi) - Yugoslavya 

Kralı Aleksandr'ın katillerinden gıyaben 
idama mahkum olan iki kişi, bugün Fran· 
sa hükumetine teslim olmuşlardır. 

Kamarasında Avusturyanın istiklali me1e-

dir. Atinaya da şiddetli bir telgraf Könder- lesi hakkında müzakere cereyan etmiştir. 
mişlerdir. i şçi meb'uslardan Fleçer Fransa·fngilte· 

İsyancılar tren yolunu da kesmek iste- re ve ltalyıı arasındaki Straza cephesinin 
miııler, fakat hükumet kuvvetlerinin mü· hala lazım olup olmadığını sormuo ve Eden 
maneatına maruz kalmışlardır. .. h""k• h ' h ' · · S d 

Mahalli polis ve jandarması kan dökiıl- uç. u u.metten ıç ınnın treza a tespit 
. d . t' · · hal"yı· tazy"ık e-1 edılen sıynsayı terk tasavvurunu bildirme-

mesın en ıç ınap ıçın a ı ı;ıeme- ' 
,miıı olduğu cevabını vermiııtir. 

muvaffakiyetle bastırdığı büyük askeri iı· 

yan baş göstermiştir Bu isyan tasfiye edil· 
dikten sonra kraliyet rejimini, meşru yol
lardan tesis etmek istiyen Çnldarisle Kon
dilis arasında ihtilaf çıkmuı, aslen cum .. 
huriyetçi iken kralcılara iltihak etmekte te

reddüt göstermiyen Kondilis, bir darbe İ· 

le Çaldaris hük\ımetini devirmiş, bir kııç 

kişilik mahdut bir hükumet kurmuş kral 

Avusturyanm üç lideri olacak Jorfu memlekete davet etmiş ve tahtına 
oturtmuştur. Bu tarzı hcıreket, Çaldarisi 

miştir. 
Gece toplannn vekiller heyeti İcap eden 

kararı alacaktır. -------
Talebeler hakkmdaki inzibati 

kararlar 
Ankara 20 - Kültür Bakanlığına bıığlı 

mekteplerin talebe hakkındaki inzibati 
kararlarının itiraz mercii Kültür Bakanlığı 

olacaktır. 
Badema Devlet Şurasına müracaat edil-

memesi ve son itiraz merciinin Kültür Ba
kanlığı olması için bir kanun layihası ha· 
zırlanm11ktadır. Bakanlığın verdiği karar· 

Viyana 20 {Hususi) - Prens Starhem
berg avdet etti. Anlaııılan Haymvehrin 
vilayetlerdeki reisleri toplanacak ve Star· 

hemlıerg hu teşkilata yeni bir siyaset prog· 
ramı hazırlayacaktır. Bir rivayete aıöre 

Starhemberg bu teşkilatı muhalif bir fırka 
haline getirecektir. Diğer bir rivayete gö-

ıe Şuşnig l laymvehri vatan cephesine ila
ve edecektir. 

Anlaşıldığına göre Avusturyanın bun· 
dan böyle üç Führer (lider, şef) i buluna· 
caktır. 

)ar kat"i olacaktır. 

Ereğli bez kombinası 
Ankara 20 - Ereğli bez kombin sı 

ğustosta i liyecektir. 

Biri: Başvekil Şuşniğdir. ikincisi baş

vekil muavini Bıırbarfelsdir. Milis lideri 
a- sayılacaktır. Üçünciisü St rhembergdir ve 

spor lideri iinvaniyle anılacaktır. 

iki ç-vuşlar 

çok müteessir etmiştir. Parlamentoda bü • 
yük bir ekseriyete dayandığı için kralın, 

hükumet teşkilinde kendisine müracaat et• 
mesi lüzumuna kani bulunuyordu. Kral Jorj 
bu görüşü kabul etmedi. Bitnraflığınn gü
vendiği Demercisi hBşvekalete getirdi. 
Kralın maksadı, memle'kettc umumi bir 
barış havası yaratmaktı. Çaldaris hu mak
sadile başlayan müzakerelerde daima mu
halif göründü. Ve krıılın bu bakımdan, iı• 

teğinin tahakkuk etmemesinde muhakkak: 
ki büyi.ik bir amil oldu. 

Yukarıda da kaydettiğim gibi ihatası 

yava , fak t fikirlerinde sabit bir devlet 
adamı idi. Öliimü memleketi için ciddi bir 
kayıptır. - Selim Ragıp 

1 
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al Bina ve Arazi 
• • 

vergısı 

Karısını ··~düren 

adam 
-Hak.kımız gokmu? Ticaret Odasının 

ikram.iye faslı 

Sırltanahmet hafıi
yatından iyi netice

:ler alınıyor Beledi_ye teşkilibm ikıJ13 
ediyor, yeni tahsil 

şubeleri açıyor 

Dün ağtt ıeeza mahkeme
sinde duruşmaya 'başlanı dı 

Bundan bir "lllüddtrt ~el :adıkö -
yünde Yekleğinneninde oturan Hay
darpaşa gan bagaj hamallarmdan 
Mehmet 22 yaşında'J<:i kansı Mir.atı ts
banca ıle gô~ ve boğazından yarala
yarak öldürmüştü. 

Olin Mcluncdin ağır c~a mahke
mesinde duru,masına başlanm~ır. 

Mehmet müstantiklikte verdiği ifa
dmimıde, eve raitbii zaman ıkarumın 
eJiade bir :aıi •~k iatlı almak . 8-

tediii 2:amen *-nım.m ~cliaine ıküf
rettiğini ~ b'1 yizÜen -ara1arın&. lcav
ga çılctığını ~ brnı Mi,. :.atm dol..p -
tan "ta'banc~ alarak intihar etmc'k is
teaijini, kenaiıi ae buna mani olmak 1 
i.s;in karJsının e1incfon tabancayı aJma'k 
ist~ken silihaıı patladığını N .c karJsına 
iMbet etrijini öyleıni{fti. 

FU.t clWı ..hkcmede miistantik -
lilae u ~ bİI' 'fade ~ermediğini 
iddia tıaerek •arım ~u lfCkilde cer& 
yan ettiğini anlatm..ıır: 

- SıbahJeyin kanın elbiselerimi 
annemin odasına getirai. 6en üstümü 
giyerken yatak oBamClan bir silah se -
ei İfittim. Gittim, baktım karım intihar 
etıni~ti. 

Şehir dt ...,ı111' evvel 
yapllmah4İn' 

E;v:velki günkü idman ~ine A
dı::xıler, bir saatl'ell tı.ila ıtoz ~ 
yuttular, çoculCJ.n...n ı.ııey:retmek ii.çilı 
staClyoma kopm61DA Re ba.b&lat, ~ 
ıJ>ınm önünC:le alman ;acemice terti

battan dolayı ~ !bin hiT 
iatııap ~ek. banınhklaT eçir
mdt ~. giT(lilu, phut ta hiç 

Odada 340 lira ımaaşlı yeni 
f bir müdürlük ihdas ediliyor 

Yeniden bir ,çok mozayıldar 
ye Bizans Sarayına ait 

bir oda bulundu Bina ve arazi ı:ver.gilerinin tahsili 
Hazirandan jtiharen .belediyeye ge 

Profesör Bakster'in Sultanahmet- cektir. Bu vergilerin belediyece.!~ 
te yapmakta olduğu hafriyat geçen isin kurulması lazım gelen ıte§kilat 

®ün, ~stanbul Tıit:aret Odası medi- seneye nazaran daha mühim neticeler bu teşkilata ait ..noksanlar ikmal e 
:lisi toplanmış, İktısat Vekaletinden vermeğe .haşlamıftır. mek.tedir. 
ıiaae edilen 0danın J.'936 butç.esi etra- Dün ve evve1ki BÜfı yapılan kazıda Bu :şubeleıde istihclam .edilecek 
fınöa konu.,ulmuA ve bütre 197,59U Sultanabmet avl"18u arkasındaki Jcı - aıurların k.adrolacı teahit edilmistiı. 'j giremeöiler. '.il" T '.ı' , 

Sahada bir pk iman eeyircileile .Jıa- lira olarak kabul eiliJ.mjştir. sımda yeniden bir ~ok 'fllozayikl~re te- ni tahsil şubeleri kad.roauna verilıı" 
yı .ayınm ıı-rm.J.lWClvı •JDUJ we ol'• 

talıiı aoldunnattu. ..-ilar .fba~ 
ıClavetlilerin ~ akiP etnıeı... 
ırine ımaai l~. 

* Şehrimizde :spor ~n p,pilan 
hir 1'b!ik ımeyC)an ~.Oram a • .,.. 
nelerdenberi şikayet edildiği halde 
çöplilkten bir az farklı olmak 
gibi bir mevcudiyet göııterem~miş-

w. 
'Şehrin ihtiyaçlanna tekabül edecek, 

bura~ ~len ı.ecnehi. ta.lmnlmına 
kartı bizi mahcup ~e<:ek, mun· 
taDttll Oir idman b..yramt yqahi1~
cek bir stadın ııauıelerdenberi yapı

lacağından bahse,:ljld~ halde, .lıcr
dıangi bir teşebbiWün kuvveden fi'le 
çıktığını görmedik. 

Hala bitip tükenmek bilmeyen hu yılan 
hikayesinin .sonuna 'bir nokta kon· 
masını İstiyoruz. 

OdalaY bankaaı hissesi olarak Sümer- sadüf edilmiştir. ç.karılan bu mo - memurlaz:ın bir kısmı eski beIJ. 
!banktan beş senede ödenmek üzere a- zayiklerin içinde en aüzdi gayet 8all- tahsil şubelerinden a1ınacak, bir 1'.i 
lınan 103 bin lira ab:rm.,tı. Bu puayı atkaraııe yapilllllf bir kadın portresi - da yeniden tay.in edileceklerdir. Af 
ödemeğe vaziyetin ve bütçenin müsa- dir. Bundan ba,ka di,ğer bir resimde zamanda mıılaasehe müdürlüğü k" 

[it olmaması dolayı.siyle harcan 1 O büyük bir yılanın bir kuşu boğmek rosunda yeniden iki muavinlik ~ 
f8enede ôdenınesi için vekalet nezdin- ~n çabalamakta oldl1ğ11 görülüyor. edilecektir. •stantnılı.ı.n .muhtelif Y" 
ıde teşebbfüıte bl.Üunulması kararlaştı - Diğe.r reaim1erde de ıbir timsahın ~- rinde t.ah.il ,uhdui için bir .tııikuıı iJ 
:nlm~ttr. zmı açmış bir hayvana doğru koftu - nalar .kiralanımt'"»'. 

Veni lbfüçede ikramiye faslı, esld ğu., acayip bir auıavarm da .bir hay - Bu meyanda Niputaş:mda ve &J1 
ımmım kafip Cema1in ailesine tahsis e- vanla .boğuştuğu görülmektedir. köyünde de birer bina kiralanınsf 
dilen üç bin :fıra da &ıhil o1duğu !\lalde Hafriyatın Su1tanahmet avJaeı dibin- Diğer -mmtakalarda da bir iki güne İ 
on ~ lbin iraya çıkarı1mrştır. de yapılan kısmına da saraya ait 1'ü- .dar müsait binalar kira1anacaktır. 

!BunClan ibaşka, oda teşkilatında sa- yük bir oda meydana '"'8 -

1
nayi işlerini günü gününe takibe im- rılmıştır. Odanın zemini gayet mahi· Kwlay lıaflası 
kan vermek üzere müstakil bir sa- rane yontulım.ıı ve muhtelif IÇiç_elc - .Bir Haziranda ı-.ıa c:akııo1an ~ 
nayi ~beii teşkili öüşünülmü-ş ve bu- lerle ~üslenmi~ mermer ve ı.malta lafla- a ıhafta.Bi · in bü .ö.k ~ roğraırı )' 

· · d 3 •o ı· ı b. ·· · ı d.. ı·di Ar k ~ k Y iÇ y; P ..1 nun ıçın e, : '* ıra rna~ş. ı ır m~- rıy e oşe ı r. . :ısta so agı a: . a~ıı~- zırlanmıştır. Bu proğrama nazaıır 
dür, l60 ;,raT ~ıra maaşlı ıkı raportor da bulunan dehlizin devam ettıği ıstı- hafta zarfında ıadyo ile konfeuıul 
alınması muvank görülmüştür: kameti tesbit için içine doğru gidilmek- verilecek, tayyareden br<>fürler .atıl' 

1icaret borsası nizam11amesme, fın- tedir. cak mağaza vitrinler.i .Kızılayı ~ 
dık kontrolüne dair yeni 'hi:ıK'ürrllerin Gene bu kısımda da aeniş mikyasta ed~k tarzda .eiialenecek,, .her .Bl!u/. 

Hakkımı• yok mu? lkonu1ması ~abu1 edilmiştir ... Bu ~ü: mozayikler bulıınnruşt~ .. Pro!eıör az mek.tepkrde müsamereler veırileceİ 
lkümlere gore, evvelce yuzde ıkı :zamanda saraylaım yerını tesbıt edece~ tir. Geceleri camilerde mahya .kuıJ' 

Şehir planı !buçuk miktarında ohm bozuk mikt~ı ığini km•\.tetle ıöylcmektedir:. ırak vecizeler yazılacaktır. ~hit olarak dinlenen F ahriy~ Meh-
111eıdin ötedenbori karı:siyJe geçineme
d*8.i aöyie~ :\f.e Mehmetli.o .kar1sı -
-ıdidü ~a ~ iVÇtığırui li.ve et

!bu defa yüzde yarıma indirilmişhr. 

Belediyede birıimar bürosu Failası için, !borsa hakemine müracaat .Prenses Biheslro tayıareyle HariCİJ8 VekAletinm tasdik 
kuruluyor ıedilecekt~. _ Bükreşe gitti JıarWı 

miftir. 
Mehnıedin ~ babaeı da fahit ol ... 

rak dhnm~, i1k _..e ~ tahkikat ..afha
LmnBa Mehmatle kamı ~ir ·atin ara
larında sık, ıik bvaa çıktığı ~aklcm ~ 
claki ifad~erlnl dün nakzeClec:ek •e1dl
de tahadette l>ulumluğu i_sin müddei -
umumi iecziye1ini iatemiffır . 

Mahkeme, .Mchmcdin üvq baJı>aaı 
Hiieymin pelM ve istintak daiTeaiyle 
dünkü celsedeki i.fıadeJerinin IW'etİnin 
mü&leiumuınillte cönderil~ Hiise -
yin ~a lmmınf tmJame'lenin ia ~ 
fazına ve 1'ir lmç •ahfdin celbine ;karar 
'Ycrmi,, muhakeme başka bir güne lbı
ra'lulmı,tır • 

Limaadaki !f8111i Jeşierıi Meşhur Rumea tayyarecisi .Prens Ytbancı memJekıetlen:lelci ıkonsoli. 
Bibeskom.w zew:e.i Rrenaes Bilııesko, la:rımız ıtarafından .tanzim .olunan ~ 

Çlkanlaeal< Romanya vapuriyle Pireden ~hrinıize yanname, alameti farika, umumi, h 
Limanlar dahilinde :seyrüseferin ae- gelmiştir. ımsi \lahadetname pe ~elet 

lametine engel olabilecek şekilde ba- Prenses şehrimizin muhtelif yerle - Hariciye Vekaletince tasalkinaen h 
tan gemi ve eşyalar aahiplerj tarafın - rini gezdikten ..,...a, ze'11Cİ twafından bir sın-et:Je · 1ımıç zhmnıyacaktır. 
rlan kısa bir müddet içinde denizden tmreti mahsusada gönderilen ve Prens li 
&ıkarmak mecburiyetindedirler. Bu IKantaküjen'm idare&inde ıhıi!unan JnjİUZ darbhaneSİ mümessi 11 

müddet, liman reis1eri tarafından teı,,- bir tayyare ~e ~ün 111aat dörtte Bükreşe ,gelftj 
bit edilet:dt ~ hu :zam.an zar.fında sa- 1-ıareket etmıştır. K~ w t l t b' d n ]ngil 

"*gı para arımızı a e e , 
?ipleri ~afından çı'ka.rılmayan "e~a Doktor :Mustafa Enver hakktnda Thomas La Rue darphanesi müınes 
Jmha edılemeyen germ ve eşya1aT ~ı - k '-- ısili Jorj Ashton dün sabahki ckspre! 
man idaresi tarafından çıkarılacak ve . .. .. O~ıoı anS le Londradan şehrimize gehniştir. 
~atılacaktır Emıno.nu 'Halkevmden: Yarın saat 18- J Asth L-_ .. /1. _ 1_ • J .. . on.. u~un .t-lllJWraya gıw 

Bu suretle ,ıkarılmasına ve satılma- de 1zmirde ölen ve son defa statüsü ek· baz.! lh.ıısuımt hakkında hükuaıel 
sına kanunJa selahiyet verilen liman dikilen operatör Mustafa Enver lhak - r d kt' 

k d 
.1 .,_ k f .. l _ temas e ece ır. 

iclareei bunların bedelini hazineye ya- ın a ven ece.K. on eransta uye erı - -----
lusllü sanatkArları ehliyetname tıracaktn:. mizin bulunmalarını dileriz. BeJBaiyelir emrinde çahşacal 

. . atac~t~rmış Denizyolları idar.eslııin lstanbul yeHar1m 1etkik bayta~ıar 
Ye.nı Türk ~u~ıkı Yay.ı~. Kurumu . .., edece\ 'heyet Umumi muvazeneden maaş ~e; 

ae.uelik kongreaını akdetmıştır. Kou. ~ .Munar Pnut yaptıracagı vapurlar ı lla A • • ücret alan baytariar Ziraat Ve'ka1etJ11 
· sk: l...~ .. L-- H.. · k.ı hH- . stanbul yo rının umumı vazı.yetı- . . A • 

~eyı e ı ~ 'tl&eyın . ııa . latal'ibul plimru ~ak Ü~ seh- l)enizydllan ııdaretÜ tarafından sa - . t tk 'k . . A karadan gelen ve na- ımuv.afakatı şartıyle ma'hallı ıdare 
eoyleY.le açm~ ve . k~~e rıyaaetme rimİ7ııe gelen Prııst dünden itibaren. ça- tın alınacak :vapurlar için ecnebi grup ~i~ :e~a~~ı~eft~ heyeti reisi Şefik, b~lediyel~in işler~ni de görebilece1'1~ 
Mehmet Halit mçüm111 ır. ·'ıfmıva bıııAlamıstır mümessrlleri 1le yapılan müzakere1e - l .. -ı__ fi E Lu .dır. Bu hızmetlerınden dolayı keneli K & k b l b. k il J"" -r • · ışose er ve opru~ ıııe mm ıvc ıın - • l 1 

ongre ~::1 u] ~ı ır ~ - Prustla belediye .ara8lnda yapılacak tre dün de devam edilmi~ir. lkuk bas müsaviri Nanuktan mürekkep lerine mahalli idare ve bcledıye e 
tep açması; pıycııoaua ça ışan Mn at - Al .. _!tl . ·ı D . lla · ' ayr.ıca bir üaret ~erilecelrtir 
k ... I b k ıı d L·ı· t olan mukavele bir iki güne kadar im- man mumes~ en ı e enızyo rı ıolan üç kisilik heyet Clün vali IMuhid - · ar ann u me tcpıer en ennye na - .. .. - · N'h l · · . · 

alın d k · • a zalanarak tasdike gönderilecektir Mu- mudur muavmı 1 at arasında yapı an dm Üstündajı helıed:iyode 'Zl)'arı!t et- u-.ı;. .... ...L..- dü" ~er,..•· Öı~~m me a ı ça ıcrayı san at e ememe- · .. . . mot uınmuun '/ tH\ tu 
lcri kararlaştırılmış :ve idare heyeti de kavele tasdik edildikten sonra bir imar ~üzakere uzun muddet devam etmış- aniş. Istanbul yolları hakkında .malu - Ta'ksimCle Valdeçeşmesinae l4 Jl~ 
,u suretle se~ilmiştir: Hüsey in Halit, bürosu teşkil edilecek ve işe ba§!ana - ıtır. mat ~tıı-. marada oturan Pinelopl .evvelki giY 
M~h111et Halit, Feyzi, Münir, Mebmet 'Calc.tır. .. . Alman . mümeBSJ.1lerH_Un ~art1~rımı - Piyango kazananlar evinin merdi:en~rind~n .. d~~müş 1 

Faile. imar bur:osunda Pxustun nezaretı zı tamamıyle kabul ettikJen .aoylen - ·· .. H Kıı . . bu sukut netıcesınde olmu~tur. 
altımda Tüı-k mühendis ve mimar.lru:ı mekt«iir. Uskudar ava runw eş~a pı~~- • ~ 

Milletler Cemiyetine muzaheret . alışacaktır. Prust plan hakkında ita- r gos~nd~. kaz~nanların hedıyelerınm lllacanslanm 'Varşova 'E'çısı 
S .. ıbu' k .. 1\ , .. b f • tevzıı muddetı mayıs sonuna kadar u- M . V l · · Tol'~ cemiy&tinin ü_yeleri .znn -gelen etutlerde ıunma uzere .ı J/ o e çı acarıstanın a~va re çısı . 
iki ay kadar İstanbulda kalacaktrr. • :za~~tır. Eela dün .sabahki eksprıe.ıle ~hr~11 

.~eynelmilel . Mi~J~tler Cemiyetine Planın yapılması iki eenc 9Ü1'ecek - Eczaneler Felemenkli bir gaıeteei getdi gelmi! ve ~e~apa1~s oteli~~ ıinmiştı! 
muzaheret ıoemtyctının hu ay -zar.fırı - tir F. I k .1 . d ~ak b Elçı.selmmıze bir~ gun ~ 
da Glaskoda yapacağı :toplantıda bu - . iBu ,.eoetıi nöbetçi ~eler fUlİ]ardll': 11\L e emcnhr. ~aze::ı~nıı epn -~~ eonra v~zifesine ba~bmak üzere Var~r 

P b. ka ·· 1- L _ k İstanbul cihetindekiler: avıvman - uma g ~ er..--e rr lunmak üzere memleketimiz mural - rust ır ç gun Qlıma ve ora • ,.- ~ kt. ,1 
ı - ,_ f) Al -- _ı _ı (S lin . . . .vaya ıs·~ ... e ır. ___, 

haslarından uniftrsite rektörü Cemil claki imar .faaliyetini gözden geçirm~ Aksarayda: (Şeye · emuaı:a11: ır- ote e mmı~ır. . . . ---·-. -----·- -:- _Jj 

8"1 1 1 ICök .. f .. s a . üzere Anlurraya gidecektir. Mütehae ·- a'l Rasim). ıBakrrköyünde: (Hilal). Be- f'elemenklı meslek.ta. fdmmızae bTr . . T~~ında .AfJI' 

Mı-~~-' dis~yMavk-s Bru, J pro ·edsor a rı, sıs dün Floryaya ıgitmiş -ve oradaki yazıtta: (Asador Vahram). Eminö - müddet kaldıktan sonra AnkMaye ~ IS1ilnbul Bel~dıyrn Tiyatroawıda 
~u • er ez an.kası ı are mec - c_11 N ·) f d (A . .. h ,,_,_ d ~Lik ·~ .. 't.. ·ı ~· + r . ı d R d" i ·ı imar .islerini ve tesisatı gözden geçir - nünde~ (ua ın ecatı · ener e: • decek ve mkılabnnrz aıuun a 'teun - _,.m r uy;uroıu Bu 

ısı aza arın .an ~'at un ngı tereye rniş.tir.' rif). Karagümrükte: (Kemal) . Kü - }erde bulunacaktu. il akşam saat 20,30 c1' 
hareket etmı,ıerdır. çükpazarda: <Necati). Samatyacla: KadıköyDnde yeni tren istasyonu il BiR KA\lUK . 

Çok faydaff iıir nebber Muhtelis muhasebecinin (Teofilwı). Şehremininde: (Nazmı~. De:vlet Demiryolları idaresi, Kızıl - ~ DEVRilO 
muhakemes.i Şehzadebaşında: (İsmail Hakkı). sınd SöX.:~ 

İıtenbul Maadf İdaresi bir rehber ı 'Beyoilu cibetindekiler: toprakla Haydarpap ara n, .... t - Taribt 'komedi 4 
çıkarmıya karar vermiştir. Zingal Şirketinin muhasebecisi iken Galatada: (Asri İttihat). Hasköyde: lüçeşme mevkilinde bir istasyon k.ais 111 ı~e. Yımm: M0' 

Bu rehberde fstanbulda bulunan zimmetine on bin lira geçirmekten (Halk) . Kasımpaşada: (Merkez). Sa- etmiştir. 1stasyon ıclilnden itibaren ıaçıl- ırubip zttcle ıceıM 
h ı k L f c d c+ ıtter .·er ıelli kinl'11~ mekteplerin nausiyet eri ayıt ve a- suçlu ve mev~u evdctin uruşma - rıyerde: (Aııaf). Şişlide: (Kurtuluş). ımrır. ~ 

~ ~~. ii~tl~ t~~~ın~a~n~~~l~.~~M~~- ~b~&: (~~.L~~~~). =~===~·B·u-~=p=m==P=a=n=~-~=T=A==N==s=~=e=m=~=~==.==== 
ne şekilde olduğu h~ngi lisanları takip lunun hüviyeti tesbit edilmiş ve sonra 0.&rodar, Kadıköy ve Adalardakiler: , N A Ş İ D G E C v S j 
ettiği .. haricten im.tihan1ara _girmek i&- zabıt okunmuştur. Cevdet 1cendine is- Büyükadada: (Merkez). Heybelide: n 
teyenlerin .ne gibi muameleye tabı nat edilen emniyeti suiistimal 8U,ÇU - (Yusuf). Kadıköyde Söğütlüçe§mede: NAŞİD :ve HALİDE ve arkadaşları 
olacakları m8.ku1 bir şekilde zikredile- nu kü11iycn irikar etm~ 'Ve muhakeme (Osman Hulilsi) · Muvakkithanede: AT 1 ALAN O 5 K (:)O A 'R 1 G E Ç T ~j 
cektir. !Rehber için hnzırlıldaı- tamam- ~ahit celbi için başka bir güne bırakıl- (:Saadet). Üsxüaarda Çarpboyunda: ~I 
Yanmak üzeredir, yakında ~ıkacaktır. Jmı~tır. Ottihat) . Vodvil 4 perde <11c••••••••-,.. 
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MEMLEKET ·HABERLERİ 
Zonguldak amele birliği l 

sıhhat teşkilih 

Bir kuduz keçi 
Somada bir çiftçiyi ısırdı, 

fakat öldürüldü 

Amelenin parasından maden sahiplerine binlerce lira 
Para verilmiş ve bunlar gayri kabili tahsil imiş. Şimdi 

sağlık teşkilah amelenin hukukunu gözetecek 

.. Soma (Hususi) - Turgut Alp kc;. 
ru halk~ndan Ahmet oğlu Hasan tar
a~ına gıderken bir keçinin hücumuna 
ugramıştn. Keçi Hasanı bir kaç yerin
den ısırmıştır. Keçinin kuduz olduğu 
an_laşılmış, öldürülmüş, Hasan tedavi 
edılmek üzere f stanb 1 .. d .1 . 
tir. 

u a gon erı mış -

Havzada 
Ortamektep 
~avza (Hususi) - Havza kaplıca

larıle tanınmış güzel bir kazadır. Sam-

Sayfa 

1400 köyü olan güzel 
bir şehrimiz: Ur/ a 

5 

Urfayı çeviren dağlarda çok kıymetli 
madenler saklıdır 

suna 8G kilometre mesafededir. Her 
yıl Havzanın havası ve kaplıcaların -
dan · t"f d ı_ • • • • A Urfanm umumi eörünütu"" 

ıs 1 a e etme.ıc ıçm cıvar vılayct • A 

!erden binlerce ziyaretçi gelmektedir. Urfa, (H~susı) - Urfa An~~~·~ ·ımün_bit yayla ve vadilerden müte.,şckkil 
Ziyaret müddeti h . d t ..• nun cenup ılbaylıklarından bırı11dır. arazıden ibarettir. Urfa ilbaylık nıer ~ 

azıran an eşrını <:: k o· bek" "Jba 1 - . 
evvel niha·uetine le d d d ~ar tan ıyarı ır 1 Y ıgını, ~una- kezinin garbında sulak ve pek münbit 

~ a ar evam e er. l M l "lba I • hJt 
. en a atya ı Y ıgını ta wt eden araziye malik Suruc ovası, şarkında ve 

Zonguldak Amele bll'laği ne bailı ifçiler Havzada bır orta mektep yapılması Fırat nehri, garben Gaziantep ilbaylı- şarkı ccnubisinde ise Haran ve Viran-
., dd . · · •- k ka. rarlaştırılmıştır. Bu ımretle orta tah- g· mı tahdit eden yine Fırat nehri, ce • ~ehı"r ovaları vardır. le ~onguldak {Hususi) - Yeni çıkan bir lelerine yardım ma eıını one ıır.oyara T 

ararname ile Zonguldak amele hirl(finin huta ameleyi benimsemiyordu. sıle devam imkanını bulamıyan v:ıkti nubcn Suriyeden geçen şimendifer İlbaylık arazisini arizclendiren sil • 
8 ğlık teııkilatı hususi bir vaziyet almııtır. Demek maden müesseselerinin ve a • ve hali müsait olmıyan ailelerin çocuk- hattı ile çevrilmiştir. sileler arasında Gömüş, Tektck, Fi • 
d Arnelc birliği, 33 7 de yalnız Zonıul • mele birliğinin sıh~ı. teı~ilatı. Z~n~ulda~ ları da mahrum kaldıkları orta tahsile Nufusu son tahrire göre (:H0,000) ruzpaşa, Karacadağ, ve Arat dağlan 

k rnaden amelesinin haklarına ıi.rntl ol· maden havzasında ıkıleımıı bır kuçuk, hır devam edebileceklerdir. kadardır. Mesahası J 7,000 küsur kilo- maruftur. Bunlardan Karaca dal 
l'rıak üzere neıredilen bir kanunla doıi - boiucu gaz, bir su patlaması gibi feci ka· metre murabbaıdır. B urakkam tahmi- (1500) metre yüksekliğindedir. Bütün 
~uştur. Varidatı, maden amelesinin aylık zalarda sakatlananlann dıoında kalan has· BelediY.e kazanın bozuk olan yolla- nidir. Urfa mesahası henüz fenni bir bu dağlarda tetkikat ve taharriyat ya • 
&zançlnrı tutarının üzerinden kesilea yüz· ta ameleye, meseli.: hava eereyanlanndan t · d""' k ı k l il b" d"l · d ··ıd· ld • kd d b rını amır ve ıger no samarını i ·ma usu e tes ıt e ı mış egı ır. pı ıgı ta irde çok kıymetli madenlere 
e İr ile maden işletenlerin "'ene bu mik· öldürücü bir illete yakalanan, ciierleri bü· · · b"" ··k b J 1 l 

ta • ıçın uyu ir gayretle çalışmakta • lbaylığımızın şimal ve şimali garbi rast anı acağı kuvvetle tahmin edilmek· 
r Üzerinden ödedekileri yüzde birlerden zülen iııçilere istenilen bakımı ırösteremi • 

toplanır. yecek sıhht teıekki.ıller vaziyetine girmiş dır. kısmı tepe silsilelerile arizelenmiş tedir. Urfa dahilinde bir çok köylerden 
H ••••••••••• • • • •-•••-•••--••-••••••-••• • • • • • •••-•- çıkan bir çok nehirler ve çaylar var ~ 

avzada işçi spekülasyonunun çoial • bulunuyordu. L"l k •• •• 1 D • b k • d 
rrı 51• bu yüzde ikilerden toplanan ame· Bu iki cepheli sıhhi teıekküllerin en bü- U, oyun lgQTl e lr e dır. 
1? birliği "aridatını, • yapılan yardımlar ha• ylik fenalığı, maden kazalarından doğan 11 il' h l Urfa merkezi dahilindeki HaliJür -
ll.ç · 400 bin lira gibi mühim bir yekuna malQliyetlerde ve iı anzalarında daha ka- LV.lQ SU Ü . Bir ka-li/eye rahman gölü 151 metre uzunluğunda 
Yukseltmiştir. rakteristik bir ıekilde beliriyordu. J1 I h l' J '1 '1 

ve 27 metre enindedir. AynizeJiha g(;. 

b• Bu teşekkül, faal heyet ünvanını alan ,, aıra5ında ııelip çatan bir kan sonun- ıvı a vo uu Yıldırım çarptı lü İse 53 metre uzunluğunda ve 27 
~r idare heyeti tarafından idare edilir. da sakat kalan ameleye mensup olduğu metre enindedir. 
h ~Yetin gördüiü vazife, amelenin toplu müessesenin doktorlan, maluliyet derece· F ırbna Urf ada da mühim Urfanın umumiyet itibarile iklimi 

u Unduğu maden mıntakalarında tlli de· •İni en hafif bir dereceye indiren raporlar tahribat a t Yag"' morlardan hat bozuldu, kuraktır. T~rinisani ile Mayıs arası 
recedeki kom:""onların halledemedikleri veriyorlardı. Meseli; iı kazalarından do • Y P 1 

~,, b• k yağmur mevsimidir. Yaz ve sonbaha-
!!1eseleleri tetkik ve kararlar vermektir. layı Zonguldak mahkemelerinde ııörülen ır ÖprÜ sakatlandı k 
oirliğ" 1 h l Jk . V tazminat davalannda, kolu it kabiliyetini Urfa (Hususi) -Halke·ıinde halk i- rın i i ayı son derece yabistir. Urfanın 
k~ı ın yaptığı ia er ve esap ar tisat e- çin bir zehirli gaz kursu açılmıştır. kışı soğuk, yazı sıcaktır. 

a etinin mürakabesi altındadır. kaybeden bir iıçinin raporunda sakat ka- Diyarıbekir 20 (Hususi) - Diya-
Arn 1 b 1 · • 1. ,_ l .. d kaç n"ısbAt"ınde 1•1 

1-udre Kurs 15 gün devam edecektir. bek" b"" .. Ş k k Nebati hayat itibarile Urfa iki mm· d c e ir i~. bir kaç yır cvve ıne ıır.a • an uzvun yuz e " ıır. • . . rı ır ve utun ar mıntı asına sü • . 
ar kurulu§ maksadına uygun i§ göremi • tini kaybettiği zikredilecek yerde kolunun Fırat nehrı kıyılarındakı köylerden kJ" • l w k d M tıkaya ayrılır: Cenup, Şımal mıntıka -

~~du, Ba~lıca göze çarpan faaliyeti. ticari estetik güzelliğinin yüzde 12 sini kaybet· başlıyan dolu serpintisi Tektek dağı ~e / ~agmur ar Y~~a ta 1~· • ün~ • ları. Cenup Haran, Suruc ve Viranşelair 
~~1• arlar1 Ticaret odasınca tekeffül edilen mittir diyen doktor raporları okunmu~tu. uçlarına kadar gelmiş ve 61 köyün e- a at urmuştur, ıyanbekır ılc Sıv- ovalarından ibarettir. Bu kısım sıcak • 
1 ~ tüccarın kcfilliii alttnda iıçiye kü~ülr. Bu vaziyet biç şüphesiz ki maden mü· kinlerini kamilen mahvetmiştir. Ur - ricc arasındalci köprii seller yüzünden tır. Sıcak yerlerde yetifen nebatat bu
tnık:vasta ""d"" '- ··ı · · · e..eaelerinin doktorlarile amele birliği sağ- fada J:iddetli fırtma olmu ve ,::ehir i • sakatlanmış olduğundan iki gün teeh- rada yeti!ltir. Şimal kısmında her tu"rlu .. v . o unç para Termeıır., o en ıtçının T T h T 

.. ~ l§Çi ailelerinin techiz ve tekfin masrafını lık teşkilatı arasında uzayıp giden bir ih- çinde bir çok bahçeler harap olmuş - ürden sonra trenler ancak aktarma hububat, ağaç, sebze ve meyva yetifir. 
0 ~ınclctcn ibaret kalıyordu. tilaf zemini teşkil etmiıtir. .., tur. suretile sefere başlamışlardır. Diyarı- Bu kısımda az mikdarda orman var • 
la bundan baıka, adı ameJe birliJi o Bu karışık vaziyetin ~e~amını d~gr~ Yeni hükumet konağı karıŞısında bekir, Mardin, Kızıltepe ve Kulpaya dır. 

n u .. b 1 yanlar arasında fiknnı en evvel ılcrı . .. . d k f 'd . • d 1 Ü ·• d h aınd nıuessese, en acil bir ihtiyaç karıı· u mı . ·-· . • evkafa aıt arsa uzerın e ev a ı aresı yagan ° u Y zun en meyva ve ma • Urfa muhitinde her cinsten hayvan· 
.. kal . d t bugün amele bırlıcmın saglık •e~elc- I" b"" ""k - o· 

tica an ışçi en ödünç para vermek için a an . d L d tarafından bir evkaf apartmanı yapıla- su at uyu zarara ugramıştır. ıyarı- lar yetişir. Bilhassa Urfada yeti!lten A-
rct oda d h l sd kli !L '- fil külünde çalışan bır oıı;.tor ur. f bek" . H "k h" . d b' T 

l\ra. k sın an iti ar an ta i · i&i ıır.e z ld k h d k" - caktır nşaata yakında bşlanacktır. ırın anı na ıyesın en ır saat u- rıkan cins atlar hir bir tarafta bulun • r en 0 · b d b l l Bu doktor ongu a avzasın a ı sag· · .. .. Y 

den . 1 ' ı eten a a kolay prt ara. ma· kk""ll . . b' 1 . l.. . zakta suru sağmağa giden bir erkekle maz. Urfanın Susuc, Birecik, Yayla1-
ta '§eten patronlara büyük miJı:yaata pa- 11" teıe u erının ır eımesı uzumu uzc- Kızılcahamam mezarhkları ı k d f · a.. 

Yardırnl d b 
1 

Sa b' · d ısrar ctmiı ve uzun )ıllar ııeçirdiği atı a ın ırbnaya tutularak, bır a • Hilvan, Siverek, Viranşehir. ve Haran 
lcaç binin .. a~~ da u unmuıtu. Jla.ı ır ;::r~benin verdiği salahiyetle projesınin Kızılcahamam (Hususi) - Knsa- ğacın kovuğuna iltica etmişlerse de a- adında yedi kazası ve bin dört yüz ka-
dlrnl Ustün e konuıulan bu para yar· ba · · d k" 1 kla kaJd l w d'" Jd ar d d - - . . t" eJ rı" ala· kadarlara an ıçm e ı mezar ı c rın ırı ması gaca uşen yı ırım üzerine erke.ide dar ko··yu·· vardır. h d ın an, gayri kabili tahsil kaydı al- oııuracagı ıya ne ıc e • K b. 1 . ' 

n a tozl d f latmaaa muvaffak olmuıtur. kararlaştırıl_mışt_ır. a. ır er şehır har_i- Ü~ kadın ölmiif, ve diğer üç kadın da -----------------
da k u e terlerin yaprakları arasın • • ed l k J - H • d 
d" alan Paralar da olduiu ıöylenmektc· Yeni çıkan kararname Zonguldak ha\•- cinde . yem t_eşış 1 ece mezar ıg-a agır surette yar~lanmışlardır. Yağmur a iseler 

ır. d k. cirketlerin hastahanelerini ve sıh- nakledılecckttr. devam etmektcdır. R 
A zasın a ı .. -·-••••---••••---••...,..•••• • ••• • • • • • • ••• • • • • • • •• • • • • -

t rnele birliii son ıcneler içinde kendini hi serviılerini tamanüle amele birliği • .-~lık olmasıdır. tcrkcdilmi:ıtir. Bu idare heyetinde nafiz o- nd .._ 
ı::rlaınalc. lUzumunu duydu; yenj bir ta· tctlc.il&tına bağlamaktadır. Bu çok ha)ırlı Bütün bu iyi fCYler )apılırkcn üzerin- lan zihniyet te lıiç ıüphesiz ki iı sahiple • 8f$1SI 

V tnarne hazırladL bir neticedir. Çünkü, santralize edilen sağ· de hiç durulmıyan ehemmiyetli hir noktayı rine seçilen murahhasların temsil ettikleri Ô 
f ikıa bu yeni talimatnamede, a.iJ ih· lık t.,.eklcüllerinin bir dden idaresi imkitn daha tebarüz ettirmek lazımdır. iş sahibinin menfaatleridir. len Boğaziçi 
'Yaç karıısında kalan bir İtçiye ödtint pil• altına alındıiı cibi. artık tazminat dava • Havzadaki iş hayatının sıhhat işleri, a~ Gerek idaresinin ayrılman ve gerek. ça-
~· VerebUmelc. için. ticaret odasındu kredi la.nnda it kabiliyeti stfua inen bir kol için mele birliği sağlık teşkilatında toplanm:ıkla lışan elemanların itten çıkarma. ite alın
p ereceleri tasdikli iki kefil formülünü bir eıtetik eüzelliiinden yiizde IU kadannı vakıa bu teşekkül it sahiplerinin doğru · ma hakkının doirudan doiruya iktisat Ve
ç·a~rnalc bile atlamamııtı. Fakat, çalı,an it- ltaybettiiini mevzuu bah11eden raporlara dan doğruya yapabilecekleri tesirlerden kaletinc bağlanması, amele birliği aailık 
hının •ilesine de evvelkiaine nazaran.da- da rutlanmıyacaktır. kurtulm1Aftur. Ancak, idaresi, ve çalııan teşkilatını hiç bir tesir altında kalmadan 
l ıı. ıreniş ölçüde bakım ve yardım imkin· Vaziyetin topluca ifadeli: Havzadaki elemanlann :işe alınmaları ve ioten çıka • müstakil bir hale eetirmek için en Jceatir • 
annı hıı.zırlanııttı. bütün •ilık tctekküllerinin iı sahibinın te· rılmalan sene fa'al ismini alan meclise me bir yoldur. * 

Yaln12 ortad ""h' b' . d 
33 

a mu ım ır vazıyet nr ı. 

hülcü 7 d~ çılan Zonguldak amele kanunu 
•el ınJerme göre, maden iıleten müease
çaler Ve Patronlar, eadece maden iflerinde 
la ııtırdıklan ioçilere, İf arızalarından do· 

Yı •ıhh .. b le .. dı. l . 1 a ımla mükellef tutulmu ar • 
I"". ~çı kanlan ve ioçi çocukları amele bir• 
~ınBın •ağlık teılillitına bırakılmıftı. 

U ""a~· • L . b" .. ıyetın en ciddi mahzuru, her aan• 
&ı ır · 
d ~ anzaaı olmalcaızın ha1talaııa.n ma· 

en iıçisinin haı vuracak kapı bulamama
•ı idi. 

Çiink · . .. . . . le k u, mııdencı, boyle bır ıııçıye, ame-
.., al nunu rnadenciyi yalnız iı kazalarında 
... ara anan 1 • • b .. ame eyı tedavıye mec ur tuttu· 
gunu ile · .. 1 s hfı• rı .surerek, ne ıekilde oluna o sun 
mel~ Y~r~-~ Y~pmıyor, diğer taraftan a • 
rn . .bırlıgı aaglık teık.ilitı da, talimatna• 

• . :S•dnın maden sahasında oturan amele ai· 
•tın 

en u:zak müstakil bir vaziyete ııirmiı 

- Hasan Beydiim! 

bfuaa.. 

Pazar 01• Hasan B. Diyor Klı 

Haydi fU Türk 1 . . . Seni yazdll'alun, olmaz mı? 

1 
Hasan Bey - Olmaz! Benim uçan kllfA 

borcum var •• derde ıirerim, ıonra f 

- Boğaziçi öldü. 
- Cenazesi ne oldu> 
- Ne olacak; yel üfürdü. su ıötür~ 

dü. 

* Bir arkadaıım .öyledi: 
- Şu Boiaziçi yazılarını Suat Der • 

vife yazdırmam alı idi .. 
- Neden) 
- Kadınların cenazeye 

bizde adet deiildir de .. 

* 
citmelerl 

Büyükadanın önünde tutulan tiı; 
metre boyundaki balığ.n kulağ.na cif· 
)ip ıordum: 

- Niye Adanın önüne kadar ııel -
din de Boğaza girmedin) 

- Demode )erlerden nazzetmcml 

* 
Boğazına diışkün çok, fakat Boğa

za du kiın hiç yokl 

* Şirket nihny et karar vermiş: Vapur 
tarifeleri ucuz olacakmı!I . 

Bakımsız Boğazdakı, çökmüş yalıla
ra taşınacaldara mi.ıjdc. 

tMSET 



6 Sayfa 

1 KORKUNÇ MACERALAR 1 
~ --~~~~~~-

Konuşan ağaçlar 
Anlatan: Salih Mahmut 

S allh Mahmut, İstanb..ılun en ta
nınml§ avcılarındandır. Çok gez

m.lftlr. Çolc ıörmiıştür, çok adam tanımı§
tır. Buna rağmen aşatıda okuyacağınız 

yazıyı ve bunu takip edecek olanlan ge
tirip önümüze koydutu 7.aman itiraf e
deriz ki anlattııı şeylere inanmakta guç

lüt çektik. İ.stanbulun meşhur avcısı b!
zlm 4üphe dolu bakışlarınuı tartısında 

isyan etti. Butün vak'alaı-ın 11l§anmıt 

ol<!utunu, kahramanlarının kuımen ~ı. 
kısmen ölü bulunmalarına ratmen ınu
hiUerinde herkesçe tanındığını, anlat
tıklarını bizzat ağzılarmdan dinlediğini 

ve bunu her zaman ispat edeblitıeeC-lni 

sôyledl. Bunun uzerlne biz de çok meraklı 
olan bu hlklyelerl koym-ıkla beraber ha
kikat oldukları bahBında kt"ndia!nl oku
yııcularla başbaşa bırakmayı münasip 
gördük. 

Aşaiıda okuya· 
caklaonı&ı Şehre· 

maneti sabık mu 
hasebe müvazene 
Utn:,; Bay Halid 

Hamdiden dinle-

dan bir inıanın kollariyle bana earıl.lıiJnı 

hissettim. Elleri göisümü sıkıyordu fakat 
onları göremiyordum. Sıcak bir nefeıı en· 
ıemi yakıyordu. Hayvanım o kadar zor
lukla adım atıyordu ki hemen kapanacak 
zannediyordum. Çok korkmu~um. Bir an 
evvel ıu mezarlıktan çıkıp kurtulmak için 
bütün kuvvetimle hayvanın karnını mah
muzlıyordum. Keçinin bir anda insan ola
rak beni kucaklayııı aklımı perişan etınit

ti. 

Nihayet yavat yavaş ıöisüme çıkan 
kollar gevtedi. Sonra birden bir sarsıntı ol
du. Hayvan hafifledi, sıçradı. Bütiın kuv· 
vetiyle kotmağa baıladı. Kurtulmuştum 

bitkin bir halde eve geldim. Ve hastalan
dım bir aydan fazla yatakta kaldım. Ve 
bir daha da hiç o yoldan geçmedim. 

ikinci bir Vak'a da Varnada ba~ıma 

aeldi. O zaman daha çocuktum. Bir gün 
mektepten çıkıp evime ge liyorduın. Evi
miz ıehirden dışarda, uzakça idi. Yolda 
iKİ büyük kavak ağacı vardı. Hava soğuk 

ve fırtınalıydı. Rüzıara karşı yürüdiiKÜm 
için yorulmuştum orada siper alacak bir 
yer bulup oturdum. Güniin rengi dönmüş, 1 
artık aktam belirmiıti. O toaatlerde yoldan 

dim: 
cıÇamlıcada Bai• 

larbaıında oturu• 
:yordum. O zaman. 
Jar orada tramvay 
bulunmadıfa ve a. 
raba da bahalı gel· 

' kimse geçmediği İçin benden başka kim
se yoktu. Hiç ses aada duyulmuyordu. Yal
nız ara aıra rüzglrla aiaçlar hışırdıyor, yap
raklar dökülüyordu. 

cliii için bir at ... Bay Halit Haıodinin 
tın alarak aabah ak- Şehremanetlnde me· 
.. m onunla vazife· mur iken Qekilmiş 
pıe ıider ıelirdim. bir resmi 
Kıh Üaküdardan, Uh Haydarpaıadan J,. 
tanbula seçerdim. Bir akşam biraz ıeç 

kaldım Haydarpaıadan atıma binip yola 
çıktım. Ortalık kararmakta idi. Karaca Ah
met meurlıiı araaından geçen yolda ince 
bir aea iıittim. Baktım ıayet güzel, küçük 
bir keçi yavruau hayvanımın önünde yo
lun üatünde yuvarlanıp duruyordu. 

Geçen bir sürüden ayrılıp burada kal
m11 olduiuna hükmedip attan indim. Ve 
yavruyu kucaiıma aldım. Mütemadiyen 
ince aeıle bairıyor, teıekkür eder gibi el
lerimi yalıyordu. Tekrar atıma 'binip ıür

dtim. Biraz ıittikten aonra hayvanın yü

rily{ifünde bir ıarabet ıözüme iliıti. San· 
kJ büyült bir yük tapyormuı ıibi kendini 
aorluyor, dizleri titriyor, ter içinde ağzın· 
dan ldSpUk 1rellyordu. Bu hale hiç bir ma· 
nl veremİyerek taımp kalmııtım. Keçi ku· 
oaiımda oturuyor ve bağrıyordu. Hayva
nım bir yerde artık yürüyemez bir bale ıel· 
dl. Zansır zanııır titriyordu. Bu esnada 
ltucaiımdaki keçi birdenbire omuzuma 
ıu;rayıp oradan arkama atladı. Ve arkam· 

Aile içinde 
iki neslin 
Çarpışması 
Jtte ıize bir mektup ki, bize aile için· 

de dilnkü ve buıünkü neslin kavıasını 
izah eder: 

uBiz bet kiıilik bir aileyiz: Jki kız kat· 
clef, bir erkek kardeş, anne ve baba. Ben 
en sençleriyim. Aiabeyim memurdur. 
Ablam bir müessesede katiplik eder. Ben 
bu yıl üniversiteyi bitiriyorum. 

aBütün hayatını devlet memuriyetinde 
seçiren babam bir kenara beı on kuruı 
koymuı değildir. Annem tam manasile 
ev kadınıdır. Evinin iti ile meıgul olmak 

en büyük zevkidir. Çalışan kadınları ıev· 
mez. Siyasetten anlamaz. Gazete oku • 
maz. Evi süpürüp temizler, yemeiini ya
par. Yaptığı yemekleri beğenirsek hoş • 
lanır. İşte o kadar. 

"Bizim ailenin derdi şu: Annem ve 
babam bizleri de kendi de, irlerinde ol
duiu gibi yaşatmak istiyorlar. Onlar ,..1. 

liyi geçmiş oldukları İçin ·vazifelerinin 
bittiğine kanidirler şimid her şeyi bizden 
bekliyorlar. 

cıAğabeyim 29 yacıındadır, beı Sl'ne 
evvel e\ lenmiştir. Fakat kazancı ancak 

Birdenbire «Halid Bey ... Halid Bey. ıı 
diye İsmimin çağrıldıiını işittim. Şaşırarak 
dönüp etrafa bakındım görünürde benden 
başka kimse yoktu. Beni kim çağrıyordu? 

Kalktım tekrar «Halid Bey. Halid Bey» 
diye ayni ıeıı haykırdı. Ses ağaçlardan, bi· 
raz arkamda kalan iki kavaktan geliyordu. 

Korkup bütün kuvvetimle kotmağd ba l.ı
dım. Arkamdan kavaklar «Halid Bey .. 
Halid Bey.ıı diye bairıp duruyorlardı. 

Kan ter içinde evimize geldim. Başıma 
&elenleri valdeme, kardeşlerime anlattım. 

Sonra o iki kavaiın 11k sık böyle azizlik 

edip yoldan &eçenleri korkuttuklarını işit

tik. Varnada bunu çok kimseler bilir. Hat

ta Bulgarlar o iki muzip ağacın etraflarına 

parmaklık yapıp üıtüne de <ıkonuşan ağaç
larcı diye bir levha aemışlar 1 

Varnaya ait seyyah rehberlerinde bile 
bu aiaçLardan btdısedilme'ktedir. Ziyaret 
edenler bunu bana aöylediler. 

Salih Mahmut 

Kalp en kuruşluk 
Pendikte tafocaklarında amelelik e· 

den Ali oğlu Ferhat dün Kadıköy va
pur iskele.i bilet gİfesine kalb bir on 
kuruşluk •Ürerken yakalanmış ve tah
kikata batlanmıttır. 

.kendilerine yetecek kadardır. 
«Ablam da ni .. nlıdır. Fakat nitanlı • 

aının baıında bir ablası, bir de anneıi 
var. Bir türlü evlenemiyorlar. 

((Annem ve babam, kardeşlerimden 
ve benden yardım ıöremedikleri için 
müteessirdirlcr. 

«Ağabeyim anoak kendi evine ye • 
tiştiriyor. Ablam kuandığını çehizitıe 
ıaklıyor. Ben henÜE kazanamıyorum. 

ccBiz bazan ıezmeie, eğlenmeie gi· 
diyorur.. Anamız, babamız o vakit sinir
lenip kızıyor, evde. onlara yardım ede
cek yerde masrafa airdiğimizden dolayı 
tikayet ediyorlar. 

Zaten çalıımamızdan da memnun de
ğildirler. 

Peki ne olacak) Gezmiyelim, eğlen· 
miyelim, evlenmiyelim, yalnız onlar için 
çalııalım ve onlara bakalım? Böyle ,ey 
olur mu?» 

Nebahat 
Hiç üzülme bnm. Hayat onlardan 

da sizden de kuvvetHdir. Siz bayata u· 
yuyorsunuz. Onlar deiiten bayatın ar
kasında kalmıtlardır. Şüpheıiz eıki zih
niyetle yetittikleri için öyle düıünecek
ler. Siz de onları rencide etmeden bil· 
diğinizi yapmakta devam edin. 

Bu ıuretle ne onlar kırılır ne aiz 1a
pmanızdan ıeri kalnut olununuz. 

TEYZE 
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Nutuklar verildi, Eftalya şarkı söyledi, Şehir tiyatrosu 
Delldolu operetini oynadı 

Şehir tiyatrosu hıncahınç Clolmu,tu. iğ
ne atlan yere düımez.. Müsamere başla • 
mak üzeredir. Perdenin önüne bir masa 
getirirler. Masanın üıtünde bir bardak ve 
içi ayran dolu bir aürahi vardı .. Bayan Zdtİ 

perdenin arasından çıkar .. 

ğendim deyip parasını verdiğin yok .. Her 

ıefer de aazete geri ııeliyor. 
Bayan Zati - Gerçi konferansımız mÜ• 

nakaşalı konferanstır, fakat mevzu haıi • 
cinde konuıulmaaa daha İyi olur. 

Vala Nureddin - Allah sizden razı ol-

- Saygı değer baylar, saygı değer ba- sun bayan mevzu dediniz de yazacağım hi· 
yanlar. 'kuyenın mevzuu aklıma geldi. 

Siz ki, şimdiye kadar ağzınıza bir zene Rasim Us - Sen daha hikayeni yaz • 

içki koymamışsınızdır. 

Halk ara.,ında bir mırıltı başlar .• 
- Bize mi söylüyor? 

-Bilmem .. 
- Hakikaten biz ağzımıza içki koy -

mamış insanlar mıyız? 
Bayan Zati devam eder: 
- Buraya toplanı ımızın sebebi, bizim 

gibi olmıyanlarla mücadele etmek '\'e mu· 
vaffak olmaktır. Şimdi hep bir ağızdan 

bağıralım. 

1<İçki içmedik, '\'e içmiyecegız '· 
Ön sıralarda bir kaynaşma olur; f\lah· 

mut Yesari sıranın üzerinde ayağa kalkar. 
- Vallahi bayan İçmiyeceğiz, derim 

amma, İçmedik dersem yalan söylemiş ı.>· 

lurum. 
Fahreddin Kerim perdenin arasından 

başını çıkarır: 

- Münakaşaya lüzum yok; İçmedik ve 
İçmiyeceğiz 1 

Arka sıradan biri: 
- Yüzünü görmüyoruz, sen kimsin, ne· 

ıin, neredesin) 
- Buradayım, bana Fahreddin Kerim 

derler! . 
Doktor Zati ayağa kalkar: 
- Boyları biraz kısadır da onun ıçın 

görünmüyorlar. 

mamı mıydın? 

\'ala Nureddin - Ne yalan sÖ) li • 
ye) im, şimdı aklıma geldi. 

Bayan Zati - Rica cdenm susalım .. 
Bir ikı söz söyliyeyim dedim; mümkün ol· 

madı. 

Aktör Hazım - Benim gibi bir iki tek 
atmış olsaydın, bak nasıl bülbül ke~ilir • 

dın. 

Fahreddin Kerim - Rica ederim bura· 
da atmaktan bahsetmeyin .. 

\ asfi Rıza - Doktorun hakkı '\'ar, ben 
bir kere öteye beriye atayım dedim de on 
be" günlüğümü kestiler. 

Bayan Zati - Artık sözlimü kesiyo • 
rum; ıçki düşmanları müsameresi baıla • 

ıın. 

Doktor Etem Vassaf - Tozdan, du • 
mandan ferman okunmıyacağını anlayın

ca susmayı tercih ettin! Hele ben içki le· 
hinde söz söylemiye kalksaydım da gör • 
ıe) din.. Hiç ses çıka an olur mu) du? 

Mazhar Osman ma~anın başına 1ıtelir: 

- Sayın baylar. 
Şehir tiyatrosunun daimi biletçisi 

Daım - Ben saydım bayım: tam altıyoz 
elli dört buçuk kişi içeri gırmiı. 

Şehir tiyatrosu müdürü Memduh - Al· 
!ah aşkına şunu !!Öyle Daim, altı yüz elli 
dcirdü anlarım, fakat buçuğu ne oluyor} .. 

- Gelenlerden biri gebe idi. 
Doktor Mahmut Ata - Muayeneha • 

nemin adresini versem belki lüzumu olur. 
Mazhar Osman - Sayın baylar de • 

mekten maksadım yanlış anlaşıldı. Yani, 
caygı değer baylar demek istemiıtim. 

Sayın baylar .. 
Şunu !'!Öylemek İsterim ki aranızda Ye • 

~ilhilale taraftar olan yüzlerce, binlerce 
kişi vardır. Aleyhimizde söz söyliyecek bir 
tek in an bulunamaz. 

Aktör Behzat - Tuhaf şey, benim bo- Qşman Cemal - Züğürt tesellisi buna 
yum İçmekten kıaa kaldı. Ya onun boyu derler. 
neden kısa kaldı? Cemal Nadir - Neresi züi\irt canım, 

Doktor Zati - Susunuz ki de\ am ede- deliler çoğaldıkça apartımanının katları da 
bilelim 1 çoğalıyor. 

Refik Ahmet - Rica ederim sürültü- Mazhar Osman - Mevzuu karıştırma· 
yü keselim, yok:!a rejisöre haber veririm. yınız. 

Aktör Vasfi - Anneciğim geliyor .. Ben Ercümend - İyi anlamadım; rakıya •u 
korkarım. karıştırmayınız mı, dedi} Ben auıuz içe • 

Mazhar Osman - Rica ederim bayan- mem 1 
lar baylar eğer bö) le gürültü edeceksenız Mazhar Osman - O pis kelimeyi kim 
haoınıza bir güllabi getiririm. 

Fahreddin Kerim - Siz de biraz ileri 
gittiniz Bay Maz • 
har Osman, bura • 
da bulunanlar 
deli değil, içki 
düımanıl 

aizına aldı soruyorum, kim rakı 1 dedi. 
Vali Nureddin - Sanırsam en ıon ıiz 

söylediniz. 
Mazhar Oıman - Ben mi, hiti böyle 

bir fCY aöylemedim. 
Vali - Aizınızdan kaçtı. 

Mazhar Osman - Ben kaçırmam. 

Tadarlar, ,işe boşalır. 
Mazhar Osman - Ayran aandığımıı 

rakı imiş .. Tadına baktık. Artık bırakıyo• 
ruz. 

Osman Cemal - Bir şiıe de benim ce• 
bimde var. İsterseniz bunun da tadına ba· 
km .. 

Mazhar Osman, Fahreddin Kerim, lb • 
:rahim Zati bir ağızdan - Hap, biz ra • 
kının katresini ağzımıza koymayız. 

Osman Cemal - Ya demin içtiğiniz ne 
idn 

Onu ov ran n;. ~•İ'1t' İçtikti. 

Selami izzet -Deseniz e ne niyete içi• 

lirse, o oluyor. 
Mazhar Osman - Nutuklar bitti. MU• 

nakaşa yetişir .. Şimdi perde açılacak. En 
evvel Bayan Eftaly.an(n içki aleyhindekj 
prkılannı dinliyeceksiniz. 

Perde açılır, kemani Sadi keman ~lar,. 

Eftalya şarkıya başlar: 

Ben ayyqam, rakiyle, 

Doldurun kadehimi •• 

Yapmayın bana hile; 

Doldurun kadehimi •• 

Şarkı biter, perde yeniden açılır. Şehit 
tiyatrosu artistleri Deli Doludan bir perd4 
oynuyorlardır. Hazım Moriı Şövalye ol • 
muıtur. Bedia Marika rolünü yapar. 

- Sin Sin Müıü eövalye 1 
- Sin Sin Madam l 
Fahreddin Kerim kulisten batını uzatıtı 
- Muhterem hazırun: bunlar pmpany• 

içiyor gibi görünüyorlarsa da içtikleri ha• 
kik.aten ıampanya deği), boyalı sudur. 

Şampanya ıibi a1kollü bir iç.ki btz'rd 
müıameremizde içilemez. 

Bedia Hazıma döner: 
- Yok Sin Sin Müıyö Sövalye yoJıl 

eampanya, var boyalı ıu. Ben içmiyezek. 
Bağırır: 

- Kızım Katina 
Şevkiye girer: 
- Ne var maman 1 
- Sampanya yerine koymuşlar boyalı 

eu, ben içmiyezek, oynu da bozazak .. 
Bayan Zati kulisten - Rica ederim Ba• 

yan Bedia devam ediniz. Mahçup olaca • 
lız .. 

Hazım Darılma amma hanını 

abla.. Hani ben 

olur olmaz oey-

gelemem. Şam• 

Selimi İzzet -
Biz ne deliyiz, ne 
de içki düımanı; 
buraya ıönül el· 
lendirmiye gel -
miı kimıeleriz. 

Selimi izzet - Doktorun hakkı var, o f 

panyaıız oyun oy• 

nanmaz, anlııdın 

mı? Ben neyinı 

sen bilfniyoraun t 

Bayan Zati -
Sözüme devam ediyorum. Biz iıtiyoruz ki 
dünyada içki İçen kalmasın! 

Akbabacı Yusuf Ziya - Deaenize ba· 
yan; dünyada zevkine, eilencesine düşkün 
bir tek inıan bile bırakmıyacakaınız öyle 
mi) Ben buna taraftar deiilim .• 

Ortaiı Orhan Seyfi - Ben de öyle ..• 
Hem Ziyacığım biz o zaman Akbabayı ki· 
me eatarız? 

Halil Lfıtfi - Merak etmeyin ben ah· 
rım. 

kaçırmaz kaçıklarla uiraıır. 

Mazhar Osman - Biz içki aleyhtarlan 
cemiyeti kuranlar, iaterdik ki dünyadan İç· 
kiyi kaldıralım. Alkollü içkiler yerine her
.kes ayran içein .. 

Hüseyin Rif at - Ben de kimyaaerim, 
bu huıuıta benim de fikrim vardır. 

Mazhar Osman - Bu adam rakı yap· 
mıı satmııtır, kendiaine söz vermiyorum. 

Naci Sadullah - Sen ona ıöz verme 
zarar yok; amma o bize rakı venin 1 

Mazhar Osman - Önündeki aürahiden 
bardağa ayran boıaltır, i§te böyle ııyran 

içelim. 
Bir yudum aldıktan ıonra: 
- Rakı imiş. Bu muzipliği kim yaptı) 
Fahreddin Kerim - Aman bir lok • 

Yuıuf Ziya - Bırak canım, aen hep ma da ben tadayım, hakikaten rakı mı) 
muhayyer alıyoraun; hiç bir defa da b~ • Zati - Ben de tadayım bakayım. 

- Yahu bun• 

haldir bu ne biçiııı 

temsil? 
Emin BeHğ it.i tarafa yalpa yaparak 

aahneye çıkar. 

- Gerçi pmpanya alınmıştı amm•1 

içki aley htarlan bana, şampanyayı dökt 

yerine boyalı su koy, dediler. Ben de şam• 

panyayı döktiım amma yere değil, mid~· 
me .• Şimdi şampanya kalmadı. Şampan) 8 

olmayınca da artistler oynamıyorlar. 

yapalım .. Bugün de bu kadarla kalsın! 

N• 

Perde kapanır, tiyatroyu dolduran halli 

meyhanelere daiılır. 
IMSET 
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lngiliz Generalı Sir 
Jhon Shey' e ikinci cevap 
Generalın Türk Ordusuna askerlik dersi verdiğinden 
bahsettiği Mareşal Allenby birinci ve ikinci Şeria 

muharebelerinde nasıl yenilmişti? 
(Askeri Muharririmiz yazıyor) 

-2-
16 mayıs tarihli yazımızla Mare~al Al

lcnbinin (Filistin) cephe~indeki harekatın
dan bahsetmi~ ve (Şeria) muharebelerine 
tcrnas eylcmiştik. (Kudüs) e girmiş olması 
hasebile kendisine ((Son ehli salibin başku
mandanın sıfatı verilmek istenen ve şöh -
r~tini askerlik bilgisinden ziyade insafsız ''e 
nısbctsiz bir sayı kalabalığı ile talih ve te· 

;:~üfc borçlu olnn AJlenbi, Türk asker -
ıgınin hünerli sevk ve idaresi ve Tür -

ltün .. k k d Yu se muharebe kudreti karşısın a 
(Şeria) nehri şarkında iki defa mağlup ol· 

;uştu. Hem de ııayısı kendi kuyvetlerin • 

T~·n en aşağı 15-20 misli az olan bir avuç 
urk kahramanına karşı! 

1
• Bu iki çok kıymetli Türk zaferinin hü
asası şudur: 

. Mareşal Allenbi, LQt ıölüne akan, (Şe· 
;~) nehrini tarka geçerek (kroki 1) 
. urk ordusunun sol cenahını kuşatmak i:ı· 
tıyordu B d w h · un an maada prka dogru a· 
reketle, Amman istikametinde Hicaz de· 
?niryolunu keımek, Emir fays~I ile İrtibat 
tea· d ıs etmek maksatlannı da güdüyor • 
.u ( 1 ) • Marqalın bu arzu ve maksadı ye· 
rıne g t" ·ı b"l 
1 

e ırı e ı lrae ıöyle bir netice hasıl o-
Urdu: 

. I - (Şeria) nehrinin prk.ına geçilme· 
11

• bu mıntakadaki Arap kabilelerini (Be· 
Ilı Sak Ha ) . . . d" r ısyan ettınr ı. 

d" 2 - Hicaz demiryo)unun kesilmesi Me· 
it ıne Ve T ufeyledeki Türk mukavemetini 
ırııırdı. 

1 .
3 - Binaenaleyh Emir faysal kuvvet· 

•rı d"W A J ıger rap k.abilelerile de birleşerek 
~İli~ d w _ L d 1 rn or usunun saı cenanın a top an • 
ın;' holurlar ve Şam üzerine yapılacak umu· 

J Eltekatta mühim bir rol oynarlardı. 
ite bu arzu ve mak.aadı elde etmek için 

l9"1eral (Mareşal) Allenbi ıöyle bir taar· 
ru:ı: J>l~n . • . .. ı tertıp etmıotı: 

d •Telnimrin'dek.i Türk mevziine cephe • 
en (garptan) taarruz edilecek.: bunu şi· 

lrıalden •· . d ) t ıuvarı koru (k.olor usu , cenup • 
ııın d F S kh 1t b. a aysalın ara plan ve Beni a ar 

Birinci ve ikinci Şeria muharebelerini 

gösterir kroki 

li ahalinin de düşmana iltihakile iki ateş 
arasında kalan bu bir avuç Türk kahra • 
manı, bu çok gayri müsait vaziyete rağ • 

men, akşama kadar düşmanı tevkif. etti ve 

26 mart sabahı (Amman) a çekildı. 
Duşman, müthiş bir kuvvet faikiyetile, 

(2 7) marttan ( 30) marta kadar, ( 4) 
0

gün, buraya da taarruz etti ise de Türk 
mukavemetini kıramadı. Ve 31 martı 1 
nisana bağlıyan gece zarfında çekilmeğe 
mecbur kaldı. Bu sırada ( 7) inci Türk or· 

dusu da ( 3) üncü süvari tümenini (fırka· 
sını) ve bir hııfif piyade alayını lngili.ı:le -
rin yan ve gerilerine saldırdı. Diğer taraf· 
tan ( -48) inci tümen (fırka) de dü;:ımanı 
takibe geçti; nihayet ln~ilizler 3 nisan sa• 
bahı kamilen Şeria nehri garbine ric'at et
tiler. Bu suretle kazanılan (birinci Şeria 
muhnrebesi), 15-20 misli üstün kuvvetteki 
dü mana karşı elde edilen ve her türlü he-
, 1 h .. d l sap ve hatta mantık arıcın e - ya nız 
Türkün başarabileceği • parlak bir zaferle • J •leleri kuptacak b (1). 

ngiJizler bu maksat için bir piyade tü • neticelenmi;:ıti. 
İkinci Şeria muharebesi: h'ıen · (f 

t•h '. ırkaıı) ile 3 süvari tümeni {fırka:ıı) 
T ııs. etmişlerdi. (1) 

it elnıınrin'de. (-48) inciTtirktümeni {fır· 
aaı) k 

1 
urnandanının (2) emri altında top· 

vantlrnıı Ve mevzi almıı bulunan Türk kuv • 
e eri is 60 . lu e mevcutlu bır tabur, Asya ko· 
nun 703 

c:ut] , , numaralı ve cem'an 200 mev· 
v .u2ıkı bölüğü, 12 makineli tüfek, 70 sÜ· 
arı sah ıı· p ra ve -4 • koıımısuz • mante ı to· 
unt dan ibaretti. 

n T t gı ız taarruzu baıladıktan, cenup • 
an, Tufe 1 ' d"l k '\' Y e ve Kerek ten celbe ı en ta • 
~Ye kıt'aları ıeldikten sonra dahi (Am • 
n an) da toplanan, bu kuvvetlerin yekü· 

P~ dolgun mevcutlu, yani 1000 tüfekli, bir 
•Yade t b · 1 • hul a uru mevcuduna bıle yükse mıt 
~~rnuyordu. (3) 

1
• rnaenaleyh fngilizler Türk kuvvetle• 
ıne k • 

te b e.rıı, en az. 1 5-20 misli fazla kuvvet· 
ulunuyorlardı n·. . . 
lrlncı Şen. muharebesi: 

Şeria neL . .. . d 1 b" • . j •
1
. nn uzerın en yapı an ırıncı n· 

ıı ız ta d 
h 

arruzu 1918 senesinin 2 1 martın a 
•ılad 23 . t • 
1
• 1 Ve martta nehn prka geçen n· 

aı ız kıt' al 1 T l . . .. 1'İ an taarruz annı e nunnn uze • 
(~;k tevcih ettiler. ( -48) inci Türk tümeni 
e 1_ ası) burasını 2-4 mart sünü ıaat ( 1 5) 

JC;adar .. d f S 1 1' rrıu a aa ettikten ıonra a t utı • 
•nıeti . l .. ) . ne, ııerıye çekildi. 25 martta ngılız· 
erın ta arruzu devam etmekle beraber yer· 

L ( *) Birinci makale 16 mayıs tarihli nüs· 
aJnızdadlJ', 

( 1 ) <ıBüyük harpte Türk barbio isimli 
eserden y .. 
k · azan: Franau: askeri muharrırı 
c~hnay (crkinıharp) binbqısı Lar~er. Ter· 
urne eda b• • 1 • "k l 
1
. ...n, llfıye ve iliveler e eserı ı ma 

ey •Yen. Tu·· k ı_ • h .• k ha · r aıaerı mu arrın urmay yar· 
il• y .< ediiuuharp kaymakamı) merfıum 
"

1
• Nihat. 

d ( 2 ) O zaman kurmay yarbay rütbesin· 
il<~ ~ulunan tim diki büyük erkinıharbiye 

•ncı reisi k c·· d"" ( orgeneral, Asım un uz. 
f 3 ) Korgeneral (Asım Gündüz) ün kon-
eransınd ( A 9) " an skeri mecmua numara l 
e nıerbum M. Nihadm eserinden. 

Birinci (Şeria) muharebesinden sonra 

:Şeria nehrinin şark kısmında~i ~·~.taka • 
nın müdafaası vazifesi (VJll) ıncı Turk ko· 
runa (kolordusuna) verilmi;:ıti. Bu konın 
(kolordunun) emrinde ( 48) inci ve mü • 
rettep piyade tümenleri ile bir de ( 7) inci 

süvari alayı vardı. Tümenler zayıf mev • 
cutlu (Jı) şar taburla (Telnimrin) in iki 

tarafında bulunuyorlardı. Her tabura 
8-1 O kilometrelik bir cephe düşüyordu. Bir 
alaylık süvari ise ııağ cenahta bulunuyor • 

du. 
Düşmanın Şeria nehri şarkında bir 

(köprübaıı mevzii) mevcuttu. ( 4) 
fngilizler 3 nisandan 30 nisana kadar 

hazırlandılar ve kuvvetlerini 20 nisandan 

itibaren Eriha civarında toplamağa baıla· 
dılar. Taarruz 30 nisan sabahı (48) inci 
tümen cephesine yapılan bir gece hücu • 
mu ile başladı. Dü§man ilk mevzie gire • 
bildi. Fakat burada çok kahramanca bir 
mukavemete ve 4.5 mayısa kadar, geceli 

ündüzlü Türk mukabil taarruzlarına ma • 
~uz knldı. Burada her iki taraf için de kanlı 
zayiata malolan ıiddetli muharebe.~er c~ • 
reyan etti. ( 48) inci kahrama_n Turk ~u: 

· · saö ve sol cenahları ıhata edıldı; 
menının • 
Salt ile irtibatı kesildi ve tümen adeta mu· 
hasara edilmiı bir vaziyete girdi, erzakşız 
kaldı, cephanesi tükendi; fakat gene se • 
bat etti ( 4). Onun bu sebatıdır ki 24 ün • 
cü Türk tümeninin Şeria garbında ve ( 3) 
üncü Türk süvari tümeninin Şeria ıarkında 
taarru7Jarınn imkan verdi. Nihayet düı • 
man, bu sarsılmaz müdafaa ve mukabil 
taarruzlar karşısında, mağlübiyetini itiraf 
ederek, Şerianın garbına çekilmeğe mec· 
bur kaldı. Bu suretle (ikinci Şeria muha • 
rebesi) de zayıf mevcutlu Türk kıt'aları • 
nın. üstün kuvvetteki Jngiliz kıt'alarına 

(4) ııBüyük harpte Türk harbiıı nin 

tercümesi; ıhiıtiye kısmı. Larıerden ter • 
cürnc, eseri ikmal ve hafiyeler ilive eden 

merhum kurmay yarbay M. Nihat. 
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Boğaziçinin me ğ. 
söyleyen tek Boğazlı 
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Arzı Mev'ut 

K udüs, 16 - Yahudilerle Araplar Kahveci hiddetle atıldı: "Herkes parmağına dolamış, "Boğaziçi 
arasındaki münasebetler cerııin ol- ölüyor" diyip duruyor. Belki kartı yakası ölüyordur. Fakat bizim 

makta berdevamdır. Araplar Yahudi mu· gördüğümüz bir kaç .senedir bu tarafa rağbetin artması, buraların I 
haceretinin arkası kesilmedikçe müzakere· şereflenmesidir. Aleme söyleyecek söz lazım. Herkes mutlak 1 

!ere girişmek istememektedirler. Evvelki bir ıeyden tikAyet etmeli f,, 
akşam Tel • Aviv ve Hayf~da karga~hk- • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lar devam etmiotir. İki Yahudi öldürül

müş ve ikisi de yaralanmıştır. Hayfa lima• 
nında yangınlar çıkmıştır. 

Londra, 18 - Fevkalade komiser ge
lecek hafta, Filistine getirilecek Yahudi 
muhacirlerinin listesini bugün ta~dik ede· 
cektir. Bunların adedi -4000 dir. 

Roma, 18 - (Filistinde çıkan Yahu· 
di gazetelerinden) - Jngiltere gazetele

rinde çıkan ve ltalyan ajanlarının Filistin· 
de karı;:ııklıklar çıkardıklarına aid olan 
malumatı neşretmeleri üzerine ltalyanın 
Filistin konsolosu bu neşriyatın gülünç 'e 
yalan olduğunu bildirmiştir. ltalyan gazete 
leri iğtişa;:ıın, lngilterenin Filistinde tehli
keli bir müvazene vücuda getirmek iste· 
mesi yüzünden çıktığını yazmaktadırlar. 

Filistin meselesi. aylardan~cri gergin 
duran siyaset zincirinin bir halkasıdır. O· 
nu İtalyan gazeteleri gibi mevzii bir iğtişa, 
olarak miitalea edemeyiz. Bu halkanın bir 
tarafında Arap birliği meselesi, Habeş me· Sarıyerden bir ıörünüı 
ı;elesi bağlıdır. Öbür tarafına Akdeniz em· Havalar bu sene hiç J!'lınmıyacak gali • lamasını söyliyerek İçeri giriyoruz. Ve ge• 

niyeti meselesi, Ren meselesi, Avusturya ha 1 •• Hele Karadenizin görüldüğü bu nok- niş bir fincandan lezzetli bir kahve içerken 
meselesi ilah ... bağlıdır. tada oturan bir insanın mayısın sonlarına burnnın eskisi olduğunu söyliyen kahvccile 

Fakat ben ölüm tehditlerine rağmen bir yaklaştığımızı anlamasına imkan yok. konu;:ıuyoruz. 
memlekette yerleşmek için dünyanın muh· Rüzgar öyle sert esiyor kil.. - Burası bir balıkçı köyüdür diyor. A-
telif köşelerinden yola çıkmış Beni lsrail Güneş bu rüzgann soğuğunu ne ka • sıl köylülerin çoiıJ balıkçı veya rençber • 
kafilelerini düşündüğüm zaman, gözümün dar da gidenneğe uğraşsa biz paltolan • dir. Fakat yazlan çok kalabalık oluyor. 
önüne bugünkü Filistin değil, tarihin ı<Arzı mızın kürklü yakalarını kaldırdığımız hal- Kiraya verilen otuz evin her birinin oda • 
mev'ud» u geliyor. Bugün Yahudi göç· de titreşmekten kendimizi alamıyoruz. lan ayrı, ayn tutuluyor. 

menleri arasında bilmem bir ikinci Davut Oturduğumuz kahvenin küçük bahçe -
çıkabilecek midir. Fakat bir zamanlar Da· sinde balıkçılar tuttukları balıkları tabla· 
vut adında bir cengaver Arzı mev'ııdda !ara taksim ediyorlar. Pencerelerinden içi
ilk Yahudi devletini kurmuştu: ni gördüğümüz kahvede bir kaç delikanlı 

Davudun Mezamir'inden 18 inci Mez· iekambil oynuyorlar. 
mur - Ölüm kementleri etrafımı alıp Bu nokta Boğazdan Karadenize açılan 
fesad selleri beni korkuttular. Musibetim yolu ilk gören nokta bunun için eskiden 
gününde düşmanlanm önümü kesti amma KireÇbumuna (Kledra - Toponto) yani 
Rnb bana usa oldu, beni halas etti. Ey Rabi (Karadeniz.in anahtnn) ismini vermiııler • 

Sen pak ile pak olurııun, eğriye muhalif di. 
bulunursun, dertli kavmi halas ve mağrur Fuat Paşanın sadareti zamanında bu 
gözleri zelil edersin 1 Ayaklarımı geyik ıı· köy on iki kişiden mürekkep bir grup ta· 
yak lan gibi yaptın, beni yüklieklere çıkar- rafından Y eni'köy ismile kurulmu~ fak at 
dm, e1lerime cenketmeııini öğrettin, bazu· doksan üç muharebeııinde bu on ikiler da· 
!arım bakır yay gerdi. Yoksa hala Pey- ğılmış ve Rumeli ahalisinin muhaceretinde 

gamber Ermiya'nın bedduası, Yahudi kav· 
minin üzerinde midir;> 

Ermiya, on ıekizinci bib - Rab tara· 
f ından Ermiyaya gelen kelamdır: Ey İsra· 
il oğulları, Lübnanın karları eksik olur mu, 
uzakta akan soiuk sular kurur mu;> Fakat 
sen beni unuttun, kötü yola saptın, ııana 

yüzümü değil arkamı döndüreceğim 1 
Ey Rnbl Onları kılıca '\'e evlatlarını kıt· 

lığa veri Erleri .katlolunsun, karılan evlat· 
sız ve dul kalsın, evlerinden feryat işitil

sin! 
Reıad Ekrem Koçıı 

4 • ..-.. •• ·---- ... 1 
....... •;::..- •• 1 •:::..... •• -

kartı kazandıkları parlak bir zafer halin
de nihayet buldu ve (harp tarihi) ne öyle-

ce geçti. 

* Maksadımız bir (harp tarihi) yazmak 

bu muhacirlerin bir kısmı buraya yerleş • 
tirilmiş ve o zamandanberi bu köy ııeniş· 

lemiş ve büyümüştür. 
Burasile Kcfeliköy arasındaki dağın 

yamacında; biraz evvel gördüğümüz bir 
kaya var. O da i~te Kireçburnunun efsa • 
neei... Bu kaya ımıdık kayan olarak gös
teriliyor. Bizanslı Diyonisyusun rivayetine 

göre bir zaman iki gemici buraya ıelmiı ve 
paralarını bu kayaya koymuşlar. 

Sonra bunlardan biri arkadaşından ha
bersiz bu kayanın başına gelerek bütün 

paralan almak istemiş fakat açılan kaya 
ona yalnız kendi payını vermi§. Öteki • 
nin hissesini ııaklamı§. 

Bir banka muhasebesi kadar dürüst o· 
lan ve hesap bilen bu kayasile çınarları, 
çeşmeleri, ayazmaları, havasının güzelliği 

ile ıüpheııiz ki Kireçburnu BoGazın her 
tarafından seri kalan bir köy deiil •• 

* Kahveciye kahvelerimizi İçerde hazır -

Umumi harpten evvel: bütün dünya ol• 
duğu gibi burası da iyi idi. Bolluk vardı. 
Fakat umumi harpten sonra çok geriledi. 

Boğazın her tarnfı gibi ... Fakat caddeler 
ve gezme yolları, piyasa yerleri muntazam 

yapıldıktan sonra ve otobüs le işlemeğe 

başlayınca burası çok kalabalık olmağa 

başladı. Burnsı Tarabya, ve Büyükdere 
filan gibi pahalı değildir. Onun için ka • 
labalık oluyor. 

- Boğaziçi körleniyor diye söylü) or • 
lar. Demek Kireçburnu körlenmiyor. Bil.1· 
kis parlıyor öyle mi} 

- Öyle yal .. Yoksa herkes ağzınn do· 

lamış Boğaziçi ölüyor deyip duruyor. Bel

ki karşı yakası ölüyordur. Fakat bizim gör• 

düğümüz şey, bir kaç sencdenberi bu ta• 
raf ta rağbetin artmaııı ve burala.rın t.>ref•, 

lenmesidir, Aleme söyliyecek •ÖZ lazım ' t 

herkes bir şeyden ıikiyet edecek. Bilir 
bilmez, anlar anlamaz söz ıöyliyecek. 

Siz bizim memlekette hiç bir kimsenir: 
<1bu da iyi olmuş, bu da güzel, bu da iyi 

dü~ünülmü~» dediğini gördünüz mü} Cö

rcmeuıiniz. Buna imkan yoktur. Eğer aö· 

zume inanmıyorsanız bir yaz günü gelip 

te buralarını görünüz. Rıhtımdn kalaba -

lıktan yürüyemezsiniz ve kira ile tutocak
1 

bir ev değil, bir oda, bir yatak bulamaz • 
11nız. 

Kahvoci yanımızdan uzaklaşırken ie • 
kambil oynayanlar arasındaki §akalar \'C 

kahkahalar etrafı çınlatıyordu. 

Suat Dervi 

değil, İngiliz eeneralı (Sir Jhon Shey) in 
konferansı münaıebetile 1 6 mayıs tarihinde 
>·azmı§ olduğumuz yazıyı tevsik etmektir .• 
Bu itibarla birinci ve ikinci Şeria muhare • 
belerinin cereyan tarz.mı anlatmakla iktifa 
ediyoruz. Allenbinin Türk askerlik sevk ve 
idareııine usul öğretmiş ve ders vermiş ol
duğunu söyliyen ııayın İngiliz Genernlı 
(Jhon Shey), her halde meşhur mareşalın 
Şeria taarruzları ile iftihar edemez sanınz . 
Bu muharebeler ııonunda iki muharip 
taraftan birisinin, diğerinden, askerlik der
si almış olduğuna hiç ıüphe yoksa da bu 

tarafın Türkler olmadıiı muhakkaktır. 

Hayatta Gördüklerimiz 

Osmanlı orduısu başkumandan vekaleti 
makamında Enver (paıa) nın bulunması; 

o sırada Filistindeki Osmanlı ordularına 
General (Falkenhayn) in emir ve kuman
da etmesi; her türlü harp malzemesi bol ve 
hasmından 15-20 misli kuvvetli bir ordu
nun başında bulunması cibi pek büyük 
talih ve te adüf cilveleri sayesinde 
Kudüs fatihi olan meşhur mareıalın da
ha bir çok muvaffakiyetsiz ve hatalı hare· 
kiitı varsa da bunlardan bu yazımızda bnh

sedemiyeceğiz. 

Mareşal Allenbinin bu hareketlerine ve 

eon taarruzundaki hatalı noktalara iee ge

lecek bir yazıda temas etmemize müsaade 

etmelerini ayın General (Sir Jhon Shcy) 

den rica ederiz. Celal Dincer 

Vakit gece yarıeı ...• Suad Derviale 
Beyoğlundayız. Matbaadan geliyoruz. 
Büyük bir apartımanın duvarının köşesi· 
ne büzülmüş küçük bir gölge gördüm .. 

Başını çıplak dizlerinin arnsına koy· 
muş uyuy;n bir çocuk. Yüzünü kendi
tne doiru kaldırdım: yarı uyanmı§ iki 
büyük siyah göz gözlerime baktı. 

- Çocuğuın burada ne uyuyorsun}. 

Titreyen küçük omuzlarını örtmek 

İster gibi kollannı göğsünde kavu~tur
du; 

- Ben çok geceler burada uyurum. 
- Senin evin yok mu}. 
-Var. 

- Peki neye gitmiyorsun}. 

- Bu gece parn kazanamadım. An-
nem döver sonra. 

- Baban yok mu}. 

- Öldü. 

Ekm~k ve pasta 
Cecenin serinliğinde küçüğün Ü Ü• 

hlesi gittikçe artıyordu. Elinden tuttum. 
- Gel seninle biraz konuşalım. 
Suat Derviş: 

- Buna, dedi. Bir çay ic;;irelim 
ısın ın. 

de 

llk rastladığımız pa~tacıya girdik. 

Suat Derviş bir anne şefkatiyle pas· 
ta ını kc ti. Fakat o, tabaktaki bnska 
pastaya uzandı, ve çayına b tırmnk is· 
tedi. 

- Batırılmaz çocu·um bak hu kcııİ· 
leni ye. 

Mütchan•ir, sordu: 

- Niçin}. Ben ekmeği her zaman 

ıuJa batırırım. Eğer ateş bulurs k n
nem çay pişirir, onda ıslatırım. 

- Ama o ekmek J avrum. 

- Peki bu nedir, bu da üslü t km k 
değil mi} •. 

Muazzez F .AJK 



8 Sayfa 

Aksarayda ev basan ikinci haydut ta 
ele geçti 

Necati yakalandıktan sonra resmini almak ve kendisini görmek 
nzere bekleşen ıazeteciler 

(Battarafı 1 inci aayfada) daya teveccüh etmitler ve bir anda o-
si karşısındaki nişanlısı Müzeyyenin daya girm~lerdir. ikinci şube müdü -
evine gitmiş ve kendisinin lstanbul - rünü tanıyan Necati yakalanacağını 
dan .kaçmak mecburiyetinde olduğu - anlar anlamaz hemen pencereye koş -
nu söyleyerek beraber gelmek isteyip muş, fakat evin etrafını sarılmış bir 
istemediğini Müzeyyene sormuştur. vaziyette görünce teslim olmaktan 

1 (; yaşında bir çocuk olan Müzey - başka çare bulamam\~ ve nişanlısını 
yen bu maceranın sonunun kendisine son bir defa kucakladıktan sonra hün
neye malolacağını düşünmeden çılgın gür hüngür ağlamağa l:.a~lamıştır . 
bir sevgi ile sevdiği nitanlısının bu Necatiye, Mehmcdin suçlarını itiraf 
teklifini kabul etmiş ve o gece evden ettiği ve 3 beşibir yerde, bir altın kös
kendisine lüzumlu bazı eşya aldıktan tek, iki bilezikle Nadirı"-nin kocasına 
sonra Necatiyle birlikte evden çıkmış- ait bir istiklal madalyesinin topraktan 

tır · çıkarıldığı söylenmiş ve kendisinin de 
Necati ev kinbyor bu haydutluktan hissesine düşen para 

Necati lstanbuldan bir an evvel kaç- ve mücevheratın nerede bulunduğu 
mak için her çareye ba~ vurmağa baş· sorulmuştur. 
lamıştı~. Nezir ism~nde bi~ akrabası Hiuetine dü.ten altınlari bozdurmut 
v~~ıt~sıyle yaptırdıgı tahkıkatta ~en- Necati artık en ufak bir kurtuluş ü
dısının İs~anbuldan . t~kam~!acagm.a midinin bile kalmadığını anlRyarak 
kanaat getıren Ne~at~ ~ır mu~det hır hıçkırıklar arasında suçunu itiraf et -
yerde saklanmak fıkrını ve p~anlarına mif ve altın liralarla beşibir yerdeleri 
daha uygun bularak, gene Nış3ncada akrabasından Nezir vasıtasiyle nere • 
Müzeyyenin evi~in arka tarafı~da üç lerde bozdurulduğunu söylemiştir. Bu
beş ev aşırı Hatıce namında bır kadı- nun üzerine polis beşibirliklerden bi • 
nın evinin bir odasını k\ralamış ve o- rini y ako oğlu Nesim isminde bir sar
rada Müzeyyenle beraber saklanmış - rafta bulmuş ve almlftır. 
tır. Necati zabıtanın kendisini bu ka- '> l ı· bed d Oh T 

w • • - a tın ıra estan a anes er-
dar aramayacagını zannetmıştır. . d 1...-a"b" ı·k d s· k "d 

F k ı . d b"4 b d zıyan a, yarım ~ı ır ı e ır ecı e 
a at po ıs e ta ıı O{! urmamış . . 

ı . ·· d .. l'" b" f ı· . . bır sarrafta bulunmuş, Jerı alınmış, 
\'e gece ı gun uz u ır aa ıyet netıcesın fi d l" .. d.. l .. w .. lb 
de bu kurnaz ve cür'etkar hırsızın izi- sad"lrr~ ]ard. a po ıs mu U' ugune ce e-

. k f w ff k I ı mış er ır. 
nı es etmege muva a o muştur. . . .. . . 

D.: ·k· · be ··d·· .. N t" Necatının uzerınde hır de bıt;ak bu-
un, ı ıncı su mu uru eca ı, l M·· · · b" d 

b" · · b .:d .... K .k. . unmuştur. uzeyyen, evmın ır o a-
ırbınc~ ~u ~ mku uru amkuran, 1 ıncı sını tuttukları Haticenin de bazı eş-

şu e _ ıncı ısım mer ez memuru l l 
T f .k .. .. .. k k va arını ça mıştır . ev ı , uçuncu ısım mcr ·ez memuru • 
Cevat, üçüncü komiser Saim Nişanca- Necati Haticenin evinden çıknrken: 
daki Haticenin evine g!tmişlerdir. Evi - Mehmetle yüzleşelim, büti.in ça-
abluka eden polis amir ve memurları lınana altın ve mücevhc!'lerin hepsini 
Necatiyi bir odanın penceresinde gör- ortaya koyacağız, demiştir. 
dükleri halde Necati kendilerini göre- Necati, kendisini Mehmet le f smailin 
memiştir. teşvik ettiklerini söylemektedir. Mü -

Necati kaçmıya çalıtıyor zeyyene gelince o mütemadiyen a~la -
Memurlar kapıyı çahp içeri girer maktadır. Zabıta şimdi de lsmaili ara

girmez, doğru Necatinirı bulunduğu o· maktadır. 

·----------~---~-ltalyada verilen kararlar 1 Garbi Habeşistan hala 
(Baıtarafı ı inci sayfada) Habeşlerinelinde! 

tatbik eden devletlere kartı zecri tedbirler (Battarafı ı inci aayfada 

tatbikini tetdit için alınan yeni tedbirlerin nm tahliyesinden sonra Gora çekilen' 
hedefi hotnutsuzluğu göstererek ali.kadar H 

abeş hükumetinin vazifesini yapmadevletler üzerinde aluülimel yapmak, zec· 
ri tedbirleri tatbik eden devletlri Milletler ğa devam ettiği ve İngiliz hükumetinin 
Cemiyetinin haziran toplantısında. zecri vazifesini yapmağa devam ettiği ve 
tedbirleri qaya hazırlamaktır. Bu manev- f ngiliz konsolosunun Hab~ş hükume
ranın muvaffak olmasa fiipheli ıörünüyor. tile temasta bulunduğu anlaşılıyor. 

İtalyanın Harp Bütçesi için Bundan İtalyanın Garbi Habeşistanı 
Aynlan Tahaiaat henüz işgal etmediği tavazzuh etmek-

Roma. 20 (A.A.) - Resmi p.aet• tedir. . 
laarbiye ve müatemlekit nezaretleri için i- lngiltere hükiimetine nazar~n vaziyet 
ki milyar kark bet milyon taluiaat kabul Londra, 20 -- Bugün Avam Ka • 
edilmit olduğunu ve İtalyanın zecri tedbir- da b" ) E=' ..J 

.. . . ld·~· k marasın ır sua e cevap veren ~en, 
lere karfı vucuda ıetrmllf o u5u mu •· baz H be '-- la .. · 

h .• d . A tt h f ı a f ma1U1m rının henuz ışgal 
Tetnel cep esını annı ıure e mu a aza ed"I . k 

·ed _. . --LA d ı mı yen topra lar üzerinde asavışı 
ecegmı ya~,• ar. h f . . 1 k . 

M .. t ı-ı-~t 1 x..-- 700 b b" mu a aza ıçın ça ıfma ta oldukları ve us em CKa nazır 15 .. - , ar ıye 
nazırlığına 800, bava nazırhiına 400, bah- fakat bu hususta tafsil~t vermiyeceği-
riye nazırlığına 200 milyon tahıiaat veril- ni bildirmiş ve diğer bir suale de ce -

' mit ve henüz doiu Afrikasında bulunan cap olarak, Habeş imparatorunun ha
askerlerin aileleri için de 45 milyon tahıi- reketinde serbest olduğunu, yalnız 
aat kabul edilmİftİT. İngiliz kontrolundaki toprnklarda bu-
--·-·····•••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••-· .. ·····- lunduğu müddctce, her türlü hasmane 

P E H L İ V A N hareketten sakınacağını ve f ngiltereye 

G O R E Ş t gelmesine hiç bir mani mevcut olma· 
dığını bildirmistir. 

SON POSTA 

Yarınki harp Ren' de değil, 
Akdenizde olacak! 
(Baı taralı 1 inci •ay/amada) 

ki Akdeniz meselesi ve f n~ilterenin bu su· 
lardaki deniz kuvvetlerinin istikbali oldu. 

Biz ötedenberi, Avusturya imparator· 
luğunun yıkılmasından vücut bulan, büyü
yen, yahut küçülen devletlerin istikbal me· 
selesinin İngiltereyi fazla alakadar etmedi· 
ğini, bunların kendi aralarında, Fransa ve
ya İtalyanın askeri müdafaasına lüzum gös
termeden anlaıımalan, lngilterenin bu çe· 
ıit kavcalara giriımemesi lazım geldiğini 

söylüyoruz. 

Jngiltere bir Avrupa devleti olduğu ka
dar bir Asya devleti ve bir Afrika devle
tidir. Bu itibarla Avrupanın cenubu garbi· 
sinde vukubulacak tahavvüllere lakayd 
kalabilir, fakat Asya veya Afrikadaki va
ziyeti üzerinde tesir edecek tahavvüllere 
lakayd kalmasına imkan yoktur. Hele bu 
tahavvüller, Jngilterenin deniz kuvvetleri 
üzerinde tesir edecek istidatta ise, lakayd 
kalmak ihtimali ortadan büsbütün kalkar. 
Milletler Cemiyetinin Habeıist11nda uğra

dığı muvaffakiyetsizlik bu yeni meseleleri 
ön safa getirmiı bulunuyor. 

Garpta emniyet meselesine, hiç olmaz
sa yirmi beıı yıl için, halledilm:ş nazarilc 
bakmak, artık mümkündür. Fakat İngilte. 
re ile ltalya arasındaki münasebetlerden 
doğan meseleler halledilmediği takdirde 
gelecek harbin mevzuunu teşkil edecek 
mahiyettedir. Sonra bu meseleler, Alman. 
yanın prki Avrupada ne yapacağı ile de 
son derece .alakadardır. 

İtalyanın Habeşistanda kazandığı mu
vaff akiyetler f ngilterenin Şarktaki bütün 
vaziyetini tehdit ediyor. Sudan ve Mısın 
ihya için Tana gölünün sularını çevirmek 
meselesi, bu tehditten doğan tehlikelerin 
en zayıfıdır. 

Daha mühim bir tehlike, ltalyanların 
Habeıılilerden siyah bir ordu tC§kil etmek 
için işe yarayacak malzemeyi bulmaları

dır. Fakat en mühim tehlike ltalyan hava 

kuvvetlerinin Akdenizdeki lngiliz üslerini 
tehdit etmeleridir. Deniz üzerinde hareket 

eden zırhlıların tayyare bombalarından ne 
derece müteessir olduklan bugün tetkik e-

diliyor. Fakat, henüz bu yolda esaslı bir 
kanaat elde edilememiştir. 

Bu mesele ltalyanın tayyareleri derece
sinde tayyare yapmakia hallolunmaz. 

«Akdenizin co~rafyası, bu meseleyi çe
tinleştirmektedir. Çünkü Akdenizin garp 
kısmı ile prk kısmı arasında yüz mil ge• 
nişliğinde bir boğaz vardır. ltalyan üsleri 
ve bütün kuvvetleri bu boğaza çok yakın 
olduğu halde ingiliz kuvvetleri ana vatan-

Mayıs 21 

Son Poıtanın Tefrikaıı: 46 Ya.zan: Oaman CemaJ 
O akşam meyhanede içki ile birlik- yapıştı, fakat yapışmasile beraber: 

te bir çok tuzlu mezeler yemit olan - Aaah... Anacağım! ... 
Hasanın içi yandı: Diye olduğu yere yığılması da bit 

- Kuzum Zehra abla, sana zahmet oldu, çünkü o da vurulmuştu. Hem dı 
amma, şu kuyudaki aşlama suyu bir ta kalbinden 1 
daha çıkarsan da kana kana ben bir da- * 
ha içsem 1 Hasana artık dünya zindan olmuf" 

Zehra zifiri karanlıkta diz boyun - tu. Zehranm bu ansızın ölümü bütüo 
daki ballıbabalar arasından kuyuya felaketlerin üzerine yaman bir tü1 
doğru giderken birden bağırarak ge • dikmişti. 
riye fırladı: Ertesi gün Zehranın cenazesi ev • 

- Aaaay... Aaaay... Kışt, kışt f. .• den kalkarken sol diz kapağı sargılat 
- Ne var Zehra, ne var~ içinde yaralı ana, başını dayadığı alt 
Zehra soluk soluğa çardağa geldi: kat pencereden: 
- Galiba yılandı 1 - Zehra, Zehra, kıymetli anani. 
-- Yapma 1 sevgili Hasanını, sarı papam bıraktdl 
- Az kalsın, bacağıma sarılıyordu. da nereye gidiyorsun} 

Kafirlerin tam azgın zamanı 1 Diye hazin hazın ağlıyordu. Fakat. 
- Öyle ise ben vaz geçtim a~nlama bağırmıyor, haykırmıyor, ortalığı vcl

sudan, haydi içeriye girelim, ben küp- veleye vermiyordu. Haaan pek bitkin
ten bir su içip artık eve yollanayım 1 di. 
Kalktılar, Zehra çardakta asılı feneri Cenazeyi, arkadaşı Hilmi ile neta
eline aldı; ışığı otların arasına doğru meli Bahrinin kollannda klh tıkanık
uzatarak evin avlusuna yürüdüler ve !ıklar, kah hıçkırıklar içinde takip edf .. 
onlar tam bahçenin ~iğinden içeriye yordu. Medihanın amcası ara sıra yan" 
birer adım atıp ta bahçe kapısını sür- )arına gelip Hasana limon, kolonya, e
meler, sürmelemez, üst kattan bir şan- ter kolıclatıyordu. 
gırtıdır koptu: 

- Ne oluyor? 
- Hareket oluyor 11 
ikinci bir şangırtı daha ..• 
- Ayol bu hareket filan değil, bi-

risi camları indiriyor. 

Hasanla birlikte Hasanın anası, br 
bası, Medihanın amcası o geceyi Fat• 

ma hanımın yanında acçirdiler. 

(Arkası var) ___ ,., ... ..,......,_.., _____ ,,,_,.. ___ _ 
Yukarıdan Aygır F atmanın gürül • 1 ı 

tülü sesi: 
- Zehra sokağa fırla çabuk, sokak

tan bahçe üstündeki camları indiri -
yorlarl 

Zehra sokak kapısından yıldırım gi
bi sokağa fırladı. Hasan ne yapaca -
ğını şaşırmıştı. Bir kaç saniye sonra 
gecelik halile Fatma merdivenlerden 
atladı, Hasana: 

- Sen buradan bir yere ayn ima 1 
Deyip hemen duvardaki yeldirme, 

başörtüsü ile bir kenarda dayalı kalın 
sopayı kaptı, kızının peşinden koştu. 

Hasan, şimdi çok fenalaştı. Gecenin bu 
vaktinde bir evin camlarını taşlamak 
ne demekti? 

O ev ki ana kız iki dul kadının evi 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

perşembe 

Bir dimal 
Trombozi vak' ası 

(*) 

Altmıı sekiz yaıında bir kadının 
muayenesi için davet edildim. 

Dili tutulmut-
Sağ taraf el, ayaiı da uyuımaia 

baılamıı. Gündüz yediği fazla yemek
lerden sonra gelen bir baı dönmesi ve 
çarpıntı, göğüs bkanıklığıyla bu huta• 
lığın meydana geldiiini dolapn dili1le 
anlatmağa çalışan hastayı teskin ede· 
rek muayenemi yaptım. 

dan çok uzaktır ve bütün İngiliz kuvvetle· 
rinin ancak bir cüz'idir. idi ve kendisi şimdi, bir iki ay sonra 

Sol Kilyede, ana damannda Aort• 
da kifayetsizlik. tansiyon 2 3 • l O da. 
Damardan kopan bir parçanın dimai 
ıiryanına ıeçerek idrarı bkama ıuretile 
bir felç meydana ıetirdiğini teabit et· 
tim. Ve derhal: 

Bundan başka İtalyanın Em~eryalistik damat olarak temelli geleceği bu evde 
ihtiraslarının büyüklüğünü anlamamak misafirdi. Bu ne rezalet, bu ne kepa • 
doğru değildir. Gerçi Habe§istan İtalyan- zelik, bu ne alçaklıktıl Şimdi hep pen
ları bir müdaet meşgul edecektir, fakat cerelere üşüşm\iw olan elilem buna ne 
ltalya ile ln_giltere arasındaki husumet de· diyecekti) Hele kendi anası bunu du • 
vam ettiği takdirde İtalya ne Habeşistan k yarsa buna ne mana verece ti) Aca • 
ile, ne de başka bir §eyle kanaat edemez· 

Sonra bugünkü harp 1914 harbi gibi ha bu alçaklığı, bu namussuzluğu ya-
değildir. O zaman kitaba göre harbedili- parak pişmiş aşa soğuk su katmak is -
yordu. Bugün kitap falan kalmadı. tiyenler kimlerdi) Zavallı delikanlı so-

Fakat bütün bu tehlikeler bugün ancak kak kapısında bunları düşüni!?ken gö
bilkuvve mevcuttur. Tahakkuk etmiş teh- zünün önünden Arap Zeyneller, To
likeler deiildir. Ancak İngiltere bütün bu puz Süleymanlar, Çapraz Salahaddin
tehlikelerin mevcut olduğunu tanımak Jer birer birer geçit resmi yapıyordu. 
mecburiyetindedir. İngilterenin yeniden si- f akat Hasanın bu meraklı, heyecanlı 
lahlanması bu yüzdendir. 

olduğu kadar azaplı hali çok sürmedi. 
Habeı hıidiaesinin verdiği dera, Millet• 

Evin arka taraflarından ve derinlerler Cemiyetinin ancak azası tarafından gÖ· 

Kan aldım. 
Bapnı yastıklarla yukarıya kaldıra· 

rak yatardım. 
Müesair ilaçlar verdim. 
Süt perhizi yaptırdım. 
4 günde dili açıldı. Üç ayda el ve 

ayak hareketleri başladı. 

( •) Bu notlan k•İp aaklayıım, 79-

lııat bir alMime Japlfbnp kolleluiJoa 
tapmaz. Sıkmb anumamda ba nott.r 
IMr doktor sihi imdachaıza 1etifebilir. 

Bir polisimiz otomobil 
kazasında öldü ze alınacak fedakarlıklar niabetinde iş gö- den acı acı, boğuk boğuk bir feryattır 

rebileceiidir. koptu: (8aftarafı 1 inci sayfada) 
Almanyanın cenubu şarki Avrupada -- Ölüyorum r.. Can kurtaran yok Mektebin eczanesinde ilk tedavisi ya• 

1. k. ·· f.k. 1 A 1 1 d t 1 ( d t 1 pılan zavallı polis memuru kaldırıldıiı Be· son eme ı, es ı mutte ı ı o an vuıturya • mu... m a .. m a .. 
Macaristana yeni bir şekil vermek, nüfu- Derinlerden gelen bu acı acı, boğuk yoğlu Zükur hastanesinde akşam saat al• 
zunu genioleterek prka giden köprülere boğuk feryat çapraz Selahaddinindi. tıda ölmüıtür. 
hAk' ı k k" ·· ı h kk k k Şoför Hasan yak.alanmıştır. Kua a ım o ma ve es ı ruya arını ta a u Ana kız tecavüzcülerden ikisini açır-

. k H b B -d d k d hakkında tahkikat yapılmak.tadır. Kaza• ettırere am urgtan ag a a a ar he- mışlar, fakat birini mahallenin sınırın-
. h"b· ı L S b" ya ••bit olanların söylediklerine göre po· 

gemonı aa ı ı o maua onun ır 11tan yo- da ve en tenha bir yerinde yakalamış - :r-
lunu tutmasına ve Akdenize sarkmasına lia Nasıh deniz kenannda tetkikat Hn•· 

lardı. Aygır Fatma elindeki kalın sopa- aında arkasına bakmayarak geri geri gi· 
ihtiyacı yoktur. Akdeniz veya Adiryatik- Seı~ı_ dd" · · l" 
t k k 1 k R ·L. •1 Od yı uuıa ının neresı rast e ırse ora- derken otomobilin r•murluguw na çarpmıt en uza a ara omanya tarııu ı e e• ır-

saya ve Karadenize varabilir. O halde 1- sına Allah yarattı demeden olanca ve yere yuvarlanarak yaralanmıştır. 
talya ile Almanya arasında tehlikeli bir kuvvetile indiriyor, Zehra: Hastanede nezfi dimağiden öldüiü bU· 
ittifak için zaruri olan malzeme mevcut· - Yeter anne, vurma artık, geber- dirilmiştir. 
tur. teceksin 1 

Acaba hava kuvvetlerinin Akdenizi Dedikçe: 
kapalı bir deniz haline getirmesi ve İngiliz - Gebersin keratanın evladı 1 
donanmasını bu denizin iki medhalini tıka· Diye d(\ha fazla yıpwtınyordu. Bir 
yan birer mantar vaziyetine düşürmesi aralık nasıl oldu, Zehra farkında olma-
mümkün mü? 

Mümkünse şarkın atisi, deniz kuvvet
lerinin tesir etmediği bir takım ordu hare· 
keti erine bağlı olmaz mı) 

Habeşlileri yenmek ve İneilterenin sulh 
gayelerini mağlup etmek için İtalyanın 
yaptığı münakaleler karşısında Jngiliz do
nanmasının aldığı menfi vaziyet bu suali 
sorduruyor. 

dan anasının: 
- Ah vuruldum Zehra! 
Dediğini duydu. Selahaddin, can 

havlile çıkardığı sustalısını Fatmanın 
diz kapağına şiddetle saplamıştı. V u
ruldum Zehra sözünü duyan Zehra, 
hemen fırsattan istifade ederek kaçma
ğa yeltenen Selihaddiniıı emeainden 

., .. -· ... -· -·----
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S.on PJJS fanm telr.lklll.: 27 
~.a.ııuı~ Ronald JCnoK hadiselerle pyt\landı. İf ba,ina 'laınlerin 

r---,;,....,;;;,;.;:,;;,;;:::..:.::::;:~----- geldiği, iş başından kimlerin ııittiği de· 
lngilterenin en tanınm" .olta :ıo• dikoduları halkı meşgul ediyor ve her· 

bıta romJmc .. ı M11rıer>' A.llingtoıı, kes İlham Kaynağini ve llhaın kayna·ı 
Anthon)' B,rklc)', Freema• Villa 
Çrolt., Fat/Je,r Ronalcl Knox,, Da.- ğının esrarengiz ollimünu unutmu' 

rotlty Sayer~, Rusaell Thorndike gibi g'örünüyordu. 
'ltahramanları meçhµl oltı ;za1'ıta Fakat ötedenberi fırka hayatinin, lf.'tif :::.ı~~~~tt 
romanı ya2uyor ve katillerin lıeffi- fırka mücadelelerinin fıkır fıkır ;lcayna-

1 

ni ln~ilt•re1tİft en marul zabıta mti- dığı bir memleketti. Uslu durmak, 
lettifi «Geor6e Corni•h» • fHr•Jır- emniyeti sağlamlama'k, huzur i_çindo 
'jlor/..,.. :BaolarJ.aa f':r~envuı Vilb .Crplt~ ;ı. /:%H'.tJty .S11~ri,isa .-erleri· yaşamak, sakin bir ®va içinde Çil~ -

. 
' 
e 

r 

r 

ın 

ni ı>lıudıın•~ Poli• Jniil.«tiıi -'e lilı- mak, bu mtın>leket ,.siyaeıtlcriniıı klrı 
rini anlattı. Şimdi üçuncu muharrir dejikli. He1keşi hoşnut eden bu şua· 
.ll.ovııld KJJ.oz,ım c•eri 1'afl.11PU1tır. jt bunla.fı rehat11z ediyordu. Er aes 

Bu eıer bitince g•ne poliı miif et· bir hadise bahane ~JflCek ve yfJnİ bir e 

..tiJinin ltetili "'1S&l ffl)'İıl ıettijini iten· har.ek.et hazırlanacak. yahut ıbiikMan9"' a -<li-'_,a.;;i;..z_ın.'1.;..a;.;n ... cli;;,;ın;l.;e;;J!eC,;;;e;k;,;•;.;i;;;n,:i~:;.;· ___ .... Jtin biraz gevşek davranmuı söZetJe ~ ;f'jci •oalaruıdao ~.anna - Leva'd. hin· Do~rııAUMaoriJerinibu huyuruı.cliyec.ek yDk a 
..t...= ..ı~L.....: J....:~'-·"- t b diat.ao .c:ıev.i.zi YAiı j9İ .ile ~ Abraham tur: mallarını doat~n 4!fli.ı;gemezJer. Veli· ı 

n~k "e uir QjU ıx:ı 111"&.Wuete • • c.ldacuı, ta yukmı kattaki tbalk.ondan: aht bana cimrilik etti de.em inanCimu:naz- ~ 
Cener•I A1meda bu vaı:lieyi <yapt1k.. 

tan ~nra evine.döndü. 
DütüllDlek 'btiyaan<la :tai. IF.bt çok 

ıeçmeden polis müdü11~· V.ayinbergİn 

lelerek generali ~me'k -ietediğini bil • 
dıİl'di ve derilal kabul ohmdtı. 

General sordu: 

;--- 'r' eni bir şey var mı? 
- Var gerıeraH 

1
- Nedir'> .... 

- 'Bizim bütün tahkikatımız itham 
Kaynağını, yabancı 'bir elin öldürmedi

iini gosteriyor. 

- Asık öyleyin t 
- Y a,ui, bu suikast konağın içinde 

liazırlanrnış ve tatbjk olun.muştur. 
- Bu vaziyet karşısında ne yapma

?1 düşiinüyorsunuz? 

bUı edilecekti. Buna iatkh -vennemek { ft'• Whiaky time! dım. Ama hemen aklıma bir masal geldi: 
için hükumetin daima uyanık, &iima 'Onun için günün hangi saati «whlSky» ı<- Ne yapayım? aeaim; oomiz .ae bir 

kuvvetli, hatta daima sert clavranma· vakti değildir ki~ Ama iyi çocuktur. kıza tutulmuştuk1 

81 

gerekle:Şiyordu. Aşağı katta, Cleponun önünde, su1Üstü ((Ratu - ni - V12la keaet' et6. 

General Almeda meoıleketin huyu- çevirilmi§ koca bir kaplum'bağa, göTaüğü «- lhr:in1z .de bir ıkın ı:m tutııldu·1uz.~ 
bu airr muameleye kendine göre isyan e- dedi. 

nu ;yi bildiği için, plan dairesinde ha· dip duruyordu. İhtiyM, Çiikin lbir lkap um- «Gerçekten iiziilmi:iştü. F.iı:i adalaıuıda 
re.ket edecek. llhalll Kaynağı sayılan B bağa; elleri oüzzamlı, gapaı egze.malı bir Jk • ı;ıa"k~ cdmez. ıRatı.ı ık.endi .mexı -

1 
ugün medeni memleketlerin ço· Garoba'ırun eerarenııiz katlini kendi e- .... d .. h f 

1 
. b hay"·an. ıünu pifirtip yemek ıiçiıı üzerine kketlerinin adetlerini düJiinüyor, böyle 

.L h"d' .. gun a goze çarpan ura e erın ve a· de ..... ,a :vere.eler zannederim pek razı ol • b. '-d .b. ı:.....L.t) b "l · 
1
-' 

hinde istismar edecek ve ıul.< a ıee U· tıl itikatların bas, ında, tikırık ayna)> ..,... rr meseR! e ır ve~ a oy ç.ı.iuwye-maz.dtm. Bunu Abraham'a da söyledim. ceğini anlıyordu. 
zerinde yapılan tahkikatı, kendi mak.- hurafesi gelir. Bu hurafeye göre bir a. d d 

3
' b ıE d d Al - .ıx:n e yemem eı;u; ama onu, u - .<<- vet, e im, manya impa.raloru· 

satları ve gayeleri lehinde istismar et· aynayı kırmak ölüme sebebiyet verir, xanın Jeiai Ratu • .ni Vula .getirip hediye ınun öz kızına gönül vermiştik. .. Kıral bem 
nıeyi ihmal etmiyecekti. yahut yedi yıl süren talisizlikle re yol etti... Sonra benden tabancası için biraz .çağırttı, bir baraak viski i{ırdi ama son-

Bir kere yüzbaşı Varkos'u doğru ,. açar. . barutla kur~un, bir kaç zoka bir bıçak, bir ıra da: 
d d v • t'c ap etmek laıımdl ve ıf.skıdenberi aynalara ba'kıp ta1iden şişe <UlğTJ - yiyen», yani aspirin istedi... «- Neler de i~ittim? dedi. GCJumun 
"". _ogruyı~ :• 1 ; •• ha .,bilird" bahsetmek, kayıptan haber vermek Oğlu aömleğini çalm••· bir ae gömlek al- l>0şuna giden bir Vahôul'ye l<odmıadan 

bu ı ,ıtnccus. .tr.eJlı ısı faT ı. aClettir. Eski ıy nnanistanaaki falcıların ıdı. ı:öniil -mü ~erdin} '\':kıl lkarflIIld.an 'r .aa-
Vıü.Zba;uyı geoetey.in ~ağırttı ;ve o ~ ~ b'' l l d B .. d r1. - E sonra? fıa gözüm gön:r:ıesin L.. ıBen de ıkalk::bm bı.ı· 

çogu oy e ya•nr ar ı. ugun e ·oun· l ·~· . . . . . . 

nun 
hakkınc!Jln son derece lUtufkar l · l . · d" f a·l ., ..... d. - stedıgını verdım, ıııttı. Onunla ıyı ır.alara ,geldim.. 

arın ız erme tesa u e ı rneıue ır . . # • • . . . . . ı8eçınmezsem UTacla yanm k1lo cevıı: lbile ıcıRatu - ni - V.u'la bana hak Jterdi. - YüzhaşJ V.i\rkosl• .bütü» m!.lha -
fl%'lan tevkif .etmek v~ bunlan iş!icvan 

k 
.,.- davrandı: 

ebxıe • (Arkası var) 

Eskı msanlar ilahların ırade)erını ._ 1 H · • CL lı __ ı• .1- _c_ ı._. 'ı bu ad · ' ıuu amam. ept1ın1 nuc evaı a uı;apbnı:ım. ı.ı~nra .onun yaxwuu ,..e r au 11te· 
ayna1ann içinde gördüklerine 1nand1k- O Chuche'\'al .domu'Zu f'Tanmı bile değil - diğim kadar eeıviz toplattım. Cbucheval do
ları için aynala~ı kırmayı meş'um bir miş, Nusne'li bir mele.zmiJ. Ama o herifin ınu:zu yedi kat yerin dibine geçti. Görü .. 
hareket sayar; ve kendilerini 'batıl in- ı:le bit kere sırtını yere getirdim! ... Siz: be· yoı:sunuz yal Ratu bana klZlDl da verdi. 

- ıE~at .bımla.rın .hepsi f lham Kay
nU.Jlt!> adMtw,ıydı. K.e.ndisi hiayaunı 

,bunlara tevdi etmi~. Çünkü .bunwa 

eın.niyet .odiymdu. . -
l 

1 
- t),0ğru, U-kat anoiy.d v.e ıit.iovıdı 

.Uiatimal dihrıiş 111e JceJldi.j e;u:ınjyd 
edilnu~mesi ılizım celen adamla.na ı.@l • 

niyet dmek ,-ii:ıÜnden bu lkıbete :ui· 
l'eını"fiır. 

- Fakat bu stra<la yüz:heşı \! arko -
•un tevkifi, çok fena bir tesir yapar. 

Belki de bir karışıklığa sebebiyet verir. 

,Varkosun ıfırkadaki nüfuzunu biliyor· 

•un. Sonra orduda kendisine bağlı olan 
zabit1er çoktur. Onun için tedbirli dav· 
ranmak 1aı:ımdır. 

- Çok doğru aöylüyorsunuz, gene· 

ral 1 Fakat benim kanaatim, Uham Kay

nağının ortadan kalkması yüma~ Var· 
koısun 'hazırladığı bir suikast neticesidir. 

- Olabilir. FR"ket ai:lı.ın adım hare

ket etmek icap ediyor. Siz, biraz yavaş 
davrımın. Ben ce tedbir atayım ve ya· 

ı>ac.ağmız tevkifaJ:m bir hadise çıkar -
rnamasını temin edeyim. Siz de y.iiz -
başı Varkos ile adıunlarmı tarassut e .. 

din. Ve kasmalarına mani olun. Ar.ada 
ben Varkosu da görür ve ağzını ara • 
rım. 

Başüstüne genera1. 

Genera l Almeda, Var1rnsun teh1ike~i 
bir adam olduğuna kanidi . Fakat onun 

lıha.m Kaynağını öldünnesi için kuv • 
\>etli bir sebep, bir saik bulunması la

'llmdı . Her şeyden evvel bunu anla -

ınak, ikisi arasındaki münasebetlerin 
iç yüzünü tahkik etmek gerekti. On
dan 11onra ele geçecek ipucu sayesinde 

lrlüsbet bir neticeye varılır ıve alınacak 
tedbirler, vakit geçirmeden alınırdL 
Fakat İlham Kaynağının aı çok itimat 
ettiği adam birderihire tevkif edilecek 

olursa, hadisenin tesiri çok fena olur
du. 

General Almeda bütün bunları po • 
lis müdürüne tatlı ıtatlı anlattı ve bu iz 
Üzeritıde yürümesi :ıiçin talimat verdi. 

Polis mi.idürü de ,generalin talimatı· 
?1 son derece makul görerek Varkosur• 
iç YÜzünü lc.esfetmek üzere çalısmağa 
haşladı. · • 

General. gününün geriısini siyasi a · 
daınları lrnbul etmek yeni d evlet ri • 

calini seçmekle geçirdi. 
Efkarı umumiye, bir kaç gün bu 

____ ............... 8.,.,, •••• , ...... _ ....... ~ ... ·---

~\tfilllllif ,,,Yt 
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Htç bir ıexkek yüzü buna 
teveccüh etmiyor. DiğeJ aenç 
ık.ızJarın baloya ve gezmeye 
çağnldıklarını, hatta izdivaca 
hile talip çıktıiını ıörünc.e .&· 

· deta .gıpta ediyorum. Falcat 

~ biri bana bakmıyordu, se
b ebjni de biliyorum... Çirkin 
bir tenim vardı. Cıldim siyah 
noktalarla ve açık mesameler• 
le dolu idi. T eveseül ettiğim 
hiitün tedbirlerin ıbiç biri fay .. 
da vermiyordu. Fakat, bir 
kimyagerin tavsiye ettiii yai
sız beyaz T okalon 'kremini tee· 
rübe ettim. Bir kaç gün sonra, 
ci1dim daha heyaz ve daha 
nermin bir ıbal kabetti. Bir 
hafta nihayetinde ıhiitün siyah 
noktalar ve açık mesaın.eler 
tamamen :ı.ai] oklu. Cildim be· 
yazlandı. ve yumuyadı. Artık 
kıskanç deji1im. Şimdi tesadüf 
ettiğim bütün erkelder bana 
güler yüz: gösteriyorlar. Beyaz 
r.eııkte.ki T oka'lon heminde 

ue krema ıve muaafia z.ey# 
tin yağı mevcut olup bunlar 
"ınesamelere nüfuz: ve sabun 
ve suyun izale edemediği gay
risaf madaeleri tamamen si· 
derirler. Ayni zamanda Cildi 
beeliyen ıve gen~en )by

metli .unsurlar da vardır Her 
kadın hatta ya~ hile oha az 
;zaman zarfında aenç kızların 
bile gıpta edeceğ.İ açık, taze 
ve cazip bir cilde malik ola

bilir. 

katlara kaptıranlar ,bunun bir ölüm nim W:abine'mi. if-afuni'yi gö:rdiinüz .m\H Ama hay1i tereddüt geçirdi. Bana: 1 
haberini ihtar ettiğini söylerlerdi. "Bu· ıHiç .de ,irkin kız değildir. değil ıni} Onu C<- Bilmem 1 dedi; sen, az 'kalmış Al· 
gün de modern bir çok insanıarın bu Chucbev.aJ İtilc.rrnit·· lfafuni, Ratu - ıni • mnn imparatorunun kızını hasırına alıyoı~ 
batıl itikada inandık1an goze çarpmak· VuJa'nın kızıdır. 0.nu hen aldım. muşsun ... Benim kızı =hor ,rörtir onu 'ku • 
tadır. «Buralı Maoriler, Yeni - 1<.aledonyalı .-uya gönderir, su çektirirsin. 

N ] ıt 1 d h b tt
. Kanaldan pek sevmezler. Chucheval da, «Güç bela kandıramı. 

apo yon. aya a ,mu are e e ı • K . • K d L ı_ _, ..... l d b' .. J el' . . . anası tarafından aı>akctu • .Ama .Ratu ya: « m a palliWya muu oldu. ıHem böyle 
ıgı sıra ar a ır gun oz ınm resmını t•- Benim 'babam mu demiş. Benim ikide hir ıcelir, bir yığın Jıedi,ye ıiater . .Bir 
taşıyan bir aynayı düşürüp kırmış ve babam Fransa' da bütün candarmalann ba- ıveliahtın tty.zeıei o,ğ\u, ıiatenilen hcdiYt!J 

karısının muhakkak öldüğüne inana • 11, ~sı, Gumhur reisinin öz ..damadıdır. ıvermezli.k edemez y.a!....» 
ırak hayatta oldu,ğuna dair haber alına· Sol ıgözünii öyle bir kırptı ,ını, bütün 'Fran· =-··- · · ·- ' ' · · ' ' ~ ··· ' ' 
dan rahat etroe.mi*tir. ıızlu gidip ona yerilması top1arBı1 J 1 

Ayna kırmanın yedi yıl süren tali • ıı Bu sözlerin Rııtu - ni V.ula budalası Ü• • 

sizlik getirdiğine dair olan 'tikat Ro- 2erinde ne 'leı'Iİ'r bırakacaiın• anlauını:r.. Bu Akşamki Program 
ma1ılar arasında birinci asırdan ·tiba - Ama ben de a~ğı kalmaClım; .söz aramn· lSTANBUL 

ıren hüküm siirdü. Bunlara .göre insa , da .§Öyle bir söylefo .. erdiın: 
«ıın sıhhati her yedi yılôa bir değişiklik ({- Ah 1 ~dedi~, ben de bir ağzımdaki 

· · d' A a &ıhhati akıettirdiai ii,.;tn bak.1ayı çıkarmak JSteseıml Ama ~ikek Cle-
geçmr ı. şn ıoo- -ıır d·w • kcn<l ' d v • il -#- - .tL 
a na kırmak yeai fıl sürecek hastalı- ıgın 1 

egen c oııunm.. ııtA:n de 
yy del~ı _ .ı~r.d· Bu~ - and • Cockroachm - Va1ley -r>nm-
ga aıet caı:;- 1• • • 'iliı: li-La ııyırn ;ve ng ~ an ının te:rıeaiıiin ı0i-
.... • • • • • . , , . , .. -· ,,. ••. ·· ·· - •... - -- luyum. 

ı<Ratu • ıni - Vula iboğazından iboğuk bir 
ıes çıkardı; az kaldı küçük dilini yutuyor
du. Tasavvur edemezsiniz ne ihale gelmiş
ti. O 811'alarda veliaht, Jngiliz müetemlekc
lerini geziyordu. Gerçi f'ici adalanna .gcd-

R
•• ,., k • } memişti ama herkes on~an bahsediyor<Jn. 
uzgarJ ıran şemsıye er Ben, hiç istifimi bozmadan devam ettim: 

Semeiyenin gün* ıve y•mura .kar
~ ~diği gibi rüzgan kımıaa da ~üşü
ııiülmü~-ve buna göre bir ~ye yapıl
tır. Şemsiyelerin kenarlarında •effaf 
bir çerçeve vardır. Şemsiye açıldığı za

man bu çerçeve ae açılıyor ve kapan -
dığı ı:amau. §emsiyenin içine 'kıvrı1ı • 

yor. _.,.. ....... ..--. .. .,. _______ , ............. -
Kayıp: - AJmak.ta olduğum tekaüd 

maaşına ait tatbik. mühürümü kaybettim. 
Yenisini yaptıracağımdan hükmü )'oktur. 

-C631) 

Bahriye yi.izbqıbimdan mütekait 
Mustafa Meriç 

cı- fuet, veliaht iyi erkadaşımdrr. Her 
cumartesi akşamı, haftalığm-ıızı aldık mı, 

doğru giderClik keyif çatmağa... Ama o· 
nun hıtfte1ığı 1benimkinden -ôolgunda; ne 
1Y9Parsın, kıral oğlu, 

«Ratu: 
«- Elbette 1 .elhette 1 dedi. 
«Ama baktım, hunu ,pek yüksek bul • 

mut. pek inanamamıştı. Şüphe ediyordu. 
işi kureala~p anlamak istedi. .Bunun için 
de harikulade bir kurnazlık .dü_şündü . .Bir 
ıahah J:>ana lllustrated Lendoo Ne"WS'i.in 

bir nüehasını ııetircü, içinde biitün hane • 
danın 11eaimleri vudı. ıRatu • 'llİ • Vula isim· 
)eri kara boya ile birer birer ıilmij . .Bana: 

ı- V:eliaht teyzenin oilu ise elbette 
tanıraın, .eledi; göel'Cr bakayım hangisi? 

cıGüzel kumar:bk, değil mi? Kralın d a, 
kraliçenin de, bütün çocuklarının da re -
ııimlerini karanlıkta görsem tanırım. He· 
men parmağımı prens Eawara'ın resoıine 
yapı§tırdım ... Herif inanaı amma yine bir 
ıüphesi vardı. 1ngı1.iz kralının oğlu ile a
ı:am bu kadar iyi ise, Fici adalarında hin • 
ılistan cevizi aramağa çıkmam ne oluyor
du? Niçin onun yanında kalmamıştım? 

Belki de para kaybetmiştim; olur a J ama 
~eliaht ile öyle canciğer olduktan sonra on
.dan alabilirdim; hiç değilse ödünç verirdi .. 

18: Dans musikisi (plak). 19: Haber• 
ler, 19, 15: Mubtelif plaklar, 19,'30: Sihhı 
konferans: Dr. İbrahim Zati (İ~timai 'ha~
ta1ıklar), 10: Halk mwıikiSi : Sivash Veyse'l 
ıve 1bnı.'him, 20,30~ Stüdyo ork.estralan, 
21,30: Son haberle!". 

Saat ~2 den sonra Anadolu :ajansını:ı 
gazete1ere iltlllhsus havadis sem.:' · ·erile -
cebir. 

VARŞOYA 

18, 1 j: Yiyana musikis.i, 19,. 1 O: Oı·g .mu• 
aiki:.i • muhtelif, 2 1 : Konser nakli, 22: 
Radyo p!Yesi, 22,35: Leh şarkıları, 23,15: 
Kuartet konseri, .23, 15: Dans plalcları , 

'BOKREŞ 
16, 1 5: 'Stefanesku orkestraS'l, 20, 10-: 

Şarkılar, ı l, t 5 ( 1875 m.~ -: Atenencıan 1ruı· 

kil: Senfonik 'ıkonser ; 21 f36-4 m . ~ ; Danı 
musik.isi, 22.45 : P.tt&, 25 (~ 875 -~ ~ P..W.. 
konse:r.i. 

BUDAPEŞTE 

J 9450: Yaylı :kuar.tet, lt>,30; .Musikili 
piyes, 22,50: Haberler 23.10: Sakın or • 
kestraeı, 24: Çingeııe musikisi. 

MOSKOVA 
18, 30: Klasik Sovyet kompozisyonları, 

20: Gricg'in eserlerinden §arkılat, 21 : Bi r 
mikrofon operası, 21 : Yabancı dillerle neş

riyat. 
ıf'RAG 

1'9, 1<>: Skeç, 20;05: Askeri bando, '21: 
NeClbaJ'ıin >CRerlcrj.nden !!Lehli Knm» adlı 
opeJTet, 13~0 : Almanca ha'bcr]er, 23SO· 
Salon m:kc:str.ası ;ve salon dansları. 

MÜNİH 
Musikili ilkbahar konuşmaları, 

Orkestra, 21 : Se:renatlar (Barit.on 
:ve sopran sesleri) , 23: Haberler, 23,30 
Hans Bund orkestrası (Dans). 

ViYANA 
"'20,45: Şen musikili skeç, 2 1 ,45 : Miz: ;\• 

hi neşriyat, 22: Piyes u Me~ea ıı , 23: Ha -
herler, 2 3,20-: Plak, 24,43: C..zbant. 
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Cemil bir an evvel Nasır'la karşılaşmak 
için derin bir heyecan içinde idi 

Irmağın kenarlarında açık kırmızı 1 Cemil odaya girer girmez, köleler -
renkli ergavanlar, sarmaşıkların koyu de başka bir telaş baş göstermişti. 
neftiliklerile birleşiyor; sarı sahurla • İki köle, liğen ibrik getiqnişti. Bir 
rın, katır tırnaklarırı,\n çiğ renklerile köle, elinde bir gülabdan ve bir peş -
karışarak o yalçın kayalar arasında, bi- kirle gelmişti. 
rer renk mahşeri hissini veriyordu. Hatırlı misafirlerin ayaklarını kö -

Kaleye, dar ve üç yerinden döne - lelerin yıkaması adetti. Cemil; böyle 
meçli bir köprüden geçiliyordu. iki ta- şeylerden hoşlanmamakla beraber, a
rafında en küçük bir duvar bile olmı- detlere karşı yabancılık göstermemek 
yan bu yüksek köprünün dibinde su- için kölelerin ayaklarını yıkamaları -
l<tr köpürüyor; orası, korkunç bir gir· na müsaade etm~ti ... Elinde gülabe
dap gibi görünüyordu. dan tutan köle, Cemliin ellerine, saç-

Kafile kaleye yaklaşınca, her kaya- larına ve bütün vücuduna çiçek suları 
nın arkasından yarı çıplak bir Y amlı serpmi,ti. 
çıkıyor; elindeki tüfeği sallı yarak: Cemil, yıkanıp temizlendikten son-

- Sellim na aleyküm, ya Abdülba- ra, oradaki ipekli filtenin üzerine u • 
ri 1. Ehlen ve schlen !.. zanmıştı. Derhal iki köle yanına diz 

Diye bağırıyordu. çökerek vücudunu ovmaya başlamış -
O zaman Abdülbari, katırının üze- lardı. 

rinde daha azametli bir ta vur alıyor; Cemilin dudaklarında hazin bir te-
sağ elini onlara doğru sallı yarak: bessüm dolaşmıştı. Köleler, kahve ve 
' - Ve aleyküm selaaam, ya veled 1.. nargile getirmek için dışarı çıktıkları 

Diye mukabele ediyordu. zaman acı acı gülmiiş: 
Köprünün başına geldikleri zampn - İzzet, ikram .. her şey yolunda ... 

oradaki kayalıklar arasından da bir Fakat şimdi bana bu izzet ve ikramı 
takım silahlılar fırlamışlar; Abdülba- yapanlar; biraz sonra kim bilir beni 
riyi selamlamışlardı. nasıl parçalıyacaklari .. Ey, Nasır Meb-

Abdülbari, katırdan inmişti. Ve i - hlıt 1.. Artık, tamamile elimdesin. Ar-
nerken de Cemil'e dönerek: tık seni, benim eimden hiç kimse kur-

- Köprüyü katırla geçmek tehlike · taramaz. Senin insafsızca parçaladı -
lidir. Siz de inin!.. ğın zavallı Türk evlatlarının intikamı-

Demişti. nı aldıktan sonra: bir defa değil, on 
Cemil, katırdan inmiş, hayvanın yu- defa bile parçalanmaya hazırım. 

farını bir Yamlı'ya vermişti. Diye mırıldandı. 
Ve sonra; önde, eteklerini se\.vura * 

savura giden Abdülbariyi takip etmiş- Aradan bir saat kadar geçmişti. İyi 
ti. Cemil, dar köprüye doğru ilerler - giyinmin bir adam gelerek: 
ken, arkasından ~u sözleri işitmekte i- - Buyurun, ya seydi.. Abdülbari, 
ai: sizi yemeğe bekliyor. 

- Abdülbarinin beraber getirdiği Demişti. 
Cemil, bir an evvel Nasır Mebhut i

le karşılaşmak için derin bir heyecan 
içinde idi. Hiç f Üphesiz ki yemek ye
nildikten sonra Abdülbari onu Nasır 
Mebhut'a takdim edecekti. 

bir esir mi?. 
- Hayır. 
- Bir rehine mi? .. 
- Hayır. 
- O halde, kim? .. 
- Bir remmal imiş ..• 
- Remmal, öyle miL Öyle ise, bir 

kaç gün zarfında Nasır Mebhut'tan 
kim bilir ne kadar ihsan alarak avdet 
edecek!, 

* Dik bir yokuşu tırmanarak kale ka-
pısına gelmişlerdi. iki tarafında maz -
gallı burçlar bulunan kale kapısından 
girmişlerdi. Geniş bir kemerin altında, 
adeta muntazam bir (kuvvei muntazı
ra) halinde on beş yirmi silahlıdan mü
rekkep bir Yamlı müfreze kapıyı bek
lemektelerdi .. . Bunlar, hep bir ağız -
Han Abdülbariye selam vermişlerdi. 

Bu geniş kemerden büyücek bir 
meydana çıkılıyordu. Meydanda, haşa
rat sürüsüne benziyen bir kalabalık 
görünüyordu. Dağhlardan ve Yamlı
lardan mürekkep olan bu adamların 
bir kısmı, öbek öbek oturmuşlar, ku
mar oynuyorlnrdı. Bir kısmı da birbi
rile itişiyorlardı. Bir çokları ise, gelişi 
güzel yerlere uzanmışlar, derin birer 
uyku çekiyorlardı. Bazıları da güneşe 
karışı çömelmişler; bitleniyorlardı. 

Bir kaç Habeş köle koşarak gelmif; 
,l:ıbdülbari ile Cemili istikbal etmişti. 
Abdülbjni, Cemili göstererek emır 

vermişti: 
- Cemil efendi, hô.s misafirimizdir. 

Kendisini alın; Meşrik kulesine götü
rün. istirahat ettirin. 

Köleler derhal Cemilin kollarına 
girmişler. Kalenin şarkındaki dört kö
~e bir kuleye götürmüşlerdi. 

(Arkası var) 
__.. ...................... ... 

BULMACA 

Soldan aağa: 
1 - Dayak için kullanılan me§hur bir 

sopa. 2 - Boş, me§hur tuluatçı. 3 - Kon· 
durmak, nota, latife. 4 - Yapmak, ağa
beyin muhaffefi. 5 - Yasak, aksırmaktan 
emri hazır. 6 - Yılan, alıııkan, yapmak. 
7 - ilacın türkçesi, ıztırap, uyandırmak. 
8 - Nota, yemek. 9 - Yaıı, gösterme. 
l O - Bir hırsızlığın reiıliğini yapan, bü
tün. 11 - Köy çeşmesi, rabıt edatı, nota. 

Y ukandan qağlya: 
1 - Eşek. 2 - Üzerine düımek, bir 

erkek ismi. 3 - Galibiyet, ilmin arkadaşı. 
4 - Memleket, znmnn, dört tekerlekli ve
saiti nakliye. 5 - Nebat ipliği, kraliçe, 
sanatın türkçesi. 6 - Hayır manasına ge· 
len iki ayni harften bir kelime, çocukların 
ağlayışı, mesai. 7 - Mağara, arının yaptı· 

ğı, bir meyva. 8 - Hayatın eşi, başkasına 

zarar doknacak şekilde yapmak. 9 -
Sporcu nidası, ağırlık. l O - Kanmak, Lır
mızı. 11 - Ödemek, kabullenmek, ıu. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan aağa: 
l - Yankesici. 2 - Alarga. 3 - Ra

fııil, kına. ~ - İkame, an, kan, valiz. 

Öldü mü, ö!dürüldü mü? 

Türkiye - Finlandiya güreş 
Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 

Yazan: Ziya Şakir 
müsabakaları haftaya - 23 - zam kullanarak güya, TalAt beyi gafil 

başlıyor Bu sual, Vahdeddini günlerce bihu- avlıyacak, ona, düşüncelerini töylete· 
Mayısın 26 ve 28 inci geceleri ile 30 zur etmişti. Ve bütün o huzursuzluk cek ve ihtimal ki vükela heyeti tarafın· 

ve 31 inci günleri Taksim stadyomunda arasında hususi bendeganile ayrı ayrı dan verilmiş olan gizli karan aöylete .; 
yapılacak Finlandiya • Türkiye güreş mü- yaptığı müzakerelerden sonra: cekti... Talat bey, bunu anlamakta 
sabakaları Türk Spor Kurumu olimpiyat - İttihatçıların yüzüne gülmek • gecikmemiş, hiç tereddütsüz, fU ceva .. 
komitesi tarafından idare edilecektir. ten .. ve onlarla pazarlığa girişmekten bı vermişti: 

Müsabakaların intizam içinde geçmesi baıŞka çare yok. - Zaten mecburuz. Şayet zati şa• 
için stadyomda tertibat alınacaktır Saha- Kararını vermişti. haneye bir amri hak vaki olursa, salta· 
nın ortasına konııcnk ringin etrafı tel örgü Fakat .. İttihatçılara, fikir değiştirt - nat nöbeti Yusuf f zzeddin efendinin· 
ile çevrilerek, hususi yerler yapılacaktır. mek kolay değildi. Hemen hepsi de, dir. 

Güreş müsabakaları için davetiye ve- daha dün kendilerine kafa tutan şeh- - Evet. Kanunen ve nizamen 8y • 
rilmiyecektir. zade Vahdeddin efendinin bugün ön- le ... Fakat, şimdi hükümdarlar yelnıZ 

Robert Kolej'in Atletizm Bayramı lerinde kuyruk çalkamıya başlaması- saraylarının köşelerinde saltan t sür· 
Dün Kolejde mektebin senelik atletizm 1 d 

nı görür görmez: mekle kalmıyor; bazen on ar a ken-
bayramı yapıldı. Memleketimizde yapılan 

- Hele, Kayserili (1] nin kardeşi- dilerine düşen vazifeleri ifaya mecbur atletizm müsabakalarırun en caziplerinden 
biri olan bu müsabakalar büyük bir alaka ne bakın. Galiba bizi, pastırma ile av· oluyor. Bir takım merasimlere İftİ .. 

ile takip edilmiştir: lamak istiyor. rak ediyor. Halk ile temasa aeliyor. E; 
Alınan neticeler iunlıırdır: demişlerdi. mecnun bir hükümdardan sadır olu .. 
t 00 metre: Orhan, Münci, derece Vahdeddin, - hakikaten - İttihatçı - verecek bir hareketle; hem kendisi, 

11,3/ 5. ları avlıyabilmek için şeytan! zek5.sı • hem hükumeti ve hem de milleti mÜf· 
200 metre: Münci, Toni, derece nın bütün kudretini göstermişti. Ve kül vaziyette kalmaz mı) 

24 .. ı / ı o. onlar üzerinde az çok bir teeir hôsıl et- - Hakkınız var amma .. Yusuf iz • 
400 metre: Münci, Toni, derece: tiğine kanaat getirmiş olacak ki; bir zeddin efendi, o halde değildir. ~imdi· 

54, l / 5. gün dahiliye nazırı Talat beye gizlice ye kadar iştirak ettiği merasimin hi{ 
800 metre: Yek ta, Simonidis, derece: haber göndermiş; Beykoz sarayının birnde kendsini gülünç edecek bir ha.• 

2, 19,4/ 5. bahçesinde, bir kır yemeği yemeye da- reket göstermemiştir. 
15 00 metre: Simonidis, Nigar derece: vet etmişti. ... - Vallahi bilmem? .• Tabit •b:, va-

5, l 5. Talat bey, işi - bermUtat ·kalender- ziyetin dış yüzünü görüyoraunuz. Diz 
Gülle: Şefik, Corciadis 1 1,0 3 metre. liğe vurmuş; bu davete icabet etminti. de, harem kadınlarının mün tleri 
Disk: Corciadis, Şefik 35,90 metrol Çengelköy köşkünün mutfa~ında bü- dolayisile, işin iç yüzünü biliyoruz .•• 
Cirid: Nigar, Vecihi, 43,60 metre. yük bir itina ile yaptırılmıf olan nane- Bildiğimiz büyük bir hakikat 'Yan&, e-
Yüksek: Corciadis, Behlül 1,60 metre. li, baharlı patlican dolmasını yerken fendi günden güne cinnete dolnı yii • 
Uzun: Saris, Kazda! 6,37 metre. de, şehzade Vahdeddin efendinin söy- rüyor. Şayet birdenbire hükllmdar o .. 
Üç adım: Saris, Goçef 13,47 metre. lediklerini bıyık altından i\i1erek din - lup da büsbütün kaçmverine, diye; 

İkinci Boka Maçlan lemişti. bize bir hayli endişe veriyor. 
İstanbul Boks hey· eti tarafından tertip Sözü, muhtelif kanallardan geçiren - Amanttefendim; bu kadar ince 

edilen ikinci teşvik müsabakaları pazar gü- Vahdeddin efendi ile Tallt bey arasın· dü~ünmeye ne lüzum var) .• SaJet e ı 
nü Galatasaray klübil salonunda yapıla- da, nihayet şöyle bir muhavere geçmİf· fendi tahta çıkar da hastalılı aıtar•a., 
caktır. ti: [2] o zaman hal' ederiz. 

Bütün boksörlerin iştirak edebileeeklc- Vahdeddin - Ecdadımızdan bazı - - Hah .. ben de işte, bu noktaya te· 
ri bu müsabakalar üçer ravunt, dört daki- )arı, cezbei ilahı ile (veli) olduklara hal- mas etmek istiyorum.•• Tabii. Hiç fÜp
ka olarak yapılacaktır. Müsabakalar sekiz de bunlara (deli) diyenler de bulu • hesiz ki, gerek şer'an, gerek nlzamen 
siklet olarak icra edilecek, tartı müsabaka- n~yor. Geçmiş zamanlar, ne ise .. fa • ve gerek aklen hal' ~ilmeal lbun ae
lardan iki saat evvel olacaktır. Boks maç- kat zaman, gittikçe inceliyor. Hüküm· lir .•. Ancak şu var kı; o ~an bu ~e-
larına akşam yedide başlanacaktır. darlığın mevkii, günden i\ine nezaket sele Avrupa efkarı umumıy~ llzcrın~ 

Hakemler Sıaj yapacaklar kesbediyor ... Şayet biradere bir (emri de çok garip ve fena bir teaır bllıule 
İstanbul Atletizm Hey.eti tarafından Hak) vaki olursa .. Yusuf lzzeddin o • getirir. 

açılan hakem kursuna devam eden ha- fendinin saltanat makamına ge • - Niçin? .. 
kem namzetleri yirmi üç ve yirmi dört mn- tirilmesine mecbur kalmırıa, bilmem - Niçin olacak?.. Kaçinci .hal', 
yısta Kolej sahasında yapılacak atletizm ki vaziyet nasıl olur?.. bu L Sırasile üç padişah hal' edlldl 
maçlarında staj yapacaklardır. Vahdeddin efendi, kendince kurnaz- Sultan Aziz.. sultan Murad.. wlt~n 

Atletizm hakem namzetleri bu müsa- D h h ·· b 1 d d 
.. . . .. lık etmişti. (mecbur) kelimesini bililti- Hamid... a a enu7. un ann e ı : 

baknlarda gostereceklerı ehlıyete gore ha- koduları bile bitip tükenmedi. ~imdt 
kem lisnnsı alacaklardır. ( ı) Merhum Talat Pap, kendini bildi. b. d' h dah h 1' etmek 

ı • • • •• • ır pa ışa ı a a • • • 
ği günden ıtıbnren (Abdülhamid) e bu 11

• _ E b riyet hasıl oluna. 

Berline gidecek 
futbol takımları 
nasıl olacak? 

( Baıtarafı 1 inci sayfada) 
İstanbul kar§ılaşmalarına İzmir, Anka

ra, İstanbul muhtelitleriyle bir Macar ta· 
kımı iıtirak edecektir. Bu takımın <tUy
peşt» olması muhtemeldir. İzmir muhteli
tinin haziran ayının ilk haftasında lstan
bulda yapacağı karşılaşmalara şu kadro ile 
gitmesi muhtemeldir: 

Cemil, Cemal. Ali, Hakkı, Zihni, Ziya, 
Adil, Sait, Vehab, Fuat, Hakkı ... 

Federasyonun çoktanberi kuvveden 
ff le çıkarmak istediği Ankara - lstanbu! -
İzmir karşılaşması, bu vesile ile hazırlan· 
mıı olacaktır. Yapılan tetkiklere gôre iz. 
mirden kuvvetli bir muhtelit çıkacağı anla
tılmaktadır. Bu takımın lstanbulda hep
sinden önce ecnebi takıma karşı iyi bir de
rece alması, lzmir ve Türkiye futboiü bakı
mından bir §eref meselesi telakki edildiği 
için İzmir oyuncuları çok çalışacaklardır. 

Bu vesile ile İstanbul - İzmir futbol re· 
kabetinin mevzuubahsedilmesi doğru gö
rülmemektedir. Esasen karşılaşmaların 
mahiyeti, temsili olmadığı İçin, maksat İs
tanbul veya Ankarayı mağlup etmek de
ğil; iyi bir futbol maçı fırsatını hazırlamak-

mi vermiıth Git gide bu tabir, ittih tçılar 1 , mbec du b • etin ha 
• d d .. tmiftl Abdülha - }1te en e, o mec urny • 

ı ·~d~n a •-~ a ta~dmml~h e k tlerinden kina. sıl olmamasını istiyorum ..• Hem bilir 
mı ın zeıuı. ve ı are ı are e • • , • h l' _'L mili 

1

• 1 ek misınız?. Padışah a etmca. ete ye o sa ger ... . • 
(2) Bu muhaverenin menbamı göatere- daima uğursuzluk getırır. 

(Arkaa n.r) ceğiz. 

1 lst•nbul Beledlyesl lllnlara 1 
'---·----_;_--~~nl:':':"k-::M~-~akkat Sen i ..... 

muhammen teminab 

Tepebaşında Me~rutiyet caddesinde 10 No. lu dükkan 
,, ,, ,, 8 ,, ,, 

kirası 
120 
180 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Tarlabaıı so-
kağında 51 No. lu dükkln 128 
Tahtakalede Rüstempqa mahallesinde Balkapan ao-
ğında 17 No. lu dükkftn 144 
Galata Karaköyde Karaköy caddesinde 5-6 No. lu 
dükkan 1500 
Galatada Topçular caddesinde 1-2 No. lu dükkin 840 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde 194 No. lu dükkAn 240 
Cağaloğlanda Lala Hayrettin mahallesinde 5 No. lu 
Hacı Beşirağa medresesi 300 

9 
13.50 

9,66 

10,70 

l12,50 
65 
18 

22,50 

Çağaloğlunda Cezri Kasım mahallesinde Hadım 
1 

8C 
Hasan paşa medresesinde 4 No. lu odası 24 , 
Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde 18 No. lu dükkan 360 27 
Galatada Fermeneciler sokağında 1~\65,, ,, 300 22,50 

Karaköy caddesinde 6-8 ,, ,, 1080 81 

Dar ve üzeri demir kaplı bir kapı • 
dan geçmişler; karanlık bir delhize gir
mişlerdi. Bu delhizin nihayetindeki in
ce bir mazgal deliğinden hafif aydın -
lık giriyor; orada bulunan iki oda ka
pısını güçlükle gösterebiliyordu. 6 - Akbaba. 7 - Al, taban. 8 - Ler, tır. 

Y:karıda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı 
yazılı olan mahaller ayn ayrı 937 veya 938-939 seneleri Mayıs sonunu 
kadar kiraya verilmek llzere açık arttırmaya konuJmuşur. Şartname .. 
leri Levazım Müdürlüğftnde görülilr. Arttırmaya girmek isteye~ler 
hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz ve~a . mektubıyle 
beraber 22/Mayıs/936 Cuma günü aaat 15 de Daımı encümende 

Kölenin biri, önden koşarak bu ka
pılardan sağdakini açmı,ş : 

- Buyurunuz, ya seydi 1.. 
Demişti. Ceınil; nncak bir kaç maz

gal deliği ile aydınlman küÇ;ük bir o· 
daya girmişti. Oda, oldukça iyi bir su
rette döşenmişti. 

9 A k il l O 1 'd • t lzmirin milli takım kadrosuna verece-o. - z. o u ar. - ptı aı, a . 
l 1 - Aza. aka. 

Yukarıdan aşağıya: 

1 - Yarık. ala. 2 - Alaka, leziz. 3 -
Nafaka, pay. 4 - Kraın, ki, ot. 5 - Ege, 
akın. 7 - Aba. laa. 8 - Kalabalık. 9 -
iki. 1 O - Nazan, re. l 1 - Alan, o, tii. 

ği oyuncular arasında Vehap, Fuat, Sait, 
Adil ve Hakkı vardır. Sait ve Hakkı çok 
iyi vaziyettedirler. Vehap bir müddetten 
beri sahada az göründüğü için kendi de· 
recesi hakkında §imdiden bir şey söylene· 
mc:r.. bulunmalıdır. "B.,, "2470,. 
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- - -Yatmazden evvel PERLODENT di' 

macununu kullanmak 5uretile aijızınızı 

yıkamayı kendTnıze bir vazife blllnlz. 

PERLODENT kı,Jas kabul etmez bir 

muzaddı taalfOndQr. 

.A 
5 

\ 

501' POSTA 

İstanhu1 Birinci •mı Memur'luğundan: 

istanbulda Mahmutpaşada Abut ef. 
hanında 53/ 54 numarada çorap fabrika· 
ıı sahipleri iken iflasına karar verilen Meh-

met Sabit ve biraderleri kollektif ıirketi

nin iflası 2 5 / 3 9 36 tuihinde açılıp taıfi-

Sayfa 11 

-' __ E_m_ı_A_k_v_•_E_y_ta_m __ a_a_n_k_a_•_• _ı_ıı_n_ı_a_r•_J 

SATILIK OTEL 
yenin adi yapılmasına karar verilmiı ol· ESAS NUMARASI 
duğundan: 

MEVKU VE NEV'i 
' 

DEPOZİTO 
Lira 

1 - Müflisle alacağı olanların ve İl· 
ıtlak iclaiasında bulunanlann alacaklan
• we ~aklannı ilandan bir ay içinde 

1 ci ifli. aairesine ıe.lodt b7doniı ! d 
wıe cldillerini (sCDd .. 4ef.teri hulisalan 

..-ea~) .. ıı ııreya nnmıdda\ ıwetlerioi 
ıteMi eilemderi { *) 

l - Hilitfına laarrket cezai mesuliye
ti müstdzün olmak iizere müÜİIİn borç
larının ay,ni müdtiet :içinde 'kendi1eriai ve 
ÖOrç:la.rınt lbı'ldir mel eıi. 

3 - Miffi.in maJlannı her ne sıfada 
olursa Olsan -dıennde .. lunduranların o 
malla!' merindeki t.1t\an mahfuz kalmak 

prt1yfe kıılat"ı •.vm miiddet içiode c:leire 
emrine .devdi ctmCleııi ve ıetmedene --
lbu1 maaıeretleri ıbu1uamadıkça c.a:ai mes
uliyete uin.Yacalc:lı.-ı •e rzdatm \ y.,.._ 
dan mahrum blacalclııan. 

4 - 28/ 5/ 916 tadüne niüMdif P'
ıembe günü ıaat l'O da ..ıacalcWarm ;Jk ~ 
timaa gelmeleri ve müflis ~e m'üJterek 

bor.çlu olanlar ve kefi11erinin ve borcunu 
tekeffül -eden sair lkimıekrim toplanın.da 
IMdunm"Bia ln.1clan 1:1ldaiu ilim olu
aur. (23120) 

BÜYU.AOADA KIRAl..IK 
Büyük..a...n iyi 1ıift yerinıle, dörder 

odalı ilci daireyi bavj pe) neza.di bir 
apartıman mohib-aaiyie Jteıa'ber ayrı ayn 
w:y.a hiTGe.ıı 'kiralı1tm. fWa _.ma Yardır. 

iıtik1fJ .caddesi ~· ......,.atı Aabra 
~rtırnaftl '4 'mmluıva •lll-•ıcıauıaL 

168 .86yükadada Yalı maJJesinde Altın· 
ordu caddesinde 19, 21, 23, 25 nu-
maralı otel dölaplaj 2400 

T af silah yukarda yazılı otel peşin para ile ve kapalı zarf usulile 
.aab1mak üzere arttırmaya konulmuştur. İhalesi 29 Mayıs 1936 tarihine 
tesadlf eden Cuma günü saat onda şubemizde yapılacapbr. isteklilerin 
Şubemir.e müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinde birer ıartname 
alarak §8rlnamede yazılı hümükler dairesinde teklif mektuplarını o 
gün saat aaa kadar Şubemize vermeleri. [351) 

* 
Sablık Ev 

ESAS NO.SI MEVKi VE NEV'i 

c. 12 Şehzadebaıında F eyziye mahallesinde Kemal 
Paşa sokağında eski 10 Mükerrer yeni 28 

DEPOZiTO 

No. lı Ev. 440 Lira 
Yukarıda tafailitı yazılı ev pefİn para ile satılmak ve 3 Haziran 1936 ta• 

.rilaiae lerdüi edeli ç..nba Paii Mat onda ihe'ai yaprl=ık üere • 
~ kow··1=u,a.. 

111 1 E ia tafüliıt ~ için lııer gün aıttırmaja aiı...m jpa de ... 
olunan aiin ve aaatte tubemize müracaatlan. ( 356) 

Lüleburgaz İskan Memurluğundan: 

İstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 

931 J' de Li1eLur.-z ilç "ıae bağlı 25 köyde yapılacak 160 çift köy-~ 
men ;ç le 3 lrii7de .-......... yapılacak 80 tek kiy göçmen yapm usta
lık iti p;ıwlı!da "4Aa* ~ a- kııım imldilerine ftrilealdir. Llır11i1• 
rin ü.n.e al.. Ml.•ı ~ ..,.,._ teklif ettikleri ustalık bedelinin % 7,5 iu 
lutU.- a 11 =t e1aJi hile llirlikte 25/Mayıa/936 Pazartesi günü ak • 
pmma ...... a.. liB İllııia dairesine bat vurup İf almalan lüzumu illq 
olunur. • 

jabe.i MnkeDefiıı adı t,i em ticaıwt eri ıanem "'Jİ miktan 

L· IMi Y....,a Naim Terzi 
,, Mehmet oğlu Manav 

E,ref. 

• Hüseyin Ali Tüccaı' Ko-..,,....,.. 
• Cendel we ICala • wea 

Şeriki 
,, Yıtrnmt T.afÇI- DDkMr 
~ 

• Ycn.ıt T-.ç1- DMQI' 
yma 

" I'' Teni 

" 
,. 

" ... ft,...a 

" Tütün ve 
Yemifçi 

.Aer Nazife Yumurlac1 

,, Yumf Mamrv 
• r--.san " .... 

Llinıekapı Hilmi namı· 

lleymeaet h• :2#20 'Ne 
Klprii ™'._ ım .. 

llak.•diye Han 1/13 No. 

IWw.a Hhk 11 Ne. 

IF eJiıl d. Hm 111 No. 

., ,, U'! No. 

. " . •,t.w.-.1rnn111a. 

Köprü altı bila No. 

Hızır çavuı dört yol caddai 
00 .... 
liükmıi Küçük M. Pap 111 No. 
Tailtam ... ,-i __, --.: 
dai 49 No. 

.AtikalijM'p ..,. ... ~ 24 .Ho. 

932 
932 

1)32 

933 

934 

934 

933 
933 
933 

932 

9J2 

932 
932 

932 

L K. 
18 75 
4 40 

480 00 

91 •• 

-· 
ı•• 
tt• 
.lf D 

12 71 
~6 75 

9 45 

Mm name 
No. 

29/33 
30/63 

3111 

29/21 

19148 

81111 

J0/69 .,. 

15158 
1'611a 

..__------~--------------------------------------------~--

/,?' ----------------

lslanbul S inci icra Memurluğundan: 

Emn ·yet Sandığı 
namına \irinci derece ipotek olup yemiali iiç ehli mkuf tarafa. 
dan tam~ 12n .. laı rıt takdir edüea Laapda .&.ı-llC'lbafl 
Abdullahağa mahalni•tle il 'diye sokağında eski 4 mnkerrer No lu 
bahçeli bir evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 29-6-936 
tarihine mO..dif Pazartesi gtinü uat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edilecektir. Artbrma bedeli kıy· 
meti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde mllfteriai 
Dzerinde bırakılacakbr. Alui takdirde en son arttıranm 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 giin müddetle temdit 
edilerek 14-7-GJ& bmmne m!sadif Sah pn aat 14 ten 
16 ya kadar keza daiTemizde yapılacak ildnci 8\'9k arttırma• 
mnda vttnma bedeli kıymeti mult11111111enenin % f5 1Iİ bulma
dığı takbde 9lltlf !IRO No. lu kamm allklmma tevfibn l'eri hıra· 
labr. s.ı. p«{ clir. Aıtbrmaya iştirak etmek ille1mhıia kıı ili 
maawwweneaia ~ T ,5 nisbetinde pey akçesi ft11l milli m 1'nk .. 
teminat mıekt.lr••• J.lalil W••malan llzımdır. Haldan tapu ıiciDl 
ile sal:it olmıy• ipotekli alacaklarda diğer alikadaraam ve irtifak 
hakkı aahiplerini. ba laak1anm ve huauile faiz ve muuife dair olan 
iddialsını evrakı miiabtteleri ile biıt.1de illa tan1ııi-d- itibaren ıilıa
ret 20 gün zarfında Wrlikte daia '• lıiWia eleri llmndır. Aksi 
tak dinle hdrlan T •pu .mJ!i ile sabit elmıyanlar ubf bedelinin pay• 
lqmacsd lmiç ke' im. Müterakim w:rııi, 1ıenYiriye, tneifiyeden 
miltewmit Belediye •• ve Vakıf icareai bedeli mfizayededen 
tenzil al •ı. Ve 2ID •• Ek Vılaf icaresi tavizi de miifleriye llittir. Da· 
ha fada malimat w k .mJmlea- 10-6-936 tarihinden itibaren hukesin 
görebilmesi içia dairede açık bal.durulacak arttırma prtnamesi 
ile 934- .ı400 No. lu dosyaya müracaatia mezku dosyada mevcut 
vesaiki görellilecelcleri üM olunUT. (2773) 

Lüleburgaz İskan Memurluğundan: 
936 yılında yapllacak göçmen ~apdv.ı için ,Mudiye 'kad.r puııWda alın· 

mı' olan yerli .kiraaitlere üiveten Hamidabat köyü için 19.,200. Turgut bey 
köyü için 7t,l00, Ye~ köyü için 38,400, C,eyJia köyü için 19,200, 
Çetme kolu köyü için 780, Kmkköy için 9600, Kllraajaç ~ 'İçin 9600 0 ). 

mak üzere yapı yerlt:rinde t~lim tartile daha ceman yekun 167 ,880 yerli ki· 
remit 1 /Haziran/936 Pazartesi ciinü uat 14 de pazuLlda Mtın .almacak • 
br. lateklilerio fenni ve ek&iltme ~ı1namelerini görüp pey 'fUl'IDak İçİD llm 
ıün iakin <laireıine ba, vurmaları \ :C belli gün ve aatte teminallariyle lııit
&kte pazarltk komisyonunda hazır bulunmaları lüZIUDll ilin Glm-. 

Lüleburgaz İskan Memurluğundan: 
Büyük karı,tJran, Çiftfikkö,., EVl'alıelriz, Akçaköy, Emir Ali Selnz!lmy, Alta 
met bey, Ku·ılt köy, Çqme kolu, Tur.gut bey7 Y enitaflı köyleri aöçmm ft'
ierine dört bin dOksan altı metre mil(ahı tq 25/Mayıa/936 Pu:arteai .-a 
aaat 14 de pazarlıkla aatm almacaktır. lateklilerin ekailtme prbamelaW 
ıörüp pey vunnak için her gün iski.n dairesine bat vunnalan •e belli ... 
ve aaatte teminatlarile birlikte pazarllk k01D1iyonuncla hazır lluhmmalan i
lin olunur. 



12 Sayfa 

• il 
Bir bahar sabahı kadar güzel! 

Çünkü herfeyden 
evvel günde iki defa 

kullanarak di9lerlnln 
sağlamllğını ve göz 
kamaştıran parlak· 

· hğını kazandı 

llUtUn dit ve dlf etlerl arızaların. giderdikten 
b•tka, •Aız kokusunu izale eder, •Gızdakl 
mlkrobları temlzllyerek sıhhatin ve gUzpllliln 
aynası olan •lzı bir konca gibi gUzelle9tlrlr 

il • 

BETON MAt:1ULATI 
Kl~~AITU;Q• 
TEZYiNAT PA~MAKLIKLAR\ 
L;V~ALAQ VI DIR,Kl&R. 

ANADOLU CiMf:NTOLARl T.A.$. 
TELEFON: KAATAL 9 C54.9) 

Kirpiklt>rinizin şu resimde gö
rüld liğU gibi güzel olmasını 
isterseniz yalnız Farukiııin 

( C 1C1 ) rıınelıni kullanınız. 
Haı;;ka hiı; bır rıınel gözlere, 
kirpihlere bu cazıbeyi, bu· 
lelafetı veremez. 

Farukinin, dudak ve yanak 
allı lıı n da dünyanın en ıneş
hu ı- ru larıııdan Uslliudür. 

Farukıııin ClCI ) krem ve 
pmlnılan dahi Sf)n zama!'lnr
cia saç·nııı sapan ilanlarla 
füııııı ı kaııdırırnya çalı-::anlann 
I• reııı ve pııd nılarından çok 
Alil Pldugııııu tasdik ederler. 

ı·uvaletinlzl yalnız 

( C 1 C 1) larle yap1nıa 

SON POSTA 

#>Saç dökülmesi ve kepeklerden ' 
knrlulrnıık için en müessir ilac 

Cild güzelliği 

VENÜS PUDRASI : 
Çehreye hilkatin veremiyeceği yu
muşak, cazip ve tatlı bir beyazlık 

verir. 
VENÜS KREMi ı 
Jıe beslenen bir cild dllnyanın en ta
raveUi gllzelliğidir. 

VENÜS RUJUı 
Kullanan bir dudaktan çıkan her ke
lime bir ateş damlası gibi yakıcı olur. 
Beyoğlunda tanınmış Karıman, N. 
Tarika, Şark Merkez, Itriyat ve ttı
hafiye muğHzalarında satılır. 

Deposu : EVLİYA ZADE NUREDDiN 
EREN, Kimya, Ecza, Alat ve Itri
yat licarethanesi, ıstanbul-Bahçekapı. 

ÇOLı< 
E TLI OLUR 

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

Neıriyat Müdürü: Seliın Rqıp 

Sahipieri; A. Ekrem. S. RaaıP. H. Lüdy 

Mayii Z1 

Sinek, tahtakurusu, pire, 
bit, hamam böceği, güve 
ve bütün haşerah tohum
larile öldürür. 

Kokusu latif ve sihhidir, 
leke yapmaz, tesiri kati 
ve bütün markalara mü
reccahdır. 

Yeni icad pompalarını 
isteyiniz. ihtira beratı var
dır, Kimse aynını taklid 
edemez. 

Krem Balsamin 

\ 

Tabiatın bahşettiği gllzellilf kıy
metlendirir. Esmer, kumral, sanşuı 
her tene levafuk eden yegane 
kremdir. Latif kokusile sevimll bir 
hava yaratır. Cilddeki leke, sivilce, 
çil ve buruşuklukları kQmllen gide
rir. Gençlik taravetini haiz yumu-
şak ve cazib bir ten yaratır. 

KREM BALSAMIN YAGU 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN YAGSl.Z 
GUndüz için beyaz renkli 

KR2M BALSAMIN ACI BADell 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADlll 
Gündüz için beyaz renkll 

BUtun tanınmış ıtriyat ve tuııal'iy e 
mağazalannda vardır. 

INGIUZ KANZUK ECZANESi Beyoglu • latanbul ~--" 

-
Ameliyatsız basurları tedavi eder tesiri katidir. 

-··---
Lüleburgaz İskan Memurluğundan: 
936 yılında yapılacak göçmen evleri için timdiye kadar pazarlıkla alın • 

mış kiremitlere ilaveten lmrallı köyü için 240,000, Akçaköy için 28,800, 
Karamusul köyü için 9,600, Evrensekiz köyü için 38,400, Çengelli köyü i· 
çin 19,200, Çiftlik köyü için 28,800, Büyükkarıttıran köyü için 57,600, 
Sakız köyü için 9,600, Ahmet bey köyü için 57,600 olmak üzere ceman ye
kun 489,600 kiremit 1/Haziran/936 Pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. isteklilerin fenni ve eksiltme fartnamelerini görüp pey 
vurmak için her gün iskin dairesine bat vurmaları ve belli gün ve saatte te
minatlarile birlikte pazarlık komisyonunda hazır bulunmaları lüzumu ilin o
lunur. 

~®· 
•. N 
"'""·e .. 
"-R 

ta 
beyaz nane kokulu ve köptlklll çok ynksek bir macundur. 

Fiyatı her yerde 

15 KURUŞTUR. 


