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- ÇARŞAMBA 29 TEMMUZ 1936 idare itleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 Kurut 

İspany~ dün vukubulan kanlı muharebelerden 
yalnız birinin bil3nç~su_: 600 ~aktiil, 1200 mecruh! 

\ H a b e ş i 8 1 a n d 8 ---A. • 
emır: verilen Asilere 

" esir almak yok, 
mutlak öldüreceksiniz!,, 

Madridin Şimalinde siper muharebeleri oluyor, asiler 
Cenupta ilerliyorlar, General Franko Malagaya 20,000 

asker çıkararak, Şimale yürümek istiyor 

yeni ve şiddetli 
muharebeler oldu 

BIJgük Habeş çeteleri 
Desşi•-Adisababa 

yolunu keşmek istediler 

ltalyanlar, Habeşlerin 1000 

o 

mecruh ve maktul vererek Atatürk Haydarpaşa garında 

ricat ettiklerini bildiriyorlar Atatürk du··n Ankaraya 
Lodra 28 (Hususi) - Mısırın Adis -

aba.ha konsolosu tarafından birkaç gün h k 
evvel verilen ve Adisababa dı§ında ltal. are et ett•ı 
yanlarla Habeşliler arasında mühim mu • l er 
harebeler vukubulduğunu bildiren malı1 • B f matın. esastı olduğu bugün neşrolunan aşbakanJa Dış, ç, Adliye Bakanları dün Ankaraya 
bir lta.lyan tebliğinden anla§ılmıştır. vardılar ve törenle karşılandılar 

ltalyan tebliği Habeılilerin mü- Reisicümhur Atatürk d" 
him bir taarruz hareketi yaptıkları- 1 !) ;30 d h k d h u~ saat Atatürk ün An karaya gideceğini 

., . Ad' b b b ~ı ' a are et e en ususı trenle l be 1 h Ik k nı ve De .. ı yı ııa a aya ag a- Ankaraya avd t b ( d ıa r a an a er enden istasyon . • e uyurmuı:: ar ır. (Devamı 3 .. ·· f d ) 
~n~~~d~~ut~~~h~ =~~====~~~~T~~~~==~~=~~~=OO~P~Y:•=a~=~ 

_. melı i•tedilıl~rini, ilıi taral araaında ç kk J lı 
lliik--leritarafm<lanbombord- ..ıa- ............ caddelerin ı..;ıı f!ddetli muharebeler uukubulduğu- ana aıe şe itlerine 

na; neticede Raa Kaaaanın oğlu ta- b 
'Londra, 28 (Hususi) - Cebelüttarık ile Malaga arasında bulunan Ste· rafından idar ol H b l'l . orcumuzu o••dıemenı'n 

ı F 
. 1 . ·1 S ı· 1 . d d 'dd 1· b' e anan a eı ı erın 

Pona' da spanya aşıst en ı e osya ıst en arasın a son erece 'ı et ı ır b · h kt l L • , ınuharebe vuku bulduğu tahakkuk ediyor. Muharebede iki taraf 600 mak· ;n.;;;e~r~ v~ ma ku ;erereR rıc at 
lül ve 1200 mecruh vermişlerdir. e tı T ·~~ ;:,aımu ta ır. Zamanı lıô.lô. nelmedı· mı·.? 

"Esir almak yok, mutlaka öldUrUnDzl" :ııayia~:,, ,:,h::::::::::. uirodıklaı-ı 6 . 
Röyter muhabiri Lalinea, bir Faşist yüzbaşı ile görüşmüş ve yüzbaşı kısa 

bir zaman önce 100 komünisti kurşuna dizdiklerini söylemiştir Başka bir 
~·aşist de her hangi bir komünisti esir almamak ve mutlaka kellesini uçur
bıak için kendilerine kat'i emir verildiğini anlatmıştır:..~u __ ... .Yüzden ele _?üşen 
l>ütün Soyyalistler imha edilmektedir. 

Asiler kendi kumandanlarım öldUrdDler 
. s:\ Sebastiyen'de de buna benzer bir muharebe vuku bulmuş ve bura~a

lcı asiler teslim olmuslardır. Fakat asilerin kumandanı, adamlarının teslım 
<>ldukla ·· ·· ··' ez tabancasını onlara kar•ı kullanmağa başlamış, h rını gorur gorm Y • 

Unun üzerine asiler de onun üzerine ateş açarak öldürmüşlerdır. 
Hükumet kuvvetleri sahil boyunca ilerlemektedirler. 

Hükümetin istirdat ettiği şehirler 
. M:rkezi lspanya, hükumetin elindedir .. Madrid sakindir. Madride, .~~le~~ 

ihya.dan bol b l · , ek geliyor. Toledo ı;ıehri hükumet tarafından uçuncu 

d 
o yı) ec Y 3 ·· ·· yf d ) 

efa i t' d l · (Devamı uncu sa a a , 
s ır at o unınuştur. .. .. ~ 

lspa;;~-M~kl~plan 
Binbir tehlike içinde harp s~hn~lerini dolaşan 

gazeteciler neler gorduler ? 

Ş b
. ··ıd" "I atlann cesetleri yakılıyor 

a. e 1tlerde harp esnasında o uru en h w 1 
t" •vılldrit 2 • . . . . .. leketin içinde resmen arp var, ıag ar-
~~tG "c 3 (Hususı) - Sızım gıbı gu·ı Mem birbirlerini insafsızca ve . """rha-

'll, 1 l>ahrdıya pek alışık olmayanlar la sollar, 4 .. cü ---'ada. 
'ilan (Devanı• 1111 ~· • 

Ya fevkalade günler yaııyor. 

" İntihar ediniz! ,, 
Halepte çıkan bir gazetenin 
Çerkes Etem ve Reşide 

nasihatlan 
Halepte çıkan bir gazetede (Çerkea Etem 

ve Reşide öğütler) serlevhası altında bir 
yazı çıkmıştır. Bu yazıda hulasaten ıu söz
ler söylenmektedir: 

«Türkiyede beyannamelerinizi okuya
cak ve onlara ehemmiyet verecek insanlar 
yoktur. Siz, ve diğer hempalarınız Vahdet
tini mezarından kaldırsanız, tabutunun her 
tarafını, kendi imzası tahtında beyanname
lerle saçaklandırsanız ve döıt kötcsinden 
yapıpralc Türle topraldanna geç.eniz. bu 
hareketinizde de serbest buJunara'- .. • ııo: muna- Mebinetcik numne didleD ... -- '-~ ii • ._ ı-ı- p .. ..., ç uuanm arkasında kaybolacak 
dılerle ilin ettirseniz. etrafınızda bu tabu- ...... ciiceclir 

' ~ bakacak ve bu beyannamelere göz gez
dınnek merakına düfeCCk bir tek Türk bu
lamazsınız. 

(Devamı 4 üncü sayfada 

Nankör olmayan lıMızalar~ Çanak -
kalede damarlarını hayrat gibi akıtan 
şehitlerin sayısı~ı unutmazlar. 

Ve bütün dünya bilir ki Çanakkale 
çırçıplak Türk göğsünün bütün dün • 

y; • yaya karşı koyduğu yerdir. 

enz Çarpışma/ar Hiç bir milletin tarihinde, <(Çanak
kale)) kadar şerefli bir sayfa yoktur. 

Filistinde 

Büyük bir arap çetesi Fakat biz, tarihimize bu emsals~~ 
lngilizlere Said d •• Ş:~ef sayfosı~ı katanların. hatıraları O• 

ır ., musa- nunde vadesı çoktan gelıp geçmiş bir 
deme çok kanlı oldu borcun edasına hala davranmıyoruz 

Bu gecikiş, bizim için, Çanakkale 
Londra, 28 (Hususi} - Filistin kı- zaferinin keyfini kaçıran bir keyfiyet

yamınm ilk gününden beri olup biten tir. Ne yazık ki, biz, Çanakkale ga
bu çarpışmaların en mühimmi bugün }ipler~: Çanakkale sırtlarında yıllar _ 
Nablüs dağları üzerinde vuku buldu. dır suren topsuz, tüfeksiz, tanksız ve 
100 Araptan müteşekkil bir çete bir uçaksız bir harpte, yani kadirşinaslık 
fngiliz devriyesine taarruz ederek bir harbinde maalesef hala mağlubuz! 
lngiliz zabıta memurunu o"ldu"'rdu"kten VAk... h k w • • a ıa mu a kak ki, biz; gösteriş -
son~~ daglara çe~ıldı ve takip olundu. ten daima kaçınmış mütevazı bir mil
lngılız ta~arelerı kara kuvvetlerine letin çocuklarıyız. 
yardım ettıler ve çarpıfma bütün gün M h kk k k' Ça kk 1 d . Al A u a a ı, na a c e «Hilal 
devam ettı. tı rabın maktül dü• • u" bat ·· ı .. _.. b' k T gruna an gunef em muazzam bir 
tugu ve ır ısınının yaralandığı tah - abiden 'n 1 k .. .. 1. . l ı par a ruyasını gorereır; ıön-

mın o unuyor. mediler. 
Bugün kıyamın 101 inci günü iJi. (Devamı 4 iincü sayfada) 

Ayni insanlar, lnsiliz ve Fransız mezar
Jıklarmı süaleyen elliye yakın abidenin her 
.. önündd ırözle ,örülmiyecek 

kadar cüceleıiyorlar 
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r ~ Resimli Makale 

•• rg 

Yeni Türkiye ve roliJ 

Yazan: F. R. Atay -

B ugün, dünden, daha emniyette-

yiz : Bunun ilk manas.ı daha 
kuvvet1i olmaktır. 

Bizim hususi bir düşmanımız yok .. 
tur: Müşterek, herkes için ve her yer
de olan düşman barb teblikeai' dir. Kol· 
lektif emniyet hakikat olmadıkça bu 
tehlike vardır: Bugün ona karşı ondan 
daha fa=:la hazırız. Bu hazırlık, barış 
halinin müdafaası için başlıca şartlar -
dan biridir. 

Dostlarımızın dünden daha kuvvet· 
li dostuyuz. Bunun ehemmiyeti nasıl 
küçümsenebilir~ Tehlikede ve zayıf 
dost bir yük, emniyette ve kuvvetli 
dost bir dayançtır. Herkes, hak ve a
dalet bile zayıfın yanından kaçıyor! 

• 
insanların kuvvetlerini kemiren afetlerin en müthişi: 

Vehimdir. 

Vehme kapılan İnsanlar, her şeyi karanlık görürler, 
her şeyden korkarlar, ve bu karanlık ile kodtu içinde 
bunalırlar. 

Fakat kendi eserleri olan bu ıstırap bataklığından 
kurtulamazlar, bilakis kendilerini her gün bu batak.lığa 
biraz daha salıverirler ve günün birinde iradelerini çü
rüttüklerini, bütün hayati kuvvetlerini kemirttiklerini, 
ve artık lıayat ve mukadderatlarına sahip ve hakim ola
madıklanm, bir takım vahimlerin boyunduruğunda sü
rüklenip gittiklerini görürler. 

Müsbet hakikat üzerinde yürüyen İnsanlar, vehme 
kapılmaktan uzak kalırlar. 

Çünkü müsbet hakikat, hayat yoluna canlı bir ışık 
serper ve bu ışığın aydınlığında adım atan insan, şaşır· 
madan, sapmadan, sürçmeden, düşmeden ilerler. 

Vehme galebe çalacak, en büyük kuvvet, müsbet ha
ki kattır. Miisbet hakikat insana hem cesaret hem aydın
lık verir. 

• 

il Vehme kapılmak a 

Karalarımız zaten emniyette idi. De
niz kapılarımızı da emniyet altına al
dık. En rahat uykumuzu, türk havala
rına müdafaa emniyeti veren kanad1a· 
rımızın gölgesinde uyuyacağız. f çerde 
medeniyetçi, dışarda insaniyetçi dava· 
sı için uğraşan 17 milyona yakın tür • 
ke, say huzuru arıyoruz. Atatürk, kur
muş olduğu devletin sarsılmaz devam (~~Ö.......__Z~A_...;;;R~A=.-;;;S~I N-=-=D-=-A-=-) 

Körler sigara Dünyanın en çok şartlarını tesis edecektir. 
Jnkılabımızın samimiyet ve esaslılığı 

hakkında hiç kimsede şüphe ve tered
düd bırakmadık. 18 inci asırdan beri 

içmekten 
Hoşlanmazlar mı? 

Osmanlı imparatorluğu boğazları üs- Amerikalı ru· 
tünde didişen iki devlet, Rusya ve in- hiyatçılar amala • 
giltere, ancak yeni Türkiye'nin hürri- rm cigaradan 
yetine durluğuna ve barışçılığına inan- hoşlanmadıkla 
dıklan için, birkaç günde anlaşabildi • rmı ileri sürdük -
Jer. Akdeniz ve Karadeniz üzerinde leri halde, bunun 
günlerce uzayan Anadolu sahillerinin böyle olmadığını , 
her iki denizde her türlü alakası olan gene kendileri iti
hütün devletler için emniyet hududları raf etmişlerdir. 
olduğu an1aşılmasaydı, Montrö görüş- Körlerin ciga -
meleri bu kadar çabuk ve kati bitmez- rayı niçin sevme-
di. dikleri rneseleaine gelince, bunu şu su· 

Sulhtan hoşnudlulda, Türkiye poli- retle izah ediyorlarmış: 
tikasının tenkidi aynı mantığın içine insanı cigaraya bağlayan, tüten 
sığıştmlamaz. Boğazlar meselesinin dumanıdır. Körler dumanı göremez
halledilmiş olmasının şüphesiz büyiik ler. Onun için de cigarayı sevmezler. 
bir ehemmiyeti vardır. Türkiye hür Halbuki son zamanlarda 2000 kör 
kaldıkça, bu ehemmiyet, ancak rnüş _ üzerinde yapılan bir tetkikte yüzde 
terek emniyet ve cihan barışı lehine o- doksan beşinin cigara içtiği ve bunlar· 
lacaktır. Elimizde bulunan bircok im· dan da yüzde sekseninin Türk tütü
kanlardan hiç birini, insanları~ rahatı nünden hoşlandıkları sabit olmuştur. 
bozulmak için kullandırmamak azmin- • * • 

1940 Ollmplyatlan nerede 
olacak? 

deyiz. Bulunduğumuz coğrafya nokta· 
sının, her bakımdan kıymeti ne kadar 
büyük olduğunu bizim kadar herkes bi
liyor. Fakat bu toprakların tarih ve ız- 1936 olimpiyatlarının arifesinde bu 
tırabını bizim kadar kimse bilmez. Bi- meselede halledilmek üzeredir. Olim
zim barışçılığımız bu bilgimiz derece- piyatlar için beş tane şehir, namzetli 
sinde samimi, müdafaa irademiz, tec- ğini ileri sürmekteydi. 
rübemiz derecesinde yüksektir. Bu Bunlar, Roma, Londra, Tokyo, 
to,'lraklar üzerinde tarih beşeriyetlcrin, Helsingfors, ve Lozandır. 
biz nesillerin mahvolup gittiğini gör· Roma Tokyonun lehine hakkından 
dük. Bunun başlıca sebebi, Küçük As- ferağat etmiştir. Londra ise olimpiyat
ya 'da sağlam bir kuvvet istikrarı tees- ların kendi topraklarında yapılması 

·--------------------------· HERGüN BiR FIKRA 1 Telef onu olan memleket 

Sabıkahnın cevabı ~ 
Geçen gün gene burada bahsi ge • 

çen, Haydar Ef endizade ceza reisi 1b- 1 
rahim Bey merhum bir gün zolacdık -
tan suçlu bir sabıkabyı muhakeme edi • 

1 
yordu. 

Herif lifı uzattıkça uzatıyor, ifade- / 
sini mugalataya boğmıya ça)1fıyordu. 

-

~'· Bö1lelerini muhakeme ede ede, leh- J 
çe ve tavırlarım da iyiden iyiye öi -
renmİf olan İbrahim Bey: 

- Asıl meseleye gel.. OraJan <<has
pi» ıeç ! Has pi geçmenin ne demt!k 
olduiunu bilinin, değil mi? 

De:riDce, herif 1111tarak: 
- Elbette biliriz, reiz bey t Biz de 

1 
senin kadar' külhanbeyiyiz !.. cevabmı 
verdi. 

·-------------------------« 
Stratosfer 
için •lbise 

~ , canın nüfusu 
700 kişi olduğu 

halde oradaki telefon miktarı GOO imiş. 
Şu hesaba nazaran 100 kişiye 85 te -
lefon isabet ediyormuş. 

Amerikada hu nisbet çok daha asa
ğı olarak, yüzde 10,5 fngilterede 5:5, 
Fransa.da 3,3, ftalyada 2 imiş. 

• • • 
Ollmplyada giden metale 

Atinadan Berline götürülen olimpi
yat meş'alesi yolda az daha sönecek, 
ve Berlin olimpiyadı meş'um bir hadi
se ile karşılaşacakmış. Atina-Bulga -
ristan hududu yolunda şiddetli bir yağ. 
mur yağmağa, meş'ale cızırdamağa 

başlamış. 

Meş'aleyi elinde söndürmek iste • 
miyen atlet kıyameti koparmış, bağır· 
mış, çağırmış, ve nihayet seyircilerden 
bir danesi şemsiyesini feda etmeğe ra
zı olmuş. Ve meş'ale yarı sönük bir 
halde mahali maksuduna varmış~ 

* •• 

süs etmemiş olmasındandı: Yeni Tür- için israr etmektedir. 
kiye, bu istikrara vücud verecektir. Es- * • • C b A k 
ki faciaların tekrarında zevk ve menfa- Fransada beledlY• reJslerhıe enu i meri 

8 
ile Fransa arasın • 

Tayyare pllotl•ı niçin 
genç olurlar? 

b 1 h k 
ln

8
mz.r!a •ıretllecek daki tayyare seferlerini yapan pilotlar, 

at u mıyan er es, şüphesiz, bu ese- T u h k . 1 d K 1 1 Amerikalı bir talebe grupu Parı".... en üz ırk yaşını doldurmamış genç a· 
rın yapı masın a ema ist inkı abçıla- ..... d 
ra yardım edecektir. gelmiş, ve Paris belediyesi tarafından amlardır. 

kabul edilmiş. Belediye reisi kendile - Bu mesafeyi j2 defa ltatteden Paul 

r -., 

Gölgede otuz/ 

.. Tatu 

S ıcak.la nasılsınız? 

Ben kendi payıma, kışın zemherisin~ 
yuın eyyamı bahur'una tercih ederim. Dün• 
kü gibi havalarda benden hayır yoktur. Di1 

mağım iJ]emez olur, gözlerim dumanlanır• 
kollanm gevşer, sinirlerim bo2ulur, net' erq 
kaçar. Çatacak adam ararım. Ve garibi t~ 
ki öyle birisini bulup ta çatacak olsam, hak1 

,kından gelmek için lazım gelen mecalde1' 

mahrumumdur. 
Dün, gölgede otuza çıkan derecci b'a• 

rareti görünce, dayanamadım: Gazetede'! 

ki arkada!llara: 
- Ben gidiyorum, siz hoşça kalınl 
Deyip, evi. poyraza kar§ı ve nisbete~ 

aerin olan eski bir dostu ziyarete gittiın. 
Bu zat, genç denecek bir yaşta tekaü~ 

olmuş, dünya dedikodusundan el etek çek~ 
aıiftir. İşi, gücü kitap okumaktır. Yeni çı1 

kan eserleri muntazaman satın alır, takiP 
der. Vakti bol olduğu için bunların en u• 
lak noktalarım bile dikkat naz.arından ka• 

ç.ırmaz. 

Gene kendisini köşe minderinde, Bo• 
ğaza nizır pencerenin önünde buldum. 

- Kitap kan~tırıyordum •• dedi. 
- MalUml Senin eski iptilandır. Yeni 

neler var, bakayım) 
- Boyuna çıkıyor. Fakat şu iki tanesi 

nin üzerinde bilhassa durdum. 
- Çok mu değerli eserler? • 
- Bilmiyorum. Henüz okumadım. F .. 

kat nazan dikkatimi celbeden bir nokta 

oldu. 
- Ne gibi? 
- Mesela, şu: cıBağlar arasından» a• 

dında bir aşikane macera romanı.. müel~ 
lifi kim, biliyor musun?. Maden mühend~ 
si Niyazi Durusoy ! 

- Maden mühendisi mi} 
- Eveti Yerin içinde, toprağın alund~ 

cevher aramaktansa, edebi.yat sahasrnd11 

vöhret aramayı tercih etmiş, zahir. 
- Öteki nedir) 
- O da: «Üzüm nasıl yetiştirilir?» adb 

bir zirai eser. Onu da :yazan bir generali 
- General mı) Ne münasebet? 
- Üzüm aalkımlaril~ aafıharb niza~ 

mındaki bir müheze arasında herhangi bİ~ 
benzerlik görmüş olmalı.. lakin, biliyoı 
musun? Ben bugünkü sıcağı bu iki kitaı 
sayesinde pek de duymadım. MuhayYile' 
mi şu pencereden dışanya, ta Boğazın se": 

rin sularına kadar kaptım, koyuvcrditıl• 
Neler tasavvur etmedim, neleri Kendi kerı• 
dimc knhknhnlnrln güldüm. Tanıdığım ll' 

damlardan her birine bir eser yakı tırdıtıl' 
yazdırdım. Mesela senin, bir «Vakti seferdi 
tabiye usulül>, Osman Cemalin ı Hukuk\l 
düvel medhali)), Filorinnlı Nfızımın <Malt 
nazariyelerin jflası», Ziyn Şakinn ıtAyın~· 
tayn ve felsefesi», Besim Atalayın, ArapÇ' 
«Tutıfetülukalllı> gibi eserler yazdıklannıt' 
göz önüne getirdim .. 

- Peki, netice ne oldu} 
- Ne olacak} Çorbat Tevekkeli fTenkief 

dememişler: ııHerkes kendi işini görmeli. 
ki, inekleri kurt kapmasın 1 » 

- Doğru söylüyorsun. Fakat böyle şe>'" 
lere kafa yormak da yazık değil mi~ 

Dostum. başını salladı: 
- Ne yaparsın~ dedi. Gölgede otuıl 

Bu sıcafrta insan ciddi ~eyler düşünemiyof 
lr.i 1 

lnglltere krehmn h•m!lreal rine bir ziyafet vermiş, ve İngilizce bir Camile Comer henüz 32 yaşındadır. 
slgare tlrr•klsl nutuk irat etmiş. ı • Jacques Nere 31 indedir. --- •• ~ 

F beled. · · · l ·1· Stratosfere -·1.--lar sıfırın altında H · G-...:!IL 30 scf • • Sokreta aazlre 

F dak
. I .

1 
f th . ransız ıye rcıaının, ngı ızce ~ enrı uuıaumet uncu ennı d ih O" 

ransa ı ngı tere se are anesm- k . · A "k 1 l k 70 derece sog-ug-a tahammu··ı etmek "k l tt·-· !J,jl • • • Oxlord üniversitesin e son irnt a~ nutu ırat etmesı merı a ı arın ço ı ma e ıgı zaınan ~ yA!nDa gırm• .. r 
de kralın hemşiresi Altes Röyal Mari mecburiyetinde kalırlar. B f ~ O. • tl ..,.~ ed .,..ı · lar yapılmış, talebeler imtihanları 

f b" . f J hoşuna gitm~. Bu yüzden memleket· u mesa eyı en Nr a e l[att en re • . . .h re' 
şere ıne ır zıya et veri iyormuş. ye- lerine giderek kolaylık gördüklerini Bu seyahati yapmağa karar veren k d F nd R h '><J vermişlerdır. Bu meyanda ımtı an ' 
mekten sonra, bir garson mevcut ha- dodr my~ ebrna L • oulc'> okz - yaşın· ren talebeler arasında sek.sen yaşın~ 

söyleyeceklerini ifade etmeleri üzeri - kolonel Herrero sureti hueusiyede i- a ır me u seıen ere yapan 
yanlara sigara dağıtırken, oradaki mi· · - b" "h · d D · · · · bile 

4 

ne, seyyahları kabul edecek olan bele- mal ettiği elbise ile üşümekten ve don· Thomasset 23 yaşındadır. Salahiyet • ır 1 
.bya( rk ahvarml ış. belersk.
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safir kadınlardan biri, prenses'in si - b b l h k k 1 k R d k" l b beb' ld w memı" a at oca ar, ı ge ece ZI"' . ·-· . b") ec1··· . . diy reislerinin ecne i ir isan, iç de- ma tan urtu aca tır. esimde ku • ar ımse ere unun se ı soru ugu T h l . d" yıl1 
gara ıçtıgmı ı m ıgı ıçm: l t .

1
. ..• l . l" l d lb" . . d . k bö I fe I d l . .. , ne imti an ara yetışemez ıye acı ği se ngı ızce ogrenme en azım ge • man an e ısesınm yanın a gözü ~ zaman «< y ese r er e genç erm cur • . l 

- Aman, demiş, şu sigara da ka • diği tavsiye edilmiştir. mektedir. eti lazımdır» cevabı alınmaktadır. no:_;eı:mdış erb.. . 
dınlara hiç yakışmıyor~ içenlerden ll!J"enn en ır tanesı: 
nefret ediyorum. Züppelik ediyorlar. - Mister demiş niçin hala okuyor 

Orada mevcut diğer bir Fransız ha- j STER i NAN i S T ER İN AN M A ! sunuz~ 
yanı atılmış: ihtiyar şu cevabı vermiş: 

- Ben bu fikirde değilim, sabahle- - Sokrat ölmek içı"n zehir içtiktetl 
Tokat muhabirimiz yazıyor: ga2eteler hayÜ Hayreddinin 14 yqmdaki km Lemanın eline ecl ti 

yin gözümü açar açmaz sigara içerim Kibrit fabrikasında çalı§an bir memur bir kibrit kutusunun geçmiJ, Hayreddin de kıunın fotograf .e adresini kibrit fab- biraz sonra, Tilmizi Phedon'a Ph 
0 

ve bunda ayıp bir şey göremiyorum. içine §U cümleyi havi bir kağıt koymuftur: rikıuma göndermi.Jtir. demiş, bana flüt çalmasını öğTetsen e· 

Prenses Mari derin bir nefes almış, «Bu koyduğum üiıt hangi kızın eline geçerıe onunla ev- Fabrib idaresi kıza 100 lira bahıit göndermi,, o memur da Phedon: 1'' 
Fransız kadınına dönmüş: leneceğiM. Hemen fotognfını ve adresini bildinin.» bulunmuf, mes'ut bir yuva kurmak ~imla nip.nı ..vapıl- - Sokrat demiş, nerede ise ölere , 

- Beni çok müşkül bir vaziyetten Bu kağıt Samıunun Çarpmba kazaımda posta müvezii ve mqtır. sin flüt çalıp" da ne olacak, ne i~ine Y' 
kurtardınız demiş, az daha utancım - 1 jl nyacak?. f 
lnn ağızhğımı çıkarıp sigara i,emiye - S TER 1 NAN l STER 1 NAN M A l _ Flüt çalınış olacağım, flüt ~ıh111 

ektim." '-----------·----------------·---------------------~olmasını öğreneceğim, fena ını? 



•lerleRoın~, 28 (A.A.) - Ecnebi. devl.e~
"lan ~e~den ticaret münasebetlerıne gın· 
~lcet.i 111 Pek o kadar sür

0

atle ilerleme• 
h tedir.•Büyük Britanya ve Belçika ile 

Pılrnakt 1 .. 1 . k v ~ a o an rnuzakere er ın ıtaa ug· 
~lftır. Halbuki Fransızlarla yapılmasına 

SON POSTA: 

Maliyede 
Yeni tayinler 

Ankara 28 (Hususi) - Merkezde yeni 
maliye teşkilat kanununun tatbikine baş • 
lanmııtır. Vekilet erkanı arasında bir çok 
deği~klikler yapılmıştır. Bu meyanda ye• 
ni ihdas olunan müsteıar muavinlikleriııe 
eski varidat umum müdürü maliye müfet· 
tiılerinden Esat ile üçüncü umumi müfet • 
tiılik maliye müşaviri müfettiı Hüsnü ta • 
yin olunmuılardır. 

r 
Türk - lngiliz 
Dostluğu 

M. Edenle Tevfik Rüştü 
Aras arasında samimi 
Telgraflar teati edildi 

Ankara, 28 (A.A.) - Boğazlar 

mukavelenamesinin imzası münaııebe• 

tiyle lngilterc Hariciye Nazırı B. Ant· 
hony Eden Hariciye Vekilimiz Dr. 
Tevfik Rüştü Arıuı' a qağıdaki telgra
fı göndermiştir: 

Ekselans Dr. Tevfik Rüıtü Araa 
Türkiye Hariciye Vekili 

/Sayfa 3 
• 

E -------ispanya İsyanında yabancı 
parmaklar! 

• l spa~yada, yeni rejime karıı vukua ge• 

len ısyanın ehemmiyeti, taraflardan bi· 
rinin sür'atle vaziyete hakim I .... d o amama11 
yuzun en gün geçtikçe artıyor. Şimdi. J,. 
panyada üç hükumet vardır· Bı·rl· ,_ · · merııtezı 

Madrid olan Cumhuriyet hükumeti ·k· · .. ı ınel· 

ıi, merkezini Burgos şehri ilan eden Gene· 

hl 1_anılrnıı olan müzakereler devam et· 
eıı;tcdir, 

lıalyan ·· ak ·ı ·k· k d l•r muz erecı er, ı ı no ta a ıs· 

I etrnektedirler. 

İtalya, bu gibi devletlere, ancak pefin 
para mukabilinde, ihracat yapacaktır. 

12 5 Üra asli maaılı mali tetkik büro· 
ıu reisliğine teftiı hey' eti reisi Cezmi, l 00 
lira asli maaşlı azalıklara maliye müfetti· 
ıi Hulusi ve Celi.! Sait, 90 lira asli maaşlı 
azalıklara tetkik kalemi müdürü divan 
mürakıplarından Zeki, 1 00 lira asli maaşlı 
teftif hey' eti reieliğine baı müfettiı Rüştü, 
Bütçe ve mali kontrol umum müdürlüğüne 
maliye müfettişi Cemal Yefil, muavinliğine 
maliye müfettişi Hadi varidat umum mü
dürlüğüne müfettiş İsmail Hakkı, Munta
zam borçlar umum müdürlüğüne Emin, me
murin müdür1üğüne milli emlak müdürü Şe 
fik, Nakit işleri umum müdürlüğüne Halit / 
Nazmi. muavinliğine Rüştü, Muhasebat 
umum müdürlüğüne İzmir defterdarı İh
.san, muavinliğine eski bütçe müdürü Fah
ri, İzmir defterdarlığına tahsilat müdürü 
Nazif, muavinliğine Beyoğlu tahakkuk mü
dürü Kemaleddin, tahsilat müdürlüğüne 

maliye müfettişi Şevket, milli emlak mü· 
düdüğüne hukuk müşavirliği baş muavini 
Kazım, hukuk müşavirliği baş muavinliği
ne İstanbul mıntakası hukuk amiri Raşid, 
hukuk müşavirliğine İstanbul icra reisi Ke
mal, 125 lira asli maaşlı hukuk baş mü~a
virliğine fstanbul tetkiki itirazat komisyonu 
reisi Feyzi Daim, lstanbul defterdarlığına 
maliye mürakıbı Kazım, vasıtasız vergiler 
müdürlüğüne maliye müfettişi Hakkı Ka· 
mil, vasıtasız vergiler müdürlüğüne Üskü
dar mıntaka11 varidat müdürü eski kanun· 
lar müdürü Mümtaz, pul müdürlüğüne Hil
mi. ev vergileri müdürlüğüne Nazım, tah
sil müdürlüklerine Ali Riza ve Şefik tayin 
edilmişlerdir. 

• 

Ankara 

Montrödeki Türk hey' eti murahha
sasının hattı hareketinin bu derece ge· 
niı bir ölçüde yardım ettiği mes'ut bir 
netice teşkil eyleyen Boğazlar hakkın-

ral Kabenellas"ın riyaseti altındaki aıkerl 
hükumet; üçüncüsü de, anarıistlerle komü• 
nistlerin tesiri altında bulunan Barselon• 
daki Katalonya muhtar hükumeti. 

1 Bu üç teşekkülden birincisi ile üçüncü· 
sü, ikincisine karşı birahmane mücadele 
etmektedirler. Bu arada, tarafların, dııa· 
rıdan mühim yardımlar gördükleri mu • 
hakkaktır. Nitekim İspanya cumhuriyet • 
çjlerinin, bütün tekziplere rağmen Fran • 
sadan bilhassa bir çok tayyare aatın aldı· 
ğı muhakkaktır. Bunlar Potez sistemi tay· 
yareler olup doğrudan doğruya Fransız or• 
dusunun ihtiyat malz~rne kadrosundan ay· 

~ 
1
- Zecri tedbirlerden evvelki İtalyan 

rç ar · · 
2 

1 ıçın yeni bir hesap açılması. 
~- - ltalyaya müsait bir ticaret müva· 
~es· 1 elde etmek. 
lette~i.~enildiğine göre İtalya, ecnebi dev· 

uç sınıfa ayırmaktadır: 

3 - Zecri tedbirleri tatbik etmit olan 
devletlerden İtalya ile klerinıı itilafları 
bulunmıyanlar ve yahut mail ablokaya iı· 
tirak etmemiı bulunanlar, bu memleketle· 
re İtalyaya yapacakları ihracat için üç ay· 
lık kredi açılacaktır. 

daki yeni mukavelenamenin akdi esna
sında hissettiğim büyük memnuniyeti 
Ekselansınıza bildirmeyi kendime bir 
vazife telakki eder ve bu hadisenin, 
memleketlerimiz arasında yeni bir dost
luk ve sıkı bir iş birliği devresinin baı
langıcını teşkil eyliyeceği hakkında 
kalbi ümitlerimi arzeylerim. İspanyada dün vukubulan kanlı muha

tebelerden yalnız birinin bilançosu: 
600 maktul, 1200 mecruh 

rılarak fspanyol cumhuriyetçilerinı"n . . . emn· 
ne tahsıs edılmiştir • 

Anthony Eden 
Fransa hükumeti, bu alış verişi her ne 

Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik Rüş- kadar tekzip etmişse de baş k"I Le 
tü Aras B. Eden'e şu suretle cevap Blum bu hususta kendisine s:;u;an 9,1:ı: 
vermiştir: cevap vermemi" b 1• (Baı~arafı 1 inci sayfada) 

di Saragosa'nın da hükumet tarafından istirdat olunduğu haber verilmekte· 

r, Burada da şiddetli bir muharebe vuku buldu~u anlaşı_lı.yor. 
l'~adriddeki boğa güreşçileri hükum ete iltihak etmış ve mılıs kuvvetlere 

lmışlardır. • 

Ek 1 A h 
. ... unu, mec ıstc vereceii 

· se ans nt ony Eden lZahat sırasına talik ettiğini söylemiştir 
İngiltere Hariciye Nazın Harbiye nazırı Daladye ise, bu ba~ta 

Londra ce:ap verebilecek tek adamın başvekil ol· 
Sir Percy Loraine, avdet eder dugunu söylemiştir. Şu hal gösteriyor kL 

etmez, Ekselansınızın çok nazik telgra· hükumetler arasındaki münasebetleri eski-

Asiler Fastan asker göndermege devam ediyorlar fını bana bildirdi. Bu nazik dikkat ese- si gibi iktısadi ve siyasi menfaatlerden zi • 

~ . F astaki asilerin sergerdesi olan general F ranko Malagaya asker ~Ön· 
~llneğe devam ediyor. Hükumet kuvvetlepQin bunlara karşı gerıle • 

leri anlaşılıyor. 
Olenlerin sayısı 25000 i aştı 

rinden derin surette mütehassis olarak yade ideolojik beraberlikler tanzim ve ida. 
Ekselansınıza en hararetli teşekkürleri- re ediyor. Nitekim, faşist emellerle ortaya 
mi bildirmeyi kendime bir vazife te· çıkan fspanyol kıyamcılarına it 1 
lakk .. . . a yanın 

A i ederim. Montrö" de birle.,ik kra- yaptıgı ıddıa olunan yardım m 1 • • " ese esının 
liyetin muhterem delegeleri ile idamo ~e, şu .vaziyete göre, bir esası bulunmak 

;- t'aris, 28 (Hususi) - Jurnal gazetesinin aldığı malumata göro fspanya

~i dahili harpte maktül düşenlerin sayısı 25,000 i aşmıştır. 
Madrid'in şimalinde siper muharebeleri 

s:rlin, 28 (Hususi) - Madridin şimalinde general Mola'nın kuwetleri 

~hükumet kuvvetleri arasında oiper muharebeleri başlamıştır. 
Ceneral F rango, Malagaya 20.000 asker çıkararak Madridin üzerine yÜ· 

tlınek fikrindedir. 
,.. l M 1 U "t d Preu muhabirine Madridi muhakkak dUıüreeeiini eöyle• 
~ '-Acnera o a, nı e 

~ f d 1 ol bombalarından bir iki9i daha lng~iz gemaerine pek 
~ anca etra ın a spany . 

n bir yere düşmüıtür. 

~ki ispanya Krah ne diyor ? . 
1'.ö · (Ç k 1 k ) Eski Knl Alfonı Evening Standard gazeteaı 

tQ.~ nıgııvart e os ova ya -
'"ll•birinj kabul ederek ıu beyanatta bulunmuttur: 

<ıfienıen Madride dönmek rüyası ile avunduğumu zannetmeyin. İspanyada cere· 
~a.n eden h .. d. l f ·11·ı mahiyettedir. Krallık makamı muhafazakar fırkalarla 
Qe a ıse er sır mı .. 1 • · · o· 
ı ra.ber il .1 tadan kalkmasını istiyor. Mucade enın netıcesl ne 
llt • so ann tamamı e or dh" I . b" evvel son 
ı '- olsun 1. 1 anyanın kurt•.ılması, kıtallerin, te ıı erın, ır an d 
'Otıl • eme ım, sp k .1 • h t kd. inde bu a· 
hij lllasıdır Bana kalırsa sol fırkaların birden ve amı en un ası a ır 

l harp ~ih t b l ispanya ile hakiki Jspanyollar özledikleri sulha kavuı~rlar. s aye u ur ve ı b h . b" ati temın e-
~- ağa. istinad eden ve orduyu tutan bir rejim spanyaya a uyar ır 

r, Meınleketim beni davet ederse du•etini kabule hazırım.» 

'Atatürk dün Ankaraya ·•· Şarkta bir çete 
hareket ettiler imha edildi 

'ıe.l'<ı (8-,tarafı 1 inci sayfada) .. . 
-~t~nını doldurmuş, Büyük Onderı Erzurum. 28 (A.A.) - Olti kaza:~~~~ 
~ki 11?1ek için iştiyakla saatlerce manlarında 90ygunculuk yapan beş ışı ı 
~l:rnl ıştir. İstasyon baştanbaŞa bay- bir çete jandarmalar tarafından bastırıl· 
L "ta d . · •f b" . ··1·· dördü diri olarak yakalanmıf 
"t~~k .. onanmış, selam resmını ı a mış ın o u 

Milli emlak müdürü Şefik ve Vilayet 
muhasebecisi ipk& edilmişlerdir. 

Levazım mildürü Cevad, maliye mu· 
bueb~i müdürü Katil biru derece terfi 
etmek suretiyle ipka edilmiflcrdir. Şube 
müdürlükleri mildür muavinliklcrine ve İn• 
hilal eden üçüncü umum müfettiılik mali
ye mütavirliğine tayin olunacak zevatın 

listesi de hazırlanmaktadır. 

Tap-a Tetkilib 
Ağustoa içinde de taşra teık.illtına bat· 

!anacaktır. T ekaüd müddetini doldurmuı 
,olan bazı defterdar ve malmüdürleri sair 
,maliye memurlannın bir kısmı da tekaüde 
,sevkedilerek yerlerine yetişmiş yüksek 
mektep mezunu gençler tayin olunacaktır. 

Yeni Defterdann Riyaıetindeki 

İlk İçtima 

etmekle §eref duyduğum çalııma bir- ıc:'p edıyor. Nitekim, matbuata çok mühim 
liği, memleketimiz arasında cari sami- bır . tebliğ vererek istifa eden ispanyanın 
mi dostluk ve memleketlerimizin aıkl Parıs elçi vekilinin bu istifanameai de bi 
iı birliğinin daimi inkişafı için kıymetli hayli manalıdır. Elçi vekili bu be 

1 

. . • yanna • 
bir rehinedir. Türkiye • Büyük Britanya mesınd~ ıımdiye kadar memleketine aadi· 
siyasetinde açılan yeni devrenin, biz. k~n~ hı~ct ettiğini, fakat yurddaılaunı 
lcrcc pek aziz olan sulh eseri için çok bırbırler.me öldürtecek olan silah alım ve 
mes'ut olacağına kani bulunmaktayım. eatımt-aıbi iılerle meşgul olmam-L · · . 

E • AA ıçın · 'azı 
Ekıelanaınız tarafından bu derece doa- eunden çekildiiini bildiriyor. 
tane bir surette izhar edilen ümid hak· Şu hi.diıc, itin iç yüzünün zannolundu 
kında Eksclansınızla tamamen hemfi. iundan daha vahim olduğunu ve b d 
ı_ • ld " b dı d · · un • ıur o ugumu eyan eder ve samimi ıarı an ıçerıye mühim parmaLJ 

d 
.. _,._ ııt ann OT • 

hissiyatı vefakaranemi arzeylerim. na ıgı ar-ıılıyor. 

Dr. Tevfik Rüttü Aru . Kıssadan ~sac: Son İspanyol h&diselc r--:---------------..1 ıster cumhurıyet hükumetinin zaf ·ı . rl. • • 1_ erı e, 11 ~ 

lt l l J terse Kıyamcıların muvaffakiyefl . a g an ar ua lensin: b~ hal, ispanya için, ars:u~u:1h::b! 

Almanlar da 
neden, hıç olmazsa rubu asırlık b" . 
'-~I . . ır gen ç• 
ıu meyı ıntaç edecektir, _ Seliın Rqmp, 

Memnun Yunan kralı 
Edenin nutku Almanya ~orfoya gidiyor 
ve ftalyada memnuniyetle .. A. tına, 26 (Hususi) - Kral Aiustoıun 

Evvelki gün İstanbul defterdarlığına karşılandı lkıs d K f -1 
ın e . or 0 adasına gidecektir. Kralın 

tayin olunan Kazımın riyasetinde defter· R d d b ı oma '>8 (Husu ") G l a a a ır ay kadar istirahat edece.;; 90··.,. darlıkta müdiranın i•tirakiyle bı"r ı"çtı"ma ' - Si - a;ıete er •• r .. M" Ed • lenmektcdir. 
aktolunmuı ve yeni teşkilat etrafında ilk ıster enin Avam Kamarasında ----------
görü~meler yapılmıştır. Yeni teıkilata gö- söylediği son nutukla, İtalyasız Avru- Vehip. paşa Kıbrısta yerleşecek 
re, açıkta kalacak olan bir kaç baı memur pada bir şey yapılamıyacağını göstere- Atına, 28 (H ") 8 

d b k "f 1 k A db" f · ususı - urada bulu taşra a aş a vazı e ere tayin olunacaklar- re zecrı te ır erın artığı olan Akde- flan Vehip pa•a K b d . : 
d C . k"I" k . • k v ı rıs a asında ikameti· 

ır. ene yenı teı ı at anunu mucibince ~~z. mısa ı~ın kaldmldığı~ı ilan etti- ".e müs~~de edilmesi için Jngiltere hükflme-' 
ıube baş memurlarının ünvanları ıube ıef- gını kaydedıyor ve Habeşıstanan İtal- µnden ızın istemiıtir. 
liğine ve tahakkuk ve tahsil müfetti9lerinin ya tarafından ilhakının tanınması ile ---=========-------... 
ünvanlan da kontrol memurlugvuna tahv.ıl İtalyan d h f l h l L ın a a aza oşnut o acağını ondra, 28 (Hususi) _ Mister I:" ' Uz:cre bir inzibat ve polis kıt'ası tır. H . B" l'ond Müfettişlik mıntakasında ansı ve ın· 

l.Jiu Ö a mevki almıştır. ··ı taraflarında gezen iki kişiden başka 
"L nder tam saat 15,15 de Flor • ~0 • 

edilmekte ve bunlar doirudan doğruya anlatıyorlar. d · k ~ 
defterdara bağlanmaktadır. J I d 1 enın nut u Berlinde iyi karfıland~ 

uma e 'talia'da bu vadide bir Yalnız be~ler konferansının h ıı· d 
Tetkik s·· R . k 1 . l T a ın en ·~ h ABki kalmamııtır. 

İll<fe ~usi nıotörleriyle ve maiyet - ,.- .::.:.__:_----~-

ttı1~1'kı zevat ile birlikte istasyona Meşale Macar koşucu~arda 
>-,.. ~r, halkın coşkun tezahüratı ve Berlin 28 (Hususi) - Olimpıyat met· 

Na~ı1aları ile karşılanmışlardır. 'atesi Yugoslavya Macar hududuna varmıt. 
t-ı At stanbul Kumandanı, Or gene- merasim yapılmıı ve Yugoslav koı~cular 
t\iıı. 1 Sa.it p r M .. d.. .. yüksek · f dan Macar k<>§uculanna teslım o· 
ı:.:veli ask •.. o ıs u uruA, .. k .. tara ın 
l\ttla erı ve mülki zevat tatur u lunmuştur. k 8 li 

\ı··tnışlardır. Tren halkın candan , ltalyanın olimpiyat ta ımı er ne mu· 
\ırat 1 • -1i ·ı 1 arasında hareket etmiştir. vasa et ettı. 

tı..ı ı e ku d ·t" t ..... '".mı""''neo • ... • ...................... _........ 
'"1.11.Jd illan an Atatürkü vı aye .. ··- • ·•·•· · D • ı · Una k 1 .. ·· beraberlerınde ışış erı 
itatiirku:dak teşyi etmişl~rdi~. 1 Ad ~e~ no;~~fik Rüştü Aras, İçişleri Ba-

~ antısın ' amutayın ev a a e a anı .. huri et Halk Partisi genel 
•ti( dan sonra gene lstanbulu kanı ve Cum YK Adi' Bakanı 

etme} . b k . ş··krü aya, ıye 
.\tat·· erı eklenmektedir. se reterı u ... halde bu sabah İs • 

. J~ _urk fzmitten geçerlerken Saracoğlu oldu~u. elmisler ve bay-
~•i A tnt ıt, 28 (Hususi) - Cümhur • tanbuldan şehrımızel g . t, y·'nda Ka-

" a.t .. k f k l ··ı iQoanısasv 
1 afınd Ur zmitten geçerken hal ıaklar a sus enm y bel lh rk Renda 
-ql\ an c k IA b kanı A u a ı ' 

tı\ışla d oş un tezahüratla se am • mutay a.ş I bakanlıklar ile· 
._ l\da ("' r ır. Atatürk Çene suyu hak· bakanlar, saylav ~rl, ve f dan karşı-
'' .J· '--(!vd B h I l · le sefır er tara ın 1 '%le . et aykalın verdiği iza a- ri ge en erıy ·ka olduğu 
~d· trıışle . . 1 ,e başta muzı 

ıt. r ve meşhur sunan ıçmış· lanmış ar ' 1. üfrezeleri ve ka· 
ld ker ve po ıs m 

ha e as . h lk tarafından selamlan -
labalık bır a .\11k 8-.bakan Ankarada 

ara, 28 (A.A.) - Başbakan fs- mııılardır. 

woau eui Cezmi Tetkik ma a e y~zmış, ve « talya aleyhinde evvel Ren meselesinin diplomatik ka~ 
. S.,~tine Çakıyor y~pılan hır anlaşma» saydığı Akdeniz nallarla halli lazım gelmektedir. 

Maliye Vekaleti Tetkik Bürosu Reisi mısakmın kaldırılmasından memnuni- Akdeniz karRılıklı tem" t · k 
C · b" k ·· 1 l b h 1 v ına mısa ı • ezmı ır aç gundenberi stanbulda bu- yet e a sederek talyamn Avrupada nın kaldırılması Romada ç k · · · 
lunmaktadır Mum ·ı h b" ik" ·· k 1 "k" . . d k" 

0 ıyı tean · aı ey ır ı gune a· t~rı ı mesaı• etmesın e ı kıymetin yapılmıştır.Siyasi mahafild · t 
dar Avrupa ve Rusyada tctk"k h · ·· "k d h . . l e gayrıresm 

k k 
1 •eya atine gun geçti çe a a ıyı an aşılmakta ol· surette beyan olundug~ una go·· ft l 

çı aca tır. d .. ·rA d" re a Yj 
ugunu ı ave e ıyor. beııler toplantısına iştirak edecektir. 

1 iki ahbap çavuşlar 



Sadabat ihya 
ediliyor 

Elektriksiz 
Ondülasgon 

SON POSTA 

Kanalizasyon 
tesisatı 

imrahor ve Çağhyan köşk- ilaçla elektriksiz ondülas- Büyük yağmurlarda suları 
leri belediyeye devredildi yon menedildi, ilaç satan istiaba kafi gelmiyor 

da mahkemeye verildi 
Müzeler idaresinin teklifi üzerine İstanbul cihetinin tekmil kanalizas-

Kağıthanede Sidabat denilen İmra - Permenan ondülasyon ismiyle yon inşaatı ikmal edilmiş ve faaliye-
hor ve Çağlıyan köşklerinin Maarif ve kadın berberlerinin tatbik ettikle- te başlamıştır. Şimdi Beyoğlu ciheti -
Maliye Vekaletlerince imar ve ihyası ri devamlı ondüle usulleri ye - nin kanalizasyon inşaatına başlanmış-
muvafık görülmüş ve tamir edilecek niden münkaşa mevzuu ol- tır. 
sahanın hududu tesbit edilmiştir. mıya başlamıştır. Sıhhat Vekaleti bir Kanalizasyon tertibatı maalesef bi -

Buranın imar ve ihyasıni temin için tamimle elektrikle yapılan ondülasyon- raz sağnaklı yağmurlarda tam vazife 
vekaletler İstanbul belediyesine salahi- dan başka bütün ondülasyon usulleri- görememektedir.Çünkü kanallar lüzu
yet vermiş ve bu yeri belediyeye dev- ni mennetmiş, elektriksiz ondülasyon~ mu kadar geniş yapılmamıştır .. 
retmiştir. Belediye şimdi Maliye Vekil- larda kullanılan ve yüzde iki nisbetin- Bu sebepten pek çabuk tıkanması 
Jetinden hu köşkleri ve mülhakatinı de süblime ile Sani kloru zeyhakı ihti- tehlikesi vardır. 
devralmakla meşguldür. Devir mua • va eden zehirli mahlulü de tıbbi müs- Bu tehlikenin önüne geçilmesi için 
melesi ikmal edilince mezkur yerlerin tahzerattan addederek bunun piyasaya trötuvarların diplerinde bulunan ve 
tarihi kıymteJcrine halel gelmeksizin çıkarılmasının Sağlık Bakanlığından caddelerin sularını kanalizasyona aI
tamiri yaptırılacak ve noksanları ikmal izin almıya mütevakkıf olduğunu bü • maya yarayan mazgallara birer sifon 
edilcektir. · tün belediye ve sıhhat idarelerine ta • konulmuştur. Bu suretle biraz fazla 

Tamir işini müzeler idaresi de kont- mim etmiştir. sel vucuda getiren yağmurlar yağdı 
rol edecektir. Anadolu belediye ve sıhhat idare • mı sifonlar tıkanmakta ve mazga1lar 

Tamir ve ihya için müzeler ve bele- Ieri menedilen usullerle ondülasyon 
da istenilen vazifeyi görememekte -diyece bir proje hazırlanmaktadır. Bu yapılmasına müsaade etmemişler, 

S d b k k h l. · dirler. Belediye yagv murlarda daimi .sel projeye göre a a at tıp 1 es i a mı ruhsatsız olarak piyasaya . çıkarılmış o-
l k k ~' 1 d h basan yerlerden imkanı olanlar için ay-a aca ve es i fuem er yeni en i ya e- lan elektriksiz ondülasyon yapmıya 

dHecektir · mahsus zehir]i mahlulleri de müsadere rıca geniş kanalJar yaptırmak teşeb • 
Bundan başka fstanhul belediyesi A- etmişlerdir. büsündedir. 

Temmuz 29 

Çanakkale şehitlerine 
borcumuzu ödemenin 

zamanı hili gelmedi mi? 
( Battarah 1 inci sayfada) kale aırtlarını o hale getirmiılet 

Ve muhakkak ki Çanakkalede taş· ki, bugün oraya bir abide kurma· 
sız yatanlann &:bideleri, hepimizin 
reklerimizdedir. 

yü- ya karar versek, münasip bir yet 
bulabileceğimiz fÜphelidir. 

Fakat bütün bu sebepler; Çanakka
le şehitlerine, baprdıldım işle mütena· 
sip bir abide yapmamızın kafi tesellisi 
sayılamaz. 

Muazzam lngili:z abidelerinin 
dibine sokulan bir insan Himala· 
ya eteklerinde duran bir adam gi· 

Ve hiz. araya giren harplerin gecik· bi cüceleıiyor. 
Halbuki, Mehmetcik namına tirdiği bu vazifeyi başarmak zamanının 

çoktan gelip geçtiğine kaniiz. 

Ve istiyoruz ki Montrö zaferi, bu 
borcu tediye şerefini kazanma· 
mııa da vesile olsun. 

Son günlerde Çanakkaleye gidip ge· 
len bir arkadaşımız bize şunları anlattı: 

«MezaTlık denilince, gözleri
mı:zın onune, e•TaTengiz karan· 
lıklaTında baylmılar öten bir •er· 
vilik gelir. 

Halbuki, ÇanalJıale sırtların· 
d«ki /ngil~ me:uırlıklarını Jola
fırken, lstanb~lun bazı çöplükle
rine park deniliıine ıaııyormnuz. 

dikilen taı, yan yana gelmi§ üç in· 
•anın arkasında kaybolacak ka· 
dar cücedir. 

Bana bu acı tezaddan bahse• 
den bir Çanakkaleli: 

- Bir de, diyor, Çanakkalede
lıi tehitlerimizi ziyarete giden 
çıkmayı§ ına e•ellenenler var. Bil· 
miyorlar ki onları buraya gelmek· 
ten alıkoyan nankörlük değil, hi· 
captır. 

yasofya hamamını da hl! hamam mü· Bu zehirli mahlullerle elektriksiz on- Ve hu kanallar yapıldıktan sonra 
zeai haline kaymağa karar vermiş ve dü18syon yapılmasını Sağlık Bakanlığı artık fstanhulda hiç bir yerde su bas - . 
bir müddet sonra buranın esash suret- sıhhat için tehlikeli bulmaktadır. Hal. mak tehlikesi mevzuu bahsolmıyacak-
te tamirine başlanacaktır. buki bu mahlul üzerinde Paris labo • tır. 

Çünkü her birinde bin küçük 
taı bulunan o muQzam mezarlık
lar, buram brıram çiçek ve çam 
kokuyor. · 

Tam otuz bef abideye müdür
lük eden Mollington, ölü kemik
leTinin Ü•tiinfl «Mezarlık» adında 

Buraya gelen ecnebilerden, 
burada yatan ıehitlerden, ve kerı· 
di kendilerinden utanıyorlar. Ve 
bu laf yığını önünde utançtan tof 
kesilmemek içindir ki, hô.la barııt 
ve kan kokan bu toprağa yüz sür• 
mek isteğiyle çarpan yüreklerine 
taı basıyorlar!» 

Evet, yurdumuzun Akdenize açılaı> 

kapısında Çanakkale tehitlerinin hatıra· 
aını canlandıracak ve ayni zamanda bU 
kapının düşmanlar için ne aşılmaz bit 
aed olduğunu bir ibret levhası halinde 
anlatacak bir abide istiyoruz. Atatür~ 
Türkiyesinin ~erefiyle mütenasip bit 
Abide!. .. 

• • ratuvarlannda yapıldığını bildiren eti- · 
yağmurların tesırı ketlerle ve 25 lira gibi yüksek bir fiatla 

Sebze ve meyva fiyatları 
yükseliyor 

lstanbulda serbestçe satılmakta, f stan
bul berberlerinde de memnuiyete 
rağmen bu mahlulle elektriksiz ondü -
lasyon yapılmaya devam edilmektedir. 

Kızılay kermesi 
F oks filim kermes eğlen

celerini filme alacak 
fıtanbulda h1r afet şeklini alan son Bunun nasıl olduğu ~kik ~dili~ce Kızılay Kermesi fevkalade bir şekiJ-

yağmurlar latanbul civarındaki sebze de bu gibi müstahzeratın ıdhalı Sa.glık de hazırlanmaktadır. San'atkarlarımız
bahçelerini de harap etmiştir. Bu yüz- Bakan1ığ1ından müs~ad~ alınma~.ı ıcap dan Bahriye Nuri Haçiç, Kordinamola 
den Jki gündenbcri sebze Hatlarında ederken ktısat Vckaletınde~ .. musaade ve hemşiresi Natalyamola, Lili Dalpini 
bir yükselme göze çarpmaktadır. alındığı anlaşılmır, fakat bılahare bu- ve Karlo KapoçeUi, Arzomanova ve 
Yağmur yağmadan evvel çalı fasul· nun tıbbi müstahzerattan ol~uğ~ ~n- talebeleri, Müniır Nureddin, Marya Da

yesi toptan 5 kuruş ile: 6 kuruş arasın- ]aşılınca da~ilde satışı menedılmıştır .. vadler, lvança, Behzad, Ga1ip, Bedia 
da ıatılırken dün 8 kuruşa muamele Buna ra.gmen ıatı_ş yapan acentesı Ferdi Hazım Feriha Muammer Se-
go"rmu'"ştu"'r. de mahkemeye verilmiş, fakat henüz 'h 'M . s·'. K 'k T 'b k 

nı a, arı ıvız ara aş, amara e , 
Gene yağmurdan evvel sakız kabağı muh:kemMe .~e~i~~lben~1:miştir · d .. Lessief, Maks end Kuvak, Pransis 

1 ile 4 kurut arasında iken yağmurdan Saglık uduru u 1 acın nere e go- Bruk Kermese iştirak edeceklerdir. 
sonra fiatlar 6 kuruşa yükselmiştir. rülürse müsadere edileceğini ve kulla- Kermese gelecek bu san'atkarlar şe-

Diğer sebzelerde de bu nishet da - nan~~r ha~k~nda da takibat yapılacağı- refine Suadiyede, Büyükadada ve Park 
hilinde bir yükseliş vardır. Fakat bir nı soy]emıştır. otelinde 3 supe dansan verilecektir. Bu 

kaç gün sonra sebzelerin yeni baştan lbrahim Ratip öldü supe dansanlara. halk da iştirak cdebi-
yükaeleceği sanılmaktadır • Çünkü lecektir. 
'imdi yağmurdan serilmiş ve kemale Mısırın sabık Ankara sefiri ve Foks film kumpanyası Kermes ve 
ermiş o1an sebzeler hale sevkedi1mek • Portsait va1isi İbrahim Ratibin bir a- beynelmilel bebek sergisini filme ala
tedir. meliyat neticesinde fsmailiyede vefat caktır. Bunun için Kızılaya müracaat 

Fakat bir kaç gü~ sonra hale sevk- ettiği haber alınmıftır. etmiş ve müsaade istemiştir. 
edilecek ecbze bulunamıyacağı sanıl- lbrahim Ratip, Ankara ve İstanbul 9 ağustosta Kermeste ikramiyeli 
maktadır. sosyetesinde çok tanınmış ve sevilmiş dans müsabakası yapılacak, ayni gün 

Bu seneki meyva mahsulü de nok • bir sima idi. her iştirak eden çocuğun behemehal 
san vaziyettedir. Çünkü İstanbul civa· I S f · hediye alacağı bir gürbüz çocuk mü • Yugos avya e irı rındaki meyvalar mütemadi yağmur • sabakası da icra edilecektir. 
)ardan bozulmuştur. Yugoslavyanın Ankara sefiri Laza- -- · · l 'R T İ H-A.~L~-~· -

Geçen sene Bursadan 35 bin küfe reviç iki ay izinle memleketine gitmiş-
şeftali gelmişken, bu sene azami beş tir. Kendisine, maslahatgüzar sıfatiyle Karlsbatta vefat eden şchri-

k f f al 1 k sefaret müsteşarı de Culi vekalet ede- miz k4ğıt ve kırtasiye tüccarla-
yüz Ü e şe t i geleceği sanı ma ta- nndan merhum Ali Asgar Asga-
d' cektir. 

ır. r nnın eşi, Ekmel, Riza ve lff etin 
Bu sene kı,ın az olması ve meyva anneleri Hatice Asgannın aile 

ağaçlarının mevsimsiz çiçek açması, Nöbefçi kabristanına defni merasimi icra 
mart ayının birdenbire soğuklayarak edilmek üzere bugün saat tam 
ağaçları, çiçekleri ve meyvcı tomur - Eczaneler iki buçukta Sirkeciden hususi 
cuklarını yakması bu yıl m eyvanlarm vapurla Üsküdara geçilecektir. 
zaten az olmasını intaç etmiş, Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardır: Bu merasime iştirak etmek lütfun-
buna mütemadi yağmurlar da inzimam İstanbul cihetindckiler: da bulunmak isteyen zevah muh· 
edince meyva az olmuştur. Aksarayda: {Sarım). Alemdarda: teremenin mezkur saatte Sirkeci 

Üzüm fia.tlarında günden güne ta- (Abdülkadir) . Bakırköyünde: (Hilal}. araba vapuru iskelesinde hazır 
bii bir iniş vardır. 25 temmuzda hmir- Beyazıtta: (Cemil) . Eminönünde: bulunmaları rica olunur. 

(Mehmet Kazım). Fenerde: (Vitali). 
den gelen çekirdeksiz iizümün toptan Karagümrükte: (M. Fuat). Küçükpa • 
fiatı 12 ile 20 kuruş arasında iken dün zarda: (Yorgi). Samatyada: (Teofi • 
h~lde üzüm 10 ile 12 kuruş arasında los). Şehremininde: (A. Hamdi). Şeh-
rnuame1e görmüştür. :rndeba~ında: (Halil). 

TEŞEKKÜR 
Dün ebedi medfenine terkettiğimiz çok 

aevğill anamızın cen~zesine ge1mek Jul -
funu gösteren ve yazı ile bizi taz.iyete ko -
fAD ve kederlerimize İfİtrak eden muhte
rem zevata ayn ayrı ve biT.zat teıekkür bor
cumuzu ifaya ıeç kalmak kaygusu dolayt· 
sile muhterem ıazetenizin tavasıutunu di
lerim. 

Kara Osman ailesi namına 
Suad Kara Osman 

Beyoğlu cihetin dekiler: 
Galatada: (Hidayet). Hasköyde: (Ni
sim Aseo). Kasımpapda: (Müeyyet). 
Merkez nahiyede: (Galatasaray, Ga -
rih) . Şişl ide: (Maçka). Taksimde: 
(Kemal Rebul, Kurtuluş). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardak.ilc.r: 
Biiyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş) . Kadıköy eski İskele cadde · 
sinde: (Büyük). Kadıköy Yeldeğirme· 
ninde: (Üçler). Üsküdar Selimiyede: 
(Selimiye). 

Kiralik daire 
Bahçekapıda Birinci Vakıf 

hanında bir salon üzerinde her 
konforu havi altı oda toptan ki-
ralıkhr, isteyenlerin hanın 43 nu
marasındaki müstecire müracaat
ları. 

.. • • · - ' · - • - -
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Tak~Tr;°bahçesin~le 
Halk Opereti 

Bu ak.,am 21,45 de 

DENiZ HAVASI 
Büyük operet 

3 perde 
Pek yakında 

BABALIK 

cennetler karmuı, ve o inıanıız 
dağ ba§larında, bir koca vilayetin 
belediye rein gibi saltanat •Ürü-
yor. 

lngili:der ve Fransızlar, Çanak-

İspanya mektupları _ 
(BaJ~ t inci eaylada) hasının gerisine doğru gelirken önüınu~ 

metsizce öldürüyorlar. . . ~ir obüs patla~ı, ye_r~en fış~~ran toprak,J 
Akdeniz devletlerinin içinde ihtıraıı ıle uzenmıze geldı, Mılıs teşkılatına m.etı J 

kaynayan birinci memleket İspanyadır. iki genç derhal yanımıza sokularak kı~,
Yanan tutu~an bir kan, mütemadiyen mü- duğu~~zu sordular, Fransız ark~d ote' 
cadele istiyen bir ruh bütün İspanyollan kcndıru tanıtınca, derhal altımıza hır tl 

b b mobil verdiler ve emin mıntakalara 0 
aştan aşa sarar. 

B. taraf tan kan gövdeyi götürürken mobil ile gittik. 
ır I . 

İspanyol delikanlıaı ıslığını çalar, iki eli ce· çlerinden bir tanesı: . bİ 
binde dolaşır, ve gene ,ehrin bir tarafın- - Fransa §ık memlekettır, ruhan çıf 
dan Kastanyet sesleri duyulur. birimize yakınız, onlar da biz de halk 

Madrit ıükU.Oet içinde, General Mola diyorlardı. v • • bJ 
k 1 • ı . .ı..:-e sosyalist milisleri mu· Bulundugum muhıt daha zıynde Lil' uvvet en a e,.ll.LU h . . k . . . kil •v · UJJ'. 

ff k. eti 1_ d ttil r cep esırun e serıyetinı teş ettıgı ın f va a ıy er .-;ay e e . . 
Dün müsaadei mahsusa ile hükumet tir. Asileri ergeç imana getireceklcrırıe 

k 1 • • ph_.;ne a1ttı"m on be• sa- mindirler, içlerinden bir genç, bana: _,,, uvvet erının ce ...... ... • .. r JY 

k ıd t lhda cepheye vardığım za- - Anlamıyorum dedi. Bunlar de ı ı.ı at a ım, aaa a I · · b · ,. 
man Molanın kuvvetleri Alda del Leon'o dirler nedirler} Ask.er er nıçın u ışe. 'I 

"k t v b lamı~lardı Alda del Le- rışıyorlar.. diktatörlük mü tesjs etm~ .d tazyı e mege aş ~ · . . . v Ji"'. 
on 1600 metre yük.seklikte mühim bir teyecel<ler} Halk cephesırun dıge rV 
sevkulceyş noktasıdır. Madritten 50 kilo· ıiyasetini beğenmeyen bazı bangerle 

k d dünyalar kadar paralar aldılar. .~ metre uza ta ır. A . V tıw 
Oraya vardığım zaman hakiki bir harp siler ise öyle söylem?'orlar. a e 

·1 k l ........ çıplak sahalarda ecnebi tesiri altında kaldıgını, vatıırı~ ı1 
manzarası e arııı aj'~•• • h e•" 

1 k J d t Praklar U··zerin· ver insanlann muhakkak surette ar ya çın aya ar a, yanmııı o Jj 
de İspanyollar aanki düşmanmışlar gibi bir- geçerek, hür bir İspanya kurmaları 

b . l · ı d.. ·· ·· l d geldiğini iddia ediyorlar. '"' ır erı e ovuguyor ar ı. . w • • et ,. 
Y k l le.• ··ı d ·1 ' s yan yat Mektubu yazdıgım sırada galıbı)' . :ıı 

ı ı mış opru er, evn mıs • ıerıll' 

mııı arabalar, metruk tayyareler bu dekoru reis İspanyol hükumet kuv~· etb'f 1 
1 d lehine dönmek üzeredir. Burada hıç ! ~ tamam ıyor u. v k~ 1 

Yanm saat eçmemişti ki, insana 0 de- sele hakkında hüküm vermege im arı JJ 
kor içinde kork~ veren bir musiki baııladı, tur. Çünkü hadisat çok sür'atle teb~eO 

1 1 ·rr ı ·· 1 1·.,livordu Ben eder. Geceler bilhassa ispanyada ge fi top ar pat ıyor, mı a yoz er " ·.1 • v • • • • •• Ü c 
b 1 20 d b ·1 '-'abancıydım Neler doguracaktır? İy1 mı, kotu ın • u ses ere sene en er .1 • • • • ktıf• 
Göklerde patlayan obüsler etrafa misket caktır} Bunu bıze zamaln gost~rece t) 
dağıtırken uf ak bulutcuklar husule getiri- ( transıg~-J 
yorlardı. 

Üzerimizden üç düşman tayyaresi geç· "intihar ediniz!,, 
ti, knrargahımızın üzerine altlarından ıi- (8afıarah 1 inci sayfada) alı 

ynh ve öldürücü mermiler yumurtladılar, Türk bugün beyanname oku111~;J 
bir tanesi kırk metre ötemize düştü, biz ol- fabrika yapıyor, tayyare uçuruyor, 

10
( 

duğumuz yerde sarsıntıdan yere yuvarla- vaziyetinden emin bulunduktnrı e~ 

nırken kara bir bulut, mavi göğe doğru ra cihanın sulh ve selametine hiz;~11, I 

yükseliyordu. yor. Türk sizin hezeyannamenizi e ~-1' 
Öğleye kadar vaziyet vuzuh kesbct- leyhinde olacak herhangi bir devi~\ Jl

medi, saat jkiye doğru, asiler hakimiyeti rını parçalamak kudret ve kuvvetırı 
ele alır gibi oldular. Akşamın altısına doğ- dir. )) . . fr' 
ru iı;e, düşman bozuldu, ve sür'atle tepeyi Muharrir Çerkes Etemle Re~ıdırı 

1 
terkederek aşağıya doğru kaçmağa koyul· da yaptıkları çeteciliklerden, ve sorır,,'I 
d tiklal harbindeki fenalıklarından. hı~. ti u. ~ır 

Bu muzafferiyet hükUınet kuvvetlerinin !arından bahsettikten sonra makalc51 

kuvvei maneviyesini çok yükseltti, herkes le bitirmektedir. . . e-1-
Fransadan methü sitayişle bahsediyor, Fran cıAçık söyliyeyim intihar edını~· ' 
sız matbuatı mümessili oldunuz mu~ Zan- larınızın da istikballerini karalama1''' f 
nederıem ki erk&nı harbiyenin dosyalarını lan his ve fikirleriniz de beraber gorı~, 

J • 'k 1'' .f bile tetkik etm. enize müsaade verirler. Hiç olmazsa yavru arınız gıttJ çe I ,1,. 
1 o ıJ Bir Franeız gazeteci arkada§la harp aa· leşmekte olan lekeden kurtu muş 
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Montrö zaferinin .IBirkadın yüzünden 
· Bir genç öldü, bir kadınla 

bir erkek de yaralandı Anadoludaki akisleri 
Bütün memlekette Boğazlar mukavelesinin imzası 

dolayısile yapılan tezahürat devam ediyor. 
her yerden telgraflar geliyor 

Tokat, (Hususi} - Tokadın pa .. 
zarc~k mahallesinden Reşid ile Osman 
Nurı ve Süleyman adında dört kifi a
rasında kadın meselesinden bir kav .. 
ga çıkmıf, Reşid OsmanıöldürmÜf, ka
dın da ayağından yaralanmı9tır. 

Osman, Reside. 

- Git 1 Cin~ifell kadını al gel de ki
ra gidip oynatalım, demİf, Reşit ka .. 
d~nı ge!irmiş, beraber bir yaylıya bi· 
nıp .b~glara gitmişler, YEida Y.anlarına 
Nurı ıle Süleymanı da alınışlardır. 
Osman kırda Reşidin elinden kadıni 
almak istemiş, bu yüzden çıkan kav
g~~a Osman, Nuri ve Süleyman Re
şıdı. sımsıkı bağlayarak dövmüşler, 
Nurı de tabancasını çekip ates etmiş .. 
tir. Çıkan kurşunlardan biri 'cincifeli 
kadının ~yağına isabet ederek yaralar
mış, Reşıd de ölmüştür. 
R~it ölürken canhavliyle elindeki 

bıçakla Os~anı yaralamıştır. Cinayet· 
ten sonra Suleyrnanla Nuri kaçmışlar, 

;-6 s Afyonda yapılan tez ahürattan bir safha 
' Osmanla Cincifili kadın da kasabaya 

dönerken jandarmalar tarafından ya .. 
kalanmışlardır. Tahkikata devam e .. 
dilmektedir. 

. Ünye (Hususi) - Montrö mukavelesi·ı büyük bir bayram yapmı~tır. ' 
Aın imzalandığı haberi gece saat üç buçuk· * Elaziz (Husuıi) - Çanakkale ve Ka. 
ta öğrenilmiş, halk bu dakikadan itibaren radeniz boğazlarının Türk ordusu tarafın· 
büyük bir coşkunlukla tez:ahürat yapmıya dan işgali münasebetile burada da bayram Go·· nende ı·kı· vak'a 
başlamıştır. Gece denizde fener alayı ter· yapılmış ve binlerce halk tarafından dinle· 
tip edilmiştir. nen nutuklar söylenmiştir. Gece de sabaha 

*Mardin (Hususi) - Boğazların tah· kadar fener alayı tertip edilmiıtir. Bir adam kansını, anasını 
itimi mukavelesinin imzalanıoı burada bü· * Kızılcahamam (Hususi) - Montrö b b d b• 
Yük sevinç uyandırmıf, şimdiye kadar zaferi münasebetile gece meydanda bü • Ve a aStnl VUr U, ır 
Mardinde görülmemiş tezahürat yapılmış, yük bir toplantı yapılmıı. yakılan me~·a • çobanı da boğdular 
bir çok nutuklar söylenmiı, halk sabaha ka- lelerle gündüze dönen meydan binlerce Gönen (Hususi) _ Halil · · d 
dar §enlik yapmıştır. halkın kaynaıtıiı bir mabıer halini almıı • b. d b_ı___ ıksmın e . .. . . ır a am anasına ve aınuıına ızmıf * Afyon (Hususa) - Bogazlar mu • tır. Kaymakam zafen tebıır eden telgraf • b .. d k • ' 
kavelesinin imzalanııını Afyonlular coı .. lan teker teker okumUf, büyüklere minnet u ~uz en arısını, anasını ve babası· 
kun bir sevinçle .karıılamıılardır. Yapılan ve tazimat tela-rafları çekilmi§. üç gün ü9 nı agır surette yaralamıştır. Annesi al· 
tezahürat her türlü tarifin fevkindedir. gece sabahlara kadar ıenlik yapılmııtır. dığı yaraların tesirile ölmüf, karısı ile * Denizli (Hususi) - Montrö zaferi *Soma (Hususi) - Soma tam iki gün babası hastaneye kaldırılmıştır. Halil 
ınünasebetile burada büyük bir miting ya· iki gece ıenJik yapmıt. boğazlar mukave- tevkif edilmiştir. 
Pılmış, büyüklere minnet ve şükran tel • l~ıi~in i~zaı.ı .haberini ve boğazların tah• Hafız Hüsnü bey köyünde Clört ··n-trafları çekilmiş, halk büyük bir coıkun• kımı hadısesını kutlulamııtır. lük bir ölü bulunmuııtt öı·· ·· Hgu l T ur. unun a .. 
ukla bu muazzam hadiseyi kutlulamıştır. dul köyünden Hafız Hüseyinbey köyü 
* Niksar (Hususi) - Lozanı tamam- Adapazarında güreşler ne çobanlık etmek üzere gitmiş bir a-

11Yan Montrö zaferinin burada duyuluşu Adapazarı, (Hususi) _ Orta mek- dam olduğu anlaşılmış, yapılan mua .. 
Pek he 1 I " halk gece sabaha ka· · · · yenede d boy l k ""ld'·ğü· · · d yecan 1 0 mu,., tep menfaatıne tertip edılmış olan gü· e gu ara 

0 
u netıcesı • 

ar ve ertesi günü durmaksızın devam e· l K td r . t M lI M h ne varılmıştır. Tahkikat yapılmakta • 
den tezahüratla bu mes'ut hadiseyi kutlu· reş e.r . ur e~e mm us ası 0 ~ J elk- dır. 
laınıqt H lk . d b .. b ti bı'r medın ıdaresınde kalabalık hır ıa - - -----------

" ır. n evın e u munase e e 
ltonferans ı:erilmiş, bütün gençlerin işti .. karşısında yapılmıştır. 85 t •k b • •hti• 
raJtilc engin bir serilııç içinde tezahürat de· Deste güreşine 2~ çift, küçük orta· 1 Ir 1 yar 
vaın etmiştir. ya 30, büyük ortaya 20, baş altına 2 
k * Tu,guılu (Hwuoi) - Boğazla< mu· çift pehlivan iştrak etmiş, 29 kişiye Kendisinden para İstiyen 

llVe}esinin imzalanması do)ayısile burada mükafat dağıtılmıştır. oğlUDU öldürdü 
c~ıkun tezahürat yapılmış ve halk iki Gönenli Hamdi pehlivan, Salim Soma, (Hususi) - Musa hoca kö-
gun ba~ram etmiştir. pehlivanı yenerek baş altı birincisi ol- !ü?den S~leym~ isminde 85 lik bir 
v ı*· Sıvas (Hususi) - Montrö muka • muştur. ıhtıyar oglunu agır surette yaralamış-
: esınin imzalanması ve boğazların tahki· B B k. ..1 Hüseyin Arif tır. Süleyman oğlunun mütemadiyen 

ı §er f' h C h . d d aşta e ır og u ' k d' . d v b e ıne alk um unyet mey anın a hl" . t" M"'l"yim ile Af- en ısın en. para istemesine kızmı!l 
c eled" .. .. d b" "k h" t p· pe ıvanı yenmış ır. u a ld T' ınıfür. cıyehon~n e uydu te; ~.:a .. ;~ir yonlu Süleyman iki saat güreşmişler, lonun ~ ığı paralarla işret ve kadın a-

lll.i • um unyet mey anın a uyu d emlerıne devam etmesind .. d' 

Memlekette mektep 
, ve kamp hayalı 

Bura liaeU 1.-ialn kampı 
Bum (Hus1.11t) - Mudan ad Mudanyada hır" m·· Y a Arnavut köylerinde kamp kuran Buna liaelileri 

uaamere vemü lerdi K l 
kamptan sıhhat ve vücutça çok'. if rd. am~ 5 .ettn devam etmİ§ ve liaeliler 

_ _ _ _ :ıat a e etm11lerdır. 
-&~NW...-ıu~ 

_.,......_.,,.........,,_~ 

A ' Samsan liseli leftnln kampı 
Samsun (Husueı). - U.eliler kampı bhmifti K 

Ue talim ve terb}ye gören Samıunlu l b r. ampta tam bir asken disiplin 
mişlerdir. genç er mptan azamt ı.tıfade temin et .. 

. Karaman muallimW Me teJI temıil ederlerken 
m .~araman (H~lusidJr) - ?rta mektep muallimleri mele.tep menfaatine aüzel bir 

uaamere yenn,. er • Muaam•r.cle a-e rek muallim almıılardır. Müeamrede Mete pfJ-eal bU _..._. b. _ ~e ~erelue taleb.ler rol 

d k 1 d K 
, T~ ır MUTIUTakıyetle temsil edilm' 

e or an a onya Halkevinden getiril mifdr M'" .. . 
11 

ve 
göııtemüı ve mühimce buılat elde edilmi ıtir. • Ul&lllereye halk buyiik bir ra~bet 

. . Tırede Dk tahsili bitirenlerden bir grup 
Tıre (Hususi) - Buraaa ta a 1" '4 . yıl 15 O ye yakın tal b m l evre ı ılk okul vardır. Bu mekteplerden her 

e e mezun o makta dır B k"' çıkanlarla beraber 250 yi bulmakta'dır F'. ' u ~~EUn sayısı oy mekteplerinden 
den her yıl ilk okulu bitiren 250 t 1 b . -:t ~ırıKIJ orta okul yoktur ve bu yijll• 
burada bir orta okul atul • a e ek m~. tepsız k.Jmaktadır. Bunun için Tireliler 

T" rnasını ıateme teuırler. 

il 
hng Yapılmış vali vekili Ahmet Refik berabere kalmışlar ır. 1 me . d .. . en, soz ın· c E . • . . .. .. e mesın en muteessır olmu b" 

b· r~ncan meb'usu Hikmet çok heyecanlı Bu güreı::ler bura muhıtınde buyuk daha k d' · ş, ır ırcr k T • d d en ısıne para vermemeğe k K k J c.:"'" •Öylemiolenli<. bir alilka ile karşılanmış, bıraz a e. rar vermiştir. a • ıs anc tk yu··zun·· den 
\"i d e fener alayları yapılmış ve Halke - d'kodu yapılmıı::tır. Ovl b .. rı c d v . . d'I . . ı T g u una ragmen gene baba d 

e gece eglence!erı tertıp e ı mıştır. . . .. sın an Sa d b • k d kı k 
'ci;: Yozgat (Hususi) - Boğazların tah· Orgeneral KAzım Ünyede l".'."a ıs~~~·ı -~e e~r .para vermezse öl- msun a ır a ın s anclıkla komşusunu yaraladı 
bu 

1 
rnünasebetile her yerde olduğu gibi durecegını soylemıştır. Samsun {Hususi) - 19 Mayıı ma· ·· ""it" b v d ;:d~ da ıenlikl« yap•lm•ııı<. Ünye (Hususi) - Bir teftiş sey... .B~baaı da parası olmadığını söyle • halleainin Kıtla sokağında ikilmet et- :;;::.uu b:~· e~yanlcmış, ~y~ hamil 

tiy hır bayraklarla donatılmış ve Cumhu· hatine çıkan Orgeneral Kazım yanla • mıştır. mekte olan marangoz Hüs · · · · g I çagı ç ere Sabrıyenın iize-ct al . 1 l G 1· O d r B .. . v l b eyının eşı rıne atı mıııt Sabriyede 'k hl h 
ve anında da askeri merasım yapı mıf rında Korgenera a ıp ve r u V.~ ı- unun uzerıne og u abasının üze .. Ayşe ötedenberi kocası 1 k k I b T• çevı r are-

;•li heyocanh bi< söylev vwnioti<. si Hayri olduğu halde Fatsa yolile Un- rine hücum etmiı, Süleyman da k•ndi· Sabriyenin evine git k~ n 1 omş~su ete ıçağı sapından yakalamtf, vı 
~el . ~ile (Hususi) - Boğazlar muka - yeye gelmişlerdir. Generaller kaza kay- sini müdafaa için o esnada ortad; bu- !lüphelenerek S b . mde e. o 'mkasın lan arada bir boğuşma baslamıftır. Ay-caının · 

1 
hk" . . . z·ı d 

1
. l f T a rıye en ıntı am a • Sah · t fı d · y-

.de ımza anması ve ta ımı ışı ı e· akamı jandarma kuman anı, ıman unan so ra üzerindeki ekmek b .. k . t . . rıye ara n an kavranan bıçakla 
gerek h lk k h"k~ t kanı m • Ik k' l . l ıçagı· ma ıs emıştır. b' . .. tarafı d a ve gere se u ume er reisi ve kalabalık bir ha ıt esı tara• nı a mış ve oöluna saplamıııttır. Ögvlu Ay- bu t k d f'I ır ış goremiyeceğini anlayınca h" 

'c n an b·· "k b' . serretle l k l .. T y- asavvurunu uvve en ı e .1 ld v a• 
arfllan uyu ır se~ınç ve me fından coşkun bir tezahürata arşı an· agır surette yaralanmıştır. 85 Jile çıkarmııı ve tedar'k tt·v· "k' b v mı o ugu ikinci bıçağı çekerek 5 .. ı_ 

leh mıştır Bu şereflı gunun onuruna . . b led' S "l k 1 T ı e ıgı ı ı ıçagı ya- . . d~ rin her ·k.. . d b" "k t zahürat mışlardır. Kendılerıne e ıye tara - bu eyman ya a anmış, hakkında taki- nına alarak Sabriyenin evine gitmiıatir rıyeyı koltuk altından yaralamıııtır 
tap 1 oşesın e uyu e . . f ·1 . . ata ha 1 t Ö T • Ald .. b T • '"''' ve halk oabahla<a kada< ilci gün fından hır zoya et verı m•ştır. f anmış ır. nccden ağız kavguiyle başlıyan ı~ı ıçak yaraaı tesiriyle sendeleyen 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı ~~:ıye sokağa fırlamak istemi,, kap& 
efıgınde Sabriyeye yetişen Ayşe eline 

-

g~çirdiği kapı demiriyle Sabriyeyi b.:y• 
nınden de ağır surette yaralamıştır. 

Vak'ayı müteakip yetişen zabıta 
memurları Sabriyeyi hastahaneye ve 
~yşe!.i de yakalıyarak karakola gö • 
turmuşlerdir. 

Muşta peçe ve çarşaf kalkft 

... Donannııf vapurlar .. 

1 

... Sazende_ ve hanende do!q · · · Mehtapta Boğazı 
dolaıacaklarmıı.. acaba 
fasılları yaparlar, denin? 

tekmil H asan Bey - Bana kalırsa 
h . B v ' 

Muş (Hususi) - Burada peçe ve 
çarşafm kaldmlınasına karar verilmif, 
karar herkesi, bilhassa kadınlar tma· 
fından sevinçle karşılanmış, derhal tat· ll - Boğaziçinin 

•. etnlerini ih 
111~ ı ya 

Be1• 

eski mehtap J 
edeceklermif, j 

kayıklar •• angı ogazın bugünkü haline en çok 
uyacak. suzinak faalıdu-1 bikine başlanılmıştır 



1 Sayfa 

F ransada Kanadalılara 
verilen topraklar 

lngiltere kralı bu topraklarda 10 sene çalışılarak 
kurulan abideyi açmak için Fransaya gitti 

Kanadalı beykeltrlflll yaptJll muazıam lbid• 

fnptere kralı Mkmnci Echarcl ile Fraa· 
• cumlaurreiei M. L.nrunun iftirakile bü· 
yük harp ıırasında Fransa toprağında mak
tul düşen Kanadalılar namına ciikilen bir &
W411enin küpe! relJDİ yapıldı. Abidenin Viny 
!ile yapa)mumın ve acalmaıunıD Mbebi. Diİ• 
yük harpte Kanadadan Franııaya gönde · 
rilen dört fırkanın 1917 ninnıncla, hep l,u. 
nda bulunma11, ve buradan faaliyete sec· 
melidir. 

O zaman Kanadalıların burada 97,000 
ukeri bulunuyor ve bu kuvvetler. Kanada. 
aın her tarafından toplandığı için Birleoik 
bir memleketi temıil ediyordu. Kanada • 
nın ötedenberi en büyük dileklerinden bi
ri. birlefik bir memleket olarak ıörünmek 

• olduğundan vahdetlmni temlit eden bu 
,ak'aya ve bu mevkie büyük deier veri • 
ror ve bununla milli vahdetlerini sailam
lamayı dliıünüyorlar. 

Kanadalılar 1916 yılının ilk teırininde 
Fransız darülharekatının Somme vadisin· 
~e idiler. Oradan Vimy'ye ııittiler. O za -
man Vimy, harp cephesinin en sakin yeri 
idi. Jki taraf Somme havalisfode didişmiş 
ve yorgun dü§müşlerdi. Fakat 191 7 nin 
tubatında Vimyde faaliyet başladı. Kana • 
ôahlara Sir Julian Byng kumanda ediyor· 
du. 

Şubatta canlanan aıkeri faaliyet mart 
ayında devam etmi .. nieanın ilk haftaeanda 
azami ıiddeti almııh. Günün her ıaatinde 
Jaian mermi aainaklan tepeleri cehen • 
ume çeviriyordu. 

Almanlann bütün itombardımanına ral· 
.. n Kanadalılar mevkilerini terketmemif
ler ve 8 ~ ıünil taarruz emrini bekle· 
••ie baıJamıtlardı. 

Cephe dört ~ma ayrılnutta. Va her 
kısımda bir Kanadalı fırka bulunuyordu. 

9 şubat günü •al 5,30 da Kanadalılar 
ilerlemek için emir aldılar Te piyadelCT 
8iper1erinden ııçrıyerak ilerlediler. Ortahfl 
•teften lnr perde lcaplamı~h. Buna raimen 
frT•atar ilerliyor ve ftedefierine varmaja 

çalıpyordu. Yahuz dörcifincü fırka. yeraltı 

tünelleril• dolu olan Pimple tepeaini a,. • 
mamııtı. 

Kanadalıların aağında lıkoçyalılar bu • 
lunuyor, ve ke8.ilmemit telörsülerile karp • 
laıtalr.lan için fena im vaziyette buhıngyor. 
fakat dövüşmeğe devam ecliyorlardı. 

Akıamüstü Almanlar ric' ate ,ba~ladılar. 
Kanadalıların dördüncü fırkalanndan baş
kaıı muvaffak olmuıtu. Dördüncü fırka an
cak niunın 12 :nci aünü hedefine vara • 
bildi. 

Fak.at muharebe bu kadarla bitmedi, da
ha haftalarca devam etti ve nihayet bütün 
Vimy aahası ve civarı Kanadalıların eline 
ıeçti ve may111n baılarında Vimy çelikten 
bir tepe halini aldı ve Kanadalılar bura • 
ıını kaybetmemek için azami gayreti gös· 
terdiler ve muvaffak oldular. 

Kanadalıların Vimyde kazandıkları mil• 

vaffakiyet en büyük muvaffakiyetleri de • 
iildir. Fakat bu muharebe Kanada halkı 

araıında büyük töhret kazanml§, muhare-

benin vak'aları dillerde deıtan olmug, mu• 
harebcnin üzerine yirmi seneye yakın za· 
man seçtiii halde halk ara11nda haiz ol • 
duiu ıö'hret ve itibar elu.ilmemiı. nihayet 

hükOmet te milli telakkiye uyarak milli a· 
bideyj Vimyde kurmaia karar vermiftir. 
Abide Kanadalı bir heykeltraıın ueridir. 

Abidenin yapılma11 tam on tene ıürmü~ • 
tür. Franea hükılmeti Kanadalıların hü • 
yük harpte yaptıklan himıete mukabil 
Vimy•yt Kanadayı hediye etmiıtir. Bu iti· 
bar Ue Vimy toprakları, Kanada topra~ı 
ıayılmaktadır. 

Eşrefin mezarında ihtifAI 
Altı yıl önce vefat eden eczacı Etref 

Nqetin ölümünün yıl dönümü mu• 
nuebetiyle Bahariyedeki mezarmda 
bil' ihtifal yapılmıf, bu ıniinuebetle 
bir de mevh1t okunmuftur . 

-tÖNÜL iSLE·Ri 
' 

Mektep 
Çocukları 

Evlene bilir mi? 
• 7-8 ay evvel henüz 1 S yatında bir 

kW.. tanlfhm. Ben de henüz tahsilde • 
)'im. Tahıilimin bitmesine daha dört yıl 
var. Ailesi bu kızla tanıatıiımı haber a
lınca onu eve hapsettiler. Dıaarı hı· 

ralı:mıyorlar. Biliyorum ki çolt ıztırap 

~elııiyor. Görüşemiyoruz. Bu kızla dört 
l'd ıonra evlenmek üzere şimdiden ni· 
ıanlanmayı dü ünüyorum. Annesine bir 
mektup yazarak fikrimi bildirmek is ti • 
yorum. Ne dersiniz) » 

Kadıköy: Rezan 

Acele ediyorsunuz, ikiniz de çocuk 
ıayıhrsınız. Bu Y•ftalci sevgiye güveni. 
ltmoır. Busüa tize o.,.. ._yal kara gö. 

rünür. Halbuki yann pekala onu unu. 
e.INlirsW.. Dört MiM tonrMı ~ bu • 
tiMen tuJabijı altUNI Iİlmek Ula O

lur. K~ük Yatla ewlenul. ıema hett 
.-,..,. olan.iilarclar. Keıuliai.P wla • 

1 

rnay-. İti olunma ltaraktrııa. Hayat 
cfay-- Jr...diliiind• ı..n.ı.c.ıwr. 

' * 
letanltul R. K. K.: 
"-li ·,, wal& doet bir~ ce. 

vap verebilir. Aradığını.a .,._..,, ...... 

M• tav.iye edemem. 

* Panıaltıda B. Azap: 
Baloda rutıolciiiinia erk.k ıizi sev· 

mit, befenmiı defildiP. Ftnatıtan İıtifa. 
de etmek istiyen bir çapkındır. Orada 

zaafa malUp olmamakla iaaLet •tmİfaİ • 
niz. Yalnı:a vuiyetiaiz ve duygularına 
gayri tabii laayatınwn bir tecellisini ıö.-

termektedir. Mümkün olduğu kadar 
mukavemete çahtmanm tavsiye ederim. 

* 
Ortaköyde: H. Altındiş: 
Kıa mademki baJkuile ıeTİfiyor, Iİ• 

ze yüz vermeli pek umulamaz, ümitıi:a 

bir sevıi İle IWm müddet devam .J;'. 
meL Zamaa ile mutlaka unulwıUDUL 
Kendinizi beıhudo 1•• üzmeyiniz. 

TEYZE 

SOll PO 

Almanyada meıhur 
olan artist Adalet 

kimdir? 

T emmus 29 

lü cinayet işler, adanı 
öldürür mü?· 

Erenköy lisesinde başlı yan F ransada katledilen zengin bir adamın senelerce evv 
· d·ı·1 A I d ölen kansı tar fından zehirlen iği (1) meydana çıkarıl~ ve şım J IK manya a 

biten m ceralı bir 
hayatın h·k~yesi 

İzmit muhab irimiz yaz ;or: 

Bir kaç gün evvel, lzmitle b ir kıtapçı 
dükkiinında ecnebi gazete ve mecmuaları 
karıştırıyordum. 

Bunların arasında almanca bir m ecmua· 
mn kapak resmine dalan gözlerim, eski bir 
hatıranın canlanma.sına sebep oldu. 

Mecmua (Türk armti Adalet) diyor, iç 
aayWarında hu Türk kızının muvaffak fi. 
timlerinden baı...diyorclu. 

Bu Türk artisti .Adaleti tanuım. 7 -8 
MIUI evvel. Sunaun, Amasya, Tokal hav
auuıda bulanuyordum. Samsunda aahil ba. 
onda Tiraje adlı. uzun boylu, ince yüzlü, 
eamer bir kız müthiş alkış tophyordu 

Tiraje mii9tear ismini kullanan Adalete, 
bir sün Amuyada, daha ıonraları da bir 
twuat kumpanyıasının başında Erbaııda 
r .. taeldim. Yanında san, renksiz yüzlü bir 
adam vardı. Bu adam bir AlmanClı. ismi 

Pa · te çıkmakta olan fenni mecmua! r-
dan biri:.i bir ölü tarafın ıl 

ı "ç ol l h 
t d'r. M cmua bu 

hakk. .ı unları ~ azm ,t, dır : 

Bir sabah Piyer de B rne; i "nde çok 
zengin bir adnm ölü olarak bulunuyor. Ya 
pı an muayenede yüzünün sar rmış v e şiş· 

mia olduğu görülüyor ve ilk n zarda Piye· 
rin zehirlenerek öldüğü kanaati husul bu
luyor. 

Zabıta ara11tırma yaptığı sı~ada ceaed.in 
üzerinde bir ufak çakı buluyor, bu çakıyı 
muayene ettikleri zaman çok JM- bir koku 
neıretmekte okluiunu görüyorlar. 

Bir taraftan doktorlar cesedi muayene 
eclerlerken. dijer taraftan zabtta memur· 
ları da ölünün malikinesinde taharri)'sta 
l:aqlıyorlar ve hizmetkarlannı i.ticvap edi
yorlar. Bütün hizmetçiler efendilerinin ba
pna ıelen bu felaketten pek müteeMir sö
rünüyorlar ve he.,.i ele e.fendilerİDill 80ll 

aünlerde ıarip bir takım hallere müptela 
olduiunu. yalnız bqma bir odaya kal*• 
nıp lııçlurıklarla ailadıianı ve oc:laaına da 

nyc. 
Müstantik bunun iızerine oda 

ç' 'ni isticvap edi er. Bu i tic' p 
sinde çakının oda h izmetçis"ne aıt 
meyd na çıkıyor. Hizmetçi §U izahatı " 
yor: 

- M. Berney kimsyeye bir şey sÖY 
memem için bana yemin verdirmiıti, f • 
hakikat namına arbk yeminimi bozacai 

Evet eski madamımın tabutunu. ı 

dan Pariae ıetinlik, !ben de kötkte bulu . 
kiliHnin çukuruna tabutun yerlecm 
yardım ettim. Ondan eoma Berney iba 
edeceiiai aöyliyerek kendilini yalnız 
rakma•ı ve çakıyı da vermemi eöy 1 
bwnaala tabutun ıniihürlerini IÖkerek 
painu açacaiım. Ye vuiyetname bükü 
rini yerine aetireceiini aöylüyordu. 

Polieler bunun üzerine tabutun yall 
sidi>'orlar Te çakıda koklaclıklan fefl• ~ 

de Her Şimit idi. 
Gene 'bir sün, Havzadaki 

ku burunlarına çarpıyor. 
Memurlar tabutun üzerindeki Ali. kimseyi almadığını söylüyorlar. methur 

Artist Adalet 
Bahanın handan bozma otelinin bir oda • 
ıında Adalet bana hayatından meraklı bir 
çok safhalar anlatmıştı: 

Aslen lstanbulluydu. Yüksek bir ailenin 
kızı idi. Dedem Abdülhamidin paşaların· 
dan biriydi. Erenköy kız lisesinde okur • 
ken bir gençle sevişmiş ve bu gençten iha· 
net aörmesi üzerine letanbul barlarına düı· 
müştü. İıtanbulda ııeçen 3 eenelik bar ha
yatından ıonra Makaiınbarda numaralar 
gösteren Her Şimit ile evlenmiş ve o za
man Anadoluyu bir kasırga gibi saran bar· 
lara gitmişti. Barlar birdenbire parla}1ıp 
söndüğü için, Adalet kocası ile beraber Al
manyaya gitmit. orada iki sene kaldıktan. 
sonra tekrar vatana dönmü~tü. 

Bu dönüşte Adaleti tiyatro kumpanya • 
Jarında Pirimma Oonna olarak görüyo • 
ruz. TulOatçılar ellnde bir nevi meş'ale o
lan bu kız çok heyecanlı maceralardan ve 
binltir tergÜzettleftien sonra günün birin-, 
.le ortaclan lı:aybolmuffu. ' 

Gazetelerden öirendik ki bin'bir facia 
ve binbir heyecanın kaynaiı fU meıhur Ti· 
raje sinema artisti olmuş. 

Alman gneteai fÖy)c ya:zıyor: 

(Bu yol kalbe ııider) adla operetin h.ı 
artiati. genç bir Tiirk kızıdır. Aeı Adalet 
olan bu Türk kızı sihirli bir sese maliktir. 
Rolünü büyük bir vukufla başarmaktadır. ) 

Adalet timdi de Prater adlı yeni bir fi. 
lim çevirmektedir. 

Cevdet Y akup 

Mübasir döven avukatın • 
muhakemesi 

İsticvap esnasında Berney'in bir çok 
seneler Mmr ve T unuata yapdıiı ve ora
da tesadüf ettiii çok zengin ve süzel bir 
Fransa:ı. kızıyla evlendiiini. · evlendikten 
10nra da lcaruıı ile uzun müddet beraber 

kalamıyaralc ölen dayısının miraeını almnk 
için Parise döndüğünü ve Pariste bulundu
ğu esnada Mısırda bıraktığı karısından bir 
telgraf alarak, ağır hasta olduğunu öğren· 
diğini, ve derhal Mıınra hareket ettiği, ftt
lcat Mısıra gelmeden karısının öldüğü anla-
11lıyor . 

Berney bunun üzerine tekrar Parise 
dönüyor, ve bir kaç hafta sonra da Fran· 
sanın Ariıtokrat sınıfından bir genç kızla 

ııevi§iyoT ve bununla evlenmeğe karar ve
riyor. 

Diğer taraftan Mısırda ölen kadının 
bir d e vasiyetnamesi ele geçiyor. Bu vasi
yetnamede ilk kansı «Berncy» e bütün 
servetini bıraktığını fakat bir gün olup ta 
Berney Pariste evlendiği takdirde kendi 

ve istavrozu muayene ediyorlar. Bu 
da mc.mur eline aldığı bir tahta parçs 
kapağıı. dokununca, kapağın altından 
denbire ucu sh'ri iğneler ÇJkıyor ve . il 
kokuyu neşrehneğe ba{lıyorlar. Bu ~ı 
nelerin esrarengiz lbir zehire bulıı.ndt~~ 
anlaşılıyor. Bu iğnelerin Bemeyin ö}üıtl11 

sebep oldukları, maktulün zehirlerunce 
dasına koştuğunu ve orada ötdüğü ıne"i 
na ÇJkıyor. 

Kadının çok se,·diği kocasının 

bir kadına ait olmasını düşünerek bu t 

ğı kurduiu öğreniliyor. 

Kadın vasiyetnamede Berne)in bıa' 
bir kadınla evlendiği takdirde ıabutllll 

Parise getirilmesini istemektedir. DeıJI 
tabutun Parise gelmesi, Berneyin evleıııı" 
sine delület edecekti. Böyle olunca ı• 

kocası tarafından açılacak ve zehirli jğıı 
vasıtasile ölümüne sebep olacaktı. Ha 
yi yazan Fransız mecmuası: Kadınl 
intikamından korkmalı» diyor. 

• e4 
Kaliforniyada kedilerine evlat gibi bakan bir mis, evinde b.."lhçede bJt ~ 

yaplıımış. Resimde a.na kedWin, yavıularının uyuyup uyvmad.klaıJJJa 

3 üncü Hukuk mübaşiri Kamili dö
ven avukat Hayrinin muhakemesine 
dün üçüncü cezada devam edilmiştir. 
Avukat Hayri dün mahkemede muba
şir Kamilin bu i~ten dolayı suçu aörü
Jerek adli encümen tarafından ceza • 
landmldığını iddia etmiştir. Muhake· 
me, Kamilin hakikaten enci.imen ta • 
rafından cezalandırılıp cezalandırılma
dıianı anlaJUk is;in baJ,ka bir aWıc bı
raJulmattıı. •' ,. tığa pülmektedir 
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- i BAHİSLER 

n 
mül de 

m -
he g b' .. ddC't bir ay kırk gun re uz r m b' 
kad r açlıga t mmul ede ılir. Fak t ır 
ıns n kırk sekız s at ı e susuz J " b 1 "-'a•ıyamnz. 

Onun için bir çok hıfzıssıhha kitııpla • 

fınd hay at su ile kaimdir. 
Bu kadar esaslı bir rolü olan bir gıda.· 

llıız hakkında çok alaka sahibi olmamız la
... • - · · sular ve ge· -..ırn gelirken gerek ıçecegımız 
r~kae temizlenmek için kullanılan sular 
Lalı:kında ekseriya kayıtaız davranırız. Ne • 
recıe olsa su içeriz. Membaını aramak adklı· 
- • 1 an sular an .... ıza ge1mez. Ve temız o mıy 
tclen hastalıklara yakalanırız. 

Yer yüzünde kaç türlü su vardır) .. de 
Yer yüzünde deniz aulannın hancın 

- l teziyen sula· ...,t!ınb suları, kuyu u arı, ar 
il'• h' ··ı 1 yagwmur suları .. ne ır ~uları, go au arı, 
~e nih. yet maden suları vardıT. Jnsanlann 
lullandıkları sular bunl. rdır. 

* . ı h. ·· hesiz en z.ı· ı;ilccek aular içinde ıç §UP 

Jade sıhhate muvafık olan memba aula • 
tıd11• 

at· • 
ız 

T kribrn 2000 
. Ta~' bu kadar 
bazı m denleri 

su g k 
• V o madenler de münhal olara 

t. 
1 

• e 1 k"k" t hı arza k dar çıkar. Başlı~n rı u ·ur , 
dcmır kalevi emlah "e Bicarbonate de 

. ve saire gibi madenler ve sout matyezı 
§ibimadenlerdir. 

* Suların nevi ve cinsleri hakkında ve.r • 

d ·-· . umumi malumat bu kadardır. Şım· 
ıgımız d d 

di ıulardan geçen hastalıklar hakkın a a 
mütaleamızı bildirelim. Sulardan g:çen has
talıkların başlıcalan tifo, dizanten, kole • 

d D... bir takım tufeyli haatalıldar da rn ır. ııer . 
sulardan geçer, aolucan, ıerit, okSJyor ve 

ııairc iJDİ. • 1 
Bu haatalıklann mikroplarını haVJ o an 

l . • ve yahut ta bu •ularla sulan • fiU arı ıçenz 

·•latalar ,.e çiy yenilen sebze ve m&y-
m~ - • 

1 • .ı. haıtalıklan vücudumuza m· va arı yıyer0& 
tikal ettiririz. 

Tifo nedir) 

Tifo ince baraaldarda bir veya mütead· 

dit küçük çıbanlar yapan hususi bir mikro· 
bun meydana getirdiği ağır bir hastalıkt1r. 

Z an zaman muhtelif şehirlerde baz.en sal 
am ] k .. 

h ı. de bazım da münferit o ara go· 
gın a ın • • ••.• 
rülmektedir. Sebeplerden bmaı ıçılecek ~-
lann fenni bir surette temiz ol~aması, dı • 
.. . d asri lağım yani kanalızasyon teş-gcn e ' 1 
kil"tı ın bir çok ıehir1erimizde mevcut o -

a nd Bu noksanlar ikmal edildikten ma)IOJ ır. d 
.f .:ın bir çok memleketlerde ol u· sonra tı o o " 

.. "bj tarihe kartfncaktır. F nkat bugun 
gugı k'' k 
için elimizde tifodan korunma ı~m ço 

•SON POSTA 
7 , Tarihten aag/alar: r 

1 Halkın fikri 
Çanakkaleye bir abide 1 
dikilmesi lazım mıdır? 
Orıiversitc talebesi Nermin: 

Çanakkalede

ki m nevi bü -
yüklu ümüz, ar'"· 
daki Fransız ve 
İngiliz ubidelerin· 

den çok daha bü-
yiıkt ür. 

Biz 

Türk 
yalnız 

tarihinde 

değil, cihan tari

~...._1::.:il~e:;;,;;ı hinde de en bü -
yük,. en şerefli 

abideler yapmış bir milletiz. 

Bütün hulara rağmen şehitlerimizin 
hürmetle anılması için elbette bir nbi· 
de lazımdır. 

Muazzam olsun olmasın, yeter kj 
manevi varlığımızın yadını taşmn. 

• • • 
Doktor Etem Vaııal: 
Filvaki bir laf 

bir milletin sem • 

holünü ifade eder 

amma bence bu, 

oradaki kahra • 
manhklarla mu • 

Jcayese kabul et • 

miyecek bir şey. 

dir. Yapılacak e• 

ser Canakkale • 

ye gimülmüş o· 

lan büyük eser • 
lerle mütenasip olabilecekse her Türk 

• 
spanyayı hı i • • 

1 
--· Avrupanın en kuvvetli, en zengin memleketi nasıl 

en zayıf, en fakir memleketi oldu? 
Y()z n: R ed kr m Ko u 

-3-

Mqhur ispanya ICraliçeıi habeUa Kriatof Kolomh'un ke,if &e)'aı..tına yanlun 
etmek için mücevherlerini rehine koyacak kadar pan11udJ 

bir taş hediye etsin. ·-
Yalnız milli varlığımızı dıger dev -

Avrupanın En Kuvvetli Devleti: iden mürekkep ağır 1 panyol donanmn~ın{ 
Gırnatanın zaptedildiii yıl lapanya kötü bir havada Kale önlerinde &k hıH 

kralları namına Atlas Olı:yanuaunda ıeya- hafif ve küçük lngiliz donanmaıı, 1 pan· 
hate çıkan Kristof Kolomp Amerika kıt'a- yolların üzerine ateı gemileri a lı'l:creıd 
aını ke§fetmi§ti. 1apanyollar, bu zengin yenilmez Armadayı d rmadağın ettiler. 
kıt'aya akın akın göç etmeğe başladılar Kaçan lspanyol gemilerinin bir çoğu lngil· 
ve kısa bir zaman zarfında Meksikadan tere sahillerine düşerek parçalandı. J!lpan·j 
Cenubi Amerikaya kadar bütün kıt'ada yaya ancak 65 ~emi dönebildi. Üsttaralı, 
yerleştiler, orasını muazzam bir lspanyol bir tek İspanyol askeri bile İngiltere top· 
müstemlekesi haline getirdiler. Cene o a- rnğına ayak basmadan, 20,000 ki~iyle be
sırda zuhur eden Protestan mezhebine raber mahvoldu. T588 mayısının 30 uncu 
karşı mücadeleleri ve İspanya müslüman· giinü olan bu felaketten sonra, İ•pnnya de
larile yahudilerine karşı gosterdikleri şid • niz hakimiyetine veda etti. Atlas denizin· 
detten dolayı Papa tarafından (Katolik de lngiliz hakimiyeti batladı. Bundan son· 
krnllar ünvanı verilmiş olan F erdinand ra, tam bir aSlr, Jspanya sahilleri Ceznyir 
ile Jzabellanın Deli Jan isminde bir kızları Tı.irk korsanları tarafından mutemaru,en 
olmuştu. Bu prensesi Almanya İmparatoru- tahrip edildi. İspanyanın iktısadi haytıtını 
nun oğlu Habsburg ailesinden güzel Fılip öltim derecesinde hırpaladı. 
ile evlendirdiler. Bu izdivaçtan da Şnrl ve Filip öldüğü z man, İspan, }J, z yıf1 Ferdin nd isminde iki erkek çocuk dimyn- pnrasız, borç içinde bıraktı. d h kk. le temsil et -Jetlerin arasın a a ıy 

me'k şartiyle. Ya celdi. On yedinci aaırda İspanya: 
lzabelln 1504 de, Ferdinand da 1516- Jkinci Filibin zayıf ve para ız bıraktığı! 

Mernbıı suları, sathı arza yağan yağ .. • 
!nurların topruk tabaknlarından süzüle au· 
tüle nıhayet bir kil tabakasına tesadüf e· 
derck orada birikmesinden ve nihayet ar• 
~n haekn bir noktnaından kendine bir yol 
açarak birdenbire fı§kırmağa başlamasile 
1'erıdilerini gösterirler. Bu su en bir temiz su 
dur. Çünkü kil tabakasına gelinceye kadar 
lniitcaddit kireç. kum, demir ve sair ta • 
bakalardan geçmi!l ve her türlü mikr~ptnn 
"e rnevaddı ecnebiyeden tamamen azade 
Ve salim kalmı tır. Bunun içindir ki mem· 
ba 1 d . a ı·yıdir temizdir, saftır. Fa-BU arı aım • 
ltat iııte bu kadar güzel sıhhi olan bu sular 

güzel bir vasıta vardır: Aşı... Tıfo afl&I 
muntazam tatbik edildiği takdirde laakal 
'le. ıl kat'i bir muafiyet verir. Tifo çok teh· 1 1 

y k p k k•' "k likeli olabilen bir hastalı tır. e uçu • 
lerde aiır aeyreder. Beş ile on iki ya§ a
rasında tchlikcıll ~dır. On ikiden sonrn 

tehlike tekTar artmağa başlar ve yaş art· 
tıkça bu hastalı~ korkusu da artar. Tifo
nun üç haftalık ateıli durumu çok sıkıntılı· 
d Baraak delinmesi, barsakta damar a • 
çııl~aaı. kalb iltihabı gibi çok ağır ve öl • 
dürücü ihtilatları vardır. Tifo asla itimat 
caiz olmıyan insanlara benzer. Bekleme • 

Yedigün Mecmuası Müdürlerin· 
den Cemal: 

da öldükten sonra torunu Şarl dö Habs· Jspnnyn, Avrupanın dışında arazisi, müs '1 

burg henüz on altı ya;ındayken İspanya temlekeleri evvela yegane devletti. Ken "' 
kralı oldu. Bu suretle ana tarafından İspan- disinin Amcrikadaki müstemleke1erine, 

Zllaalesef pis eller, pis vasıtalarla başka yer· 

lcre veya ıchre nakledilince temizliğini ta· 
lllarnile kaybetmİ§ bulunur. f §te bundan 
dolayıdır ki hükmi ve kimyevi vasıflan 
ıırct mükemmel olan pek çok mem~a su· 

1-rı mevcut olduğu halde gene şchırlerde 
llılardan geçen ha5talıklar ~ıtik olma • 

tnaktadır. • d .... . bir anda çok feci akıbetler yaratır. 
ıgınız k k 

Bütün bu feci akıbetlerden orunma 

mümkündür. 
Tifodan aonra sularla seçen hastalı.klar: 

<lan ikinciAi halkın kanlı basur dcdıklerı 

Şimdiye kadar ya, Sardunya, Sicilya ve Napoli krallığı ile Portekiz krallığını zaptedcrck onun AM· 

Amerika müstemlekelerine tevarüs etmi~- ka ve Hind denizindeki müstemlekelerini 
Çana kelleye bir ti. Babası tarafından da Holanda, Flandr, de ilave etmişti. İspanyollar: 'i panya kı· 
&bide dikmeyişi • Artou, Framı - Konte memleketleriyle A· mıldanırsa dünya titrer!» derlerdi. Fnkat 
miz Çanakkaleyi vusturya, lııtirya. Karintiya, Kaniyola mem- ispanya, muasır bir İngilizin dediği aibi 
.unuttuğumuz ~ leketlerine sahip oldu. Büyük babası imp • «sefalet vadisinde bir gurur pın rı > idi. 

dan değildir. rator Maksimilıyan öliın• de Almanya im- Nüfusu muhaceretler Ye harplerle elli yıl 
Tür~ler her sa- paratoru intihap olundu. ispanya kralı, içinde 8 milyondan 6 milyona dü<müpü. 

hada tevazuu Avrupanın en kuvvetli hükümdarı olmuş- Yapılan zulümler Ye i~kcnceler yüzünden 
. fevdikleri ıçın o tu. Be~inci Şarl - Şarl • Ken adiyle Al- ispanyanın en mükemmel çiftçilerini le!!ki~ 
kadar layemut bir manya imparatoru intihap olunan İspanya eden 700,000 müslüman Afrika.rn gitmir ,111; zaferi • yapıla • kralına karşı koyabilecek bir tek devlet ti. Müteassıp katolik olan Jspanyadn yü:ı ~ 

Nehir ,.e göl suları memba ıulanna n~· 
~tlc saf addedilmezler. Hele durgun gol 
"ıları dıüma civar köyler ve ıe
hirlerdeki müzahrefatın döküldüiü 

~ •aha olduğundan lazım gelen fenni ıü~
!CÇlerden geçmeden içmeğe ve yahut ~ı
: ~.hususlarda kullanmağa kat'iyyen aalıh 

dizanteridir. . 
Bu hastalığın da mikrobu ıular ıle ve 

~ cak abide ne ka- vardı: Osmanlı imparatorluğu! lerce kilise ve manastır yapılmı tı. Geno 
l ı O 1 ı a ato ıugu.. ı'le Ak ve tu .. vana, i• görebilecek nüfusun dörtte dar büyük de olsa • bir taş yığmiy c spnnya, sman ı mp r r • -s 

Cgı)dir, 

lıi Nclıir ulan orman kennrlanndan ve ~e
~lerden uz, k ol rak geçtiği eahalarda nıs-

tcrı temizdir. Büyük tehirlerin ortasından 
tcçcn nehir sularının havi oldukları mikrop 
l'ıııktarı şehre girmeden ,.e şehirden çıktık-
tan ik 
l 

110nra tahlıl edilmi~ ve mikrop m • : 
~rırıııı §ehirden çıktıktan sonra dört mıslı 
~a olduğu görülmüştür. . 
~Uyu suları !bizim memlekette daha zı· 

)~de ~v ihtjy çlan b hçe ıulamak ve te• 
.J'ıııllik · · ' 1 ~ he-
J:.ıa ıçın kullanılır. Kuyuların evve a 

rdan Ve Jiğımlanndan laakal on metre 
lı~1a Ld' d e a bulunması şarttır. Akei tu ır e 
ı!~r <uı~i kanalizasyon te§kilatı yokaa top· 
),,. lıtn ııülülen mev ddı gııite kuyuyu bu • 
"ltırı k •· c: • r Ve o zaman kullanılma5ı at ıyyen 
"l~ 0 1rnaz. 

y a~rn J • ·v - ur su • la ur su arına ge1ınce: ı agm 
tında b' d · mek tııııh n ırıken sarnıç su! rını a ıç .... 

datıı ~Urludur. Çtinkü yağmurlar evin bulun 
~ "c kiremitlerini yıkıyarak sarnıca 8 • 

ll}'J\.. ht 
l:ıı · . ırenıitlerde bulunan kedi ve ya u 

1 l>ısJiL 1 · d ·ı be· rat " erı toz ve topraklar a su ı e 
Ocr 'k' ti b' 811tnıca dolar. Yağmur sularının 1 ın· 

~~r trıahzuru da havıısız b~lunma.~ıdır. 
o) llldllr ki bütün sularda daıma munhal 

•rıtk h 
ı:. ava ·vardır. 
Q<ılıkı d .. lıcıı ar ve azıire hayvanlar su a mun • 
y

01
• n bu hava s yesinde yaı;arlar. 

~'n ~ınur ~ı.I rı yıkanmak için. yemek 
tırıı 11: ~ lcn1iı.lik için çok muvafıktır. fakat 
lcır 1 1 hıfzı ıhhu bakımından sarnıç su • tıı . 
~ ~<;trıek dogru değıldır. 

llıJ. en suları: Bunlnr ekseriyetle volka· 
J ar zid k . . 
~..- e Yer yer fışkıran sıca 'e ıçın· 

l'll1.ıht l"f . h . (ilan e ı madC"n ve şibimadenlerı avı 
~ 8 

11

11.ılardır. Belli başlı bütün kaplıcaları 
• lı ar t k' k CtirıJıkJ :ş ·ı) etmiştir. Bu sular arzın ço 
ı!"'ıirıJ···crınden gelir. l ler otuz üç metre 
•nrc ~$J.ınde ha:e'aret bir derece arttığına 
ıı ... tr O derecede akan bir suyun kaç yüz c d • 

l"rınJiJ:tl"n ı?ddiğini bir dereceye 

Yahut çiy yenilen ıebzeler Teya mekyvah: 

k ·· .. ve bazan ço te larla ıeçer. Ço muz ıç ki 
Ükeli olan bir hastalıktır. Kalın barsab arıln 

J h il k kanlı ve • • ağır bir iltihabıdır. ı ı er ço 1r. 
d S.atte elliden fazla ve ço ıı . 

camlı ır. . o ecei hararet 
1 larak vakı olur. er 

tırap ı 0 d seromu \'e 
-ıcaelir. Dizanterinin aşısı a, d 

yu h • 'licı da var ır. Emctlne denilen uıusı ı Jı 1 
k baıladıktao .anra der a 

Hastı~lı ba lanmalıdır. Tedavi için vuı -
tedavıye § Tif ibi bu haıtalıia ltar
talamnız vardır. ı o ~ .. 
şı aciz bir mevkide deiılız. l 

r e. Bu ha•talıiın • 11 

Koleray~ d~et:~~ Ganj nehri man .. bın-
meınbaı Hıo ı: H' dlilerce mukaddes ol· 
d d Bu nehır ın B 

a ır. 1 . • buraya atarlar. u • 
., · · c~et erını O 

duiu ıçın h t 1 k eksik olmaz. nun 
• · orada as 1 1 • 

nun ıçın 1 k k't vakit oradan tıcaret 
. . bu hasta ı va ı b" 
ıçın . fkal etmiş ve u· 
vapurlarile Avrupaya ın ı 

k 1 lar yapmıştır. 
)'iİ • sa gın 1 ın Balkan harbjn-

TUrldyede en son sa g . T" k' de 
1 t O zamandanben ur ıy~ 

de o muo ul. . b' Koleranın aşısı v~r-
1 örü memıf r. f 

ko era g b 'k dildiii ve eu hı • 
dır. Muntaza'.11 tatd ı'lde·-· takdirde kole • 

hh a rıayet e ı ıgı 
zıssı asın w h l yoktur. Artık ko· 

d korkmaga ma a 
ra an unutmuştur. Tarihe karıı • 
lerayı herkes 
mak üzeredir. 

* 
. en eolucan, şerit, peynir kur· 

Sular ıle geç . 'b · tufeyli hastalıklar 
·ı oksıyor gı ı ·ı 

du denı en 1 ki büyu"klerde bı • Bu hasta ı ar 
da vardır. d eh mmiyetlidir. Solucan· 

klnr a e 
hassa çocu cidarlarına ya· 

b klarımızın l 
!ar arsn "t madiyen insan a· 

Ve mu e .. 1 pışırlar. k büyürlCT. Boy c 
k em ere 

rın anını ~ akması, burun 
çocuklarda agız.. )arı kansızlık, faıla 

karın aın • . 
l,:aşınma•I. .. .. c·· bebekleri ienııler. 

b 'I''· aörulur. 02 k 
asa ı ~ • bazan yeme ten . ·haları artar, •. 
Sazan ı~b dimaid• tıpkı menenııte 

·ı· l r Bazan • d"I kesı ır e · ~ .. teıirler. TedaVJ e ı mez . araz gos 
benzıyen 

1 
a inci ıavfada) 

.. (Dev.m 

ı'fade etmeg"i lüzumauz bulmuş olsa • deniz hakimiyeti için boy ölçüşecekti. Fa- biri bu manastırlara kapanmıtı. kcP ol • 
kat Türk amiralı Barbaros Hayreddin mu§tu. Zadegan her nevi aanat ve ticaret 

Jar aerck. Abide yapılmalıdır. Lakin 15 38 de İspanya ile müttefikleri olan ltal- işlerini hakir görüyordu. Amerikadan ve 
bilmem o büyük zaferin ismi olacak yan prenslerinin donanmasını Preveze' de diğer müstemlekelerden gelen gemiler do-
bir abide yapılabilir mi? mnğlup etti, Akdeniz Türk hakimiyeti al· lusu servet, lspanyollann parmaklan ara· 

* * * tına girdi. Türk ordusu da Almıı.nya impa· ısından ecnebilerin kesesine akıyordu. J ... 
Muharrir SaliıhaJdin Güngör: ratorunu Macaristanda mağlup ediyordu. panyn, yıkılmak üzere olan bir harabe • 

Garbi Avrupada dn Fransa, Almanya nin önüne çekilmiş yaldızlı bir duvardı. 
imparatorunun bu kuvveti karşısında ken· 1640 da Fransadan yardım gören Poıtc:· 
dini tehlikede görmüş, kral birinci Fran· kizliler istiklallerini elde ederek Portekiz 
auva, Şarl • Jöne kar§ı İtalyada harbe baş· krallığı yeniden kuruldu. Kral dördün •ı 
lamış, bir taraftan da Türklerle ittifak et· cü .Filihin Fransa. ilç yaptığı bır harp 

Gazetemizde yaz· 

dağım 2ibi Ça. 
nakkale baştan 

başa Mehmedin 
mezarıdır. Eğer 
mutlaka bir abi . 
de yapmak la .. 
zımı1a o kadar 
muazzam yapıl -

sın ki.. ismini ta

şıyacağı zafer gİ· ......., ..... "'.~• 
bi eşsiz olsun. . .. . 

Nig&:- MuraJ: 

Bana kalırsa, 

manevıyat kafi .. 

dir, «Değil» di -

ye iddia ederlerse 

yapılsın. Hem de 

orada her Tür· 

kün ayrı ayrı ver

diği kan gibi ara

mızda para koya

rak... İlk parayı 
verecek benim. 

Bir eroin kaçakçısı mahkum oldu 
Beyoğlunda Nane sokağında oturan 

eroin satmaktan suçlu Vehbinin 9 un

cu ihtisas mahkemesinde devam eden 

duruşma dün bitmit ve Yehbi bir sene 

hapıc 200 lira da aaır_para CCIZ_!Sİna 
mahkum edilmistir. 

mi!!ti. 

Yenilmez Donanma: 
Şul - Ken 1556 da hükümdarlıktan fe-

rasat ederek Almanya imparatorluğunu 

kardeşi F erdinanda, İspanya krallıiını. 
Amerika müstemlekcl~rini. Holanda ve 
Flandr memleketlerini. Milan, Napoli, Si
-cilya \'e Sardunyayı da o~lu Filibc verdi. 

ikinci Filip Avrupanın en kuvvetli ve 
zengin kralı idi. Portekiz krallığını zapte· 
dcrek lberik yarım adasının birliğini ik
mal etli. Buna mukabıl şimalde, Holanda 
ve Flandr' de bir ihtilal çıktı. Bu memle· 
ketler İspanyadan ayrılarak müstakil bir 
cumhuriyet kurmağn muvaffak oldular. 

Mutaasaıp bir Katolik olan Filip, Pro
teetanlara karıı mücadele etmek için is
panyada engizisyon denilen z.ulUın ve iş
kence mahkemelerinin kurulmaSJna müsa-

on iki yıl sürdükten sonra lııp11nyanın 
mağlii~yeti ?le neticelencij'. Akdelunan 
Pirene muahedesı1e Jıpan)'a kralının büyütİ 
kızı Mariterc.z, F ranaa knfı on döurnndl 
Lüi ile evlendi. Bu izdivaç ilerlerde Japan
ya ile Franaa arasınd.ycni bir harbe vealle 
oldu, ve ispanya tahtına FTansa kral ailesi 
olan Burbonlardan bir prensin oturmasını 
intaç etti: Dördüncü Filipten sonra 1 panya 
kralı olan ikinci Şarlın evladı yoktu. İspan. 
ya tahtının meşru varisi, büyük kız karde~I 
ve Fransa kraliçesi Mariterez ile Frnnsa 
kralı on dördüncü Lüinin torunları ve An· 
ju dliknsı Filip idi. İspanya kralı, hiç bir su• 
retle ispanya ve Fransa krallıklarının ayni 
adamda birle!!memesi ısartile Filip d' Anju· 
yu varis tayin etti, az sonra Şarl öldü ve 
Filip d' Anju, be§İnci Filip adile l p nya tnh
tına oturdu. ( 1 700). 

ade etti. Amerika yolunun üstünde bulu- On sekizinci ve on dokuzuncu aı1ır-
nan lngilterede, Filibin tamamen aksi, bir larda ispanya: 

Protestan ve Protestanlı~ın hamisi olan 
Kraliçe Elizabet, hükümdar olmuştu. Eli
ı:abetten nefret eden Filip, yeğeni olan 
lskoçya kraliçesinin lngiltere kraliçesi tam· 
(ından idam ettirilmesi üzerine harp ilfm, 
ve Avrupanın en muazzam deniz. kuvveti 
olan lapanyol donanmasını İngiltereye 

Dük d"Anju ispanya kralı olurken büyük 
babası on dördüncü Lüi: (c)yi bir Jsp nyo) 
oJ. fakat Fransız doğduğunu unutma. Va
zifen İspanyolları mes'ut etmek \C AHU· 
pa sulhunu koıumaktırlu demişti. Beşinci 
Filip ile beraber Jspnnyaya Burhan hane• 
danı gelmi§ti. 46 yıl 11üren hukumdarlığın· 
da bütün foaliyetfoi lspanynnın Jii tüğü 

aerilik v_e_ sefaletten kurtarılma ın s. rfet· 

aönderdi. İspanyol donanması 15 71 de 
lncbahtı' da Osmanlı donanmasını mahvet
mJt ve yenilmez donanma ""' İnvincible ti. 
Armada adını almıııtı. J 30 biiyük gemi· fAr'ka : var) 1 
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Yazan: Orhan Selim~----· l>Clr.06'~f fi.~ Amerikada 4000 kişinin 

KAN KONUŞMAZ! : ;i..G .8.l.ı •• hayatına mal olan sıcakla 
Son Postanın Edebi Tefrikası: 58 Festival, seyyah ve 

lstanbul şehri 
Çözlüklü amca kahkahayla güldü: 

. - Bak hele, dedi, hem heriflerin 
köşküne bizi götürmeğe kalkıyor, hem 
ae ev sahiplerini kapı dışarı edecek .. 

O gün izinli olan ve Nuri ustayı 
IJÖrmeğe gelen Sait uzaktan söze ka • 

lıştıı 
- Ne şa~tın} Delikanlının hakkı 

l\f ar.. Hem Seyfi bey, hem teyzeler, 
hem Leyla hanım, hem Ömer, hem 
itın, hem Laz Salih köşke nasıl sığınır
JiniE. Hem onları hem sizi almaz ora· 
fi., 

Gözlüklü amca gözlüğünü tekrar 
l:>urnunun üstüne oturttu ve s8ylendi: 

- Gene başladın değil mi Sait} 
Haydi Seyfi beyi çekiştir bakalım .. 

Sait gi.ildü, ağır ağır yaklaştı göz • 
liiklü amcaya, omzuna vurdu: 
. - Benim kanım sizin ki gibi uyu • 

.fuk değil.. 
Gözlüklü amca tekrar gözlüğünü al-

1\inin üstüne koydu ve cevabını Saide 
'1e~I, Ömerin yilzüne bakarak, Ömere 

~er<li: 
- Bizim lianimiz uyuşuk.muş Ö 

ftıM, hal.. Kanımız uyuşukmuş. Ka • 
ni uyuşuk olmıyanları da görürüz, Ö
mer .. Ha ı.. Onu da görürüz elbet ••• 

Sait mırıldanClı: 
- Ne zannettin, görürsünüz .•• 
Pmer, gözlüklü amcayla Sait am • 

&nin konuşmalarına dikkat ediyor • 
@o. Bir şey anlamıyordu ama ters t~r~ 

t. lenmelerinden kavga edeceklerını 
ndı ve hemen gözlüklü amcanın ya

'1 n'da yer aldı. Fakat amcalar kavga 

~tmediler •. 
Sa.it, bir asICer ıigarasi uzatti göz .. 

~ll\llü amcaya: 
\ - Al bakalım, dedi.. 
~ Gözlüklü a~ sigarayi aldı. Kibriti 
fla1t yaktı. Ve gözlüklü amcanın siga • 
tasını tutuşturdu. Sonra amcayı şöyle 

neferle içlerinden biri ahbap çıkmış el 
altından boyuna limonata içip pasta 
yiyorlardı. Nuri ustaya da ikram ettiler. 
istemedi. Yalnız bir aralık Ömere bir 
pasta götürmeği kurdu, sonra vazgeç· 
ti. 

İstanbul duvarları renk, renk Hanlarla 
süslü. Bu ilanlar pek yakında lııtanbul ıeh· 
rinde verilecek muhtelif eğlenceleri bildi· 
riyor. Ve kulaklarımız da hep bu eğlence• 
lcrin haberile dolu. 

Kermes, beynelmilel bebeli sergisi, ve 
kırk gün, kırk gecelik bir masal ve efsane 
alemi vaadeden İstanbul Festivali. 

Bütün bu ilanları iÖrdüğümüz zaman bü
yüle bir memnuniyet hissediyoruz. Geçen 
seneki tecrübelerimizden sonra pek iyi bi
liyoruz ki bu eğlenceler hakikaten pek gÜ· 
zel olacaklardır. 

Yalnız şunu bilmeliyiz ki bir şehirde 
böyle eilenceler tertip etmekteki asıl ga • 

Birbirine karışan mi.ızıka, saz, ka· 
dın kahkahaları, sarho~ erkek sesleri 
arasında gece oldu. Elektrikler yandı. 
Usta, artık gidebileceğini düşündü ve 
yalnız ay ışığile aydınlanan patikalar• 
dan birinde büyük kapıya doğru yü • 
rürken aşağıdan doğru gelen Gavur 
Cemalle karşılaştı. Ken~çekildi. Ce
malle konuşmak istemiyor. Fakat hoca 
onu tanıdı: 

ye • dünyanın her tarafında - o ıehre mem• 
- Dur, diye haykırdı, kaçma .. 

leketin başka taraflarından, fakat bilhaa· 
Sallana sallana ustaya yaklaştı. Us-

sa memleket haricinden seyyah celbetmek, 
ta, Gavur Cemalin sarho~ olduğunu 
anladı. ıehrin pazarlarına alıı verit faaliyeti, otel 

t ve pansiyonlarına müşteri ve bu ıekilde i.e 
- Kaçtığım filan yok, <ledi. şim 

ıehirliye menfaat temin etmektir. 
bitti, gidiyorum. Yarın sabah erken 

Dünyanın en güzel bir noktasında ılan 
kalkmak lazım. ı eski bir tarihe ve her biri ayn bir tzine 

Gavur Cemal, elini şöyle b~r havada olan yüzlerce tarihi abideye tevar • et • 
dolaştırıp: miş olan bugünün lstanbulu için esasen bU· 

- Adam sen de, diye haykırdı yi • tün dünya seyyahlarının nazarı dikkatini 
ne, yarın sabahı düşünme.. sana izin celbetmek müşkül bir şey değildir. 
alırım.. gitmezsin.. haydi yürü, gel.. Esasen memleketin başka şehirlerinden 

Nuri ustanın koluna giren Cemal, o- f11tanbula yapılacak olan ııeyahatler mem • 
nu yukarı doğru sürüklemek istiyordu. leket namına bir kazanç temin de etmez. 
Fakat Cemalin kolunu, sanki kırılacak Tabii asıl matlup olan şey lııtanbula bu 
ince camdan bir şeymiş gibi büyük bir Festival münasebetile dışarıdan seyyah 
itinayla kendi kolundan çıkaran us .. celbetmek. ve Festival müddetince onların 
ta: lstanbulda ikametlerini temin etmektir. 

- Ne yapiyorsunuz, dedi.. bir ne- Acaba bu münasebetle lstanbula ecnebi 
ferle kolkola nasıl kendinizi tetıhir e- seyyah gelecek midir} 
dersiniz). Ve memlekete hariçten para girecek mi· 

Gavur Cemal, salland~. geğirdi: dir} 
- Kinayeli laf etmekten hala vaz· Ecnebi seyyah bir falcı ve bir müneo· 

geçmemişsin be usta, dedi, Ama bana cim değildir. Kırk gün, kırk gece sürecek 
kinaye filan vızgelir, haydi yürü.. bir Boğaz baynmından haberi yoktur Jd 

ta... memleketinden kalkıp ta fstanbula ka-
U sta, oluduğu yerde duruyor, tek 

dar gelsin. 
gözünü yere dikmi9: 

Memlekete ecnebi celbetmek için an • 
- Kinayeli laf filan ettiğim yok 

cak reklam lazımdır. Acaba Festival ko • 

Büyük şehirler halkı gecelerini ya damlarda, yahut da 
meydanlardaki havuzlarda geçirdiler 

'&.ana iterek: 
: - Sen biraz dinlen, CleCli. Y. er şu e· 
leYl bana .. 

Gözlüklii amca sigarasini içerken 
&it tezgahın başına geçti ve onun ya· 

Cemal bey, diyordu. Emin olun •• 
Cemal hızla ustanın kolunu çekti. 

Kendisi yere yıkılırken ustayı da top
rağın üstüne çökertti: 

mitesi dünyanın dört bir tarafına bu ef • 
lenceleri bildirmek. ve onun reklamını yap· .; 
mak için nasıl bir faaliyet göstermiştir. 

ıdii bıraktığı işi tamamladı .. 
Ömer şaşa kalmıştı. Gözlüklü am• 

!!18 çocuğun hayretini gördü, tezgahta 
:çalışan Saidi gösterdi ona: 

- Ömer, oğlum, dedi, bak bunu u • 
:nutma.. İhtiyar gözlüklü amcaya Sait 
amcanın nasıl yardım ettiğini unut • 
~a ... Sen de büyüyünce böyle yap .• 
~nladın mı~ Ha!.. Sen de böyle yap ... 

Ömer yemin eder gibi: 
- Peki, yapanın gözlüklü amca, 

o~· 
aeuı .• 

• 
.BiR MOSAMER~ 

Hilaliahmer, Parkta büyült bir mü
eamere tertip etmişti. Ali, Nuri ve Sey· 
fi beyinkiler de heyeti tertibiY.edendi • 
lor. işte bü yüzden, Nuri ustaya parkın 
tenviratile meşgul olması emredilmiş· 
}i. Usta elektri'1en anlamazdı. Fakat 
emir, emirdi. Bereket versin ayni emri 
alan ve işten anlıyan işciler de gelmiş
lerdi de Nuri ustaya etrafa bakmaktan 
başka yapacak bir şey kalmamıştı. 

Bir tarafta ince saz, bir tarafta aske· 
ri bando ve yukarda muzikayi hüma • 
yun çalıyordu. 

Türk hanımları çarşaflıydılar. Ço~ 
ğunun uzun tül peçeleri açıktı ve uç • 
farı kıvrılarak omuzlarına dü,üyordu. 
~iman ve Avusturyalı kadınlar, koca· 
1arına <eBey» denilen büyük Rum aile
·lerine mensup madamlar, fesli, şapka-
lı erkekler ve zahitler. 

Nuri usta, bu kalabalığa dışardan 
bakıyordu. Sıkılıyordu. Yanından ge· 
çerlerken geri çekiliyor, onlara değerse 
üstü başı bulaşacak sanıyordu. , 

Bir aralık Ali beyle Gavur Cemali 
görür gibi oldu. Bir şeyler konuşarak 
ağaçlıklı bir yokuşta kayboldular. 

- Ustam, dedi, bana Cemal bey di
yorsun .. beni ağlatacaksın bel. Yapma 
bana bunu ustam .. fitil gibi sarhoşum .. 
acı bana.. mahvolmuş herifin biriyim 
ben .. 

- İşinizden mi çıkardılar}. 
Usta, bunu öyle bir soruş sormuştu 

ki; Cemal sarhoş olmasaydı, böğrün • 
den bıçaklanmış bir boğa gibi haykı -
rırdı. Fakat ~imdi sadece gururla ba • 

ğırdı: 

- Kimin haddine~ Beni kim işten 
çıkarabilir}. Topunun ipi elimde.. kı
Iıma dokunsunlar hele, hepsinin ipli
~ini pazara çıkarırım .. 

(Arkası var)' 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Çarıamba 

(*) 
--------------------------Orniker 
Kordeşen hastalığı 
Elleri ve yüzü, bacaklarında kabarcık· 
lar ve kaııntıdan fikayet eden, yüzü • 
nün ateı içinde yandığını anlatan haı
tayı muayene ettim. 
Mayonezli bir balık yedikten üç saat 
sonra başlıyan bu kaşıntı zaman zaman 
çilek yediği günlerde arasıra tekrarlar
mış. 

Barsaklarda fazla tortu ve midede ekti· 
me ile beraber dahili bir tesemmüm ha
linde başlıyan kaşınmaları için ılık su 
banyoları tavsiye ettim. Bir müshil ver· 
dim. Solucan da düşürdü. Klorukals ~ 
yumlu posyonlar içti. Süt pehrizi yaptı. 
Beş gün zarfında anza ortadan kalk • 
tı. 

Şimdi gıdasında fazla biberli ve ekşili 

şeyler yemiyor ve arasıra kanını kuv
vetlendirecek seromlar yapılıyor. iki 
senedenberi hastalık nüksetmedi .. 

Nuri ustadan başka herkes eğleni ~ 
yordu. Hatta elektrikçiler bile. Biife· 
Jerdeu birinde bulaşıkları yıkayan b!r l 

( *) Bu notları kesip saklayınız, ya • 
but bir albüme yaplfbnp kolleksiyon 
yapınız. Sıkmh zamanınızda bu notlar 
bir doktor ıibi imdadınıza yetifebilir. 

Buna ben cevap vereyim: 
Hiç bir şey. 

Avrupadan yeni gelmiı muhtelif ıehir

lerin seyahat acentalarından ve büyük, kü· 
çülc, mühim, ehemmiyetsiz bir çok istas • 
yonlardan geçmiş olduğum için tereddüt 
etmeden bu cevabı veriyorum. 

- Hiç bir seyahat acentasının duvarın· 
da ve hiç bir istaııyonda ben Festival değil, 
lstanbula, hatta alelumum Türkiyeye sey· 
yah celbetmek için asılmış bir duvar afişi 

görmedim ve hiç bir palasta, hiç bir otelde 
F estivaldcn değil, hatta TiiTk.iyeden bUe 
bahseden bir broşür görmedim. Halbuki 
buralarda Bulgaristanın Varnasını, kom • 
şusunun Dalmaçyaaını bildiren ne güzel 

reklamlar vardı. 
lsviçre gibi hemen, hemen yalnız sey • 

yah parasile yaşıyan bu memleketten gel • 
diğim için kendi k'endime ıu suali soruyo• 
rum. 

- İsviçre göllerinin kıyısı acaba Mar • 
mara kıyılarından daha mı güzeldir} 

Elbette hayır değil mi}. O halde ıimdi 
size ııoruyorum: 

- Neden fstanbula gelen seyyahlar bir 
iki saat kalıyorlar da, isviçrede aylarca o· 
turuyorlar} 

Buna cevap isterim. 

.. ........................................ ·-··········-··· 
Sıhhi 
Bahisler 

(Bas tarah 7 nci sayfamızda) 
de, bu solucanlar düşürülmezse çoğalır du
rurlar, her biri yanın metreye kadar ya· 
kın büyürler. Ben beş nüfuslu bir ailenin 
tam dört yüz tane küçük büyük solucan 
düşürdüğümü bilirim. Kendilerile beraber 
usanmadan saymıştım. 

Şeritler de solucan kadar ve belki dahn 
mühimdir. Bunların boyları yedi sekiz 
metreyi bulur. Hastaları çok iz' aç eder. 
Tehlikeli bir hal alır. Bir defa kör barsak 

Vaşingtonda bir gece yarısı havuzlarda yıkananlar 
Amerikada sıcak ve kuraklık bir felaket mahiyetini aldı. Nevyork, bı.ı ,e 

şimdiye kadar eşi görülmemiş bir sıcak da1gasına uğramıştır. Ameri 
şark vilayetlerinde de ayni hal görülmüş ve yalnız 14 günde sıcakta11 • 
]enlerin sayısı 4000i geçmiş, ve yalnız şimali garbide mahsul (500) t11

1 

yon dolarlık zarara uğramıştır. 
Amerikanın diğer vilayetlerinde sıcaktan ölenlerin 2000 i geçtikleri ~ 

}eniyor. Bir aralık sıcak yüzünden hekes işini gücünü bırakmış, deniı 
narlarına akın ederek kendilerini sulara atmış, göklere ser çeken binıtl~ 
oturanlar ise gecelerini ya büyük meydanlardaki havuzlarda, yahut da 
larda ve balkonlarda geçirmişlerdir. 

içine başı girmiş ve tamamen apandisit a· 
razı gösteren bir kadının tesadüfen ameli· 
yatında bulunmuştum. Ameliyat olup kör 
barsak çıktıktan sonra içi açılmış ve apan· 
dis içinden oynıyarak batlı bir şerit çık • 
mıştı. 

* Sulardan geçen hastalıklar hakkında bu 
malumatı verdikten sonra yiyeceğimiz ye· 
mişlere, içeceğimiz sulara ne kadar dikkat 

ve ehemmiyet vermekliğimiz icap edece· 

ğini derhal anlarız. Bilhassa temizliğe son 
derece ehemmiyet vermek lazımdır. 

Yiyecek, içecek satan esnaflarımızın 

kafasına asri temizlik mefhumunu layıkiie 

yerleştirmek lazımdır. Sebze satan seyyar 
satıcılarımızın küfelerini sırtlamak için yer
lere diz çöktüklerini, müşteri beklerken pi· 
yade kaldırımları üzerinde gelişi güzel o· 

turduklarını ve sonra ayni pnnlalon veya 

ruz. Bunlar kat'iyyen doğru değilclit• 
rada belediyemize düşen vazifeler "' 

Fakir halkı temizlemek ve çok ucıl~ 
kamak için çareler bulmak lazımdır· 

tık Bizans devrinin yadigarı olan "" 
hamamlardan bu hususta büyük bit 

f "i' bekliyemeyiz. Zaten bu hamamlar • .,ı' 
naf ve halk için çok pahalıdır. Ve iJ 
larda yıkanma tarzları da çok eskicJi!• 
tanbulun fakir mahallelerinde A"fl) 
olduğu gibi umumi sıcak duş yerle~ll 
edilmeli ve halkı çok ucuz bir par• 
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sık yıkanmağa teşvik etmelidir. "e:,r 
duşlarda temizlenirken elbise ve ç• 

ları da ayni mahalde bulunan ütüdel'I" 
rilir, bu suretle hnyntlarını kazanfll' 
uzun yıllar heknr yaşama~a rnecbtı' ~ 
esnaf yurddaşlıı.ra asri temizlik ~1e: 
telkin e<lilıbiliu. U:ıutmıyalıın ki . jfl 
bütün hastalıklardan korunmak 1~ 
birinci çare mutlak ve knt·i bir te 

poturlarının üzer~nde elmaları, nrmı:lları ıir. 

dizleri.ne sürerek parlattıklarmı görüyo • 
. tl 

Doktor İbrabidl 
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SOM POIT:ı., 

Kehramanllk, afk, h•r•c•n ve macer• 

KORSANIN KIZI 
Hikage Deliye aşık •• 

Yu•n ı K•dlrcan K•fb - Otur.. ı nında, her vakit ölüme veya büyük bir 
Namartl : 30 - Amma.. Biliyoraun ki itim var. Se- zaya mahkumdur . 

Son Poıta'ııın tarihi te/rlkall Din yemeğini ve ilacım ıetireceğim.r Her zaman için, ya .. ndalyeyi. yala 
8 - - . .. .. .. .. .. a - kerleri ve Türk esirlerini kırbaçlıyarakl S~nr~ Y_?luna devam etti. • - Otur... komedinin mermerini veya karyolanın 
L ~rada ortulerıne burunmuş, gozu y ş b' yatıftırmıştı. Jkıncı gun geç vakit doksan sekız at- - Söyledim ya vaktim müeait deiil.. mir çubuklanndan birini bfaeına ilwlirA 
le ~tiyaı ve!~ ge~ !,~~k kadınlan, 1~ç Reis ise T dem88D aultani ile lı geri geldi. Bunların kumandası Man- - Otur diyorum.. bilirdi. 
~·~· on İkİfer orgülu eaçlan, tuaf J yol kumandanı kalenin ö - sur tarafından kendisine verilmiş olan Onu zorla tutup oturtmak ietecli. 

edıl.ınıt kafaları, kısa veya uzun ,al • : görünür görünmez, vak· bir zabit sultana fU haberi getirdi: Elinden kurtularak baiırdı: 
:\'aru Türk ~ bul~~uyordu. fi . b1e kendisine o kadar itibar e • - Kaçaldan bulamadık. Seyyid - Bırak beni. deli. 

.. B.uııu, ishak ıeİ81e bırlikte \'CI'~ den Telemaan ahaliırinin hemen Mansur iki Ukerle birlikte Cezayire Genç erkek deli eöziinü ititince irkildi. 
~. me~ can~nm ver~n a-- eski eultanlannın tarafına geçtiğini, gitti. Sitti Sekin eyi Hızır beyden isti- Gözleri büyüdü. Yanındaki sandalyeyi ka
dolu yıgıtlermm, Afribnm tımarmde yanındaki bir kaç ~ leventle be- yecek. Çünkü llyaaın onu bafka bir parak genç ve güzel kızın üstüne fırlatmak 
:erle~ k~~ imparatorlar;, kor- raı:r yapyalnız bıraktıifıanm aönnüt- yere götürmesine ihtimal vermiyor. üzere kaldırdı. 

* Delikanlı bir yıl önce delirmiftj. 
Onun bu delirivermeei basit bir hadllL 

den doğdu. 
Sevgilisi ölmüıtü. Onu aöındükten ~ 

ra gece de mezannın baıına gitti; ve ~ 
uzun ağladı .. 

İtte ne olduysa o gece oldu .. ~n tıtreten T urk kahraman annm .. Sultan ilmi Hamun da yüzde yüz Fakat dıpndaki bekçilerden biri bunu -Weri : ..J: tii. 
KU. Gözleri yollarda kalmıftı. böyle olacağına inanıyor ve kızının sördü ve jçeri koprak sandalyeyi tuttu: Sevdiğj kız Berutun en güzel kızı~ 

Hep.j de, bu nankör ve yabancı top- Yardım bekliyordu. kendi can düşmanı Hızır beyin eline ve delikanlının kollarım bailadı. Herkes delikanlının, geceleyin mezar 
laklara en .evgili vücutlan mrak~ Fakat gelmiyordu. geçmesi pek canını sıkıyordu. Fakat Ondan herkee çek.iniyordu. Daima kız- arasında dolaıtığı için delirdiğine hük 
ikaGz ve yürekleri yaralı olarak dö • Bununla beraber Hızır l>eyin ya • ne yapabilirdi} Yapılacak şey bütün gındır. Hususi bir hizmetçi, iki bekçi ve bir metti. 

•ii)orlardı. Bir bmı geminin bhn nında kaç askerin bulunduğunu, onun ümidini Mansura bağlıyarak bekle .. süzd haetabalucı ona nezaret etmektedir. Buraya geldiktenberi bir türlü deift 'I 
..talataluma, kalaslara baflannı d~yı - neler yapabileceğini de bildiğinden mekti. Çok zengindir; ve günde .30-40 lira bu- miyordu. 
hrak ağlarken, bir kısmı da ~ıven• kardefİne kızmak için kendisinde hiç Beş gün sonra. Manswla beraber gi- tane,e veriyor. Bunun için etrafında dört Bazı kere, butabalucının uıl kendi eevı 
den ~lflar, kıç kaaaranı~ .on:~ bir hak bulmuyord~. .. - - den .iki at!ı ordugiha döndüler ve Man- dönüyorlar.. gilisi olduiunu zanneder: ve onu Ma~ 
Cezayı re bakıyorlaıda. Sevgililer ılınak Marki dö Gom!ll' ılk ~lerde. küçuk surdan hır mektup getirdiler. Onu buraya karanlık bir gec:ecle getir • di:re çaiınrdı. 
~ları bu memlekett~ ayr . . toplarla kale kapılanna, kulelerine a • Bunda fÖyle yazılıyordu; mitlerdi.. O vakit kızcağızın gözlerinden Yatlar ~ 
OJaları çok saramıfb. Sanki 0 

sevgili • ,_ 8 ---L duvarlara merdiven dayı- <cSİttİ Sekine -::...ı._ Ceza :-..1- u. . failli' ve ölümü yanıbaııııda hiesederdi. 
le, b" .. dir'I _Ller onları anya .. ..-y ~~· lar tı f-L t bun- • .. ...... ,.~ Dl'" Hahrlıyor ki hayatından büyük bir teY ır gun ı eceıu ' yarak hucum yapmıf . tma m beyin konaiaadm l.nLmayor Ne il- . . . . 
eelJar, lakin buJamıyacaklardı. . lann hepsi de bu bir avuç Türle tarafın- yuJa ne de a.,b:ile ....i:IDcı.•mç bir ek~lmıttır.; f~kat b~ ek~ılen feyin ne ol • * Rukiıt geminin en kuytu köfeeıne dan kolaylıkla püskürtülmüştü. bajblık yoktur. Anaamdan doiduia dugun~ bılrruy.or, bilemıyor. Gene habr • Huta günden güne aiırlapyordu.. O 4 

~. hiç konutmadan. batti etra- Kalenin bulunduğu toprak ancak ıibi oJdaiuna fiphe ebw.Yinia. Kea • lıyor in, gen~~a. ~akı§ıklaydı; ve berkea ta• nun bu haline en fazla hutabakıcı üzül= 
fina bakmadan duruyordu. k' n kan• kalınhgm"' daydı. Onun Linin • t • .. u__ L- rafından sevılırdı.. ve kötü kötü dii§ünüyordu. Bir sün, teead se ız o "' u. __ 11 ememeame rapııwm .-uzır Ul'IW7 G.. 
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Küçük Ayşe de onun yanı batın .. altında kayalıklar vardı. Duvarlar bu onu ıeri1e verecektir. Ancak bunun .. doz erın~~ . 0 • fen han11ZCa btt P'\ 
cl.1dı. Fakat yukarıdan: kayalann üstüne oturtulduğu için )8 - için elin.iz.deki Türk elİrlel'İni geri ver- :unh eb.aan ı dsım - zetede okuduia !'\ 

- Demir, al.. . ; ğım kazmak, böylelikle ~r~rı yık· mmi:r., Oruç Reiele ~oldatlarmın da ~~ .• ır ::r :iy:~ Yarınki nüshamızda: ~=~a~nla~;~ecaaa.ı 
- Hiaaar .• Hissal.. malt imkanı da yoktu. Turklerın açhk- seft>est baralohaaı prtbr. Bu mektu- Örtüyü delip öte Boyalı saçlar 

beLJ kt 1.-~ •Yeni evli ft11 kumandaJan duyuldu; zincir sesleri la teslim olmalannı il eme en uar bu kenclim ıetirmek iltenim, hbt tarafı göremiyor • Jenç .. Bir kaç •'1" 

ltitildi. O zaman yerinden yavaşça ka çıkar yol bulunamıyordu. Hızır bey beni de rehin olarak alıkoy. du. Yazan: Suat Deroiı geçince delika~ 
l.uctı. Annesinin görmediğine emin Mansur o gün yarı yolda Abdurrah- du, bırakmıyor.» Çok defa kendi garip haller tem~ 
Glduktan eoma ayaklannm ucuna ba- mania İbnil • Haraia ıastlamıf ve bu Sultan İbni Hamun diflerini aıktı. kmdine eorardı: ediyor. 

~ meıdiftlle gitti.. Orayı doldu • iki adam ona: . Derin bir diifünceye daldı. Hakikaten ben deli miyim) ı Bir ıece bititik odada yatan kanana ça,. 
'-lann aralarmdan, sanki mzarak - Münzerle llyaı elele verıp kaçtı- Esirleri seri verebilirdi • Da aaali her eonatta tunaklanna etine, iınyor ve: 
Wtıçti -.e p.eıteye çıkb. )ar; yeôfemeclik. B kadar ühim bir fCY değildi. kanabnca;ra luaclar bamu Ye ıuunuaa yok· - Yanımda oturl.. diyor. 

Huan reİ8 kıç bara üzerinde son DemifJerd.i. u 
0 ~ ku I 1 Oru lamak inerdi. Kadm kocuuun eeeindeki tondan ibie-

~ '9eıi101du. Vardiyan tok· ~için iQin sGldü: ~abt L .... fAh mıı' orbcan bç Bir karanJıiın içinde Yattfordu; aklan• rek ona bakıyor: 
Reaale ark~--ııannı nası 1e at ı .. d b" 1 · -'--!J..I:!:.:-: • f k N 'li " d' ıa.itm ~·Direklere brmanan _Sultanın emrile Münzerin' bOynu . . . __, • .. .. an ır teY enn CJLaJ '""uu aezıyor; a at - en var ıevsı mr ıye eoruyor, 1flı' 

.. lk.Pciler artık inmiflerdi. Makaralar vuruldu. rakabılırdı) Buna bır türlu razı olamı· bu hakikati itiraftan çekiniyordu.. Ve o, zünde bir delilik alaimi varını§ gibi du ~ 
~ · _ liyasla beraber giden kimdi} yordu. deli okluğunu anhyan yegane deliydi. ruyorsun. ! 

ıda duran Hwı Bevle .,ı...:ı..Ja- Sit · Q....lc • Btmun)a beraber batka çıbr yol da * O vakit kocau kanam tutup kaldn..,or ~_, ~ ~ - ta ..,,.a_ane... oha •• peacend •tmaia ~ Fakat •r.J 
ellerini salhyarak: - nn... . . . . - - y So~ra dü ündü ki auJ mabat kale • BMP eli.dee -~ ahec:a .... - d• aklı ..:. aelince ODU b.,117or ,., 
- Uğurolal... iki aUer birbırJermm )'UZUlle bab- le . 1! b' .. l YI bü clmalcl.. Ve c:WdiiW 71züae Mlll meie .. Ve yataia ve setiriyor. 
I'\!..._ L-~- L lmıtlardı • e geçırmell, ıran once oraya yer Cf- ba:rkmua laza tatla bir nazarla bakb. F-L- L!_ L 

-.YOIMUUL ~a mekti. Eğer Oruç Reiale ~lamı ._t uuaz 80nra &OCUI sene acaİpl• 
J.laaan ~eisJe arbdat'fari cevap veri· Mansur onlara sert 1ert: bnakına bu klada daha 

1 
Genç im da onu tefbtle eüziiyor. Ba • fiyori karyolanın demirini eöküyor ve.._. 

}o,Jardı: - Gidin de efendinize hesap ve • aerbc.t . ma ça-~~ ıefbtten daha ileri bir mana nıının kafuuıa indiriyor. -ı 
-... L1---- bL f rin •.• Haydi, .. duruyorsunuz) bak en:rdi. (Aduan var) aorunuyordu. Genç kadının kafatası patlıyor ve öl6 , 
ir~. ·.~ n ••• h - erile Diye çıkı"1. .. Bazan gayet mantıki ve makul eöz eöy- yor. 
L~ Ayte bunJara ~ gözl "b" luyor, ıenç kızla uzun UZ1ID konuıuyor... Fakat bunu gören kocua büıbütün pi 
~ bir aia arbamclan 1eyreder ~1 .~ J laa-nlluJ Beledl~e•I lllnl•rı 1 ~~at. ~d~~e akluaa bir teY ıelir ·ve gınl~tıY~r .ve batlıyor dövünmeie.. ı 
~1.or, YBflarını el dokuması eiıtarliSJ .. _ aozlerı birbhını tutmamaia baılardı. Şımdı tımarhanedeymit .. » 
~enile siliyordu. Gemi byldan u- N Dikk ti • 
~V•kça kalbi de yerinden kopacak Ôlçü Sahiplerinin azan a enne * • 
.:a... Ju L b"t- • n2't da 'L..,m JlL.iUerin muayenesi ve damaalaa- Artık, genç ve 0 üzel hutabakıcı onu ee- B L' ı ~ o yordu. San&İ onun u un var- 1 1 Nıaan t1tlU .,.....,, ~ • u vaa ayı an ahnca genç hastabakıcı ıe; 
~ bq yabancı memlekette kalıyor • • - 3l/Apstos1938 da bitecektir. Müddeti içinde iSJçülerini v.iyordu. Ve onun bu eevpi bu jtinuı ıenç ne ağlamağa ba,ladı: 
:'- ~-·-·-, 1ı.- hayalleri gözle- muı ttirmiyenler hakkında kanuni takibat yapılaca- adamı iakinlqtiriyordu. Böylelikle an • - Ben, onun öldürmeeinden korkmu· 
lb.L ._..... •7-ua muayene e aktind ·- t) DUJ'Or Ye JZtJraplannı unutuyordu d d' H H K 1. w l~ önüne geliyor. on1ann ardında .. d a&Akedarlarm v e m...-acaa an. Şimdi. • yorum.. e ı.. ayır.. ayır.. oratugum 
-..,. Lır· 1• yeleleri ı.-L--•• birer alan guı,; .. arnn merkezinin evvelce ilAn edilen muayene . . s~nç bzın yanından aYTJlmua • ıu ki ben ölürsem ona benim gibi bakac:Ü 
Iİbi IUllJIUUUf' 2. Be U ay.. •·-..... m hiç mtemı:rordu. kim kalını cak . . 

diler leventler görünüyorlardı. O, - ,enleri bazı _.takalarda •iıda yazdı olduğu veçhile değif- Fakat hastahakıcı da biliyor ki onu ya- aan ~ulunm::cak..ve onu sevecek bır m ~ 
~İnin aksine olarak burada kendi- tirilmif& 
::ı.~~ç de yalnız hissetmiy~~~· hatta • k ytİ nalü eainde rtn/936 dan 1/81938 ya kadar. 
i.~lidc nasıl yafJYBbilecegmı, orada :;::er: Ka~kamlık dairesinde 3/8/936 dan 10/81936 ya 
~sini atacakları yalnızlık içinde 
~ olup da ölmiyeceğini düşünüyor- kadar. nahi esinden 11/81936 dan 1718/936 ya kadar. 

· Ye~iSy bi y merkezinde 17181936 dan 3118/936 ya kadar. 
~~~~~~~ ~-~ ~~~~~~ 
"" o.. dı 1 Ôlçnlenn muayene 

~ ... * * ~nü kıyıdan uzaklafıyoı ve haya-
Iİliıı . bütün karaltılar yavaf yavaf 
'er~k hepsinin yerinde Uy~n es
~ Yuzü, dinç ve genç gövdesı, kes • 

batı~lan kalıyordu. 
• • • 

-17-

lt~ ft Ol.ENLER··· 
96 .. ,_ . 

)11~ YtİJI[ toplardan dere içme 
0- rlanarak çamura saplanmış 

nın ._ _ kü' ol 
~ aurtarılması mum n -
~ ~tı. Diğer top da ayni de· 
~ lll Üstündeki tahta köprü • 
~ ~ltıneaiJe artık kaldırılamıyacak 
._L~~ aelaıifti. Bu yüzden T elemsan 
~~l L -

' n •uşatılması uzun aman su·. 
"- "e •ürecekti . 

... l rla:i dö Comar'm canı sıkılmı' "' 

. .ı. BelediJ.e Şubeli .Uüdirliiğünden: Türkiye Neft S...yi 
~,-~rk tinin malı olup llaciz altında btnnen ve Belediyeye 
~ e. borcundan 6tlr6 satılığa çıkarılan A. Kanpada 
yergı Y~ d res;';; 107, 21, 2111 Ye 2112 aayıh emJAkiain 21nı9'J6 
Umuryez:m ~ n sa~t 16 da ihalesi kararlattınlara •aki ilAnata n+ 
pazartesı pn diw• dea bennuc:ibi kanun -*-- 10 .- aza. tali zuJuır etme gm -...,- •-
men p k verilerek sabt 618/936 Per,embe uat 18 olarak 
tı1masınaed"l . ararl akla taliplerinia o güne kadar Beykoz Belediye En-

. ı mış om "8 ... ::120 tayın . üracaatlan ilan olunur. •• ""'"°" 
cümenıne m 

* * 
• emiz tahaildarlanna ait 83 No. h mllh&r gaip olmUflur. 

BelediY tırıJacağıada bu mnhrün h&kmD olmadığı ilh olunur. 
Yenisi yap "4334,, (B.) 

-·-----o;-,Phane ve Damga Matbaası Mü-

d .. ı··., ünden· 
ur ug cera'• 2; bin adet dilripiz torba 25181936 tarihine 
Oç. boyda 1 .- 1,c1e puarhk .-etiyle •tm alınacaktır. 

..e.dif ~ ~ .,ıı-ak iiwe Malaı1ebemiae mlraeaatlan. 
l.tekJileri8 M4Jl8. 

Şişlide Kızılay gecesi 

Bfmen Şen konser verirken 

Kızılay cemiyeti Şifli tubesi evvelki rit inhisan müfettifi Ekrem 1 ur tantt 
gün bir Kızılay gecesi tertip etmif, fından bir nutuk söylenmiş. bundan 
toplanbda vali, aaylavlar ve ~ehrin ta- sonra Münir Nureddin, B!m 91 Şen. 
nınmıf aimalan ile Şifli ve Beyoğlu Afife Arif tarafından konser v ilmif, 
muhitinin kibar aileri bulunmuşlardır. ayrıca S.matya Hilal bandosu le Şitli 

Bu toplantıda tubenin ili aylık me· Halkevi orkeatrası ,efinin id ,.,inde-
aaisi mevzuu bahsedilmif, sıhhat ba • ki çocuklardan mürekkep 1 t de 
kammn takdirnamesi okumnut. kib- güzel parçalar çalınışlardır. 

~~~r~ aaplandıklan yerlerden çı· 
~~ın kendisi de gitmif, fakat~ 
~"ÇQJlfti. O zaman hıncını ~nlan 
--~. lllenıar ola• yÜ2.bafl ıle a .. 

~~~~~~---'-~------------J~~~~ .............. ~---'-~___..._~~.zı.-~--_._--~----------
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Gavur 
Mehm•din 
Yeni 
Mact1raları 

CiBALi ZiNOANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

1MUHALEFET r 
Son Posta'nm zabıta romam: 26 Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'? 

Son Posta'nın siyaai tefrikası : - 12 - Yazan: Ziya ŞMir ,.. 
-, - Haa .. şu, uzun sakallı Avram d~ Karakolun hapishanesi, yalnız maz-

Kurulan teşekküller, fikir ve menfaat ihtiliflan yüzünden sönüyor, fakat ğil mi?.. nunlar için muvakkat bir nezarethane 
- Ta kendisi. olduğu için, burada nöbetçi bulundur· 
- O da fena adam değildir. T ~taa- mak adet değildi. Gavur Mehmet, bu • 

müteşebbislerin aleyhindeki dedikodular, uzun müddet devam ediyordu. 
dan (l) olduğu için, onun da eli Jcolu nu pekala bilmekle beraber, başını pen- ibaresini, gazetenize aynen yazdı • ( körlüyorsunuz. Bu hal ile hükumeti 
uzundur ... Anlaşılan, sen onun adamı- cereden içeri sokmuş: nız: .. lstanbulda, (Baba Tahir) in .. Bu· mevhumei Osmaniyenin, natüvan ve 
sın .. onun için Papaviçi tanımıyorsun. - Aliş !.. Nöbetçi falan yok. Artık, rada, yani Pariste de (Nikolaidis) in işsiz memurlarına benziyorsunuz. Bu 

- İşte, şöyle .. uzaktan tanıyordum .. lrnrtulduk, demektir. Hadi, gel. gazeteleri; (Siyaseti hihnayun) u. El. hal ile o emeli kemale ermek, memle • 
Amma şimdi, iyice öğrendim... Demişti .•• Ve sonra, Alişin pencere- hak ı- şu s~in ibarenizdeki maharet kete cidden hizmet etmek. muhaldir. 

- Galiba, sen onun iyi adamısın, A· den kolayca geçmesine yardım etmiş- kadar bir maharetle tevil edemez.] Böyle olacaktır.] 
liş L ti. Diyerek, Ahmet Rıza Beyi çok müş- Diyordu. Ve bu sözlerle de, Ahmet 

- Eh .. şöyle, böyle... ikisi de, bu gibi işlerde mahir olduk- kül vaziyetlere düşürüyorlardı. Rıza beyi~ arkadaşlarının aczile eğle-
- Kendisine çok pay verir misin}.. ları için, duvara kolayca tırmanmış • * niyordu. 
- İşine göre .. malına göre... lar; deponun damını aşmışlar .. dam - Genç Türkler; hiç bir zaman ara • Ali Kemal bey, bununla da kalını • 

- Mesela .. şu, zembil dalaveresin- dan da, oradaki mescidin dar sokağına larında bir vahdet ve tesanüt temin e· yordu. Gezip yürüdüğü yerlerde ve bü-
Clen onun.... atlamışlardı. dememişlerdi. Ve bunun için de, ilk işe tün ecnebi mahfellerinde: 

Aliş, birdenbire geri çekildi. Gavur Serbestliğe kavuşan Aliş, büyük bir başladıkları günden, vatan haricindeki - Türklerin en ileri gelenlerini 
Mehmedin sözünü kesti: heyecana kapılmıştı. çalışmalarına nihayet verdikleri giine gördük. Kendilerini, vicdanlarını hü • 

- Ben, yoruldum artık .. gel baka - - Allah; razı olsun senden Us • kadar; millete ve memlekete fayda te- kumete satmaktan başka bir şey yap-

Maamafih; Ali Kemal bey, çarça " 
buk yakayı ele vermişti. Aradan ço1' 
zaman geçmeden, aleyhinde alır it • 
hamlar baş göstermişti. 

Bu töhmetler, şöylece diEillp dö ,. 
külmekte idi: 

1 - Ali Kemal beyr M .. ırda iken 
(müdür) eıfatile (Mahmut Muhtar pa· 
şa) nın çiftliğine kapılanmıfbr .•• fa .. 
kat; - çiftlik müdürü sıfatile kendisine 
emniyet edilen • büyük bir parayı bor" 
sada kumar oynerken kendinden daha 
açık gözlere kaptırmış... Bunun üzeri" 
ne kendisi de Avrupaya kaçmıfbr. 

2 - Paris'e geldiği zaman, ıtyaıt lım. Biraz da sen çalış. kumru Emin ... Yoksa, bedava yere min eden hiç bir iş görememişlerdi. madılar. 
h d k d fırka ve cemiyetlerden birine ghmlye-Dedi. Ve törpüyü, Gavur Me me in beş on gün içeride yatıp duraca tım. Bütün çalışma programları, başlı - Demekten de çekinmiyor u. 

· · ·· b 1 k rek, çevirdiği entrikalar sayesinde (Te .. eline verdi. Günün birinde, senin bu hizmetını O· ca iki madde ile hülasa edilebilirdi. Bu- Ahmet Rıza bey de un ara arfı 
Gavur Mehmedin bütün vücudu, derim ... Şayet bana ihtiyacın olursa, nun biri; Abdülhamidi ürkütebilecek mukabelede kusur etmiyor: Ali Ke • avün Cemiyeti) nin riyasetine geç .. 

· miş.. ve, oradan da bir hayli parayi sevinçle titredi ... iki gündenberi kalbi hemen haber ver. vasıtalara müracaat etmek .. diğeri de; mal beye hakaret mektupları gönderi-
l b zimmetine geçirerek, nihayet ceınİY.e" muhtelif ıztırapların altında ezi en u Diye mırıldanmıştı. birbirlerile mücadeleye girişmekten i- yordu . 

zabıta memuru, vazife ile intikam his- Gavur Mehmet, Alişin bu heyeca - baretti. Fakat Ali Kemal bey, bunlara karşı tin dağılmasına sebebiyet vermiştir. 
terinin birleştiği şu günlerde; etrafını nındaki manayı hissetmekte de gecik- Ahmet Rıza Beyle Murat Bey ara. pişkin davranıyor; arkadaşlarına yaz· 3 - Ali Kemal bey, Teavün Cemi" 
alan derin bir karanlık içinde, .ideta memişti. sında paylaşılamıyan (1 ttihat - T erak- dığı mektuplarda: yetinin dağılmasına, kasden sebebiyet 
yolunu şaşırmış bir yolcuya benzemiş- - A .. derhal ayrılıyor muyuz?.. ki cemiyeti) ile Prens Sabahad - ( .... hakikat böyle iken, cihanda öm- vermiştir. Maksadı ise, Yıldız sarayına 
ti. Fakat şimdi; Aliş'in bir tek hareketi Diye cevap vermişti. din Beyin (Meşrutiyet. Teşel>büsü rünü Avrupada fesad tohumu dök - ve Abdülhamide hoş görünmektir. Ni• 
ona büyük bir ümit vermiş .. o karan • - Evet, Uskumru .. hemen ayrıla - şahsi - Ademi merkeziyet) ismindeki mekle geçiren mahud dönme, (müna· tekim, bu hizmetinin mükafatı olma~ 
lıklar içinde yolunu kaybeden yolcu • lım. cemiyetinden maada; ömiirleri pek kı- fık Nazımın) teşvikile Ahmet Rıza üzere (Brüksel) sefareti katipliiine ta· 
nun, ilk ışığı gördüğü zaman duyduğu - Nereye gideceğiz~.. sa olan bir takım fırkalar ve cemiyet- bey geçen hafta bana tahkiri amiz bir yin edilmiştir. 
sevinci hissetmişti. - Sen bir tarafa, ben bir tarafa.·· ler teşkil etmişlerdi. mektup gönderdi ... Vaktile sahnei is- 4 -Ali Kemal bey, bir taraftan Teo 

* Ne olur, ne olmaz? .. Şayet bir devri- l-lu"rrı'yetperveran - Kanunu esas"ı - t'f d k lan komedyanın ikinci 
ı a eye onu avün Cemiyeti reisliği yaparken, di • 

Karakolun koridorundaki asma sa- yeye rastgelirsek, halimizden şüphe Hürriyet - Şafak - icraat ve saire gibi perdesini, Mısır'da oynatıyormuşsu - ğer taraftan da _ Abdülhamidin Avru· 
at, gecenin altısını çaldı. Kovuşlarda etmesin. . namlar altında teşekkül eden bu fıı • nuz. padaki en müthiş casuslarından • (Ne-

k 'd d b'ır takım ayak seslerı' dn... - Vallahi, çok usturuplu hır adam- kalar ve cemiyetler, ciddi birer prog- Ih ) (h ,_ ... lik) 
ve orı or a ..,.... l · 1 · • [Nazım efendiye, sefaret katibi ola- cib Me ame nin ususi 1mtip . 
l b l d sın; Aliş ... Kısmet o ursa, senın e ıyı rama bile malik değildiler. b retl d 
aşmaya aşa ı. .... H d" · l cağınızı söylemişsiniz. Fuat beye de; vazifesini kabul etmiş.. u ıu e • 

GaA\'Ur Mehmet, yanında yere u • , arkadaşlık edecegız... a ~ geçm.ış o· Bir fikir taşkınlığı ve günün hadisele- h l'kl h' b' ·'Ak ı 
- üç ay evvel, gazete çıkaracağınızı yaz· ürriyetperver ı e ıç ır aı ası o '" "'anmış olan Alı' cı 'ın kulag"' ına eg"' ilerek: sun. Şeyta.n, kısmet açıkl.ıgı versın. rinden doğan bir heyecanla üç beş ar- H . d . . 

' .., I h mışsınız ... Londra sefaretine, amıt ma ığını göstermıştır. _ Saat, altı ... Nöbet değiştiriyor • - Hadı sana da geçmış o sun.. a- kadaş arasında kuruluveren bu teşek • 
k k il b f k bey beni inha ettirdi idi.] ı; _Alı' Kemal bey, Mısır - Avru• I yıra arşı... ü er; üç eş gün sonra i ir ve men- N v •• 

ar. Al' E . .. .. d ... ·ı l d. f h ·ı fi d d Diyor .. bir taraftan doktor azım padakı' hayatını sadeco para _..ı_ ___ .ı. o· ld d ış, mınonune ogru ı ere ı... aat i tı a arı yüzün en sönüp gi i • anwBlIIQll 

' ıye mırı an ı. A t k b h kl t ... · ·n Emı"no"nu·· f k ·· bb. l · b' b" · beye çatarken, diğer taraftan da ken· kocımakla geçı'rmı'ş .• 
B d k.k .. k t d r ı sa a ya as ıgı ıçı • yor; a at muteşe ıs erın ır ırı a • b Y 

eş on a ı a suren aya pa ır 1 
• d ld k 'k l bal k b' h l disine vaadedilmiş olan bir külahı, af· 

~arından sonra, ortalığı tekrar bir sü- mely .a~ı oŞ hu. çah ata fı d ır la e leyhindeki dedikodular, uzun müddet kasına kaptırmamaya çalışıyordu. -
k~ k ld pm~tı. erm ~ ~ınınpffid~am~i~~. =~~~~~==~~~~=~=~====~~~~~~~~~~--

uGn A ap aMı. h ... sebze arabaları, bahçıvanlar, kabzımal- 'I BULMACA 
(Arba TM') 

avur e met yava• yava.,. ayaaa d b d Bu dedikodulara hazan en alYırbaş· ı B A D y O 
... ' ••• T "d ad• lar, esnaflar, tellallar; ora a ura a "' 

kalktı. Kulagının hırını kapıya ay ı. l l" bal d' l . lılar bile karışıyor .. Mesela, Prenı Sa- '·--------------· · l 'k yanan petro am arının ıp erme 
Uzun uzun dm edı ten sonra: b' 'k . l d' (Aıkua var) bahaddin Beyin muhaliflerinden olan B Ak emk·ı Program 

H l d b k L ~ • • ·ı ırı mıs er ı . ) U Ş - oru tu an aş a ıım teY ı~ıtı - · (Mithat Paşazade, Ali Haydar Bey 
miyor ... Hazır mısın, Ali,. Dünkü kazalar gibi bir zat, prensin (Papa) dan para tSTANBUL 

Diye homurdandı. aldığına dair yazılar yazıyor.. Hele, 16: Hafif musiki (plak), 19: Haberler, 
2?-91 numaralı taksi otomobili Pan- 5 M h l.f l"kl 20 Viyolonsel Aliş. kaplan gibi çevik bir hareketle (Ali Kemal Bey) gibi bir kaç şahsiyet 19 • 1 : u te 1 P a ar, : 

yerinden sıçradı. Ellerini kapıya galtı caddesinden geçerken kunduracı taşıyanlar, genç Türkler arasına mü- ve piyano: Stüdyo sanatkarlan tarafın -
Kirkora çarparak muhtelif yerlerin- dan, 20,30: Stüdyo orkestralan, 21.30: dayadı. temadiyen fesat ve nifak tohumları sa-

E 1• k" k k Uskumru den yaralamıştır • d Son haberler. 
- vve a ım çı aca ' * Kasımpaşada Bedreddin mahalle- çıyor u. Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

Emin?.. sinde oturan 68 yaşında Sünbül kadın Ali Kemal Beyin Mısırdan Avru - gazetelere mahsus havadis ıervisi verile • 
- istersen, sen çık, 

kuyudan su çekerken düşmüş, derhal paya gelmesi, bir çok gürültülü dediko- cektir. 
- Hayır .. sen çık... l d t l b b' · · Al' K PRAG çag ... ırılan itfaiye tarafından ö me en o.u ara se e ıyet vermıştı. . . ı e -
- Sen niçin çıkmıyorsun 1.. 20,20: Askeri bando, 21,05: Çek şar· 

lk kurtarılmıR ve imdadı sıhhi otomobili mal Bey, kurnazlık etmiş; hiç hir fır-- Şayet dışarda nöbetçi varsa, oe i T kılan, 21,30: Radyo piyesi, 22, 15: Beet " 
b ı'le hastaneye kaldırılmıştır . kaya intisap eylememişti. Sadece Prens 1 b b kamanı Halbuki sen· a· hovenin eserlerinden yaylı enıtrüman ar en aşa çı · ' · · · · · • · • · · · · · · · ·-··· · · · Sabahaddin Bey ile hos, geçindig"' i hal-

.. l.. k ti' ·n N • - konserı·, 2 3, 1 5: Marienbad' dan dans mu• na nazaran guç u uvve ısı . Yenı· eşrıyat h R B ·ı f l de, A met ıza ey ı e tara tar arına 45 F h b 1 · - Bu da doğru. . . Fakat ben çtkın· sikisi nakli, 2 3, : · ransızca a er er. 
şiddetle muhalefet etmişti. BUDAPEŞTE 

caya kadar, sen de kapıya kulağını da- Kanser bulaşır mı? - Kanser hakkında Fakat bu muhalefet, Alımet Rıza d 
l 21: Dans plakları, 21,30: Stüdyo an ya. Sakın bir yere ayrı ma. her kesin bilinesi faydalı olan lzaluı.tı ha\1 

K Beyin ne meslek ve ne dt! prensibi ile piyes, 23: Haberler, 23,25: Plak, 24,05: - Olur. operatör cemil (pa.şa> Topuzlunun 1 anser 
kı k alakadar değildi. Sadece şahsına ve Çingene musikisi. _ Gel bakalım.. şimdi, parma ı · bulaşır mı, kanserin ilacı var mıdır?> na. - l h l d b OKREŞ 

farı kıralım. mındakl kıymetli eseri Mualllm Ahmet Ham arkadaşlarına yapı an ücum ar an i a- B 
· 16: Orkestra - Haberler • Orkestranın 

H d. kitapevl tarafından ncşredilrnlştır. (30> ku- rettı. 
- a ı. Al' K l B · d Ah t devamı. 20: Konferans, 20,20: Plak (o -

kl ki · b .., ruştur. ı ema ey, en zıya e me 
Demir parma ı arın iıç çu ugunu, . h peretlerden), 21, I;: Konuımalar, 21,30: 

ı Bağlar arasnda - Maden mühendisl Ni - Rıza Beyin gurur ve azametıne Ü • 
altlarından ve üstlerinden kesmiş er - Kemanla Çek rnusil4iili_, 22,05: Şarkılar, 

k yazl Durosoyun çok heyecanlı bir aşk ma - cum ediyor; onu herkese karşı aciz 
di. Yalnız, ince birer parça hıra ·mış • 22,30: Haberler, 22,45: Salon orkestra11, 

cerasını ihtiva eden bu millt romanı Muııl - göstermek, ve küçük düşitrmek için 
lardı. Ve şimdi, demirlere asılır asıl • 23,45: Ecnebi dilile haber, 24: Konser. 

ıım Ahmet Halit klt.npevl tarafından neşre- hiç bir fırsatı kaçırmıyordu. 
maz. kolaylıkla üçünü de koparmış • dilmiştir. (50) kuruştur. Mesela,· Jon Türklerin mesaillerini MOSKOVA 
1 d 16,30: Şarkılar ve milli danslar, 19,30: ar ı. ilıüm nasıl yetiştirilir - Konyalı Oenel'al ı"stı'lıfaf ı"çı"n arkadacılarından Lirine yaz- k 

G M h " Senfonik konser, 20,30: Tenor ıesle ıar ı-avur e met: Hamdi Tuğlunun senelerce tetkik ve uzun ça- dı~gt mektupta·, Ahmet Rıza Be"_den de d il l 
Al k d. 1 t d ı · J . lar, 21: Hafif musiki, 22: Yabancı i ere - Hadi, iş.. apıyı ın e. ıışma neticesinde yazdığı bu ny a ı esen l 

şu suretle bahsey iyor: · t Demişti. Ve onu kapıya gönderir - bağ sahiplerine ve bağcılarımıza ebemınl • neşnya · 
ken, oraya sakladığı elbiselerini sür' • yetıe tavsiye ederiz. Flntı 125> kuruştur. Mu- [ .. · ikinci bahis, yani bahsi umumi; 

d d allim Ahmet Halı• .... ftpevl tarafından n'"• • daha ziyade şayanı ehemmiyettir. Fa-atle alarak pencere en ışarı atmış.. ~ .... ı.a .,... 

b ki k ·1 redilmıotir. kat bu cihet dahi muhııkemattan kendisi de, demir çu u arın esı en "l 

"b'" f VARUK - On beş günde blr çıkan snn'at ualatttr ... Ahmet Rızalarm, Ahmet urlarına sürüne sihüne o ur tara a e 
~ ve fikir mecmuası \'arlık'ın 73 üncü sayısı Saiplerin ve sairenin muhakemeleri gi-

geçmişti. 
Karakolun arkası, küçük bir taşlık- Cemil Sena, Fazıl Hüsnü, Muammer ~celp, 1 bi galattır. 

Halit Fahri, Nahid Sırrı, Orhan Alsar, lbra- [Ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Bi-
tan ibaretti. · b h ddl Ali hlm Hoy!, Şaziye Berrın, Sa a. n n ve lıyorsanız, muhalat ile uğraşıyorsu .. 

Bu taşlık; o tarihte orada bulunan daha başka ımzalal'ın makale, hikaye ve şi-
gümriik depolarına bitişik yüksekce irlerlle rıkmıştır. nuz. ld . h" 

" [Ne istiyorsun uz?.. areı azırayı 
bir duvarla çevrilmişti. Hı\VACILIK ve SPOR - llavo.cıl!k ve k ·ı 

tebdil etmek mi? .. Hangi uvvet ı e .. 
(1) (Tebaadan) demek, (ecnebi te - Spor·un 15 temmuz _sayısı her zam.anki gibi hangi silah ile? ... Paris'de Kahire'de; 

baası) değildi. O tarihte, kapitülasyonlar 1 temiz ve olgundur. içinde kıymetlı yazılar yarım yanlış Fransızca, Türkçe gazete-
d(.'11 .. yı•il- ~cnebi tabii ... ·elinde bulunanla • vardır. B l · 

.. ~ J !er neşretmekle mi? • . . u ve ıme, cı • nn ikametgah ve ticarelhaneleri :zabıtanın l Okumıyan Pişman Olur - Yazan A. 
(~harrivatındnn ma~un kaldığ.ı i~in b~ ıe· ,~eki Cül~n·~ir .. Bir ço~emekli neıirlerden han güler. 
rirlet", birer azıh haydut keıılrnıılcrdı. ıbaret degerü hır eserdu. (Fakat bu meşgale ile, hüviyetinizi 

VARŞOVA 

20: Oda musikisi, 21: Konuımalar, 22: 
Şopenin eserlerinden konser. 22, 30: Ku· 
artct konseri, 2 3: Spor, 23, 15: Muhtelif, 
24: Dans. 

VİYANA 
20: Haberler, 20, 1 O: Aktüalite, 20,30: 

Viyananın Heldenaltz mevkünden reportaj, 
22: Çift piyano konseri, 22,40: Eğlenceli 
musiki, 2 3: Hnberln, 2 3, 1 O: Konserin de
vamı, 24,25: Oda musikisi. 

30 Temmuz Pertembe 
ISTANBUL 

16: Taksim bahçesinden nakil, 20c Sıh· 
hi konf eranıı Dr. Salih Ahmet Çalışkan, 
20, 30: Stüdyo. orkestraları. 21,30: Son 
haberler._ .. 

Soldan sağa: 
1 - Bir balık cinsi, ekmek yapdan a· 

ğüdülmü§ buğday. 2 - Keskin riiz:gA.r, g•' 

zete sayısı. 3 - Tıkamaktan emri b~'' 
bir çalgı, mef' ulüfih. 4 - Beysir, ze.hi'• 
5 - Bir adliye dairesi, mülk. 6 - Atllt 

• • jO 
eğlence yeri. 7 - Heykel, mavı reogın 
kadınlar tarafından kullanılan tekli. 8 __.,. 
Sız manasına gelir, meydan, blr RF ili • 
vesile mektup konur. 9 - Kapılarda l"1 • 
lunur, bir men ilıivesile zabit olur. 10 __.,. 
Dünyanın dörtte üçü, nota. 

Yukarıdan a,ağıya: 

1 - Bir ııebze. 2 - Yırtıcı bir bar-•"' 
gömülmek üzere olan ölü. 3 - Söz. ın• • 
ğara. 4 - Üye, ikinci. 6 - UoutnıaJı0 

aksi. 7 - Tutmaktan emri hazır. ab•P ' 
maktan emri hazır. 8 - Bir ırk, uzaiı ı6" 
teririz. 9 - Üstünde kelimesinin ara~ • 
sı, Karadeniz ıehirlerimizden biri. 1 O ,..,. 
Arapların «hayırı) kelimesini t.Wfus • 

4 

dişleri, yukarı değil. 

Dünkü bulmacanın halli: 
Soldan sağa: 
l - Şapka, fena. 2 - fuir, llet. 3 ..,,,,. 

er e. Ri.rakar, ma. 4 - Alamet. 5 - En •f 

ahu. 6 - Eyalet. 7 - Er. ıılrlr.. 8 -Taht. 
imla. 9 - Al, si. 1 O - ihzaraL 

Yukarıdan aıağıya: 

1 - Şerhet, l•t· 2 - M bal. ' ~ 
Piyade. 4 - Kraliyet. 5 - Kapı, as. 6 -:-~ 

8 EL ~ll Amci. 7 - Fare, esmoı. -
9 - Nem. ra,t. 1 O - .6-tatnrk.. ~ 
__. .... -.. . , ...... ,_ ........ ._.. ............ ,,,. 

Saat 22 den ıonra Anadolu •!•••' 
Re • 

gautelere_mahsuı hav~du 1ervlal ••11 

ceklir, 



SON POS'FA 

~-------, İstanbul Yedinci İcra Memurlu 
ğundan: 

J ve 20 kompri-melik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

Özer}nde halisliğİn timsali lillL1i~:l4:"l9.::~ 
olan EB markasını arayınız. 

, OSMANLI B NKASI 
TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TES1S TARlHl: 1868 

Sermayesi: 10.000,000İngiliı li raeı 

Tllrkiyenin baglıca eehirlerilı 

Parir, Marailya, Nil,Londra ve 

}ıiançestcr'de. Mısır, Kıbnı, Irak, 

lran, Filiatiıı •f" Yunaniltaıı'da 

Şııbeleri, Yug09lnya, Romanym. 
Suriyö ve Yuuanietau'da F'ılyalleri 

vardıı. 

Her toılU bankı muameleleri ı 
yapar , 

ww DA* 
Tııı)<öprü İcra memurluğundan: 

Bir borçtan ötürü haciz edilerek paraya 
çevrilmesine karar verilen Çay Cevher kö
yündır , vaki tamamı (200) lira kıyme • 
tinde tarkan ve cenuben Gücül oilu Sü • 
leynuın, garben yol, fİma)en ark ile nulb
dut bir dönüm diğer Çay kenan nam tarla 
çık ortbrma ve s>e§İn para ile aatıhia çıka

nlmııtır. 

20/ 8/ 936 tarihine dii§eıı perıenbe gü
nü saat 14 de TaJliliprü icra dairesinde bil. 
müzayede aatdncaktır. 

Artınna fArlnames.İ bugünden itiba
ren her kesin görmesi için açıldır. 

Şartnameye ~ak edeceklerin yukarıda 

~~~~::===-----·-~--==~-=--:-- yazılı kıymetin % 7.5 nisbetinde teminat l-.... _ ·- ·- •• d •• J •• 'V •• d • vermeleri lazımdır. Alakadarların bir di • 
ıst b -·-1 M·ı " E la"" k u ur ugun en· yeceği varsa tarihi ilandan itibaren c20) ·an U 1 1 m Muh k ymet .. 0 içinde evrakı müsbiteteriyle birlikte 

k.. ammen ı ıu 
1 1 

• k • 
ve Mev 11 Lir K memuriyetimize muracaat ey eme en n u Cins 

I:':-- . K lpaşa mahaUe~elide eski Mesihpaşa yem ema . türk 

a uruş · 'lil b •t ı _ tııkdi7de ha1'1an tapu sıcı e sa ı o ma-

~ıı eski Aksaray Yeşiltulumba yenı Gen~ 
1 Sokağında Laleli camii arkasında 20, 24, 27 °· 1 

lSs,as metre murabbaı arsa (beher metre murabbaı) 
AYni mahalle ve sokakta 20, 24, 21n No. Iı 245,36 
lbetre murabbaı arsa beher metre murabbaı : 
AYnı mahıılle ve sokakta 20, 24, 27 J2 No. lı 91,98 
Cbetre murabbaı arsa beher metre murabbaı: 73 73 
Aynı mahaJle ve sokakta 20, 24, 27 /3 No. lı ' 
"" tr abbaı arsa beher metre murabbaı: 
"le e mur: .. k d 15 

1 d Leblebici hanının ust atın a arpuççu ar a 
~o. h kağir odamn tamamı: 
Osküdarda eski Y enimahaHe yeni Pazarbaşı mahaJle
. nin Dibel< sokağında iki katta beş o~ası kuyu 

• .. •1!:t havi eski 84 yenı 76 No. lı e saır muştemıuı ı 

~in tamamı: H r Melek hatun 
evlevihane kapısı dışında acıe~ci'a· d k' 515 

8 50 

8 

6 

s 

360 

612 

tı:ıahallesinin Mevlevihane kapısı ca esın ~· esh ı l .. 
~?i 172 No. lı üç oda. bir matbah ve ır e ayı 350 

Uşteınil eski karakol bı~as.ı : 1 mı.akden mevlevihane kapı dışındaki 
ı. )> llkarıda cins ve mevkilen yazı 1 e.: kit "zde L... .. faizli hazine 
t.tarak 1 d dasının parası na veya yu ""i' • 
teJı . ? binasın an .maa sırf nakit olarak p~İn verilmek ve yir~ı se-
tıeı:~ılı ve karakol bmasınm. da h sartile hizalarındaki bedeller üzennden 

lU:f e\1knf icaresi ahcıya aıt olma . ;~- 1 tekliI . 13/8/936 Perşenbe 
~Stk · n satılata~ıu-. s enn 

.. .. ~ttınna usulile a~ ay nkçalarile defterdarlık binasında top • 
~u &aat On Dörtte yuzdc 7,5 pey (M.) (65) 
~ komisyona gelmeleri. __ -- ilV 

ed bulunur. ı. w ki ~ tutulmaz. Her ecznn e •YJerhernı' • k il l . Vf" belso~u Ui:una 
~ nı u anan rengı 

Nafia Vekil etinden : -,-. 
1 ... zına kadar olan on yedi kı

l~ F'ilyos • Zonguldak hattının ~ilyostan Ça:;f usulile münakasaya konul· 
~etrellk birinci kısım nıy ferşıyatı kapalı 
. • • "nü saat on befte Ankarada Na-
fi 

1 
- M- t 7 /8/1936 ~~..ı~ münakasa konıisvonul)~a ya • 

rı' VekaJeti Demirycdlar inp.at daıre51DUe 
• liradır ~ - B . • uh • _.ı_ı: (32 000) • u m ammen oeacu . dır 3 

- Muvakkat teminatı (2400) }ıra • el rtnamesi vahidi fiat cetve-
1: 

4 
- Mukavele projesi ile Bayındırlık g~ ef8 ..r.;:.er pıa:ı ve tiplerden mü-°" :nı·· tafunatnrunesı v '"IS • llar 

dıkcn aatlf bedelinin paylaımasmdan ba • 
rİç bırakılncaklan ve muayyen günde gayri 
menkul üç defa bağmldıktan sonra en çok 
artırana ihale edilir. Yalnız artırma be
deli muhammen kıymetin % 75 ni babna
dı w takdirde sallf 15 gün daha uzatılır. 
V ~birinci arttırannr taahhüdü bakidir. 
% 2.S delliıliye alıcıya aittir. Daha fazla 
malumat almak istiyenlerin T. 141 dosya 
numaraıiyle memuri7etimize muracaat ey
lemeleri ilan olunur. 

..... . • ~ . .: . . 

SELANIK BANKASI 
'J'esfs tarihi 1888 

• İdare merkezi 
1 tanbul (Galata) 

Türkiyedeki Jubeleri: -- -- - -
ls tanbul, ( Galata, Yenicami ); 
lzmir , Mersin. 
Adnnn btlrosu 
Yananistandaki ıııbttl•rl: 
SelAnik , Atina, Pire. 

Her evi b nk mu m IAb 
İstanbul ve galntn şnbelerinde 

kiralık kasnltır 

Kayıp : 1935 - 1936 ders yılı Yalova 
Merkez okulundan aldığım 20 - 138 sayı
b diplomamı kaybettim. Y ~nisirü alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Yalova; Merkez okulunda 227 num -
rah Mu$lafa oğlu Faik 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadn r Bank Şubeaı 

Merkeıi: Herliıı 

Türldgetlekl ıahlerl: 

Galata - lstanbul • lzrnlr 
Depoıu: İtt. fıitün GiimıiJgü 

..,. H.ttr türlil 6cınkc lıl + 

------~- -~---------------TAKViM 
TEMMUZ 

Ölü Niyazinin uhtesinde olup veresesine intikal edecek olan ve Emniy 
Sandığina birinci derecede İpotek bulunup tamamına (3580) lira kıymet ta 
dir edilen Pendikte yeni Sapanbağları eski Çolakoğlu aokağmda eski 591 
16 yeni 300/39 numarataj 1 NO. lı ,arkan bir harita numaralı mahal fİm 
len hazineye ait tarla garbeıı yol cenuben itbu haneye ait yol ile mahdut b 
lunan ve evsafı qağıda yazılı olan bahçeli bir evin ıatılmaaına karar v 
mittir. Zemin katmda: bahçeden demir kapı ile girilen bir antre bir mal 
ocakh mutlak bu kmm bir katlıdu bir sofa jjzerine yük ve dolabı olan 
oda camekinh iki kapılı bir koridor üzerine bahçeye çıkılan camlı kapı i 
oda bir kiler, zemini karosimeo bir tathk bir heli, tatlıiuı biti.fiğinde m 
tız ocaklı bir mutfak. Birinci kat: Bir aofa dört oda alaturka bir helii. Ça 
katı: Bir sofa basık tavanlı ve ikisinin önünde balkonu olan 3 oda iki ça 
altı bir helidır. Bodrum katı: Bahçeden bir kapı ile geçilen zemini kırmı 
çjni bir tatlık iki oda bir hamam (kurn ı yoktur) sabit maltız ocakla faya 
mutfakta bir heli ve merdiven altı vardır. Bodrum beden duvarları kôg 

diğer katları ahfClp olup bina 3,5 katlıdır. Dahilen ve haricen yağlı boy 
olup haricen boyası bozuJmUftur. Pencereleri panjurludur. Bahçesinde t 
lumba ve büyük bostan kuyusu olup etrafı potrel korkuluklu araları ağa 
pannaklıkıdılr. Bir katlı haricen kagir bir oda ve ocak vardır. Umum mes 
hası 1398 metre murabbaı bulunan ve bunun 138 bina ve 8 metre murabba 
haricete bulunan oda zemini ve knlanı bahçe olan bir evin tamamı açık art 
tırmaya vazedilmiftir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıyme 
muhammenenin °o7,5 ni.sbetinde pey akçesi veya milii bir bankanın t 
minat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifa 
tenviriye ve valnf borçları borçluya aittir. Arttırma şarbıamesi 18-8-93 
tarihine müsadif Salı günü dairede mahalli mahsusuna talik edile 
cektir. Birinci arttırması 14 - 9 - 936 tarihine müsadif Pazartc 
günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttır 
mada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstt 
bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzer 
arttırma on beş gün daha temdit edilerek 29-9-936 tarihine mfisadi 
Sah günü saat 14 ten l 6 ya kadar dairede yapılacak ikinci 
neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 
İcra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu si 
cillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve 
fak hakln sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı 
bitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
lan tapu sicillerile sabit olmıyanlar sabş bedelinin paylaşmasında 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen ten~il olunur. 
20 Senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. Daha fazla malfr .. 
mat almak istiyenlerin 3417162 numaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacaldan ilan 
olunur. (4326) 

Nafia Vekaleti 
Sular Umum M .. dürliiğünde 

17 / Ağustos/1936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Ankara 
Nafıa Vekaleti binasında Sular Umum Müdürlüğü odaEmda ~u eksiltme ka. 
misyonunda «138598» lira (16» kuruş kctif bedelli küçük Mendere., is "h 
ameliyatı sahasında yapılacak dokuz adet betonarme köprü in~ratı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele projesi, prtname ve iıı~at projeleriyle buna müteferri diğer 
evrak (6) lira (93) kuruş bedel mukabilinde Sular Umum Müdiirlüğiınden 
verilecektir. 

Muvakkat teminat (8179) lira (93) ku~tur. isteklilerin teklif mektup} • 
ı·ını ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber resmi gazetenin ? / Ma
yıs/1936 tarih ve 3295 sayılı nüshasında intitar etmiş olan talimatname mu
cibince Vekaletten aldıkları müteahhitlik vesika.siyle en aşağı elli bin liralık 
betonarme köprü yapmış olduklarına dair Şose ve köprüler Reisliğinden al· 
dıkları vesikayı 17/Ağustos/1936 Pazartesi günü saat (14) de kadar Nafia 
Vek"lcti Su Eksiltme Komisyonu Ba.tkanlığına vermeleri lazımdır (29) 

İstanbul Gümrükleri Sabş İşleri Müdürlüğünden: 
1184 kilo levha asbestos, 6565 k. günlük, 308 k. istiridye kabuğu, 

3752 k. hırdavat eşyası, 637 k. kola, 3455 k. deri mukavva taklidi, 
1731 k. cam eşya, 1012 k. pirinç çubuk, 7629 k. demir eşya, 
1865 k. kağıt e~ya 836 k. yün mensucat, 1838 k. oyun kağıdı, 2600 
k. demir dokumn makinesi, 1755 k. fırça makinesi, 67 k. koyun postu, 
1864 k. pamuk mensucat, 1993 k. değirmen taşı, ~263 k. bakır boru, 
987 k. aseton, 504 adet keçe şapka, 236 k. kadife mensucat, 233 k. 
kendir makine kayışı, 362 k. ipek eşya 72 k. alminyüm, 357 k. 
sabun tozunun satış ilanları münakasanın 17n1936 günü nüsha.sındadir, 
Sabşlnr lstanbul Gümrük yanında satış komisyonu salonunda yapılır. 
Aynı günlerde küçük satışlar da bulunduğunu ve hususi şartnamemiz 

t~ u~a şartnamesi, poz ( 
160

) kuruf mukabilinde Demıryo 
• cp bJI' takım münakasa evrakı 

t dairesinden verilmektedir. 
490 

No:lu kanun mucibince ib • 
Rumt sene 

1362 29 Arabi sene 
1355 

salon kapısındaki levhada asılı olduğu ilan olunur. " 4116,, , -
S - Bu clailtmeye girmek iatey~ler, ~a 1 /S/1936 tarihli ve 3297 No:~u 

teg , lllecbur oldukları evrak ve ve~~~ ,. mum nafia işlerini v~ya demır
)o)~ı ceridede ilan edilen talimata go~e bıl~Iıni müteahhitlik vesikasının ve 
f~t llıfaat işlerini yapabileceklerine daır verı t ~fatı dairesinde hazırl?ya~ak 
l '1 ı teklifini havi zarflarmı mezkUr kanunukn d a Demiryollar inşaat daıres)ıne 

8/1936 p rt . . ... saat on dörde a ar (49 
ltıakb aza esı gunu . ,. d _ 
~Uz nıukabilinde vermeler• lazıın ır. ı 

0 - Umum ldarasi ilAnlar ı 8~1et Demlryollar• ve Limanları işletme - d k tedecekleri 
y . arıbekir kısmın a a • 

ttı olcuların F evzipaşa - Flaziz - oıy 'hı·nden itibaren umum.ı 
esaf ı ' ~ 1936 tarı ~f e ere ait ücretlerden l Agustos 

c üzerinden % 50tenzilat yapılacakbr. dilmesi. (10' r - caat e llzla tafsilat için istasyonlara mura 

-Temmuz 
16 

SABAH 
S. D. 
9 23 
4 53 

Resmt sene 
1Y36 

ÇARŞAMBA 

Cem.eve} 
9 

-Hızır 
85 

İMSAK 
S. D. 
7 16 
2 46 

Öğle ikindi Akşam Yatsı 

D. S. D. S. D. S. I D. 
4 50 8 47 12 1 61 
2 20 16 17 19 30 21 22 
.ı.;;;~--...... -----------__, 

•• Türk Hava kurum 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
4. ncU Ke ide 11 Ağu 

Bü)~ük ikramiye: • Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, IO.OOJ liralık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir mükiifot vardır -· 



12 Sayfa 

0etirıyo~u . ' 
, 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, karınca, örümcek 
ve bütün haşerab kökünden keser, yuvalanna ve eşyaların 
üzerine ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarla
rına, aralarına bolca FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA iLE TAH iP DiNiZ 
Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat 
edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemekle
rinizi, erzaklarının telvis eden hamam böceklerini, aptesa· 
nelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, brtılları, 
kümes hayvanabnda, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan• 
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki 
tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. Nümunelik 20 , 
ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 kuruştur. 
FAZLA PARA VERMEYİNİZ. Tesiri daha az olduğu halde 
ecnebi malı diye fazla para koparmak isteyenlerden sakınınız. 
FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. 
HASAN markasına dikkat. 

Hasan deposu : ANKARA, IST ANBUL, BEYOGLU 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere bet yıllıktır. Yahb ve beclava:
tiır. Gayesi Tecim Gemilerine kaptan ve makinist yetittirmektedir. 

1 2 - Mektebin yalnız lise birinci 51nıfına talebe alınır. Bunların orta mek
tebi bitirmit olmalan ve yııtlan on beşten küçük ve on dokuzdan büyük ol
mamaları fUltır. 

3 - Yazılma iti için Pazartesi, Çarpmba, Cuma günleri Mektebe haf· 
,vurmalıdır. 

4 - isteklilerin mektep müdüriyetine kartı yazacakları istidanamelerine 
hüviyet cüzdanlarını, 8fl kağıtlarını, mektep diplomalarını, veya tudikli 
Cliploma ıuretlerini ve poli~çe tasdikli iyi bil kağıtlarını ve velilerinin izahlı 
adres ve tatbik imzalarını ve dört tane vesikahk fotoğraflannt iliştirmeleri 
gerektir. 

·. 5 -Yazılma iti 7 ağustos 936 Cuma gününe kadardır. isteklilerin Mua
yenei Sıhhiye için o gün saat sekizde bizat mektepte bulunmalar1 gerektir. 

6 - Fazla tafsilat almak için ayrıca poata pulu göndermek tartile mek
tupla Mektep Müdüriyetine müracaat edilmelidir. «3564» 
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İstanbul Kız Öğretmen Okulu Sa
tınalma Komisyonundan: 
Yiyeceğin cinsi 

Ekmek 
Yaş sebze ve meyva 
21 kalem adet v~ 

600 demet. 

Miktan 

6000 Ki· 
12185 Ki. 2000 

Tahmin bedeli 

690 
831,69 

Teminah 

51,75 
62,37 

20/7 /936 Pazartesi günü eksiltmeleri yapılan yukarda yızılı yiyecekler
fen Ekmeğe istekli çıkmaması ve yaş sebzeye verilen fiatların yüksek gö • 
. iildüğünden 31 /7 /936 Cuma gtinü Ekmek Saat 14 de Yaş sebze 14,30 da 
İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan komisyonda pazarlıkla iha
lesi yapılacaktu·. 
• Şartnameler Okuldan görülüp öğrenilir. istekliler belli gün ve saatten ev
vel ilk teminatlarını Muhasebe veznesine yatırarak Ticaret Odası vesikalarile 
Komisyona müracaatları ilan olunur. (74) 

Ankara Belediyesinden 
1 - Belediye bahçeleri için Gül, Leylak, Yasemin Ihlamur, İğde ve 

küçük Çam fidanları ve muhtelif Çiçek tohum ve soğanları 
alınacağından on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4197,50) Liradır. 

SON POSTA ,, . 
NAS1RllAC1 
1-< ANZU "'S 

Nnsır ilılcı hüton dünyncn tanın
mıştır. En eski nasırlnrı hile kö· 
künden çıkarır. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul , ______________ ,, 
Kayıp: İmalatı Harbiye Sanayi Mekte

binden 319 senesinde almıı olduğum şa· 
hadetnamemi kaybettim: Y erıisini alaca • 
ğundan eski.inin hükmü yokrur: 

Akyazı Askeri Kereste Fabrikası 
Kuvvei Muharrilcc Memuru 

Mustala Yula 

,_. Operatör • Ürolog ~ 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mütehassısı. Köprtibaşı 

Eminönü han Tel: 21915 .............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 
Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lutfü 

J 

Temmuz 29 

Türk Maarif Cemiyeti 

Resmi ilan 
İşleri Bürosu 

. Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 inci kattaki 
daırede. 20 Temmuz tarihinden itibaren işe başlamıştır. Allka· 
darlann re~mi ilanları bu adrese göndermeleri. Tel: 21101. 

Resmi ilanlar Türk Limitet şirketiyle alakası yoktur. (60) 
!! ·= 

Heybeliada Dz. Lisesi Müdürlüğünden: 
Bu yıl Deniz Lisesinin 9 ve 10 cu sınıflarına aşağıdaki prtlaı1 

taşıyan okurlar alınacaktır: 
1. Türkiye Cumhuriyeti tabaası olmak 
2. Orta Okul mezunu olmak. Çok iyi ve iyi derecede olanlar 

tercih olunur. (İkmale kalanlar alınmaz) 
3. Vücudu zinde ve sıhhati yerinde olmak (Dilde rekaketi 

olanlar alınmaz) 
4. Lise 9 sınıf için 15 - 17 yaşı arasında olmak ve 18 yaşuı• 

basmamış bulunmak. 
Lise 10 sınıf 16 - 19 yaşı arasında olmak ve 20 yqıo• 
basmış bulunmak. 

5. Yapılacak sıhhi muayenede ve müsabaka imtihanında kJ• 
zanmış olmak. 

6. Okul gece yablı ve meccanidir. Mektebe girdikten -" 
yiyim, giyim, kitap okul tarafından parasız temin olunw 
Getirilmesi mecburi olan kagıtlar: 

1. Nüfus cüzdanı 
2. Mektep şahadebıamesi veya sınıf geçme derecesini giiltetİt 

tasdiknamesi. 
3. Askerlik öğretmeninin mahrem raporu 
4. Aşı kağıdı 

5. Alb adet vesika fotografı. 
6. - Dilekce ve buna mümasil diğer kağıtlar okul tarafmcfaO 

verilecektir. 
Kayıt muamelesi 1 Temmuz da başlanarak 1 Ağustos 1936 tarilıiod• 

bitecek ve bundan sonra müracaat edenlerin kağıtları alınmıyacakbt• 
(S3) 
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3 - Muvakkat teminab (303,82) Liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün yan işleri kalemine Urip • Nevralji • Bat ve Dit ağrdarı • Artritizm 
gelmeleri, isteklilerin de 3/8/936 Pazartesi günü saat on buçukta 

Belediye Encümenine gelmderi ilin olunur. (ö) 


