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lngiltere ~eri tedbirlerden vazgeçiyori 
_lngiliz Maliye Nazırı" zecri ted
birlere· devam cinnettir!,, dedi 

F ransada ise bilakis 1 ~~ea·ik8Üİ8.rd'&'Mh-8f P 
..... şidde~.isteyensesler olmaz, Avrupa dan 

yukseliyorf endişe ediyoruz" 
ltalya son sözünü söyledi, M. Titüleskonun dün 
zecri tedbirler kaldırılmaz- Bükreıte söylediği nutuk 

lngiliz maliye nazın Çemberlayn 
Makdonal ile beraber 

sa Cenevreden derhal 
ayrılacak 

Londra 11 (Husuıi) - Bugün (1900) isimli ldUpte yapılan bir toplanhda bir 
' $ok mühim fahsiyetler söz söylediler. Evveli eski bahriye nazan Lort Londondeny 
IÖz aldı ve zecri tedbirlerin IWdınlması li zım celditini anlattı. 

Bundan sonra İnailtere Maliye Nuın Çemberlen söz söyledi. 

lngiltere Maliye Nazırmm nutku 
. Mister Çemberlen, zecri tedbirleri tat bile etmekte devam ebnenin yahut bu ted· 
~teri ıiddetlendinnenin delilik olacağım söyledi. Bundan sonra ezcümle dedi kit 

Bu battı hareketi takip edersek, ancak yeni felaketlere varacaju ve bu ya f• 
~etler bizim batka ve daha iyi bal suretleri aramaklığımıza mani olacakbr. Son 
terait altında kollektif emniyet siyasetinin muvaffakiyetsWikle neticelenmesi dola· 
Jısile Milletler Cemiyeti fikrfui terketmek için biç bir sebep yoktur. 

Eğer bizde biraz aklı.selim kaldıysa ıu nu teslim etmeliyiz ki Milletler Cemiye
tine, keneli kuvvetlerinin fewinde vuife ler tahmil ettlE.: Mmetıer ~etini tefldl 
eden milletlerin, vaziyeti tetkik etmeleri ve Milletler Cemiyetinin istikbaldeki vazi. 
lelerini, bu cemiyetin hakiki kuvveti ile a henktar bir hale sokmak üzere bir karar 

a1ınalan zamanı gelmittir. Zecri tedbirler siyasetinin tehlikeleri karJumda, millet· 
lerin, kendi bayati mnfaatleri mevzuubah soldukça, son merhalede harbe kadar 

, altmiyecekleri tabii deiil midir? Ve bu bal karpsında, dünyada tehlike merkezlerini 
tahdit etmek ve Milletler Cemiyeti tarafından tasvip olunmUf ve menfaatleri bu leh· 
like merkezlerinin tehdidi altında bulunan milletler tarafından garanti edil.mit mm· 
takavi anlapnalarla sulbli temin için daha pratik bir metod bulmak çok daha ha· 
kimine bir hareket olmaz mı 7 » , • 

Bu sözler İn&iltero bükUnıeti tarafından takip olunacak siyasetin temeli sayalmak-
taclD'. ~ 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Filistinae 
berhava 

bir tren 
edildi! 

Suikastler devam ediyor, Kudüs'ün hariçle bütün 
muhabere vasıtalan kesildi, grevlerin arkası gelmiyor 

Romanya Dış Bakanı " işti
rak etmediğimiz işlere ait 
kararları kabul etmeyiz l ,, 

dedi 
Paria, 11 (Hu4 

ıuıt) - Roman~ 
ya dıf bakam M 
Titiileıko Balkan 
matbuatı konfe· 
ransını açan nut
kunda: 

«Balkanlarda 
harp 
Çünkü 
milletle.ini · ' 
birinden aY,1raQ 
bir şey yoktur.» 
dedikten sonra M. Titüle.ko 

Balkan antantının sağlamlığındaı\ 
bahsetmİf ve şu sözleri söylemiştir: 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Fransız amelesi 
haftada 40 saat 

çalışacak 

Fransız Başbakanı M. Leon Blum 
Paris 11 (Hususi)-Fransa parlamentosu, 

dün ıece sabaha kadar devam eden mesa
; neticesinde hazırlanan yeni layihalardan 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Boğazlar 
Konferansı 
Atina, 11 (A.A.) - Anadolu a

k:udns sokaklarında yerli askerler tarafından sevkedıten mitralyözlü kamyonlar jansının hususi muhabirinden: 
Kudüs, 11 (A.A.) - Dün a~am Filistinde tam mevcutlu iki İngiliz li- Montrö konferansına iştirak edecek 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tekrar konuşmanın 
sırası artık geldi ! 

Futbolcularımızı olimpiyatlara 
gönderemeyiz, göndermiyeceğiz! 

Bugünkü milli takımla Berlinde alacağımız netice 
1928 deki faciaya rahmet okutacaktır. Kayakçıları
mızı dillerine dolayan ecnebi gazetelerinin neşriyatı 

hala kulaklarımızda çınlarken buna razı olamayız. 
Üç, dört ay kadar evvel, k,ş olimpiyatlarında aldığımız fena neticelerden 

sonra «biz sporun bir çok şubelerinden henüz beynelmilel sahalarda boy 
ölçüşecek dereceye gelmedik. Şimdilik bu işten vazgeçelim. .Olimpiyat
lara gidip de en geri, en fena neticeyi almak, bu iştirakin esbabı muci
besini her n~ olursa olsun, mazur gösteremezh> dedik. 

O zaman, bu haklı neşriyatımız kısmen nazarı dikkate alındı. Olimpiyat
lara iştirakten evvel muhtelif spor şubelerindeki kudret ve kabiliyeti
mizin iyice anlB:Şılmsaı, hangi fubede derecemiz aşağı ise o şubenin iş
tirak etmemesi kararlaştı. 

Bu meyanda Futbol Federasyonu futbolcularımızın kıymetini ölçebilmek 
için faaliyete geçti, Avusturya ikincisi First Vienna takımını ilç mü· 
sabaka yapmak üzere şehrimize getirdi. 

Muhtelif sebepler yüzünden İzmirlilere karşı mağlup olan Viyana takımı 
lstanbul ile berabere kaldı, Ankara muhtelitini ise 4 - O mağlup etti. 

Halbuki ayni Ankara takımı lzmiri yenmişti. 
Viyanalılar İstanbuldan ayrılırlarken Futbol Federasyonu da lzmir, lstan

bul, Ankara oyuncularından millt takım namzetlerini seçerek çağırdı. 1 

(DeYUlll 8 inci sayfada) 

• 
lzmirde başkasına 
benzediği için iki 

defadır yaralanan adam 
İzmir, 11 (Hususi) - Alfred iı -ıken öte taraftan da bu eli bıçaklı adam 

minde 25 yaşlarında bir genç kordon· yakalanmıştır. 
da, bir vapurdaki işine giderken arka- Yaralıyan, Zeybek Ha86Jl.. isminde 
sından yetişen bir adam kendisine dur- biridir. Otuz beş ya,Iarındadır ve be
ması için ihtarda bulunmuş ve yetişe- kardır. Hasanın zabıtaya verdiği ifade 
rek bıçakla yaralamıştır. Bir taraftan hayretle kar,şılanmıştır. Bu adamın id· 
Alfred hastahanede tedavi altına alınır- (Devamı 8 inci sayfada) 

Mektebe hasret çocuklar 
Susuyor, önüne bakıyor, nihayet: "Yazdır beni 
mektebe teyze, diyor. Babamın bunu yapacağı yok. 

Bir şey öğrenelim de ıu açlıktan kurtulalım!,, 
Yezan: Suat Dervıı 

Reç vakit, her istikametteki bütün tel· vası vardır. Bunlardan biri simal ve di- olan Yunan delegeleri heyeti Atina -
ler keailmiş olduğundan, şehrin hiç bir ğeri cenup mıntakasındadır: dan 18 haziranda hareket edecektfr. KOçOk Ynşar, babası \'e anası 
tarafla telgraf muvasalesi kalmamış • Bir tren berhava edildi Londra, 11 (A.A.) - Sanıldığına Üzerinde eski ve kirli bir mintanla yün mış gibi sert. sert yüzüme bakıyor: 
tır. Kahire, 11 (A.A.) - Kudüse gi -'göre, Londra ile Ankara alasında ya - bir süveter var. Saçlarının örttüğü geniş al· - İsmin nedir? 

Bu yüzden hasıl olan maddi zarar decek istihk'm efradını hamil olan bir pılan fikir teatisi neticesinde, lngiltere nının altında bir çif keskin kaş ve zeki pı- - Yaşar. 
lO bin lngiliz lirası raddesindedir. trenden önce hareket etmif bulunan hükumeti 22 Haziran için tesbit edilen rıltılarla yanan kapkara gözleri güne~ten - Kaç ya,ındasın? 

lnailiz kunederi Balast yüklü bir tren, Lydd tim.linde Montrö k.onferanıının talikini_ iıte- yanmıt yüzüne yakışıyor. - On yaşın.:layım. 
kudüa. 11 (A.A.) - Halihazırda (On.mi. İaci'lajfad&) mekten aarfa nuar etmittir. !'•qnnda dunyor. Ve adeta d4J"11n- (D•'/ODU 10 llllCll ~""'·-"•) -
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Her iln ' Resimli Makale a Dövüşme a r -, 
Sözün Kısası 

Afişaj işinde 
Müphem kalmış 
Bir kaç nokta -
D ün Vali Muhiddin Üstündağ afişaj 

meselesi hakkında son günlerde ya· 

pılan neşriyat üzerine matbuata 

tavzih eden beyanatta bulundular. 

vaziyeti 

Bu beyanatı bugünkü nüshamızda O· 

kuyacaksınız. 

Bu beyanattan öğreniyoruz ki ilan ve 

afişaj hal&! hususi bir kanunla belediyeye 

veriliyor. Belediye bu hakkını kendisi kul· 

lanmıyarak on sene müddetle Anadolu a

jansına devrediyor. Anadolu ajansı muka

vele hükümlerini tatbik edemiyor. Muka

vele feshediliyor ve geri kalan müddet için 

ayni hükümler dahilinde Vakit müessesesi 

ile yeni bir mukavele yapılıyor. 

Bir defa burada anlamak istediğimiz 

nokta ıudur: Belediyenin afişaj resimlerini 

insanı tanımak için onun ejtencesini tetkik etmelidir, derler. 
Bir insanın neden h09landığı111 seçmek onu tanımaktll'. 
Tabiatında dövüpne insiyakı kuvvetli olan insanlar, dö-

vüşmeden, bunu yapamadıklan zaman dövüttürmeden hoşla
nırlar. ASU'lardanberi, bütün milletler aruında dövütme ihti
yacını tabnin için icat edilmiı muhtelif eğlenceler vardır: Ho
roz dövüttürme, deve dövüttürme, kaz dövüştürme, fil dö-

vüttürme, koç dövüştürme, hulasa memleketine ve mahalline 
göre hayvan dövüıtürme her asırda halk arumda Yaıamıt ei· 
lencelerdendir. 

Şimdi de bütün dünya boks ile im.anlan döviiftürerek ei· 
leniyor. Çünkü ruhunda İptidailiği muhafaza edenler, kan 
görmekten, kan döktürmekten zevk alırlar. Dövüpneyi tef· 

retmek onlara dÖVÜ§mek kadar zevk ve heyecan verir. 

(~S_O __ Z_A_ RAS 1 N DA J 

----
Altın yürekli 
Türk köylüsü 

Ermel Talu 

Gazetelere, Anadolu Ajansının 
Bursadan tebliğ etmiş olduğu şu 

haberi okudunuz mu~ «Türkkuşu ta .. 
lim meydanında toplanan Bursa köy
lüleri ile muhtarları, Türkku:ŞU aza· 
larının çalışmalarını ve uçuşlarını ya· 
kından görmüşler ve şimdiye kadar1 

mahsul üzerinden yapmakta olduklari 

teberrü nisbetini yüzde ikiye çıkarmış
lardır. Bu toplantıda halkın vatanper• 
verliği ve uluvvücenabından dolayı hü .. 

kumet, parti ve Tayyare Cemiyeti na
mına kendilerine teşekkür edilmiştir.» 

Bu ufacık havadisin manası ve ibre

ti büyüktür. Her hamiyyet hareke .. 
tinin, yurt uğruna her fedakarlığın, 

Mısırda eşek arısı 
Ticareti hagli 

·---------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

Yirmi beş yaşında memleket aşkına her ferağatin ön sa-

tahsil hakkını hususi bir müesseseye ver- Para getirigormu~ 
mesi doğru mudur} Bu müessese' nin ken-

Biz eşek arısını Böylesi de vardırl 

Bir kız dünga fında gelen altın yürekli Türk köylüsü, 
burada da, oldukça fazileti ile kendini 

Satranç şampiyonu oldu göstermiş oluyor. 

Leningradda ya- Bugün, her milletin selameti hava 

pılan dünya fat• kuvvetlerinin artmasında, havacılığınin 
ranç şampiyonlu - inkişaf etmesindedir. Yedi iklim, dört 

ğu müsabakaları köşede, bütün milletler bu uğurda ça· 
bitmiştir. Seme- lışıp duruyor, harp maksadiyle değileeı: 

di memurlarına belediye memuru süsü ve· 
muzır ve hiç bir 

rerek ve belediyenin otoritesini kullanarak 
ışe yaramaz zan • 

tahsilat yapması kanunla barışu bir hal nederdik. Halbu • 
midir} 

Bardaklardan botanucasına yağmur 
yağıyordu. Sokaklar çamur içerisinde 
idi. 

Bu nokta mukavele meselesi değil, pren
lip meselesidir. Ve bu prensibin, belediye· 
nin otoritesi namına esasından halli lazım
dır. 

ki, Mısır hükume
ti, Mısırda çok 
miktarda bulunan 
eşek arılarını can
lı canlı satıyor. 

Ve memlekete de 

Ev aahı'bi, pencereden dlfUJya ba -
kıp vaziyeti gördükten sonra, misafiri
ne döndü, ve: 

- Bu havada eve dönemezainiz, ar· {'lll:~lt~~e~~ sulh ve emniyetin istikrarını temin için nova isminde ve 
hava donanmalarını gün günden artıri .. 25 yaşına henüz 

tık .. . dedi. Bu gece burada kalın! 
Misafir: 

yorlar. 
hasmış olan genç 
bir kız, bir sürü Gelecek tehlikenin karadan ve deniz .. * Belediye ile Vakit müessesesi arasında bu münasebetle 

aktedilen mukavelede şöyle bir madde bir çok para gir-

- Başüstüne, kalının. 

Cevabını verdikten biraz sonra or
ta.dan kayboldu. Yarım aaat kadar ıii
ren bir gaybubeti müteakip geriye dön
düğü zaman, üstü batı aıraıklamdı. 

rakiplerini mağ • lerden değil, havadan olduğunu idraJC 
lup ederek dün _ edip de müdafaalarını o yolda hazır

ya şampiyonu olmuştur. Kendisi ~at- }ayanlar, çıkabilecek badirelerden eq "Yardır: mesine sebep oluyormuş. 

•Müteahhit mukavele tarihinden itiba- Filhakika eşek anlarının, pamuk ranca ] !J:JO senesinde başladığını ve ucuz kurtulacaklardır. 
Ev sahibi: 

ren ilk beı sene zarfında ilan bastırmak tarlalarını harap eden böcekleri ye· 
nya umak veya teshil etmek ve elektrik- dikleri sabit olduğundan , Amerika 

le tenvir eylemek mere asgari yirmi beı hükumeti, büyük miktarda eşek ansı 
bin lira kıymetinde ve Avrupa tehirlerin- mübayaatta bulunmak üzere doktor 

de mevcut mümuilJerine muvafık bir tarz· C. P. Clausen'i Mısıra yollamıştır. 

- Nerede idiniz? diye sordu. 
- Bizim eve bdar gittim... Ba ge-

ce gelemiyeceiimi kanma haber ver • 
dim .• cevabmı aldı. 

·-·---------------------· 

o tarihten itibaren başka bir meşgale 
ve gayesi olmadığı için dünyada ne 
kadar şatranç kitabı varsa okuduğunu 
söylemiştir. 

• • • 
da tesisat yapacaktır.» • • • tf e1Yonun tebeasUmU Kalorifer redyoUSrlerlnl niye 

kur,unlye boyarlar? 
Bu maddenin altında da diğer bir mad

dede ıu kayda tesadüf olunuyor: 

eMüteahbit muhvele tarihinden itiba· 
ren nihayet on bet cün zarfında bu tesisatı 

İnp ve ihzar ve mübateret edecek_ ve bu 
tesisattan Jiakal yirmi mahalde yapılacak 

olanlan mub.•ele ta$hindm itibaren üç 
ay zarfında ikmal edilmiı olacaktır.» 

Vakit müessescaile aktedilen mukave· 
lenin tarihi 9 35 aenesi kanunuevvelinin 

aonlarına düıer. Yani aradan altı aya ya· 
kın bir zaman geçmiıtir. Fakat bu müddet 

zarfında mukavelenin bu maddesinde gÖs· 
terilen tesis~tın hiç biri yapılmamııtır. Hal

buki Anadolu ajansı ile mukavelenin f ca· 
hine ıebep yine bu teıisatın yapılmamıı ol· 
ması aösterilmiftir. 

Şu halde Vakit müeascseıi tarafından 
bu tesisat vücuda getirilmediği halde bu 
mukavele neden feshedilmemiştir? 

* Yine afiıaj mukavelesi mucibince creı

haıun aırf kendi ticaret ve aan' at işlerine 

müteallik olarak o ıan'at ve ticaretin ifa 
olunduğu emakin. mağaza. dükkan ve mü· 

esseselerine talik edecekleri idi ve elektrik
li her nevi ilan ve levhalarn mukavdenin 

ıumulünden hariç tutulmuştur. 

Halbuki bir çok kimseler mağazaları· 

nın üzerindeki idi levhalardan bile resim 
İstendiğinden fikiyet etmiılerdir. Belediye 

bu ıikiyetlerden bihaber görünmektedir. 
Halbuki yalnız gazetemizde bu bapta şi-

kayetleri neşredilen dört beş müessesenin 
ismi belediyeye verilmiştir. Diğer gazete

lerde çıkan ıikiyet sahiplerinden bir kısmı 
ise mahkemeye bile müracaat etmişlerdi. 

Bu tikayetler t«tkik edilmeden, §İmdiye 

kadar hiç bir ıikayet vaki oluıadığını iddia 
etmek doğru olmaz aanırız. 

* Maamafih bizce afişaj ışının en sakat 
tarafı, belediyeye kanunla verilen böyle bir 

hakkın hususi bir müesseseye devredilmiş 
olmasındadır. Bütün bu ııui tefehhümleri 

hususi fertlerin resmi bir daire namına, 0 

dairenin mühür ve imzasile tahsilata kalk
ması doğurmuştur. Hükümet ve belediye
nin otoritesini hususi ellere tevdi etmek 
herhalde ho~ ıörülccek bir hareket olmasa 
gerektir. 

Amerikan varı bir Mahkeme 
kararı 

Amerikada Cincinnate'de zengin 

bir adam mahkemeye müracaat ede
rek, kendisini terk ederek başka bir er

kekle yaşıyan zevcei menkühasının 
kendi nam ve hesabına masraflar yap
tığından şikayet etmİf • 

Hakim davacıya: 

- Mister demiş, bu kadın sizin evi
nizde yafarken size daha bahalıya mal 
olmuyor mu idi? 

- Şüphesiz. 

-Öyle ise yaptığınız tasarruftan 

dolayı memnun olacaiınıza niçin dava 

ediyorsunuz? 
• • • 

fakirizm Blren•• lnglllz Mlel 

Mösyö Hcryo Fransız parlamento- İsveçli fizikçiler, hararet veren ci • 

suna başkan olduktan sonra, keyfi ye- simlerin altın veya alominyum kapla· 
rine gelmiş, sık sık tebessüm ediyor- rnasile kaplandıkları zaman, hararetin 

muş. Bir çok ahbapları bu tebessümle- ancak yüzçle yirmisini kaybettiklerini 
rin manasını, Heryor.un kazandığı tesbit etmi,şlerdir. Sobalara ve kalori
mevkiine atfediyorlarmış. Nihayet Ra- fer radyatörlerine alominyum ve altın 
dikal meb'uslardan bir tanesi dayana- kaplamak masraflı olacağı için, hara

rnamış, Heryoya: ret ziyaının mehmaemken önüne geç-
- Ekselans demiş, keyfiniz fU sı- mek için onları alominyum kaplaması 

rada yerinde galiba? rengi olan kurşuniye boyamak en ıyı 
Heryo ciddiyetle: bir usul olarak kabul edilmistir. 
- Hayır, demiş, bilakis her zaman- • • • ' 

dan fazla endişedeyim. Almanya da kaç tane eolak var 1 

Muhatabı bu gayri muntazır cev<ıp İstatistik merakında Almanlar da 
karınsında kalınca: Amerikalıları taklit etmeğe başladılar, 

- İyi amma boyuna tebessüm edi- Posta ile gelen Almanca gazetelerde 

yorsunuz deyince, Heryo cevap ver - garip istatistiklere ait haberlere her 
miş: gün ras geliyoruz. 

- Meclis reisi oldum sinirlerimi tes- İşte bunlardan biri şudur: Almanya-
Zengin bir fngiliz Misi Hindistan • kin etmek vazifesile de mükellefim. da solakların mikdarı üç milyonu bul

daki fakirlerin yaptıklarına merak sar· Ben eevimli bir çehre takınmazsam siz muştur. 65 milyon nüfusu olan bir 

mış: Bu merale saikasiylc Hindistana aşağıdaki hırçın meh·uslar neler yap· memlekette 3 milyon solak çok değil-
gitmiş, tam beş sene fak!rlerle beraber mazsınızl dir. Solak erkeklerin mikdarı iki mil-

bulunup çalışmış ve nihayet bazı fa- • • • yon ve kadınlarınki ise bir milyondur. 

kirizm tecrübeleri yapmayı öğrendik- Sovyet Ru•yada çocuklar Bu netice üzerine mekteplerde gençle-
ten sônra memleketine dönmüş.. Fa- rin solak olarak alışmamaları için dik-
kat memleketinde bu tecrübelerden Meşhur Rus mizahcılannd_an Cin - kat edilmesi hocalara emredilmY,tir. 
hiçbirini tekrarlayamamış. Bunun se- kuski Leningrad'da bir gazetede Sov. • • • 

bebini .soranlara demiştir ki : yet Rusya'daki çocuklardan bahseder- Sekizinci Edvann albUmlerl 
- Burada bir ~ey yapamayışımın ken onları şu yolda tarif ediyor: İngiltere kralı Sekizinci Edvarın be. 

sebebini bana fakirizm öğretenlerin «Bir gün bir küçük kız babasının karlığı maruftur. Kendisini bir çok 
bu işteki yüksek maharetlerine atfedi· hasta olduğu için fabrikaya gidemiye- kimseler evlendirmeğe teşvik etmek
yorum. Onlar öğrettiklerini insana u- ceğini görünce annesine şu suali so -· tedirler. 

nutturmak kabiliyetini de haizdirler. • ruyor: Kralın boş zamanlarında meşgul o]-

* • • - Beş yıllık plan ne olacak? ması için elinin altında bulunan albüm-

Jul Vern için merasim Ve yine bir gün sokakta devrilmiş ler arasında, bir de müstakbel İngilte-
Bugünkü fenni terakkiler kimse bir beygiri gören bir Sovyet yavrusu re tahtını işgal edecek kraliçelerin res· 

nin aklında değilken onları muhayyel yan;ndaki arkadaşına: mini muhtevi olan bir albüm bulun • 
bir şekilde kitaplarına yazan Jules - Bak, diyor, beygirin akümülatö- maktadır. 

rü boşalmış: 
Yeme bundan tam 108 sene beş ay ev· ••.. , '""'' ....••. ·-- ~ ... ---· _ • Kral o albüme ekseriya yalnız kal· 
vel dünyaya gelmiştir. sında bu kadar uzun müddet yaşayan dığı zamanlarda bakmakta ve müstak

Eserleri tazeliğini muhafaza eden muharrir için İngilteredeki Jules Verne bel kraliçelerin hayatlarını tetkik e~ -
tek muharrir olarak insanların hafıza- cemiyeti merasim hazırlamaktadır. mektedir. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Müzeler idaresi Çar11 kapıdaki Sinan pafa türbesini tamir 1 dedir. Tamirde yalnız kubbeye kurtun konularak binaya kub-

e:tinnittir. Tarihi ve mimari kıymeti haiz olduğu için tamir beden yajmur girmesine mani olunmUflur. Şimdi yağmur bi-
ettirilen bu türbenin camları ile sundurmuı görülecek bir hal- nanın altı köıesindeki 12 kırık camsız pencereden ıirmektedir. 

1STER lNAN 1STER iNANMA l 

Bu hakikatı çoğumuz anlamamaz .. 

lıktan geldiğimiz ve yahut ki layık ol

duğu ehemmiyetle göz önünde tut .. 
madığımız halde, Bursa köylülerinin 
bunu takdir ederek, fedakarlıkta hepi• 

mize önayak olmaları elbet ki takdir• 

lcrc layıktır. 

Her birimiz bunlardan ibret almall 

ve şu temiz göklerde diif1man renkler~ 
nin her hangi bir atide dolaşmalarını 
görmek istemiyorsak, onları Türk U", 

çaklariyle doldurmalıyız. 

r-
L. la.~" 

__.:9 ...... . .. ..... 

Biliyor Musunuz ? 
1 - Napoelon Bonapart ile lngiliz V«t 

Prusya ordularının çarpıştığı yer, \Vater• 
loo nerededir} Ve bu harp hangi senenin1; 
hangi ayında, kaçıncı gün yapılmıştır. 

2 - Şimdi Avusturya tahtına getirilmeli 
istenen prens Ottonun mensup oldu~ 
Habsburg hanedanı hangi hükümdardan 

baılar} 
3 - Evliya Çelebi kimdir) 
-4 - Kraliçe Elisabeth kimdir't 

(Cevaplan Yana) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 
1 - Yavuz ve Midilli zırhlılarının ili( 

isimleri Goben ve Brealavdır. 
2 - Liberya cumhuriyeti garbi Afri " 

kada Kinede' dir. Cenubi Amerika melez• 
leri tarafından 1822 de kurulmuştur. 

3 - Vitellius Roma imparatorudur. 
-4 - Osmanlı vezirlerinden Sokullu 

Mehmet Paşa bir mecnun tarafından di • 
vanda hançerlenerek öldürülmüştür. 

5 - Yeryüzünde ilk defa kardeş katili °'" 
lan adamın oğlu Habilİ::lir. Kardeşler Kabili 
kııkançlık yüzünden sopa ile öldürmüştür-: 

-·----·'" 
,.. ______ , --

Allah kuvvet versin 

Sovyet Rusyada Dinamo spor klü
bü azasından sekiz kişi Kiyeften hiı 
sandal ile hareket ederek dort ay müte. 
madiyen kürek çekmek suretile on hin 

kilometre kat edeceklermi;?. · 
Hindistandan kalkan bit scyyaH 

ta yaya yurümek suretile İranm üze • 

rinden Türkiyeye, buradan Balkan • 
lardan Merkezi Avrupaya, Fransa ve 
İngiltereye kadar gittikten sonra yine 
yaya olarak memleketine avdet ede " 
cek ve yaptığı programa nazaran bu 

mesaf ~ yi 7 ay üç haf~ dört gün ve a 
saatte bitirecektir. 
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TELGRAF HABERLERi 
Bütçeye 25,780,000 lira 
fevkalade tahsisat kondu 

Milli Müdafaaya aynlan kısımlardan maada 700,000 lira 
da yaş ve kuru meyvalann ıslahına sarfedilecek 

Ankara, 11 (Hususi) - Kamuta - dair kanun da kabul edilmiftir . 
)in bugünkü toplantııında askerlik ka- Bu kanun ile 1936 bütçesine konul-
bununun 3' ve 35 inci maddelerine, makta olan fevkalade tahıiaatın: 
'8keri ve mülki tekaüt kanununa ba- 2.800.000 lirası Sivas • Erzurum de -
.. hükümler eklenmesine dair kanun miryolu İ'nfUtına, 490.000 liraaı T rab
llfihaları kabul edilmittir. Kamutayda zun - lran hududu tranıit yolu inpatı
~aün kabul edilen diğer bir kanun na, 280.000 lirası gene bu yolun mo
"1ihaıı ile Ergani Türk bakır şirketi - torize edilmeıine, 280.000 lirası birin
bin Doyçe Bank elinde bulunan bir bu- ci umumi müfettitlik, 28.000 liraaı i-
9'1k milyon lira itibari kıymetteki hisse kinci umumi müfettitlik, 240.000 lira
'-ıetlerinin 850000 liraya satın alın- sı üçüncü umumi müfettitlik inşaat İf· 
..._ çin hükGmete seWıiyet verilmek- lerine, 500.000 liraaı dördüncü umumi 
tedir. müfettitlik inşaat ve imar itlerine, 

Muhacirlere ve muhtaç fakirlere Ö- 300,000 liraaı da Çartamba ovuının kur
Ckinç tohumluk ve yemlik dağıtılma· tulmaaı, Van, Iidır, Erzincan, Erzurum au 
..... ait kanundaki had içerisinde Kı- itlerine aft olmak ilzere Nafıa Vekaletine 
~ya bin ton buğday verilmesi de ka- aynlmaktadır, 1,750,000 lirası muhacir 
\ur edilmittir. iakinı itlerine, 2,000,000 liruı Maske i-

Bundan maada 1936 yıl bütçesinde malitına, 400,000 liraaı da gaz temizleme, 
•eni açılacak fasıllara (25,780,000) toplama, Çam kurta.:ına malzemesine ait 
hı. fevkallde tahsisat konulmasına olmak üzere sıhhat ve içtimaı muavenet 

Çinliler arasında bütün 
anlaşma yollan kapandı 

leanton, Nankin hükumetinin sulh teklifini reddetmiştir 
Dahili harp ihtimalleri gittikçe çoğalmaktadır 

Şanghay, 11 (A.A.) - Dahili harp 
•thnali gittikçe çoialmaktadır. Cenuplu· 
lar.n ileri kuvvetleri dün ıimale doiru 
tekrar ilerlemiılerdir. Nankin hükumeti de 
~le Şanghaydan kıtaat ve tayyare gön• 
i.nnektedir. 

Kanton zimamdarları, Tchang Kaic
'-ek'in sulh teklifini reddetmitlerdir. 

Kanton, 11 (A.A.) - Kanton zimam
jl.rlan, Tcbang Kaichek'in sulh teklifine 
lt•rıniı olduklan cevapta hali hazırda ti· 
laal ile Nankin araaanda mevcut olan ger· 

Krup 
Fabrikaları 
Faaliyette 

P abrika bazı balkan devlet
lerine silah satmak istiyor 

ginlikten asli mes'ul olmadıklannı beyan, 
Nankinin zecri hareklt icraaı mabadiyle 
Kouantounı hududuna asker yıgacaiı au· 
retindeki tehdidini protesto etmekte ve 
J aponyaya karp milli mukavemeti tensik 
etmek lüzumunu bir kere daha tekrar eyle· 
mektedirler. 

Salahiyettar mahafil, T chanı Kaic• 
hek'in bu müracaatını Kanton civanndaki 
eyaletlerdeki kuvvetlerini ve tayyarelerini 
dakletmek için zaman kazanmaia matuf 
olduğu mütaleasındadırlar. 

1 
Badoglio 
Habeşistana 
Dönmigecek 
Kral naipliğine mareşal 
Graziani tayin edildi 

veUletine, 1,400,000 liruı Etibank ser• 
mayeaine mahsuben sabn alınacak Ergani 
madeni firketi Aksiyon bedeli ve maden 
ixletmesine, 4,900,000 lirası eermayesine 
mahıuben Sümer Bank'a, 875,000 lirası 
maden tetkik ve arama Enstitüeüne ve 
elektrik iıleri etüd dairesine,; 245,000 lira· 
eı sermaye ve yardım karıılığı olarak Van 
gölü iıletmesine, 175,000 lirası İstanbul 
nhtamlannın tamiri maksadile İstanbul Li· 

man iıleri idaresine ait olmak üzere Eko· 
nomi Bak.nlıiı bütçesine konulmaktadır. 

Fevkalade tahsisattan Milli Müdafaaya 
aynlan kısımlardan 700,000 lira da yat ve 
kuru meyvalann islihı itleri için Ziraat 
Vekilı::tine verilmektedir. 

Bugünkü toplantıda Türk ceza kanu
nunun bazı maddelerinin değiıtirilmesine 
ait kanun da kabul edilmiş ve Şurayı Dev
letde münhal bulunan iki azalığa Selahad· 
din ve Hazın seçilmiılerdir. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Yunanistanda 
menfi unsurlar 

Ticaret odaJan kongresinde 
tehlikelere işaret edildi 

Atina, 11 - Patrasda toplanmış o
lan ticaret ve endüstri odaları kongre -
si Atina gazetelerine bir telgraf yolla -

yarak menfi unsurların teşvikiyle yDpı
lan haksız grevlerin sosyal rejim için 
büyük bir tehlike teşkil ettiğini kaydet
miştir. 

Burjuva amıfmın encfiteleri 

Atina, 11 (Hususi) - Yunan Bur
juva, sınıflarını temsil eden bir heyet 

~bakanı ziyaret ederek memleketin 
halihazırdaki içtimai vaziyetinin bo -
zulmaması için alınacak tedbirlere 
müzaheret edeceklerini bildirmişler -

dir. Heyet nisbi seçim usulünün de de
ğittirilmesini istemiştir. &,bakan en

dişeye mahal olmadığı cevabını vermiş
tir. 

Y unaniıtanın iç ye cht aiyueti 

Atina. 11 (Husuıi) - Batbakan 
• 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman ağır 
'-ayi mümeeaillerinden mürekkep bir 
~. Schaht'dan evvel Belgrada ha-

R 11 (H ") Mar __ 1 Mctaksaa dün kral tarafından kabul e-
oma. uausı - - e,... d"I . . K 1 ezdind ··d 

Bad 1. fal '-~- h b" . Jiw• ı mıftır. ra ın n e uzun mu -
og ıo, t ya erJU1111 ar ıye reıa gı kal ı..--bak y · · "f • · _ ._ .• H-1..-. det an UDt an unanııtanın ıç ve 

vazı eıını yapm11& uzere ~•atan d • ,. · · · izah · · 
k al · ı•w• ·r. • de ffm :_.._..ı: lf ııyası vazıyctım etmiftır. 

h.L _. • • r naıp ıgı vazııesın n a ı wu:ıw· • 
•-..et etmıttır. w. . . • 'f kab l I k d' Mülikatta kralın pazartesı günü 

Bu heyet. Yugoalavyada madeni iit- i.• ıçınAıds~ı ubaıba d~'ko unmut ve encihı- baflayacağı Trakya aeyahatinin proğ-
.._ . • b .... uL aipari-'er yapılmuı sıne ıaa u aıı unvanı tev: da b' ed'I . . 
ı._,.,, ıçı'n U7ua f& edil 'ft' ramı tee ıt ı miftır. 
'"W&klnda müzakerelerde bulunacak - mı ır. p·-.....o.!•-- mda 
tit., Marepl Graziani, Habqistan kral llRllCll" uu 

Bazı iktıaadi mahafil. Krup fabrika- naipliiine tayin edilmiftir. Marqal Ba- Atina, 11 (Husulİ) - Liberallerle ._an Balkan devletlerinden bazılarına doglio. ltalyanın bütün kuvvetlerini ahali partiıj araaında bir uzlaıfma ya -
ilah Atmak tetehbüıünde bulunmuf organi7.e etmekle metgul olacaktır. pılmaaı için müzakereler cereyan et-

Konuşma 

Kemiyete Dair 
Nurullah Ataç 

Sayfa 3 

8 Deierin yalnız keyfiyette olduğunu ia -

tediiimiz kadar iddia edelim, kemiyete 1 
de itibar etmekten kendimizi alamayız. 
Gerçi manasrz söz yığıQ1111n büyüklüiü F r an s 1 z ha 1 k cephesi 
ne olursa olsun, yine hürmetimize bir hak saflanndan ilk muhalefet 
kazanamaz; fakat Meier maltsud esene • ••k Jd• 
mısraı berceste kafidirn sözü de bir para - sesı yu se 1 
doks gibi gözükmekten kurtulamanuftır. F ransada yeni tetekkül eden Hal• 
aMaksud» elbette eserdir; fU var ki tek cephesi hükumetinin safları ara
k.alınca dünyanın en güzel. en. cbercest.. aından ilk itilaf sedaaı yükaelmeğe ba,
mısraının da bizi doyurmasına ıınUn yok· ladı. Bu seıi yükselten, partisinden mü. 

tur. . him bir ekaJliyetin hükumete ittirak 
Biliyorum, bazan bir tek mısrada. bır aa· eylediği Heryo'dur. Heryo'nun bizzat 

tarlık bir vecizede, hatta bir tek izafet veya k d" · d Halk h · ta f d . . . . . . . en ısı e, cep esı ra ın an 
sıfat terk.ibınde, bar ntıarede bızı uzun u- b' 

1
. . . . . . . 

d .... d" '- b' '- t b lunab"ılır" me usan mec ısı rıyasetıne getırılmıt zun utun ureceıı; ır ıı;uvve u . . 
Mesel& Tevfik Fikret'in «tefYÜ hayat» ter· tar. Şu halde, Halk cephesi safları ara· 
kibi, etraf1nı saran bütün bir manzume ol• sanda bir anla,,mazlık sesi yükselmeye 
masa dahi (belki de o manzumeye rai • başladı, demekle ne vekayii tahrif et• 
men), ruhun bir bedbinlik haletini ifadeye mif, ne de mübalağaya sapmış olmu
kifidir. Onu anlatmaktan daha ileri gi - yoruz. 
der, bize kavratır, içindeyizböu;my'cmfhy Yükseldiğini kaydettiğim itiraz sesi, 
der, bize kavratır, içimizde gibi hissettirir; Halk cephesi mevcudiyetinin hikme
lngilizler anlamağa, ama töyle_etrafile kav· tini teşkil eden esaslardan birine, haf .. 
rayıp anlamağa «to realizeıı, tahakkuk et· tada kırk saat J ••t . ça ışma esaaına mu e -tirmek, gerçeklettirmelt dıyorlar; kıaa ve 'h b 1 

•• 1 b" h" . b" veccı u unuyor. 
kuvvetli bir terkib de oy ece ır ısaı ı· H lb k · b ·· k ·· F h ·· k • 
zim için bir gerçek, bir realite haline koyu· . . a u ~ .~!°n ualarandllZ u ume
verir. tının tcte u u sır rm a yer yer 

Kısa sözün bu vuhnı, bu meziyetini in- grevler ilan eden amelenin kollektif 
kar edemeyiz; ancak ne kadar güzel oluna hedefi, bu haftada kırk saat mesai esa• 
olsun küçük bir manzumeyi, Baudelaire'in, sını temin eylemek, yeni hüktlmetten. 
hatta Shakespeare'in bir ((Sonnet>ı sini bir bu maksadı i~tihsal edecek vaadi ko
e-popeden üstün, yahut onunla bir tut - parmakta. Leon Blum hüktlmetinin bu 
mağa imkan yoktur. Bu içimizde adalet noktada Fransız amele sendikaların · 
hiuini rencide eden bir hak11zlık olur; bi· elan ayn düşündüğü yoktu. Fakat :ra
ze bir ciddiyetsizlik, nihayet hoı bir taka pılması lazım gelen şey. bu isteği, taJt, 
gibi gelir. nin etmekti ki bu da, bugün yarın em 

Bunun içindir ki az, fakat öz YllZlDlf • t it · · b l kt 
nıye a ına gırmış u unaca ır. 

şairlere hürmet etmek, hayran olmakla be- H lb k' H • · · 1 • 
.. .. a u ı eryo nun ıtırazı, ame e ı· raber onlara en buyukler arasında say - . . . 

k 1. · d d .. ·ıd· Öyl 1 • b. ·· ..;."' çın verılmesı lazım olanı vermeye de-ma e ımız e egı ır. e enn ır eo ... .., .. . . . 
en büyüklerin bir sözü derecesinde olsa bi- gıl, bunu vermenın meydana getıre • 
le yine içimizden: «iyi ama ötekilerde bu· bileceği ağır neticeye kartıdır. Filvald 
nun gibi çok varhı deriz. Çünkü yalnız e- bu zatın gazetesi, haftada kırk saatlik 
sere bakıp onu meydana getireni dütün • mesai esasının kabul edilmesile umum 
memek arzumuz ne kadar kuvvetli olursa devlet işlerinde senevi iki buçuk mil • 
olsun yine insan hakkında hüküm vermek- yarlık bir fazla maaraf hüsule gelece
ten kaçınamayız. Belki hiç bir ıüre, hiç bir ğini, demiryollan idareslhin alacağı 
yazıya imza atmamak adet olsaydı, her e- yeni memurlarla bu masrafın 3,5 mil· 
ser bizim elimize tek ba,ına, onu yazanın yarı bulaca .. ını buna mukabil işsizlik 
baıka hiç bir eserini hatttlatmadan sece- · t' d g ' h h~ b' d .. ·•1·Lt:L VU . . vazıye ın e esas • ._ ır egı ıu• .. 
bilseydi, yalnız eserlen mukayese eder, ID• k ] . w · · k ded" L! • 

1 k d k. b"l' d'k F ua ge mıyecegını ay ıyor IU, yenı san an mu ayese en çe ane ı ır ı . a • . . 
k t .. ı ı b .. d ... · · b' · hükumetin başlıca uhdelerınden bı • a oy e o mamıı; egen ıgunız ır eaenn 
muharriri tarafından meydana getirilmit rini baltalamak noktaıınclan, pyanı 
baıka eserleri de aramak bir ihtiyaç ol • dikkat bir vaziyet hüsule getiriyor. 
muıtur. Heryonun, şimdilik na tamam olaralr 

ikisi de güzel, öz aöylemiı; fakat biri a bize akseden fikri tudur: 
söylemit, biri çok. Elbette ki ikincisini ter- Müstahsil memleketlerin hepsinde 
cih edeceğiz, ona daha kuvvetli adam di - değilıe bile bir kısmı aziminde kırll 
yeceğiz. Fakat, dikkat edin, bu tercih ile saatlik hafta esasını kabul etmek, teh~ 
kemiyetin kıymetini tasdik etmit oluruz. likeli bir tecrübeye girişmek olur. 
Mehm~ .Aki~'iıı hi~ bi~ ın.a~umesini Maamafih Leon Blum ve arkadq • 

sevmem; fikırlen de, haslen de benun duy· la .. ed be · ·· 1 Jd!'-J · ·· 
d .. 1 d w __ 1__ b ld Jt.- n, ot en rı soy eye ge ıa. erı u-ma agun, an ama ıgım, y....., u u...... ld ._.__ b' 
1 d. F k t b' t-L ........:_ı zere, kafalarına koymuf o uıuan ır teY er ar. a a onun ır eıı; manzum- . .. , • 

değil, bütün Safabat'ı, hiç olmazsa iki 6ç takım soıyalızı:n tecrubelennı herçe • 
kitabını okuduğum zaman 0 pirin deleri· bad abad tatbık etmeye karar ver • 
ni, kuvvetini inkara dilim varmıyor. Ke • mişlerdir. Bu kararın neticelerini, ya• 
miyetin de bir azameti var. Zaten ktl7fi • kın bir iti bize göatennekte gecikmiye
yet, birikmit. yıiılmıt. fakat Mıpvermit cektir. - Selim R...., 
kemiyettir demezler mi) Mehmed Akif si-
bi öz deiil. fakat çok Yazmıt muharrirlerin Küçük Antant 
eaerleri de böylece zihnimizde keyfİJ'etİD • 
meziyetlerini iktisab ediyor. (Bittabi deli Erkanıharbiyelerı 
veya budala saçmalarından bah.etmi)'o • 
rum; onların çoğalmakla keyfiyet mezi • Berlin 11 - Döviç Nahrebtin Büro fU 

yetlerine ermeleri kabil delildir. Çünkfi malum ... tı veriy~r: K~~ük .:66~tant ~evlet· 
onlan devamla l>ir surette okuyamazauuz; leri erkanı harbıyele~nı~ gorupne!enne ~· 
bir iki aayfasına göz gezdirip bırakınuuz; İt haberlerle he~hangı bır seferberlik takdı· 
demek ki onların sizin için bir kemiyet de rinde Sovyetle~ ~omanyadan . ı~ecek· 
olamaz.) leri hakkındakı f&yıalar ortada aıyuı v• 

Wduiunu tahmin etmektedirler • Baclotılio f_,ut oldu tiğine dair bazı gazetelerin verdiği 
• hUk t Roma. 11 (A.A.) - Fatist partiai haberler tekzip edilmiftir. Ahali par- Sofya ayakkabı fabrikalan 

Necqı Fransız Oma reiıi muavini, Licteur sarayında yapı- tiıi idare heyeti netrettiği bir tebliğde grev yaptı 

askeri mühim bir faaliyet ve endite verici 
bir vaziyet bulunduğunu göateriyor. 

Görünüte nazaran üç devlet bu gibi 
taahhütlerin tumülü üzerinde ittifak edo 
memiılerdir. Her devlet genit taahhütler. 
albna girmektense evvela kendi menfa. 
atlerini korumayı daha doiru bulmaktadır 

erklnil& görüşecek lan bir meraaim esnaıında marqpal Ba- liberallerle komünistler araıında mev- Sofya, 11 (A.A.) - Sofyada bulu-
londra, 11 (A.A.) - Habet maha- doglioya partinin kartını tevdi etmittir. cut itilafın böyle bir anlatmayı irnkan nan bütün ayakkabı fabrikaları grev 

81i. Necatinin Cenevreye gitmeden ev- ltaJJU. aiyuetinde deiitikJik haricine çıkardığı beyan edilmektedir. ilan etmitlerdir. 
~el Franıız hüktlmeti erkanı ile görÜf - Roma, 11 (Huıuıi) - Sinyor Mu- -;::==:=::=:=:===:=:=:;=:;:;=:===~:;;:;;;:;:;:::;:::::;::::ı:;::::::;::::;::::;::::::;::::::;::::::;::=;;:;;;;;;;::;;;;;;;;;;::;: 
lllelt üzere bir müddet Pariste kalmak solininin damadı Kont Cianonun dlfl 1 iki ahbap ,_•VUŞlar 1 
~lyetinde olduğunu beyan etmekte • bakanlığına tayininin harici siyasette y.. __ ._ ________________ _._ 

dır· hiç bir denikligw e yer bırakmıyacagıw /,,, / / / / 
N D"IT 'l'///-' / /. //h- //h- // ~ //// 

CCatinin Cenevrede Habet murah- aöylenmekle beraber İtalyanın zecrt ~.}" ~ / .!' ( / ///'/ / ~ ~ /': 
J.. heyetinin mesaisini idare edeceği, tedbirle'fi tatbik eden devletlere kartı ~ , _ / / /' ti_ 
hlnız Asamblenin veya konseyin mü- sulh siyasetini tatbika teuıa7ül göater- " ~~ 
taltcrelcrine bizzat ittirak etmiyeceği diği anlafılmaktadır. 
'-arih olunmaktadır • Hitle._r_A_l_m._a_n -d-on_a_n_m_as-mı 

Bir ltalyan tayyaresi duştu teftiş ediyor 
~ Rorna, 11 (A.A.) - Sardonya Wilhelmshafen, 11 (A.A.) - Hit-
.. )'ılarında tecrübe uçuşu yııpan bir ler, timal denizi bahriye istasyonunu ::el .~eniz tayyaresi· Kazliari yakının· teftit etmek üzere buraya ~elmittir . 
• . ~uışınü, ve içindeki dört kişiden iki- Hitler, Schleswig Holsteın zırhlıaı 

li olınu,, ikisi de hafif yaralanm1ftır. mürettebatını ıeftit etmi,tir. 



4 ,Sayfa 

Afişaj tahkikatı 
Vali diln gazetecilere tahkikat neticesini anlath 
· " hak.s:ı.z talebe maruz kalanlar belediyeye 

müracaat etmelidir ,, dedi 
Bir müddettenbert belediyede devam et- teşhir ücreti olarak: h!ç blr tahsilat yapma

mette olan aflşaJ tahkikatı ikmal edllml.§, mıştır. Bazı müesseselerden ilk bakışta ka

hazırlanan rapor Vall ve Belediye reisi Mu- barık yekünlar gösteren tıcret ıstenmeBl, ası
h!ddln ilstilndafa verilmlştir. Vali dün bu .lan 116.Iılanıı çoklu~uııdan ileri gelmiştir. 

hususta gazetecllere şu beyanatı vermiştir. Meselfl: Gazetelerin bu meyanda. zikrettik-
- cSOn ronıercıe afişaj ücreti etratında leri bir müessesenin Ha.san ecza deposunun 

ıazeteıerde görWen flkAyet yazıları üzerine §Chrln on üç muhtelif yerinde beherinin 
yapılan tetkiklert.ıı neticeslnl söylemeden ev- eb'ndı 18 metre murabbaına kadar yükselen 
•el bu meselenlıı dokuz seneye varan geç - blr çok reklllm levhı:ı.lan vardır. 
ınJt1 hakkında bir az malumat vermek faide- 2 - Yine blr müesseseye bir kaç tahslldar • 
ildir. relmesl de bu müessesenin astığı levhaların 

Sokak ve meydanlarda ve sair umumun şehrin muhtelif tahakkuk daireleri mınta
göreblleceğl yerlerde resim, varaka, levha ve kasında olmasından dola11 her levhanın iic
l§ık ile gece ve lilndilz reklAm mahiyetinde retlnln asıl<!ıiı mıntaka tahakkuk dairesi 
yapılacak Ulna' ve aflşaj hakkı, bundan do- tarafından tahakkuk ettırtıerek levha sahi
tus buçuk sene evvel buna dair olan hususi bine tebliğ edilmesinden lleri ıeım~tir k1 
bir kanunla belediyeye verllmişUr. Bu hak, pyet tablldJr. Bu aynı levha için bir kaç tab

tehrln muhtelli yerlerinde ylnnl beş bin lira- slldann gelmesi. demek değildir. 
lık tesısat vücuda ıetlnnek ve ruwl~tın mu- 3 - Vakit müesseseslnln llAn sahtplerln
anen tısını belediyeye verllme:t ve müdde- den alacağı paranın mJ.kdan muhtelif neş
Un 10nuncla TOcuda ııetlr1len tesisat parasız r1yata göre bef yüz bin llraya kadar çıkanl
belediyeye terkedllmek tartUe 20/Mart/1927 mi§ ve buna mukabil bu işten belediyenin 
tarih!nde on sene müddetle Anadolu ajan- alacağı paranın bütçeye mevzu altı bin lira
sına mukavele ııe devredllmişUr. Bu taahhüt dan ibaret kalacağı yazılmıştır. 
yerine getlrJlmedlğl için mukavele feshedildi. Her sene bütçesine konan varidatın mllc
Ve 1f müddetin ıert kalan bir buçuk seneye daPı bütçe usuııerlne göre geçınif seneler 
münhasır olmak üzere artırma ve ekslltme varidatına kıyasen tahmin edilir. Ta~at 
kanunu hilkilmleri dairesinde Vakit mues- bütçede Yazılı varidatın mlkdarile mukay-
8e!eslne ihale edildi. yet değildir. TahsllM bir çok zamanlar, bir 

Vakit milesaesestyle belediye arasındaki çok kısımlnrda muhammen mlkdarı geçe
mukavele ajamla belediye arasındaki mu _ ceği gibi bazen noksan da olabilir. Bu f§ için 
tavelenln tamamen aynıdır. 

Umumt yerlen asılan ~e umuma teştilr 

ed.llen llll.nla.rdalı belediyece 1k.1 nevi re!lm 
ve tlcret alınır. Bunlardan blr1sl belediye 
11~ ve resimleri kanununa tevfikan tahsil 

bu sene bütçemize konan muhammen va
ridat gazetelerin yazdııı gibi altı bin değil 
sekiz bin liradır. Ve geçmlf senelere nazarım 
tesbit olunmuştur. 

Vak.ıt müessesesiyle belediye arasındaki 

edilen UAn resmı. dl~erl de afişaj hakkını mukaveleye göre Vak.it müessesesi tahsil edc
beledJyeye veren kanunla heyeti vekile ka- ceğl ücretten muayyen bir ntsbet dairesin -
ranna ve kanunun bahşettiği selfthlyete müs- de belediyeye hisse vermeye mecbur oldu -
tenlden encümenin kabul ettiği tarifeye gö- (;undan belediyenin alacatı paranın btitçede
re alınan teşhir Ccretldlr. ki miktardan ibaret bulunduğu yolundaki 
Aynı llAn lçlıı llln resmlnln ayrı, teşhir neşriyat doğru değlldlr. 

tıcretlnln ayn olarak tahakkuk ettirilmesi 4 - İhbarnamelerde borcunu ödem<'yen
ft ayn ayn )Wlerden tahsil edilmesi bir çok ler hakkında yapılacak muameleyi d6teren 
kanşıtııklan ve mtlkellefier 1çln bir çok zor- yazının ilk fıkrası lHl.n resmine ve son fıkra
lutıan mucip olacaRt düşünülerek her iki sı aflşaj hakkına alttı. Yalnız bir tertip ha
resim ve ücretm b1r elden ve Anadolu ajansı tası olarak belediye kanununun 112 inci 
t.ahalldarlan tarafından tahsil edilmesi ka- maddesi denilecek yerde 113 üncü ıruı.ddesl 
rar altına alınmıf ve keyfiyet o zaman ia - yazılmıştır. 

zeteıerle de llb edilmişti. Bu ihbarnameler bir teblll hududunu as-
Bueün Anadolu ajansının yerine geten la geçmeyip borcunu vermlyen mükellefler 

Vakit müe~ ta.tıp ettiği tahsil tal'zı hakkındaki kanuni talclbat ıtmdiye kadar 
da budur. hiç blr ıstısnaaız ve tamamen belediyece ve 

SON POST iri. 

Hakkımız yok mu?-

Bay doktor rahatsız olmuş! 

G eçen gün Avrupa gazetelerinde o· 
kuduk; lngiliz gazetelerinden biri 

bir gece yarısı Cenevreden aldığı 

bir telgrafı anlıyamamış. Hariciye 
nazırı Edeni telefonla uyandırarak 
izahat istemiş. Eden istenen izahatı 
vermiş ve ancak ertC!i günü gaze • 
teye gece yansı ehemmiyetsiz bir 
~y için uyandırıldığından dolayı 

oikayet etmiş. Gazetenin verdiği ce
vap §U: «<Memleketin menfaatleri 
Edenin uykusundan daha kıymet • 
lidir. » 

Şimdi bir de bu hadisenin bizdeki mü
masilini gözden geçirelim: 

<ıSon Postau nın gece sekreteri evve1ki 
gece bir aile faciasının ağır yaralı 
kurbanının sıWıatini sormak Üzere 
Beyoğlu Zükur hastanesinin nöbet
çi doktoruna telefon ediyor. Gece 
saat bir. Doktordan aldığı cevap ke· 
limesi kelimesine şu oluyor: qBu 
vakit beni rahatsız ettiğiniz için öğ
renmek istediğinizi ıöylemiyece • 
ğim.» 

Bu iki hadisede kahramanlardan biri 
bir hariciye nazırıdır, diğeri laalet • 
tayin bir hastane doktoru. Biri uy· 
kusunu feda etmiye mecbur değil. 

dir, diğeri gecesini satmıştır, uyu • 
mamıya mecburdur. Biz de gazete
cilik telakkisinin bu hazin tecellisi 
ka~uıında gülmek mi, ağlamak mı 
lazım olduğunu kestiremiyoruz. 
Bu, bir. 

Türk doktoru memlekette matbuatın 
manasını kavrıyan sayılı münevver
lerdendir. Türk doktoru kendisin • 
den bir insanın sıhhati sorulduğu za· 
man cevap vermek için havanın ka
ranlık olup olmadığına bakmıya • 
cak kadar fedakar ve naziktir. 
Türk doktoru gecesini iş başında 
bulunmak Üzere satınca ltaçamnk 
uyku uyumaz, vazifeşinastır. 

SaydıKımız vasıfların hiç birine malik 
olmıyım bu adam niçin daha rahat, 
daha az feragatinefs, nezaket, va
zife merbutiyeti istiyen bir meslek 
seçmemiştir~ Bunu da anlamayo· 
ruz, diyoruz. 

Hakkımız go'/r. mu 7 

Bulgaristandan iltica eden 
Türkler 

Evvelki gün, İğneadası aahil1erinde 
on ı,._ Bulgaristanlı Türk bir deniz Oazetelerdetı neşriyat başlayıncaya kad:ır kanunu mahsusuna tevtıkan ifa edllml~Ur. U<;;~ 

l:ıeledlye bu hususta alAltadarlar tarafındnn 5 - Rekllm mahiyetinde yazı ve reslmle- motoriyJe sularımıza girmişler ve sahil-
hlo bir müracaat Te fikAyete muhatap olma- rt lhUva etmıyen levhalardan ve iddia edildi- lerimize çıkmışlardır. 
cblı 19ln sekiz buçuk sene devam eden bu tat- tı llbi vitrinlerde teşhir edilen teYlerden üc- Bunlar, na vatana iltica ettiklerini 
bık tarzının on.da detlfen hiç bir feyl ol - ret ıstend®ne ve alındılma dair hlçbir söylemişlerdir. 
madılı halde btr 90k tenk1Uere mevzu teşkil kayda ve malO.mata tel&düf edllmemlşt.lr. --------------
etmes1ndek1 l9bep anlafılamamaktadır. Vatı ise böyle bir talebe maruz talan ft - MahkOm olan hırsız 
Yukarıda da 16ylendlll gibi belediye, tandaşın belediyeye milracaat etmesi l.Azım- O k d Al 

rta öy e inin evine girip hırsız-
madde tasrih eclllerek resmi blr fiklyet ve dır. lık yapan, altın ve mücevher çalarak 
müracaat almam.akla beraber blr kısım ıa- Hültısa bugüne kadar 1'&Pılan tetkikat bu 

'"'''" b .. kaçan Nafi dün 2 sene 3 ay hapse ıetelerdelcl JUllan n tenkitleri nazan dik- hizmetin kanunların belediyeye ver""""6A a-.-

Haziran 12 
====-

Ok UYUCU 
MEKTUPLARI 

Otomobilden düşen balye, evden çalınan elbise 
Okuyucumuz Gönende manifaturacı A. lira kıymetinde elbiselerinin çalınmış olma.• 

Selvi bu son günlerde ehemmiyetsiz de olsa sıdır. Meselelerin birinclsl üzerinde söz söy• 
ikl tallhsizliğe ulraın.ış, 1k.1 can sıkıntısı ge- lcnilemez, çünkü mahkemeye intikal etmıt 

ve şoförde suç olmadığı görülerek beraat et • 
ç!rmlştlr. BlrinClsl İstanbulda tüccardan Ne- mişUr. Elbiselerin çalınması meselesine ge• 
sim Mizrahi'den aldılı 118 liralık b1r balyayı lince okuyucumuz tetkikatın biraz nnba sıkl 
şoförün düşürmtlf olmasıdır. İklncls1 de SO yapılabileceği düşünceBindedir. 

Okuyuculanmıza cevaplar 

Z. T. imzaslle bir mektep meselesinden bah
seden okuyucumuza: 

i)oktonunuzun cevabı 
Fatihte okuyucularımızdan Abdullaha: 

- Mektupla kat'i bir netice almalı: münı • 

l.'anılıyorsunm. tir çocuk ayni smına bir kiin def ildir. Behemehal bir mütehassıs• 

sene ikmale, ikinci llelle de ipka kalmaz. Ha- muayene olunmanız lazımdır. Diğer h:ısı• 

kikatte iki deta dönmüştür. Bundan başka tçln kaıiyye böyledir. İsterseniz size müf P 
hocaları hatır ve cönüle bakmakla lttibam et· 

ba.sıııs tav~ıyc edebiliriz. Yahut etibba mu • 
mekte de hakS1ZBuua. Yalnıa kumbaranın na-
sıl olup ta kayboldatuna aklımız ermeclJ, fa-
kat bizim de slzdeıa bir ıorrumuz var: Böyle 
basit bir işten bahseden bir mektuba lmsa ve 
adres atmaktan neye çek.lıuli.o.iz? 

bRdenc& ~emiyetlnden sorabilirsiniz. _______ .. ____ , ______ _ 
Gaziantepte M. Behçete: 
- Size san'at mektebini tavsiye ederiz. Bd .. 

lundufunuz mıntaka. ancak Konya veJtl 
• • • Ankara san'at mekteplerinden birine cirme~ 

Bay (Ahmed Refik) e: il.Is fmkıinını verir. Yaşınız 16 11 reçmemlş 'ff 
Futbol taJumlarmuzın ~analıtarla yaptık- Ukmektep mezunu olmuş iseniz bu mekteM_ 

ları maçı cördükten sonra fikrini.si aetış - ıtrebillrslnlz. AJ1'ıca her sene maarif le:rd 
tirmiş olacaksmn, Takım teşkilinde feclere meccani talebe imtihanı yapar. Bu imtihan• 
olmıyan klüplerdea lltifade edilme bahsine 1ara siz de girerseniz ve kazanırsanız leylf 
relince, bu bir n.hamname meselesidir. ı.1r mektebe yazılabilirsiniz. . .............................. ~····~························· 

Küçük hırsızlar ipekliler ıslah 

Bir zabıt katibinin 295 
lirasını çaldılar, fakat 

yakalandılar 

İstanbul birinci hukuk. zabıt katibi Bür· 
han evvelki gece ebemmiyetlice bir macera 

edilecek 
ipekçiler gelecek perşem• 

beye toplanıp karar 
verecekler 

geçirmiştir. Rekabet yüzünden, ipekli kumaşla .. 
Bürhan, ErcnltöyÜnde, oturmaktadır. rın kalitesi bozulmuştur. İpekçiler, bi~ 
Evvelki aqam btr kom~usuna ıitmif, çok çarelere baş vurarak, mallnrıni,. 

ve onunla bahçede oturup çene çalmışlar- daha ucuz elde etmenin yolunu bul • 
dır. Hava çok sH:ak olduğundan Bür~an muşlardır. Fakat, bu vaziyet halkııi 

. k bı·r a<Yaç budaııına 
ceketim çı armılJ ve • aleyhinde olmu~ ve halk ta, ipeklileriof 

asmıştır. . . mize karşı eski rağbetini göstermeme .. 
O sırada Saim ve Hamit adında ıkı a· 

. ·· ğe başlamıştır. 
Çık göz yumurcak. aiaçtaki ceketi gonnuş· J 

l'"- d Buna mani olmak için ktısat Veka· ler, ve usulca bahçeye ııirerek, uır ıya 
dalmış ahbaplann ıafletlerini ko'11amıı • leti, İpeklilerin cinsini ve imal şeraitini 

tesbit eden bazı esaslar vücuda getir " 
miştir. 

!ardır. 
Kolladıkları fırsatı bulur bulmaz da, ce-

ketin iç cebindeki 295 lirayı aııırıp sıvıı -

mışlardır. 
Fakat çocuklardan biri 11, diieri on 

yaşındadır. Ve ikUi de ele eeçir~ikleri p.a· 
raların hakiki kıymetlerinden bıhaberdır· 
ler. 

Bu itibarla atudık.lan paraları aizlemek 
lüzumunu bile hiuetmemiılcr, ve ateberi 
almak için girdikleri bir dükkanda tomar 
halinde çıkarmJtlaıdır. Bu vaziyet dük • 
kancıyı bittabi fÜpbelendimıiı, ve onun 
zabıtaya jhban üzerine de küçük bımzlar 
yakalanmışlardır. 

Çalınan paranın 2 70 liral\ çocukların 
Üzerlerinde bulunınuıtur. 

Zabıta, eksik kalan yirmi lirayı da a • 

raıtırmaktadır. 
~----~----~~ 

lstinye dok şirketi 
verildi 

mahkemeye 

Fakat bu esaslar bir karar altına a
lınmadan evvel ipek fabrikatörleriniıf 
fikirleri öğrenilmek istenmiştir. Bu 
sebeple, vekaletin tesbit ettiği esaslar, 

fabrikatörlere bildirilmwtir. 
Dün, alakadarlar, ticaret ve sanayi 

odasında bir toplantı yapmışlardır. Fa 
kat, ekseriyet hasıl olmadığından iç
tima gelecek perşembe gününe kalmı~· 
tır. 

Haydarpaşa lisesinde 
bir hAdise 

tate alarak vuu milesseaesinln §imdly<ı ka- lar ve aelAhiyeUer dalre!lnde cereyan etti - mahkum edilmiştir. Bu mücevherlerin 
dar 1'&Ptılı muamelltın büyük bir kısmını ıunı ve Vakit müesseseslnin de mukavele hü- hırsızlık olduğunu bi1erek s~tın alan 
p blr kaç gün 19lnd• tetkik ettirdi. vasıl o- tümleri dahlllnde haretel eylediltnl göster- Yervant, Andon ve Antuvan da onur 

ıunan neticeler aptıda sırasiyle işaret edll- mektedir. Jira para cezasına mahkum olmuş1ar -

mlftlr. Bu işde haksız btr talebe maruz kı:ı.lmış dır. Mevkuf kaldıkları müddet de ka- lstinye Dok tirketinin, gümrük ka· 
ve kanun haricinde para ödemeye lr.bar e- fi ceza addedilmiştir. çakçılığı yaptığı iddiası üzerine,. hak. -

Haydarpana lise&ı 3 üncü sınıf tale

besinden Refet sözlü imtihan ~sna " 
aında muallim Muammere karşı bazİ 
fena hareketlerde bulünmuş ve haka
ret imiz sözler söylediği için mekteA 
idaresi talebeyi polise teslim etmiş vo 
ayni zamanda da mektebin haysiyet 

divanına vermi~tir. ı - Müesseae, belediye tahakkuk dairele
rinin belediye verıt ve reslmlerl kanununa 
ıöre tahakkuk etttrdlli llAn resml ve tarı
teye ıöre teabit ettıtı mlkdarlar haricinde 

dllriıit vatandaşlar varsa açık olarak iddia- r---------------l kında takibata başlanmwtı. Şırketın 
tarını belediyeye blldlrmelert kendilerini za- 1 1' r••b • evrakları dokuzuncu ihtisas mahkeme
rardan koruyacak en kestirme yoldur.. ı y o e tçı 

sine verilmiştir. 

Kızılay kermesi 
T anıiımış sinema yıldızla
nnın getirilmesi için Avru

paya adam gönderildi 

Odanm tertip ettiği seyahat 
yapllamıyor 

Şehrimiz Ticaret ve Sanayi . Odası, 
Romanyaya bir seyahat tertip etmiş -
ti. Fakat, sergiye iştirak eden tüccar ve 1 

sanayki1erin miktarı kafi görülmedi • 
ğinden, bu seyahattan vaz geçilmiştir. 

Kızılay tarafından tertip edilen d · t f d 
Kermes için. ,ehrimizde, muhtelif film Kaymbira er1 ara m an 
kumpanyaları acenteliğini yapan bir yaralanan enişte 
zat, Kızılay hesabına, tanınmış sine • Kadıköyünde Mısırlıoğlu Hayrul • 

ma yıldızlariyle temas etmek ve on - lah sokağında oturan Tahir kendisine 
lan buraya getirmek için anlaşma yap· dargm bulunan karısı Melahattan nü

mak üzere Parise hareket etmiştir. fus cüzdanını almak üzere gittiği za-
Paristen sonra, Londra, Roma, Vi- m<fh kain biraderi ve arkadaşı Hüse

yana, Berlin, Peşte, Belgrat ve Mos .. yin bir olup T ahirin başına demir vur· 

kovaya giderek tanınmış sinema yıl - mak suretile ağır surette yaralamışlar
dızlarını Kerme~ için davet edecedkti~. dır. Yaralı Nümune hastahanesine kal-

Bir tukım artıs:!er de, Kızılaya og- dırılmıştır._ ·- -··-
rudan doğruya muracaat ederek gele- · -· • ·- · • • • • 1. l k 

ki . . b"ld" . 1 d" B 1 d rılmadığından, ıaımlerı gız ı tutu ma -

Eczaneler 
Bu ıeceıki nöbetçi eczaneler f\llllardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Ak.sarayda: (Etem Pertev). Alemdar
da: (Ali Rıza). Bakırköyünde: (Mer -
kez). Beyazıtta: ( Belkis). Eminönün· 
de: (A. Minasyan). Fenerde: (Emilya
di). Karagümrükte: {Suat). Küçükpa-

zarda: (Hasan Hulusi). Samatya Ko
camustafapa~da: (Rıdvan). Şehre • 
mininde: (Nazım). Şehzadebaşında: 

{Üniverııite). 

Beyoğlu cibetindekiler: 
Galatada: (ismet). Haıköyde: (Yeni 
Türkiye). Kaııımpaşada: (Turan). Sa -
rıyerde: (Osman). Şişlide: (Halk). 
Taksimde: (Taksim, Beyoğ]u). 
Üsküdar, Kadıköy •e Adalardakiler: 

Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tana,). Kadıköy Pazaryolunda: (Ri· 
fat). Modada: (Sıhhat). Üsküdar Jı -
kelebaoında (M~rk.C7). 

Merkez Kumandıuılıiına çaimlan 
Subaylar 

lstanbul Merkez Komutanlığından: 
Topçu Asteğmen Şükrü ( 9 3 3 • 1 5), Nus· 

ret (933-40), Hayri (933·42), Nccmet • 
tin (933-35), Kemal A•rn (933-66), 
Nuri (933-70), Halit Ziya (932-42), Şe
.fik (933-79), Enver (933-55 ), İhsan 
(933-75 ), Yarsubay Alaettin (93-4-2). 
Kadri Yekta (934-46), Aziz (934-58), 
Reşat Kadri (934-108), İsa (930-51), 
Kamil (934-87), Sel'ilıaddin (934-29), 
Hüsamettin "(934-31 ), Bürhan (934.Q8), 
Haydan (934-97), ve nakliye yarsubay 
Rasim '934.4) ün Merkez komutanlığına 
müracaat lan. 

Avcdandavet 
lıtanbul Avcılar kurumundan: Ekseri • 

yetin vaki olamamuı dolayısile içtimaı u
mumi ve idare heyeti ıeçimi 14/6/936 
Pazar günü saat 1 7 de yapılacağından u • 
mum azanın gelmeleri rica olunur. 

_.....;.. ___ _ 
Çakır izzet istintak dairesinde 
Karısını Yunus isminde bir şoförle 

münasebetsiz bir vaziyette yakalaya " 
rak öldüren şoför Çakır izzet dün al
tıncı sorgu hakimliğine tevdi edi1miş 
ve sorgu hakimi tarafından ifadesi a· 

lınmıştır. 

Şehremini Halkevinde Toplantı 
Şehremini Balkevinden: Cumartesi günU 

saat 21 de Ev salonunda aylık toplnntı yapı
lacak. Gençlerin hazırladıklnrı temsil goni• 
ıecet musik.1 parçalan dtnlenecektir. Keına· 
llzmln kuvveti adlı bir konferans tn verile • 
cekttr. Yurtdaşlar davetlidir. 

f Yeni Neşriyat :=JI 
Perşembe Gazetesi - Perşembenin 63 ün· 

cü sayısı fevkalAde nefis bir kapak 1 ndc v• 
dolgun münderecatla çıkmıştır. 

Nebatlar - Muallim Fahri Dalsar tnrurın
dan bu isim altında .Hayatı kuran sesslJ 
dünya• hakkında resimll ve tabiatın aşıla

cak varlıklarından bahis olmak \.zere kl.Y" 
mcuı ~ eser neşredilmiştir. 

bilece erını ı ırmış er ır. un ar an 

1 . . . d d"l w. k l t tadır 
hangısının avet e ıecegı _a_r_a_r_a~ş_ı_-.:_ ___________ ~---~---~~~---~~~~---_:_~~-------------------------------------------------------------~---------------..11ı1 
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MEMLEKET HABERLERll 
Urfa baştan başa tarihi 1 
eserlerle dolu bir şehirdir 

Adapazarı 
fabrikasında 

Nazilli fabrikasının madeni 
malzemesi yapılıyor Dağlarda bir çok mağaralara tesadüf ediliyor, 

bunların ekserisinin renkli ve kabartma resimlerle 
süslü oldufu ıörülüyor 

Adapazarı (Hu.uıi) - Adapazarı 
Türk Ticaren Bankaaı tarafından Ada· 
pazarında açılan fabtikalar tehrin ikti· 
aadi durwnu üzerinde büyük roller oy
namaktadır. Maden! qf)"a üzerine ya
ptlan imalat memleketin her tarafına 
aevkedilmektedir. 

Her nevi araba, mobilya, baskül, 
pulluk, ejer ve ı:Dıakine aksamı bu fal> 
rikalarm · en belli batlı işlerindendir. 
Şimdi Nazillide kurulması takarrür e,

clen dokuma fabrikasının madeni mal
zemesi bu fabrikada yapılmaktadır. 

Banka orman İflcrine de büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. Fabrikada 
mühim mikdarda kereste imal edil • 
melde ve demiryolu için traversler de 
yapılmaktadır. 

Dört spor klübü 
Urfa (Huıuıt) - Urfanın her taralı n-llulanian CüJ.im SuJtaa tarafından eun'i o- b• J • 

iti eserleri~ do!udur. Bu eserlerin b~ııDd~ larak yaptırılmııtır. ır eştı 
Urfa kaleaı gelır. Bunun yapıhf tarUu belli S.acla haMI. Haruniimtfit zamanında Adapazarı (Hususi) _ Şehrimizde 
lıleiilsc de milidt bqinci uırck lranhlar ve yaptmlan. ciarillfiaun ve naat kul.inin de bulunan dört spor klübü C. H. P. nin 
on ikinci asırda da Akkoyunlular tarafın· hanııl.eleri me'ftUttur. Vellauıl Urfa bat • · 1 ·k· HU b" l . ·ı k 
dan ilci defa tamir edildiJC.: anlaıılmaktaciır. tan L-- tarİıllt ı ı d lu b" _..ı.·rd· emrıy e 1 ışer ter ır cştırı ere 

.. -.- eser er• o ır WC'Aı ır. "k" ki'" h 1. . .1 . . B ki 
Kale büyük bir kaya parça11 üzeriae İn• Dallarda Lir çok malualara t ... düf e• ı 1 up a. ıne getira tnl§hr. U Üp • 

ta edilmi• etrafı derin ve senit bir hen • di1-ellteclir Ba mar"' ·-la h" ... lerden yenı aY. •Por ile gençler birliği ,,. • .... nn U' çosunun . · . . 
dekle çevrilmiıtir. Kalenin 8f&iısında ltii • iti p,yet aüalüdür. Ve nmkli tasvirle dolu- bırleşerek Genç ay adıle yem ve canlı 
>-ilk bir mağara vardır ki halk Hazreti lb· dur. Bir kısmuada da kabartma tuvirler bir klüp teşkil etmi~lerdir. Yeni idman 

zararlı yağmurlar 

rahimin bu maiarada doidufuna mut. • vardu. yurdu ile Sakarya da birleştirilmişler-
lı:ittir. Sonra buraıı tadU edtlerek ılul bir n-1ed' L..ı._ · -rül ı dir. Lik maçlarına pek yakında ba"la-um ıye &Hll_,;eeJ ıo .. üzum merine • 
cami haline konulmuıtur. Tarltıi CMrJertlen reniıletilmeie batlanmlftu. Bahçenin bir nacaktır. * de Ulucamidlr. Bu cıunün minareeiain kötelİDde bulunan büyük bir han ietimlak 
oll ıayanı dikkat bir tara mimariei .ar • edilerek bahçeye kahlmıfbr. Diier taraf • Anadoluda 
dır. Ulucami milldl birinoi uırda ldliM •· ı__ _ tan ee- pazannın bir tarafında bulunan 

Sayfa 5 

Fenni ancılık ilerleyor 

s.n köyde f...ı kOYUl.r 

Sarı köy (Hueuıi) - Nahiyemizde, oldukça bzanglı bir it olan arıcılı -
ğa, büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Arıcıltk burada, hemen herkes ta· 
rafından yaptlmaktadır. Bit çok kimselerde, yeni uaul arı kovanları mevcut
tur. 

Halk fennt ancıLiuı çok: verimli bir if olduğunu anJamıf, ve hemen her· 
hes fenni kovmalar vücude actİnniflerclir. 

lzmitte kiraz bu sene 
her seneden daha bol 

Şehirde bir çok yeni ev yapılmasına rağmen kiralar 
bili yüksek, ~alk şikayet ediyor 

İzmit (Hususi) - Şehirde pek çok ye
ni ev yapılmı' olmasına rağmen kiralar pek 
) ükscktir. Mesela dar ve gün görmiyen 
sokaklardaki 2-3 odah eTlCT 15-20 lira, 
bundan biraz daha güzel olanlar ise .35, 
40, 50 liraya İcara verilmektedir. Ev ki -
ralannın bu yükaekliii memur.inin geçimi 
üzerinde fena bir tesir bırakmaktadır. 

İzmitte pzoz ihtikin 
lzmit ı;:azozculan aralarıod.a bir tröst 

yapmışlardır. Bu birleşmeyi müteakip der· 
hal gazoz Hatlarında bir yükseli:ı göze çarp· 
mıstır. Bu da yeti:ımiyormu:ı aibi halk ga • 
zo.ı:lann eskilerine nisheten fena yapıldı • 
ğını söylemektedir. 

İzmitte hu aene kiraz bol 

mendere ve Sapancada kiraz rekoltesi di· 
ğer senelere nisbetle pek boldur. Garip -
tir ki bu fazlalığa rağmen fiatlar haylice 
yüluektir. Buna 1ebep te müstahsilden u • 
cuzca alınan kirazlann kabznnallann elin
de keyfi ve kont.rolwuz fiatlar ah ıdır. 

İzmit lik maçlan baf ladı 
Bu hafta başlıyan lik maçlarında ilk 

karşılaşma İzmit idman Yurdu ile Here • 
ke idman Yurdu arasında olmuştur. Akye· 
şil spora 9 - 1 mağlup olan Hereke takımı 
bu maçta büyüle bir canlılık göstermi~tir. 

idman Yµrdu zayıf zannettikleri rakip • 
leri karşısında canaız bir oyundan sonra 
devreyi 2· I •yıhk •Önük salibiyetle bitir-

Yarımca, Tavpneıl, Herckc, Değir - mişlerdir. 

larak inşa edilmiı ve Kızıl klliıe adile ta • ııra dükkanlar baştan bata yıkbnlmııhr. 
rihlere geçmiıtfr. Y erlerineı betondan ctükklnlar yaptırıl -

Adapazarı (Hususi) - Yağmurlar Sarı köy boya fabrikası Boş kibrit kutuları 
bütün ~iddetile devam etmektedir. S k "" (H A) K b A _ı_na7arı (Hu•••""Aı) _ Pı"y----1-L1• Vaktile dağlardan inen nlar hemen her mala batlanm11 Ye cadde de haylice genİ§· 

zaman tchri ietill edermif, bütün Urfada letilmittir. Aıfalt olarak İnpıına b.,Janılnn 
bulunan Karakoyun dcre.i tehrl eellerin bu cadde, mezb.fta. haynnat pazanna lca. 
Laamasının önüne geçmek iç:in Karakoyun- dar uaatılacaktır. 

Adapazarhlar tenezzüh tr8Ri j 
istiyorlar 

Bu yıl Kemalpqada kiraz 
olmadı 

Adapazarı (Hususi) - 6 Haziran· Kemalpaşa, (Hususi) - Kemalpa· 
Ctan itibaren Sapanca ile ~dapazanna şa kazası, b\l yıl kiraz bayramını, ilk 
lıtanbul ve lzmitten tenezzüh trenleri defa olarak yapmamlfbr. Çünkü bu yıl 
aclmeğe başlamıttır. Trenler daha ilk Kemalpaşada kirazın çöpüne bile rast
liinünden itibaren kalabalık bir halde lanmamıftır. Sebebi: 
gelmektedirler. Adapazarlılar da Dev· Kiraz mahıu'lil tam yetişeceii sıra
fct Demiryolları idaresine miiracaat e- da kötü bir hava mahıulü bozarak bir 
derek her pazar günü İatanbulla - A· haatalık yapmıf, mahıul daha olmadan 
dapazarı arasında bir tenezzüh treni mahvoluvermiftir. 

işletilmesini dilemwlerdir. Bu yıl kaza halkının bütün ümitleri, 

üzüm mahsulü üzerinde toplanmakta
Sarı köyde postane açılacak dır. Şimdilik üzüm mahıulü iyi bir va

San köy (Hususi) - Nahiyemiz 
iınar edilmeğe mühtaçtır. Ormanlar 
•u tesisatı yoktur. 

Nahiye postahaneden mahrumdur. 
Burada, arıcılık, peynircilik ve boya· 
c:ılıkla meşgul olan sayılı tüccarlar var· 
dır. Bunlar fstanbulla muhabere ede • 
rnemek yüzünden büyiik zararlar aıör
:rnektedirler. 

G eçen hafta, Balıkesir valisi Salim 
Cündoğan nahiyemize gelerek tetkik· 
lcrde bulunmuf, halkla temaı ederek 
ihtiyaçlar' teıbit etrnif, 1evindiriai ka· 

ziyettedir. 

Müstahsil buna ela memnundur. E
ğer havalar bundan sonra müsait gi· 
derse yüzü giflecek ve eline dolgunca 
bir para geçecektir. 

• 
Kaza belediyesi yol faaliyetine ve 

tehrin temizlliine ehemmiyet vermek· 
tedir. Yukarı mahallita muntazam 
yollar yapılmıftır. Şehrin asayifi de 
iyidir, ıu ve elektrik iti ha1ledilmwtir. 
-·,~---...... ___ ... _....... " .. 

rarlar vererek lağvedilen pastahanenin 
açılmaıı için çalışacağını vaadetmiş· 
tir. 

M h IA • d w • 1 arı oy ususı - asa amız - rMMııır.-- .,_ .._,... 

a su ata zarar vermış egı se de de· d . b" b f b "k l Lı"brı"t ı __ tu'-- v-1 yanya h...., çıkmak-
·ı "d · . . l . a , yenı ır oya a rı ası açı mıştır. K; ~u Ml1"1 J- _.,. 

vamı ı erı e ıyı netice er vermıyecek· t d H Ik b ·1 ·ı_~ tte b l 
· B d · eli L _ _J ı___ a ır. a ayı ere şı1U1ye u un • 

tır. ura a, şım ye AaD.U ıurmızı, ma- k f ka l da. 
.. .. . b 1__ I k l b 1 . ma ta, a t on ar . 

Son yagan yarmurlarla Adapazarı- vı, sarı oya Çl1U1rı ara atan u pıya- N l b. b 1 . 
na bağlı Çarha ve Kara Pürçek köy • sastnda satılmakta id~ Bu defa. beyaz 

1 
-b el yapa ım ızc dun akrı edv~rılyor· 

b d 1 . ~ ar, un arı satıyoruz, eme t ır er. 
!erinde bulunan dereler taşm19, seller oya a e de edılmege batlanmış ve nü· 
tarlaları tahrip etmİftir. munesi lstanbul boya tüccarlarına aön· 

derilmiştir. İstanbul boya tüccarları, 
na hiyemizde yapılan boyaların, Avru· * 

Muş (Hususi) - Yağmurların şid - pa boyalarından farksız olduğunu hat· 
detle devam etmeıi yüzünden şehir i· ta Avrupa boyaJanna rekabet edecek 
çinden akan ırmak taşmış, şehrin or· vaz iyette olduklarını bildirmişlerdir. 
tasında bulunan taş köprüyü yıkmıştır. 

Bunun üzerine derhal faaliyete ge
çilmiş, bir günde muvakkat bir köprü 
kurulmu~ ve üstünden otomobil ge -
çirmeğe muvaffak olunmuştur. 

Yağmurlar, tehrin arasındaki şose· 
ler üzerinde de tahribat yapmıştır. Fa· 
kat, pek az bir zamanda tamir edilmiş· 
tir. 

Kızılay menfaatine güreş 
Balıkesir (Hu•usi) - Pazar günü 

Ali Hikmet alanında Balıkesir mınta
kası lik maçlarına başlanmıştır. Susı • 
ğırlık ile imdan birliği maçını birlikli
ler :1 - O kazanmıtlardır. İdman yurdu 
ile idman gücü ara•ndaki maç da :J-3 
berabere neticelenmiştir. 

Kızılay namına yapılan güreş. çok 
zevkli olmuştur. Bir çok namlı pehli
vanlar, gürCf müaabakasına iştirak et
mİlflerdir. 

Sarıköyde mektep ihtiyae1 
Sarı köy (Hususi) - Burada, beş 

sınıflı ilk mektep vardır. Fakat, bu 
mektep ihtiyaca kifayet etmemekte -
dir. Çünkii nahiyede okuma çağında o· 
lan çocukların sayısı bet yüzden çok 
fazladır. Bu yıl bu talebelerin heptini 
okutabilmek için m ektebin üstüne bir 
kat ilavesi kararlaftınlm11ft1T. 

ilk m ektepten, bu sene, 20 mezun 
yetişmiştir. Mektepte, gece dersleri de 
açılmış. ve bir çok kimacler, burada ye
ni yazılan öğrenmişlerdir. Gündüz tar
lasında çalışan köylüler, bu sayede ge
celeri gündelik gazeteleri takip edebil
m ektedirler. 

Sındırgı postası 

-

-~L Hadiseler 
karş1S111d . . -·~ 

Tipler 
-4-

Bu bir futbal hakemidir: 
Yolda yihılr.. C3zleri etraftadır, 

baıkalannın hiç bir hareketini sözden 
kaçırmak iıtemez: sağdan tramvay ıelir, 
soldan otomobil.. Fazla ürkeklik. ıöı • 
tcrmez; ikisinin arasından iirile, kıvrıla 
seçmek i.terk-. otomobilin çamur!:; 
iu d izine dokunur; baiıru: 

- Havai 
Sonra düfinür: kendine dokunan top 

deaildir, otomobil çamurluiiudur. Biraz 
sonra yolda bir :kaza olur, tramvay oto• 
mobile çarpar: 

- Favull 
Yoluna devam eder. Arkadan bir ıeı 

duyar : 
- Be adam ltör mü.ün, 
Hışımla baıını arkaya çevirir: 
- Hakem kör müeün) 
Diyen, maç aeyin:i.ine ballar gibi, 

yük arabuırun ara\>acmna bakar: 
- Ben vazifemi bilirim. 
- Senden lif iatemiyorum. yolun 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 

Sındırgı (Hueu•i) - Yaylacık kö
yünden Musa oğlu Koça Ali kaçak tü
tün satmak suçiyle yakalanmış, adli
yeye verilmiştir. 

kenarına çekili 
Çekilir- Bir cazetecinia elindelr.J ca· 

zetodeki manteti ııörür: 

- Sporcularunıza eün doi· 
du, Hasan Bey 1 

Futbolca Satahaddin, 
Amerikalı bir milyoner kızla 

evleniyormut, 

••. Kaleci Avni de ba~ka 
bir zengin bayan ile bat göz 
olmak üzercı imiı 1 , 

Hasa Bey - Ne sandın 

ya? Bunlar futbolcu oldular 
diye, ömürlerinin sonuna ka
dar topçu vaziyetinde Dli 1,;a. 

1 lacaklardı 1 

Sındırgı - Balikesir postası haftada 
üç giine çıkarılmıştır. Balikesir pos -
tası fstanbul postasını günü gününe 
ayırıp Smdırgıya gönderse İstanbul 
gazetelerini bir gün sonra okumak 
m ümkün olacaktır. 

lzmit postanesinde intizamsızlık 
İzmit (Hususi) - lzmit postaha -

nesinde son günler içinde b ir intizam· 
sızlık göze çarpmaktadır. Postaya ve
rilen ve gelen mektuplar yerlerine geç 
tevzi edildiği gibi bir çok abonelerin 
gazeteleri de kaybolmaktadtr. 

ulngiJtere İtalyaya meydan okuyor.» 

Göıünün önüne bir futbol aahaa ge· 
lir; siyah aömlekli İtalyanlar. üç renk 
formalı İnailizlerle karıı karııyadırlar. 
Kendi de oxtalan nda... Paalar debtet. 
şütler mükemmel, gol üstüne gol olur. 
Kendi kendine söyler : 

- 1 faydi santraya 1 

Yolun tam ortasına çıkar. 

Ynnırıdan bir tramvay ge,ter. 
- İyi amma bu ofsayt oldu. 

Arkadan gelen otomobil frcnlerı sı • 
kar, kornayı çalar; çiğnenmesine ramak 
kalını tır . Kendini kaldırıma, oradan da 
bir dükkô.nın kapısından içeri atar : 

- Gol! iMSET 
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• 
itfaiyeyi kimler, nasıl ve 

"Son Posta,, nı11 müsabakası: -------. 

niçin aldabrlar? 
40 Tarihi Vak'a ve 4o Tarihi Tablo 

22 - W ellington 
Muziplerden biri yakalanınca şunları söyledi:" ltf ai
yenin bir geçişi var ki seyrine doyamıyorum. 10,5 

kuruşa kıydım mı elim telefona gidiyor. Açıp (imdat, 
Taksimde yangın var ) diye bağırıyorum ,, 

Yazan : 8ellm Tevfik 

Elli yıl evvel Ankara yolu 

A nkaraya tren ile en geç on sekiz 

saatte gidilir. Busün yolcu uçaklan 

bu yolu iki buçuk saatte almaktadırlar. 
Eski gazeteci ve saylav Bay Ahmet ih

sanın 43 yıl evvel ccServeti Fünun» da An• 
kara müfllhedatrn adı altında çakmış bir 
ıeyahat notlan vardır. Ahmet Ihsan 1893 
de Ankaraya ikinci seyahati münasebetile 
bu notlan teabit ederken, 1 880 de baba11 
Bay Halidin Ankara defterdarhiı vesile -
aile ve çocukluğunda yaptıiı birinci yol • 
culuktan da bahsetmektedir. 

1880 denberi tam elli altı yıl, yarım a-
11r geçmiftir. O zam~n Andoluda Ankara 
demiryolu yapılma~ar. Yolculuk celin· 
do» denilen arabalarla yapılmakta idi. 
Hattl <elindo» bulmak kolay dejildi. Ta
tar arabası bulmak ta bahtiyarlık aayılırdı. 
Şose yoktu. Yollar bozuktu. Ve Ank~ • . 
raya Bursa üzerinden aidilirdi. Ahmet lh
An: c ••• Ankaraya ilk vuku bulan aeferde 
Burudan her ne kadar lindo ile hueket 
etmit idisek te arabayı tesviyeaiz yollar • 

~· :a&.:-eaı" lf• L--~a 
- _._, ......- dan seçirmek için çektiğimiz zahmet, da-

Dün eaat 1:i raddelerinde, Beyoilu Ve itfaiyeciler, 1erlerine dönüyor • hilde, hatta Ankarada lando görmemi, hal-
ltfaiyesinin telefonu çalınıyor .. ve tele· lar. kın irae ettiği hayret son derece ıedit idi» 
fonda bir erkek sesi telaşla bağırıyor ı • diyor. Borsadan Ankaraya lando ile on 

_ imdat ..• Taksimde yanım varl. Bu münasebetle ben dün, itfaiye aünde aidilirdi. Ahmet İhsan çocukluğun-
) f müdür muavini ~ -refle oörü•mek iste- da on gün ıüren yolculuktan sonra Anka-Bu teliflı muhataptan, te e onun -t • T 

d" rayı uzaktan ilk aördüğü an o kadar se -numaraıı, ve yanaının çıktıX.. apartı - ım. H 
• •• Fak vinmiıti ki on üç yıl sonra: << iuiyatım 

manın adreai alımyor. Bu numarayla at, o: elin teferrüatile hatıra neptımdırn diye-
adr i b. k ed"I" • d - Siz, diyor, beni cevap vermek -

ea n ır enara not ı ıfm en son- rek sözüne ıöyle devam ediyor: uO gün 
f d h 1 l ık b . k ten affedin, ve ıuallerinizi lutfen, be-ra, it aiye er a yo a Ç ıyor, 'r aç Abahtanberi aayet bozuk yollarda yalpa 

dakika içinde de Taksime varıyor. lediye fen heyeti riyasetine tevcih bu- ederek, baı vurarak kat'ı mesafeden sonra 
Fakat itfaiyeciler telefonda adresi yurun. Hem zaten ben, beyanat ver - nihayet arabac.ımız hayvanların baıını çe-

meye selahiyettar deg'" ilim. Jı: k b" · · ··f h" ·ı 'Verİ)en apartımanda kibrit alevi bile ıö- ere ır vazıyetı mu te ıra ne ı e: 
Ben. bu Zl.hniyetin çürüklüg'" iiı1ü is- l E ·· ·· ı d · t" d"y O za remiyorlar. Ve apartımanın balkonla- - ıc ıte nguru emıı ı. » 1 or. • 

nna yıjılan kiracılara soruyorlar: bata çahtmayı faydasız bir zahmet man sözlerinin önnde kapkara bir ıehir 
saydım. belirmiıti. 

- Y anaın nerede) Ve fen heyeti reisine baş vurmadan Aradan elli altı yıl geçmiştir. Bugün A-
Btr münaeebetsiz, bu suali alaya a· önce, baıit sorıularımın cevaplarım, nadolu baştan başa demiryollarile örül -

hp ..:ıJu··yor· k b f mü•tür. Kasabalanmıza birbirine otomo • ... • apı önünde cigara tüttüren ir it aiye "' 
Y ·· "· d l bil, otobüs ve trenler bailamıştır. Ve hu-- an11n yuregım e neferinden almak iıtcdim. O, gazeteci 

ı eün bir yolcu uçaiı eök yüzünden yer )'Ü• Bir yudsma gecikmek enditeaiY e oldugu'" mu anlar anlamaz, yangın kule-
zünün en modern bir büyük sitesi üzerine kıvranan itfaiyeciler, hu cevaptaki sinde fener aörmÜf gibi telaşlandı, ve: 

• doğru inerken, pilot yolculara seslenir: 
nükteyi euecek halde dejildlrler. Ce- - Aman birader, dedi, ben, yanıın- - lıte Ankara! ... 
ne 10ruyorlar: dan korkmam amma, gazeteciden Ür- Repd Ekrem K~ 

-Yani: ((Yüreiim» aparbmamn • kerim. Çünkü bir gazeteci suali, ba- -· ... - ... - ...... ·--·--
da mı>.. zan bir yangın alevinden tehlikelidir. si filan sorulunca sapıtıyorlar da, kan-

- Hayır, yüreiimin içinde!... Fakat iaminden bahsetmiyeceğimi mıyoruz. 
Aklı blııfıac:la .bir zat bu münuebet- vaadedfnce, açılmakta mahzur görme- Yoksa aktama kadar kırk serserinin 

.. mlatahak olduiu cevaha verdik • mİf olacak ki: muzipliğine uğrayacağız. . 
ten 10nra, itfaiyecilere, cevalauaı belde- _ Doiruıunu istersen, dedi, ben- Manıal, tandır, mum kandı) kalka-
iıllkleft nali toruyor: ce itfaiyeye yanıın haber vermenin lıdanberi yangınlar hayli azaldı. Hele 

- Neredeymİf yangın f. y~lunu deiittinnek llzımdır. Çünkü ı~gorta tirketleri iflasa ba!layalıdanbe-
ltfaiyeciler cevap veriyorlar: eğer bu yol deiiftirilmene, itfaiye ço- rı, kundak~ıJaı: da ~~rel~~· .. . 
- Biz de onu toruyoruz ya) luk çocuk eğlencesi haline girecektir. Fakat, tımdı de, 1f8~guçsı;z eeree~~-
Fula uzama an bu konUfJD& itfa .. Aklına Men, telefona aanlıp itfaiyeyi lerde~ ~ahatımız yok. _eçe~ erd~ 11 

y • L-..l-- ld v tanemnı nasılsa ele geç11mıflerdı. He-f7ecllere, bir aeraen taraılllQllll a a • çagınyor. . 
tıldıklarmı anlatıyor. Bereket ki, telefon numarası, adre- rıf: • b" . . f 

Okuyucuların 
Suallerine 
Cevaplarım 

lenizin de 1ardunma iMeyiniz. 

* Ankarada Faik: 

- Ne yapayım) demıf, mm ıt a -
iyenin bir geçifİ var ki, seyrine doyum 
olmuyor. Hele çan aeelerine bayılıyo
rum. On buçuk kuruşa kıydık mıydı, 
gel keyfim gel. 

Geçecekleri yolun üstünde bir kah • 
veye oturuyorum, hem giditlerini, hem 
dönütlerini ıeyrediyorum. Hem bun • 
da kızacak ne var anlamam ki} Bir 
doktoru bir yere çağırsalar ve o gidin
ceye kadar haıta iyi olsa, doktorun 
dövünmesi mi IAzım} 

itfaiyecilerin gittikleri yerlerde atef 

hapoleon Elbe adumdan Fıaneata d6n· 
dükten sonra. sulhu muhafaza edeceiine 
dair eamirni teminatına raimen Pıu.ya. ln
siltere lnallan F ransaya taarruz etmek için 
ittifaklanm yenil~lerdi. F ranea impa -
ratorunun Rusya Çan veya Avuaturya im· 
paratoru ile birlqmek için yaptılt tekllf • 

)eri de bu iki hükümdar seri çevirmiıler -
di. Napoleon için harbetmekten bafka ça• 
re kalmıyordu. Binaenaleyh müttefikler 
hazarhklanm tamamlamadan onlara ayn 
ayn ezmek üzere 324,000 kitilik biı ordu 
ile Belçikaya airdi. 

General Wellington kumandasındaki ln
siliz ordu.u Anverate karaya çılıanlmıftJ. 
General Blucher kumandasındaki 21 O, 000 
kişilik Pru.ya ordusu Ren üzerinde idi. 
Napoleon 16 haziranda Ligny' de Blucheri 
mailup etti, fakat Pru.ya ordusunu tama
men ezmeie muv2'ffak olamadı. General 
Grauchy'yi 30,000 k. ile Pru.yalılann ta• 
kibine memur ederek kendisi lnsilizlerin Ü· 

zerine yürüdü. Wellinaton Brük•el yolu Ü• 

zerinde Waterloo kasabasının cenubunda 
kuvvetli bir mevzi tutmuıtu. 

Harp 18 haziran 1814 de bir pazar SÜ· 
nü baıladı. Ertesi gün mütbit hir fırtına ile 
tufanı andıran bir yaimur yaidı. Waterloo 
ovaaa bir göl halini alarak aakerler su içine 

hattalar. Kunduralannda en afaiı 6ç okka 
çamur kaldıran efrat yoraunluktan ezilmif 
bir halde idi. Bilh.... topçu, manevra ka· 
biliyetini tamamen kaybetmİf, aünefin ye-

ri biraz kurutması için öileden 80nraya k•
dar gecikmiıti. Bu aecikme Napoleonu 
mahvetmiıti. Napoleon lnsilizlere ezi-
ci hücumunu yapamadan manevrala • 
rile Grouchy'i aldatan Blucher onun elin
den kurtulmuı ve Waterloo muharebe mey
danına yetitmiıti. Marep) Ney'ia kuman• 
dasındaki süvariler «bir çelik denizi» gibi 
Wellington üzerine atılmıı, fakat bu mül
hit taarruz kırılarak harp meydanını ter -
ketmiıti. Napoleon da bütün ihtiyatlarile 
Pruayahlara aaldmnak mecburiyetinde kal-

Ankarada Y enişehirde ıı. lL lL: 

Guetede sönliiiinib JUi aize ait de· 
jildir. Zat. anJatbium vak'a ile ı•
zetede halaaedilen vak'a anamda mü -
nasebet te ıörmeclim. Karamanda çekirge mücadelesi 

görmeyince: , . Karaman (Hususi) - Son günler 

JDlfb. Akpm 1ec:li buçukta Pru.yalıları g~ 
ri attıktan sonra hisaa kuvvetlerile lngi 1 
Jizlere aon kat'i hücumu yaptı. lngilizleriıi 
faik ateıi kartıaında bir kaç aaniye içind~ 
ha.. ordulanrun üçte ikisini kaybetti. B~ 
arada idi ki ikinci bir Prusya ordusu harA 
meydanına gelmiıti. Fransız ordusu peripnl 
oldu ve panik baıladı. Takip eden Pruey• 
8livarileri tarafından sabahın aaat ikisin~ 

kadar kılıçtan geçirildi. 28 haziranda Pa
riH dönen Napoleon ertesi sün impara • 
torluktan ikinci defa olarak istifa etti vt; 
Parüi terketeder Rochfoata aitti. Orada"ı 

Ameriltaya geçmek istiyordu. Tarihteki ro

lti artık bitmitti. 
Waterloo meydan muharebesini yük~~ 

mukavemeti ve IOjukkanlıhiı ile kazan ~ 
IDlf olan General dük Wellinıton Napole· 
on ile ayni yalda, 1 7 69 da doimuftu. Bü-1 
tük ihtililden evvel, aakerlik tahsilini Fren-. 
•da Anaen askeri mektebinde yapmııu. 

Daha çocukuk çailannda iken aoiukkanlı• 
Jıiı ve metaneti ile temayüz etmiıti. B~ 

yük ihtilalin arifesinde, Franaamn Hin ~ 
c:liıltan ve Kanada sibi iki müatemlekesinl 
zaptetmit olan lnsiltere ile F ranaa ara .. n"' 
da milli bir buıwnet vardı. Atıl adı Art ~ 
hur Wellealey olan küçük W ellinston, A'lttl. 
ıero mektebine ilk sittiii sün oradaki F ran• 
mz çocuklara tarafından nehetle karl!llan• 
11Ufb. Fak.at yalnız tahsil için aelmit ol ... 
Artlıur bu karplanıt tarzına metanetle v~ 
eoiukkanhhkla mukabele etmiıti ki bili• 
hare ayni meziyetlerile Waterlloda Fran51l 
imparatorunu mağ)Gp edecekti. Ressam 
G. w. Joy bize bu sahneyi aöstermiştir~ 
Küçük Arthur, yeni mualliminin M>rdu~ 
suallere cevap veriyor. Fransız çocuklar~ 

onunla alay etmektedirler. Duvara ((haiıa 

lnailtere = Albion Perfide» diye yazınıtc 
lardır. Sonralan kendisine <c Demir dükJSı 

lakabı verilecek olan çocuğun güzel ve t~ 
miz yüzünden ruhunun metaneti okunmak"! 
tadar. Wellington 1852 de ve Napoleon .. 
dan 31 yıl •onra ölmüıtür. 

Retaei FJao.m Koçu 

Karamanda yeni inşaat 
Karaman (Hususi) - Karamanda M 1 liıM•e ... aliıka ile o1ıuc1...._ Her 

... im ... mm ele Mvsi ........... ol -

Maamafib size fikrimi IÖylİJe,İm. Ben
ce İf mahkeme1e kadar aluettikten, lnz 
da aizi hu kadar lif .uiJeıe diifürdük
ten aoma, arbk OD1IB aöaiine kamp tek
... ODUDla .......... kallınnalc to
culdulc o .... a- .. maca-a11 bu b· 
darla lcapanmlf teWdü ecl.U ve ar • 
blc üurinde durmaJDL 

- Vah vah Yangın yokmuf. dı- h da •-· 1 h )" .. h. 
• . • • • .. d ... "ld" H 1 zar n çeıurge er ma su ata mu ım imar ve İnf8. faaliyetine hararetle 

ye üzülmelerı de dogru egı ır. a - "k d k ed" ) B 
. I b" f k" · ~ _ mı dar a zarar verme t 11 er. u devam edilmektedir. Cumhuriyet mt-y-··-sini .... Seqinisi, ..... tloi-

,_ ..,... ..... ı&termelı .. o -

- OJUDalil haline pl.neje IUI ol • ...... ~ •ta elmipiai.. lrluılder 
....,. .. mahlUldard ... Bu ...... ...,..,_ 

... İllif ........... - hüm. .. , ... 1ar. 
.. ....,.._ .Çllıtllıt.a IO .. ..lenme

m hlairiıııi • c1e1a .a istemekle ilcinci 
~ 7apmııpmnı. o ..... ela fmt itil
-., fİmclİ Dİfana JaMfllllJOI'. 

Bence ha adam malıaaclanı aldljl va • 
aiJetle açlkça ıöstermİftİt". Mabadı ev
lewıwk deiil, sizinle laot vakit ıeçir -
mek. aafnua devam ettiii müddetçe on-
tlaa istifade etmektir. Anlaftıimnı: evaa
fl haiz bir lmm höyle bir erkeibm zev-

ldıne alet olmaaı 1uıkbr, biru Pddel 
~ ve nipnlanmalıta delil, ni-

lrih olmüta w ediniz. Ba •••ta ili-

* <1Bir ıençle aevifiyorum. Evlenm-.11 
de dütüaii)-oruz. Yalnız bu aencin ih· 
tiyar, haatahkla bir babası ve dört tane 
küçük kardeti var. Bunların hepsine 
'bakmaia mecbur. Kazancı mahdut. Ev~ 

lenirsem ben de bu çocukların yanında. 
belki de onlara annelik ederek yata • 
mağa mecbur olacaiım. Bu hal beni kor
kutuyor. Siz ne derainiz) 

Nuriye 
Mademki •oıbtoraunm, ayn ya • 

tamak prtle evJemneie razı olana eY• 
lenininiz. Aksi talcdinle ihti1ath •re • 
lcet edin, clalaa iJl olar. TEYZE 

bukı on ar, ır a ırın yangına ugra .. d h" d . d" k d .. ··ı 
d k h 1 yuz en fe ır e şım ıye a ar ıoru • da dak" 1t· t ht L ld" .. mamıt olmasını, a eta su utu aya . . . . . . nın ı es ı a a &epen ı, agaç 

telakki ediyorlar. h> memı' b1r faalıyetle ç_e~l1gel~rın ımha· destekli helvacı ve bakkal dükkanları 
G .. .. ya mantıg"ı} Açık ıma çalışılmaktadır, ıyı netıceler elde k I L-&-- L! __ ._ I 

oruyoraunuz edT yı tırr mıt ve ~ uuıa111r yaptm mıf'" 
ao""zler bize on buçuk kuruşa bofubo- ı ıyor. b c:....ı.. ~-L! L___ d""kk" 1 
e ' H 1 ·· be ı · "d" · b 1 h r. ~•l1\EU JU11J11P u an 8 .. una on iki mahalle dolaftırdıktan ava arm rutu t ı il lfl u yı ma - . 
' · · ı· · · k f d h ı Di'" n da llhht ve aari bır ,ek • sonra üstelik neredeyse bır de tarzıye ıu ıçm ço ay a o muftur. ger . 
· ki ı Sö" ··m ona iyi niyet bes- yıllara nazaran çok daha fazla mahıul le aokulmUfhır .Burada keçı eti ıstcyece er zu . 
Jiyen muhabirlerinden çektiklerimiz de alınacağı umulmaktad11. Çiftçi büyük 20 koyun ve kuzu etleri de 25 kurufl' 

caba.. bir memnuniyet ıöstennektedir. eatılmaktadır • 
Geçenlerde bu civarda bir yere çağ-

rılmıttık. Ne yangın vardı, ne bir fCY· doğrudur. Beyoğlu ~tfa~yesi: dün alda
Meğer, bize telefon eden ifık, bir tılmıttır. F~~~t .. bu, ,'tf~ıyenın ~u?~lu .: 

evdeki kırmızı abajörü alev eanmamıf fundan berı uçuncü, nıhayet dorduncu 
"' iğfal hadisesidir. mır. 

,,._ - Bunun tamamen önüne acçme .. 
Belediyenin heyeti fenniye reisi nin çaresi yok mudur) 

Hümü ise, bilakis çok nikbin: Heyeti fenniye reİ'Iİ, beni ümide 
- Yakıl, diyor, son aldığımız haber dütüren tereddütsüz bir kat'iyetle: 

- Vardır 1 diyor, 
Merakla soruyorum: 
- Nedir} 

O, gülerek verdiği bir cevapla az ev• 
velki ümidimi söndürüyor: 

- Şehirde içtimai seviyesi düşük 
inean bırakmamak 1 

Selim TEVFiK 



12 Haziran 

Casus yetiştirmeğe 
mahsus mektepleri 

gezenler neler görürler? 
Bir casusun mektebe alınırken geçirmeğe mecbur 
olduğu imtihanların isimleri : Ateş, salıncak, göz 

terbiyesi, lskoçya duşu 
Büyük harpten sonra. casusluğun herkes 

tarafından yapılamıyacaiı kanaati umumi· 

leşmiştir. 
Çeşit çqit casuslar -.ardır. Kimisi, hü

kumet merkezlerinde, hrka karargahların• 
da, bürolarda, vesikalar ve evrak üzerin· 
de çalışırlar, kimisi de tüccar, mühendis, 
gazeteci olarak ietihbaral işlerinde hizmet 

ederlt:r. 
Casusluğu kcndilenne meslek edinen • 

lerin cemiyetleri ve firketleri de vardır. 
Umumi harp esnasında Fransız r.rkanı 

harbiyesinde, ikinci ıube ıefliiine ıetirilen 
kumandan Ladoux cımnlu1da hiç müna • 
ıebeti olmıyan bir adamdı. Ve bu yüzden 
çok sıkınblar çektiğini itiraf etmit. ve Al -
Jnanlar tarafından bir hayli de atlatıldığını 
aaklamamııtır. 

Casusluk Fransada zayıftı. 
Oijonda açılan casus mektebi talebele· 

rine lazım ıelan tedrisatı veremiyor, ve 
Fransızlar Almanların brp11nda zayıf ka· 

lıyoılardı. 
Alman casus tetkilltı baıında o· 

lan kolonel Nikolai lnsi}ia casuslarının tek· 
nik bilgilerini methederek eliyor ki: 

Londradaki casus mektel»i 5 11nıftan mü
rekkeptir. Bir caıusun faaliyet eahasına çı• 
lı:abilmesi için hu sınıftan seçerek mezun 
olması ]bua .. lmektodU. 

Entelllcena eerviae dahil olan bir insan 
lnıiliz yüksek mahaflllnde llürmetlc takdir 

edilmektedir. 
Casualarm •tiaaaa: 
Casus namlle ortaya pkan bir insan es· 

kiden ca1U1luk iılerinin laer çeıldini yap:\· 
nrn :zannederdi, buaün oaauıluk muhtelif 
ihtisas koUanna aynbrufbr. l:ııu lüzumu ilk 
defa lnııiltere duyarak. harpler için, mü· 
lı:eUef bir cuue ordusu meydana ıetirmiıtir. 

~auslann ioJacle kimya itlerile, radyo iıle
rile, elektrik. mekanik it}erile, mefgul olan
lar, gazeteci bhfma bDrilaerak münhasıran 
llavadia çalanlar yetiftirilmittir. Casus ol
lnak için e-nell rulıt •e Hziyolojik İmli -
l.anlar ıeçiren namzetler 'bu imtihanlarda 
ınuvaffak oldukları takdhde, tedrisata 

l.aılamaktachıtar. 
Alet: 
Bir caau.aD en helll ltatb hasleti so -

İukkanh olmaadır. Fakat eoiukkanlı de 
hıek halSU olmamak demek daiildir. Ve U• 

llutmamalıdır ld bir c.....aa aoiukhnlılık 
lı:adar, hueu olması da l&mrıdır. 

Casus, katla göz al'UIDda, ant bir in • 
tikal ile hattı hareketim tayin etmesini bi
lecek, yırboa, hırçın, ve arasında einirli, ve 
'1aima fesat, yani dalına fenalıiı bekliyen 
bir vaziyette hazır bulunacaktır. 

1lk tecrül>e ıöyle yapılmaktadır: 
Casus hir kafilenin içine konmakta, bu 

kafile yolda ciderken birdenbire beş on 
el ail&h sui duyulmakta. n kafilenin için
den beı kip derhal yere yuvarlanmaktu, 
civardan yetİfOll doktorlar, vurulan insan
lann üzerine eiilerek onlan muayene et -
tikleri a~a da, ıene psikoloji ve sinir 
hıütehassıslan casusu muayene etmekte -
dirler, Bu bir oyundur, fakat casusun bu 
oyundan haberi yoktur. 

Salıncak - imtihan: 
Bu imtihanda muvaffak olan casus der

h•l ikinci hir imtihana tabi tutulmakta, ~a
ırus namzedi haı aşağı bir aalıncaia konul
makta ve ealmcak tam hızını aldıiı sırada, 
lı:alblnin, clierlarinin, mafsallarının üze • 
rinde ıiımit l&.ttk konulan casus namze -
dinin kenc:llaini salıncaktan atması emre • 
dtlrnektedir. Bunu muvaffakiyetle başaran 
t•ıus trenlerden, otomohiHerden icap el· 
tiii zaman kendisini atabilecek. demektir ki, 
hir casus için en ziyade llz:nn olan vasıf· 
lard•n biri de çevikliktir. Casus bundan 
lonra, duvarlan aşmaiı, otomobile ıııçra
l'tıasını · öirenir ve bu ameliyeleri yapar • 
iten elinde kronometro tutan müşahitler 
harnzedin bu iıleri azami .üratte yapma -
•ına dikkat ederler. Bütiln otomobillerin 
ne tekilde kullanılacaiı da kendilerine öğ
~etilir ve dünya yüzündeki bütün otomo-

il rnarkalan hakkında kendilerine lazım 
lclen dersler verilir. 

b· Bu işlerde de muvaffak olan casus yeni 
dır tahammül imthianına 90kulur, İskoçya 
A. Uşu denilen bu yeni imtihan ıöyle olur: 
il darncağız lmk derecelik 1Uyun altına so· 

ulur. Orada bir kaç dakika pişirildikten 

Cuusfann çaldıkları maf6mah saklamak 
için kullandıkları vasıtalardan bir kaçı 

sonra, ıu, birdenbire soiutulur ve adamın 
batından aşağıya bu sefer sıfır derece so
ğuk su dökülür. Müşahitler, namzedin diş
lerinin birbirine çarpıp çarpmadığını, ne 
derece titrediiini, baiırıp bağırmadığını 
tetkik ederler. 

Göz tarhiyeıi: 
Casus her gördüğnü kaydedemez. Bir 

çok ıeyleri de zihnine nakşetmek mecbu
riyetindedir. Mesela bir fabrikada dolaşır
ken makinelerin nasıl iılediğini, bir tez • 
ııahta yeknazarda kaç amelenin kaç ton· 
luk bir gemi iskeleti üzerinde çalıştıklarını 
anlamalıdır. lnıa edilen ııemının hangi 
saçtan ve kaç santim kalınlığında olduğu
nu, bir mazot tankının zırhlannın kaç san· 
tim olduiunu, bir yığın kömürün kaç ton 
çekebileceğini dedıal kostircbilmelidir. 

Casusun liaan bilmesi: 
Casuslar çalışacakları memleketin Hsa· 

nını iyice öğrenmekle mükelleftirler. Bir 
kere yalnız lisan meselesinden dolayı, her 
casusu, her memlekette istihdam etmeğe 
imkan yoktur. Bundan başka, gene her ca
susun bir sürü de yardımcı lisan öğrenmesi 
muhakkak lazımdır. Lisanı öğrenirken 
sürati intikal temrinleri de yapmak için mü· 
teaddit lisanlara aşina hocalar bunları 

karşılarına alırlar, kendilerine İngilizce sual 
sorunca, onlar o sualin cevaplarını fran -
sızca, İspanyolca, rumca, ilh .. lisanlarda ne 
kadar seri cevaplar verdiğini tetkik eder
ler. 

Aldatma dersleri: 

Casuslar bilhassa muhataplarını aldat
mak hususunda usta olmalıdırlar, meşhur 

Alman şairi Heinriche Heirenin oğlu olan 
Frank Heire bu vadide üstat sayılabilir. 

Frank kendisini Fransız casusu olarak gös
termiş, imal ettiği gizli bir ittifaknameyi 
Fransızlara satmış ve Fransızların da bu 
ittifakname ile aldanarak büyük zarar gör
melerine sebep olmuştur. 

Bugün kendisini tekaüde çeken ve bir 
zamanlar Pariste Almanların hesabına, ve 
Berlinde de Fransızların hesabına çalışan 
maruf bir casus, Alman ve Fransız me • 
murlarını üstüste aldatarak atlatmağa mu
vaffak olmuştur. 

Casus yamaklarına, evvela yazılarını 

değiştirmeleri öğreti~r. Bilhassa, hakikat 
ile yalan havadislerin birbirlerine karıştı • 
rılarak, yazılmaları talim ettirilir. Mesela 
45 santime bir kibrit kutusu aldım de • 
diğiniz zaman muhatabınız 45 numaralı me
murdan bahseıtiiinizi anlamalıdır. 

Yetişmiş bir casus iyi fotoğraf çekmt" • 
sini, yüzüğün, anahtarın, ökçenin içine kn
ğıt saklamasını bilir. 

(Devamı 9 uncu sayfada) 

SON POSTA 

l
1 

____ T_ı_hh_i __ b_a_h_is_Ie_r ____ ı 
Ruh hastaları 

- 3 

Kokain deliliği 
.MUnevver bir hastam ağlıya ağlıya 
anlatıyordu: Kokaine üç sene evvel 
bir Beyoğlu Aleminde alıştım. Bu 
ytızden her şeyimi, hatu\ babamın 
evini ~ııllım. Annem kahrından öldü. 
Nihayet yirmi iki yaiında tam ma-

naslle bir ahll\k dUşkUnU oldum. 

Bugün dünya medeniyetinin temelleri
ni çürütecek kadar salgın bir keyf hastalığı 
halinde insan kitlelerinin zayıf iradelerine 
ve dimağlarına doğru yürüyen ve yerleşen 

bir zehirdir. 
Bu zehrin yapıldıiı yer Avrupa mede· 

niyet merkezleri; yetiştiii toprak ta And 
dağları Afrikanın mukaddes diye tanınan 
bazı topraklandır. 

Bu topraklardaki vahşi kabileler mu
kaddes ağaç ismini verdikleri Eritroxileu 
koka adındaki solgun yeıil renkli bu neba· 
tın yapraklarını taze iken çiğnerler ve cen· 
gi.verlik, kahramanlık, pehlivanlık tecrÜ· 
heleri yaparlar. Ölülerinin ağzına bu mu· 
kaddes yapraktan bir tane sıkıştırmadan 
toprağa gömmezler. 

Hasad zamanları tertip ettikleri ayin· 
)erde Avrupalılara sattıkları kuka yaprak· 
!arından aldıkları altınları boyunlarına ger· 
danlık. kollarına bilezik diye takarlar. 

Vahşetin medeniyet ile bir mübadelesi 
ve beşeri kitlenin hastalık ile sıhhat ara· 
aında bir mücadeleıi hududunu çizen ko· 
kain kullananlardan ziyade kullanmayan
ların kasalarını dolduran bir servet vasıta• 

sı olmaktadır. 
Yalnız hastalıklarda sancılara karşı 

kullanılan, diı hekimliğinde bin bir azap 
içinde dişlerinden muztarip hastalar• 
da uyuşturucu tesirinden istifade edilen 
kokain her hükumet kanununda keyif va· 
11ta11 haline girmemesi için şiddetli ka· 
nunlarla yasak cdilmi§ berbat bir zehirdir. 

Sayfa 1 
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Sadakatsız kadm öldürülebilir mi? 
Bugün de muharririmia halkımJza fu suali aonnuf(ur: 

- Bir koca karısını itıkıyla cürmümeıhut halinde yakalana öldürmek ı..ldıı 
mıdır? Ayni va.ı.İyette olan kadının da ayni haklan varımdır? 

Halkın verdiii cevaplan apiıda bulacakamız: 

ŞaiT Hü•eyin Rilat ı 
- Çok acı bir sual. J. 

nanınız kaçamaklı cevap 

vermiyorum hissimi aöylü· 

yorum. Eğer izdivaç bir 

bakkal alıı verifiyae öl

düren hangi taraf oluna 

olsun bence katildir. Fa

kat ortada gönill meselesi 

varsa iı çok detifİr ve bu 

değişmede nikahı ikinci 

derecede kalabilir. 

Şaplıacı Bayan Dora: 
- Bu kadın jçin de er· 

kek için de bir namus me• 
aeleeldir. Ve namus meıe· 
leeini herkes kendi an)ayı
ıına söre temizler kadın da 
erkek de birbirlerini bHyle 
sadakataialik ederlerken 
)'akalarlaraa kendilerini kay 
bedebiJirler. Bu anıda ho· 
ıanmak. vardır. Ve ne ka· 

danın ne de orkeiin dllerl· 
ni bu tekilde aldatmasına 
ht9 hlr ıebep yoktur, 

Ş.hremininde 

Rwu 
Bay 

- Bu bir ictihad me• 
ıeleeidJr. Herkes böyle bir 
l.&diae karşısında ayni ha
reketi yapmaz. Bazı insan 
asabiyete kapılır iradei 
cllz'b'oai bile elinden gi
der ve bunu yapar. Hal

buki soluk kanlı dtltüne· 
cek olunursa ahllkaız ve 
aadahtılz bir kadın ~n 
hlr erkelin elinl kana boya• 
maaı dolru delildir. 

İnsan dimağlarının ve karakterlerinin 

ekseriıi bir takım itiyatlann esiridir. Koka· ı 
in alııkanlığı itiyad sahibi olanlarda daha 
çabuk tesirini ve nüfuzunu yapıyor. Bilhas· 
sa ruh zaafına mahkum olanlar bu zehirle 
pek çabuk arkadaş oluveriyorlar. 

Simitçi Bayan Hilt
met: 

.«afÇll Bay Şliltrli: 
- Bir ulum11. doiru· 

dur. Çünkü bu bir ıevgi 

m-.1 .. idir. Kadının da, 

erkeiin de kendi karı veya 

kocasına bu halde bir baş-

Beyazıt arabacıla
rı ıc1.... memuru s,;y Bizde vaktiyle iıtipdat zamanında zeh· 

rin lirayetinden yılan hükümdarlar taba· 
bette kullanılmasını dahi menetmiılerdi. 

lııgal zamanında bin bir feliı.ket arasın
da Varangel kaçakçılarının ve Beyaz Rus
ların avuçları içine airdi. Kokain, Beyaz 
enfiye, kar, pirinç unu, koko, tuz isimlerini 
değiştire değiıtire bir çok ailelerin, cemi
yetlerin üst ve alt tabakalarına kolayca 
yerleıti. Battan çıkmış ıüzel Beyaz Rus 
kadınlarının barlarda, birahanelerde, hu
susi lokantalarda, otellerde bir tılsım ha
linde dağıttıkları bu tozla zenıin ve asıl
zade diye tanınan, temiz aile ıençleri ba,. 
tan çıktı. Onları aııladılar, zehirlediler ser· 
vetlerini ellerinden aldılar. Bir çok mes'ut 
yuvaları söndürmeğe uğraıtılar. O zaman 
felaketi; kadın, töhvet, keyif, atk hulyası 
ve net' esi içinde hissedemeyen ve bu uçu• 
ruma kendini kaptıran gençler nihayet so
kaklarda dolaıtılar. Tılıımlı toz elden ele 
dolaıtı dünkü zengin ve münevver genç, 
artık köşe başında kokain satıcısı, kadın 

dellilı, umumhane kapıcısı oldu. 
Çok az bir zaman içinde ls•nbul so

kaklarından Anadoluya taıınan bu zehrin 
şurada burada, ııenç mekteplileri, san'at 
sahiplerini, içtimai mevki sahibi aile reis· 
!erini zehirlediğini vak'alar halinde aör
dük ve işittik. 

Kokain ... Alman fabrikalarından saf 
bir iliç halinde dağıldıktan sonra bu itin 
zevk tarafını dü~ünen muhtekir bazirgan· 
laıın eline geçti, onlar da ruh hastalığıyla 
malul zayıf iradeli ve zevk ve hevesine 
mahkum ıençlere ekseriya tebeşir tozuyla 
karışık bir ş<'kilde ve oldukça fahiı bir pa· 
ra mukabilinde ıizlice satıyorlar ... Seyyar 
zehir satıcıları tramvay mevkilerinde, bü
yük ve maruf otellerin, ıazinoların kapı
sında duruyor, zahirde çiçek, kağıt, zarf 
satar ıöründüklcri halde hakikatte kokai
ni paketler içinde hususi işaretlerle alıcıla
rına veriyorlar. 

Kokain zehri doğrudan doğruya kanı 
zehirliyor ve dimağ hücrelerini çürütüyor, 
sinirleri bozuyor, karakterleri değiştiriyor. 

İnsanı serseri, hırsız, aptal ve bunak yapı· 
yor. Kokainle zehirlenerek timarhanelerde 
kalb ve dimağ sektesinden ölen gençler 
eksik değildir. 

Kokain alışkanı; parlak gözleri, büyü
yen ııöz bebekleri, kendine mahsus salla
narak havaya adım atar aibi yürüyüşü, 
toprak aansı donuk rengi, etrafı çürüyen 
göz kapaklarile daha uzaktan tanınan bir 
tiptir. Yanına yakla~ır ve konuşursanız, si
ze azametli hikayeler anlatır. 

Kokainman bir bo~boğazdır. Geveze-

- Erkeğin lr.arıeını bu 
vaziyette yakaladılı za. 
man öldürmek hakkıdır. 

Çünkü o namuıunu mu
hafaza edecektir. Kadın öl-

Necip: 

- Öldürmek doiru ve 

medent bir hareket deiil-

düremez. Buna aalahiyetl kaıile yakalarsa kendini 
dir. Böyle ıeylerin cezasını 

devlet verir... Kimsenin 

kimseyi cezalandırmala 

hakkı yoktur. Böyle bir 

yoktur. Çünkü onun i- kaybetmesi mümkündür. 

çin bu bir namus meselesi Fakat hir de insanlık bakı
deiildir. Bir kadının ko

mı var. Bu bakıma söre 
casının haıka bir kadın· teYe .. bit olan kocanın 
la beraber oluıu Ladının de kansını bırakma11 ve 

.ıt yapacağı en mantıklı ve 
namusuna leke aetinnez. •urmaması daha doirudur. 

Kadın severse o zaman Bir erkek namusunu kirle· 
en medeni hareket o ka

:hru terketmesi, onu boaa

masr, onu hayatından u

zaklattırmasıdır. Zorla gü

zeJlilı: olur mu} 

baıka.. o 281J!an o da ten kadını terketmekle de 

l ıevıi ile kendisini kaybe- o namusu temizleyebilir. Fa 
se mazurdur. Bilmem dü· kat sevgi olunca iı değişi-

ıüncem doğru mu} yor. 

dir, dedikoducudur, yalancıdır, ahlaksızdır. 
Kıakançtır. Geçimsizdir. Ruhan o kadar 
hastadır lU sözlerinde hakiki bir İnsicam 

bulamazsınız. Karııık düşünceli kararsız

dır. Fakat kokain tılsımının kurbanı olan 
bu bedbahtı zamanında kurtarmalt biz ruh 
hemikleri için o kadar ıüç bir iı delildir. 

Kokain tozunu aünde bir ııramdan on 
ırama hatta yirmi ırama kadar kullanan· 
lara tesadüf ettik. Daimi kullananların 

kalb uzuvları hastalanıyor ve bir keyif a• 
leminde kalb sektesinden öldüklerini tes· 
bit ediyoruz. Bunlar adeta canlarını ver· 
dikleri kokaini baş parmakla ıahadet par· 
maiı arasındaki müselles boıluia yerleıti
rerek kokluyorlar. İlk saniyelerde beyinde 
bir açıklık, ve neş' e hisleri duyuluyor. Da

kaç saat geçti ve nihayet sarhoş gibiydim. 
Mütemadiyen konuşuyor bağırıp çağrıyor 

ve bu ilk tanıdığım düşkün kızı ayni oda
daki arkadaşlarımdan sebepsiz kıskanıyor• 
dum. 

- Ne kadar devam ettiniz} 
- iki sene, genç kadın başıma bela ke-

sildi. İ§imi bıraktım ... Evden pansiyona ta· 
şındım babamın evini sattım kahrından Ö· 

lünceye kadar annemin semtine uğrama· 

dım. Bütün arkadaşlarıma, beni seven ve 
tanıyan kibar dostlarıma düşman olmuş

tum. Onlardan kaçıyordum. Nihayet yirmi 
iki yaşında gördüğnüz gibi, bir budala, 
bir ahlak düşkünü oldum. Erkeklik insan· 
lık hislerim zayıfladı. Beni kurtarınız! 

Tedavi ettik, zehri ter ketti. Biz ruh ve 
ha sonra toza devam edildikçe bir tepinme sinir hekimleri buna benzeyen kadın, er
ve hareket fazlalığı baalıyor ve nihayet u· kek, işçi, memur, sınıftan birçok ha talara 
yuşukluk hasıl oluyor. her zaman tesadüf ediyoruz. 

Kokaine alışanların çoğunda hezeyan· İçlerinde şifa mües5eselerinde tecrit e• 
lar vardır. Kulaklarına yabancı sesler gelir dilerek kurtulanlar eksik değildir. Kokain, 
ve vücutlarının üzerinde bitler yürüdüğünü müzminle§memiş, lı:albdc, ve dimağda tah
zannederler, onları eJJeriyle toplamağa ribat yapmamış iıe ku,-vetli bir bakım ve 
başlarlar. irade hükmüyle ve kontrol ile kurtuhış 

ilk zamanlarda şehveti kamçılayan ve mümkündür. 

bilhassa kadınlarda fazla şehvet yüzünden Bu dert bütün bir cemiyet işi olduğuna 
fuhşa ııevkedecek kadar münebbih tesir göre insanlığı dejenere eden bu zehirle mü
bırakan bu beyaz toz bir zaman sonra ta· cadele zaruridir. 
mamcn erkekliği ve şehveti söndürüyor 
akamet yapıyor. Kokain yüzünden erkek
lii(i zaafa uğramış münevver bir hastam 
anlatıyordu: 

- Beni bu belaya üç sene evvel bir 
Beyoğlu aleminde alıştırdılar. Gizli bir ev· 

de genç ve ıüzel kızların davetine gitmiş
tim. içlerinden bir tanesi bana bu beyaz 

tozu parmaklarının arasında enfiye gibi 
çektirdi. Kendimi tahayyül etmediğim çıl

gın bir zevkin bo~luğu içinde buldum. Bir 

Zayıf iradelileri bu zehre alıştıranlım 
bir katil. bir canavar cezalandırır gibi ,id 
detlc cezalandırmak kanunun ve cemiyetin 
vazifesidir. Bu suretle büyük bir tehlikenin 
belki de önüne geçmek daha kolaylaşır. 

Kokain felaketine uğrayanlara hitap e· 
diyorum: insan kanını emen ve tdvi e· 
den bin bir mikrop ve hastalık zehri kafi 
gelmiyormuş gibi bir de keyif diye bu mel· 
un zehri kullanmaktan kendinizi koTUyu• 
nuz. Doktor Etem Vaaaaf 
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lzmirde başkasına benzedi-j 
ği için iki defadır yaralanan 

Haaran 12 

Tekrar konuşmanın sırası artık geldi! 
adam (Baıtarafı 1 inci aayfada) 

KAN KONU MAZ! (Baştarafı 1 inci sayfada) Viyana takımı ile yapılan müsabakalardan sonra Bcrlinde yapılacak fut-
diasına göre ortada müessif bir yanlış- bol tumuvasmda Türk milli takımının nasıl bir derece alacağı basit bir 

Son Postanın Edebi Tefrikası: 14 --
lık o1muş'tur. Hasan, tüccar A1yotinin hesapla meydana çıkabilir. Mesela bir Ti.irkiye - Almanya, Türkiye -

oğlu zannile Alfred'i takip etmiş ve Avusturya, Türkiye - Çekoslovakya. Türkiye - İtalya veya Macaristan 
arkasından yetişerek yaralamıştır. An- maçı mutlak surette 19:!8 de Amsterdamda yapılan ve 7 - 1 gibi feci bir 

« Almak ta Allahm emri, bo- da politikadan söz açmaz. Onun us - cak yaraladıktan sonra Alyotinin oğ • 
mağlubiyetle neticelenen Türkiye - Mısır maçından çok daha feci netiı;:amak ta .. » Mahallenin namu - taya okuttuğu ve verdiği kitablar fel- lu olmadıgwını anlamıştır. 

r• ccler verecektir. sunu kurtarmak için de olsa yapmama- sefeye, ahlaka, dine, edebiyata ait şey- Zabıta bu ifade üzerinde duraıak 
fıydım bu işi! Değil mi? Ama bak Se- lcrdir. Ve sözleri hep, !her şeyin nisbi Hasanm sabıkası olup olmadığını areş- Ne teşkilat içinde, ne de t~kilat dışında ıbu neticenin başka türlü o-
lim, git Ali ustaya da söyle, Feyzi kal- olduğuna, inandıldanmızın inanılma- tırmış ve daha şayanı dikkat bir ip uou lacağını iddia edecek bir t:ek ferd tasavvur edemiyoruz. Varsa kendisi-
faya da. Hasana da... ğa layık olmadıklarına, kainatla alay elde etmiştir. Hasan geçen sene tüccar le ,şimdiden bahse girişmeğe amadeyiz. 

Selim birden bire itiraz etti: etmek lazım geldiğine dairdi. Alyotinin üzüm mağazasında çahş - Tıürlt futbo1unun Bekir. Zeki, Nihatd Alaeddin gibi en maruf oyuncuları 
- Hasanı karıştırma bu işe usta, - Cevab vermedin usta! ittihatçı makta idi. O zaman ilaksız yere işin - yetiştirdiği bir zamanda Çeklere 5 - 2, Mısırlılara 7 - 1 mağlup olan 

artık çıraklara da, çoluk çocuğa da mısın, ltilafçı mı} dedim, sana! den çıkarıldığı için onun yolunu bek- Türk milli takımı bugün iBerlinde yüzde yüz kat'iyetle ~ok daha müş-
hesab verecek değiliz ya 1.. - Ne lttihatçıyım, ne ltilafçıl )emiş ve Alyotinin oğlu zannile yine kül vaziyette kalacaktır. 

- Neden) Çıraksa ne çıkar) O da - Öyleyse neciain) Alfced'i yaralamıştı. O zaman Hasa - Oyun lc:a'biliyetlcrini, tecrübe ve görgülerini arttırmafannı utediğimiz 
insan değil mi) Hem o da onun peşine - Bilmemi nın deli olduğu anlaşıldığından serbest futbolcularımızı KacMcöydclci kampa lkoymah, Yugoslav milli takımi-
az mı takıldıydı) Sen git hepsine aöy- - Amma yaptın ha usta! Sen de bırakılmıştı. me çarpıştınnalı, Bcrliııde yapılacak futbol turnuvalarına götürüp ıey-
le, ben aldım, boşamıyacağım. Bu bir. bilmem dedikten sonra... Filvaki Alfred, Alyotinin oğluna ırettirmeliyiz. Bunları yapabiliriz. Fakat onları müsabakalara sokama-
Sonra bu i,şi, sana o gece de söyledi - Halbuki usta, kendi de niçin oldu - ,ayam hayret derecede benzemekte - yaz. Sokmamalıyız. 
ğim gibi, sade mahallenin namusu - ğunu bilmeden, ne İttihatçıydı, ne iti- dir. Bu benzeyiş onun iki defa yara • ı Kayakçılarımızı dillerine do1ayan ecnebi guetclerinin ncşriyatt hali ku-
nu kurtarmak için de yapmadım. Tut- lafça.. lanmasına sebebiyet vermiştir. Zey - laklarımızda çınlıyor. Olimpiyat direğinde Türk bayrajını bütün bay-
kun da değilim. Ya, öyleyse neden mi, Yorgancı Selim iarar etti: bek Hasan tevkif edilmi,tir. rakların altında sallanır görmek istemiyoruz. Hayu-, futbolcularımız 
diyeceksin} - Alayı bırak be usta! Korkuyor 1 1 Berlin olimpiyatlarına iştirak etmiyecCklerdir. 

Selim be! Haylaz çocuğun biri bir mutun yoksa L " Balkan arda harp o maz, r..---
kedi yavrusunu tutup, senin gözünün Nuri usta, sanki çınl çıplakmış ta, a vrupadan endişe ediyoruz,, • db• 
önünde dereye atsa, sonra een elini deriıine kızgın demirle damga vurulu- Ba§tarafı 1 inci sayfada) lngı•ttere zecrAı te ır-
şöyle uzatmakla hayvanı kurtaracağı- yormuf gibi irkildi: ccAvrupadan endişe ediyoruz. Fakat 

nı bilsen, uzatır mısın elini uzatmaz - Niye korkacakmıtım? Balkanlardan ve kendimizden emı - 1 d • 1 
mızın? - Öyleyse .öyle iÖrelim, necisin? nIZ)) er en vazgeçıyor. 

- Uzatırım! ittihatçı mı, itilafçı mı? M. Titülcsko Balkan antantının ln-
- Ama kedi elini tırmalasa, dile Uıta hala derisinde ,«korkuyor mu- giltere, Fransa, Almanya, İtalya, Sov-

gelse de,: <(bırak beni be adam belki sun?» sözünün acısını duyuyordu. Dü- yet Rusya gibi büriin devletlerle dost 
ben beni buraya atanı hala severim, fÜndü. Y orıancı Selime niçin ne İtti - olduğunu ve dost olmak tstediğini an
sen benim işime ne karışırsın, bırak hatçı, ne de itilafçı olmadığım bir cüm- tatmış, bunu müteakip Balkan antan
burda öleyiml> dese, yine kurtanr mı- leyle an1atmak inecli: tı dev1et1erinin huku'k müsavatına, ha
sın? - Ben, dedi, ne lttihatçıyım, ne İti- kimi yet haklarına tam bir hürmet gös-

Selim bu birden bire dile gelen ke- lafçı, ben tornacıyım. Tornacı Nuri terc:liğini .söyleyerek «İştirak ctmediği-

( B.ftarafı ; uıcı aayfada) 

lhSün ı.......- 1ııtitiin bedeli secri tedltideri bWu-* ıicııİD lııir femıiiil W
maktan İINu'lil:lir. 

Avam Kamarasaada dünkO konuşmalar 
Mister INed ~'nin ıaöylediği natuk buıiia Aftllll K..ı.._ıaclıa _,,,. 

zaubabaOldu n meb'aalardan IHri Çemberlein'nin sözlerine ipretle «ltu .ösl• Wlr;6-

mdİa 9İyaaetİaİ tamil ediyor mu?» aualini ıordu. Miıiter Bald.in ~ 'bulu• 
narak laa ı •tte'-alana ,UU malaiyette olduiuna, hükümetiıa ~ .. uw- ~· 
..qlriil ....,elelwle ~ bulundojunu, yakında harici siyaset haldaMla ..:life 

cli hikayesini pek anlamadı, bele ke- usta 1.. miz işlere ait kararları kabul edeme-
dinin kendini dereye atan çocuk için Selim güldü: yİz.t> demiş ve sözlerini bitirmiştir. 
«hala severim» demesine akıl erdire- - Bu da söz mil be usta! Ben de Konferansın açılışına ait tafsilat 
medi. Fakat kediyi kurtarmak lazım yorgancı Sdimim. Feyzi de dülger Bükreft l J (A.A.) - Balkan an- me1mnat vesileceiiai söyledi. 
geldiğine emin olduğu için: Feyzi kalfa!.. tantı matbuat konferansının Türk, Yu- halyantn söyledim SOR SÖZ 

- Yine kurtarırım, dedi.. - 1yi ya!. nan, Yugoslav murahbas heyetleri bu ~ 
- Öyleyse, Gülizar bu kedi yavru- - Nasıl iyi ya} sabah Bükreışe geldiler. Murahhaslar is- Londra, 11 (A.A.) - Haber ahndığına cöre B. Van S'ıttart ile ıB. GranCli .... 

sundan daha· mı bilmem nedir be ıi - _ Senin yorgancı Selim, Feyzinin tasyonda Türkiye orta elçisi ile Yugos- sında geçen1erde valü olan gön.iş.meler, zecri teabirlerin tatbikine an-a~ ecllldlll 
d lm · ta"-dır' de l~vıan•n Cenevrecten çeknlece ii hakkında ıon IJir ihtar ma'hıyetbi al• zin için. Tutmuşlar onu ereye atmı,- dülııer Feyzi kalfa o anız yetmıyor lavya ve Yunan işgüderleri, Romanya ıK ,,_ 

lar diye el uzatmıyalım mı? mu~ ille de bir İttihatçılık. İtilafçıhk murahhasları heyeti azasından matbu- rnııtır. • ~~ 
d B. Grandi 1talyamn zecri teabirler .harbe nihayet verainnek maksadını ısvn""5 .. 

Selim kendi de farkına varma an: mı 1Azım ! at direktörü Drazu ile gazeteciler ta - b .,. ... iL!.... .. _~ •--L ~ 
kadar bunlara tahammül ettifmi lakin timdi unıan cezaı vır u:uuır o ~ 

- Uzatalım, dedi.. - Lazım yal rafından kars, ılandılar. ki edemiyeceğini ifade eylemİftir. 
_Öyleyse? Ama diyeceksin ·,ne - Neden} Murahhaslar öğleden evvel meçhul İtalya, daha iki üç hafta sabır edecek, fakat1bu mühlet artik ıon olacakhl'. 

diyeceğini biliyorum. Bana bak Selim - Sen Çolak Abdullah1 tanırsın de- askerin mezarına bir çelenk koymuş-
Ali ustanın karısı duldu, değil mi? ğil mn )ardır. Murahhaslar .şerefine verilen lngilizlerJe Fransızlar a~asmda müzakere 

-Evet. Beyazıtta bir bakkalın ka- Çolak Abdullah Medreseli mahalle- öğle yemeğinde Romanya matbuatı - Loodra, 11 (A.A.) _ Reuter ajansının fikrine göre, B. 'Eden ve De1bos arasmaa 
rısıymış. Herif evlendik.ten Üç yıl son- nin yedi semte nam salmış bıçkınıydı. na mensup şahsiyetler ıhazu bulun - yapılacağı bildirilen ınülikat tefıir olunmuıtur. Esasen İngiltere h~eti, Ce--
ra ölmüş. Kadını Ali ustaya sajlık ve- _ Tanırım, ne olacak} muşlardır. nevrede takip edeceği battı hareket bak kında henüz bir karar alımı degilair. 

ren koca karı bizi~ mahallc~e o~~ur.. - Kaç gündür benim dükkana da- Öğ1eden sonra 'konferansın ilk cel - Fransız sosyalistleri aleyhinde 
- Tamam, Alı ustanın hır de uvey dandı: <1llle de gel seni yazahml> diye sesi Titüleskonun bir nutku ile açıl • 

k d "'·ı "\ p ... ;.,_ 11 (A. A.' _ Gazeteler, Dıı ıiyaaa bükındaki yazilarınaa 'bilhana 1· ızı var egı mır . , kafa •işirip durdu. mıştır. . .... _, r,ı. / ;ı zerind 
_ Evet karının bırıncl kocasından.. . k • t' B R tb t k f talyanın halb hareketi ile bu Jıareketin Orta Avrupada vereceği netice er Ü • 

Ö be 
. ki d l b' - Anlamadım, nereye jazma ısı- ütün omanya ma ua ı on e -

- yleyse nım çocu u u ır rans ınünasebetiyle hararetli makale - mC§gul olmaktadırlar. • • 4 

kadın almamı ne diye hanı görmezL yor seni~ ler nesrredı'yorlar. Zei:ri tedbirler .meselesinden .bahseden Populaıre gazeteaı dıyor ki: 
ı 'h 1 "' 1 r 8 teler .... en~ tedbirlerin kaldınlmaıı için gürültülü 'bir mücade1eye si· 

- Ama Alı. ustanın aldıgı"' kadın - ttı atçı ıga K k Aı l (\, azı ,eaze ' ....... • • a 
bd il L ı ih l Üniv-ersal ıgazetcsi, ÜÇ.Ü l aş - . . bul maktadırlar. Bunların arzulara Stereza cepheaının yeıuden kuru1ma11 ar. 

bakkalın karısıydı. Nik&hlıaıydı.. - Ço1ak A u an ıtt atçı mı· ma ile Balkan Anlaşmasındaki ıgörüş '::'nu,ılnı mı .. lemck lUım gelir ki .zecri tedbirler kalkarsa B. Musorminin ıiyue-
b '-k - Öyleyim, diyor.. be li ~ . h' .. ·ı1. a ıı: ıunu .sor • al h 1ar ·ı ı..:Ld la da'ld Nuri usta, tam ceva veroceıL en bittim ve icraat bera r ğmın ıç up- . d w• · ecektir Bu &ebepten zecri .tedbirler ey tar ı ı e .:n ar rı ara1111 
bah · · - Eee~ Sonra~ o· 11- lı egqmıy • A lnn · • __ .;.:L 

sustu. «Nikah» diye bir sa gınşme- {Arkası var) hesiz matbunt beraberliğinde de en •Kıy- mücadelenin kı.)'IUeti n Jaedefi yoktur. F.ransaya la~ o. . s~~s~l .ueü~; v• 
nln tehlikesini anladı. Niklhlı nikah - :............................................................. metli müzahiri bulun'acağmı kaydet - ınüsbct olmalıdır we bu aiyaaetin hedefini,Millcfler Cemıyeünm _ı1-vıyesı , ı ~ ~~ 
- f k " d 'ı S limln a lb. d .ft>'ld• sulhun" t-kila~L1 __ _1 __ lm-· t~ı...:ı eylcnıeli·d·ir. Zecri tedbır~ meseıes~ .anca-sız, ne ar varr emen n e - Yavrularınızı benim g ı mekte ir. ,.._, .. """ ~ ..... ~ 

nasma sövmek gibi bir 'ey olacağını .~~~~----------,,ı böyle bir siyaset ile ali.kadar olarak .hallolunabilir.n 
. tombul, n•t•ll, sıhh•th ıd ·ı... • f l 

ptllyordu. Halbuki Nuri usta ıövm~ Bir Doktorun tmpar.atorun şarefine ün ıverıwn ?Aya a 
·..ıeğil, kazanmak, yorgancı Selimi, Fey- lste-,aenlz Günlu··k c 0 uma . . 11 (Hususi) _ Mllletler Cemiyetine müzaheret birlilderi bug'ijn 'Ha• 
ıJ kalfayı, Ali ustayı, hepsini kazan - ~ Notlarından L?~th~· Haile Selisie ıerefioe bir ziyafet vermiı, merasime riyaset eden pro• 

k · · d (.,, bet ımparator.ıı . 1 C . . • 1ı · ma ıstıyor u. .. 'lb M . miibim bir .nutuk söyleyerek cıMıllet er emıyelının ezıme-
Ba~ka taraftan bahei kesti. Vafp sıkıntı farı feso~ Gı ert lru ura~ ~b-'.:_ . ve insanlık rnefkiırelerini ezmesi deme'k6r. Mı11etler 

T LALb d nı lC ugraması, VVChn 11&8•, • ., d D '.'l_"I_ t 
- a T ' '-~ Kuk yaşlarında bır nasta adın. ~ ar • Cemıyehnın YCOllll•<=ıesı mzım &!"ı\I • k~niil - 1 O d •ı'mdi benun' ni&an m e• , 'k C 1 . . . _!1_..._ • ·~ .. -

1!yor. Mu"stevhler, daha once e azı memuse • 

dl. / pıntm "·ar. Kalabalık )'erler.de• d~ran:1ı. - lel'İ baftah bap İfgal etmif •e sonunda B~emiılcrdir. Habe§ıstan ııe 8 en .J§ga 
Bu sefer Selim cevab veremedi. yor. vapura binemıyor. Daımı bır sınır edilmemiı bulunuyor.•> dhnİftİr. ...........__ 
Sudu~~ buhranı ve so~k ~~emde~ v~udu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ilk konuşan yine Nuri usta oldu: titremeler geçiriyor. Geceleri de göğ- Fransıt amelesi haftada Filistinde bir trea 
- Her ne hal ise, dedi, daha anla- sünde duyduğu bir ağrının tesirile u - 40 saat çalışacak her hava ecii}dİ f 

şmz. S~ bu vakit işini bırakıp arka - yanıyor: Be1ağrılarından .. 
daşları dolaştığına göre bir mesele Boyu l.56, kilo ?5.. Baştarafı ı inci sayfada} (8attaraf11 inci u;fae1af 

Üç scncdenberi on dört kilo almış. bir hçını kabul etti. Uyihaların birinci9i berhava olmuştur. Bu kundakçılık y't)..· var. 
- Evet, usta. Sana bir akıl danış -

mağa geldim. Ama ilkönce bir feY so· 
racağım . 

- Sor bakalım. 
- Sen ittihatçı mısın, itilafçı mı? 
Nuri usta şimdiye kadar bunu dü -

şünmemişti. imalatı harbiyeli eski bir 
ark, ' c;ı vardı. Kendinden iki üç yı:ı.Ş 
Lii} i..k, Said ... Said, :·n martta irnal~t
lılard m bazılarını başına toplamış 
mekt p e < şeıiatçılarlaıı kavga etmiş
ti. Ne , "Ht politikadan söz açılsa Nuri 

H SA 
ÖZLÜ UNLARİLE 

bes eyiniz 

ustanı klına Sai<lin ağzından dinledi- ---------------ı 

1 
Yurddaf 

g-i bu\. .,.., elirdi. Fakat bunu bir ya-
l Yerli mnlı, yerli mamulatı senin ma-

na bı .. 1 
.. ak, Nuri usta _ ttihatçı ı.n_ 1. • ı 1 d y 1 ı· - 1 lın senin mamu atın ır. a nız yer l 

yok., f W kı mı olmak lazım ge dıgı- malı giy, yerli mamulatı kullan. 
ni düşi.ınmemişti. Gavur Cemal hoca ~----------------

Kan muavencsi temiz, tansiyonu 11 - 18. h • 'I .J .,.h \ f t 1 sabık muharipletln :ta !ıısatmı vetgı eroc zün te e at olmamış ır. Bütiin vücudu bir yağ deposu halini 
k ıb l a;fa a'ıttı'. Ve }lky'ıha mccliı tarafından ka- K d" 11 (AA ) Vazı'uet ger" almış... Muayenemde a in etrarını ı a. u us, · . - · :r 

b bul Olund.u. lkinci IAyiha ucretli mezuniyet- ı h f -L d' n· ~ .... da yai kitleleri sardığını tes it ettim ve gin iğini mu a aza etmeıde ır. vıg~ 
•ı_ 1 .. .. • . ('>4) lerc a'ıttı'r. O da kabul olunmuştur. Kollek- d b' ":llo'lııı günde ııd saat yo yurumesını ... geceler giOi, geçen i c e ır teanı.,. 

sa tte bir defa . hafif yemek yemesini tif mukavelelere ait olan layihanın mecl'.ı İ k 'k t 
ı t M 1 ı gecesi o arak geçmiş ve bir ço suı ·as " tnvıiye ettim. Meyva kürleri yaptır • tarafından tasdiki tamam anmış 11• ec 1 

dnn. gece saat onda mesaisine son vererek yarın ler ~apılmıştır. 

f · k 11 d T · t saat dokuzda toplanmagw a ve haftada kırk Y f d b' 1 ·ı· l's nefeı.I yara" Taze over reşın ·u an ı. ;aze ıyo a a a ır ngı ız po ı ı 

jodefreşin ve bir şişe de (urofreşin) e saatlik mesaiye ait layihayı tetkik ile lanmıştır. Halen hashmelertl l ôavi 
devam etti. Oc; ay zarfında airılar ke - ive başlayacaktır. altında bulunan yaralı polislerin sayı .. 
sildi. Mevsiminde deniz banyoları yap- Grev Vaziyeti d 
tı. Bütün saydığı arızalar ıeçti. Va - Paria 11 (Hususi) - Grev hareketi sı 12 dir ve bunların 11 i fngiliz ir. 
ziyctten memnun olduğunu söyülyor.. gittikçe zayıflamakta ve işçiler işlerine baş· Hebronda da yeniden karıŞıklıklat 

( • ) Bu ııotlan ke.ip ıaklayınu, ya• 
but bir albüme yapıfbnp kollduiyon 
)ap1D1%o Sıkınb ıramanııuada ba notlu 
bit doktor sib1 inadaclınaa J'etifebilir. 

laınaktadır. lılerine dönenlerin 300,000 olmuşlur. 
Oldukları tahmin 0 \unuyor. Geride kalan- l il"'"" 

Nasracla belediye işçi eri grev a .. !ardan mukavelelerini yapanlar ivlerine 
dönmektedirler. etmişlerelir • 
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lngilterenin en tanınmıf altı :za· 1 
lııta rom•nc,.ı Marg•r11 11lll11gh!'"' 
Anthony Berldey, Freeman Vill• 
Grofta, F at her Ronald Knox, Do· 
rothy Sayer•, Rusaell Thorndike 
kahramanlan meçhul altı zabıta 
romanı yazı.)'or ve katillerin hefli
ni lngilterenin en marul :zabıta mü-
f eftİ§İ <ıGeoree Cornişh» e bıraln· 

1/0r/ar. Bunl•rdan dördü1tü11 eıerl•ri-

bu adamın tehlikeli olduğuna hükmet
tim. 

Diğer taraftan Luiz ile Frank ara
sındaki münasebetlerin iç yüzünü keş-

müsabakalan 
Yarın Galatasarayla Fener
bahçe arasında müsaba

kalar yapılacak 

fetmek için çalışıyordum. Yarın Kadıköy stadında lstanbulun 

Frank ile tiyatroda havga ettiğim en cazip atletizm müsabakalarından bi
günden sonra aramız hemen hiç düzel- ri yapılacaktır. Galatasaray. Fener -
medi. Karı koca da mütemadiyen kav- bahçe arasında yapılacak olan bu ınüsa
ga ediyorlardı. Çünkü halkın zevki bakaların proğramı ~u tekilde hazır -
değişmişti. Ortalıkta sıkıntı vardı. iş- lanmıştır: 

O aqam salonunda toplandığımız genç 
ve nazik bayan, gramofona en yeni pliik • 
lardan birini koyuyordu; bir dostumuz: 

- Fonografın hazan abı hayat gibi bir 
tesiri olduğunu söylesem biJmem inanır mı
sınız'> dedi. Bakın, size başımdan geçeni" an· 
latayım: kendim de pek farkına varma -
dan, hayatta her ümidi kesilmiş bir ihtiyara 
yaşamak zevkini verebildim. Şimdi hatır • 
]adıkça koltuklarım kabarıyor. 

Geçen sene yaz aylarını geçirmek için 
Brctagne tarafına gitmiştim. Sizler, şehirde 
radiodan, fonograftan tacizlik getirenler, 
bunların her yere, her bucağa ginniş ol -
duğunu sanırsınız. Hata edersiniz! Taşra -
da öyle yerler var ki oralarda insanlar, ha· 

hatırlıyan kadının da kalbinde bir §eyle~' 
uyanmış, Pınris'inf eğlencelerini bırakılg: 
kendine evlenme teklif eden gencin arkuJ 
sıra gitmeğe razı olmuş. 

iki aşık, istikbal için parlak hülyalar kt!~ 
rarak yola çıkmışlar. Kadın, hayatta en bij~ 
yük servetin, saadetin a§k olduğunu anla4 
mış. Fakat fel~k onlara bahtiyarlığı ço 
görmüş olacak ki kadıncağız yolda soğuJi 
almış, eğlence gecelerinde yıprattığı vücq>f 
du dayanamamış, Bretagne'a vıırdığındaq 
bir kaç gün sonra ölüvermiş. 

Onun arkasından zavallı adamcağızı[\ 

ne kadar ağladığını tasavvur edebilirsin~ 
Fakat ağlamakla kalmamış, çiftliğine kapaıt 
mış ve bir daha çıkmamağa yemin etmiş ... 

ni okudunuz. Poli• mülettiıi de lik
rl1ti tuılattı. Şimdi be$f1tcl ,..a. 
lıa,,lr Mar,•rg Ailitrgham111 eıerl 
btıJlamııtır. 

ler bozuktu. Tiyatrodakı yerler dol - 100 metre saat 15 de, 11 O mania ve 
muyordu. Sonra yeni iş sahipleri, es- yüksek atlama 15 15 de. gülJe atma 
ki san'atkarları tanımamakta idiler. J:>,2:> de, 5000 

1
metre mukavemet 

Frankın kendisi, karısının vaziyeti- lf),:J.), uzun atlama 15,55 de, 400 
ni büsbütün müşkülleştirmekte idi. metre sür'at 16 da, disk atma 1 ô,05. 
Çünkü eline para geçti mi mahvedi - 1500 metre H),1 O da, 200 metre sür' at 
yor, parasız kaldı mı bir cani oluyor - ] {),25, sırıkla yüksek atlama 16,~J(} da, 
du. cirit atma 1 Cı,:fü da, İsveç bayrak ya-

balanmız.ın değil, büyük babalarımızın zn· Bana bunları anlatırken: 

Bu e•er bitince gene poli• mület
tifinin katili naşıl tayin ettiğini ken· 
di ağzından Jinleyecek•ini:z. 

Frank beni susturmağa çalıştt. Ve 
ağzını bozdu. Hayatımı sahnede ge -
~inniş olduğum halde ömrümde böyle 
sözler işitmemiştim. Luiz kocasına dö
nerek yalvarıp yakarmağa başladı. Den 

de yüzüne bakarak: 

- Galiba sarhoşsunuz! dedim. 
Halbuki ıarhoş değildi. Sarhoş ol

eaydı onu affedebilirdim. Fakat sar -

hoş olmadığı halde sarhoştan da be -
terdi. 

Luize dönerek: 

- Luiz 1 dedim, bırak şu adamı} 
Bu adam seni mahvediyor, hayatında 
Üç beş liradan fazla kazanmağa liya -
kati olmıyan bu adam senin sayende 
binlerce liraya kavuşunca ne oldum 
delisi oldu. O da ne yapacağını şaşır -
dı. 

Fakat sözlerim boşa gitti. Luiz ko -
easına tutundu. Halbuki F rankı dışar
da bir sürü kızlar bekliyordu. Ve bu a
dam üstelik karısına ihanet ediyordu. 
Buna rağmen Luiz kocasına sarıldı: 

Frank, sözlerimi işittikten sonra be
ni kolumdan tuttu ve kapı dışarı attı. 
Müthiş kızmış ve bu adamı öldürmeğe 
•nd içmiştim. 

Bu adamı. hiddetim geçtiği zaman 
Öldürdüm. 

Luiz ara sıra işler alıyor ve çalışı - i'ışı 17 de. 
yordu. Fakat Frank ta ona refakat e - Müsabaka hakemleri: Hareket fımi-

manındaki köhne hayatı eürükleyip gidi • 
yor; Bretagne da öyle yerlerden biridir. 

O taraflarda bir gezmeye çıksanız, ıss\z 

kırlar ortasında birdenbire eski bir kib:ır 

çiftliği, konağı ile karşılaşırsınız. Öyle bir 
şey gördünüz mü, emin olabilirsiniz ki içe· 
ride, terakki dedidiğimiz şeyin düşmanı. in
san oğluna küskün bir adam oturuyordu: dince muhakkak tiyatroda bir kavga ri Şinasi Reşit. 

çıkarmakta ve bunu mahza bir iş Kronometre: Adil Giray, Enis, şehirlerin gürültüsü, o yosun ve sarmaşık 
örtülü duvarlardan içeri giremez. 

yapmış olmak, mahza göze gö - ı Loiz, Sait. 
rünmek ve kendine bir paye vermek Muvasalat hakemleri: Fuat, Hüsa- Bir gün oralarda dolaşırken otomobilim

de bir sakatlık oldu, öyle bir çiftliğe sığın
mağa mecbur olBum. Finistcre vadisinin ta 
ucundaki bu çifliğin sahibi yaşlı bir zattı ve 

ömründe bir kere olsun gramofon sesi işit
memişti. Bir insan evinden ziyade bir bay· 
kuş yuvasını andıran o yarıdan fazla ha -
rab çiftliğin kapı:sına vurduğum zamnn 

için bu kepazeliği yapıyordu. meddin, Halit, Talat. 

Frankın bu hareketleri sarhosluk Atma hakemleri: İhsan, Tevfik, 

yüzünden de değildi. Çünkü içmiy~rdu Nuri, Musa }<-azım.. . . . 
veya çok az içiyordu. içtiği zaman ka- Atlama hakemlerı: Alı Rıza, Cemıl, 
rısını yıkacak hale gelmekte idi. Melih, Zeki. Müsabaka katibi: Recep-

Luizi yıkmak kimin haddi idi. Fa - tir. 

kat Frank bu i§i yapıyordu. Yugoslavyah boksör geldi kar ıma bir kelime bile fransızca anlamaz. 
yalnız köyiinün dilini konuşur bir uşak çık

Galatasaraylı boksör Melihle çarpı-Vaziyet günden güne fenalaşmakta 
idi. Luiz de iyiden iyiye ihtiyarlamış· 
tı. Artık benim evimde misafir değil 
kiracı idi. Hem de kirayı veremiyen b!r 
kiracı. Luiz, bir aralık kira veriyordu. 
Fakat parayı kesmeğe mecbur oldu. 
Ben evimden istifadeye mecbur oldu

ğum için kira vermemelerine kızıyor • 
dum. Fakat en çok kızdığım nokta 

1 
F rankın evimde oturması idi. İkide 
birde evimden çıkmasını söylediğim 
zaman 

(Arakası var) 

tı. Ama ben gidecek başka bir yerim olma-
şacak olan Yugoslavyalı şampiyon dığı için, uşağa derd anlatamıyorum diye 
boksör, dün sabah saat onda şehr:mize talihe küsmezdim. Ellerimle, kollarımla 
gelmiş, ve federasyon erkfıniylc spor- türlü türlü isaretler yaptım; o buruşuk yüz
cular tarafından karşılanmıştır. _ 1 lü, kirli beyıız saçlı ihtiyar uşak nihayet an

Program 

lamış olacak ki beni efendisinin yanına gö
türdü. 

Garib bir ihtiynrl F cvkali'ıde nazikti, bu
gün artık hiç birimizin elinden gelmiy;m 
bir nezaket ... Fakat onun hareketlerinde-

18: Oda musikisi (plak), 19: Haberler, ki, özlerindeki inceliği anlatarak izi yor-
19, 15: Muhtelif plaklar veya retramımİ3 -
yon, 20: Halk musikisi, 20,30: Stüdyo or
kestraları, 2 1,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

mıık istemem. Yalnız şunu söyleyim: beni 

o gece misafir eden zat, Bretagne"in eski 

ailelerinden birine mensub bir asilzade idi. 
Elli yıldanberi çiftliğinden çıkmamış; kim· 

gazetelere mahsus havadis serviııi verile- seleri görmediği için son zamanlarda olup 
cektir. bitenlerin hemen hiç birinden haberi yok-

Casus yetiştirmege mahsus 
mektepleri gezenler neler 

görürler? 
( Baıtarafı 7 inci aayfada) 

Teshir mektebi: 

ANKARA 

Bir kadının nasıl avlanacağı ve bir ka -
dının da erkeği nasıl kafese koyacağı mek-

Luiz, 1920 senesinin sonlarına doğ
ru bana gelmişti. Kocası da beraberdi. · 
Hepimiz ihtiyarlamıştık. Ben sahne -

den ayrılmı;Ş. bir ev almış ve yeri~ -
l'lliftim. Evim, büyük bir ev değildi. 
Fakat iyi idi. lki genç kız evimin işle
rile meşgul oluyordu. Üç kattan mü
teşekkildi. Ben ilk katta ikamet edi -

Ydrdum. Burası husus'i odamdan ve 
bir misafir odasından ibaretti. 

12, 30: Plak yayımı ve ajans haberleri, 
19,30: Edebiyat ~ati, 19,50: Hafif müzik, 
20.3.0: Ajans haberleri, 20,40: Kanşık 

müzik. 
tepleştirilmiştir. BOKREŞ 

Erkeklere güzel dans etmesini, sevmesi- 18: Radyo salon orkestrası, 19,20: Kon-
ni, aşık gibi görünmesini, güzel sözler söy- serin devamı, 20,20: Plak, 21,10: Verdi
lemesini öğretirler, erkek güzel kokulu sü- nin «F ALST AF» opera!lı. 

rünmesini. kadını gaşyetmesini öğrenme • BUDAPEŞTE 
dikçe oradan diploma alamaz.. l 9,25: Macar şarkıları, 20.40: Opc::ra-

Casus kadınlar, erkeklerin zayıf damar- da verilecek Ernest Dohnanyi' nin 
larını nası] bulabileceklerini ve onlan nasıl sindeki filarmonik konserin nakil 
teshir ederek cazibelerine kaptıracaklarını hoven, Brahma, Llst), 23,20: 

idare -
{Bcet· 

Plak, 

tu. 

Söylemeğe hacet var mı) Elbette me -
rakım uyandı, onun niçin böyle hayattnn 
elini eteğini çektiğini öğrenmek istedim. 
Bir aşk kederi yiizünden insan oğluna küs
müş... Gençliğinde Paris' e gelmiş, bir ka-

dına gönU'I vermiş... Bu taze, o devirde 
cocodette denilen, gü:zcl olup hoşa git -
ınekten başka bir şey düşünmiyen kadın -

lardan biri imiş. Fakat o zamanın zengin 
delikanlılarını eğlendirip onlara hoKa ge
celer geçirten o kadınlardan biraz farklı 

öğrenirler, Fransız casus mekteplerinin bi- 24,20: Cazbant. 
rinde bir muallim talebelere §U nasihati ver- PRAG 
miştir: 20.20: Halk konseri. 21,05: Çocuk ko-

olacak ki eğlenceden üstün, daha aaf hiııle
re ~e kalbinin açık olduğunu isbat etmiş . 

Ruhunda .. efkat hazineleri taşıyan bizim 
asilzade, o güzel kıza iyiden iyiye aşık ol
muş. Hakiki aşkın sihirli bir tesiri vardı:-. 

- Ahi bir görseydiniz, diyordu, pcm4 

be yanakJıın üzerine dökülen san saçları jJ§ 
öyle güzel, öyle şirindi ki ... 

Zavallı ihtiynr onunla taruştığı gccel-1 
anlatırken gözleri dolu dolu oluyor, bll 
taraf tan Parla hayab operetinin şu meı ıt 

bur valsini mırıldanıyordu. 
İtiraf eeleyim, o anda ihtiyara bir oyU1' 

etmek hatırıma geldi. Fakat bu yapacağuti 
oyunun bir iyilik olacağını, onun o kederli 
hayatına biraz neşe. bir parça süneş 1 ıjg 

vermek için talihinin beni, daha doğ!W~ 
bir gramofonu alet edeceğini ıöylemi§ o}ı! 
salardı doğrusu inanmazdım. . 1 

Erteııi sabah çiftlikten ayrıldım, ihtiya• 
ra bir sürpriz yapmağı aklıma k,oymu' • 
tum. En yakın §ehre kadar gittim, oradan 
bir gramofon ile bir kaç da plak satın al • 
dım; bu plaklar araSJnda Offenbach'ın .fıt 

meşhur valsları da vardı. 
Bir gün ihtiyarı ziyarete gittim. Y anııf' 

da bir kaç şişe de §ampanya götürmüş 
tüm. Zavallı adam elli yıldanberi şampan 1... 

yayı ağzına komamış. Biraz içtikten son• 
ra gözlerinin içi parladı, hemen hatırala "' 
nnı anlatmağa başladı. 

Bardağını bir kaç kere doldurdum; keY," 
fi iyice geldi ve gençliğinde söylediği şar ~ 
kılan mırıldanmağa başladı. 

Gramofonu salonun bir köşC-'İne gizle• 
rri itim, o sırada işletiverdim. O kasvet}~ 

sessiz köşkte, Offenbach'ın oynak havalaı 
rı garib bir tesir bıraktı. 

Bu, hem gülünç, hem de insanın içine 
dokunan bir haldi. Biribiri arkasından e~ 
evdiği havaları duydukça ihtiyar asilzad~ 

nin halinde bir değişiklik oluyordu. Ya • 
nakları adeta pembe pembe oldu ve gör 
lerinde çapkınca bir ışık belirdi. 

- Ahi bu vals ne de güzel, diyordu1 

Hortense Schneider bunu ne güzel oynao 
dı ... 

O gnmlı, yeknasak hayatını unutuver • 
mişti. Sanki bir mucize olmuş, gençlik gün< 
leri geri gelmişti. Şarkı söylüyor, gülüyor 
du, hatta beni kolumdan tutup sürükled\ 
beraber dansettik. . ' 

Bittabi gramofonu da, plakları da on' 
hediye ettim. Artık köşkte hayat deiifo 
mişti ... 

Frank ileLuiz bana misafir geldik -

leri zaman evvela ilk katta oturdular. 

Daha sonra yukarı kata geçtiler, daha 

•onra en üst katı tercih ettiler. Bura

da iki oda vardı. Ve biri hava gazı so
bası ile mücehhezdi. Odaların pence
releri bir teraçeye açılıyordu. 

<ıŞunu biliniz ki herkesin bir zayıf ta - rosu, 21,30: Edebiyat, 22: Prag radyo or
rafı vardır. Onların o taraflarını utismar kestrıısı, 23,15: Plak, 23,45: Rusça ha -

Bir hç ay sonra Paria' e döndüm. Bit 
düğün davetnameai geldi ... Ben: <ı Bretag; 
.ne'da beni düğüne çağıracak kim var ki?ıf 
diye düşünürken birdenbire aklıma geldi• 
O gramofon sayesinde bizim ihtiyar bekAr.
lıktan bıkmııı, yeniden nlenmeğe kalk • 

O zamana kadar sevgi denince yalnız zevki mıştı. 

Frank'ı ancak evime geldikten son
ra tanımağa başladım. Luiz ha1a bu a

damı anlamamıştı. Gerçi Luiz ile ara

nıızdaki eski dostluk yeniden canlan -
rnıştı, fakat Luiz hala bana karşı ihti
Yatlı davranmakta ve benden kork 

makta olduğunu göstermekte idi. 

ediniz 1 Ve ustaca hareket ederseniz mu· herler. 
vaff ak olmamak için hiç bir sebep yok • VİYANA 

Frank, aklı bozuk adamın biri idi. 
Bunun delailini bir kaç kere gördüm. 

Bir defa papağana domuz eti verip ye
~irnıif ve bu yüzden zavallı hayvan 
01nıüştü. Bu hareketi cehaletine ver -

nıek imkansızdı. Son bir şekilde şa • 
kalanmayı akıl kabul etmezdi. 

Bunu yaramazlık diye tevil etmek 
k d . b a ar manasız bir şey olamazdı. Hayır 

U adam bu merhametsizce hareketi 
ile pa ~ .. k d · ld • paganı czmege mu te ır o u:u-
nu göstermek istedi. Ve ben o zaman 
1::::::::::::::-========"'="'======='= 

tur.» _ ....................... -......................... __ ... 

ASiPiN KENAN 
Halis ve hakilci tabletleri aıhhatinizi 

soğuktan ve bütün ağrılardan korur 

ISMiN; DiKKAT 

DE M JElV 
it Deriııi kuru, çatlak ve gev~ek olanlar bir tecrübeden sonra başka bir ilaç veya 
reın kullanmalarına imkfın kalmaz. Çünkü DERMOJEN yalnız krem deiil, tam 

tnanasile cildin deva!'!ıdır. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, çatlaklar, sivilceler, 
~ tura yaralan, yanıklarda birebirdir. Mikroplardan, soğuktan, güneşten cildi muha
aı.a eder, ve deriye yeni can verir. 40 kuruşa her eczanede bulunur./ 

20, 30: Eğlenceli musiki, 22,05: Senfo
nik konser, 23: Haberler, 23, İO: Dans mu· 
ıikisi, 2 3, 5 O: E~perantoca, 2 4: Dansın de· 
vamı, 1 : Yeni senfonik plaklar. 

13 Haziran Cumartesi 
1STANBUL ' 

18: Dans musikisi (plak), 19: lia -
herler, 19, l 5: ~uhtelif plaklar, 19,30: 
Çocuk saati: Hikayeler, 20: Çocuk mu • 
ıikisi: (Plak), 20,30: Stüdyo orkestra -
ları, 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den aonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
cektir. - .... ..-.-.-... -----------

Kocaeli icra Memurluğundan: 
Fatih Ç-:şamba Fethiye caddesinde 

86 numaralı hanede Halile borcundan Ö• 

türü İzmitte ölü Ali Osmanın işbu borcun
dan ötürü İzmit Buğday meydanında mah
cuz ve müfrez iki maiazaaı bu kere açık 
arttırma suretiyle müzayedeye konulmuş 

birinci arttırması 15 / 7 /9 36 çarşamba gü
,nü saat 1 4 den 16 ya kadar ve ikinci artır· 
ması 30 / 7 /9 36 perşembe lf\inü saat 14-
den 16 ya kadar yapılacağından ölü Ali 
Osman oğlu Ömerin varis olması dolayısi
le ikametgahı meçhul bulunduğundan ken
disine tebligat yerine kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. ( 65 3) 

, 

En hoş meyva usareıerue haz.ır
lanmıştır. Hazmi kolaylaştırır. 

tnkıbazı jznle eder. 
Kanı temizJiyerek vncuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

HALO! ... 
Ayol sırtımdaki tuvaleti yeni mi 

yaptım sandın?. 

Vallahı değil! ... , .. 
Fatih istim boya fabrikası 

AKiF LATiF'de 
temizlettim sonra da boyattım. 
Merkezi: Fatih tramvny durağı. 

Şubeleri : Kadıköy Muvakkilııane, 

Sultanhamam. Mesadet han No. 2 

Doktor Hafız Cemal 
· Dahıliye mütehassısı 

Pazardan maada hergnn S - b 
Divanyolu (118) No. Telefon: 2~398 

Tel. l\andilli 38 - Beylerbeyi 48 



10 Sayfa 

OLUM NAM~ASI 
"Son Posta ,. nın tefrlkaaı ı 107 Yazan A. R. 

·Karargah meşrutiyetin ilanile çalkala-
nıyor, hürriyet, sesleri yükseliyordu. 
Çılgın gibi iki kol, Cemilin boynuna sun).. Senin bir hain ve bir mücrim 

sarılmıştı. Yanaklarını göz yaşlari ıslat· olduğuna kat'iyyen inanmamıttık. Fa· 
mıştı: kat, vaziyet karşısında dona kalmıştık. 

- Cemil.. kardeşim... Seni, bir an Anlat Allah aşkına, başına gelen ne .. 
kurtardı ... Ah, nasıl koştum.. nasıl dirL 
yetişebildim!.. Bu bir mucizel.. Yalla· Kapının önünde, sandalyenin üstü· 
hi bir mucize 1.. ne çıkmış olan genç mülazımın, bağır-

Cemil zaptolunmaz bir heyecanla maktan sesi kısılmıştı. Bağırıyor .• ve 
kulağının dibinde haykıran hu sesi ta· bağırtıyordu: 
nımıstı: - Haydi arkadaşlar .. bir daha .. ca-

_· İhsan!. Sen misin kard~iml.. Bu, nı gönülden bir daha haykıralım: Ya -
hakikaten bir mucize!.: Fakat ne olu- şasın, Hürriyeti. 
yor, çabuk söyle) .. Vallahi çıldıraca • - Yaşasın, Hüriyeeeeeeet .... 
ğım !.. Kwlanın ön tarafında, tek tek atı· 

Diye söylenmiye başlamıştı... Top lan katır topunun sesi, daha hala de • 
mütemadiyen patlıyor .. birdenbire kış· vam ediyordu. 
layı saran bir ses, her tarafı sarsıyor .. ihtiyar merkez kumandanının oda· 
ciu : sına toplanmış olan alaylı zahitler, 

- Yaşasın hürriyeti. Yaşasın met - şaşkın nazarlarla bakışıyorlar .. ne ya· 
rutiyet !.. ı pılması lazımgeleceğini bir türlü kes· 

Cemilin boynundan bir türlü kolla· tiremiyorlardı. 
rını ayıramıyan Ihsan, hem hıçkıra Hep bir anda vuku bulan ve birbiri
hıçkıra ağlıyor ... Hem de söyleniyor- ne karışan bu hareketlq, Cemili şa -

d.u: şırtmıştı. Hapishane penceresinden 
- Ah kardeşim .. iki saadet birden yırtınan, feryat eden Rizayı tanımıştı. 

hasıl oldu ... Şimdi San'adan telgraf Ona mı; yoksa, mülazım ihsana mı 
geldi. Meşrutiyet ilan edilmiş.·· Bunu cevap vereceğini şaşırmıştı. 
haber alır almaz, kumandana koştum. Yine tam o anda, kışlanın dağ tara· 
IBen koşarken, seni buraya getiriyorlar- fındaki duvarının üstünden genç bir 
dı. Zavallı cahil adam, evvela tered - adam atlamw .. koşa koşa Cemile yak
ôüt etti. lradei seniyenin hükmü, yeri· !aşmış .. bir anda boynuna sarılmıştı ... 
ne gelmelidir. Mes'ul olurum, dedi!.. Cemil onu görünce; 
Onu güçlükle ikna edebildik 1 •• - Salih!.. Sen misin, Salih 1.. Me • 

SON POSTA 

Mektebe Hasret 
Çocuklar 

• ( Baıtarafı t inci sayfada ) 
_ Mektebe gidiyor musun) _ ,, 

- Hayır. 
_ Niçin gitmiyorsun İ 

-11... . 
_ Sen hiç mektebe ıitmedin mı? 

- Hayır. 
_ Neden gitmedin? 
- Babamın iti yok ta ondan. 
_ Ne zamandanberi baban iısiz? 
_ Çoookll.. 

Hcıziran 12 

YUSUF iZZEDDii1 
Öldü mü, ö~dürüldü mü? 

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 
Yazan: Ziga Şakir 

- 38 - padişaha haber gön dermit: 
- Ben; gerek meşrutiyetten evvel, - Şimdiye kadar, bir iki defa hü ~ 

gerek meşrutiyetten sonra; cemiyete kumet tarafından Avrupaya gönderil· 
bu kadar fedakarlık ettim. Yetmiş dim. Bu sefer de, kendim gitmek isti· 
seksen bin lira verdim. Halbuki En • yorum. Küçük kerimem, Şükriye aul • _ Babanın işi neymiş) ... 

_ Tramvay amelesiymiş ... 
tramvayda çalışmıı. 

Beı ıene ver, Vahdeddin ile birlCfmİf; benim tanla Viyana ve Berline sitmemizc 
başıma çorap örecekmiş ... Hele bana müsaade buyursunlar. 

_ Neden çıkmış} .. • 
- Grev yapmışlar ... Onlan çıkarmııı· 

1 B'ır daha iş bulamamış, ar ... 
_ Annenin işi yok. mu~ 
_Hayır. 

en küçük bir tecavüz ve hakarette bu· Demişti. Sultan Reşad, veliahbn bu 
lunsunlar; ben yapacağımı bilirim. arzusunu tesvip etmi~; icabeden mu· 

Demişti. .. Bahaeddin Şakir bey bu amelenin icrası için Babıaliye haber 
sözlerden çok acı bir teessür hisset • göndermişti .Bu fikre, kabine de itiraz 
miş; bir taraftan veliahtı teskin etme- etmemiş; hatta, (sureti gayri remılye

_Neden~ 
- Kahırdan, anamın gözleri kör 

muş. Çalışamaz. 

ol· ye çalışmakla beraber, diğer taraftan de seyahate çıkacak} olan veliahta ya· 
da bu sözleri efendiye kimin söyledi- pılacak muamele için sefirlere emirler 

_ Sen ne yapıyorsun)· 

-Hiçi ... 
_ Çalışmıyor musun} · • • 
- Hayır ... 
- Mektebe gitmek istemiyor musu~} .. 

t t. um İstemez olur mıyım hıç ... - s ıyor · 
Arkadaşlarım giderken gözlerim yanıyor, 

ağlamak istiyorum. . . 
- Mektepte ne öğrenmek ıstıyorsun?. 
- Biraz okumak.. sonra okumuı hır 

marangoz olmak. 
Orada ayakta duran kısa boylu peri· 

şan yüzlü bir adamcağız: . .. 
- Bak .. bak he\e çapkına dıyor, gon• 

l ··nde marangoz olmak hevesi de varmış 
u d' amma babasına hiç söyleme ı. 

_ Siz babası mısınız) 

- Evet. 
- Neden çocuğu mektebe vermiyorsu· 

ğini tahkikata girişmişti. gönderilmişti. 
F al_cat Beşir ağanın çevirdiği mahi· Vahdeddin, bu meseleyi haber alır 

rane manevra sayesinde; bu tahkikat almaz, artık veliahta son darbeyi in-
da, hiç bir netice vermemişti. dirmek istemişti. Derhal bir abndal * çıkam~aya karar vermİfltİ. lbrahimle 

Şiddetle devam eden harbın ihdas Beşir ağa, yine veliahtın karfwna di· 
ettiği vaziyetler, hükumet erkanına kilmişler: 
göz açtırmıyordu. Onun için, veliah • _ Aman aslanım!.. Zati fAhlne, 
tın iıŞlerile de hiç kimse ciddi surette hasta imiş. Fakat hastalığım aaklıyor• 
meşgul olamıyordu. larmış. Şayet siz burada yok iken ken-

Bahusus Bahaeddin Şakir bey· (T eş· disine bir emri hak vaki olursa. itti • 
kilatı Mahsusa} işlerini idare ediyor; hatçılar derhal Vahdeddin efendiyi 
çok zamanlarını İstanbuldan uzaklarda tahta çıkaracaklar; bizi de bütün ha • 
geçiriyordu. Veliaht ile daha ciddi bir rem halkı ile Konyaya yollıyacaklar
surette meşgul olması Iazımgelen dok· mış. Bizi bırakıpta nereye si<fiyonu " 
tor Hilmi Kadri bey ise, Haydarpaşa nuz} . 

hastahanesi ser tabibi idi. O sırada ka· Demislerdi. 

rınca yuvası. gibi kaynaşan hastahane· Veliahta, çok derin bir düffuıce gel· 
deki vazifesı başından ayrılıpta sık sık . t' ç·· k" "şkül bir vaziyete gir· 

idilir k . d w•Jd' S mış ı. un u, mu 
nuz} 

_ Bayanım mektebe parasız g - veliahtı görece vazıyette egı ı. a- . . c·· l denberl devam eden yol 
l. __ ,_ .. d" mı~tı . un er 

mH . ray erkanına ge ınce; an~ gun uz .. h 1 kları hemen hemen bitmek Ü • 
_Tahsil meccanen değil mı} .. . b' d li ht ' l t azır ı ' 

]eri mahdut ır zaman a ve a 1 e ~- zere idi. Efendinin refakatinde buJu•, 

Alaylı yüzbaşı, hiç bir şey anlama· liha, nerede) .. 
dan bu manzaraya bakıyor .. fakat ku- D' b w 

ıh k
. k b 1 ıye agırmıştı. 

mandanın mü a ı ve a ra ası o an S lih h k h k wl 
· k k a , ıç ıra ıç ıra ag amaya 

mülazim ihsanın hareketıne arl§ma - b 1 H wl h de bo-k' · d aş amıştı. em ag ıyor, em 
tan çe ınıyor u. . .. 

1
... . ğuk bir sesle cevap veriyordu: 

Kışla kapısında: genç hır mu azım Ah ... d' D·· k d 
.. d' Il - , ya sey ı... un a şam an-

clindeki bayrağı mutema ıyen sa ı· b . d .. . d 'd' N" 
en şu uvarın uzerın e ı un... o • 

yor: A k d I 1 B w 1 betçilerin korkusundan bir türlü aşa· 
_ Asker f.. r a aş ar .. agırın .. w . . Ev . 'd' 

Y h .. · t gıya ınemedım. ger ınse ı ım ... 
Siz de bağırın!.. aşasın urrıye .. . 

' 
t . t Cemıl, sabırsızlanıyordu: 

yaşasın.... meşru ıye .. 
Diye haykırıyordu. 
Cemil, ileri atılmıştı. İlk rasgeldiği 

askerin boynuna sarılmıştı. Onun al· 
nından öptükten sonra omuzlarından 
tutmuş, yüksek sesle sormuştu: 

- Onları bırak Salih .. söyle.. Meli· 
ha, nerede?.. 

Salih, başını önüne eğerek devam e

diyordu: 

- Eğer, oradan inebilse idim .. sizi 
kurtarmak için ... 

Cemil, Salibi omuzlarından tutmuş, 

- Arkadaş.. Hürriyet nedir?.. 
Asker, şaşalamıştı ... iki dakika ev· 

vel kurhuna dizilecek olan bir adamın 
(yaşasın hürriyet) diye bağırmakla sarsıyordu: 
kurtulması, onun saf dimağında bü- - Bırak beni kurtarmayı, Salih ... 
yük bir hayret uyandırmıştı. Melihadan bahset, bana ... 

- Efendim 1.. Hürriyet.... - Neler olup biteceğinden, hiç ha· 
Anadolunun bu saf, basit, cahil ev• berim yoktu ... Fakat o askerler size 

ladı; birkaç saniye düşünerek gülüm- nişan alır almaz ..• 

aedi. Kendinc.e bir zeka ve zarafet gö~- Artık Cemil dayanamamış, dwlerini 
termek istedi. Gözlerini havada gczdı- sıkarak hiddetle homurdanmıştı: · 
rerek, sözünü ikmal etti: . _ Salih, sual .. 

- Yani .. hürriyet demek ... Ölüm _ ...... 

mahkumunun kurtuluşu, demek... _ Söyle! .. Meliha, nerede) .• 
Cemil, var kuvvetile bağırdı: _ ..... . 

-Evet .. iyi b~ldun arkadaş ... Kur- - Söylesene .. yoksa ona bir şey mi 
tuluş ... Fakat; ölüme mahkum olan, oldu) .. 
yalnız ben değilim. Sen de mahkum· 
dun. Ben de kurtuldum .. benim kur • 
tulduğum gibi, sen de kurtuldun. Yok· 
ıa .. ben burada, kurşuna dizilerek öle· 
cektim .. sen de açlıktan, hastalıktan ö
lüp gidecektin. Kurtulduk.. hepimiz .. 
bütün arkadaşlar .. hep beraber ..... 

Cemil, sözlerini ikmal edemedi. A· 
cı acı bir feryat yükseldi: 

-Rem mal efendi!.. Yaaa remmal 
efendi!.. Bütün enbiyaların bütün evli
yaların üzerine yemin ediyorum ki ha
kikaten çok ırıahir bir sihribazmışsın ... 
Kim bilir, nasıl bir dua okudun da or· 
talığı karma karıtıık ederek kendini 
kurtardın . Allah aşkına, beni de kur • 
tar. Definedeki hissemi sana bağışlı -
yorum ... Hem vallahi .. hem billahi .. . 

Arapça bilenler ,bu sözlere katıla ka· 
tıla gülüyorlar .. gözlerini, hapishane· 
nin penceresinde çırpınan Rizadan a

yıramıyorlardı. 
Bir taraftan mülazım Ihsan tekrar 

Cemilin ellerini yakalamış; büyük bir 
merak ve tecessi.isle soruyor: 

_ Ah Cemil 1.. Yirmi dört saattir 

bize ne ıztırap çektirdin biliyor mu • 

- Söyle diyorum, Salih., 
- Onu tuttular f.. 
- Kim tuttu. 
- Nasır Mebhutun adamları! .. 
Birdenbire Cemilin gözleri karar • 

mış .. vücudu, sarsılmıştı. 
- Nasır MebhUtun adamları mı? .. 

Nerede tuttular?.. 
- Orada.. sizi beklediğimiz yer -

de ... 
Cemilin vücudu taş kesilmişti. Ba-

şını ağır ağır sallı yarak: 
- y aaaa .. pek ala ... 
Demişti. 
O karışık vaziyette ve yabancıların 

önünde bu meseleden daha ziyade hah· 
setmeyi istememiş. Salihe: 

- Sen, buralarda dolaş. Bir yere 
kaybolma. Biraz sonra seninle görüşe· 

ceğim. 

Dedikten sonra; daha hala omuz ha· 
şında heyecan içinde çırpman mülazım 
ihsanın koluna girmiş: 

- Haydi, gidelim, 
Demişti. 

(Arakası var) 

- Evet amma başka masraflar da var. b l b l d 1 za 
masta u unan uzat ar a, yanız • nacak zevat taayyün etmif, bunlar&. 

M t' et mahallesinin bu daracık so· k l Y 1 
eşru ıy b hire göre hük. m. etm·e· te er;.. usu.z . z. e1bı·seler dı'ktı'rilmi$1 ·, hatta hareket gii· kağında etrafımızı saran bir ~ocuk ?en e· d iT 

r·ı ortasında bunalmıt bir vazıyetteyız. B.u zeddin efendmı~ gun .e~ gune sı~ır • nü bile tekarrür etmişti. Şimdi bun • 
l b lerini yiyip kemıren gızlı sebe~erı, a· d ·· • etmek ne kadar .-:..1.:n bir çocuklar arasında peyda olan yaş ıca ır l d" an rucu ' \fil ... 

adam yanımn geliyor: kıllarından g~çirme~ekte er ı. mesele teşkil edecekti. 
- Bayan sen neler söylüyorsun} Mek- Teşrinisanı ve. ~a;unue~e!· a~arı Veliaht, mütemadiyen bunlari dü"' 

tep meccanen amma yalnız mekte. P masra· tam bir sükunet ıçın e geçmış ı. a - .. .. . asıl bir hattı hareket tayin 
k 1 k h l' d .. k de şunuyor • n fı hoca ücreti midir. Bugün kır ıra azan· kat veliahtın a ın e ~-oze çarpa~ . • t ek lazım geleceğine karar veremi· 

mayan bir adam çocuğunu mektebe vere- recede bir tahavvül husule gelmıştı. E: e m. 'yeti geceleri refikalarile isti 
fi k Çok .. d .. arazı yor, vazı mez. Mektebin başka masra an ~e . d - fendinin yüzüne gun en gune m d' d 
ka bırkı er· k .. t.k daha şare e ıyor u. 

tur. Defter, kitap parası, ya , "' bir gölge çö üyor;. g~~ -~~ ı çe Bu aralık dalgınlığı ve gayri tabiili 
ıi, el işi dersi için alınacak öte beri parası: . dalgın ve düşüncelı v gorunu>:~rdu. B~ w i de artıyordu. Gündüzleri yaveri F U· 

Mektep haber yollar: 15 kuruş ba~çeye çı- da, Beşir. in kul_lan.dıgı . o mef um zehı· gat beyle gezmeye rıktıklan vakit oto-
çek dikeceğiz, on kuruş fide alacagız ... Bı· l l d Y akla 

kl rin tesirınden ı erı ge ıyo_r u. .. . mohı'lı'n ko"şesı'ne rekiliyor; parm ·. raL Allahını seversen bayan, çocu ar az Ik l Y 

1'. k k Kanunuevvel ayının ı gun erın .. l 'le mu"temadiyen bıyıklarını masrafla mı büyüyor}. Çocuğunu o utma H'l . K d . b lmw· ve• rının uç arı d 
iosiz adamın harcı değildir. de doktor ı mı a rı ey ge . -İc karı tırarak düşünüyor. Arada 8118 l( 

1f. liahtı tekrar muayeneden ~eçırdı hten en:ereden dışarı bakarak : 

Bulundugvumuz sokak müthiş kalaba- sonra Avrupada uzunca hır seya ate p N ldild 
• J!'k' y f 1 d - ereye ge ı • 

lıklaşt ı. Mahallede bir fayia çıkmış guya teşvik etmişti. Bu n ır, usu zze • (Artma .-) 

b~bur~hl~~~llinm~~e k~d~ii~n~e!fu:n:d~~~e~p=e~k~h:o~ş~g=d~m~~~t~L~D:e;r~h=~~==~~==~===~---~-
detme wge gelmişiz ... yeldirmelerini sutları- :, _ Nuriye. 

b l M• ektep çok iyi idi bayan öğretmen b. ana. na atan fakir analar, işsiz ba a ar ve son· Ş d - Kaç yaşındasın) 
kl f önlük, defter, kalem de vermi§ti. ım ı ra bu havadisi duyan çocu arın etra ımı· w . Amma anam yolla- - Altı. 

b · · 'd Lıcııyor· çıktıgıma pı•manım... · l em'lf. zı saran çen erı gıtgı e 11"- " • '$ Daha senın yaşın ge m 
_Abla ... Abla ... Mektebe gitmek isti· mıyor. 

yorum. 
Kirli ve mini mini parmaklar havada: 

_ Beni de yaz mektebe. 
_ Beni de yaz.·· 
_ Ben de mektebe gitmek istiyorum. 

- Ben de ... 
- Ben de ... 

Çocuklarla konuşmağa de~~~ etme~e 
. k• ok Mahallenin kahvecısı ınsaflı bır ım an y . 
insan. Bizi kendi kahvesine sokuyor, kapı· 
yı kapıyor ve biz şimdi içerde. bizim. ko• 
nuşmak istediğimiz çocuklar bırer, bırer . ı
çeriy'! giriyor. Şimdi karşımda başı sarılı 
Üstü dağınık iyi yüzlü bir yavru var: 

- İsmin ne senin) 
- Suphi. 
_ Mektebe gitmiyor musun} 
_ On beşinci mektebe gidiyorum. Çı· 

kardı annem. 
_ Neye çıkardı ıeni) 
- Dayak atıyorlardı. 
- Yalan diyorum mektepte dayak a-

tılmaz. 

- ... 
- Neden çıktın sen mektepten) 

- ... 
- Doğruyu söyle. 
- Dersimi bilmedim. Sınıfta kaldım ... 
- Neden dersine çalışmadın? 
- Z engin çocukların anası babası oku· 

yup yazmak biliyor. Eve gidince onları ça· 
lıştırıyorlar. Ben bir şeyi bilmeyince sora· 
cak adam bulamıyorum. 

- Hakkı~ var amma neden mektebe 
iftira ettin} 

_ Utandım doğruyu söylemekten ... 

- Niçin) 
- Gücümüz yetmez, diyor. 
Bu arada karşıma gelip dikilen uzunca 

boylu, mavi paltolu on üç yaılarında ka· 
dar bir kız var. Sözümüzü keaiyor: 

_ Abla beni de mektebe yazdır. 
- Sen bu yaşa kı>dar mektebe gitme-

din mi) 
- Hayır. 

- Neden) 
_ Yoksuzluktanl 
_ Anan baban yok mu) 

-Var. 
- Peki onlar çalışmıyorlar mı) 
- Babam sıvacı anam çamaşırcı üç 

kardeşimiz daha var. Birisi büyük, asker• 
de... Kardeşlerimin hiç birisi okuyup yaz
masını bilmiyorlar. Tabii ben de öyle ... 
Anname; «beni mektebe yollu diyorum. 
Gücüm yetmez diyor. Ben uzun, uzun \)• 
kumak değil terzi mektebine gidecek ka· 
dar öğrenmek sonra terzi olmak. çalışıp 
bu sefaletten kurtulmak istiyorum. 

_ Çok parasız mısınız)· 
- Parasız olmak ta söz mü). Abla .. ge· 

ce oluyor, aç yatıyoruz.. aç kaldık mı ağ
lıyoruz... Günlerce boğazımıza bir sıcak 
ye~ek girmez . . . Babam. anam beni okut· 
muyorsa ben milletin çocuğu değil miyim? 
Niçin millet bize fakirlere yatı mektebi aç• 
mıyor. Okumazsak ömrümüzün sonuna 
kadar bu sefaletten kurtulmamıza imkan 

var mı? .. 
Şimdi bir mini mini yanımda duruyor: 

- Teyze diyor beni de yaz mektebe. 
- Senin ismin ne). 

anan yazdırır. 
_ Beni şimdiden yazdır t~··· Be 

nim annem yok. 
- Annen yok mu? 
_ Ölmüş annem benim. 
- Baban) 
- O sağ, rejide çalıııyor. . 
_ Sen kimin yanındasın pndhleri. I&• 

na kim bakıyor) 
_ Biz evde ikimiz oturuyo~ 
_ lkiniz, kimsiniz) 
_ Komşu ile ben. 
_ Komşu sana bakar mı? 
_ Hayır ben sokakta g~zerim. 

Bu ara yanıma hırçın yüzlü perifan 
üstlü on iki yaşlarında bir kız sellJor: 

- Teyze diyor. Beni rl'l#ktebc yaz.. 
- Senin anan baban yok mal Onlıu 

seni yazdırsın. 
- Onlar beni yazdırmıyorlar. 

Bir dn susuyor ve sonra benim cevap 
vermeme vakit bırakmadan kendm hid 
detle soruyor: 

- Neden beni mektebe yazdınnıyorlaı 
onlar} ... Ben mektebe gitmek iatiyorum ... 
Paraları yok onların mı beni mektebe yaz• 
dırmıyorlar? Söylesene 1 

- Ne bileyim ben, sen bilmiyor mu· 
sun} 

Susuyor. Önüne bakıyor, nihayet: 
- Yazdır beni mektebe teyze diyor, 

bir şey öğrenelim de şu açlıktan kurtula· 
lım. Ömrümüzün sonuna kadar llÜrÜnme· 
yelim. Anamıza, babamıza kalıraa halimiı. 
yaman .•• 

\Saat Denit 
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Tayyare Piyangosu 
İkinci keşide Bugün bitti. Kazanan 

numaraları bildiriyoruz: 
30000 Lira kazanan 

29661 
Sonu ( 61) rakamı ile biten l>ütün 

--.ralar Yirmiter lira Amorti alaC:Ular
dır. 

10000 Lira kazanan 

20368 
1705 

1000 Lira kazananlar 
Venüs Ruju: 

500 Lira kazananlar Gayet cazip renkleriyle kullananları 
1169 Mı9 3977 7323 4707 hayretlere düfiirür ve 24 saat dudaklarda 

17108 19514 18987 1448 28292 sabit kalır. 
21257 11949 5777 13115 18261 Venüs Kremi:· 

150 Lira kazananlar 
lS159 17462 3637 25497 
18390 26505 12307 17817 
168() 8147 4430 14698 
1614 18760 9938 16818 
3863 18320 9132 13133 

9591 
22499 
21912 

3118 
17174 

'21818 11014 10371 17151 

Terkibi, esrarlı, ıüzellilı:. kremlerinin İ· 

çinde en ıayanı emniyet ve itimad olanı-
26395 5701 11841 11926 9802 d 

ır. 

15824 1182 4163 

100 Lira kazananlar 

50 Lira kazananlar 
2149 29216· 
1861 

28772 

26076 13809 2876 1463 23719 
23560 28785 6701 33d2 5607 
29487 8410 18729 23129 18596 

10881 19109 415 26345 27128 10529 
29876 10336 8415 26454 25691 23598 
26672 17844 25099 25495 26231 29463 
12194 19779 8229 27570 13009 3228 

Venüs Pudrası: 
Şık ve kibar familyaların rağbetini ka· 

zanan, narin ve nazik cildlileri teshir eden 
yüksek evsafta epiz pudradır. 

Venüs Rimeli: 

2557 
l1s90 
18664 
13962 
24li8 
1846 

28759 
21173 
9&19 

11007 

5062 
20618 
12176 
4310 

20417 

19711 
1040 
4404 

11124 
6373 

24574 
21967 
4628 

8852 
5998 

22262 
7744 

13764 
3905 

24835 
15379 
6545 

16132 19598 10745 27743 250ll 482 Venüa Rimeli ile tuvalet gören kirpik-
19127 13256 20395 9898 905 17210 ler kalblere ok gibi saplanır. 
29488 19786 12387 29617 Beyoilunda tanınmıı ve maruf Kari· 

21311 30 Lira kazananlar man, N. Tarika. Şark Merkez ıtriyat ve tu-
16917 
29067 4057 

6799 
3518 

17200 
t1206 
25064 
18247 

7101 18692 17256 7550 22672 7648 hafiye m~iazalannda satılır. 
17203 18052 18250 28211 17271 6421 Depo111: Evliya zade Nureddin Eren, 

2
= 16939 16600 3084 19270 18572 kimyevi ecza ve ilit ve ıtriyat ticarethane· 8316 

2'554 
28129 
13284 
14133 
10837 

12914 
23765 11209 

11298 
24629 15414 1193 20588 13276 Iİ, İstanbul • BahçekapL 

9703 
21981 86 28034 1145 18205 

1095 
18837 
1833 

21280 
11903 
14469 
2oos4 
3rlı 
4185 

19097 
3387 
4054 
8219 

11860 ... 
lato7 
223sı 

8195 
26274 
18075 
20305 
19104 
12781 
17252 
700I 
7238 

27913 
23835 

UMl 
25726 
8805 
1745 

22073 
20442 
20270 

64+,t 
16527 

5732 
27"118 
17882 
23342 
28682 
13073 

5928 
12802 
13391 
13948 

3523 
1652 

16278 
20362 

416 
16085 
13422 
11375 
11458 

2908 
17849 19842 22061 21934 12163 

2
1006

7396
2 881 1460 9773 15938 2020 

14188 
22728 26699 25033 18537 13559 19307 

3082 

4543 
25035 
19053 
20896 

6016 
1882 

19744 . 
2306& 
11741 
3531 

18178 
26440 
24611 
2204 

23171 
26360 

16993 6377 8300 19394 21001 
17437 

27945 11404 8880 25693 23406 
11552 20418 23862 10519 17578 29934 
16599 16438 2437 8857 19848 9899 

9652 16598 10470 16900 11889 6480 
1957 6177 8749 17120 10050 18984 
8831 10930 22992 1693 18951 4135 
1874 24430 7999 1960 29276 12758 
1185 27913 20349 28117 17367 27495 

l0730 4886 22751 27725 16694 29918 
z:~: 5496 7061 8703 18009 9923 

23750 3904 4073 5867 22839 
1876 11076 1012 13606 10695 24888 

15611 
11745 3225 13257 8066 27028 6594 

9765 5045 25484 11041 12085 23529 

Bu sabah Türbede 
bir kaza oldu 

20862 17540 28110 1368 2497 
7953 29087 8545 29018 8571 

10696 17291 24e63 17034 17129 
7998 22780 1331 7615 23385 

10235 19328 18794 13762 21814 
12407 9849 12148 28618 2465 
6176 7780 24262 2558 15542 
9993 22516 10545 4589 16006 
4520 13071 6575 22451 21682 
7492 8945 3238 25775 9545 

1Caza neticesinde bir 
tramvay yoldan çıkb 

3 kişi yaralandı 
18513 7669 12625 21451 10441 
20804 20206 4933 14751 25158 

Bu sabah uat dokuzda türbede bir ka- 10029 8121 15531 18118 28843 
._ ....... bir traktör muhtelit hakem 16217 23900 19177 4862 25545 
..._..emeleri binasının tam kar.-nda Sir· 27126 7929 7393 2719 23009 
~ • Edimekapı tramvayına prparak 25452 21470 29070 22218 
)o .... pkal'llUflU. 22773 1173 2614 

Siıbciclen Edirnekapıya sitm_ekte o • -·--·-~ ......... Mikii~~i;··---
1-. bamn1 l»u binanın önünden seçer • o . . .. . 
~ b -~- ) _L _ • • 2 bın lıralık muk&fat en son çekılen 

., ta~ se en tr-tor euratinı .. d- ı_, 40 d b ·· k-:.. _.._ L atalP 1UU numara arasın a eoer yuz 
---...,.erea tramn)'in romor&ana çarp • ı· ı k ı_ • d"I · · 

lbı- Bu . . d ıı....... ıra o ara ta11.sım e ı mıttır. 
.. -· çaıpıpa netıcemn e romor1U1n 471 22113 22683 18042 22601 

ÇOW 
ETLi OLVA 

Mühim bir tavsiye 
Kut t&,Wa kilom 75 lırmuttur. 

Kut tiJi :rubk 100 .......... 
Hayatta çok Y8f811lak ve rahat uyu

mak isterseniz bQttın Avrupa milletleri 
nin kullandJtı kufttlyQnden yapılmış 
yatak, yorgan, yasbkl•n kullanınız • 
Kuştoytl yataklarda yatanlar hayat
larında katlyyen hiçbir bastalık gör
mezler. KUflOytl yubklar kışın sıcak 
yamı aertndir. Fiyatlar 1lmidlnlztn 
fevkinde çok ucuzdur. Fabrikası ve 
satış deposu: Çakmakçılarda San
dalyeciler sokağında ômer Bali oaıu 
Kuş tüyQ Fabrlkaaldır. Tel: 23~7. 

Satış yerleri: Ankanda SQm,r Bank 
Yerli Mallar Pazan. İzınirde: HlsarG
nOnde yorgancı )(uııarrem usta Mah
tumlan. 

MECBURi SATIŞ 
Resmen tasfiyesine karar verilerek Tasfiye Memuru tayin kılındığımız 

Galata'da Börekçi hnm nrasında 

EKSELSYOR 
ILBIBB .MAIAIAllRDA 

Mevcud elbiseye mnteallik bilcnmle emvali ticariyenin MECE l 1RI 
surette satışma bqlanılllUfbr. Tasfiye aatışı S Haziran 1936 dan 
itibaren ON BEŞ gün devam edecektir. Hazır ELBlsE, PARDESO 
p ALTO, KADIN MANTOLARI ve her cins Erkek, Kadın ve 
Çocuk mUfaJDbalan pek ucuz fiatlarla sablmakta olan mallardan 

almak iateyenlerin her gün 

ı B 11 L 1 \' O B maıaza11aa 
Sabah saat 8 den itibaren 19 kadar müracaat etmeleri nan olunur. Hali 
tasnyede EKSELSYOR. K. PLAKAS J. Herşkovlçl ve şeriki kollektlf Şirketi. 

T••fl • memurlar1 Avukat L Aglh Akkan 
ve Avukat H. 8Uleyman 

ı ______ ı•_• __ n_b_uı __ .. __ •_•d __ ıv_•_•_ı __ ıı_ı_nı_._,_• ____ ~I 
Sahuı M. Bir metro- Muvakkat 

l.bakpap JUlllD yerinde 25 inci •• 
dada yfizaüz ana. 

Aksaray yangın yerinde y alnap ai• 
mahalle-inde Boyacı IObimda 46 m
CI adada ytiZIÜz UIL 

Cihangir yangın yerinde Hayyar '°' 
kajmda 31 inci adada yüzaüs ana. 

Alaaray JUllJD yerinde Bmbm .. 
ia mehallninde Büyük Refit Pata '°" 
kaiJnda 6 IDCI adada JÜDÜS U'IL 

Yukarda aabuı ve bir metıosUDUD 
nadan yazıh olan analar ılilmclarlar 
artırmaya konulmUfhır. Şutmmeleri 
liler hiDlumda ıöeterilen muvakkat 
nber 18/6/936 ~ - IUl 
lar. 

murabbaı sunun mu- tfminab 
ha mm eni 

30 4 9 

84,50 1,50 9,51 

24,64 5 9,27 
r 

'-.. 
107,32 2 16,10 

muhammen kıymeti munkkat temi • 
arumcla utılınak üzere ayn ayn açili 
levuun müdürlüğünde · a&ülür. latetE
teminat makbuz veya maktubile be .. 
15 ele daimi encümende bulunmabdlr.. 

(3048) (8.~ 

* * 
• 

Sablmak üzere Mezat itleri Müdür lüiü f.tya Şubesine Ahmet tarafmda4 
getirilip 9653 ve 9654 •yıya kaydet tirilen üç vazo ve bir heykel ve Madı 
de tarafmclan 8816 •YIJa bydettiril - bir hokka tak.abl -- artt~ 
1atılamanufbr. bin tarihindea itibare n on bet gün içinde sahipleri gelip et 
yumı bldmnacbldan takdirde •tılac aldır. (8.) (3291! 

0
" bmı paıçalanmq, c:atiılsı, bpalar Ja. 22819 18978' 232M 13735 19159 
~ ualHı yoldan çıkırilf, fakat 1olcu- 21683 12411 4082 14&11 20778 
La'- bir teY olmamıt. bir kadın 'llafflçe •- 19987 10120 226 7073 22109 
)•landan zedelenmiıtir. 1 17094 17811 22012 24036 1553 

l'raktörü idare edenlerden biri aiır ol· 140l7 11584 15800 2952 12334 -----------------------------------------------------------------------------------~ 
lbek &zere 3 kiti yaıalanmı• bunlar det • 1452 17198 24359 21M8 21251 
lıaı C"JL L • •• d ·ı . 1 . u nane nastaneeıne gotı en mış er • 16823 24002 25131 24047 7183 
dir. Bu kaza yüzünden tramvaylar bir ea - -- - -· - ,. __ ,. ___ _ 
•ttea fazla i9)iyemem~erdit. Boscaaıda Sulla Hakak Mahkemesinden: 

Bozcaadalı Sevasti Çeşmeli ile Dimitri 

Hintli Mihrace Atinalı oğlu Niko ve mütegayyip Trasivu· 
lo meyanelerinde tekevvün eden taksim 

geldi ve izalei fU)'U davaaında; Müddeabih Ko· 
ca Dere rııevkiinde kain malümülhudut ba· 

Hindietanın zencin mihracel~rinden Sir iın kısmı cenubteinden mevcut tapu sene· 
e..andal Setelvad bu eabah saat 8,30 da la di mucıbince firaan mutaurrıfı bulundu· 
~ bandıralı Nortland vapurile ıelmi,tir. iu yirmide dört .-ehim itibariyle 507 met· 
Mihrace Jngiliz sefareti erklnı tarafından re murabbaı ve 340 kütüklük kısmıyla, 
ı.r111anmıft 20 kiplik maiyetile beraber hu- Kasım Bayın mevkiinde bir kıt'a tarlanın 
-.i hir motörle rıhtıma çıkarılmıt. hazırla· kısmı ,imalisinden 783 metre murabbaı 
~ otomobillerle doğruca lngiliz _sefaret • bir ıaha işgal eden kısmının keza yirmide 

•-.nesine gitmittir. dört hisse itibariyle davacı Sevastiye tak· 
Mihracenin maiyeti )çinde bir çok kıy - sim ve tefrik edildiğine dair ilanen mua

~lar eşya bulunduiu söylenen 40 kadar meleli sıyap kararı tebliğine karar verilmiı 
lo ._..nezaret etmektedirler. Mihrace dip- olduiundan gaibi mumaileyhin umliin .. 02 

lllab°lt pasaportla seyahat etmektedir. Bu- ve müteakip maddelerine tevfikan yevmi 
-.,. İçin hu bavullar gümrük muayenesi • muhakeme tayin olunan 18/6/936 günü
"e tibi tutulmamıt. ihtiva ettiii kıymetli ne kadar Bozcaada Sulh Hukuk Mahkeme
(1•nın mahiyetini öğrenmek te müm - sine gelerek kanuni itirazatta bulunmadığı 
.:: olaınamlfbr. Mihrace şehrimizdf' on takdirde gJyabtnda yapılan muamelenin 
lae, kadar kalacak ve kendi.ile sörütmek muteber addedileceii gibi bir daha muha-

• Lo.drada bulunan doetlan da bu • kemeye de kabul olunmıyacaiı teblii ma-
•i1 saki& k•m•na kaim olmak üzere ilin ohıgu,ı. 

--==-~ e L • \ _,. - ,,.. -
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12 Sayfa 
. 

SON POSTA 

AS 
RUJ ve ALLIKLARI 

Fransada Koti ve Amerikada Mişel ne ise Türkiyede ruj ve allık 
ancak HASAN markası kadınların ve güzellerin ve gençlerin ha
yati istekleridir. Sabit, açık ve orta ve koyu renkleri vardır. Ruj 

60 allık 35 kuruştur. 

HASAN deposu: İstanbul - Ankara, Beyoğlu, , 

ŞiRKETi AYRiYEDE 
Boğaziçinin Vaniköy Rumelihisarına kadar olan iskeleleri için DOKSAN ve onhrdan yukarı 

iskeleleri için SEKSEN günlük gidiş gelişli ücretler mukabilinde 122 gün seyahat hakkı ve· 
ren ve ayni günde mükerreren ve Pazar günleri Boğazın her iskelesinden yine mükerreren mu· 
teber olmak üzere 11 Haziran 936 tarihinden itibaren 10 Teşrinievvele kadar dört aylık 
fevkalade tenzilatlı ve fotoğraflı kartların ihdas edildiği ilan edilmişti. 

"Ancak henüz Boğaza naklihane. etmemiş olanların da istifadele
rini korumak maksadile bu kartların yine 10 Teşrinievvele kadar hükmü 
olmak Üzere 10 Temmuz 936 akşamına kadar sabşına devam olunacağı 
şu kadar ki 11 Hazirandan itibaren geçecek günlere aid bedellerin aynı 
tenzilat esası dairesinde kartlar bedellerinden indirileceği sayın halkı
mıza bildirilir.,, 

Bu kartlar şirketin idarei merkeziyesinde kontrol müdiriyetinde sablmaktadır. 
Boğazın iki sahiline araba vapurile gidip gelecek otomobiller için yapılan son tenzilattan 

başka olarak bu kere de yüzde yirmi tenzilatlı ve 20 varaklı karneler ihdas edilmiştir. Bunlar 
bir müddete tabi olmayıp yalnız azimet veya avdetle tek olarak da istimal edilebilir. 

KARNELERİN TEMİN ETIİGI TENZiLAT ŞEKLİ: 
Gldlt 60 kr. Gldlt ve gellf 120 kr. 
Gellt 60 kr. 

Bu karneler Üsküdar, Kabataş ve Sirkeci araba vapuru iskelelerinde 
sahlmaktadır. 
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BUT UN 

KES KfN 
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TURKIYE 
ucuz 

YALNIZ BU 
TRAŞ BIÇAGINf 

KULLANlYOR 

BETON MAMULAT! 
KiM~iTLı:;:Q. 
TEZYiNAT PAQMAKLIKLARI • 
LGV1-4ALAQ vı OiREKL~R • 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SİYATİK 

ağrılan T E S K İ N 
ve izale eder • 

Har eczanede arayınız 

----··------------

HaZirin iZ 

Bütün neşesile gülüyor, 
1 Çünkü ağzında şiir kadar güzel dişleri varl 

ADYOLi 

En kısa zamanda size de ayni parlak , 
neticeyi kazandırablllr. 

DYOL. 
Yakın Şarkın diş macunları kraliçesidir. 
Milyonlarca ağza güzellik, sıhhat, sağlık 
vermiş ve bu hassasiledir ki 18 diploma, 

48 madalye kazanmışbr. 

Sabah, aktam iki defa R A D Y O L 1 N' le 

afizınızı f1rçalamayı unutmayın1z 1 

- Neşesiz ve kırgın -
Başı, dişleri ağrıyor 

Halbuki bir tek 
··-···· .. ·········--········ ..... - ....... .. 
GRiPi 
·······························---·-····-

alsa bütün ağrılan ge

çer, raliat ederdi 

Ağrılar-Romatizma -Nezle- Grip 

G i Pi 
Karşısında derhal ric'ate mecbur olur 

Fabrika yeni binasında hususi surette açtı~ı kai·yola meşherini "ziya
retle sağlam ve ucuz mallarını temin etmelerini sııygı değer ahaliye 
arzeyler. 

HALiL SEZER 
Karyola ve madeni efya fabrikası 

Son Poata Matbaası Sirkeci, Salkımsöğüt, Demirkapı caddesi No. 7 
Neıriyat Müdürü: Selim R&ilP (Eekl Ford Garajı binası) Telefon : 21632 ANADOLU tiNENTOLAQI f. . 

T&LEF'ON: lı<AATAL P.,J54:9). 
Sahipleriı A. Ekrem. S. Rqıp. H. Lütfi 

~-~···...-~-:;.,...,.,,._-~~-..... --~.~,,, ~~~~~~--~~~~~_._.._..... ... ~ .......... ~ 

y (it:..-----------,. Her ierde arayıoı& Ye -·her u~· içiaiı. 45 

Clld ve zUhrevıre 
Hastalıkları muteba881SI. 

Dr. Ç 1 P R UT 
Beyotlu, Rut 8efarethaneai •ırua... P..tıl 

90k&tı köfcı9ilıde MeymeHt ..,.,....._. 

Telefoa : 43SS5 


