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Oran o 
Sözünden 
D .. d .. , on u. 

evre zecri tedbirl~ri kaldıracak, fakat 
Habeşistanın ilhakını tanımayacak 1 
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~' Akdenizdeki küçllk 
devletl•re hayat hakkı 
yoktur ,, derken şimdi 

Eden Milletler Cemiyetini Dünyanın en kıymetli 
toplantı:fa çağırdı oırlantalarına salıip olan 

Her yerde aynı kanaat ileri sürülüyor:! Mihrace ile bir gün " vardır ,, diyor 

Makyavele rahmet okutan "Zecri tedbirler tarihe intikal etti" 
modern politikaya inanını- 1 1 1 . ı· ti.k · d*" d"" • ,. ta yanlar memnun, " ngıltere rea ıs sıyasete on u, 
)'oruz. Yarı~ları elde sılah artık Avrupa işlerinde teşriki mesai edebiliriz!,, diyorlar 

beklıyoruz ! Londra 12 (Hususi} - Dıı bakana Mis-

r<endl Kendim• Soragorrım : 
ter Eden Milletler Cemiyeti konseyini 26 
haziran günü öğleden sonra saat beıto 
toplanmağa davet etti. Konseyin ruzna • 
meıinde ııu maddeler vardır: 

Niçin Bögl• Tulıa/ Sögl•11l•r 
H•p Sofgada Sögle11lr? 

1 - ltalya • Habeı meselesi, 2 - F ran· 
sa, Belçika, Almanya, İngiltere. İtalya 

Yazan: Mahmut Esat Bozkurt mütekabil emniyet misakı, yani Lokarno 
paktı meselesi, 3 - Iraktan hicret edecek 

Gazeteler yeni bir haber veriyor t. Asurileri yerleıtirmek meselesi, 4 - Mü· 
( Orano) Sofya ordu evnide söyle· §avir heyetinin kölelik hakkındaki rapo • 

diklerinden dönmüş t. ru. 
Hani bilir.oruz: En mühim meselenin ltalya • Habeı me· 
Bu adam; selesi okluiu ıüphe götürmez. Maliye na· 
«Akdeniz, İtaya gölü olacak. zın Mister Çemberlaynin 1900 klübünde 
Oradaki küçük devletler ergeç ltal- .söyl~diği nutuktan sonra İngilterenin zecri 

. ki tedbırleri kaldırmaia karar vermiı sayıla • 
yan şamarını yıyece er.. · w hiik 

1 
· Bunlara yaşama hakkı yoktur.» de· ,caglın~l ":.~.,~~uyo.r. 

ngı tere nuıı;umetı: 
inişti. . 1 - Zecri tedbirlerin esasla bir tesiri 

lştc bütün bunları geri almış. ,olduğuna veya derde derman tetkil etti • * ,ğine inanmıyor. 
Fakat, bu kadar açık ve kestirme 2 - Harbin bitmesinden sonra bu ted· 

}>Ir diyevden nasıl dönebilmi~ 1. ,birleri ceza mahiyetinde tatbik etmenin 
Bunu anlamak oldukça zor. çok tehlikeli bir hareket olacağına kani bu-

(Devamı 8 inci sayfada) lunuyor. 
, Bu vaziyete KÖre önümüzdeki 26 hazİ· 
randa toplanacak olan konseyin bir takım 
tavsiyeler hazırlıyarak asambleye arzede • 
ceği, asamblenin toplanarak bir ko .. 

Amerikada geni 
Cumhurreisi 
Kim olacak? 

misyon seçeceği, bu tavsiyeleri tetkik etti· fngiltere dıt bakam Ye Milletler Cemiyeti 

Cumhuriyetçiler Kansas 
Valisi Landon'• namzet 
ilan ettiler, Landon Ame
rikayı A vrupadan büs
bütün ayırmak istiyor 

Landon (sağda) 
Nevyork 12 (Hususi) - Amerikanın 

~n belli başlı iki partisinden cumhuriyetçi 
Parti cumhur reisliği için namzetliklerini 
koyanlardan Ka nsas valisi Landonun nam-

receği, nihayet bu komisyonun zecrt ted • konseyi reiai M. Eden 
birleri ilga etmek. fakat Habeıiıtanan il· , fngilteııenin zecri tedbirleri kaldırmak 
hakını tanımamak tarzında tavsiyelerde ,lehinde tebarüz eden vaziyetinden sonra 
bu~~naca~ ve bu tavsiyelerin kabul ed.ile-l Franıanın zecri tedbirl~ri kaldırmaaı büs-
cegı tahmın olunmaktadır. (Devamı 8 incı sayfada) 

• Çinde harp 
Patlamak üzere 
iken geri kaldı 

j Kamutay ikinci 

l 
1eşrine kadar 
Tatil edildi 

Cenup kuvvetleri çarpııma 
başlarken çekildiler 

Dün muhtelif kanunlar 
kabul edildi 

Hazırlık hali devam ediyor, iç işleri Bakanı su işlerin-
Cepheye mütemadiyen den bahsederken 400 be-

tanklar, tayyareler lediyenin sıhhi şeraiti haiz 
sevkediliyor suyu olmadığını söyledi 

Londra 12 (Hususi) - Nankin hüku· 
meti bütün kuvvetlerini Çanşaya gelmekte 
devam edeceğine, Kantondan evvel dav • 
ranarak bir takım kıt" al arı cenuba doğru 
sevke başlamış, bu suretle harekete geç -
meğe hazır olduğunu göstermiştir. Bir a· 
ralık iki taraf kuvvetlerinin temas ederek 
müsademelerin başladığına dair malumat 
gelmiıı ise de bunu takip eden haberler 
Kantonun Nankin tarafından alınan vazi • 
yet karşısında Humanda İşgal ettiği yer ~ 

leri tahliye ederek gerilediğini anlatmak-
tadır. 

Ankara, 12 (Hususi) - Bugün öğ
leden sonra Abdülhalik Rendanın bas
kanlığında toplanan Kamutay ruzna ' . 

mede bulunan muhtelif layihaları mü
zakere ve kabul etmiştir. 

Bununla beraber Kantonda harp hazır

lıkları devam ediyor ve tanklar, tayyare· 
ler cepheye sevkolunuyor. Bütün milis 
kuvvetleri s ilah altına çağırılmıştır. Ka • 

:tetliğini kabul ve ilan etmiştir. Landon, 
0

dınlar da hastabakıcılık yapmak üzere ya-
ICansas eyaletinin mali vaziyetini düzelt • 1 lar 

Maaşa kanununun bazı maddeleri • 

nin değiwtirilmesi, buharlı sefinelerin 
gümrük resminden istisnasına dair 
kanunuq. mer'iyet müddetinin 19-:10 
yılına kadar uzatılması, Denizyolları 
ve Akay işletme idarelerinin yaptıra • 
cakları gemiler için 1 O milyon liralık 
tahsisat verilmesine ait kanunun birin

ci maddesi hükmünün deği~tirilmesi 
hakkındaki kanunlarla ihtiyat zabitle· 

ri ve askeri memurlar kanununun 1·1 -
üncü devlet memurlarının tevhidi ve 

Mihrace lstanbula Müzedeki elmasları görmeğe 
gelmiş 1 ilk işi T opkapı Sarayına koşmak oldu 

Yazan ı Selim Tevfik 
«Zenginin parası 

züiürdün çenesini yo• ı 

ram derler. 
Biz de bir haftadır, 

geleceii bildirilen 
Hind mihraceainin 
muazzam servetile çe• 
ne yorup duruyoruz. 

Herkes onun paha 
biçilmez pırlantalara 

ile meıgul. 
işte nihayet dün, 

servetile züğürt çene • 
)erini şildet çiinemit 
gibi yoran mihrace İs· 
tanbul hemşerileri a .. 
rasına kanttı. 

Onu karıılamıya gi• 
denlerin başında bit , 
tabi biz de vardık. Ve 
hemen bütün günümü- Mihrace (ortada) sokakta böyle geziyor 

zü, onun peıinde geçirdik~ 1 Beraber getirdiği ondan fazla upitnİ 
Önümdeki Uiıtlar, mihrace ile birlikte ,yanında gezdirmiyor. 

b b . ·· ·· ti ·1 d l Fakat hususi doktoru, hukuk müpviri, 
ııeçen u ır ııunun no arı e o u. 'katibi ve sadık bir uşağı her yere ltendiail• 

* _ · birlikte gidiyor. 
Dagampur mihracesi Şimai;dal Setal Mihracenin peşinden bir dakika bile ay-

vad, elli yaılannda tıknaz, orta boylu bir nlmıyan uşak, pehlivan Çoban Mehmedl 
zat. Yüzü tıpkı pir Yahya Kemalin alına· :elinden tutup çocuk gibi gezdirebilecek ka· 
sının çok esmerleımiı halini andırıyor. ,dar dev yapılı. (Devamı 8 inci sayfada) 

"Sulhün Pragdan Ankaraya kadar 
7o milyon müdafii var! ,, 

M. Titülesku Balkan matbuat konferansında " harp 
Balkanlarda patlamıyacaktır. Başka taraftan gelirse 
hakkımızı müdafaa için hepimiz birleşeceğiz!,, dedi. 

(Yazısı 3 üncü sayfamızdadır.) 
.............................................................. --··············-··························-···---·-
Mektebe hasret çocuklar 
"Bizim mahallede zaten hep böyle yapıyorlar. Çok 
çocuklu aileler yalnız birini okutuyorlar. O, adam 

olsun, ötekilere baksın diye 1,, 
Y•z•n: Suat Dervlt 

taadülüne dair kanuna bağlı 1 numa • "Ben mektebe rritmek isterim .• Ben mektebe gitmek isterim» 
zı ıyor . 

tneğe muvaffak olmak dolayısile bütün . Muhasamat başlamamış olmakla be • 
tnernlekette büyük bir şöhret kazanmış ve raber vaziyet vahametini muhafaza etmek• ralı cetvelin değiştirilmelerine ait ka- Kahveye çocuklarını sokmak istiyen an· ,değil, gazeteye yazmak istiyor. O gaze • 

nunlar da kabul edilmiştir. 'nelere mani olmak için mahallenin erkek - teci .. . 
Belediyeler imar heyetinin fen işle- İeri muhafız koydular. Dışarıda söz dinlemiyen bir kadın mu-

rine bakmak ve bu heyete merbut ol· ' Kahveci pencereden bağınyor: kabele ediyor: 
(Devamı 9 uncu savfada) - Ayol bu bayan çocukları mektebe (Devamı 9 uncu sayfada) 

•evilmistir ' d " 
~ • te I~ 

ilt" C~mhur reisliği intihabatı önümüzdeki Nankin hükumeti, ecnebi devletlerin 
•ncı teşrinde yapılacaktır. Landon cum· 

1
Kantona s ilah ve mühimmat aatmamalaıı-

(Devamı 8 inci sayfada) nı rica etmiştir. 



2 Sayfa 

r n 

iki kanun 
• 

Yaun : F. R. Atay -
S on günlerde Kamutay iki kanun 

kabul etti: Biri, dış ticaretimize ~a

rar veren hiylecilere aittir; biri, maliyet 
fiatlarının kontrolu diye hulusa ettiğimiz, 
endüstri maddeleri için azami ve asgari 
fiat tesbiti hakkının devlete verilmesidir. 

ikisi ele yalnız bizim için yenidirler. 
Tağşişle kar etmek, yamız ahlak ıabi:bi 
değil, he99p ve menfaatini bilen bir tüc • 
cann da işine ııelmez. Böyle hiyleler, ııün
delik vurgunlara yarar. Fakat isim ve fir
ma yerleşmesini, devamlı pazar elde edil
mesini meneder. Bir şahsın kendi zarar ve 
menfaati üzerinde hareket serbestliği olsa 
da, bu hareket umumi menfaat üzerinde 
tesir gösterdiği vakit, devlet kanunları 

müdahale eder. Dişarıda kimse, Türkiye
den yalnız Ahmedin kı1tı~ık yağ gönder
diğinden bahsetmez: Türk yağlarına emni
yet olunamıyacağına karar verir. Bilhassa 
eski şöhreti bozuk olan, ve içinden ekalli
yet tüccarları çıktıkdan sonra, dış ticaret 
i;;ini başaramıyacaiı fikri telkin olunan bir 
memleket, bu hususta h~lecilerc-, vur ., 
gunculara karp alınacak en şiddetli ted
birleri bile hafif bulur. 

Fiat kontroluna gelince, ekonomide 
devletçilik teşebbüs sahiplerine kar§l müs
tesna bir himaye temin ediyor : Kıncı ve 
yıkıcı rakibliği menediyor. Eğer şu veya 
bu istihsal için üç müessese kafi ise dördün
cüsüne müsaade etmiyor. Ayni devlet, 
aynı adaleti istihlak eden halk menfaatine 
karıı da tatbik etmek zaruretindedir. Ben• 
den gayrisi artık ıunu veya bunu imal eden 
yeni bir fabrika açmıyacak; fakat ben 
kendi imal ettiğim malı istedi&im fiata 
satacağım. Bu dirije ekonomi değil. dirijc 
inhisarcılık olur. Hiç bir millet, böyle bir 
inhiaarcılık menfaatlerinin hususi mües -
ıese ve phıslara hasrolunmasına tahammül 
edemez. 

f ~-..omi Bakanımız. timdi, e .. sen üs
tünde olduğu ve anlaşmalarla bazı husus
larda tatbik ettiği azami, asgari fiat tayini 
hakkını kanunla almaktadır. Bu kanun, tat
bik edegeldiğimiz ekonomi sisteminin ta -
bii bir neticesinden ba§ka bir §ey deiildir. 

Endüstrilerimizi yeni kuruyoruz: Bun • 
dan zarar görenler, planımız ve te_§ebbüs
lerimiz hakkında kötü telkinler yapmakta 
ve halkı şaşırtmak.tadır. Dişa~ını,n bizim 
fiatlanmızı yüksek gösteren bir damping 
fiatı var. Bir de fiatların yükselişini yalnız 
buna atfeden bir menfaatçilik var. Halkın 
içinden çıkamadığı muamma budur. Yani, 
dışarı fiat, hakikaten, zararı k.endi devleti 

tarafından veya iç fiat farkı ile görünen bir 
rekabet fiah mıdır) Yoksa, eğer bir takım 

masraflar azaltılır, işlerimiz rasyonelleş • 
tirilir, bir takım ıslahlar yapılır!!a, iç ve 

dıı fiatları yaklaıbrmnk. mümkün müdür? 
Yüksek ve adaletli bir hakem lazım. Bu 

hakem, ancak umumi menfaatin 
ve tanzimcisi olan devlettir. 

bekçisi 

SON POST~ 

Resimli Makale a Azim "• irade a 
Haziran 13• ,. 

ısasl' 

Tarih de asra 
, Agak uyduruyor 

Ermel Talu 
talyan - Habeş harbi yeni bitti. La-, 
kin maruf tabiri ile, galiba kökü 

suda imiş: Ufukta yenisinin h"fif kı· 
zıllığı görünmeğe başladı. 

• 
1 

Tabiaten yumllf&k imanlar kuvvetli azim sahibi olamular. 
Hayatta yılmıyan, encel taııınuyan. mütkülleri yenmekten 

kaçmıyan adam mutlaka kendisi için çizdiği yolun ıonuna ka
dar gidebilir. 

nan için bayatları hep talih ve kaderin elinde bir oyuncak olur 
aider. 

Azim ve irade muvaffakiyetin en büyük prtıdır. Yumnık 
azmin en kuvvetli ifadesidir. Çünkü azmin kolu bükülmez, 
yumruk bükülmiyen kolu gös~erir. 

Eğer, Ulu Tanrı, yazdığını bozma]( 
lutfunda bulunmazsa, akşama sabaha 
Çin denizi kıyılarında ve <tGöksel im• 
paratorluk» un uçsuz bucaksız ülke -
sinde toplar gürlemeğe, tüfekler ça .. 
tırdamağa, mitralyözler işlemeğe, tank:.} 
lar dolaşmağa, tayyareler gaz bomba .. 
lan savurmağa, kan gövdeyi götürme .. 
ğe başlayacak. 

Aksum, Adigrat, Diredava, Amba, 
Alagi, Ualual gibi beyin tırmalayıcı, 
kulak yıprandırıcı, gırtlak aşındırıcı 
adların tesiri henüz üzerimizden ta .. 
mamile gitmemiş iken, bu sefer de 
Hengşov, K vangsi, Hunan, Çang çung 
gibi aksırtıcı ve öksürtücü isimlerle 
zorla istinas peyda etmeğe çalışacağız. 

Yumupk adam akmbl•ra tibi dümen1iz bir sandal ai • 
bidir. Rüq&r nereden eMr, akmtı nereden gelirse oraya sürük
lenir. Bunlar kendileri için bir yol çizmeğe bile kallrmazlar. O. 

Kolunuz bükülmezse, yolunuzu rüqir ve akmhya göre de
ğİftİrmeueniz gayenize varmakta güçlük çekmezsiniz. 

( s O ____ z_A __ A_s_ı_N_D_A_) Yine duvarlarımıza haritalar asıla .. 
cak, gece yarıları (ikinci Tabı) feryat .. 
larile yüreğimiz ağızlarımıza gelereK 
uyandırılacağız, Uzak Şarkta çıkan bu 
yepyeni yangının acaba Avrupaya da 
sirayet edip etmiyeceği endişesini çe .. 

Çok yaşayacağından 
Korkan 
Yngoslavgalı 

Yugoslavya -
da genç yaşında 
ölenler hakkında 
«Allahın sevgili 
kulu imif» denir. 
bu suretle ailesi 

efradı teselli edi - lff/ll,, 
lirmiş. (~~v / ~ 

Son zamanlar -
da 93 üncü ilkba
harına giren Jcr 
van isminde bir a-

dam kendisini tebrik edenlere: 
- Her geçen gün bana zehir o\u

yor. Allahın ne kadar sevmediği kulu 
imi~im ki, bir türlü canımı almıyor, di
ye ~ikayette bulunmuştur. 

• • • 
Mefhur bir kaçakçının marifeti 

Bundan bir kaç gün evvel Alman -
yadan lsviçreye meşhur bir gazete va
sıtasiyle para kaçıran bir kaçakçıdan 
bahsetmiştik. Bu gün de meşhur bir İs
panyol kaçakçıaından bahsedeceğiz. 

Bu adam bir gün gümrük muhafaza 
memurlarının yanına gelm~. uşağı ile 
arabacısının arabasiyle hududu aştık -
larını, ve Üzerlerinde de mühim mik
tarda para olduğunu söyleyerek, ya -
nına iki memur terfik edilmesini, hep 
beraber takibe çıkılmasını söylemiştir. 
Derhal iki memurla yola çıkmışlar. Ka
çakçı karşı devletin arazisine girdik
ten sonra memurları arkndaşlariyle 

beraber soyarak, üzerinde taşıdığı pa
ralarla, F ransaya geçmi,, gitmi. 

* • • 
Siyam krehnı hal'ediyorler 

r- HERGüN BiR FIKRA • ı Havada tanzim edilen 
Vasiyetname 

Yapamadığı ne imiş? 
Bundan otuz, otuz beı yıl evvel, tu

haflardan, meıhur bir Kurban Oaep 
vardı. 

Adada oturur, vapurla gidip gelir -
ken, bot bot fıkralar anlatarak, nükte
ler savurarak, etrafındakileri eğlendi

rirdi. 

Bir alqaın üzeri, hep birlikte, lstan
buldan Adaya dönüyorduk. 

Güvertede, teıkil eylediğimiz balka
nın ortasına Kurban Oaep geçm.İ.f, ol
mıyacak bir takım mübalaiah teYleri, 
hep kendi b._.ma gelınit, hepsinin kah
ramanı bina~ kendi imiı gibi anlatıyor
du. 

Orada, halkaya 'dahil olmayıp ta, o
nu uzaktan dinleyen vaktin meıhur 

zenginlerinden banker Karagö:ıyan: 
- Osep efendi! Y apamadığm bir 

feY Tana onu da ıöyle de biz yapa -
hm! 

Diye seslenince, Kurban Osep bir 
temenna çakarak yerinden kalktı, ban
kerin karıısına dikildi ve: 

- Evimin üç aydır kirasını vereme
dim .• onu inayet ederseniz minnettar o
lunım f dedi. 

Ve Karagözyan da parayı çıkardı, 

verdi. 

Muteber olur mu? 
Şimali İngilte - keceğiz, yine kaviler zayıfı haklıya .. 

rede zengin bir cak:, yine Milletler Cemiyeti - namu'3 
adam birdenbire belası, ne yapayım? diyerek - harekete 
ağır bir hastalıia geçecek, zecri tedbirler konacak, «fi· 
tutulmuş ve ken - liinca maddeye de ambargo koyalım 
disini hususi tay- l mı, koymıyalım mı?» diye ay arca mü .. 
yaresiyle Lond .. zakere edilecek, derken iş olacağına 
rada bir hastane- varacak, bakacaksınız: Dünyanm ö-
ye naklederler - hür ucunda yeni bir imparatorluk ku-

Jc.~~· ıoo me!re rulacak, muzaffer bir ordu mağlupla· 
-=:=:::;:::::=::~:::=:::::;;: yu se te . ;ası - rın can evine kadar sokulurken, bir 
. ye~nam.esını tan- hükümdar da Avrupa seyahatine çı .. 
zım etmek aklına gelmış. Pılornn hu- k k k d k d' · O aca , o ana a ar en ısıne: « a " 
zurunda mal ve mülkünü, akrabaları - t B' 1 d · l } b. 

d 
- H yan ız varız.» emış o an arın ır .. 

na agıtmış. astanede öldükten son- d b' ·· · d'kl · · ·· ·· f l . . en ıre yuz çevır ı erını gorup a a .. 
ra, bazı varısler, tayyarede ve pılotun I k 
önünde yapılan vasiyetin muteber ol- ıyaOcad ·· . • ı, 1 ·11 t 

- . . . n an sonra, seyırcı K..ı mış mı e -
madıgını ıddıa etmışler. Bu mesele l 

hakkında mahkeme henüz bir karar er: H d' t k · · bakalım ı di - ay ı ar ı yenısıne . • 
vermemiştir. 

• • • yecekler ... 

Akrabahk ve memuriyet 
Bugün İngilterenin Ber1.lnde bü

yük elçisi olan Sir Eric Phiffs, İngiltere 
hariciye nezaretinin gözde sefir-
lerinden olduğu gibi harici -
ye nezareti müsteşarı Robert 
Vonsi Hard'ın da kayın biraderidir. Bu 
iki zatın biribirleriyle çok seviştikleri 

Tarih tekerrürden ibarettir derler 
amma, bu kadar çabuk ve üstüste te • 

kerrür ettiği de görülmemişti. 

Anlaşılan, içinde bulunduğumuz 
sür'at asrına o da ayak uydurmak is· 

tiyor. 

•--------------• ve laübali olduklan halde resmi mek-

şehirler geceleri tuplarda biribirlerine daima ekselans 
diye hitap edİ/lleri nazarı dikkati celbet-

B aşka türlü miş ve bir arkadaşı meseleyi Eric 

Agdınlalılacak Phiffs'e sorunca : 
- Vazife ba,ka, akrabalık başka -

İtalyan seyrüsefer mühendisleri ge- dır. Bu şekilde müzakereyi ben de tu
celeri ortalığı şimdiki gibi aydınlatma- h~f buluyorum, amma ne yapalım 1 
nın faydası olm~dığını, ke~fetmjşler, demiştir • 
onlara nazaran irili ufaklı ziyanların • • • 

_...,..._..... ·····--·- ·--------
Biliyor Musunuz ? 

1 - Rimsky - Korsakow kimdir? 
1 - Filistinde Osmanlı ordularile çar• 

pışan İnııiliz kuvvetlerinin ku • ' 
manclanı kimdi) 

3 Develeri fil ~ekline sokarak harbi 
kazanmak isteyen kimdir? 

Bu müdahalenin, yalnız bir takım fiatlan 
düzelteceği için maddi değıl, bazı ıüphe

leri hallcdeceiji için manevi tesiri de bü • 
yük olacaktır. Ancak mılli fedakarlıktan Siyam kralı heniız on bir yaşında bir 

ortalığı biribirine karışbnnaaı, mesafe Ballkl•rm 8mrU 
tahminlerini bozuyor ve dolayısiyle Bir İngiliz balıkçısı, ala balığının bü- .f - Dünyayı ilk defa devretmek için 

yola çıkan ve Filipindc yerliler 
tarafından öldürülen kaşif kim • 
dir? ' 

kuvvet alan büyük teşebbüsler devrinde yavrucuktur. Ye Avrupada okt yup 
manevi amilin, maddi amil kadar rol oy- eğlenmektedir. Annesi son zamanlar
nayacağını tekrar etmeye de lüzum yok- da Budist dinini bırakıp Hıristiyan o -
tur. , lunca, Simalıların nefretini kazanmış 

tehlikelere yol açıyormuş. Bunun üze- tün diğer balıklardan fazla y~adığını . 
rine, başka bir çare düşünmüşler ve isbat etmiş ve takriben 150 sene yaşa
yalnız basılacak yerleri yani caddele- dığını söylemiştir. Sazan 60, yılan ba
ri aydınlatmak için şu çareyi bulmut,ı - Jığı f>5, ayna balığı 4 7, gümüş balığı 
lar: 80 ve ringa balığı da 19 sene yaşamak.............................................................. ve « b uçocuk da annesinin tesiri sıltın-

Çabuk bUrUr•n t•vuklar 

Afrikanın cenbunda bulunan bir 
şehirde tavuklar bütün dünyadaki ta
vuklardan daha çabuk büyüyorlarmış, 
hayvanat mütehassısları bu işi tetkik 
etmek için uzun seneler tetkikat yap
mışlar, ve hiç bir netice elde edemiye
rek <eburanın halkı tavukları daha zi
yade seviyorlar, onlara daha iyi bakı -
yarlar, İçtimai .sebeplerden dolayı da, 1 

tavuklar daha çabuk büyüyor» kararı
nı vermişler. 

• • • 
Alm•!'r•da bo,anmalar arbyor 

19:H senesinde Almanyada .jJ..102 
boşanma hadisesi kaydedilmistir. Bu 
rakam nasyonal sosyalizm mevkii ikti- 1 
<lara geldikten sonra ilk defo neşredil -
mış. 

Boı;ananların eski devh·lere naza r'1n 
1l.917 adet arttığı anlaşılmıştır. 

da kalarak, l-lıristiyan olacaktır.1> mü
lahazasiyle kendisini hal'etmek için 1 Sokakların kenarındaki yaya kaldı -
memlekette bir cereyan baş göstermiş- rımları 40 santim yüksekliğinde ola -

cak. halk caddelere basamaklarla ine -
cek ve lambalar, kaldırımlara yapışık 

olacaktır. Yalnız basılacak yerler ay -
dınlanacak ve yerden bir metre yukarısı 

tadır. -----
karanlıkta kalacaktır. 

Bu suretle çeşit çeşit ziyaların göz
leri bozmalarına meydan verilmiyece
ği gibi mesafe tahmin edememek müş
külatı da ortadan kalkacaktır. 

tir. 
Zavallı yavru olan bitenden bihaber 

şimdi ho~sının nezareti altında zarp 

ameliyatı öğreniyormuş. 

İSTER İNAN IS TER İNANMA! 
Bir arkadq anlattı: 
uGeçen sün evime bir tahsil memuru geldi, benden 80 lira 

pul cezası istedi. Sebebini sordum: 
- Vaktile maliyeden aldığmız bir paranm makbuzundaki 

pulu yanlıt iptal etmipiniz, pul kanunu mucibince ceza ver • 
meniz lazım geliyor. 80 lira ceza yazmışlar, dedi. 

Düşündüm, böyle bir vak'a hatırıma gelmedi. 
Tahkik ettim. 
Bundan yedi sekiz sene evvel, ecnebi ıirketlerden biri, ma-

liyedcn tahakkuk eden alacağını tahsil için beni tevkil etmİflİ. 
Şirke:in merkezi dışandadır. Sırf bu parayı tahsile münhasır bir 
vekile~ vCl'diler. Gittim parayı aldım. Makbuza yapııtınlan 

pulu imza ettim. Şimdi o vakit bu pula konan İmzamın yanlıt 
konduğunu, yani pulun fena iptal edildiiioi görmüıler, benden 
bunun için 80 lira ceza istiyorlarmıı. 

Bafka bir firketin alacağından dolayı 80 lira ceza vermek 
hoşuma &İtmedi. itiraz ettim. Fakat puhm ~deki hatayı 
anlamak için sekiz sene geçmesine taıtım.• 

* (Cevaplan Yarını 

Dünkü suallerin cevaplan~ 



13 Haziran 

..... : ..... 
Sulhün Pragdan Ankaraya 

kadar 70 milyon müdafii var!,, 
M. Titülesku Balkan matbuat birliği konferansında "harp 

Balkanlarda patlamıyacaktır. Başka taraftan gelirse 
hakkımızı müdafaa için hepimiz birleşeceğiz ! ,, dedi. 

Bükref, 12 (Hususi)- Balkan· An- ğını bana hatırlatır) Niçin Rumen adetle
lantı matbuat birliği matbuat rinin bir çoiu Yuıoslavyada Yugoslav l· 
ltonferansının ehemmiyetinden hah • deti olarak telakki edilir. He~ de öyle e· 
~den M. Titülesko anlafmalar üze- dilir ki Yugoslav dostlanmla onların ken· 
tinde gazetelerin qynadıkları mühim di memleketlerinde millt aaydıldan ve bi· 
tollere işaret ederek demiştir ki: zim kendi memleketimizde milli ıaydıiı -

mız ıeyler Üzerinde daima münakaıa e • 
<cBöyle bir birlik kuruyoruz. Çünkü, .derim. 

~~Yasi anlaşmalar, bunlara günlük ha- , Bütün bunlann sebebi ıudur: Çünkü 
dı1e mahiyetini devamlı surette vere • ,bizler. Balkan milletleri, bir tek aileyiz. 
tek basın anlaşmalariyle genişletil • ,Vaktiyle tarihin fellketleri bu aileyi par • 
lnez ve adı gazete denen modem haya- çalamııtı. Fakat timdi her gün beraber bu· 
tın bu lüzumlu yoluyla alakadar mil • Jundukç.a ıunu mütahede ediyoruz ki doıt· 
Jetlerin günlük hayatlarına karışmağa luiun iyiliklerinden iıtifade edebilmek için 
beşlamaz ise, bu anlaşmalar ne kadar daha evvel itimat telkin etmeleri lazım .re· 
~Y.metli vesikalar ve mükemmel kom- J~n ya~ancılarla münaseb~t halinde deii • 
lln 1 k'l 1 · l · Jız. münasebette bulundugumuz insanlar 
P ezon ar te~ ı eder erse etsın er nı- k d' h bb h ki . . ' b }' d k 1 en 1 mu a et a annı ıstıyen kardeı • 

ll}'et mücerret yapılar ha ın e a ır " terimizdir. 
Jar.» , Fakat, Balkan antanta fikri yalnız 1ıü .. 

M. Titülesko Balkan Antantı .zel defildir, ayni zamanda emaalıiz bir aa· 
flk.rinin güzel olduğunu, çün .. labeti de haizdir. Dünyaya haykırabiliriz: 
ltu başkalarının hakkına hür • .Burada, Balkanlarda, harp patlamıyacak
lnet gibi asil bir taahhüde dayanmak- tır, patlamıyacaktır, çünkü aramızda bir • 
le. olduğunu söyledikten sonra sözleri· pirimizi ayıran hiç bir ıey yoktur. Eier bu 
be şöyle devam etmiştir. .harp baıka taraftan 1ıelirse ıuraıını da bü· 

,tün dünya bilir ki hudutlarımızı ve hakkı· 
- Filhakika Balkan antantı hacısı 1ıibi 

,mızı müdafaa için hepimiz birlcteceğiz. 
trlemleketlerinizin hepsim müteaddit de• 
-lar gezdiğim ve bütün hükumet merkez· Pragdan Ankaraya kadar 

Fakat bizler, •ulhu •evmelıle be
raber, körkörüne aulhçu ela değiliz. 
Şunu ela biliyoruz iri aulhu iclame et
tirmek için, harbe hazırlanmaktan 
ve lüzumu anında harp yapmaktan 
korkumuz yoktur diyebilmekten cla
ha emin bir çare yoktur. 

Bugünkü Avrupa 
Gene ıunu da biliyoruz ki, biitiln mil • 

letler ıulha ayni derecede yüksek bir aşkla 
merbutturlar. lıtisnasız bütün devletlerin 
sulhcu zihniyetini hürmetle ıelamlanz. Fa
kat buıünkü Avrupa haritasına bakarken 
ve birbirlerile vuruşacak olan kuvvetlerin 
müvazeneıi meaeleıini tetkik ederken ıu
nu müıahede etmekten kendimi alamı
yorum ki bazıları, ezer bir harp patlarsa, 
bunun bazı ıerait altında ve bazı iıtikamete 
doiru tehlikesiz ve netayiçsiz geçebileceği 
zehabına düımü~lerdir. Balkan antantının, 
şerefli cihetlerinden biri de üzerinde böyle 
bir meı'uliyeti, çökmüı olarak bırakma -
dığıdır. 

Kendi menfaatleri tehlikede bu ~ 
luncluğa %Qtnan, Balkan antantı der
hal bu hu•uata her türlü teı vik verici 
.telmih ve ıa,.:aları daima dağıtmıı· 
tır. 

etinizi ziyaret ettiğimdenberi ne kadar çok Balkan antantı sağlamdır, çünkü küçük. 
..u '- b Elçilik binasında ziyafet 
•'ll~at verici manzaralarla karşılaştım. Bu ,antant ıi i antantımız da kendi menfaat _ 
rı•nzaralar hlla fikrimdedir. Niçin Tiirk· )erinin siyasetini gütmektedir. Millt men _ Bükreş, 12 (A.A.) Balkan 
~er ancak emniyet ve muhabbet hisai telkin faatlerimizin esiri olmakla beraber. matbuat konferansının açılıs celse -
~derler, niçin Anadolu bizim kendi mem - Batlta bQfka çerçeveler içinde sinden sonra, Türkiye orta elçisi, elçi -
1~1cetimizin bazı köşelerini ve bilhassa be- 'küçük antant v B lk t t : lik salonlarında bir çay ziyafeti vermw-
11ırn doğduğum köyü hatırlatır. Ve o de • • h el I° .. ek acl. ~n a~ a~,:; ay tir. Ziyafette Titülesko ile dış işleri 
'ece hatırlatır ki Türkiyede bulunduium nı e 8 

.' •.utme te ır .e~. u 1 an- müsteşarı Savel Radulesko, Balkan 
~rnanlar ben kendimi kendi vatanımda tantın iiatüate gelme•ı ıle Pragclan devletleri elçileri, matbuat mümessile
bıısederim. Niçin Elenlerin kanaatkar ha- A~karaya haclar •ulhun emrinde 10 ri ve Romanyalı ve yabancı matbuat 
ıı"•tı, Romanya köylüsünün kanaatkarlı - mılyon müclali vardır. erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Filistinde Arap çeteleri 1 

taarruzlarını arhrdılar 
Çeteler askeri kuvvetlere ciddi bir mukavemet gös
termektedirler, Siyonist polis şef muavini de vuruldu 
Kudüs, 12 (A.A.) Vaziyette 

lalah hasıl omuŞ değildir. Arap rüesa
•ı, itilafa yanaşmamakta israr etmek -
ted.irler. Münferit suikastlardan son
t, Araplar, çete halinde taarruzlara 
ltalkışmışlardır. 

Ancak bu taarruzlarda muvaffakı -
l'et elde edilememiştir. Bu taarruzlar 
;\'ah udilerin sakin oldukları yerleri hi
lnaye eden karakollara karşı yapılmış
tır. 

Arap çetelerinin silahları, mükem
~ldir ve askeri kuvvetlere kar•• cid
C:lt bir mukavemet göstermektedirler. 
l' elaraf hatları gene kesilmiştil'. Şeria 
~ldisinde binlerce ağaç tahrip edilmif
tir. 

Arap zimamdarları, grevin devam 
edeceğini bildirmişlerdir. 

Mağazaların açılmasını mecburi kı
lan bir kanun neşredilmü, olmasına 
rağmen mağazalar kapalı bulunmakta
dır. 

Bombalar ahhyor 
Kudüs, 12 (A.A.) - Hayfa deniz 

klübüne bir bomba atılmıştır. Evvelki 
gece Akka polis merkezine de bir bom
ba atılmıttır. 

Polis tefi muavini vuruldu 
Kudüs, 12 (A.A.) - Siyonist po -

lis fef muavini göğsünden bir kurtun 
ile vurulmuştur. Bu haber İngiliz 
mahfellerinde derin bir intiba hasıl et-
miştir. 

Iran Şehinşahının 
Atatürke bir mektuba 

Ankara, 12 (A.A.) - Polonya 
büyük elçisi Michel Sokolnicki saat 
16 da Bulgaristan elçisi T eodor 
Hristof da saat 17 de Çankayaya 
giderek Cumurreisi Atatiirke iti· 
matnamelerini takdim etmişlerdir. 

Atatürk saat 18 de de İran büyük 
elçisi Halil Fahim iyi hususi olarak 
kabul etmiştir. 

İran büyük elçisi Cumurreisine 
S. M. lran Şehinşahının el yazısı 
ile bir mektubunu vermiştir. 

F ransada yeni 
kanunlar 

Paris, 12 (Hususi) - M. Blumun 
parlamentoya takdim ettiği beş layi -
ha meclis tarafından kabul olunmuş -
tur. Bunlar ( 1) eski muharipler 
maaşlarının vergiden istisnası, (2) 
işçilere ücretli mezuniyetler verilmesi, 
(3) memurlardan yapılan kesintilerin 

Yıınanistantla Ayan 1 Bolazlar Konferansında iadesi, <4> işçilerle kollektif mukave-

Meclisl tesis ediligor Yunan Murahhasları le yapılması, (5) kırk saatlik mesainin 
Atina, 12 (Hususi) _ Kanunu e- kabulü hakkındadır. 

Atina, 12 (Hususi) - Montröde 
'-, •ide yapılacak tadila"'tı müzakere e- M. Blum, vuku bulan itirazlara ce· :.._ toplanacak olan Boğazlar konferansı -
~n teı1rii encümen Yunanistanda a- k ed k I y h vap vererek memleketin mühim bir 

T na iştira ece o an unan eyeti k 
)an l' · · k l k · 1 tecrübeye giriştiğini, inti al devrinin 
L ınec ısının uru masına c serıyet e murahhasası Paris elçisi Politis, dış ba-
qrar vermiştir. Ayan meclisinin tP~c;rii d 1~ bir hayli müşkül olacağını, fakat hü-,,. kanlığı umum ireıdörü Mavrudis, 
acl&hiyetleri.nin derecesini parlamento A k l .1.w. d I b b kumetin bu müşkülleri bertaraf etmek n ara e çı ıgın e ataşenava in aşı 
layin edecektir. lk . . l d kk için elinden geleni yapacağını söyledi. 

onomu ve muşavır er en müre ep- Parlamentonun kabul ettiği kanun .. 

Sovyet Rusya kanunu esasisi tir • -----·--·-- lar ayan meclisine takdim olundu. A -
~ Moskova, 12 (A.A.) _ Sovyet kiki için Sovyetler kongresi davet e- yan meclisi layihaları salı günü tetkik 

Usya ınerkezi icra komitesinin riya- dilecekti. edecektir. 
•~t divanı, Sovyet Rusya kanunu esa- :i - Bu kongre 25 ikinci teşrin Maliye nazırı Auriel bugün gazete-
• •i hakkında aşağıdaki kararı neşret • 1936 da toplanacaktır. lere beyanatta bulunarak mali islahat-
lnittir: 4 - Bütün millet tarafından tetkik ttan bahsetmiş ve: 

1 - Kanunu esasiyi tanzime me .. edilmesi için Sovyet Rusya kanunu e- «Mali adalet lazımdır. 150 vergi 
tnur edilen merkezi icra komitesi ko- sasisi projesi ilan edilecektir. var. Bunlar masrafı arttırıyor, hazine-
ltıiayonunun raporu tasvip edilmi~tir. Riyaset divanının bu kararını pro - yi müstefit etmiyor. lslah lazım, kre-

2 - Kanunu esasi projesinin tet - jenin metni takip etmektedir. diyi sağlamlamak lizım.» demiftir. 

DaS'ONDCJ~CJH . .. ' --GiBi ... 
ilim keselerin değil 
kafaların hakkıdır 

Bütün dünya üniversitelerinde tahıil Ü~ 
retli yapılırrnıı, diyorlar. 

Bütün dünya üniversitelerinde tahıil 

nasıl yapılır ben bilmiyorum. Ve bilmek te 
iıtemiyorum. Diyorum ki: 

Sayfa 3 

E 
Politika aleminde göze 

çarpan yeni değişiklikler 
B ilmem son günlerdeki politika 

inkişafatını dikkatle takip edi
yor musunuz) Ahvalde büyük bir de
ğişikliğe gidildiğini işrap eden emare
ler var. Bu emarelerin başlıcası, lngil
tere ile F ransanın zecri tedbirlere kar
ft takınmaya başlar göründükleri kartı· 
hklı tavurdur. 

- Bütün diinya üniverıitelerinin üc • 
retli olması bütün dünya üniversitelerinde 
çok hatah bir hareket yapıldıiına delalet 
eder. Fakat ıınıfsız bir cemiyet kurmak 
iddiaıında olan memleketimizde üniver -
site tahıilini yapmak istiyen her Türk va· 
tandaşının ıenede bilmem ne kadar para 
tediye edebilecek iktidarda bir insan ol-
mak ihtiyacında bulunması bilmem ki ne Bundan bir müddet evvel lngilte-
dereceye kadar doğrudur. re, İtalya hakkında tatbik edilen zecri 

Biz üniversite derıhanelerini tahsil ae· tedbirlerin devam ettirilmesine taraf -
viyesi o mertebeye ulaşmıı her Türk ~en - tardı. Şimdi, İngiliz maliye nazırının 
cine ücretsiz olarak açılmıı görmek iste - ağzından işitiyoruz ki bu tedbirleri de
riz dediğimiz zaman belki bize itiraz e • vam ettirmek, bir nevi cinnettir. Res
denler ve <1İıtanbul üniversitesinde mee - mi f ngilterenin bu değişik düşünüşü • 
canen tahsil edebilmek mümkündür. Bu- k 1 ne mu ahi resmi Fransada da bir ağız 
nun için idareye bir fakrı hal mazbatası 1 

değişikliği hüsule gelmistir. Amma, n-
ibraz etmek kifayet eder» diyenler bulu - ~ 
nur. Fakat o zaman ben de ona soranm ki: gilteredekinin tam aksine olarak. 

«Ücretsiz bir hastaneye kabul edilmek ve ftalya ile itilM ederek Ha~istanda 
yahut Darülacezeye barınmak iltiyen 18 • ona hareket serbestisi temin eden son 
kat bir ihtiyar, yahut dul ve aciz bir kadın- seçimden evvelki resmi Fransa, atıkça 
cağız gibi memleketin istikbali olan üni .. değilse bile dolayisile ve her fırsattan 
versite gencini de kapı, kapı, daire, daire istifade ederek zecri tedbirlerin kaldı
dola~ırarak fakra halini göıteren bir ve--
sika tedarikine mecbur etmek, nasıl doiru rılmasına tarafdar görünürdü. Amma 
olur. bugünkü sosyalist resmi Fransa ise, bu 

İstanbul üniversitesi, kamı ekmeğe. fa- tedbirlerin devam ve bekasına taraf -
kat baoı da ilme aç olan bu ıence. en mal· dar olmaya başlamıştır. 
rur yaglarında tahsilini lütuf ıeklinde ver .. Bunun sebebi, zahiren şudur: 
meğe, kapılarını ücretsiz açtıiı zaman onu lngiltere, realist bir devlettir. Ce • 
himaye eder bir vaziyet takınmaia mezun 
değildir. nevre vasıtasile müşterek emniyeti te-

Üniversite gençliğini, tahsil ücretini te- min edemeyince, kendi nam ve hesa -
diye edemİyen daim hal mazbatalılan ve hına her hangi bir macerayı zaten gö
tahsil ücretini tediye edebilen <'paralılan ze almamış bulunduğu için, hu dava
diye iki sınıfa ayırmıyalım. dan feragat etmek yollarını atamaya 

Ben size bir çok haysiyetli çocuklar KÖ•· başlamıştır . 
terebilirim ki fakir ve aciz olduklarını iti· ı Yoksa, hakikatte, ngiliz efkarında 
raf etmemek İçn pek zeki oldukları halde 
üniversite tahsilinden vaz geçmekte vo p.. tam ve mutlak bir değişiklik hasıl ol -
tikballerini ayakları altında çiğnemek .. muş değildir. Buna mukabil Fransada 
tedirler. iktidar mevkiine gelen Halk cephesi 

* Şunu hepimiz biliriz ki zeka daima zen-
ginin imtiyazında olan bir fıtrat deiildir. 

Bunun için lstanbul üniversitesinde tah· 
ıil ücretsiz olmalıdır. 

Parayı bir tarafa bırakıp münevver bir 
gençlik yetiotirelim. 

İlim keselerin değil, kafaların hakkıdır. 

g J.UJ!-':h~ 
••• 1' ·-. 1 .......... _____ _ 

Parti grubunda 
müzakereler 

Başbakan boğazlar konfe
ransının 22 haziranda 
toplanacağını bildirdi 

hükumeti, tamamen sol prensiplerle 
hareket eder bir varlık olduğu için, 1-
talyanin Habeşistanda kalmasına pren
sip itibarile muarizdır. Binaenaleyh 
zecri tedbirlerin devamına taraftar ol· 
ması tabiidir. Hatta, bu vadide dalıa 
ileri gitmesi dahi beklenebilir amma o
nun için de, rşimdilik bir maceraya atıl
mak mevzuu bahsolamaz. Demek olu
yor ki, Habeş meselesini tetkik etmek 
üzere yakında toplanacak olan Millet
ler Cemiyeti Konseyi, bir hayli politika 
tecellilerine sahne olacağa benzemek
tedir. - Selim Ragıp 

Almanyanın eski 
müstemlekeleri 

iç işleri ve Finans Bakanları da Berlin hükumeti olimpiy~t, 
izahat verdiler lardan sonra, meseleyı 

Ankara, 12 (A.A.) - C. H. Partisi 
Kamutay grupu idare heyeti başkanlı
ğından: 

C. H. Partisi Kamutay grupu bugün 
öğleden evvel Dr. Cemal Tun canın 
başkanlığında toplantı. 

tazeleyecek 

Londra, 12 (A.A.) - Deyli Tel
graf gazetesinin Berlin muhabirine 
göre, Almanyaya eski müstemlekele -
rinin geri verilmesi meselesi olimpiyat 
oyunlarını müteakip Alman hükumeti 
tarafından ortaya konacaktır. 1 - Başbakan ismet lnönü, Boğaz

lar konferansının 22 Haziranda Mont
rö şehrinde toplanacağını partiye bil- ğı ve bunun için ne miktar masraf edil
dirmiştir. diği hakkında Kütahya saylavı Meh -

2- Dağınık köylerin bir araya ge- met Somer tarafından verilen sual tak
tirilmesi ve göçebelerin topraklandırıl- riri üzerine Finans Bakanı Fuat Ağra
ması hakkında Antalya saylavı Rasih lı buğday koruma vergisinin 1934 se
Kaplan ve Yozgat saylavı Ahmet Sun- nesi varidatı 6.25rl.000 ve masrafı 
gurun verdikleri sual takririne içişleri 457.000 lira olduğunu ve va!'idatla 
Bakanı Şükrü Kaya, Partinin ana iş masrafın bu mukayesesi neticesinde ci
olarak güttüğü köylünün topraklandı- bayet masrafının yüzde 7.:12 den ibaret 
rılması meselesi grup tarafından seçil- olduğunu ve bilahare mühim bir kı -
miş olan hususi bir encümende ehem- sım halkın bu vergiden istisnaiyetini 
miyetle tetkik edilmekte olduğunu ve temin eden 2{) 13 numaralı kanuna tev
köylünün topraklandırılması meselesi .. fikan 1 n~~:> senesinde yapılan tahsilatta 
nin önümüzdeki yıl hallolunacağını bu verginin Nisan 198() nihayetine ka
ümit ettiğini ve sual sahiplerinin ileri dar 1 l aylık hasılatı f).!)02.000 ve ayni 
sürdükleri esbabı mucibeyi hükumetin müddet zarfında masrafı da 310.000 
hassasiyetle göz önünde tuttuğunu bil- lira olduğunu ve bu varidat ve masraf 
dirmiş ve bu izahat grupça muvafık rakamlarının mukayesesi neticesinde 
görülmüştür. bu senenin cibayet masrafı yüzde fi.~ 

:l - Buğdayı koruma vergisinden bulunduğunu beyan etmiş ve bu iza • 
geçen sene ne miktar tahsilôt yapıldı- hat grupça muvafık görülmüştür. 
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Terfi etmeyen 
hakimler 

Belgrat zabıtası 
soruyor 

Mecidiye kiiylülerin 
• • 

arazısı 

MEKTUPLARI 
Şarapçıhğl ve bağcılığı korumamız lazımdır!. 

Terfi etmemelerinin sebebi Bu çok kıymetli saat 
kapalı zarfla kendilerine lstanbuldan mı çalınmışbr? 

Bazı köylüler tarafından 
açılan bir kaç dava 

reddedildi 

Manisa okoyucalarımızdan S. AJi Babu tehlikeye doğru gitmekte olduğu nşlkô.rdır. ' 
yazıyor: Haber nldığımıza göre (Türkofis) reşkll!l.,. 

«- Gazetenlzln 936/5/13 tarihli nüshnsı- tı ecnebi ülkelere çekirdeksiz yaş üztlın sev• 
nın son sayfalarından birinde, mühib bir ki maksadlyle ambaltıJ tetkikatı yapıyor, 

haber gözüme çarptı. İspanyadan; şuradan buradan nümunelell bildirildi 

Dün adliye vekaletinden şehrimiz
deki bazı hakimlere lstanbul müddei
umumiliği vasıtasile kapalı zarflar gel
miştir. Bu zarfların içinde hu sene 
temyizdeki tasdik nisbctleri yüzde elliyi 
tutmadığından terfi edemedikleri ken
dilerine bildirilmiftir. 

Malumdur ki hu ay zarfında ıehri
miz hakimlerinden mühim bir kısmı 
terfi etmiş ve kendilerine keyfiyet bil
dirilmiştir. 

Bu terfiler hakimlerin bir çoğunu 
memnun etmittir. Bir kısım hakimle
rin hu terfilere itiraz edecekleri söy-
1-nmektedir. 

M "d' k"' k' 1 . . . l <Müskirat bayilerinden alınagelmekte o- getirtiyormuş ... 
ecı ıye oy sa ın erının ışga et -

ki 
lan vergilerin 1ndirilmesl düşünülüyormuş.) Fakat bütün bunlardan evvel göı; o unde 

ti eri arazinin tapuları verileceg~ ine Fikrimce müskirat bayilerinden alınan ver- tutulmas ılcap eden mUhim bir mesele var• 
dair gazetelerde çıkan havadis üzerine gilerln indirilmesi düşüncesinden daha evvel dır: 
Mecidiyeköy sakinlerinden bazıları i,ş- müsklratın ilk maddesini te{jkll eden üzü- Şaraplık ve sulamalık üzümler" . 
gal ettikleri araziyi genişletmek ve a- mün, üzümcülüğün ve bağcılığın gfüı önünde Manisa bağlan 120 - 140 bin· çuval çekJr• 
razi sahibi olmak hevesine düşmüşler, tutulması lazımdır. dekslz kuru üzümden başkn 200 bln kilodan 

tel ve kazıklar çakarak ötedenberi iş- Manisa kaznsını.n bir üzüm istihsal mın- fazla da şaraplık ve sulaınalık yaş üziım ye· 
gal ettikleri araziyi genişletmişlerdir. takası olduğunn. ve Manisalıların yüzde 75 ttştır!r. 

Hatta bu genişletme işi, lstanbul nisbetl~deki varidatı da üzüm ve bağdan te- Halbuki bir kaç yıldan beri Manlsada ImnJ 
Komutanlığı kıt'aları talim sahası 0 _ m1n cdılegcldlğlne göre şu satırlarla bazı edilen şarabın miktarı yirmi bin kilı>yu geç4 

Iarak ayrılan arazinin içine kadar gir _ dertlerin te,şrlhinde bir mecburiyet hisscdi- mlyor. Mütebaki 180 bln kilo §arapllk ve su• 
· t" yorum. lamalık üzüm hemen hemen mabv ve heba 

mış ır. Filh k"k 
B 

· · · f h l k l ~ 8 1 a Manisa kazası her yıl için 120 - olup gidiyor. Vakla bu arta kalma ~arap~ 
Bclgrat polis müdürü cinayet masa- u ı~ ıçın, stan u omutan ıgının 41 bl - -

bb
.. .. .. . .. . . 1 n çuval raddesinde çekirdeksiz kuru u- nzumlerden pekmez ve reçel kaynatanlar bu• 

sı, İstanbul emniyet direktörlügv üne ı"kı' te~e usu uzerıne mulkıye ve asken ·· 
T •• • - zum mahsulü yetl.§tirlr ki; şöyle böyle 21 - 24 lunuyorsa da irat, ma6rafını korumadığı Içln 

resim göndermiş, hu resimdeki mücev- yeden murekkep hır heyet toplanarak milyon kilogram demektir. bunlar da mahv ve heba olanlar arasına kay• 
herlerin İstanbulda çalınmış olup ol- mahallinde tetkikat yapmı~ ve bu te] 1932 yılına kadar Manisa bağcıları sırf dedllmek lfwm. 

Lise olgunluk imtihanları madığını sormuştur • Örgüler geriye aldırılmıştır. çekirdeksiz kuru üzüm bedeli olmak üzere Şarabın beher kilosu içln beş knru' re-
Liseyi bitiripte üniversiteye devam Yugoslavya zabıtaı.ı, .ayni zaman - Bunun üzerine arazi sahiplerinden dört, beş milyon Türk llrası gibi yüksekçe sim, bir kuruş müdafaa verglsi vermekle mü• 

da "U mal·'!l.-atı vemnttır · bir kısmı B-ikta~ sulh hakimJigw ine mü- bir para istifa ederlerdi. teller tutulan müstahsil, ayni zamanda t.mıı• 
edecek lise mezunlarının olğunluk · - T uıu • -rr Y 
tllıanlarına dünden itibaren ha~ıa:m.. «Cinayet mahiyetinde bir suçtan racaat ederek dava açmışlardır. Fakat Bunun bazı yıllarda 7 - 8 nıliyona ..asıl lAtbane için ayrı, hariçte satış dolayıslyle 

' d 1 h" k bT d "k mahkeme iddiaları haksız bulmus ve olduğu istatistik tayUariyle sabittir. ayn kazanç ltasiyle mükellef tutulmaktadır 
mıthr. imtihanlar ayın nihayetine ka- 0 ayı re ın mu a 1 ın e ı razat ya - ' 1932 yılından sonra memleketlmi:de çe- ti; bu itibarla beher kilo şarap başına he • 
dar devam edecekt;r. pan müesseseler teftit edilirken maz- reddetmiştir. 

nun bulunan adam tarafından rehin ------------ kirdekslz kuru üzüm bedeli olmak üzere gl- men hemen on kurU§ vergi lle karıııluşnınk .. 

M 1 C h ren para, maalesef ,!ki milyon Türk llrası tadır. isafir y ugos a V bırakılmw bazı kıymetli eşyaya tesa - er r a p aşa bile tutmamaktadır. Ve bu itibarla bü- Sonra ;bütün istihsal masrafları: üzüm. 

düf edilmiştir. h t • tün bu satış bedeli yekftnü istihsal mas- nakliye, ezme, prese, filltre ... Ve bwılara za-
Bu eşya meyanında bir de kıymetli as aneSI rafı ve maliyet tlatı bile koruyamamak- mlmetcn teşklIAt .. 

ve mürassa bir saat vardır. Rehinlerin tadır. Çünkü, hala Manisa kazasın- Halbuki; şarap müstahsili hakkında göso( 

1 . d hr. . sahihi bu saati tstanbulda bir paşanın iki pavyon, mutbah ve da 150 - 110 bın dönüm bağ mevcut ıerııecek her hangi bir teshillit demek ü.zllm ... 

nazırı 

Dün 
geldi, 

• Z~ll en Şe ımıze yanında çalışan babasının paşadan çamaşırhane yapılarak olup beher dönüm bağın imar, ihya masrafı cülüğtin, bağcılığın himayesi demektir. Hnt<ıı 
ıhtisaslannı anlahyor hediye olarak aldığını ve kendisine mi- genişletiliyor Göktaş. kükürt bedeli en azdan on iki Ura- tA bize öyle geliyor ki; İnhisar ldarclcrtnde 

ras bıraktığını söylemi,tir. Fakat mali __ dır. Buna, gene beher çuval 1çln ntiçar lhtl- - devrahnım - ne kadar prese varr.a, ezm6' 
· t" b • "'dd t h tt... yar edilen 1k1 buçuk Ura sergi masrafı da makineleri, filitre aleUerl ve hatta bomba• Yugoslavya nazırlarından Şevki 

Bchmen dün İzınirden şehrimize dön
müttiir. 

vazıye ı u saatı uzun mu e • a a Belediyece Cerrahpaşa hastanesinin 
h . b k k i l d h" llavc edildiği takdirde masraf yekdnunun lar, fıçılar varsa bunlar bedeli muknbillnd• 

re ın ıra ma suret Y e a ı - mu - tam techizatı havi bir çama,s, ırhane ile 
h f d ld B 

. . varidat miktarından daha knbank olduğu ve taksitle ödenmek şartiyle şarap müstnh• 

Şevki Behmen Perapalas otelinde 
bir mUddet iıtirahat ettikten sonra ga
zetecileri kabul etmiş, Ankara ile İz
mirdeki intibalarını anlatmıştır. 

a azaya müsait eği ir. unun ıçın bir mutbah yapılması takarrür etmı'ştı"r. 
saatin çalınmış olması ihtimali vardır.» Jnşaata bugünlerde başlanacaktır. 

İstanbul Emniyet direktörlüğü şim- Cerrahpaşaya bir hariciye, bir de ve -
di buhususta tahkikat yapmaktadır rem pavyonu ilavesi de kararlaştml -
Saatin üzerinde Türkçe yazılar ve ra- mırııtır. 

Dost hükUınetin nazik nazırı demis- kamlar vardır. ----------
Ut re I üniversitesinin 

300 üncü _yıh 
tir ki: ' 

Kermesi Kızılay .;.__ __ _ 1 «- Türk matbuatına gösterdikleri 
alakadan dolayı teşekkür ederim. 
Türkiyede bulunduğum kısa bir za
man içinde ~hit olduğum terakkiyi ü
midimin fevkinde buldum. Hususiy
le Ankaranın Amerikanvari ve sür'at
li terakkisi ben de hayret uyandırdı. 

Felemenk Utret Universitesinin 
Program tesbit edildi, 300 üncü yıl dönümü münasebetile 

komiteler çalışıyorlar İstanbul üniversitesinden de bir mü -
Bu sene Kızılay kermesi Taksim hah- messil davet edilmiştir. Bu davet iize

çesinde 8 ağustosta baılıyacaktır. Kermes rine Lahey elçimizin üniversiteyi tem
hazırlıklan ile yedi muhtelif komite meş- sil etmesi muvafık görülmüş ve keyfi

Yeni Türkiyenin kültür sahasında 
göstermşi oldufu terakki, imar saha
sındaki ilerleyit cidden takdirle takip 
edilecek mahiyettedir. 

gul olmaktadır. Bu komiteler 20 haziran- yet kendisine tebliğ edilmiştir. 
da Ticaret Odasında toplanacaklar ve ker- ·--~ -

Ankarada bulunduğum müddetçe 
bütün kültür müesseselerini gezdim.Bu 
müesseseler earp memleketlerine da -
hi büyük bir örnek teşkil edebilirler. 

Mesela İsmet Paşa Kız Enstitüsü 
bugünün ]hım olan bütün ihtiyaçları
nı ba,Iı başına karşılayacak derecede 
mükemmel bir müessesedir. 

Memleketime döndüğüm vakit Yu
guslavyada da böyle bir müessesenin 
yapılması için lazım gelen yerlerde 
iltimasta bulunacağım. 

Ziraat Enstitüıü o derece mükem -
meldir ki Avrupadaki emsaline bir ör
nek olabilir. 

Yeni yapılan Çubuk barajı Türki -
yenin teknik sahadaki terakkisini gös
terir. 

mesin son hazırlıklarını ve programım son 
defa gözden geçireceklerdir. 

Taksim bahçesinde kermes devam et • 
tiği müddetçe yedi yüz küsur projektörle 
tenvirat yapılacak ve muhtelif :ziyadar sü
tunlar etrafı aydınlatacaklardır. 

Avrupanm muhtelif memleketlerinden 
boksör, güreKİ ve iskrimci getirilmek için 
bazı teşebbüsata girişilmiştir. 

8 ağustos saat 4 de: Beynelmilel bebek 
ıergisinin açılış töreni yapılacaktır. Bebek 
sergisini sağlık ve sosyal yardım vekili a
çacaktır. Ayni gün akşam 9,30 da kermes 
açılacaktır. Gece saat 1 e kadar sahne prog. 
ramı sürecek, sonra sabaha kadar alC§, 

Lunapark oyunlaı yapılacaktı. 
9 ağustosta spor ve müsabakalar, spor 

maçları, gürbüz çocuk, berberler, terziler 
müsabakalan; akşam ıayfiyeliler matinesi 
yapılacaktır. 

Bebek ıergisi on be~ gün açık kalacak -
tır. 

Gazi orman çiftliğinin bu derece Bu piyangonun talihlisi 
müterakki bir hale getirilmesi Türkiye 1 Dünkü ke;1idede 30 bin liralık büyük 1 
için bir iftihar vesilesidir. ikramiyeyi kazanan biletin bir parça-

Buraya dönerken kısa bir müddet aı Vali konağında çalışan Recep ve 
için uğrall)ıf olduğum lzmir şehri de Seyfi adlı iki ortakta, bir parçast hay
yeni Tür ki yenin her yerinde ayni şe- '\·an borsasında Sedat' da, diğer bir par
k ile ve ayni azimle çalışılığını göster- pası da Hamidiye caddesinde dişçi 
mekteir. Buna bizzat .şahit olum. Yervant'ta, dördüncü parçası Sulta -

Kendime ilk borç saydığım şey, Tür- nahmette Adile adında bir kadında -
kiye cümhuriyeti hükumetinin hana dır. 
gösteriği misafirperverliğe teşekkür On bin liranın bin lirasını da Orta
ctmektir. Bu misafirperverlikten son köy tütün inhisarında amele başı Fey
derece mütehassisim. Ankarada gör'- zi kazanmıştır. 
düğüm hüsnü kabulü ve aldığım intı- ------·-----
baları hiç bir zaman hatırımdan çıkar- Yedek ıubaylan davet 

Beşiktaş askerlik şubesinden: 
mıyacağım.» 

9 36 senesi Hazinm yoklaması İçin bilu· 
Şevki Behmen, Bursa, Yalova ve mum yedek subaylann fUbeye müracaatle 

Halkevinde konferans 
Salı günü saat 21 de Eminönü Halke -

vinde mimar Seyfi Haül tarafından ((Her 
Türk ailesi bir ev sahibin mevzulu bir kon
ferans verilecektir. Konf eranııı müteakip 
Kadıköy Halkevi mandolin takımı tara -
fından da bir konser verilecektir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tonlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Akaar<ıyda: (Zi)'a Nuri). Alemdarda: 
(Esat). Bakırköyünde: (lstepan). Be. 
yazıtta: (Sıtkı). Eminönünde: (Bensa
son). Fenerde: (Arif). Karagümrükte: 
(Arif). Küçükpazarda: (Hikmd Ce -
mil). Samatyada: (faofiloa). Şehre -
mininde: (A. Hamdi). Şehzadeba§ın· 
da: (Hamdi). 
Beyoğlu cihetindelWer: 

Galatada: (Kapıiçi). Hasköyde: 
(Halk). Kasımpaşada: (Merkez). Sa -
nyerde: (Nuri). Şi~lide: (Maçka). 
Taksimde: (himat, Kinyoli, Tarlabaşı). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Altıyolda: (Mer • 
kez). Modada: (Moda) Üsküdar Çar
şıboyunda: (Ömer Kenan). 

,...-- R. Peker'ln "\ 

İnkılab Dersleri 1 
Ankara ve İstanbul Üniversite
lerinde R. Peker'in verdiği 
inkıUb dersleri kitap halinde 
basılmışbr. 124 sayra tutan 
eser, her yerde ON KURUŞA 
satılmaktadır. Mudanyayı da ziyaret edecek, tekrar adreslerinin kaydettirmeleri. Ve ta~rada _ 

~ehrimize dönecektir. kiler de mektupla bildirmeleri ilan olunur. ~ 

maydana çıkar. slllertnc tevzi edlllrsc büyük faydalar temiıı 
Bu suretle Manisa bağcılığının büyük bir edilir. 

................................. ~ .......................... ...... 
Taksim Bahçesinde 

Bu nkşam sezonun ilk gnlası 

SMART BOYS Viyana saz orkestrası 
ve dllnyanın tanınmış büyük san'atkArlnrmın 20 bOynk numarasile 

GALA SUVARESi 
KARAM B A' yı görünüz. Telefon 43703 

il~ Hnva mOsaid olmadığı takdirde bOyOk salonda olacaktır. 

1 Kadıköy Vaklflar DlrektörlUğü lllnları 

Menba suları arasında en kuvvetli 
radioaktivitesi bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 10/6/936 gününden 

itibaren suculara verilmeğe 

başlanmıştır 
Müteaddit resmi müessesatı sıhhiye mütehassıs etibbası tarafındaı. 

yapılan hikemi, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi tanzim 
edilen raporlarla sıhhi sularda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz 
olduğu (kolibasil, anearop, likefyan) mikroplarla her türlü mevaddı 
kimyeviye ve uzviyeden tamamen ari bulunduuğu bildirilen ve emsali 

arasında en kuvvetli radloaktlvitesl bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 19/6/936 günüden itibaren ağzı, bir tarafı (Evkaf) di
ğer tarafı (Defneli) ibaresini havi zımbalı hususi kurşun mühürle 
mühürlü otuz litrelik küçük boy damacanalarla iki buçuk litrelik 
galon şişeler derununda suculara verilmeğe başlanmıştır. 

Yukarda evsafı kimyeviye, hikemiye ve baktiriyolojik hassalan 

bildirilen ve bilhassa radloaktlvlteslnln fazlalığı ile mü

temayiz olan bu suyun safiyetieden emin olabilmek için şişelerin 
üzerindeki vakfın hususi kurşun mühür ve zımbasına dikkat etme-
lerini sayın halkımıza ehemmiyetle tavsiye ederiz. (3230) 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

a. ncU Ke,ıde 11 Temmuz 938 dad1r. 

Büyük ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ••• 
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t rı 1 HALKIN FİKRİ 1 

..-.iiiii ..... ..-..-.. .... iiiliii-....._...İIİİlliİIİi ..... ..___. On lversite tahsili ücretlimi o imalı? 
le hracatçılar u•• zu•• m f ı· yat· larını u•• nivereite ücretlerini ödiyemiyen talebeler imtiıana gi(emiycceklenniş. imti-

hali düşürüyorlar! 
İktisat V ekAleti tarafından İzmire gönderilenB erlin 
ticaret mümessilimizin teşebbüsleri fayda vermedi 

Alivre satiılarda fiyat dÜ§ürmenin Alman piyasasında itimatsızlık 
uyandırdıjı, buyüzden siparişlerin kesildiği tacirlere anlabldığı 

Berlin ticaret mil • haJd f 
measili Avni e İyat tesbitine kimse yanaşmadı 

İzmir, 12 (Hususi) lzmirdeki 
bazı ihracat firmalarının daha timdi • 
den Alman piyaaalamda üzüm fiyat• 
'larmı sebepaiz ve manasız bir tekilde 
kırmaları Ankarada hayretle b,,. .. 
lanmıştır. Hükumet bu hususta ı•re
ken tedbirleri alırken ihracatin ı.,. 
kilatlanması kanununa sun'i fiyatlar 
empoze edenler hakkında da bir mad
C:le ilavesi ve kanunun Udncitefrln ayı 
içinde Kamutaya çırkmaaı hu1U1unda 
tedbir alınmıttır. 

Üzüm alivre satışlarında rastlanan 
bu acıklı vaziyet üzerine Berlin ticaret 
mümessilimiz Avni İzmire gelerek ı. 
ınaslarına başlamıştır. Üzüm bor• .. 
sın da A vninin İftiraldle yapılan top .. 
lantıda ihracat amirleri kendi noktai 
nazarlarım izah ctmif1erdir. Dilekleri 
tesbit eden Berlin ticaret mümeslİ .. 
fi tüccarlara Berlin piyasası hak • 
kında malumat vermit ve Almanya i
çin müşterek bir satıf fiyatı teabftlni 
ehemmiyetle istemiştir. 

:Alman piyasalarına d~ük fiyatlarla 
Yapılan tekliflerin satıtları arttırmak
tan ziyade Türk tacirleri aleyhine bir 
İnansızlık ve itimatsızlık doğurduju, 
hatta Alman alıcılarının bu iatlkrar .. Mut. (Hususi) - Burada 1~ çocuklu bir aile vardır. Ba aile şehrin orta
sızlık karşısından ıiparitleri büıbötün smdan iCÇCD çayın kenarında harap bir klübede oturmaltadır. Ailenin er
kesmek mecburiyetinde kaldık.lan tfto. kji Tem~ adında bir ka.aaptır. Temo sermayesi olmadığı iç.lıı çocuklarını güç
carlara açıkça anlatılmıftır. lükle geçmdirmekteclir. Hep beraber çıkarttıkları bir reami gönderiyorum. 

Ne kadar tuhaftır ki baflıca fırma .. l 
ıardan bazılan bu ıte de edebiyat eo1u... zmitte Kızılcahamam 
rak ve daima kaçamaklı yollar anya .. 

rak fiyat tesbıttnden kaçnu,ıardır. Bir Hafta tatili Banyoları 
tüccar fiyat teabltlnin ticaret serbetti- İzmit (Hususi) _ Burada, bir dük- K A 

sini muayyen hudutlarla ortadan kal· k" b kkal d'"kk" k h ızılcahamam (Hususı) - Kızıl -. anın a u anı mı, yo sa tu a- h k .. . v 

dıracağı şeklinde şayanı hayret bir mü- f' . dükk" ld x. k . ek ca amam aynaklarına gosterılen raa-
ıyeoı anı mı o u.unu catırm 

talaada bulunmuştur. l d" ç··nJc·· b' bakk 1 d··u.• bet seneden seneye artmaktadır. Ha .. mcae e ır. u u ır a u~aru-
Bugün en liberal rejimlerin bile red- . . __ ı_ d"l hatt• . mamların bundan 10 sene evvd sene-

d 
'ki • • h k na gırıp, oriWii, çorap, men ı a ı- l'k . . l O 1. "k l 

ettı • erı, ticaret sa asında i bu kl5tü kli .. I k elh ıl t··Lf' . h ı ıcarı ıra ı en son sene er zar -
l'b l ·ı·v• .. h •1. 4 • pe ıom e as wıa ıyeye aat er f d b ikd '>Q()() 1. L-d .. k 
ı era cı ıgın, musta sı ın s11yıni istia- t'" 1.• b lab'l' . . 8 . h f' ın a u m ar .J ıraya Nt. ar yu -ur u C{'Ya u ı ıraınız. ır tu a ıye- . . 

mar ederek ve memleket faydalanma- . d""Lk• d d k tu h b bat selmıştır. 
cı uııı; anın a a şe er, z, u u H ld v 'b" b 1 sını ortadan kaldıracak bir kaç ,ahsı b l kt .. ı-k k . . er sene o ugu gı ı u yı da da-

u ma a guç u çe mezsınız. h • d"d I 
dış piyasalarda birbirine soktuğu ıöz 1 t b d d l d k" b d a ım ı en hamam ara tehacüm ba~-

ş e, un an o ayı ır ı, ura a, l ·1e · 
önünde tutulurken yukarıdaki möta- h h t .1. .• "b' d-kk,. I k amıştır. Ankara ı Kızılcahamam a• 
I

A a a atı ı mucı ınce, u an ann a- d . 1 ob'" . k . f I 
aanın ne gibi bir düsünce ile müdafaa t I d t b" .. t h" I rasın a ış eyen ot us şır etı se ere-. pa ı masın a am ır musava ası . 
edildiği anla§ılamamıştır. J nne başlam1ş ve elde mevcut araba -

Şu dakkaya kadar tüccarlar fiyat tea-
0 ~~ştd~r. k d buradaki bu .. tu-n larma bu sene 2 tane daha ilave et • 

b. · h da "k b' d ~ım ıye 8 ar, · · O b"' ·· J • b d h ıtı ususun pratı ır a ım atmlf f d"kk• l C t • .. .• mıstır. to us ucret erı u sene a a esna , u an arını umar eıı gunu · H 
değillerdir. Buna mukabil üzüm 6 - .... 1 d k t l d F k t fazla ucuzlatılmıştır. amamların tc-

b. k"l og e en sonra apa mıyor ar ı. a a , . I . . b l d" f d 
yatları mütemadi ır şe ı do düfürül .. b l d' - d .... b' . l b mız tutu ması ıçın e e ıye tara ın an 

k 
. I V k I I e c ıyenın ver ıgı ır emır e, un • d . ,. b" k J • d'l • . 1_, .. 

rne tcdır. ktısat e a eti, derha fi, d bö 1 b kk l t hafi . aımı ır ontro temın e ı mıştır. -ıu-
~üm .rekoltesinin tesbitini ticaret oda- d~nkk~ yl e, adşçı, bak a b;.et'" u yef c~ kumet doktoru da boyuna gelenlerin 

u 11n arın an a~ a u un esna m l .. 1 k d l"k 
sından istediği için bir heyet bu sabah h f .1. k "b' d"k sıhhi muayene erı ı e ya ın an a a a-. . • a ta tatı ı anunu mucı ınce, u • 
lizüm mıntakalarında tetkık seyahatı- k~-ı k I ıı1.- 1.1·•. b"l dar olmaktadır. 

ıuı arını apama arı azım ge aıgı ı - -------
ne çıkmıştır. Ad. BU d" ·1m· t" 

1"_1f_ır._______ Kaybolan dalikanh bulundu 
ismet Paşa kız enstitüsUnUa Balıkesirde zehirli gazlar kursu Biga (Hususi) - Anbaroba k5 -

hana girememek demek bütün sene tahsil etmi~ olan bir gencin bütün emek-
lerinin mahvolması demektir. 

Muharririmit ünlveraiteye gitmif ve tal ebelere iU auali aormuıtur: 
- Üniversite tahsili için ücret alınması doiru mudur? Ücretini veremiyenlerin 

imtihana kabul edllmemeei haksızlık mıdır~ 
Talebelerin cevabını apjıya yazıyoruz: 

Hulıulttan Ctılıit: 

- Ben ünivenite tah • 
ailınin ücretli olma•ma 
tabftar deiilim. Çünkü 
bu fakir gençleria inkifa· 
fına mini oluyer. Fakrl 
hal mazbataa kolaylıkla 
alınamıyor. Ba'bumın bir 
kulübesi olan çocuia. 
«Baban eshaba emlak -
tendir» denilebllfyor. 

Sonra da :uıacinlerin 

bir çoiu mecca.a! tahsil 
görmek için böyle bir kl
ğıt alabiliyorlar. Ben ken
di hesabıma üniversitede 
tahsil etmeie iktidarım ol
madıiınöan uzun seneler 

bu kağıdı çıkarmaia ui -
ra~tım. Ve hakikaten muh
taç olduğum halde uzun 
zaman alamadım ve bu 
yüzden tahsiHm gecikti. 
Ben şimdi kadim için 
değil, fakat arkadaılanm 
için konuşuyorum. Bu üc

ret gençlerden aranma • 
malıdır. 

RiytniyeJen Bay A· 
li Kemal: 

- Ünivenite sencin .. 
den tahsil ücreti aramak 
ve vercmcdiii içia imti • 
hana sokmamak doiru 
değildir. Ücreti veremi -
yen fakir talebedir. Fakir 
talebenin' hiı; birinde de 
zannedildiği gibi fakri -
hal mazbatası yoktur. (O· 

Hulaı'lttan 

Zehra: 
Bayan Halruktan 

Emine: 
Bayan 

- Ü!ıiveraite tahsilinin - Üniversite tahsili 
licretli olmuı doina deiil- ücretsiz mi, yoku ücretli 

dir. Çünkü içimizde büt - mi olmalıdır, diye aoru -
çesi pek dar olan sençler yonunuz. Bu tahsil fa1'ir 

var. Bilbaua hukuk fakül- çocuklar için e!Mlaen üc -
tainden olan gençlerin bir ret.izdir. Yalnız iıittiğimize 

çoiu bir taraftan hayatını ıöre bunun ıçın alına

kazanıyor. Bir taraftan da cak ilmühaber iıle • 

tah.U etmeie çalı,ıyor. rinde bir kanııklık var -
Tahsil ederken bile hayat mıı. Cuya zengin çocuk -
bıücadclesi yapan bu genç- ların içinde bunu alanlar 
ferden bir de ücret aramak pek çok olduğu halde ha

bence doiru değildir. kikaten fakir oldukları 
Viikıa fakir olanlardan halde bir türlü elde ede -

fakrü hal mazbatası isteni- miyenler bulunuyormuş. 

yor ve bunu getirenlerden Prensip itibarile tabii bu 
de tahsil ücreti aranmıyor ilmühaberleri, yahut ta üc
amma. Bu mazbatayı ge • reti ıene nihayetine ka -
tirmck çok müıkül. İçi - dar hazırlamıyan talebe -
mizde öyle zengin çocuklar nin imithana girmemesi 
var ki böyle bir klfıdı ko- doirudur amma. Bu nevi 
laylıkla elde ediyorlar. Ha- müıkülat ııöz önüne alı -
kikaten fakir olanlar için- nınca ücretin ortadan 
de ise bunu elde edemi • kallı:maaı galiba daha doğ-
yenlcr pek çok. ru olacak. 

Riyaziyeci en 
Muharrem: 

Bay 

- Ben para verememit 
olan gençlerin imtihana gi· 
remeyiılerini pek yanhı bu
luyorwn. Çünkü herkes 
için fakrühal mazbatası 

tanzim ettirmek imkanı 

yok. Hele taşrada böyle 
bir ki&ıdı vermek için çok 
titiz.lik edi;yorlar. Ve tah-

Halralrtan 
Hüma: 

Bay 

Para alınmaıını 

doiru bulmuyorum. Çün· 
kü bu zeklsı olup, paruı 
olmıyan bir çok ııençlerin 

tahsiline mani oluyor. Fak. 
rihal rnaı.batasını çıkar -
malt söylenildiği kadar 

kolay değildir. Tahkikat 

nu alanların ekseriyetini sil ücretlerini verememİ§ o· aylarca uzıyabiliyor. En
resmi yerleri aldatan pa· lan çocuklar muhalkak bu sen bu vesika on paraat ol
rah açıkgözler te~kil edi- sınıf çocuklardır. Bu sene mıyan, hiç bir güveneceği. 
yor.) Bu kaydın kalkma· imtihana &irememck de • dayanacağı bulunmıyan • 
sı en hayırla ve en do~ru mek bütün hayat için bir 

(ara verilir. Hiç bir şeysiz 
hareket olur. Çünkü üni - felakettir. Gençlerin tahsi--
versitede çalııan gençle • line engel olmamalıdır. 

rin ekserisinin kaygusu bir Türkiyede fakir olmak oku· sergisi Balıkesir (Hususi) - Zehirli gaz- yünden olup düfmanlan tarafından 
mamağı icap ettirmez. Bi
zim gayemiz gençli~ o • 
kurnasıdır. 

insan pek azdır. Herkesin 

ufak bir yardımı vardır, 

amma bu uf ak )'ardım la 
daima tahsil ücreti öde • 
nem ez. 

Ankara (Hususi) - ismet Pa~ lardan korunma için açdan zehirli gaz bir kazaya kurban edildiği ~annolu • ı an evvel hayata atılmak 
kız Enstitüsü 14 -15 -16 haziran sün- kursuna, kaza, köy ve nahlyekrden nan Halit oğla Hüseyin, on beş gün v_e mai§etini temin etmek

leri saat sabah dokuzdan on ikiye ve muallimİer gelm~ler, derse baflamış • gaip kaldıktan sonra meydana çıkmış- tır. 
14~n19a~ua~k~~n~kh& ~~~ tır. L------------------·---~----
re bir sergi hazırlamlflardır. Serıide ;,:;::;~::=:ıo-===-===============:.:==:===:=:=====::=~~==~KI~~==================== 
talebelerin 935 .. 936 ders yılı zarfın .. Pazar Ola Hasan 8. Dl"or ı 
da yaptıkları e] işleri teşhir edilecek
tir. Bütün hazırlıklar ikmal edilmit -
tir. Serginin açılış töreni 14 haziran 
Pazar günü saat 9 da yapılacaktır. 

Arapkirde tayinler 
Arapkir (Hususi) - İnhisarlar me

rnuru Seyfi Petürgeye tayin edilmif, 
)'eni vazifesine başlamıştır. Seyfinin 
Yerine de Baskilden Nureddin tayin e
dilmiştir. 

Arapkir malmüdürü Recai görülen 
lüzum üzerine Vekalet emrine alınmı,,. 
hr. Malmüdürlüğüne de Edremit tah
sil müfettişi Hasib tayin edilmistlr, 

_ Gazetede ba t.ndiai oku-~ ••• Ağznn bir kar1f aça kaldı, . . . Bir AmeıWan üniversi~eı- .. .İnsa?ları, ~a!' yutturarak 
Hasan Beyciğim! aincle çallf&ll bazı ilimler.. beslemenın çaresını bulmuşlar. 

yunca .. 

Hasan Bey - Zehirli gazlar 
icat edileli, insanlık zaten hap1 
yutmağa mahkum değil mi idi? 
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"Son Posta,, nın mn.tabalca•ı: 

Bir zamanlar Parisi altüst eden 40 Tarihi Vak'a ve 4o TarihlTablo 
güzel kadın açlıktan öldü 

Vaktiyle ahırlarındaki atların eğerleri zümrütlerle 
süslü idi, ölümüne takaddüm eden günlerde ise 

tramvaya binecek parası bulunmuyordu , f! 

Albani'nio mo· 
dellik ettiği hey
kellerden biri ve 
diğer bir resmi 

Albani'nf n vaktiyle 
sahne kıyafeti ile 
alınmış bir resmi 
ve o zamanki se
f abat yerlerinden 

biri . 

23 - Kartaca kraliçesi Didon 

ı:>aristen yazılıyor: yirmiden fazla atın takımları elmaslarla,lunan her hediyeyi kabul ederler ve o lih· Akd . . k. . . k . 1 . 11 k .. ik" f h Ik d B . . . w • enızın en es ı gemıcı avım erın • o ma uzere ı aını a var ı. u ır 
Bütün Parisin müthi~ kadın, meş'um süslenmış, elınde taşıdıgı kırbacın sapı ha- zayı yaşarlar.» d F 'k l 'l S . h'll . d L""b f S d b"' .. k b" .ht"l'"l k "t 

ı Aıb . b d"' .. .. I .. k en enı e ı er, urıye sa ı erın e, u - sını ı ur a uyu ır ı ı a çı arıp 11 e • 
Ladın dı"ye tanıdıgıw madmazel Albani Deh· lis altından yapılmış, zümrütlerle ve Madmaze anı u uşunuş e yu - wı ·ı d . d b" . . . "d . . ld . . 1 d s ..1 ~ nan dag arı ı e enız arasın a ır ıent gı· nın ı aresını e e etmı§. zengın er e ur9 
riege bir kaç gün önce sefalet içinde öldü. yakutlarla işlenm1şti. Son günlerinde ise seldi, yükseldi ve düştü düştü. bi uzanan memlekette otururlardı. Fenike ,terkederek şimali Afrika sahillerine gidı!I 
Halbuki bu kadın bir zamanlar bütün Pa- bir otobüse bile binmeğe mecali yoktu. Kendisi 14 yaşında hayata atılmış ve ı adı verilmiı olan bu memlekette bir çok si- ,rek bugünkü Tunusun yerinde Kartaca ad( 
risin taptığı bir güzellik krali • Matmazel Albani eskiden ancak av etleri evlenmişti. Fakat çok geçmeden kocasını teler kurmuşlardı ki en me!'!hurları Sayda ile bir site kurarak yerleşmiılerdi ki, Kar-
çesi idi. Onun yüzünden nice yer ve en pahalı şarapları içerdi. Son gün- bırakıp kaçtı v~ bu hadiseden utanan kayın ve Sur idi. ~ tacalılar bilahare Romalıların Akdenizd• 

adamlar can vermi!I, nice servetler fe- lcrinde ist- ancak bir avuç kestane ile karnı· babası felce uğrayıp öldü. Bu adam, «meş' • Küçük gemilerile sahil boylarınca ha • ,en büyük bir rakibi olmuşlardı. 
d d ·ı . . · ı h t um kadın» ın ilk kurbanı idi. E k il s ·h ·1·1· · K a e ı mış, nıce zengın t'r onu oşnut e - nı doyuruyor ve bunları da kestane satıcı· reket eden Fenike gemicileri bütün Ak • s i masa ar ur ı tı a ını ve artac~ 
mek için birbirlerilc yarışa girişmişlerdi. !arından dileniyordu. Sahneye çıktığı ilk gün, muvaffak ol • denizi dolaşmışlar, Karadeni!ze gitmişler, sitesinin kuruluşunu şu ~ekilde anlatırlar: 
Büyiik harpten önce onun kadar tanılan, Vaktile en büyük heykeltraşlara ilham muştu. O günün akşamı evinde yatarken bugünkü Cebelüttarık - Cıbralta boğazın- Sur kralı Belin Didon adınd. bir kıza 
onun kadar ortalı~ı kasıp kavuran bir ka· bir adam yatak odasının kapısını çaldı ve dan Atlas Okuanusuna çıkmıclar ve t'"" vardı; babası öldüg"ü zaman sitenin krali • veren bu kadının iki heykeli hala Lükscm- 1 J ,. a 
dın yoktu. Böyle olduğu halde bu kadın aç· zorla yatak odasına girerek kendisini ö - Baltık denizine kadar da Cıbralta boğazı çesi oldu. Çok genç ve güzel idi, Siche• 

bura kalerisinde bulunmaktadır. .,. · •· I d" ··ı t"' B d h 
1 b 1 H ıh k. h ~ çecegını soy e ı ve o Ç u. u 8 am meş ur adında genr ve gu .. zel bı"r adam ı"le evlend• lıktan ö müş u unuyor. a u ı arpten yolile Fenikeye dönmüşlerdi. .. • 

Bir kaç yıl önce madmazel Albani bit heykeltraş Jerome' du ve ona göre bu ka
önce bu kadının Monmartr' daki evi bir 

Amerika gazetesine şu sözleri söylemif • dının vücudü Venüs'ten daha çok güzeldi. 
antika hazinesi idi. San"at eserlerinin en 
güzeli onun evini süslüyordu. Bu kadındaki ti. 

mücevherlerin e§İ bir kimsede yoktu. Bu
nunla beraber son günlerini dilenerek ge
çirdi. Eskiden bir kraliçe gibi girdiği gazi-
no ve lokantaların önünde öteberi satı • 
yormuş gibi görünüyor, ve gelene gidene 

avuç açıyordu. 
Bir zamanlar bu kadının ahırlarındaki 

1<Erkekler bana bayılıyorlardı. Çünkii 
güzeldim. Para harcedilmek, mücevher ta· 

kılmak, ve kadın sevilmek için yaratılmış
tır. Erkeklerin en aziz sevgilisi değişiklik-

tir. Nasıl ki kadınların biricik dostu, gü -

zelliktir. Benim gibi yalnız yaşadığı lah -
zayı ıeven insanlar, kendilerine takdim o· 

= 

CÖNÜL İSLE·1<1 
Gönlünü 
Başkasına v•rmiı 
Gençl~re bakmayınız 

« 18 yaşındayım. Bir ıenedenberi bir 
genci seviyorum. Onun baııkaııını aev • 
diğini biliyorum. Bu genci o kızdan kur· 
tarıp kendime naaıl bailıyabilirim > 

Şefika 

Bu çok bodıimca bir sual Kendi 
..adetiniz için bqkaaını bedbUt etme· 
le hakkınız yoktur. Ba kazm hir ıünahı 
JQlı. Kaldı ki bafkaama hailmmuf bir 
aönl& kazanmak o kadar kolay hir İf 
cleiildir. Dünyada aevftel& erkek mi 
.. imada a kızım! 

* •Dört senedenberi bir erkekle ıevİ• 

fİYorum. O 27, ben 24 yaşındayım. A· 
rada anada •beraber ıezıneıie gideriz. 
Artık birbirimize öyle alı,tık ki karı ko· 

ca gibiyiz. Böyle olduğu için de bu a· 
damla evlenmeğe cesaret edemiyorum. 
Çok yüz göz olduk, evlcnir!lelt geçine· 
meyiz diye korkuyorum. Siz ne dersi 
niz> » 

Halide 

Bu sisin nhmini'I. Bilikia birbirinizi 
tayel İyi anlamlf bir çift olarall evlen· 
meniz daha doiru olur. UnutmaJU1ız ki 
d8rt sene bir erlıelıle beraber yapdak . 

lan sonra l.afkaıile e•lenm.ll aiıdD icin 

o kadar kolay olmaz. Fırsattan istifade 
edin ve evlenmeje çal1fm. 

* ı.28 yaşındayım. Evli bir ad~m1 sevi· 
yorum. Bu adam da beni ıeviyordu. Fa· 
kat son zamanlarda benden soiumağa 
baıladıiını seziyorum. Ona öyle bağlı· 
yım ki, unutmama imkln görmüyorum. 
Önüme çıkan bir iki erkek var, istesem 
bunlardan biri ile evlenebilirim. Fakat 
hislerimi bu derece çiineyip geçmeğe 

kendimde kuvvet 11örmüyorum. Çıkmaz 
bir yoldayım. Bana bir yol gösteriniz.>> 

Niğar 

Se.ri ıüzel ıeydir amma, siz bu SÜ· 
zel heyec:uı yanhf bir yolda aarfedi • 
yorıunuz. Evli bir uam aize ilelebet 
yir olamaz. Evlenmell fırsata çdanııea 
lraçırmaymız. Bir müddet kalbinizdeki 

•evciyi de beraber l&fannuz. Evlendik
ten aonra yeni selenin yavaı yavq eı • 
kisinin rerini tuttujunu IÖftcelrainiz. 

* Hekimhan S. S.: 
K•dınan bir hata iflediii anl.,.layor. 

Faiıat bu hatasına nadim olmuıtur. Ku
ıuruııu affettiremiyeceğini tahmin ettiii 
için inkara .. pmııtır. Onun serek itiraf, 
ıerek lnkinndalü saflık affedilmeai için 
kafi aebeptir. Meseleyi i:aaın etmemek 
ve kadını da bUtün bütün ıeri dönüle . 

mez bir JO~ sürülilenm~ daha doi· 
ru olur. 

TEYZE 

Albani yatağından sıçrıyarak (Jerome) a 
modellik etti, bu da onun şöhretini ansızın 

yaydı. 

Albani çok geçmeden bir ev sahibi ol· 
du ve bütün istikbalini güzelliğine, neş' e· 
tıine, ihtişamına, israfına bağlıyan kadın • 

lar sırasına girdi. 

Albaninin evi, bütün Paris zenginlerinin 
ve asilzadelerinin yurdu idi. Meziyet, ser• 
vet, unvan, asalet sahipleri hep burada top
lanıyorlardı. Parisin en yüksek, en meı· 
hur kadınlan buraya davet olunmayı ca
na minnet bilmekte idiler .. 

Bir gün burada en mümtaz iki erkekten 
her biri, Albaninin kendisini sevdiğini id· 
dia etmiş, bu yüzden düello olmuş. iki kişi 
yaralanmış ve biri yarasından ölmüıtü. Bu 
ölen adam, Albani'nin ikinci kurbanı idi. 

Bir aralık adamın biri Albani ile evlen -
mek istemiş ve reddolununca bir kazanın 
kurbanı olmuştu. 

Bu da üçüncü kurbandı. 
Albaninin başından geçen ıu 

çok tuhaftır: 
macera 

Kendisi bir Fransız meb'usunun dostu 
idi. Meb'us son derece zengindi. Günün 
birinde meb'us Albaniyi evine davet etti 
ve karısının evde bulunmadığını aöyledi . 
Albani evi satın alacakmıı 11ibi evi gezme· 
ie razı oldu. Albani, evi baştan bqa dola
prak meb'usun bütün aervetini de 11öz -
den ıeçirmif, nihayet ikisi büyük bir dola
bın önünde durmuşlar ve meb'uı: 

- Bu evin en kıymetli hazinesi burada
dır! 

Diyerek dolabı açmış, meb"usun karısı 

dolabın içihden gülümsiyerek ~kmıı ve 
Albaninin boynuna sarılmıştı. 

Albani, bu kadının gösterdiği hüsnü 
kabulü unutamamıştı 1 

Albani bu evi 100,000 dolara aatın al
dıktan sonra 125,000 dolara dötedi. Ta
lih Albaninin yüzüne gülmekte devam e· 
diyordu. Günün birinde Albani aıık oldu 
ve bir Balkan prensine gönül verdi. Prens 
har vurup, harman aavurduğu için gilnün 
birinde Albaninin evi de, eşyası da mezat· 
la ıatıldı. 

1 Albani, bu udemeden sonra kalkınmak 
J iitedi ve ıahneye dönerek Avrupa ile A· 

Y almaz bir denizci olan Fenikeliler ayni 
zamanda eski zamanların en çalışkan be • 
zirgf\n ve sanatkar bir kavmi idli. Bütün 
bu seyahatlerini ticaretlerinin inkişafı için 
yapmışlar, Akdeniz kavimlerinin bilmedik
leri maddeleri, uzak memleketlerden bu-
lup getirmişler ve onlara yüksek fiatlarla 
satmışlardı. Fenikeliler, gittikleri memle • 
ketlerde tesadüf ettikleri güzel ırklardan, 
mesela Karadeniz sahili ahalisinden çocuk
lar çalıp kaçırmışlar, bunları Mısır, Asur, 
Babil saraylarına satmışlar, bu suretle yer 
yüzünde esir ticaretinin esasını kur • 
muşlardı. Fenik eliler Karadeniz ve Akde
niz kıyılarında bir çok müstemlekeler vü
cuda getirmişlerdi. 

Ticarette olduğu kadar sanayide de iler
lemiş olan Fenikeliler ilk defa olarak kır • 

Küçük erkek kardeşi Pigmalyon eniıtesinl 
öldürerek krallığı elde etti. Fakat Oidot 
hazinclerile beraber kardeıinin elindeQ 
kurtularak bir çok Surlularla beraber ge • 

milere bindi ve kaçtı. Bir müddet Kıbrıat~ 
kaldı, sonra Afrikaya gitti. Buranın yer 
kralı, bu yabancılara ancak bir öküz deri• 
kadar yer verebiloceğidi söyledi. Oidq~ 
gönderilen öküz derisini inceQik ıeritler halj 
linde keserek birbirine ekledi ve bu ıeridiıt 
,sarabileceği kadar ıeniı bir arazi alda. 
Burada Kartacanın iç kaleıi olan Bynay( 
yaptırdı. 

ıYuka~ıdaki kompozisiyonda, ki F. 
Matonya tarafından yapılmııtır, Byrsa it 
.kalesinin inşaatına nezaret eden kraliçe Di• 
donu görüyoruz. Bir elinde Kartacanın 

planı öbür elinde bir yelpaze vardır. De• 
mızı boyayı ve cam yapmasını bulmuşlar- ~ibi dört esirin taşıdığı bir tahtırevan üze" 
dı. ,rine oturmuştur. Yanında cariyelerindeıa 

Fenikenin en meşhur sitelerinden biri O• biri yürümektedir. Kraliçenin aüzel yü " 
lan Surda, biri gemi sahipleri, büyük be • ,zünde bir erkek enerjisi, kudreti vardır. 
zirganlar; diğeri gemici, tayfa, amele, işçi · Rqad Ekrem Koçu 

Yeni damızhk koçlar ahndı 
Bir müddet evvel damızlık ve ilmi 

tetkiklerde bulunmak üzere Alman -
yaya ve Macaristana gitmiş olan Kara
cabey harası müdür muavini Celal ile 
tavukçuluk enstitüsü müdürü Kadri 
dün gelmifllerdir. 

Bursa mıntakası için Macaristandan 
:lO, Almanyadan 40 tane damızlık koç 
elınmıf, Macaristandan alınan koçlar 
yerine gönderilmiştir. Almanyadan a
lınan koçlar da bir kaç güne kadar ge
tirilecek ve yerine gönderilecektir. 

Güneş tutulmasım tetkik edecek 
profesör 

19 Haziranda vuku bulacak aünef 
tutulması hadieeıini tekik etmek üze. 
re Aıtronom Leieerin iıminde Viyn • 
nalı bir profesör, bir takım liburatu • 
var eşyaıiyle birlikte aeleceiini bildir• 
miş ve eşyalarını gümrükıüz geçiri~ 
geçi rem iyeceğini eormuttur. 

Gümrük idareıi, e;yaların aeri aö • 
türülmeai prtiyle aümrükıüz ithaline 
müsaade etmittir . 

merikayı dolaştı ve İapanyada mühim mu· f Albaninin Ru.y•da bulunduiu •ırada Jh .. 
• 

vaffakiyetler kazanmasına rağmen Alman· tilil kopmuı va AJbani ancak 1924 de 
yada bir faciayla karşılaştı. Çünkü onu ae· Parise dönebilmİflİ. 
venlerin biri meramına nail olamayınca Fakat ParİI, Albaniyi unutmut bulu • 
Albaniyi öldürmek istedi, fakat kendiıi nuyordu. Sonra eeyahati •naaanda ka • 
öldü. Ve Albani derhal Almanyadan zandıiı paralar elinden ıitmlfti. Balkın 

çıkarak Rusyaya gitti, orada Çar ile Gran- zevki dejipnİf güzellik mefhumu yenil• ... 
dükler ve meıhur Raapotin tarafın·dan izaz miş, bu yüzden Albaninin yüzüne ba\ıalt 

olundu. Raaputin, verdiği ziyafette Alba- lr.almamıttı. 

niyi urhot ettikten aonra üstünü batım Albani ıUrü_,üyordu. Nihayet Mon • 
yırtarak Albaniyi kucaklamak istemiı, Al- mortr'ın en ucuz mahallelerine düımilıttl. 

bani ıoükavemet eöıterince kapı dıaarı et· Git11ide dilenmaie batlada ve nlhayeı ,ok• 
mitti sul ve aç olarak öldü. 
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~~---~--~~~~~ 

DANS EDEN EŞEK Çadıra giden yol hangisidir? •. 

Salih ile Gülsüm ormana çalı çırpı 

toplamağa gitmişlerdi.. Dolaşırlarken 

bir ağacın altında kaval çalan bir adam
la, müzike ayak uydurarak dan~ eden 
bir eşek gördüler. 

Kalktıkları zaman enaflarına baktı • 
lar. Etek yoktu.. llr.m de şaşırdılar. 
fı!Galiba kaçtı, timdi kavalcıya biz ne 
cevap vereceiiz» demelerine kalmadı. 

Eıeğin anırmasını duydular. 

Kavalcı daha hızlı çaldıkça eşek da
ha heveıle dans ediyordu. Nihayet çin· 

Kavalcı çocukların ikisini de selam • 
ladı.. Mademki odun toplamağa gel • 
diniz. size eşeği vereyim. Yükler eve gö
türi.irsünüz. Ben sizi burada beklerim. 
Tekrar eşeği getirirsiniz, dedi .. 

Sesin geldiği tarafa koştular. Bir de 
baktılar ki şişman, kocaman bir çingene 
eşeğin üzerine binmiş, dört nala kaçı • 
yor. ((Eyvah şimdi ne yapacağız)» di • 
ye iki kardeş te üzülmeğe başladılar. 

Kavalcı «aman şimdi he~en kaçalım, 

Salihle. Gülsüm işleri kolaylaştığı ıçın 
pek sevindiler. T oplıyabildikleri odun • 
ları yükledilc-r. İkisi de yorulmuşlardı .. 
HŞimdi azıcık şu ağacın altında yatıp 

dinlenclim1> dediler .. 

Çok geçmeden kavalcının kavalını 

duydular .. Eşek le kavalın havasını du
yunca ön ayaklarını kaldırıp dans et • 
meğe başladı. Çingene neye UKradığını 
şa~ırdı. Eşeğin boynuna sanldı. 

. Oradan üçü beraber odun topladılar. 
Sonra kavalcı çocukları dinlensinler di-

Güneş batmağa ya -
naşınca küçük kır -
mızı derili de kano
su nu daha hızlı çek
ıncğe başladı. «Ak
şam olmadan eve 
varayım» dedi .. fa. 
kat gide gide.. iiç 
dere ağzına geldi. 
Oraya varınca bi -
raz durakladı.. A -
caba bu üç dereden 
hangisi onu çadırı · 
na çıkaracaktı .. 

-
Bakınız üç dere ağzında üç tane ok ••••••••••-·••••••••••n••• .. ··-········••••••••••••••••••• 

var .. her ok bir kara çizgiyi gösteriyor. ı EGLENCE: 
Bunlardan yalnız bir tanesi çadıra çı· 
kar. Onu bulup üzerinden renkli ve • °Sunlan arkadaşlarınıza 
yahut mürekkepli bir kalemle gidin.. sorunuz !.. 

Bundan başka küçük kırmızı derili
nin iki arkadaşı bir tarafa saklanmış -
lar onu seyrediyorlardı. Resmi her ta· 
rafa çevirip onları da bulun yerlerine 
işaret edin .. bir keyikle, kurt ta resmin 
bir tarafına sinip saklanmışlar .. onları 
da arayın. bulunca yerlerine işaret e -
din.. isminizi, adresinizi yazıp bilme· 
ceyi gazeteden kesin. Bize yollayın. 
Biz de size güzel güzel hediyeler yol -
lıyacağız .. 

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

Geçen Bilmecemizde 
Ka:ıananlar 

Kaç kalır? 

-- Şu sepetin içinde on iki tane yumur
ta olsa, bu on iki yumurtanın ikisini kır .. 
sak, sepette kaç yumurta kalır? .. 

Her halde arkadaşınız da benim yaptı• 
ğım gibi pek düşünmeden hemen birden• 
bıre ((on11 diyecek. O vakit siz. 

-- Hayır gene on iki diye cevap verir
siniz. Çünkü yumurtaların kırılması 

başka, sepetin içinden çıkması ha ka .. 
Kırık yumurtalar da gene sepetin içindt 
olacağı için tabii sepette, gene on iki yu ı.. 

murta bulunacaktır. 

* ..... 

6 yı 10 yapmak : 

Bir kağıdın üzerine rakamla () yazin .. 

belki arkadaşlarını toplar, bize hücum 
aeneyi sırtından attı. Kafası ile vurarak ye kendi mağarasına götürdü. Orada bir 

h d k v b ki v • • edem dedi. Üçü beraber kaçmagv a ba"· 

6 haziran tarihli bil

meccmizde birinci ik· 

ramiyemiz olan konsol 

saatini Yeşilköy ilk 

mektep 4 / A dan l 05 

Muzaffer Özyalçın 
kazanmıştır. Talıhli o

Sonra arkadaşınıza hiç kalem filan kul • 
lanmadan bu 6 yı l O rakamına çevirmesini 
söyleyin. Arkadaışıru2l biraz dü~ünecek ... 
Fakat böyle bir şeyi akıl alamıyacağı için 
nihayet vaz geçecek .•. O vakit siz 6 raka
mının gözünü, yani apğıdaki kısmını kuy. 
ruğundan, yani yukarıki kısmından ayı • 
rırsınız. O zaman kağıdın bir parçasında 
6 nın yalnız sıfıra benziyen ıu (O) gözü 
öteki parçasında da ( 1) e benziyen kuy. 
ruğu kalır. Onları yan yana getirince de 
1 O rakamı meydana çıkar. Bu çok güzel 
bilmece değil mi?.. Ben beğendim amma, 

sizi bilmem .. 

en c ten apıı ata ısım ıçıne yuvar· ,.. de arkada ı vardı. Çocuklara biraz öte-
)adı. !adılar. Başka bir ormana gittiler. beri yedirerek evlerine gönderdi. 
~ .................................................................... ~ ...................................... . 

-----------t: MASAL :.-------... _____ .. 
Tüccarla Kaplan 

• 
Bir gün kaplanın biri bir kuyunun kırarlar. Eğer kaplan bu adamı yerse 

lcenarında dolaşırken ayağı kayar, ku· bir düşmanım eksilir» diye düşünür 
Yunun içine dü_per. Çıkmak için epey· ve kaplana tüccarı yemesini söyler. 
,cc uğratır. Fakat kuyu çok derin ol - Tam o sırada çakal görünür. Hikayeyi 
duğu için bütün uğratmaları boşa gi - o da dinler. Kaplana dönerek «şu tor
dcr ve çıkamaz. • banın içine nasıl girdin göster baka -

Biraz ıonra oradan geçen yolcu bir lım» der .. kaplan göstermek için tor -
tüccar kuyuyu görünce ıu içmek için banın içine girince çakal tüccara «ça· 
Yaklaşır. Kaplan adamı aörür görmez buk çuvalın ağzını bağlan der .. tüc -
hemen «rica ederim, beni dışarı çıka- car hemen bağlar. Sonra çakalla bera
rın» der. Tüccar kuyuya bakar «Bu - her ellerine birer sopa alırlar. Ve kap
raaı çok derin seni nuıl çıkarayım» lanı dayaktan öldürürler. 

Yapabilir misiniz? 

Kalemi kımıldatmadan 

( 1) yazmak .. 
Yazı, rakam yazmak için muhakkak ka

lemi kımıldatmak lazım değil mn .. Ka -

lem kımıldamadan hiç bir şey yazılmaz.. 

Halbuki ben size şimdi, kalemi hiç yerin

den oynatmadan ( 1) yazmağı öğretece • 

ğim.. Bakın nasıl.. 

Masanın üzerine bir parça kağıt koyun. 

Elinize kalemi alın. Bir ucunu kağıda değ
dirin. Öteki elinizle de kağıdı çekin.. O 

vakit kağıdın Üzerine kalemin dümdüz bir 

çizgi çizdiğini, yani ( 1) yazdığını göre • 

cekıiniz. 

kuyucumuzla lstan • Gcçcnlti bilmcccıııi:z.dc 
bir melctep çantası 

bulda bulunan diğer kaı.anan 44 üncü mek· 

kazananların pazar • tepten 444 Adnan 

tesi, perşembe günleri öğleden sonra he • 
diyelerini bizzat idarehanemizden alma • 
lan lazımdır. Taşra okurlarımızın hediye· 

lcri posta ile gönderilir. 
OYUNCAK 

Ortaköy gümrük Mh. memuru oğlu Ke· 
mal, Kadıköy 41 inci ilk mektep Selim 
Gülgün, Bursa Atatürk cad. 5 l de Nihat 
Çağman, Ankarada Devrim ilk mektep 

Ahmet oğlu Nureddin. 
MÜREKKEPLi KALEM 

Beyoğlu istiklal cad. 2 75 Eıin, Gala • 
tasaray yedinci sınıf 61 9 Selim, Çapa kız 
muallim mektebi 2/ A dan 345 Melike, 

İstanbul erkek lisesi 803 Nihat. 

DOLMA KURŞUN KALEM 

Is tan bul birinci mektep 416 Mahir, 

••• 
Ne geliT? 

- Etin arkasından peynir selirse, 

nirin arkasından de gelir? 

Cevap -- Fare .• 

pey• 

. ........................................................... .. 
Beyoğlu 4 üncü mektep 230 Sabiha Mu"' 
hiddin, lstanbul birinci mektep 4/ A dan. 
Rauf, Beyoğlu Rum ilk mektebi 3 den 
Anna Anagnostidu. 

(Arakuı var) 

der. Kaplan akıl öiretir «Sen torbanı 
bir iple a,alı sarkıt. Ben içine girerim. 
Sonra ipinden torbayı yukarı çeker • 
ıin .. n 

Biraz da gülelim: 

Meğer neye kurumlamyormuş? PARASIZ OYUNCAK 
Tüccar kaplana acır. Büyük çuval 

bir torba alır. İple a,a~ sarkıtır kaplan 
içine ıirince tüccar ipinClen yukarı çe-
1'erek hayvanı kuyudan dıtarı çıkarır. 

Fakat kaplan kuyudan çıkınca işler 
deiitir. Tüccarı yemek ieter. Tüccar 
Yalvarmaia ı..ıar <<yapma etme kap· 
lan kardet. ben senin canını kurtardım. 
Bana fenalık etnle» fflAn der amma .. 
hplan dinlemez. İlle de tüccarı yemek 
İlter. 

Aralannı düzeltmek için öküze gi
derler. Meseleyi anlabrlar. Öküz ken· 
di kendine diltünür «İnaanlar benim 
dü,manımdır. Bana aiır ağır yükleri 
Çektirirler. Tarlalan Mirdürürler, son· 
ta da döverler, eier kaplan bu adamı 
)'erac benim de bir dfifmanım eksilir\• 
der ve kaplana tüccan yemesini söy -
ler. 

Tüccar razı olmayınca bu sefer, in
c:ir ağacına aiderler. Meseleyi anlatır
lar. incir ağacı da kendi kendine «İn -
lanlar benim de dUfJnanımdır. Yemi
tİırıi yerler. Canlan ideyince dallarımı 

Semih o gün kimse ile konutmıya tenez
zül etmiyordu. Meğer neye kurumlanıyor· 
muı biliyor musunuz) .. Rüyasında sınıfın 
en kuvvetli çocuğu olan pehlivan Hasanla 
yaıtık kavgası yapmıı ve Hasanı yenmi9 ..• 

• * • 
Benim değil .• 

Anneıi Omanın yeni pantolanlarile 
tırabazanlardan kaydığını görünce kızdı ve 
ıealendi. ccOrhan ne yapıyorsun. Yeni pan· 
talonunu berbat edeceksin» dedi .. Orhan 
da hiç iıtifini bozmadan cevap verdi.. 
((Korkma anne, bu pantalonlar benim de

iil.. Aiabeyiminkini aiydim. >l 

• * * 
Ôyle İ•e benim •• 

Bir gün ihtiyar Bay Ömer bahçesind~ 
dola11rlten bir top buldu. Komıusunun 
Güner adında yaramaz bir çocuğu vardı. 
Bay Ömer Günere cıoğlum bahçede bir 
top buldum. Bak senin mi» dedi. Güner 
topa baktı. İhtiyara dönerek: cıCam, çer· 
çeve filan bir fey lmılmıt mı evinizde» di
ye sordu. Bay Ömer cıhayır hiç bir ıey kı
rılmamıt» deyince Güner de «öyle ~e be· 

nim topum verin» dedi.~ 

Üç resmi hiç ayırmadan altını zamklıya• 
rak, kalınca bir mukavvanın üzerine ya • 
pııtırın. Kuruduktan ıonra her resmin et • 
rafını keserek ayrı ayrı çıkarın. Her resmin 
altında noktalı çizgilerle aynlmıı Uç parça 
var. Bu parçalar'dan iki kenardaki j,.rç~ları 

Çifte Develer 

arllaya, ortadaki parçaları da öne doğru 
büker1eniz, resimler ayakta dururlar. 

Develerin çenelerinin albnda halka res
mi gibi bir ıey var. Bu halkanın içini oyun. 
Sürücünün omuzunda da gene halka gibi 

bir teY var. Bunun da içini oyun. Bir ip alın. 

Bir ucunu sürücünün arkasındaki halkaya, 

öteki ucunu da devenin çenesinin altındaki 

halbya aeçirip bailayın. Şimdi oyunca -

ğınız tamam.. Artık arkadaılannızı çajmp 

07nıyabilirainiz. 
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Dünyanın en kıymetli pırlantalanna' 
sahip olan Mihrace ile birgün 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Yeni doimut bir çocuia tilte olabilecek 

kadar dolgun pala bıyıklan var. 
Daima göğ.ünde kavuprduia ellerini 

yirmi betlik fırlattı. 

Yeniden giıdlğimiı: harem dairainde. 
müteharrik ve yuval'lak bir sütun vardı. 

Tercüman 1r:ahat TCTI!li: 
yalnız palabıyıklarını burmak için oyna • , - Bu sarayın ayar sütunudur. Eğer 

byor. 
ideal bir muhafız olduiu. iki adamda bir 

dörl bucağı dikkatle gözleyi"inden belit 
Mihracenin ayağının yanından bir ke

di geçse, muhafızın kalın boyun damarları 
hiddetle ~işiyor. 

Onun yanında nisbeten ufak yapılı bir 

d3nmez.se, binanın müvazenesi bozulmuı 
demektir. 

Mihrace, ilk 'Siituna, döner kebabı gi
bi hayli çevirdi. Fakat diğerini de zorla -
yanca endişeyle geriledi: 

- Bu dönmüyor 1 
Bu cevap, sade onu deiJl, tercümanı da, 

upk daha var. Onun yegane vazifesi, mih- saray muhafızlarını da cluraklatmıştı. 

racenin Hind kumaşından kabve renkli Çünkü mihracenin dikkati sayesinde, 
boyun atkısını, ve arada bir eline ahp oy- binanı desteğe muhtaç olduğu anlaşılıyor· 
nadığı gümüı saplı ince bastonunu taıı - du. 
mak. Evhamlı mihrace, bu ayarı bozuk dai • 

Mihrace çok az konufUyor. iki elinde iki .'reden, hızlı adımlarla ur:akl&!tı. 
döğme var: Biriai bir çınar, öteki bir çam Mihrace, saraydan 10nra, çarfıyı da 
ağaCJ. T abiati, çiçekleri çok seven mih • gezdi. Ve bir Bursa çak.mile işlemdi bir ıha
race, bilhassa çınar ve çam ağaçlanna i.- .maım nalını satın aldı. 

tık olduğu için, iki eline onlann ,ek.illerini Ve üzerinde on para taşımamak muta • 
kazdırmış. dında olduğu için, bıanların bedelini kati • 

Çınarın ve çamın nefasetinden, Hindi.· ,bine ödetti. 
tanın en usta dövmecileri tarafından İf Kendisile ancak çar11dan dönüşte, ve o· 
lendikleri belli. tomobilinin kapasında, ayak üzerinde ko-

F akat, dünyanın en kıymetli pırlanta • nuıabildik. 

larına sahip olan mihracenin parmakların· Ve evve1a, bermutat İstanbul hakkın -
da bir teneke yüzük bile yok. Hatti saat daki intibaını eorduk, o: 
taşımayı bile yük sayarmıı. - Ben, dedi, müceYhete çok meraklı -

Dün, saat üçe doğru Perapalastan çı • yrmdar. Pırlantalan, altınlan seyrederken 
kan adamın bir mihrace olduğuna ihtimal duyduğum keyfi hiç bir ,eyde bulamam. 
vermek giiçtü. Geçenlerde memleketimde, lstanbula 

Çünkü üzerindeki açık kurşuni elbise, gelmif bir mihraceyle eörüımüştüm. Ken
val:ze konulurken çok fena katlaomıt ola- disi. buradaki müzede. eıi bulunmaz mü
caktı ki, hastanelerdeki buhar ütmiinden cevherler gördüğünü söylemişti. 
çıkmış çamaıırlar kadar burufUktu. Bilhassa onları görmek arzusudur ki be· 

Fazla ihtiyatlı, ve biraz da vehham ol· ni ti Hindistandan lstanbula kadar sürük
duğu anlaşılan mihrace, hemen her adım ledi. Vapurda, İstanbulda seyredeceğim 
atarken hukuk müıavirile istişareye gİri • mücevherlerin rüya11ru bile gördüm. Hatta 
ıiyor, ve ikide birde doktoruna nabz1nı gelir gelmez, gördüfünür: gibi, bavuldan 
yoklatıyordu. çıkarttığım eevap1ann ütülenmesini bile 

Hele otomobilde, evhamı büsbütün beklemeden müzenize kQflum. 

artmıştı. Fakat, zahmetime hiç pişman değilim. 
Araba~ına tramvayı takip ettiriyor, ve Cünkü şu anda hal&, ~ördüğüm emsalsiz 

buna rağmen, habre etrafına bakınıyor • mücevherlerin hayranlığı içindeyim. 
du. - Çok u~in oldııiwıuz söyleniyor. 

T opkapı sarayını gezerken, harem dai- ,Doğru mudur il 
resinin kapısı önünde duraladı 2 Çünkü Mihrace omuz silkti: 
methalin loşluğu onu gene evhamlandır • - Buna hayret mi ediyorlaril Bir inaa· 
llllflı. nın çok zenain olması flltılacak bir ıey mi· 

Tercümanın, korkulacak bir teY olına -
dığını söylemesine rağmen, muhafwnı ö
ne geçirmeden İçeri giremedi. 

Sarayın hazine dairesinde yanm saat· 
ten fazla kaldı. 

Fatih Sultan Mehmedin ve Sultan Be· 
yazıdın murana bançelerine bakarken ıöz
leri, siyan birer inci gibi parlıyordu. 

Hele üçüncü Sultan Selimin ve birinci 
Sultan Mahmudun kavuklarmdaki pırlan • 
talı, zümrütlü tuğlar onu Arhot etrnit gibi 
idi. 

Hançerleri bırakıyor, tuilara dönüyor, 
tuğları bırakıyor, hançerlere dönüyor, ve: 

- Bunlar, bütün Hindistana bedeli di-
yordu. 

Bir başka camekanın önünde uzun uzun 
durduktan sonra, pırlanta kakmalı bir ua· 
turayı göstererek yüzünü snrazladı, Te: 

- Bunlarla, dedi, ne ıüzel tıraı olu • 
nurJ 

Tercüman, bir usturaya, bir de derin 
bir imrenişle yutkunan mihraceyıe baka • 
rak kızardı, ve: 

- Fakat! diye kekeledi. 
Hindli mihrace sordu: 
- Ne var? 
Tercüman sıkılarak cevap verdi 
- Bu usturalar tıraı ~ delil 1 
-Ya? 

diril 

Ben, bir sual dalıa sormayı, sorgunun 
tam zamanında dilimin ucuna gelen ce • 
vabını vermiye tercih ettim: 

- Saadetiniz de servetinizle mütena • 
aip miil 

Mihrace, otomobiline atlarken sırıttı: 
- Gittiğim yerlerde gazetecilerin hü • 

cumlanna uğramasam hayattan hiç bir şi· 
kayetim kalmıyacak t 

Selim Tevfik 

tedbirleri 
Ha be-

Cenevre zecri 
kaldıracak, fakat 
şistanın ilhakını tanı

mıyacak 1 
(Baı tarafı l inci sayfada) 

bütün kolaylaımııtır. 
Dün İngiltere dıt bakanı daimi müste • 

ıarı Vonaitrat geç vakit Jtalyan sefiri Gran
diyi kabul etmiıtir. Gelecek konsey iç.ti • 
maında vecilmesi beklenen kararların ko· 
nuıulduğu anlAfllmak.tadır. 

İngiliz maliye nazınmn nutku 

ve Fransızlar 
Paris 12 (Hususi) - Mister Çember • 

li.ynin zecri tedbirlerden ba'b•edea nutku 
burada deria bir tesir yapratft:ır. 

Tan gazetesi bugünkü başyazısında bu 
- Sünnet içini nwk• ı.crealiauk Iİyaaete dönüı» :telakki et-
Bu cevap onu büsbütün meraldandır - mi}tir. 

mıştı. Tercümanın, sünnet lıakkındaki iza
hatı hıristiyan mihraceyi hayli eüldürdü. 

Baidad kaenın avluundaki havuzun 
kenanna oturdu. Ve: 

- Bu. dedi. .,,.._ dibindeki pualar 
nedir? 

Berlindeki intibalar 
Berlin 12 (Hususi) - Mister Çem • 

berliynin zecri tedbirlerden bahseden nut
ku bunların a ... mallasında telakki olun
muştur. (Berliaer Tagebli.t), -<<İ~tere 

artık zecri tedbirlerdcı bıktrn diyor. 
Hakikaten, havuzun dibinde, An aarı Romadeld intibalar 

yiiz paralıltlar, beyaz beyaz yirmi b .. ku-
Roma 12 (H...W) - Jurnale Ditalya 

rutluklar, kuruılar altın •• sümi.if sibi pı· 
rıldayordu. gazetesi Çemberliynin nutku dolayısile hat 

F k b b yazısında İngilteıenin realistik siyasete 
a at u sorgunun ceva ını tercüman dM d-w.. .. .. ı__ı,._ • 

d 
· · O d . 

1
. on agunu soy~teD Hnra zecrı tedbir· 

a verememıttL a aynı sua ı, saray bek- l . . · 1 
il · d b. · du V ld . erm ılgasıle talyanın Anupa işlerinde te§· 

ç erın en ınne aor . e a ıiı ceYabı "ki . •• . n mesaıye avdet edecıeplM anlatmak • 
mihraceye tercüme etti: 

- Bu havuza para atmak ufurlu 1ayı· 
lıyormu~. Guya buraya bir kaç lturuı atan 
adam, bütün muratlarına erer.mit. Maa • 
mafih, bu itikat, eskiden yoktu. 

Zeki mihrace güldü: 
- . Bu itikadı, saray bekçileri çıkarmış 

olacaklar! 
Fakat onun bu cevabına rağmen, batıl 

itikatlara hayli bağlı olduğu anlallian iri 
yapılı muhafız biraz geri kalclı. Ve müı -
raceye belli etmeden havuza gizlioe bir 

tadır. 

Garbi Trakyada petrol 
Atina, 12 (Hususi) - Trakyada 

ke~fedilen petTol kuyularında tetkikat 
yapmak için ba,lannda maruf fngiliz 
bangeri Habro bulunan bir grup hü
humetten izin almıwtır. 

Yunanlı bir grup da Katerin taraf • 

larmda taharriyatta bulunmak üzere 

müsaade almıştır. 

SON POST~ 

Orano sözünden 
Döndü! 

(Bat tarafı 1 inci aq.fada) 

Bununla beraber ;Sinyor (Orano• 
kırk dereden su getirm~. ne yapmışsa, 
yapmı~I.. 

İlk söylediklerini tevil etmiş. 
Ve dönmüş vesselam .. 

Sanki söyliyen o değilmiı, gibi t. 

* Allah razı olsun Sofyadciki lıpanya 
elçisinden ; 

Çünkü Orano geçen hafta sağa sola 
atıp tutarken .. 

Kaf kaf üstüne yığarken 1. 
Bir de İspany:aya saldırdı. 
Ve dedi ki: 
«F açizim bugün İtalyada ulusal lbir 

ülkü oldu. 
Ve İtalyayı kurtardı.» 
Şüphe yok ki buna verilecek cevap 

fU olabilirdi: 

«Kutlu Olsun !n 
Fakat (Orano) bu kadarla kalmadı. 
F açizmi methedeyim derken lspan· 

yayı tahkir etti!. 
«Eğer biz F açizmi kabul etmesey

dik, bugün İspanya gibi rezil olurduk 1 ı> 
diye bağırdı!. 

Onu .dinleyenler arasından İspanya 
elçisi hemen ayağa kalktı. 

Ve 'casıl rezil senin gibi, bulundu -
ğu memleket de misafirlik hakkını sui
istimal edendir!>) dedi. 

Hadise az daha siyasi bir renk a
lacaktı. 

Önüne geçildi. .. 

* Bir kaç gün sonra (Orano) tevil yo-
1iyle sözlerini geri aldı. 

Döndü .. 

Mızrak harara sığar mı? 
Saçma tevil götürür mü? 

ıinizl 

diyecek-

Ben ummam ve inanmam .. 

Fakat (Orano) sığdırmağa ve tevi
le çalışıyor 1 

Ne ise, bu da ltalyan rektörü hesa • 
bına bir kardır. 

Zaten zararın neresinden 
se kar değil midir? 1 

* Fakat bütün bunlardan .. 

dönülür-

Bu :aöyleyi,Ş ve dönüşlerden; mo· 
dem politikanın mahiyeti hakkında bir 

fikir edinmek mümkündür. 

O da, modern politikacıhktaki 'kay • 
paklıktır. 

Önce küçük milletlere ~a hak· 

kı yoktur. Diyen, sonra dönüp vardır 

diyebiliyor!. 

Niçin ayni .adam, daha biTaz 111onra: 

«Buııııdan da vaz geçtim. 

İlk fikrimde israr ediyor ve tekrar • 
lıyorum lci: 

Küçük milletlere yaşama hakkı yok-

tur!» 

Diyemesin? r. 
Denecek ki: 
ikinci beyanatiyle ilkini tashih etmiş 

ve ondan vaz geçmiştir. 

lluint.n !3 

ART ZABtLtR'M ! 

Güzel Kamelya nastt öjdürötdü? 
Yaza11: &ıınel T.ala { Er~llAl&Ad Qr-em] 

-7 
'Bu biT kaç bdaman, -bir arizei istirha

miye yaze.caktar, altını müştereken imza 
edecekler ve «cihan seraskeri» ünvanın\ 

hlşıyan Rıza .P.af(l vasıtuila, .münasip bir 
ltBTZÔa padifaba takdim edeceklerdi. 

İstirhamlan Jaıbut eailcli, me allı Edil -ı 
mezse, gene bir zarar görmüı olmıyacak • 
lardı. 

Fakat kabul edileceji lıakkınd&ki il • 
mitleri 'kavi idi. Zira, ari2eye imza it.ya • 
taklardan her biri, parayı -avuçla eleji} de, I 
r.ürekle saçan müsrif ,padiphın en mUhiın 
Alacaklılarından olduğu ıibi. hazine sıkıı
cıkça ,gene bunlara baş vuruyordu. 5onra, 
arizeyi hünkan verecek olan Rıza Pap. da. 
efendisinin üzerinde fev'ltallde nafiz ita 
nınmıştı. 

İş, seraskere bu tavassutu kabul ettir • 
mekti. 

Rıza Paşa, Kadıköy qrafımn . hahrla • 
nnı kırmadı. Hattl arize metnini hazırla
mak hususunda kendilerine yardımda bile 
.bulundu. 

Ye .nihayet, bir cuma günü, selamlık res· 
minden .aonra, cami kapısında lhün'ki.n e• 
tekleyip, münuip bir iki sözle ae teyit e -
derek, istirhamnameyi verdi. 

Abdülaziz! 
- Peki! dedi; Kaptan pafllya !8Öyleyin: 

Vapuru Kadıköylülere baiııladım 1 

* O günden sonra, Hümapervaz Kadı • 
köy ile .Sirkeci aruında, mah bir, akşam 
da gene bir sem yaparak, on, on bet ki
şiden ıibaret daimi yolcularını we bunla • 
nn miaafirleri11i tafıyol'du. 

Yiüz elli kuruı aylıkla. Ali ık"ptan a • 
dında, yelkenli odun kayıiı reisliğinden 

gelme bir süvarisi, iki tayfası, bir Rum 
çarkçısı, bir de kamarotu vardı. 

Kömür -ele ciabil olduğu halde, bütün 
masraf bar:if ane ile ödeniyordu. 

Öyle ya, devir ucuzluk. devri, hayat be
dava, çelebiler zengin 1. 

Ve böylece, k&rfıdan karşıya İJleyip te 
ekmek parası çıkarmağa bakan Kadıköy 
kayıkçdannın Md.ıiet ;ve tİnfialine 'Tllğmen, 

Hümapervaz, yolcularını iÖtürüp "letiri • 
yordu. 

F ranııız tayfa ile kaptan, gemiyi lhiç kim
seye ıteslim ,edmniyer.ek, öylece !bırakıp git· 
miş olduklarından, tornistan .tertibatı ma· 
lum değildi. 

Bu sebepten, gemiyi Kadıköyünden kal
clmnak ve 11kpmlan da Sirkeci önünden 
kımıldatmak için yelken açı,p, rüzgardan 
istiane olunur, ..sert havalar.da, gene yelken 
açılarall. köoıünlen .taaarnif eHilndi. 
, Bu minv.al üure. bir aeoecle.n ıi_y.ade i.ı· 

li_ven Hümapenraz nihayet dama dedi. 
T.ekrar Halice çekilerek. parçalandı ve par• 
ı,;a jparça satıldı. 

Çelik aksamını donanmanın tamirinde 
kullandılar. Oat tarafı ise 'kapanın elinde 
kaldL 

* Şimdi bana: 
- Sen -bu ttlf.ilitt nenden biliyorauni' 
D>yecekııiniz, değil .nri) Omı da hiki • 

ye edeyim: 

Ayşe ıve 'Zekiye ıs&ltan ( beyazı. } 

mişti. Onun bir dediğini iki etmez, yüzünd 
n'k sık görmek 'İlter, Yıldıza çajntu, aıea

:lilinden nişat duyardı. 
Plevne müa.afii Gazi Oam111ı Pap)'1o 

1293 harbini müteakip mü'k.mtl..dmnak 
arzusunda bulunan padi,ah, onun biyük 
Qjlu NUTetldin Paşaya bu Zetq,. SUltaDI 
wermitti. 

Nureddin Paşa iÜZel adamdı; ve ita -
dınlara karşı zaafı ,,ek ziyade il!;. Hiin -
kara damat o1mazdan önce pe'k çok ka • 
dm ıyürcklerini '&teflere .1mı .. l..zı aşi -
bne ımaceralan ıkadııı mecli.leriacle ağıı· 
dan .ağza ClolaJtıkça isaset ıuyanclırmqtı. 

Sultan, 1-na -zata, onwı ba mallİ9İllİ bil• 
bile varmıştı. Fakat bu mağrur paıiiı,Bh ki' 
z.ı. .kendi kendisini yer yüzündeki biıtÜll 

aiti mahlukların fevkinde görüyorda. V• 
zannetmişti ki. Nureddin J>at• onunl• 
evlenaikten •onra. artık dünya .huZUF-" -
tından büsbütün el. etek çekecek. brısın• 
kul, köle olup uslu u.lo oturacaktı. 

Ukin paf&, o .kibalde adam aejildi. 
Bir kere son derece !hürriyetine diitkün ' 
Üü. Bir çok merasim ve te.§rifata. ~da. 
lkuyuaa tilıti bir evlilik h•yatmflan hazzet• 
miyordu. Sultanla ikametlerine tala.is olu
nan Fındıklıdaki sarayında, bunak barelll 
aiaları ve kakavan halayıklarla bir arada. 
kapalı ya§amaktan içi aıkılı_yordu. 

Kendisine yüksekten baltan karıs.llllll ya
ınmdao azat olclu1'ça. &1Uayın vJimhğınl 

kaçıyor, orada, bir müddet kitap okumak• 
la vakit geçirdikten ısonra, 'her gh ak· 
l&IDB doğru ara.basına b.iııe.rnk, terciha~ 
.Beyoilu ıtuailarıml.a eir gezinti yapıyor -
ıiu. 

Zeki.Ye aulıaıı, bu auintilcr4oD pek 
memntm değildi 1-icm güzel, hem 4e çap
.kın mejrep olan kocasmın '1iç olmars• 
ra.stgelcceji kaclmlarla -çeşim ~rcz .k.abi -
dinden 'lllCfiUl olmasUll dahi kıskanıyor -
du. Fakat paşanın .arabacısıDdan ela, ara -
bacının yanında oturan ağaaaD c!a emindi. 
Bu adamlara bol bol ihsanlarda bulunarak. 
onlan elde etmişti. Pa~. so'kakta l>ir ka • 
dına 'fazlaca bakıp ta iltifat ~ecS olsa. 
derhal gelip. Hitan efendİ)'e haber veri -
~orla.ıdı. 

Bizim y.aLya ,.e}ir, ~der, mutasarrıflık
F akat bir 'üçüncü söylevle ikinciSini tan mı, yoksa hakimlikten .mi mütekait. .iyi-

de bir yana koyarak gene birincisine ce hatırlamıyorum, hff, gözlüklü {Arif 

dönemez mi~ \ Bey) vaı:dı. Çdk bofııohbet, .evinı1i bir 
Döneklik bakumndan arada ne fark zattı. Yeniköyde oturur, ve sık sık bire ui-

Olabilir. Nureddin ıPa,a humm ıfukına WUIDJI -

u. O da onun içia müteenni dav.ralU)'Or• 
bu .Aeriflere kar11 .ualu ııGrünüy.orıiu. 

var kf'>.. rudı. 
Politika kaypaklıklan için (Makya· Aı:if Bey, ber aelişinde, elindeki pele • 

vel) i anmak adettir. .scnk bastonu da. beraherinBe yukan çı • 
(Makyavel), kaypakıwı aenıbolize ıkanr, ımiaafir .edasının 'bir köşesine 'kemııli 

eder. 
Fakat zavallı adamcağız, mümkün 

olsa da mezarından çıkıp ınod~rn po
litikanın; 

itina rile barakırdL 
Bir gün, 'lıııu dümdüz sopanın, neden bu 

kadar kıymetli alcluğunu, kendisinaen sor
mamı söylediler .. Sordum. 

Ancak. eeoç Te yÜljlk.h .damadın iginİ 
ku.mt yiyordu. Tünelden Taksime kadar ,jıet 
gidiı gelişinde, tesadüf ettiği biribirinden 
güzel -kadın simalarına, mevzun endamlar• 
bakarak, 'kendi mukadderatını ao'iu"k. ki• 
birli, küstah 'bir su1tana bağlamıı o,an 't•· 
lJihiıre 'kiieüy Oldu, 

Amerjlc.ad.a yeni Cumlaur· 
Teisi kim olacak? 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Modern po1itt1tacıların kaypaklık • 
larını ıbir gör.eydi: 
Şüphe etmiyorum ki pamıaiı ağzın-

da kaludıl. 

* (Makyavel) e rahmet okutan 

hur reisliğini bzanma'k için yaman 'bit 
mücadeleye giriıeceiini sö0emiffu. Currı• 

Güzel t<am• MSll öhUirlllMI? huryet fırkası namına cumhur ..-iin• 
'llam~ini 'kayan ~'k itin ~11 yal• 

O da bana yukarıki hikayeyi anlattı ve 
tqıdı,ğı bastonun Hümapervazm C:lümen 
direğinden bir parça o1Buğunu söyledi. 

dem politikaya; 

Modttıı politiP.m 

inanmıporuz. 

Her gün artan bir hazla; 

Artacak bir hızla .. 

mo· İkinci Abdijlhemidin, evlatlamun ~ • nn: :ı• 'Te')' ew.ıı..n. ve ba ..uıetle aummet-
risinde en çok. wwliji, büyük kızı Zekiye 

tecellilıeriao 
Sultan bir, cırtanca oğlu Bürbaneddin E -

fendi iki iai. 

~iii bcrtanrf olmuştm. Cumburi)'B pn -

'tİ9İuin intiltap av..,Ja k.Luj .ettCi esa'' 
Jm, ıAmeırika birleşik -cuırlhur.iyederioi .te1' 

Bilhaaea Zekiye Sultanda uğar aene • ~· ayak.ta durmaia .muktedir .bele ge• 

Yarınları elde silah bekliyoruz. v __ .ı: L !' 
- aen~- soruyoruın: 

ıimmk, onu .ittifak araJ11aktan müstağıtİ 
plmak. masrafları kısarak ve yeni ver~iler 

Sofya- ,tarhetmekten sakınarak bütçeyi denkle,1 • Bekleyeceğiz!. · ~ NiP. ıbö,rle tubaf aiylevler Jıep 
Yedi yaşından yetmi~ Y"A'tna 'kadar 1, da aö_ylenir il 1 

Ankaza 11111 /9 3 6 · .aö,Je tuhaf bof•amlar hep Sofyaaa 

M•hmut Eaat. BOZICU.Jl1' venlir?! 
1 

.!?11 Not: 

T•nmıaala. 
.. 

( 
M. E. B. 

tirmek, Milletler Cemiyetine ve Laht-y il' 

,dalet divanına iİrmemektir. 
Demokratlarda cumhUT reisliğini ddell 

.ka_çırmamalt için 'bü:vük gayrel'kr •affede" 
~elderilir • 



.. 

13 Huiran 

Mektebe hasret çocuklar 
(Ba§tarah J inci sayfada) 1 - Neden? 

- Haydi Allah a~kına çocuk mu kandı- - Yasak ta ondan 1 
llyoraun? - Yasak mı? 

lıtc bak yazacaklarsa bu öküzü yaz • 
ıınlar. 

Kar§UJlda ıev~li yiizlü minimini bir 

- Evet, .baham öyle söyledi. Günde 
elJi kuruş kazananlann evine et ıirmeıi 
yasak 1 dedi. 

kız derdini anlatıyor: Kahvede olanlar hep giilü~rlaı. 
- ismim Safiye, babamın ismi } lam • 

za. Babam rençberlik yapıyor. Ben se -
kiz ya§Jnda olacağım ... Mektebe gitmek is
tiyorum. Annem sen gidemeuin diyor, ağa. 
heyin mektebi bitirsin, çıksın, arkasından 

, Bu sırada cin gibi bakan zeki ıözlerile, 
küçük bit oğlan çocuğu yanıma yaklaııyor: 
. - Ben de okumadım amma .. Ben ne ol
mak istediğimi biliyorum. 

- Ne olmak istiyonun bakalım een idi· 
aen girebilirsin. çük~ ' 

- Neden ikinizi brden yollamıyor} - fstinbotçu. 
- Paramız yetşmiyormuş. Bizim ma • - İstin botçu mu';' 

hallede zaten hep öyle yapıyorlar. Çok ço· 
cuklan olursa yalnız birini okutuyorlar. 

O adam olsun, ötekine baksın diye! 

Başında bir kasketi var, arkaya cfoğnı 
atmı§. boynunda jerseden kirli ve \,uru • 
9uk bir boyun atkısı, elleri cebiade: 

- Kaç kardeşsiniz} Demek istinbotçu olmak iatiyoreun 
- Dört. İki ağabeyim vnr, bir ben, bir haL 

de küçüğüm. Öyle istiyorum. lstinbot kaptanı o· 
- Mektebe gidip te ne yapmak isti • .lacağım. 

Yorsun> , , - Mükemmel... Senin adın •• baka • 
- Okumak. ı yım ~ 

- Sonra ne İ§ göreceksin} - Recep. 
Çocuk yüzüme bakıyor ve <ınc sersem , - Başka kardeglorin var mı aenin? 

feyl» der gibi gülerek: - Üç oğlan, bir kız kardefim var • • 
- Kadın ne i§ görür diyor, çamaşır yı- , - Mektebe iİdiyor musunuz? 

kanm. Konağa hizmete giderim. - Yalnız en büyüi\imüz eicfiyor. 
Kadın İç.İn baııka iı yok mu}.. - Ya ıen} •• 

• Y oook... - Ben &İtmiyorum. 
iyi düıün... - Neden? .. 
Y ooolı:... - Annem yollamıyor. 

- Avukat var, hoca var, doktor var.. - Ya baban~ 
- Canım onlar baııka... - O anama yazdır çocuğunu melı:tebe 
- Nasıl baıka kızım • • • , ,diyor. Anam ıen yazdır, diyor. llı:isi de 
- Onlar bizden değil ... Onlar .. : ',üşeniyor. Ben de mektebe gidemiyorum. 
- Onlar nedir~.. - Ben de mektebe gitmek ietiyorum 
- Zengin... teyze. 
Gülüyorum: Küçük bir kız karıanda duruyor: 
- Ne gülüyorsun diyor, bizim mahal- , - Benim ismim Fatma diyor. anamın 

lede bütün kadınlar çamaşıra, tahtaya gi· ,ismi de Rahime. babam ıofördü öldü. 
diyor. ,Şimdi büyük ağabeyim var. On ıeki% ya-

- Sen ne yapıyorsun} ıtında, mektepten yeni çıktı. O bize bakı· 
- Ben ev iııine yardım ediyorum. Bü • yor. 

YÜyünce de çalışıp para kazanmak istiyo • , - Ne yapıyor? 
rum. - Şoförlük ediyor. Ben de mektebe 

- Para kazanınca ne yapacaksın} gideceğim, amma annem ıimdi ateki aia-
- Her gün fasulye yiyeceğim. . beyin okusun, sonra sen okursun diyor. 
- Neden? Amma öteki ağabeyim okuyuncıya ka· 
- Fasulyeyi çok seviyorum. dar vakit geçiyor. Büyürsem beDİ mektebe 
- Şimdi yemiyor musun~ ,almıyacaklar ... 
- Yiyorum amma her gün değil. - Şimdi kaç yaşındasın} 
- Neden her gün değil} - Sekiz .•• 
- Aman teyze ... diye gülüyor. Her gün Bir an susuyor, ıonra eözlerimin içine 

ııcak yemek yenir mi? bakarak: 
- Hakkın var çocuğum, her gün sıcak - Avukat olmak için çok okumak la· 

Yemek yenmez. .um değil mi~ 
Peki sen ot yiyor musun';' Diye aoruyor. 
- Ne eti} - Sen avukat mı olacaksın} 

- Et bizim eve girmez! 

- Ne eti olacak, İnsan eti değil ya, , İstikbalden hiç l,ir korku dUıYJna<fan: 
koyun eti. - Elbet te ! .. cevabını veriyor. 

Saat Dervit 

Kamutay 2 inci teşrine kadar tatil edildi 

SON POSTA: ,,Sayfa 

I_ Spor =ı [ HikQge 1 Bulayım derken.. J 
Mdili,Yugodavyalı ~~~~~'~~~~--Y~u-M:-~~.m-~~ru~ 

ile karşılaşıyor 
Bu akşam yapılacak 
maçın neticesi merakla 

beklenilmektedir 

Yugoslavyalı boksör lvan Kunstey 
Yuııoslavyanın vasat siklet boks ı•m· 

~iyonu Zağrepli İvan Kunstey memleke • 
timizin en kuvvetli boksörü Galatasaraylı 
:Melih. ile maç yapmak üzere ıehrimizde 
bulunmaktadır. 
. Berlin olimpiyadına sötürülccek spor • 
0

culanmızın Balkanlı rakiplerile boy ölç • 
mesi esas olduğundan kıymetli boksörü • 
müz Melih. bu münasebetle buııün büyük 
:bir imtihan geçirmiı olacaktır. Toprak • 
larımızda yaptığı müsabakaları büyük bir 
hakimiyetle kazanan Melih, iki ıene evvel 
Atina pmpiyonu ka~şısında yüksek bir 

muvaffakiyet göstermi§ yegane bokeötü· 
müzdür. 

Bu akşam Yugoslavya §Ampiyonile ya· 
pılacak bu müsabaka Melihin kıymeti hak
.kında bize en kat'i bir fikir vereceği için 
netice merakla beklenmektedir. 
, İki boksör arasında yapılacak müsabaka 
ıartlan üzerinde uzun münakaıalar ol • 
muıı, nihayet müsabaka ikişer dakikadan 
beş ravunt olarak kabul edilmi§tir. 

Bu müsabakanın ring hakemliğini eski 
ve şöhretli boksör küçük Kemal yapacak, 
köşe hakemliklerini iıe Süreyya, Peter ve 
Serçoviç yapacaktır. 

Bu büyük müsabaka için Melihi hazırlı
yan Danyal ve Eşref Şefik te Süvanyörlük 
yapacaklardır. 

, Büyük maçtan evvel dört çift müsa • 
baka daha yapılacakbr. 

Taksim stadyomunda bok. maçları için 
.hususi ve elektrik tertibatı yapılmıştır. 

Müsabakalar gece 8,30 da baılamıı ola -
.caktır. 

1380 yıllarındaydı. Bıyıklan yeni terliyen 
biraz eemer yüzlü, güzel ve cessur bir de· 
likanlı w arkadafile beraber bir at üstün• 
ele ve Beyşehir kasabası civarında avlanı· 

yordu • 
Üçünün de kılıçlan ve oklan vardı. Sık 

ormanlarda, yalçın yamaçlarda, bir geyik, 
bir ceylln ardından koıuyorlardı. Fakat hiç 
bir ftıY vuramıyorlardı. 

Aktama doğru yorgun bir halde d6nü-

yorlardL 
Y efil bir çayırdan düz bir ovaya doğru 

sarkacakları sırada ileride ve bir toz bulu· 
tu önünde uçar gibi giden bir araba ııördü

ler. 
O da kendileri gibi ovaya giden yolun 

üstündeydi, fakat çılgın gibiydi. Uçurum· 
farın kenarından aşağıya doğru sanki yu· 
varlanıyordu. 

Birdenbire arkalarından nal sesleri du-
yuldu. Gelenler ter içindeydiler. ilk gelen: 

- Bir araba gördünüz mü? 
Diye bağırdı. 
- İşte, ileride. .. Ne oldu? 
- Hayvanlar gemlerini kopardılar ve 

arabacı yere yuvarlandı. 
Diyerek ııürdü. 

Esmer delikanlı merakla sordu: 
- İçinde insan var mı? 
Yanı ba;ıından geçen baıka bir atlı cc· 

vap verdi: 
- Bir kız var ... 
Araba büsbütün hızlanmıg, dalgaya tu· 

tulan küçük bir gemi gibi sağa sola yalpa 
vuruyordu. Biraz ileride bir dönemeç var
dı. Oraya gelince hızlarını alamıyacaklar, 
ve uçuruma yuvarlanacaklardı. 

- Beni sen götür! ... 
Atının başını yeşil ovaya çevirerek ı an.

ki havalandı. 
Bu genç kız Germeyan beyinin kızı 

(Sultan Hatun) du. Delikanlı da Af§ar
1 

beylerinden birinin oğlu kara Hüseyin'di. 

* • * 
Kara Hüseyin genç kızı dosdoğru onun 

babasının sarayına götürdü. Kendisine ar• 
mağan edilen bir kese altını da sağ elile 
alarak sol elite kasabanın fakirlerine da • 
ğıttı ve babasının çiftliğine 

(Sultan) ı seviyordu. 
Babasına söyledi. 
Babası: 

döndü. 

- Bize akran değil, vermez ..• 
Dedi. 
- Belki verir. İsteyelim. 
- Madem ki zorluyorsun, öyle olsun r ••• 
Afşar beyi düzebildiği hediyelerle ayan• 

dan üç kişiyi Germeyan beyine gönderdi. 
Bu üç kişi şehrin bir kapısından girerken 
baıka bir kapıdan da üç bin kişi yanlannı 

da binlere~ liralık nrmağanl~r~a ?ermeya~ 
beyine gdıyordu. Bunlar, Bırıncı Muradın 

gönderdiği adamlardı. {Sultan Hatun) 
vehzade Yıldırım Beyazide istiyaceklerdi. 

Üç kişi bunu öğrendiler ve gülünç ol " 
maktansa geldikleri yoldan geri döndülcrı 
Gördüklerini ve duyduklarını Kam Hüse.ı 
yinin babasına anlııttılar. 

• * * 
Aradan günler geçti, Kara Hüseyin ~ 

uyuyabildi, ne de uyanık yaşıyabildi. Bi~ 
sabah alaca karanlıkta atına bindi ve Burj 
sa yolunu tuttu. Orada düğün yapılmak g 
zere olduğunu duymuştu. 

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) J emirde su ifini ele aldık. 
mak üzere kullanacağı mütehassıs Projeleri hazırlanmı' olan beledi- Galatasaray - Fener bahçe 
mühendis, mimar, memur ve mustah- yelerden Adana, Tarsus ve Meninin Atletizm müsabak~ı 

f .amer delikanlı o tarafa bakınca beyaz 
elbiseli bir genç kız gördü. Arabanın geri· 
sine doğru geliyor ve atlamak istiyordu. Fa
kat onun arabadan atlamuı da uçuruma 
yuvarlanmak kadar zararlıydı. 

Arkadan başka atlıların nal sesleri du
yuldu. 

Sultan Murat oğlunu evlendiriyor v 
kızının çeyiz:.i olarak ta Germeyan beyin 
den Tavşanlı, Karahisar, Bolvadin taraf · 
}arını alıyordu. 

Düğüne bütün Anadolu beyleri gelmiş, 
Suriye ve Mısır sultanları da adamlar göm 
dermişlerdi. Kumandanlar ve misafirle~ 
sayısız armağanlar getirmişlerdi. Bunlıırda~ 
yalnız Gaz.i Evranos hey en güzel kız 
oğlanlardan iki yüz cariye ve köle veriyar., 
du; bunlardan on tanesi başlarında altın. 
dolu büyük tepsiler, on tanesi değerli ta§~ 
lar ve mücevherlerle dolu siniler taşıyor~ 

diğerleri de altın ve gümüş ibrikler, mineli 
kupalar, altından su ve sofra takımları ge• 
tiriyorlardı. 

demlerin ücret ve harcırahlarının be· sularını ihale ettik. Bu meyanda Silif
lediyeler bankası kanunu ve nizarnna- ke, Ceyhan ve Osmaniyenin projele • 
nıesi mucibince belediyelere dağıtıla - rini de tasdik ettik. Elde tetkik edil • 
cak temettü hisselerinden \'erilmesi mekte olan Kütahya ve Erdek beledl

hakkındaki kanunun müzakeresi esna· yelerinin su ~leri vardı. 
sında bir suale karşılık olmak üze- Diğerleri için de gazetelerle illn ettik. 
re içişleri Bakanı Şükrü Kaya, bele· Belediyelerimizin su itlerini toptan Te ya· 
diyelerin proğramlarında yapılacak hut bölgelere ayırarak mıntakavt ft yahut 

çok esaslı ve önemJi işler bulunduğunu ayrı a:rı olara~ yapmaya talip ola~lara 
'Ve bu işlerin diğer memleketle d b' devletın Beledıyeler Bankasının temınab 
asır evvel ba arılmı old ~ r e ır dahilinde bu işleri vermeye hanı oldu • 

ş ş ugunu işaret .. .1,, ·1ı: B .. b. _ ,__ ı· l 
ed k d · t • k · ııunu ı An ettı . uııun ır buunı ta ıp er 

ere emış sır 1
: ı . çıktı. Çok tahmin ederim ki bu tertip sa • 

u mese eaı · d ··f b" .ı fazl ı b ı 
B

. ] d yesın e nu usu on ınuen a o an e e-
ız p an an evvel suyu tercih ettik. diyelerin suyunu on ıeneye varmadan ia • 

Vakıa herşeyden evvel plan yapılma - tediğimiz fenni ve sıhhi ıeraiti baiz olarak 
81 lazımdır. Ancak plan i,şinin yapılma· temin edilmiş olsun. 
aı, evvela kadastral haritaların alınma· Telefon paralan 
ıına ve bu haritanın şehirlere ve şehir Şükrü Kayanın alkışlarla kar11lanan iza-
sokaklarına tevzi edi1erek bir plan ta· hatını müteakip, kanun kabul edilerek la • 
aavvur edilmesine, ve bu planın tatbik tanbul telefon şirketinin abonelerinden 
edilmesine bağlı olduğundan uzun za- fazla almış olduğu müklleme ücretleri ba
Jnana mütevakkıf bulunmaktadır. liğinin Haseki ve Cerrahpaga hastaneleri 

Fakat bugün 400 belediyenin ikmal in§aatına yardım olarak lstanbul beledi • 
yesine verilmesi, lstanbul telefon tesisa -

edilmiş, fenni ve sıhhi şeraiti haiz suyu 
Yoktur. 

Olanlar dahi noksandır. Ve ihtiyaca 
Qayri kafidir. Şehirlerimzii bu vaziyet
te bırakmak büyük işler başaran bu -
günkü neslin tahammül edeceği vazi
Yet değildi. 

Bugün iş başında ve mes'uliyet al· 
tında bulunan nesil belediyeleri, böy
le şeraiti fenniye haricindeki sularla 
nıilletdaşları bir takım hastalıklara ma· 
tuz bırakmayı kendi şerefiyle mütena
sip addedemezdi. 

Onun için bu memleketin temiz su
Yunu, Başvekilimin söylediği prensip 
dahilinde temin edebilmek için evvel 

tının tesellüm ve işletme muamelelerine ve 
cumuriyet başkanlığı filarmonik örkes • 
trası teşkilatına ait kanun layihaları mü
zakere ve tasvip edilmiıtir. 

Tatil kararı 

Kamutay ruznamesinde bütün bulunan 
maddelerin müzakerelerinin bitmesi üze • 
rıne Ha!'lan Saka (Trabzon) ve Cemal 
Tunca (Antalya) nın «birinci teşrin 1935 
tarihindenberi hükumetten gönderilen ka· 
nun layihaları intaç edilerek elde mühim 
bir İş kalmamış olduğundan sayın üyelerin 
İntihap dairelerini dolaşmaları ve halk ile 
temasa gelmeleri için teşkilatı esasiye ka-
nununun 1 4 üncü maddesi mucibince mec• 
lisin her sene toplanu tarihi olan ikinci teş· 

Galatasaray dan 
Semih 

Galacasaraydan 
Cezmi 

·, 

İstanbulun en mühim atletizm maçla • 
nndan biri olan Galatasaray • F enerbahçe 
arasında müsabaka bugün Kadıköy ıta -
dında yapılacaktır. Müsbakalara öğleden 

ıonra saat on beote başlanacaktır. 

Futbol f8111pİyonaaı 
lıtanbul futbol heyetinin geri kalan maç. 

larına bugün Kadıköy, Taksim stadyom • 
larında devam edilecektir. 

Kadıköyde Fenerbahçe • Hilal, Taksim
de Galatasaray ·Vefa, Güneı • Beykoz ta
lcımları kargılaşacaklardır. 

rin °bi7inci '~:Z~";;ü;;e bırakılmasını di -
leyen11 takrirleri okunarak kabul edilmiı ve 
başkan Abdülhalik Renda aşağıdaki sÖy· 
levi ile kamutayı tatil etmiştir. 

«Bu sene beşinci devrenin birinci sene
sini ikmal ediyoruz. Tatil müddetini sıh • 
hatle geçrmenizi diler ve hepinizi saygı ,;e 
sev~ ile selamlarım.» 

Esmer delikanlı a!ını mahmuzladı ve 
bütün hızile kanatlanan bir şahin gibi ileri 
atıldı. 

iki dakika sonra önde giden iki atlıyı 
geçmif, arabaya yaklaşıyordu. Fakat ara
ba da ıol tanılı derin bir uçurum olan dö
nemeç yerine varmak üzereydi. 

Atını daha kuvvetle mahmuzladı. 
1 O zamana kadar sesini çıkarmıyan genç 
1 kızın bağırmaya başladığım duydu. 

Atını daha çok mahmuzladı. Hayvanın 
karnını deşecek gibiydi. 

Genç kızı koyu bir toz bulutu içinde çır-
pınırken ııördü: 

- Atılma 1... Kendini aşağı atma 1. .. 

Diye haykırdı. 
Kız durdu, bir iki saniye baka kaldı. O 

baktığı aırada ise esmer delikanlı yetişti. 

Araba tam yolun köşesindeydi. Ön te· 
kerlelder atların ardından uçuruma sarktı, 
arka taraf havaya kalkb. Tersine dönerek 
yuvarlanacağı sırada esmer delikanlı kızı 

belinden kavradı, tozlu yolda, kıvrıla kıv· 

nla yükselen toz bulutlan arasında bir ka· 
sırga dönüşü yaptı. Şaha kalkan yağız atı· 
nın üstünde beyaz ipeklere bürünmüı olan 
güzel kızı kucaklamı§ olduğu halde görün· 
dü. 

Genç kız uzun kirpikli koyu kara gözle
rini delikanlıya çevirdi. Korkudan kollarını 
onun boynuna dolamı§tı. Çırpınan kalbini 
onun geni§ ve kuvvetli göğsüne yaslıyarak 
nefe! nefese, sokuldu, bakı§lar karşıla~ı. 

O kadar tatlı bakı§tılar ld. sanki bir an
da bir yıl konuştular. 

Anlaştılar. 

Fakat atlılar çabuk yetiştiler. Genç kızı 
ayrı bir hayvana almak istediler. O bunu 
İstemiyordu. Delikanlıya daha İçten bir 
bakıg attı. Esmer delikanlı bu bakışta şu 
sözleri okudu: 

Sultan Murad bunları bir elile alıyor dl• 
ğer elile de halka, kumandanlara ve misaı 
firlere dağıtıyordu. 

* • * 
Büyük cirit oyununda gelin de bulundu. 

Meydanda uçar gibi birbirini kovalıyanf 

atların üstünde bir maymun çevikliğile O· 

yunlar yapan kahramanlar vardı. Şehzade 
Beyazil de bunların aralarına girmiıti, Ö 
nüne her geleni yeniyor, meydam bopıltı· 

yordu. 
Gelinin göğsü kabanyordu. 
Bir akşam karanlığında Kara Hüsc:yinin 

kucağında dört nal gidiıini, Kara Hüsc:~ 
nin onu ölümden kurtardığını artık unut ... 
mu§tu. Gözlerinde Osmanlı sarayının ta• 
tafat ve zenginliği parıldıyor, er meydanın• 
da, kendisini karıılıyacak bir yiğit bula • 
madığı için tek haıına at oynatan §chza• 
denin aşkı tutuşuyordu. 

Genç kız bu hulyalara daldığı snada ke<! 
nardaki kalabalık birdenbire karıştı. Ora• 
dan meydanın ortasına doğru yağız bir at• 
lı fırlamıştı. 

Sultan hatun oturduğu yerden aıçracbıt 

Bir çığlık attı. 

Herkes şaşırmıştı. 
Şaşumıyan yalnız şehzade 

Geleni karşıladı ve sordu: 
- Sen kimsin} 

Beyaz.ittiı 

- Şimdi öğrenirsin. Kendini sakın! ... 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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Kumandan, Cemile:- Bir saniye daha 
gecikseydi hepimizi yakacaktın, dedi 

./SON POSTA 

Kısa hizmetlilerin 
askerlikleri 

Türkkuşu mezunlarından 
yedek subay yetiştiril~cek 

. 'Hamn 13 

YUSUF iZZEDDİN' 
Öldü mü, ö~dürüldü mü? 

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 
Yazan : Ziya Şakir 

Ankara 1 2 - Kamutayın bugünkü top
lantısında müzakere olunan kanun layiha
sına göre Türkkuşu mezunlarından ihtiyat 
subayı yetiştirilebilecektir. 

Nizamiye kapısına geldikleri za- buraya nasıl geldi? .. Nasıl yakalan .. İhtiyat subayları her sene bir ay pilot ' - J9 - l Veliahtın bu sözleri büsbütün naza. 
Diye soruyordu. rı dikkatı celbetmişti. Bu sırada Bqir man, kumandanla karşılaşmışlardı. Ku- dı? .. uçuşu yapacaklardır. 

mandanın elinde bir kaç telgraf vardı. Demi~ti. 2 7 45 sayılı kanunun birinci maddesin-
Kumandan bunları mülazım İhsana u- Ve sonra; Salihin söylediklerini, ba- deki cedvelde ıu değişiklikler yapılmıştır: 
zatarak: şından sonuna kadar, derin bir sessiz· , «Lise ve muadilleri meslek mektepleri, 

- Al bakalım, İhsan efendi. Bun· lik içinde dinlemişti. yüksek deniz ticaret mektebi ve Üniversi· 
lar, San'adaki heyeti merkezden geli- Salih, sözlerini bitirdiği zaman, Ce· teden mezun olup da askeri ehliyetnamesi 
yor. Bundan sonra artık bu işlere sen mil yine ağır ağu başını sallamış: olmıyanlar 18, tam devreli liselerden me-

b k k Y• ••• > Bö. l h• I p k "I• zun olup ta yalnız ortamektep ehliyetna· a aca sın. - aaaa . . y e a .. e a a . .. 
16 D d 'k r · C T o . . meleri olanlar . tam devreli lise ve orta 

e ı ten sonra, e mı emı ın ° · Çemışbtı.k l Y k mektep ehliyetnamesi olanlar 14, yüksek 
muzlarına dayamış: arça u traş o muş. ı anmış. k 1 1 ··k k d . . k b . 

, . . • v. • • • me tep er e yu se enız tıcaret me te ı 

- Geçmiş olsun ,arkadaş... Eğer Kumandanın gonderdıgı elbıseyı gıy - ve üniversite mezunlarından askeri yük-
fhsan efendi, bir saniye daha geçik - miş. Doğruca kumandanın odasına git- sek ehliyetnamesi olanlar ve lise mezunla
miş olsaydı; hepimizi cayır cayır mişti. rile üniversite ve yüksek mektep mezun
ateşlere yakacaktın •. .İhsan efendiye Kumandanla mülazım ihsan karşı !arından yüksek yelken uçuşu görerek C 
verdiğim telgrafların içinde senin için karşıya oturuyorlar; üstüste gelen t1if- brevesini alanlar 12 ay hizmet görecek· 
lle bir telgraf var. Sana tebliği için res- releri halletmekle meşgul oluyorlar- lerdir. 

men ihsan efendiye havale etti . . • Ha- dı. Bı·r çocuk Tramvay 
di bakalım. Kışlanın hamamına git. Mülazım Cemilin içeri girerek sert 

Gü7.elce yıkan. Orada, berber hazır. bir topuk vuruşla selam vermesi, iki- altında kaldı 
Seni tr~ etmesi için emir verdim. Bir sinin başını da kapıya çevirmişti. Ce-
kat ta elbise gönderdim. Giyin, kuşan. mil, odanın ortasında durarak: 

Sağ bacağı dizinden 
koptu 

Sonra gel.. konuşalım. - Emrinizi almaya geldim; ku .. 
Demiş; ve sonra kapı çavuşunun ya- mandan bey demişti. 

mnda dimdik duran borazana: Kumandan, gözlerindeki gözlüğü Dün akıam saat 19, 1 O da Aksarayla 
Taşkasap arasındaki Tevekkül istasyonun
da feci bir kaza olmuş, bir çocuk tramvay 
altında kalmış, sağ bacağı dizkapağından 

kesilmiştir. 

- Oğlum!.. Çal bir cem borusu!.. alnının üstüne kaldırdıktan son!"a: 
Diyte bağırmıştı. - Oh .. oh .. oh ... Tam istediğim gi
Borunun sert sesi; hava tabakalarını bi bir zabit olmuşsun ••. Eğer seni der-

yırtarak etrafa yayılırken; Cemil, İh- hal San' aya istememiş olsalardı, alayı
sanın uzattığı telgrafı almış, okumaya ma almakta bir saniye bile tereddüt et
başlamıştı. Bu telgrafta, şu satırlar mezdim. Ne çare ki, telgraf üzerine, 
vardı: telgraf .. şifre üzerine, şifre geliyor. Se

Zımarada Yanya alayı 

Kumandanlığına 

Geçenlerde San'a kalesinden bir • 
denbire gaybubet eden ve yanlıt bir 
takım ihbarlar üzerine divanıharp ta
rafından giyaben muhakeme neticesin
C:le idama malıkUm edilen aibık yave
randan mülizım Cemil efendinin mün
huıran bir maksadı milli ve vatani uğ
runda San' adan uzaklattığı heyeti mer
keziyemizce malum olup mumaileyh 
hakkında verilen ceza metrutiyetin 
itinile hükümden sakit olduğundan 

zinhar bu cezanın tatbikine kalkıtıl • 
mıyarak bu hamiyetli ve vatanperver 
arkadaşımızın müreffehen ve muaz • 
2ezen San'aya izamı rica olunur. 

11/TP.mmuz/1324 San'a 
ittihat ve Terakki 

Cemiyeti 
Muvakkat idare 

Hey' eti 

Cemilin gözleri yaşarmıştı: 
- Allahım !.. Şu Melihanm mesele

si de olmasaydı, ne kadar bahtiyar o· 
lacaktım. -

Diye mırıldandı. 

* Cemil; hamama girer girmez, Sali-
be haber göndermiş. Onu tenha bir kö
teye çekmif: 

- Anlat bakalım, Salih... Meliha, 

Bu seste yaman bir kin vardı. 
ikisi de atlarını sürdüler. Meydanın kar

tılıklı uçlarına çekildiler. Oradan birbir • 
lerine saldıracaklardı. 

Biri beyaz ve diğeri yağız iki at şahlan-
dı. 

ni Acele San'aya istiyorlar; oğlum •.• 
E söyle bakalım. Hemen bu akşam ha
reket edebilecek misin? .• 

Demişti. 
Cemil, kısa bir tereddüt geçirdikten 

sonra cevap vermiş; kumandanla ara
larında şu konuşma geçmişti: 

- Ne zaman emrederseniz, hare • 
kete hazırım; kumandan bey .•• Ancak 
benim de sizden bazı ricalarım var. 

- Nedir? .. 
- Birincisi, bir kaç gün buralarda 

kalmama müsaadenizi rica edeceğim .• 

Kazaya uğrıyan çocuk Şehremininde 

Ereğli mahallesinde cami sokağında otu· 
ran 15 yaşında Kemaldır. 

Kemal elinde bir sepet olduğu halde 
tramvaya takılarak giderken içeriden bilet
çinin geldiğini görmüş, ön basamaktan 
atlayıp arka basamağa geçmek istemiş, 

fakat atlarken düımü§, sağ bacağı tram· 
vayın altında kalmıştır. Kaza arka romork· 
ta olduğu için bittabi vatman kazayı gör· 
memiş, tehlike zili çalınıp tramvay durdu
ruluncaya kadar çocuk tramvayın altında 
6-7 metre sürüklenmiıtir. 

Tramvay durdurulur durdurulmaz Ke
mal tramvayın altından çıkarılmış, Haseki 
hastanesine kaldırılmıt. orada ameliyat 
yapılarak bacağı kesilmiııtir. 

Bu kaza yüzünden T opkapı tramvayları 
bir saat işleyememiştir. 

Tavuk hırsızları 
- Pek ala .. o, kolay ... Sen, derhal 

hareket etmek istemedikten sonra, me
seleye bir kulp takar .. bir kaç gün Cla
ha seni buralarda oyalarız .•• Başka ..• 

- Bir de, efendim .. beni ikinci ta- Tavuklara ispirtolu Mısır 
burun ikinci bölüğünün birinci takı - yutturup yakalıyorlarmış 
mmda muvakkaten istihdam etme .. . . 

. . . d .., . Kasımpaşa sakinlerınden Kıpti Ha-
nızı rı1ca. e ecegım. l l .,. Ş d san ile Satı Beşiktasta Ihlamurda kır-

- yı amma .. o nası o ur r.. u a- l d k • 
k.k d be · l d · f. ar a dolasma ta olan tavuklara ispir-

ı a a, sen nım a ayım a mısa ır - · 
· · h kk d d •tt• tolu mısır yutturup sersemlettikten 

sın, tayın a ı a, or uya aı ır. 

E t k d be T . h k sonra çalarlarken yakalanmıslardır. - ve , uman an y. ayın a - · 
k d 'tt" F k t b ·· l b. Bunlardan Hasanın suçu sabit oldu-

ı, or uya aı ır. a a en, şoy e ır 

kolayını buldum. ğunda~ m~h~emece bir ay hapsine ka-

N 1 '\ rar verılmıştır. - asır .. 
- O takımın kumandanı, bir iki gün 

hastalanabilir. Siz de, takım boş kal -
masın diye, bir misafir zabitinizi vekil 
olarak takıma verebilir misiniz? .. 

(Arkası var) 

Bununla beraber sen yiğit bir delikanlısın. 
Dilersen bizimle kal ve seni bölük başı ya
payım. Dilemezsen geldiğin yere dön 1 ••• 

• * * 

Kalp gümüş paralar 
Bankalara dikkatli da vra

nılması için bir tamim 
yapıldı 

V e1iahtın bu halini gören saray er- ağa da, önüne gelene: 

kanının endişesi artıyor, bütün bun - - Efendimizin hali, büsbütün bir 
lar hastalığın vahametine atfedilerek hoş oldu ... Cennetmekan pederleri gi
efendinin harekatı tarassut altma a.- bi kendilerine kıyacaklarından korku
lınıyordu . yorum. Harem dairesinde ne kadar 

Nihayet veliaht, kararını vermiş; se- makas, çakı, yemiş bıçağı gibi feyler 
yahatten vazgeçmişti. Bunu da, hususi varsa, ortadan kaldırttım. Siz de bu • 
bir tezkere ile Talat beye bildirm.işti. rada göz kulak oluverin. 
Bu tezkereyi alan Talat bey, derhal Diyerek ortalığa büyük bir telif ver· 
veliahtı görmeye gelmwti. Yaver Fu- mekte idi. İstitraden şunu da ~ • 
at beyle veliahta haber göndermişti. lim ki : B~ir ağa harem dairesinde ne 
Veliaht, evvela Talat beyi kabulde te· böyle şeylerden bahsetmiş, ve ne de 
reddüt göstermişti (1} fakat uzun u- hiç kimseyi ikaz etmiş değildi. Bu eöz. 
zun düşündükten sonra, yüzünü bu - ler, gizli ve mel'un bir maksadın bu-
ruşturarak: sulünü teminden ibaretti. 

- Gelsin. Kanunusaninin 18 inci p87.8rtesİ 
Demişti ..• Talat beyle veliahtın baş günü veliaht berber b"ıŞısı Hüseyin be· 

başa cereyan eden bu mülakatı, on da- yi çağırtmış; traş olmuştu. Veliahtın 
kikadan fazla devam etmemişti. Bu traş olmasının bir hususiyeti "1lnlı. 
mülakat esnasında Talat bey biraz Yüzünün derisi, gayet ince idi. Bunun 
sertçe bir lisan ile: için Hüseyin bey gayet iyi hilenmif 

- Seyahat edeceğiniz, her tarafa müteaddit usturalar kullanır: bunlar • 
haber verildi. Bundan vaz geçmek na· dan bir kere veliahtın yüzüne sürdü • 
sıl olur?. Artık böyle kararıRZlıklara ğünü bir daha sürmezdi. Onun :için 
nihayet vermek lazım. traştan evvel usturaları bir ma.Mnm Ü· 

Demişti. Veliaht, fikrinde israr et- zerine sıralar. Bu suretle kullanır; baf
mişti. .. Talat beyin bu mülakatını şey· tan sonra da hepsini toplayıp giderdi 
hülislamm ziyareti takip eylemi:Şti. Bugün de ayni suretle efendisini tl'8f 
Fakat veliahtı, o da fikrinden çevire - etmiş; traştan sonra da mUtat olan 
memişti. bahşişini almış; usturalarını toplayıp 

Veliahtın bu seyahatten vaz geçti- gitmiışti. 
ği henüz saray erkanına haber veril- Fakat odasına gidip de bir yorgun
memişti. Bundan haberdar olan, yalnız luk kahvesi içeceği zaman veliahbn bir 
refikaları ile, yanlarından bir gölge gi- aralık usturaları karıştırdığı aklına 
bi ayrılmıyan Beşir ağa idi. Şurası dik- gelmiş; derhal çantadaki uaturalari 
kate şayandır ki; veliaht selamlıkta saymayı akıl etmişti. Bir ustura ebik· 
bulunduğu zaman, daha hala bu se • ti. 
yahat fikri etrafında saray erkinile ha- Hüseyin beyin aklı başından gİtmİf. 
zı şeyler görüşmekte idi. Bundan mak· derhal koşarak Beşir ağayı mescledeo 
sadı da, bir kaç gün daha vaziyeti böy- haberdar etmişti. Veliahta hisaetiril • 
lece sürüklemek, yeniden bir takım meden ustura aranmış, yatak odum
tazyikler karşısında kalmamak içindi. da bir tülbende sarılı olarak bulunmuf
Çünkü, bu müddet zarfında Beşir ağa tu. 
mütemadiyen: Veliaht, traş olduktan sonra, edim· 

- Ah aslanım l.. Bu işe keşki vak- lak dairesine geçmiş; ve sonra da ya
tile tesebbüs etmese idinz. ittihatçılar veri Fuat beyi yanına alarak mutadı 
sizi rn~tlaka bu seyahate mecbur ede- vechile. otomobille 1ıezmeye gİbnİf • 

cekler. Siz burada yok iken de bildik - ti. 
lerini işliyecekler , 

Diye veliahtı zımnen tehdit et • .. • • . . 
mekte idi. Yusuf lzzeddin efendi çok Şofor, her zamankı gıbı, veliahttan 
yüksek bir gurura malikti. Onun en hiç bir e?1ir almadığı halde, ancalr.: iti-
ok korktuğu ve düşündüğü ~ey, ha- yada tabı olarak İstanbul tarafına geç· 

ç · · y· ... h.l •~ F karet görmekti. Hatta bunu, bir kaç mıştı. ıne mutat vec ı e evve1ı11 a : 
kerre, refikası Leman hanım efendi tih türbesine ve sonra da Aksaraydak.i 
tekrar ettiği gibi sarayın yüksek erka- veliahtın validesinin türbesi önüne gi
nından bir iki zata da: derek, birer Fatiha okunacak. derece.o 

_ Ölüme razıyım. Fakat bana, ha- de bir kaç dakika tevakkuf ebnİftİ. 
karet etmesinler. Geç vakit zencirlikuyuya avdet ey -

Demişti. lemişlerdi. 

Be t --L·-ld _ _._ Ei lı: Veliaht; akşam yemeğini, .atat 
(1) Fuat y, at.uuu ....... er en· . "' fr d . • y; 

dil • tfet•:::.:-i.. eselelenle bir yan • vechıle umumı so a a yemıfti. e • 
enne a ~-·- m da h lind ~ im lıJlak varsa, tashih buyunnalanm rica ede- mek esnasın , a e en .. ~ 

· fevkaladelik bile mevcut değildi. Ye-raz • 
........................................ -.............. mekten sonra, bir aralık lbrahim veli· 

Çocugv un cinayeti ahtın huzuruna girmiş, çıkmış: ondan 
sonra da Yusuf lzzeddin efendiye yİ· 

10 yaşında bir çocuk 13 
yaşında bir kızı yaraladı 

ne bir dalgınlık ve düşünce gelmifti. 

Mahmuzlar karınlara dayandı ve ikisi 
Cle korkunç bir hızla sürdüler. 

Fakat geline ne olmuıtu> 
Olduğu yerden bir ceylan gibi fırlamıı. 

Kara Hüseyin aıkını avutmak için yirmi 
yıl akından akına gitti. Balkan dağlarında, 
Tuna boylarında at oynattı. Yıldırım Be
yazit Anltaradan Aksak Timura esir olup 
ta Aktehirde ölünce soluğu Bursa sarayın• 
da aldı. Orada Sultan Hatunu buldu. 

Esham ve nükut borsası komiserliği 
tarafından dün bankalara bir tamim 
yapılmış, yeni gümüş paraların taklit 
edildiği bildirilmiştir. Evvelce bir kaç 
yerde yakalandığını yazdığımız bu tak
lit paralar hakikilerinden kolayca tef
rif edilmektedir. Taklit edilen para -
lardan ancak elli kuruşluklar ustalık - . Cibalide Harççı Kara Mehmet mahal
lı yapılmıştır. Fakat biraz dikkatle lesinde oturan 12 yaıında Sabri ayni maha-1 

b 1 d l d k l 1 ki f ·k lede Cami sokağında oturan 1 3 yaşında un arı a as ın an o ay ı a le rı 

Ondan sonra artık kimseyi odasına ça· 
ğırmadığı gibi, hiç bir emir de verme

mişti. 

Her akşam mutadı, tam saat 10 da 
harem dairesine geçmekti. Halbuki bu 
akşam saat onu, on buçuğu geçerek 
( 1 1) e yaklaştığı halde veliaht, harem 
dairesine geçmek arzusunu izhar et • 

memiışti. Gerek - o gece nöbetçi olan • 
yaveri Fuat bey ve diğer nöbetçi bey
ler; bir iki defa veliahtı gizlice kontrol 

etmişlerdi. Her defasında da veliahtı, 
ya bir albüm karıştırırken, veyahut ta 
elindeki kurşun kalemle oynarken gör· 
müşlerdi. 

iki atlının orta yerine atılmııtı: 
- Durun! .•. Allah aıkına durunl ... 
Diye bağırmııtı. 
ikisi de aralarına giren genç kızı çiğne· 

memek için çılgı,n gibi birer dönüt yaptı
lar: Arka bacakları üzerinde havalanan at· 
lar köpük içinde kalmıılardı. 

Onu yıllardanberi hep ayni halde, bir 
genç kız olarak hayalinde yaşatıyor, sevi
yordu. Aşkı ihtiyarlamamıştı ki sevgilisi
nin ihtiyarlamış olduğunu düşünebilsin 1 ••• 

Fakat karşısına yorgun bakışlı ve buru-
şuk yüzlü ıişman bir kadın çıktı. İkisi de 
birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. 

Önce Beyazit attan indi, karısını ku -
jakladı: 

Kara Hüseyin Sultan Hatunun gözlerin
de eski parıltılar yerine manasız bir renk

' sizlik buldu: - Ne var> Ne oluyor)~ 
Di)•e ıordu. 
Fakııt ıelin Sultan buna cevap vereceği 

'!ialda İtor.asının kollan arasına baygın düş
müttti. 

Gv.c tehH«le Reyuit her şeyi anladı ve 
Kara Hu..,;.: ı;ıaiırdı: 

- ~ki.nü h.ek etmiıtin. Fakat madem 
ki \•ak•:(~ lta:-ımın ba~·o\tını kurtardın, ben 
jıle ıı. ni bağışlıyorum. ,Ödeşmİf oluyoruz. 

- Geç kalmışım ı ... 
Dedi. 
Heybetli vücudunu atının üstünde yük

sel~erek yeniden savaş yollarına doğru u
zaklaştı. 

Bursaya gitmekle hayatının en korkunç 
yanlııını yapmıftı. Çünkü kaybolan sevgi
liyi bulayım derken onun hayalini ele kay· 
betmişti, zavallı .•• 

Sabahat adlı kızı arkasından yaralamııtır. 
etmek mümkündür. Çünkü hrtılların-

Ağırca yaralı olan Sabahat hastaneye kal· 
daki Türkiye Cümhuriyeti yazısı çok dırılmıştır. Sabri yakalanmış. hakkında 
kabadır · takibata başlanılmıştır. 

Kalp para yapanlar yakalanmışlar * Fatih İbrahim Pata mahalle cadde
ve mahkemeye verilmişlerdi . Piyasa • sinde oturan Sait oğlu Fuat dut ağcından 
daki kalp paraların o zaman sürül- düşmüş, ağır surette yaralanmıştır. Fuat 
müş, fakat henüz ele geçmemiş olan hastaneye kaldırılmıştır. 
pek az miktardaki paralar olması muh
temeldir. 

6 Japon 
Zabiti öldürüldü 

Tokyo 13 (A. A.) - Havas bildiriyor : 
Mançukov hududunda dört Koreli altı 

Japon zabitini öldürdükten sonra Sovvet• 
ler birliğinee kaçmıılardar. 

Tokyoda bir infilak 
31 kişi öldü, 31 kişi 

yaralandı 
Tokyo 13 {A. A.) - Tukuo\:a made

ninde bir grizu patlaması 31 amelenin 
ölmesine ve 3 1 amelenin de yaralanmasına 
sebep olmuştur. 

Nihayet saat ( 11} e bir kaç dakika 
kala veliaht yerinden kalkmış; odada 
bir kaç defa gezinmiş. Sonra, kapıyı a· 
çarak mütere9dit ye korkak adımlarla 
ilerlemitti. 
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Satılık Gemi 
Akay işletmesi Direktörlüğünden : 
Paşabahçe koyunda denizde batmış vaziyette idaremizin malı 

bulunan Fener bahçe ve Yakacık vapur lan açık artbrma ile satılıia 
çıkanlmışhr. Arttırma 16/Haziran/936 Salı günü Akay Şefler en· 
cümeninde saat 15 de Batlıyarak 16 da ihalesi yapılacağından ta
liplerin şartnameyi görmek üzere iıletme ıefliğine o/o 7 ,5 güvenme 
~e arttırma paralariyle o gün Encümene gelmeleri. "3139,, 

TUZLA 

iÇMELERi 
14 Haziran Pazar günü açıhyor 

İstanbul Sıhhi müesseseler satınalma 
komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastahanesi için 1500 takım biki yazlık el· 
hise olbaptaki şartname ve nümunesi veçhile açık eksiltmeye konmuttur .. 

1 - Eksiltme: 24 Haziran 936 Çarşamba günü saat 14,30 da Caialoğ -
hında Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

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

&ayılı kanunda yazılı belge ve bu İfe yeler muvakkat garanti makbuz veya 
hanka mektuplarile belli saatte komisyona gelmeleri. «3103» 

[ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Şartname.si mucibince 70 X 60 eb' adlı ve 6-8 dokumalı elli kilo

luk yüz bin adet tuz çuvalı l 6/Vl/936 gününe rastlayan Salı · günü 
saat 15 de Pazarlıkla sahn alınacaktır. isteklilerin % 7,5 muvakkat 
güvenme paralariyle birlikte Kabataşta levazım ve mübayaat fllbe-
sindeki alım sabm Komisyonuna müracaatları. "3183,, 

,...__ 

Kocaeli 1cra Dairesinden: 

Halile borçlu Ölü Ali Osmanın borcun
.t.n dolayı mahcuz bulunan ve hudut ve 
~aıi ıartnamede yazılı bir~i iki kapılı 
•e ikiye mufrez be§ bin ve diğeri üç bin 
lir, kıymetinde Buğday meydanında iki 
\.rgir mağza açık arttıma suretile 15 /7 / 
36 Çarşamba günü saat 14/ 16 de İcra da· 
lteainde satılacaktır. Şartnamesi 14/ 6/ 936 
cl,n itibaren açık olup satı~ gününde takdir 
edilen kıymetin yüzde yetmi~ beşini bul
lrı•dıiı takdır de en çok arttıranın taahhüdü 
halci kalmak ıartile arttıman on beş gün 

ciaha uzatılarak ayni saatlerde 30/ 7 / 936 
l>erıenbe günü en çok arttırana ihale edt
ltcektir. Şu kadar ki matlup bedeli yine 
tide edilmezse satış 2280 numaralı kanu-

11• göre muameleye tabi tutulacaktır. Bu 
••ni menkul üzerinde bir hak veya mül
\iyyet huıuaile faiz ve maıariflere dair iti
t\a: eden bulunduğu takdır de ilan tari • 
hinden itibaren yirmi gün zarfında evrakı 
'.trıüıbitelerile birlikde müracaat etmeleri 
~rndır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey 
'tçası veya sağlam bir bankadan teminat 
lrıektuhu getirmeleri ve daha fazla malu· 
llıat istiyenlerin dairemizde 33/212 sıra 
111ırnaraıına müracaat etmeleri ilan olu -
.llıır. ( 65 2) -

SU GEÇMEZ 

" GÜZELLİK,, Pudrasmı 
Tecrübe ediniz 

Bu basit tecrübeyi 
yapınız 

Tokalon pudrası, terkibindeki imtiyaz· 
lı yeni (Çifte köpük) cevheri aayeainde 
cildin parlaklığına nihayet veriyor. Bu ba
sit prova ile biz.zat tecrübesini yapınız. 

Parmaklarınızdan birini «Fini Mat •) 
yeni T okalon pudrasına bulaştınnız da su 
bardağına batınnız. Parmağınızı bardak
tan çekince ne ıslanmış ne de parlamış ol
mayıp kuru ve «matı> olduğunu görecek· 
siniz. Pudrada (Çifte 'köpük) olduiU rçin 
rütubete mukavemet eder. Bunun içindir 
ki Tokalon pudrası 8 saat sabit kalır \'e 
böylece bütün suvarede sıcak salonda dans 
edebilirsiniz. Teniniz, ilk girdiğiniz taze 
ve nermin şeklini muhafaza eder. Yeni 
«Fini Mat)) T okalon pudrası ne yağmur· 

dan ve rüzgardan ne de terlemeden müte
essir olur. Burunun parlaklığına nihayet 
verildiği garanti edilmektedir. 

~r 
~\ ~ )~ ~' .. 
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~-------'/ Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentelen: Karaköy KCSprOhatı 
Tel 42352 ·Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel 22740 .. ___ ,.. 
Trabzon Postaları 

Pazar 12 de, Salı, Per· 
9embe 15 de 

izmlr sür'at postaları 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Pertembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartm 

lzınit 

- Cunıartesi, çar • 
pmba 18 de 

- Pazar, ıalı, per-
ıembe, cuma 
9,30 da 

Mudanva - Cumartesi 14 de 
diğer rtinler 
8,30 da. 

'Bandırma - Pazartesi, ıalı, 
çartamba, per
tembe cumar • 
tesi 20 de 

Karabiga - Salı, cuma 19 da 
lmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı 19 da cuma 

= 

-

~ 
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SATİE n İn Bu iht İyaç 1arın 
suısırıcı ALETLERİ, en pratik 
Ayda 75 kuruş kira ile... çaresi d İ r . 

l~ ____ ı._t_•_n_b_u_ı __ a_._••_d_ı_Y_•_•_ı __ ıı_ı_n_ı._,_• ____ _.I 
Üçüncü Umumi Müfettişlik için 12>150 lira ücretle iki memur 

alınacaktır. 
Şartlan: 

1 Lise mezunu olamak (daha yüksek mektep mezunlan ve ecn~ 

2 
3 
4 

5 

6 
1 

lisanına vakıf olanlar tercih edileceklerdir.) 
35 Yaşından yukan olmamak. 
Seyahata elverişli ve tamussıhha olmak. 
Her hangi bir mevzuu kaleme almak ve daktilograffiye 
layıkiyle vakıf olmak. 
Mahkumiyeti olmadığını ve iyi ahlak sahibi olduğunu tevsik 
etmek. 
Askerliğini yapmış olmak. 
Devlet ve müessesati hizmetinde bulunmuş İle vesikalarım 
getirmek. 

Bu evsafı haiz olanların nüfus tezkereleri _iki kıt'a vesika fotografı 
ve diğer belgelerile birlikte bir dilekçe ile vilayete müracaat etmeleri 
ilAn olunur. (B.) (3'l79) 

PROTElilV 
1''rengi ve Belsoğukluğllndan muhafaza eden en müe8$ir iJAçbr. --·- ·-----------------

Nafıa Bakanlığın<lan: 
16/Temmuz/936 Peffelllbe günü saat 15 de Ankarada Nafia Bakanbfi 

Malzeme Eksiltme Komiayonu Odasında 10110 lira 97 kurut muhammen 
bedelli 900 metre tulünde 200 m/m.lik ve 200 metre tulünde 70 m/m.lik dl
kitsiz mantonlu çelik boru, 1 16 adet iflenmit 329 adet itlenmemit çelik re
kor, 8 adet bridli volanlı vana ve 1 adet ldapenin kapah zarf uaulile aksilt • 
meai yapılacaktır. 

Trabzon ve Mersin postalan • Eksiltme tartnameai fi teferrüatı parasız olarak Bakanbk Malzeme Dai .. 
resinden vefilecektir. 

17 de 

na kalkıt günleri yük alınmaz. 

r: Dr. IHSAN SAMI ~ ( 256 ) Muvakkat teminat 758 lira 32 lruruttur. 
G k k A 1 3 

, isteklilerin teklif mektuplarını 16/Temmuz/936 Pertembe günü saat 14 • 
ono o şısı ı '-----------• kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müc:lürlügu-··ne vermeleri lizımdır. pklutu ve ihtillitlarına karşı pek tc· 

lıirli ve tue aşıdır. Divanyolu Sultanmah- lslttnbul Yedinci Icra Memurlu- «1146» «2857» 

........................ 
Gebe Bayanların 

Yüzlerindeki 

siyah lekeleri yalnız 

Faztl Çil ilacı 
giderir. 

mut türbesi No. 113 

Erenköy 
Vakfından: 

, ğundan; A k y··ks k z· t E t•t·· .. . Bir borçtan dolayı mahcuz ve n ara u e ıraa ns ı usu 
Zehni Paşa satılması mukarrer piyano, btlfe ve 

Erenköyünde Zehnii Paşa cami
şerifi akarahndan istasyon cadde
sinde 3 ve 5 numaralı dükkinların 
kira müzayedeleri beş gün müd
detle temdit edilmiştir. Talip olan
lar önümüzdeki Pazartesi günü 
saat 14 de Kadıköy Evkaf idare
sine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

ll\ks salon takımı vesHir ev eşyasının Rektörlüg" ünden: 
15-6·936 tarinine mr.sndif Pazartesi 
gUnO saat bir buçuktan ltibaren 1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü eczanesı ıçın gerekli olan 
Sandal bedesteninde mOz&yede ile miktar ve müfredab şartnamesinde yazıh bulunan ecza açık 
salllncnğı nan olunur. (23720) eksiltmeye konulmuştur. 

Dr. A. KA TIEL 
( A. KUTIEL) 

Karaköy 'l'opçulaı oaddıli No. U 

2 

3 

26/6/936 Cuma günü saat 16 da Yüksek Ziraat Enstitüstl 
Komisyon odasında ihalesi yapılacakhr. 
Muhammen bedel 3200 liradır. 

4 Muvakkat teminat 240 liradır. 
5 - Parasız şartnamesini almak istiyeqler ~re müdüı lüğüne 

müraccaatlan. (1309) (3231) 

~· 
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Şekerll limcmlu 

A A aazoz nzo 
Meyvalardan ve meyTalann OaQnden 1ıpılmıştır. Şekerli vo llmonludur. 
Bir çorba kaşığından bir bardak ııyet le11eW ve netuetıne doyum 
olııııyl.D ıaıozlu limonata yapılır. Vo bu yemeklerden sonra alınırsa 
midevtdlr. Mide dolgunluguD.a, akşilittne. safraya yarar, Sabah aç karnına 
mUleyylndlr. Daha ram alınırsa müshil gibi tesir eder. Bilhassa yazda 
mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine HASAN Gazoz tozile yapılmış 
buzlu limonatalar 1Qıiniz. Harareti tesKin ve mideyi tashih eder. Şiı;;e 30, 
bUyOk 80 kuruştur. HASAN deposu: ANKARA, IBTANBUL, BEYOtlLU 

~~~~.m ........ ~-~· 

BALSAMiN 
Esmer, aanpa, kumral her tene tevafuk 
eden g6zellik kremi eridir, Sıhhi usullerle 

hazırlaadıiJndan cildi besler ve boımaz. Çil, Leke, Sivilce 
ve bunqukluklan kAmilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir : 
1 - Krem Balsamin yatlı ıece icin pembe renkli 
2 - Krem Balsam.in yağsız pncUiz için beyaz renkb 
3 - Krem Balsamin acıbadem ıece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem flindüz için 

Kibar mahfilleriR takdirle kullandıklan yegane sıhhi kremleridir. 
MECCANEN NÜMUNE: Gazetenin bu parçasını alb kuruşluk 

posta pulile bize gönderiniz. YazacaiJmz adresinize dört şekil 
Krem Balsamin nfimunesi meccaııen takdim edilir. 

lNG.tLlz KANZUK ECZANESi, Beyoğlu .. İstanbul 

KAŞE 

~ Grip • Nevl'alJI • Bat ve dlf •lr1lar1 • Artrltlzm • Romatizma 

MECBURi SATIŞ 
Resmen tasriye.c;lne karar verilerek Tasriye Memuru tayin kılındığımız 

U.alata'da Börekçi fınm sırasında 

SEL Y 
ELBiSE MAİiAZASINDA 

Mevcud elbiseye müteallik bilcümle emvali ticariyenin MECBURi 
surette sabşına ba~lanılmışbr. Tasfiye satışı 5 Haziran 1936 dan 
itibaren ON BEŞ gün devam edecektir. Hazır ELBİSE, P ARDESÜ 
PALTO, KADIN MANTOLARI ve her cins Erkek, Kadın ve 
Çocuk muşambaları pek ucuz Hatlarla satılmakta olan mallardan 

almak isteyenlerin her gün 

E il S E L s \' O R matazaıına 
Sahah saat 8 den itibaren 19 kadar muracaat etmeleri ilıln olunur. Hali 
tnsfiyede EKSELSYOR. K. PLAKAS J. Herşkoviçi ve şeriki kollektir Şirketi. 

Tasfiye memurlar1 Avukat 1. Aglh Akkan 
ve Avukat H. 8Ul•rman 

Olçü üzerine ;.-

' 

F ennl Kasık Bağları 
Mide, barıııak, böbrek 

düşkünlüğüne 

Fenni 
llorıaıar . 
İıııtiyenlere ölçü 

tarıf esi gönderılir 
EmlnönU 
İzmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 
Taklitçilerden 

sakınınız. 

Bunun için •D· 
cudunuıu gOn••• 
arzetmallıinlı 

~~·* 
-- • 2& 

•tılz olan "BARONIA" 
gOulllk yeOını mutıeke 111). 

cudunuıe ıDrmıflılnlı. 

"8 A R O N 1 A" elıl gOnef 
ıtyelerının ııtırablı yanık~ 
lıklennden koruduDu gibi, 
betırenlıe bOtOn fay• 
d~l_!r!'!! ibzal ıdtr. 

Banyolar ve 

sporlar lçln 

elzemdir 

ADEMi iKTIDAR 
ve 

Bclgevşekliğine karşı 

HORMOBİN 
Tabletleri 

Her eczanede aruymız. 
Tafaifat: Po.sta kutusu 1255 HORMOBIN 

" 1..IHıa .. Kemeri l•tl••h•tl 
temin. r•Dlınm•r• men eder ı 
•• h.,elıetlnlıe ıençhk ••t•r, 

ISTA118UL TUnıl lllıydını No. 12. 
lfı llurnerolu kllalogumunı 

lıttJlnlı, hdı•• gondırlllr, 

NCfTiyat Müdürü; Selim Rqıp 

Sahiplui: A. Ek.rem., S. Rqıp, H. Lütfij 

AÇILDI 
Memleketimizin en yüksek ve maruf artist ve san'atkirlanm 

dinliyeceksiniz Telefon: 41065 

BAY AN SAFiYE 
Saz heyeti: Artletler: 

Keman : Cevdet Bayan Muzarrer 
Kemençe: Sotiri Bayan dürdane 
Piyano: Feyzi Bayan Suzan 
Udi: Mısırlı İbrahim Bayan Afitab 

Okuyucul•n 
Bay Yaşar 
Bay Hamid 

Solist Mustafa 
Klarnet: Şerer Bayan Fahire .-------__.;..._--:__ 

Sevimli san'atkar bestekar _.. 
T ANBURt SALAHADDiN 

IE~D~ o o o 
Yerli Traş Bıçağı 

- ----- -~;biye':;-B E L V Ü Bahçesinde ~---,• 
Her akşam muhteşem saz heyeti 

EFTALYA • BiMEN • SADi 
ARAP REVÜSÜ 

MELiKE CEMAL 
Muganniye S A B R İ Y E 

Büyük muvaffakiyetle devam ediyor. 


