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• 
lngiliz siyasetine yeni veche mi veriliyor 
. ffalfa Alm~ny~ile bir Atatürk - / İngilter~ ftaly?ya _karşı 

misak akdediyor Halk arasında zecrı tedbır)erın 
~1G~~!ı·i!~~~i:!.i liğvına mütemayilmiş Bir Fransız gazetesine göre geni 

misakı 30 Haziranda ademi tecavüz 
imzalanacak 

ltalgaAlmangaga 
Karşı neler 
Taahhüd ediyor? 

Na&gonal Sosgalistlerln 
Balkanlara tevessüü11e 

ltalga muhalef •t 
etmigecekmiı 

Avusturyanın tamamiye
tine riayet edilecek 

Muaoıini ve Hitler bir arada 

j 

Pari•, 1 ( A.A.) - : 
Maten gazetesinin diplomasi muhabiri, Romadan bildiriyor: İtalya, AJ .. 

ınanya ile bir ademi tecavüz misakı akdine karar vermiştir. Bu misak zecrt tcd· 
birlerin kaldınlması takdirinde tahaddüa edecek bütün imkln ft lhtinlallert 
ihtiva etmektedir. Bu misak, ihtimal 30 haziranda imza edilecektir. Muhabire 
göre bu tarih, M. Mussolini'nin sabrının son haddidir. 

Bu misakın akdi için icabeden bütün tertibatın evvelce alınmİf olduğu 
söylenmektedir. 

Ciddi menbalardan alınan hususi haberlere göre misak, ltalyanın f6yle bir 
teahhüdünü ihtiva etmektedir. 

ltalya, Almanyanın miiıtemlekelere dair olan metalibine elinde 
mevcut olan •iya•i, diplomatilı veikti•adi bütün ve•aitiyle mibalaaet 
edecek ve Na•yonal - Soıyali•tlerinBalkanlara Joğra teveHÜÜne mulaa

lelet etmeyecektir. 
Buna mukabil Almanyanın Avuıturyanın tamamiyetin• riayet et· 

meği taahhüt etmiı olduğu rivayetolunmaktadır. 

Küçük Antant ve Balkan 
antantı arasında iş birliği 

Bükreş, 7 (A.A.) - Radar ajansı ne verilen öğle ziyafetinde, Romanya 
bildiriyor: kralı Carol a;;;ağıdaki nutku söylemiş • 

Çekoslovakya reisicumuru Benes tir: 
\re Yugoslavya naibi prens Pol şerefi· 
c:: 

(Devamı 11 inci sayfada) 

• 
Dün Istanbul Berberleri 

hafta tatili yaptılar 
Berber dükkanları ile beraber bazı simitçi fırınları 

ile aşçı dükkanları da dün kapalı kaldılar 

takip buyurdular Pari•, 1 ( Humri) - lnıilis siya•etinden bah•eden Tem~ ıautaf 
n .. _... 7 (A A ) .... ..ı.. -L--- baıünlıü niiıhaında •on samanlar.da Londrada "apılaı' temtulara ;---. • • - Ataü.a-,...- " ~ 

iiwi ÇelilıpaJu hüçeeini ,_.flenclire· ret ederelı b•ynelmilel m•••l.lai tahlil etmelıtedir. Bu ıaut•Y• ıliN. 
nlı ... arua.cta ..._ mld•et otur- Eden'in intihap dalraiıule elyledlfi son nutlnınJa lnıllandıiı ilatiyalı 
•.a.. " l.lan -..U ahtlMI n Wr luJr lisanla, lnwUtne Mllıimelinln Neıü' • lraTfl talıındıiı oai~ Bil 
....P ..,_ İGİnd• .,,........ yiilı Britan)l(l ayaHtlml• bir Jefltilı.lilı olJuiuna delil teılıil etmelt. 

S. Glkçen Y efilk&ycl• teJir. 
Buraya uçta T emp• ıaatea ln•llt.,•nln ltalyaya lıarıı tatbi lıedilen um ted· 

Buna, 1 (A.A.) - Husul muh•· birlerin lıalJırılmanna temayül ettl%:ni ehemmiyetle lıaydetmelrtedir. 
birimizden: •& 

Yetil Buna dün Türk tanarecil
finia ıöifia kabartıcı bir muvaffaldyet• 
tine ,ahit oln111ttur. 

Tayyarecilikteki kudret ve kabili· 
yetini bir çok muvaffakiyetli uçuılarile 
iapat etmİf olan ilk lıtadm tanarecimiz 
Bayan. S. Gökçen, dün saat 16 yı 20 
geçe Y qilköy tayyare kararPJımdan 
bir tayyare ile uçaralıt Yalova üstünde 
bir cevelin yaptıktan aonra 35 daki
kada Buraaya vaaal olınUf, ve kendisi· 
ni karfllamaia gelen Buraa V aliai ve 
viliyet erkim, Korpneral Fahreddin, 
Kolordu ve fırka bmandanlan ve ka· 
rargah zabitanı, belediye reiai ve bele· 
diye bey'eti, C. H. P erkinı, bir çok 
mektepliler ve T"üria: kutu talel>eainiıı 

takdirkir nazarları önünde mahirane 
devirlerle ve hakikaten birik bir mu· 
vaffakiyetle yere İonµftir. 

Tayyareci S. Gö ~ aen 
Bir uçuştan sonra 

~ Belediye Reiai, tehir namına 
Bayan Gökçen'e bir buket ve bir ipekli 
kumq, Türk kutu talebesi de bir bu
ket takdim etmiıtir. 

ReisicuıDlıur da meydanda bulun· 
muılardır. 

Bayan S. Gökçen, tayyareden İn· 

meden evvel umumun rica ve arzusu 
üzerine tekrar havalanarak çocukluğu. 
nun geçtiği Y eıil Bursa üstünde bir ce
velin daha yapıtllf ve Uludaiı dolaıa· 
rak ayni maharet ve muvaffakiyetle 
meydana inmiftir. Genç ve güzide tay. 
yarecimizin müstesna bir cesaret ve 
kendi san'atını çok iyi bilmekten mli· 
tcvellid bir emniyet ile yaptığı bu U• 

çuı, meydanda hazır bulunanlar tara
fmdan tekrar tekrar alkıılanmı§tır. 

Rus Edibi Gorki 
Ağır hasta 

İstanbul mubteliti µıuhaoimlerl Viyana kalesi önUnoe 

First Vienna dün 
lstanbul Muhteliti ile 
1-1 berabere kaldı 

lstanbul muhleliti iyi bir şekilde kurulmamıştb. 
Başlanğıcından sonuna kadar maç zevksız oldu 

Avusturyanın First Vienna takımı diln tiyle bir varlık gösteren lstanbul futbol 
ikinci maçını Taksim stadyomunda latan· hey' eti, yeni bir şaheser daha yaratan ta• 
bul muhtelitiyle yaptı. kıma lstanbulu temsil ettirdi. 

Pırlanta gibi oyuncuların toplu oldu- Calatasnray, F enerbahçe, Cüne§ ta .. 

ğu bir oehirde acayip takım yapmak sure· (Devamı 11 inci sayfada) 
.......................................... • 

lzmirliler Ankaraya 1-2 
mağlôp oldular 

fzmir muhteliti, Profesyonel oyunculara karşı gösterdiği 
güzel oyunu dün oynayamadı 

Moskova, 7 (A.A.) - Dün gece 
Gorki'nin sıhhati hakkında nenredilen 
tebliğe göre, kalpte bütün gün çok bii· Ankara • Izmir maçından he~ ecunlı bir görUnOş 

Bir berber dOkkanında ondülAsyon kısmı {Yazısı 11 nci sayfaduj 

yük bir zaaf görülmüş, nabızbazı dn- Futbol Federasyonu tarafından hazır· lan takımlarımıc; n knr ı karşıya gelmeleri 
kikaalrda 120 ye kadar çıkmış, gayri lanan olimpiyat seçmeleri maçlarının An· derhal keı dini göstermiş, lıı:ıir takımı ka· 
muntazam ve bir çok defa gayri mah- kara, lzmir takımları arasındaki maçı dün dar Ankara, Ankara kadar l:mir de ayni 
··s bir hale elmiştir. Ciğer iltihabında Taksim atadyomunda büyük bir kalabalık derece hücumlarla birbırlerini 'oklamak 

l
~lu l . k: önünde yapıldı. suretiyle oyun bir müddet müsavi şekilde 
~.e~. eyış yo ur. • Ne olursa olsun oyun tarzları ayni o· (Devamı 11 inci sayfada) 



Sayfa SO.N 

rgiin ' Resimli Makale B Saygı a 

Sürekli bir kavga 

-

Meıhur fiİr Long· 
fellow der ki: « Ken· 

dine saygı gösteren 
İnsan, baıkalarından 

saygısızlık gönnez. f n. 
sanın kendi nefsine 
gösterdiği saygı, hiç 
bir silahın itleyeme
yeceği, bir zırhtır. ı> 

İnsanın kendine 

cadelenin safhalarını anlatıyor. 

B eş altı haftadır tel~raflar Filistin a· 

raplarının kıyamından bahsediyor 

,.e kah hızlanan, kah yavaşlıyan bir mü • 
Bu mü . saygı göstermesi; ki· 

bir taslaması, çalım 

•ma, bqkalannın iı

tibzaıile karıılanma

•ma imkan yoktur. 
Bqkalan ona dil u
utmağa cür'et ede
cek olsalar dahi bu 
taarruzları bota sider, 

1ahut büyük t&irin de. 
dili gibi, bu taarruz· 

lar veya İstihzalar O• 

nun kendine karıı 

18ıterdi.ii saygıdan 
8rdüğü zırha çarpar 

cadele Filistin arapları ile Filistin mandası· 

nı üzerine alan lngiltere devletinin müsel • 
lah kuvvetleri arasında vuku buluyor. 

Mücadelenin tarihi oldukça enteresan • 

dır. 

Büyük harp sırasında lngiltere, arapları 

O manlı devletine karşı kı kırtmak ve a· 
ynklandırmak lüzumunu hissetmiş ve ma· 

hut Lavrenslerin gayretleri sayesinde bu -
na muvaffak olmu§tU. O zaman arapları 

aldatmak ve kazanmak lazımdı. Bu mak· 
ıada varmak için hiç bir cazip ''ant esir • 

genmedi. Araplar müstakil yaşıyaeaklar, 
birleşik bir varlık. teşkil edecekler, araplık 

eski tarihini canlandıran yeni bir devlet 
kuracaktı. Araplar bu pek cazip vaatlere 

kapılarak lngiltere ile birleştiler ve onun 
muzaffer olmasına çalıştılar. 

İngiltere bir taraftan araplara bu cazip 
vaitleri verirken aene haıbi kazanmak en· 
dişesile başka bir kuvvetten de İstifade et· 

mek iatedi. 

Gerek Jngihere, serek Amerikada ya -

hudi unıutu kuvvetli ve zengindi. Yahudi
lerin emeli, millt bir yurt sahibi olmaktı. 

Aradıkları, eıki Romalılar tarafından ko -
vulduklan ve yer yüzünde dağılmadan ev -

ve] ıahip oldukları Filistinde milli bir yurt 
vücuda aetinnekti. Bu, yahudilerin tuihi 

bir emeli idi. lnailterenin bu emeli ııer • 
çekleıtirrneğe aöz vermesi, yer yüzündeki 

bütiln aiyonist yahudilenn canlarile, mal • 

larile lnailtereyı yardım etmeleri demek -

ti. 

Jngiltere bir tarahan araplara istiklal, di· 

ier taraftan yahudilere milli yurt vaade • 
derek bu iki unsurun da yardımını temin 
etti ve harbi kazandı. 

Yahudilere. Fili.tinde milli bir yurt te
mini ile arap istiklalini, arap birliğin ta -

nımak brbirine zıt ıeylerdi. Bunun için, fj. 
liıtine yahudi muhacereti başladı başlıyalı 

iki taraf türlü türlü ıekilletde didişiyorlar. 
Bu didiıme nihayet ıon iki ay zarfında teh· 
likeli bir boğuşmaya çevrildi. 

* Harp sonunda Filistindeki bütün yahu· 
dilerin sayısı 50,000 den ibaretti. Bugün 

'400,000 i geçmiıtir. Buna mukabil arapla· 
nn sayıaı 850,000 dir. Evı;elki sene Fi -

listine '42,000, geçen sene 61,654 yahu· 
di muhacir yerlqtirildiğine göre araplar 

yahudilerin bir kaç yıl içinde ekseriyet teı· 
kil edeceklerini, paralarına güvenerek ara· 
2iyi ellerinden alacaklarını, ve kendileri -
nin yahudiler hesabına yersiz yurdsuz ka· 
lacaklarını ileri ıürüyor, muhaceretin önü· 
ne geçmek istiyorlar. 

Buna mukabil lngiltere hükümeıi tut • 
tuğu siyasetten ayrılmıyacağını 11öyliyerek 
Filistine asker, tayyare, tank, mitralyöz 
yığmaktadır. 

Filistin arapları 650,000 kişiden ibaret 
oldukları ve Filiatin de avuç içi kadar bir 
memleket olduiu halde orada vuku bulan 
hadiselerin bu kadar derin akisler yap -
masının ıebebi, bu memleketin bin mil • 
yona yakın insanın mukaddes saydığı ma• 
kamalı ihtiva etmeli, ıonra bir Akdeniz 
memleketi olmasıdır. 

Bu Bu iki sebep Filistin hadiselerinin bü
tün dünya matbuatında pek mühim bir 
:nevki iıga) etmesine sebep olmuştur. 

Netice ne olacak) 

Bugün lngilterede araplar lehinde söz 
aöyliyen, yahudi muhaceretinin hiç olmaz· 
sa bir sene durdurularak vaziyetin tahkik 
edilmesini istiyen ve Jngilterenin yahudi -
lcre yurt vadetmeden iki yıl önce araplara 
hürriyet ve istiklal vadettiğini ve bunu İn
giltere namına General Henry Mc. Ma • 
bonun yaptığını hatırlatanlar vardır. Fa • 
kat bunun fngilıere tarafından bir ııiyaset 
olarak kabul edileceğini gösteren izler gÖ· 
ze çarpmıyor. 

Onun için Filistinde kqpan f ··cadele -
nin uzun bir zaman sürüklenip gideceğini 
tahmin etmek yanlıı olmaz. .,. 

satması, kabarması, 

veya baıkalannı bor 
görmeıi değildir. İn· 

sanın kendine röste
receği saygınm esası, 

hakkını ve haddini ta· 
nımaıı, kendini bil· 
mesidir. Böyle- bir a 
damın baıkası tarafın
dan gülünç ıayılma· 

(söz 
Tayyarelere gol 
Veren işaret memuru 

1 ' 

~ 
-~ 

-

iki gün evve1 Karaköy meydanın 
dayız .. tayyare sesi duyuluyor .. bütün 

gözler havada, ortada duran işaret me· 
muru da herkes gibi bakıyor. Tayya -

reler yaklaşıyor •. üstümüzden geçe -

cekler, işaret memuru beyaz eldivenli 

sağ e1ini gayri ihtiyari havaya kaldırı
yor, ve tayyareye elile: 

-Geçi 

l~areti veriyor. 

• *"' 
Edenin takınma~ latemedll stfat 

lngiJterenin hariciye nazırı Eden • 

den bahsedenler; ekseriyetle: 

- İngilterenin genç hariciye nazı -

rı 1 
Tabirini kullanırlar. 
Gazeteciler Edenin böyle bir gençlik 

sıfatile anılmasından memnun olup ol

madığını kendisine sormuşlardır. E -
den: 

- Ne çıkar, demiş, bana lngiltere -
nin genç hariciye nazın deyenler; de

sinler. 

- Ya yarın ihtiyarlarsanız: 

- O zaman da lngilterenin ihtiyar 

hariciye vekili demelerini isterim. Yal

nız istemediğim bir sıfat var: Bana 
lngilterenin sabık hariciye vekili de· 

mesinler de .. 

• * • 
Bira içen milletler eraaında 

Almanlar DçUncD gellyor 
Yukardaki serlevhayı okur okumaz, 

derhal, Almanya diyeceksiniz! Hayır, 
yanılacaksınız zira, Avrupada bira İç· 
mekte Almanları fersah fersah geçen 

iki millet vardır. 
Bunların birincisi, Belçikadır. Ve a

dam başına senede 310 duble düşmek
tedir. 

İngilizler jkinci gelmektedir. Adam 

başına 128 duble isabet ediyor. 
Almanlar ise senede 120 duble ile 

üçüncülüğü zor muhafaza etmektedir· 

ler. 

•e tahıiyetine, fÖbre
tine, vekar ve hayai-

7etine zerre kadar İf • 
leınez. 

Batkalarmdan say. 
Si bekleyen insan ev
•eli kendini saymalı· 
dır. 

ARASINDA) 
·- 4 

HERGüN BiR FIKRA 
Zamane çocuğu 
Arkadaşlarımızdan birinin henüz 

beş yaşındaki kızı Esin fevkalade zeki 
ve zekası nisbetinde de yaramazdır. 

Geçende, evlerine bir misafir ael
mişti. Çocuk, odaya gelip de misafiri 
selamladıktan sonra yanına sokuldu 
ve: 

- Beni kucağına alsana 1 dedi. 
- Neden, yavrum) Beni pek mı 

sevdin) 

- Hayır! Suratından bir şey akı

yormuş, senin .. ona bakacağım. 
Misafir hayretle sordu: 

- Ne imiş o} 
Esin: 

- Bilmemi dedi. Babam her ne za· 
man senden bahsetse: ((Onun yüzün
den aptallık akıyor!» der de .. 

Dünyada en çok 
Pegnir giyen adam 

laviçrcnin bir 

peynir fabrika -

ıında, her gün is

tihsal ediJen pey

nirlerin tadına 
bakmak için tu -

tulan bir adam, 

günde yüz - çe

f it peynirin ta -
dına bakarınıt , 

elli scnedenberi 

ayni meslekte olan bu adamın timdi • 
ye kadar 3000 franklık peynir yediği 
tahmin edilmektedir. 

Ağzının tadı bozulmasın diye bu a
damcağız, ömründe alkol kuHanmaz, 

cigara içmez, ve aabahları peynirlerin 

tadına bakmadan ağzına bir lokma ek

mek bile almazmıf. 
• • • 

•-,-----------• Fotoar•fh l•tlda 
R U LM A C A Parİste liseyi bitirmiş bir genç kız 

iş İstemek için bir çok yerlere mektup

lar gönderiyor, fakat bu mektuplardan 

hiç birine cevap alamıyor. Genç kız 
ümitsizliğe kapılıyor; yeniden ilk 
mektup yazdığı yerlere mektuplar ya

zıyor ve bu sefer hepsinden muvafık 
cevaplar alıyor. içlerinden kendisine 

en uygun şeraiti teklif eden müesse -

seye gırıyor. 

Genç kız işe girdikten sonra ikinci 

yazdığı mektuplann neden böyle te -
sirli olduğu, nişanlııı bir gazeteciye an

latmış, ve gazeteci, bunları gazeteye 

yazmıştır. 

Soldan saia: Genç kız fevkal&de güzel olduğu 
1 - Orta Avrupa milletlerinden biri, kadar da fotojeniktir. İkinci yazdığı 

atamak. 2 - Alın, bir çalgı &Jeti. 3 - mektuplara birer fotograf iliştirmiıftir. 
Resmi üniformalara konan san ıerit, üzün- • • • 

tüsüz. '4 - Oymak. 5 - ilaç, ayni. 6 - Leon Blumun gezeteclye cevabı 
Su, baskı, bir L ilavesile bir nevi kayık o- Leon Blum kabinesini teşkil ettik -
lur. 7 - Mezruat, bir s ilavesile Habeş re· ten sonra kendisile konuşan bir gaze• 
isi olur, beyaz. 6 - Sız manasına gleir, 
doktorlar. 9 - Nebat. 1 O - And, çok 
değil. 1 1 - Tok değil, isim, çirkin hare
ket. 

Yukandan atağıya: 
1 - Kumlu. 2 - Eşek bağırması. 3 -

Geçer, neticelendirme. 4 - Evlerdeki Ü· 

züm ağacı, sız manasına gelir. 5 - Oy -
mak, ev bölmesi. 6 - Bir B ilivesile se • 
vinç olur. 7 - Düzgünlükler. 6 - Bir ğ 
ilavesile iğne olur, mektupların altına a • 
tılır. 9 - Rezil etmek için bağırılan bir 
kelime. 1 O - Ödemek, çocuk. 1 1 - İçine 
sigara konur, su. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 
1 - Lokanta, kin. 2 - Ecdat, 3 -

Meyhane. 4 - Orman, batan. 5 - A • 

teci: 
- Siz, demif. kabinenizi çok az za

manda teşkil edebildiniz. 

Leon Blum gazeteciye cevap ver • 

mış: 

- Çok az zamanda değil, ben bu 

kabineyi teşkil edebilmek için doğdu
ğum gündenberi çalıfıyorum. 

d~~a·z~:ı.' 6' ~ Leke, ~ı:-·7_.:_· A:iJ:-hi. 

6 - Me. melal. 9 - At, ata. 1 O - U. 
isal, ma. 1 1 - Kalabalık. 

Y ukandan af&iıya: 
1 - Limonlu, al. 2 - Er, tak. 3 -

Kaymakam. 4 - Hademe, il. 5 - Ana, 
lııa. 6 - Ten, pil, ah. 7 - aceba, mala. 
6 - Azamet. 9 - Kartal, Lami. 1 O 
İt, araba, ak. 11 - iki, ilk. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Gazetelerde fU sarip havadisi okuduk: 
cı- Kızıltoprakta Yaver aia ıokağında 3 numaralı evde 

oturan Devlet Demiryollan buğday ıiloıu itçilerinden Şükrü
nün 14 yatındaki ollu Nail p•Jf!mbe sabahı devam etmekte 
olduğu Kadıköy 2 inci mektebe karnesini a1mağa sitmif .. Nu
mara kltıdmı alıp ta amifmı iyi derece ile geçti.tini anlayan 
kijçük yaramaz bu sevinci ile evine kotaiken Kutdili çayırında 

canbaz oynadığını görmüı, merak etmif. arkadqlariyle bera. 
ber elinde karnesi canbazı seyre kotmut- Canbazm hayret ve
rici numaralanna dalan Nail birdenbire çıkan tiddetli bir rüz. 
gara karneıini kaptırmıı ve kalabalık içinden bağınp haykıra
rak koımağa, karneyi kovalamağa bati.anut ve nihayet kala
balık içinde kaybolnıutlur. 

Çocuk bili bulunamamııtır •. 

lSTER iNAN iSTER iNANMA l 

Haairan ... 8 • 

Efendi Babandır/ 

Ermel Talu -

P azar günleri ben, sokaklarda gez· 

meyi sevmem. Ekseriya., ya evde 

oturup kitap okumakla, yazı yazmakla 
vakit geçirir veyahut ki bir ahbaba misafir 
gidip akşamı orada ederim. 

Dün, nasılsa, şehrin yağmurdan sonra· 
ki temiz manzarasına ve havanın tatlı se· 
rinliğine dayanamadım: Fatihe kadar, a· 
ğır ezgi, fıstiki makam. bir gezinti yaptım. 

Bana bu, yürümek için bir fırsattı. Zira 
İstanbulda vücudun muhtaç bulunduğu bu 
en basit idmanı yapmak muhaldir. Yüz a· 
dımlık bir mesafe İçerisinde insan kaza· 
nın her türlüsüne maruz kalır. Bozuk kal
dırımın üzerinde ayağı burkulmak, dört 
yol ağzından geçerken, havalanan toz bu· 
lutundan gözleri kör olmak, berber dük· 
kanından sokağa fırlatılan bir tas dolusu 
çirkefle baştan aşağı ıslanmak, pencereden 
atılan yağlı bir kağıt parçasını suratına ye
mek, çarptıktan sonra: ııVardal > diyen ha
malın sırtındaki küf eye takılıp elbisesi yır
tılmak, öbür yana baknraktan. gülle gibi 
kapıdan dışarıya fırlayan saygısız kahveci 
çırağı ile çarpışıp yere yuvarlanmak, köh
ne bir cumbanın altından geçerken tepesi· 
ne taıt dü,mek, lstanbul kaldırımlarında 
yaya dolaşmak mecburiyet veya gafletin
de bulunan zavallıların mukadderat ki·' 
taplannda önemli bir fasıl teşkil eder. 

lıte ben, dünkü gün bütün bu kötü ih
timalleri göze alarak gezintimi yaptım. 

Hava cidden latifti. Meğer İstanbul, 
temiz tutulursa, ne kadar da güzel oluyor• 
muıl Etrafıma bakma bakma, avare do
laııp dururken, şurada, burada, ikişer ü
çer kişilik gruplar halinde hafta tatilinin 
zevkini çıkarmağa çalışan halkın da hazar, 
arasına sokuluyor, sözlerine, latifelerine 
kulak misafiri oluyordum. 

Bir aralık, yarısı kahve, yarısı da şer
betçiye kiralanmış olan bir dükkanın önün· 
de durmak, soğuk bir limonata içmek iste• 
dirn. Şerbetçi bardağı yıkarken, kahveden" 
çıkan iki ki i ağız dalaıına tutuıtular. 

Birisi, ötekine haykırdı: 
- Sana ııöylüyorum, efendi! 

Bu hitaba maruz kalan, irkildi ve ce, 
vap verdi: 

- Efendi, babandır! 
- Ne demek istiyorsun) 

lı vahimleşiyordu. Bereket versın ağır 
baılı. pişkin bir adam olan bizim ıerbet

çi; bu: «Ne demek istiyorsun)» diye mu
anzının yakasına yapışan herifin kolundan 
tuttu, çekti .. 

- Öyle yal dedi. Neden öfkeleniyor
sun) Baban efendi idi .. ııen ise, bugüne bu· 
gün aBayı> sınl Bu adamcağız sana onu 
demek istedi. 

Bayıldım mantığa 1 

... .. --.. ·----
Biliyor Mu&unuz ? 

1 - Camı ilk olarak kimler icat etmiş· 
lerdir) 

2 - Osmanlı vezirlerinden Hezar Pa 
re Ahmet paşaya niçin e1Hezar Pare» la· 
kabı takılmı§tır}. 

3 - Apis öküzü nedir) 
4 - Roma imparatoru Neron"un ana· 

sının ismini bilir misiniz) 

(Cevaplan yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevapları 

- Ule devrinin meşhur şiiri Ne
dim lıtanbulun Beıiktaı semtinde Arap 
iskelesinde otururdu. 

2 - Erkeiini öldüren hayvan örüm· 
cektir. Di~i örümcekler kurdukları yuva· 
da bir müddet sonra erkeği öldürür ve ha· 
zan bir eş temin eder. 

3 - Amerikanın ismi, Kristof Kolomb· 
dan sonra dört defa bu yeni dünyaya gi· 
dip gelen Floransalı gemici Americ Vespu· 
ce' e izafeten konulmuştur. Uzun seneleı 

Amerikanın kaşifi olarak bu adam tanın· 

mıf, fakat bilahare Normandların ve Kris· 
tof Kolomb"un yeni kıt"aya ayak bastığı 

tesbit edilmiştir. 
4 ......- Ammon eski Mısırlıların güneı 

tanrısıdır. T eb şt·hrinde bir mabedde du 
rurdu. 
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· Ahnanyanın müstemleke
le rini geri alabilmesi mL. • 
kül bir İş gibi görünüyor 

P aristen sonra F ransanın 
Şimalinde de grevler başladı 

Grevci a ~eleler ye :li f ıbrikayı daha zorla işgal ettiler. 
Marsilyada da (1700) amele işlerini bırakmıştır 

Paris, 7 (A.A.) - Grevin bu pa - Yeni fabrikalar itgal ediliyor haksızlık olur. Ancak ameleye hitap e-
Z~r günü Paris'de yavaş .yavaş şiddeti- Paris, 7 Pas de Calais ma • derken onların ihtimal anlıyabilecek • 
nı kaybetmesi beklenirken birdenbire den amelesi sendikası, grev hare- leri azimkarane ve açık lisanı kullan • 

B ugün Avrupayı meşgul eden siyasi 

, Bartın, 7 (A.A.) - Bugün at yanşla- meselelerden biri de Almanyanın, 

rı münasebetiyle Ömer tepesinde toplanan her fırsattan istifade ederek ilk madde ih
,binlerce halk saat 11,30 da başlayan ve tiyacını ilen •.,Jrmek suretile eski müstem-

20 dakika süren tufanı andırır bora ve lekelerini geri almak arzusunu gösterme -
yağmur yüzünden, büyük bh felaket at· sidir. Bir senedenberi üstü kapalı bir suret
latmıştır. Fırtınadan tribünler yıkılmış bü- te ortaya alılan bu iddialı istek, Ren mınta· 
tün halk açıkta kalmış bunaltıcı yağmur kasının Almanya tarafından işgalinden -
altında müthiş bir panik olmuştur. insan· beri, günün başlıca siyasi mevzularından 
ca kaza ve zayiat yoktur. Zonguldaktan birini teşkil etmektedir. 
koşuya yolcu getiren iki motör de büyük Şurasını ehemmiyetle kaydetmek lazım· 
tehlike geçirmişlerdir. Bora ve yağmur ko- dır ki. bir kısım Fransız mahafili, sulhün 
şu sahasındaki haftalarca emek mahsulü temini ve umumi barış namına, Alman • 
tertibatı harap ettiği için yarışlar tekrar e- yaya ait olup Cemiyeti Akvam vasıtasile 
dilmeyecektir. muvakkat bir manda halinde Fransaya 

At yarışlarında tribünler 
yıkıldı, panik oldu 

eyaletlere sirayet etmiştir. ketinin avucunun iÇine almak maksa- mamıştır. 
Marsilya'da şeker tasfiyehaneleri a- dile 8 haziranda umumi grev ilan edil- Ümitler 

?1elesi ile Dok amelesinden 1700 kişi, mesi için bir emirname neşretmifltir. Paris, 7 (A.A.) - Yeni maliye na-
ışlerini bırakmwlardır. Tasfiyehaneler Armentieres'de amele, zorla yedi zırının dün umumi mesai konfederas
a?1elesi, bir fabrikayı işgal etmişler _ fabrikayı işgal etmişlerdir. yonu sekreteri M. Jouhaux ile yaptığı 
dır. Dok amelesi de Capscarse vapu • Grev, şimal mıntakasındak.i kanal - görüşmeden sonra grev meselesinin 
tunun hareketine mani olmaktadır • ların gemi ve sandalcılarına sırayet et- yakında halledilmesi ihtimali artmıştır. 
lar. miştir. Yataklı vagon amelesi de bir Bütün gazeteler, çıkmıştır. 

Filistinde grevler 
devam edecek 

devredilmiş olan bu müstemlekelerin geri 
iadesine taraftardırlar. Diğer bir kısmı ise. 
böyle bir fikri şiddetle reddetmekle kal • 
mamak ta, bu meselede alakadar bulu • 

Şimal mıntakasında da gece grev ha- çok istasyonlarda ve bilha~sa c:ılais ve Lille, 7 (A.A.) - Valenciennes ma-
teketi atrafa yayılmağa başlamıştır. Marsilya'da grev ilan etrı:ışler~ır. deni sanayi patronları consersiyomu 

Havre'da şehrin temizlik işleri bu Bir Fransız gazetesıne gore ile Arrondismanın 25 bin ameleyi tem· 

Emir Abdullahın gayretleri 
bir netice vermedi 

nan diğer bir takım devletlerin hattı ha • 
reketlerini misal olarak göstermektedir -

ler. 
Davanın mahiyeti hakkında bir fikir e• 

sabah yapılamamıştır. Paris, 7 (A.A.) - Echo de Paris, sil eden amele sendikaları murahhas -
Bununla beraber her tarafta iaşe iş- diyor ki: ları bir itilafname vücude getirmek 

leri ve gaz, elektrik ve su servisleri em- M. Blum'un yangına körükle git • maksadile müzakereler yapılması için 
-niyet altına alınmıştır. meğe çalışmış olduğunu söylemek bir mukavelename imzalamışlardır. 

Türkiye-Mısır Münasebatı/Fran~ız. Meclisinde 
hadıse oldu 

Nahhas Paşa: "İki kardeş milleti birbirine daha sıkı 

Kudüs, 7 (A.A.) - Maverayı feri
a emiri Abdullahın Filistin arapları ile 
Filistin hükumeti arasında bir anlaşma 
temini için sarfetmiş olduğu gayretler 
boşa gitmiştir. Arap murahhaslar, e • 
mirin tekliflerini kati surette reddettik
lerinden hiç bir netice elde edemeden 
Amman'dan dönmüşlerdir . 

dindbilmek için, evvela bu müstemleke 
parçalarının neler olduğunu, kimlerin el
lerinde bulunduğunu sıralamak faydası.ı 

olmaz. 
19 14-1918 harbi ilan edilmeden evvel 

Almanyanın müstemlekeleri şunlardan iba· 

retti: 
1 - Afrikada: Garbi Afrika Almanya· 

sı denilen Togo ve Kamerun, cenubu gar• 
bi Almanyası denilen Damaraland ve Na• 
maraland topraklarile, şarki Afrikada Tan• 

bir surette bağlıyacak olan bir muahedeyi adeta 
bir Mısır meselesi addediyorum ,, dedi 

Saylavlardan biri M. Blum'a 
"Yahudi,, diye bağırdı 

Bu sebepten dolayi grev, devam e -
decektir. 

Trene Süikaat ganika arazisi. 

Kudüs, 7 (A.A.) - Çok ehemmiyetli 2 - Okyanusta: Karolin, MareşaL 
Yeni Gine, Bismark, Samoa, Maryan, Sa· 
lomon ve Jilbert adaları. Kahire, 7 (AA.) - Başvekil Nahhas 

Paşa Anadolu ajansının Kahire muhabi-
kün dehasının takdirkanyım. f ki kardeş 
milleti birbirine daha sıkı bir surette bağla• 
yacak olan bir muahedeyi adeta bir Mısır 
meselesi addediyorum. 

Pa · 7 (H A) M BI olmamakla beraber arapların Aiddet 
rıs, ususı - . um mec- . . • 

1. t b · · k k b" k hareketlen devam etmektedır. 50 gün-

rini kabul ederek a§ağıdaki beyanatta bu

lunmuştur: 

ıs e eyannamesını o ur en ır ta ım 
hAd' 1 l w h M \! l denberi devam eden vaziyete yakında a ıse er o muş, sag cena tan . a. . . . w• •• • • • 

l t M BI • y l d" ded·w• d bır nıhayet verıleccgı umıdı yoktur. Bı-

3 - Asyada: Kiyau - Çeu. 
Bugün bu topraklardan: 
1 - Yeni Gine Avusturalyanın; 

«Kardeş Türkiye vakayiini pek yakın

dan takip ederim. Bir aralık adeta harita

dan silinmişken onu yalnız askeri değil, 
her sahada kurtaran ve yükselten Aıatür-

İngiliz • Mısır muahedesinin Londrada 
fevkalade komiser tarafından yapılan te

maslarla İyi bir neticeye varacağını dmit e
derim ve eminim ki Mısınn istiklalinden en 
ziyade memnun olacak Türklerdir. 

e . um a: « a lU rn ıgın en A . . . . 
.. ··1t•• k t G·· ··ı .. .. . Jd lakıs arap grev komıtesı, memleketın guru u çı mış ır. uru tunun şm et· . 

1 · .. · H J • •1 ekonomık hayatını durdurmak maksa-
2 - Salomon adalannın bir kısmile Sa

mon ve saire: Yeni Zelundanın: 
enmesı uzerıne eryo ce seyı tatı et· . . . 

k b · t" d ı : 1 t dıle grevı genışletmek için bütün kuv-me mec urıye ın e ıca mış ır. . 
C 1 t k ld w M BI '\etıle çalısmaktadır. Her gün atılan 

3 - Şarki Afrika müstemlekesi, cenubt 
Afrıka hukumetinin; 

-~~------------·-.------------~-~ İtalyada Krallığın 
Yıldönümü 

lngilterenin 
müdafaası için 

Romada Kralın önünde Eden lngiliz delikanlılarına 
geçit resmi yapıldı hitap ediyor 

Roma, 7 (A.A.) - ltalya kralı, be- Londra, 7 (A.A.) - M. Eden şim-

e se e rar açı ıgı zaman . um · . 
k · · d M H bomba ve açılan kursun ateşlerıne dün 

cevap verme ıstemışse e . eryo: . b" d h ' •ıA d") . 
HAd' · b" h il d w · d . yenı ır unsur a a ı ave e ı mış ve 

<' a ıseyı ızzat a e ecegım)) eınış L"dd .1 H f d b" · d"" 
1 • 1 d "dd ı· .. ı a ı e ay a arasın a ır şımen u-

ve M. Val et ıle ara arın aşı et ı mu- f k"" .. .. .. b h d"I · 
k 1 l t 

er oprusunun er ava e ı mesıne te-
na aşa ar o muş ur. bb"" 1 y 1 · 

Misafir Nazır 
Yugoslavya Nazırı dün 

Halkevini gezdi 

şe us o unmuştur. anız trenın ma-
kinisti ~üpheye düştüğünden bu le • 
şebbüs önlenebilmiştir. 

Bütçe ifşaatı 
taberinde mareşal Badoglio olduğu diki ahval ve şeraitin gayri müsait gö -
halde Roma garnizonuna geçit resmi rünmekte olmasına rağmen silahların ---
l'aptırmıştır. Bu geçit resmi İtalya kral- tahdidi ve azaltılması için müsait bir Ankara, 7 (A.A.) - Şehrimizde 

Avam Kamarasında 
T oma sın istif ası istenecek 

1 " f k k b f h bulunmakta olan Yugoslavya devlet ıgının teşekkülünün yıl dönümü mü- ırsat çı ar çı maz u ırsattan emen 
nasebetile yapılmış ve büyük bir kala- istifade edilmesi mütaleasında bulun- nazırlarından Şevki Behmen ve refika- Londra, 7 (A.A.) - Parlamento 
balık hazır bulunmuştur. maktadır. sı bugün öğleden evvel sureti hususi- müzakerelerinin başlaması zamanı 

ftalyada nehirler taştı M. Eden'e şimdiki halde dünyanın yede .~rman çiftliğini gezm~ş!erdir. yaklaşmıştır. Şimdi efkarı umumiye • 
her tarafında yeniden silahlanma ce- Saat 13,JO da Yugoslavya sefırı na • nin dikkat nazarı Avam Kamarasında 

. Roma, 7 (A.A.) - Po nehri, Pla- reyanı alıp yürürken İngilterenin atil zır ve refikası şerefine Anadolu klü - C<bütçe ifşaatı» meselesi hakkında tah-
18ance yakınında taşmıştır. bir halde durması .kendisi için m~um bünde bir öğle yemeği vermiftir. Zi • kikat yapmış olan mahkemenin karar· 

Fena havalar, Piave nehrinin de fe- t. l · d mı· ııtı"r yafette başbakan ismet fnönü, dış iş- ları ile bu meseleye müteallik vesika-. . ne ıce er verır, e Y • 

l'ezan etmesıne baıs olmuştur. F revise Nazır, bu zihniyet dairesinde efkarı leri bakanı Tevfik Rüştü Aras ve n,\ • ları tetkik eden hukukşinasların vasıl 
lnıntakasında şiddetli fırtınalar. olmuş- umumiyeye ve patronlara hitap ede· fia bakanı Ali Çetinkaya, Yu?an.' Ro- oldukları neticeler üzerine yapılacak 
tur. Lutranoda tarlalarda mühım ha • rek delikanlıların kara ordusunda 88• manya ve Çekoslovakya elçılerı, dış müzakerelere matuf bulunmaktadır. 
&aratlar olmuştur. hilleri tayyarelere karşı müdafaa için işleri bakanlığı erkanı hazır bulunmuş- Kanunşinasların ver .. ecekleri kar~r 

Negü.s /ngilteregl 
Terle edigor 

yapacakları antrenemanları her suret- lardır. her ne olursa olsun parlamento eksen-
) t shil etmelerini istemiştir. Yugoslavya devlet nazırı Şevki Beh- yetinin M. Thomas ile Sir Alf Butfun 
e e men ve refikası öğleden sonra at ya - istifalarını müttefikan istiyecekleri 
Boğazlar Kon/eran8ında rışlarında bulunm~lar ve onu rniitea- tahmin olunmaktadır. Ancak M. Tho • 

4 - Ruandn ve Urundu topraklan Bel· 

çikanın; 
5 - Togo ve Kamerun adalarının bir 

kısmı İngilterenin; 
6 - Togo ve Kamerun adalarının di • 

ğer bir kısmı F ransanın: 
7 - Tanganika lngilterenin; 
8 - Karolin Maryan, Marepl adalan 

Japonyanın. 

Mandası altında bulunmaktadırlar. 
19 3 3 yılı martında Cemiyeti Akvamdan 
ayrılan Japonya, kendi mandası altında 

bulunan adaları Cemiyeti Akvama iade 
etmesi istenince, bunları, Cemiyeti Alr. -
vamdan değil, 191 4-1916 harbinden son· 
ra dünyaya keyfi bir düzen veren dört 
devletten hediye olarak almış olduğu ce • 

vahım vermiştir. 

Almanyanın diğer müstemlekelcrini el• 
]erinde bulunduran İngilizler, Yeni Zelan
dalılar, Avusturalyalı ve Belçikalılar d .. 
müşabih bir mantık yürütmüyorlarsa d .. 
ellerindeki toprakları geri verecek en u
fak bir emare izhar etmiyorlar. Bu şartlar 
altında Almanyanın İstediği müstemleke -
!erini tekrar geri alabilmesi her halde ko• 
lay olmıyacaktır. Bu işe Cemiyeti Akvam 
da müdahale etse ve alakadarlara, elle -
rindeki rehineleri geri vermelerini tavsi • 
ye eylese, gene sözünü dinletemiyecektir. 

Selim Rqıp londra, 7 (A.A.) - Negüı'ün etra· 
fında bulunan zevatın bildirdiklerine gö
re, imparator Cenevreye gitmeyecek ve 
Milletler Cemiyeti nezdinde kendisini tem· 
lil etmek üzere bir hey" et yollayacaktır. 
lznparator, bir ilci haftaya kadar lngiltere
>i terketmek niyetindedir. imparator lı
~renin daha teıbit edilmemiı olan bir 
'-'&halline gidecek ve orada oturacaktır. 

vanan Murahhas/arı kip Halkevini gezmişlerdir. Burada mi- maa'ın Derby müntehiplerinin kendi 
ı • safirlere Halkevi hakkında izahat ve- hakkındaki teveccühlerine güvenerek 
Atina, 6 (A.A.) - Yunaniatanı rilmiş ve kendilerine Halkevleri neşri- yakında yapılacak kısmi intihabatta 

Montreux Boö-azlar konferansında dış k il k · ·ı 1 k h ı k d • yatından birer o e sıyon verı miş • namzet iğini oyması i tima i yo e-
bakanlık m-nel direktörlerinden Mav· "ld" 

0 - I ed tir. ğı ır. 
rudia ile Paris elçisi politia temsi e-

Alman Murahhası döndü 
Berlin, 7 (A.A.) - M. Ribentrop, 

dün T empelhof tayyare karargahına 
gelmiştir. 

ceklerdir. 
~-------
Yeni Bolu Sayla· ı 

Yunan memurları Ankara. 7 (A.A.) - c. H. P. ge· 
nel sekreterliğinden : 

teşkilatı Jagvv edildi 8of olan Bolu saylavJığına parti -

A m·ızce aday gösterilen eski Bern elçisi 
tina, 7 (Hususi) - Dün bütün 

rn··dd Cemal Hüanü.~y~rli~i .ile_~~!~ıwtir. 
u eiumumilere memleketin her ta· -- -

~~.fınd.aki hükumet memurları teşek • verilmiftİr. 
atull Yunan donanınuının manevralan erınin lağvedilmesi emri verilrnis-
tir. ' Atina, 7 (Hususi} - Başbakan Me-

24 K ili taksas deniz bakanlığına giderek do -omüniat adalara gönder· ·yor 
Atina, 7 (Hususi} _ Selanikteki nanmanın f yonyen denizinde yapaca· 

Rrevde k l I beb" t gw 1 yaz manevraları hakkında donanma an ı çarpışma ara se ıye .. .. .. 
;erdikleri tahakkuk eden yirmi dört baışkumandanile goruşmuf ~e m~lne.v-
~~lllünist amelenin Ege denizindeki ralara ait bazı teferruat tesbıt edı mış· 

uçuk, adalara nefyedilmesine karar tir· ı' 

iki 
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içinde 
bitenler 

24 Saat 
olup 

Bursa da ağaçlar katliam mı 

Haziran 8 
= 

1 
ed· iyor? 

Umraniye 
Köyünde 
Atatürk büstü Sıcakların tesirinden ola

cak, şehirde kavgalar arttı 

Ankara - İstanbul 
Hava seferleri 
Dün yapılamadı 

Bıırsadnn Cezmi isminde bir okuyucumuz tır. Helanın duv&nna da halka satılan ma· 

Açılış merasimine civardan 
bütün köylüler iştirak etti 

F k b 
yazıyor: rullar yığılır. 

a at ir çok kimseler 
ı 

-- Bursa güzel ~hirdlr, tahiri şehirdir, 2 - Bursadakl nğaçlar gun geçtikçe ha -
Dün gece saat 21,30 da Çubukluda stanbul Üzerinde uçtular kaplıca şehridir. Fakat maalesef bakımsız bir rap oluyor. Mütemadiyen nğaç katllfunl ya-

Muhacır mahallesinde arabacı Raşit şehirdir. Bu bakımsızlıklardan bir kaçını sa- pılıyor. İşin garibi insafsız kesilen bu ağaç-
Üsküdar kaza kaymakamlığı, C. H. ile ayni mahallede 3 numaralı evde o- Ankara ile İstanbul arasında yapı - yıyorum: Iarın yemyc~u bir halde §ehirde göz göre 

Partisi ve köy halkının yardımile vü- turan arabacı İsmail arasında kavga lan hava seferleri ilk defa olmak dün - Fidan hanının pazar yerinde bir hela göre satılmasıdır. 
d t . ·ı Atatu'"rk b" t'' ·· d''n k J ·1 k d d 1 ·ı havanın muhalefeti yüzünden yapıla- 3 - İnegcildc et 25 kuruşa satılır. Halbuki cu e ge ırı en us unun u çı mış, smaı ar a atını san a ye ı e A k d f l l vardır. Sebzecilerin sergi kurduklan mey -

Umraniye köyünde büyük bir mera- başından yaralamıştır. mamıştır. n ·ara an stanbu a ge e - burada 4.Q kuruştur. Butun bunlardan bnş4 
k I t h k . k l dan bu helll yüzünden nefes alınımyacak ka- ka bir çok bnkımsızlıklar vardır ki, Bursa .. 

simle küşat resmi yapılmıştır. * Cibalide odun iskelesinde Kade- ce o an ayyare are et etnuş en yı -

M 
. d . k l d b' k 1 dırım tehlikesı· go'"ru"ldu''g~u··nden gerı' dar berbat bir amonyak kokusile kaplanmış- nın güzelliğini gün geçtikçe kaybettiriyor. 

erasım e cıvar öy er en ır ço mi hayır kayığında tayfa Bolulu sma-
halk, Üsküdar kaymakamı Liitfi, köy ile ile Mardinli Mehmet Ali bir alacak dönmek mecburiyetinde kalınmıştır. ~ - ___,,,,,.... 
parti başkanı fik Hhava Kurumu yüzünden kavgaya banlamışlar, Meh - Merkezden verilen bir emirle İstanbul- Doktorumuzun cevapları Şehirde satılan buzlar niçin 
ba.şkanı Adil, Çocuk Esirgeme Ku - met Ali lsmaili odunla başından yara- dan da Ankaraya posta hareket etme- l\Ialatyada z. Bankta Oktaya: kontrol edilmiyor 

b k C 1 1 K k] h 
· t - Hastalığınız tetkike değer bir kan bo -

rumu aş anı e fi ve ısı ı na ıye lamıştır mış ır. Yaz geldi. Şehlı'de buz snrfiyntı gün geçtik· 
müdürü hazır bulunmuşlardır. * B~lıkpaZ9\J6lda aandalcılık eden Fakat buna rağmen tenezzüh mak - zukluğu gö~teriyor. Dahilen :odofreşin ve u- çc artıyor. Sıcaklardan yalnız kahveler, gn· 

ılk k f k
.. 'h · h · • d"l I d d' k k l rofreşin llaçlnn kanı ve böbrekleri ha -

on eranıı oy ı t~y~r eyetı a- zafranbo1ulu Mustaf oğlu Rasim ile sa ı e gezen er ~ e ı ~e ço . . o - reketc getirmek ve tazyik etmek lazımdır. zlnolar, birahaneler değll, h.'ılk ta evi lçln 

zalarından Tevfik vermıştır. Bundan hemşerisi sandalcı lsmail kavga etmi.ş~ muş ve adeta hır tehacum halını al - Bir seri de Sandase ttnelerlnden adale için külliyetll mlkdarda buz mübayaasına baş· 
ıonra sıra ile ihtiyar heyetinden Ayşe, ler, İsmail Rasimi başına zencir vurul- mıştır. Sabahtan akşama kadar İstan- zerkettirinlz. Kaımtı sizde asabı bir ladı. 
kaymakam Lt\tfi, köy mektep mual - mak suretile yaralamıftır. bul üzerinde uçu~lar yapılmıştır. itiyat ta husule ıetırmtştlr. Geceleri yatar - Fakat ne gariptir. Şehirde buz satışında 

1 d K b ı hiç bir inslcnm yoktur. Fiyatlnn herkes Is • 
lim erin en hım irer söy ev ver • * Kadıköyünde Çanakkale soka - lıen Nevropatin ainlr ıurubundan ayda S - 4 

K 1 H ft tediğl gibi kullanır. Meseli\ şehir dabillnde 
mişler ve bu meaut aünün kalplerinde aında bakkal Hüseyı"nin yapısında a~ iZi ay a ası şişe, hnttada iki gön tasna ııc kullanaoaksı-., buzun kilosu beş kuruştur, şehir bariclnde 
bıraktığı heyecan içinde Atatürkün, melelik eden Alı' oğlu Hasan amele Sa- du·· n bı.ttı• nız. Tuzlu ve baharlı yemekler yağda kav - ise 10 kuruşa satılır. 
Türk milletinin ve ordumuzun ebediy- lim oğlu Zühtü tarafından döğüldü - rulmuş et ve soRanlı yemekler, pastırma ve Belediye her sene buz nakli ve tevzi ışını 
ye baAaman için yüksek temenniler- öünü iddia tderek zabıtaya müracaat 1 H · · .. ·· d b · suçu!~ yemiyeccksinm. Havza kapılcalan ııı- yen1lcr ve bu ekslltme~e konur. Nakil ve 

Y " azıran pazartesı gunun en erı bi k .. k . tl .. bl k ıı .. d 6 

de bulunmuflardır. etmiştir. devam etmekte olan Kızılay haftası u ur u r ap caya on beş gun evam dağıtma işini üzerine alnn zat şartname ah· 

M
.. k'L - k tr t f d * H d M edeceksiniz. Ynz olduğu zamnnlar da meta -
utea tocn or es a ara ın an ça- ay arpaşada seyyar satıcı us- dün nihayete ermiştir. Hafta zarfında 1 11-. dan .. ...~•nız 1· ta bul ı 

ı l 'kl•l ·1 b.. .. ·· · d vacc ucın surece.aru . s n a ge -
ıınan atı a martı e ustun uzerın e- tafa oğlu Recep yine seyyar satıcı Ali kaza ve nahiye şiibeleri tarafından bir dlC;inlz bir znmanda kan muayenesi yaptırı-
ki örtü kaldırılmış ve ilk mektep tal:- ve arkadaşları ile kavga etmiş ve zabı- çok müsamereler verilmiş "Ve tezahürat nız. · 
belerinden üç yavru çok alkışlanan bı- taya baş vurarak döğüldüğünü iddia yapılmıştır. Bu yıl kaza ,ubeleri da _ nursacla E. Nurlye: 

kfunına riayet etmesi, buzu yüz paraya her 
yerde bulundurmnsı lfızımdır. 

Böyle olduğu hnlde buz niçin beş kuruştur, 
~hlr haricinde de neden 10 kuruşa satılır?. 

rer şiir okumUflardır. etmiştir. hilinde en canlı faaliyet gösteren Fa _ - Ayaklarınızda Qffune blr deveran te- saat kum banyosu ynpacaksınız. 
Komşu köyl r ve köy büyükleri ta· * Ortaköyde Polanna sokağında ~2 tih Kızılay kaza şubesi olmuştur. Haf- şcvvüşünden ileri geldlAi kanantinl veriyor. Bu tednvl tçlı'ı tavsiye ettiğim lll'lçlardau 

rafından büste çelenkler konulmak su- numarada oturan mürettip Yani diin tanın hemen her gününde Kızılay için lJodo freşin) il!oından günde ve iki defada üç şişe kullanınız ve neticeyi blldirinlz. 
retile merasime nihayet verilmiş ve karısı ile kavga etmiş ve bu yüzden muhtelif propagandalar yapmış, müsa- on beş damın yemeklere başlarken biraz su üsküdarda ecz.-ıcı T. s. ye: 
davetlilere köy bahçesinde çay ikram müteessir olarak evinin merdiveninde- mereler vermiş, tezahüratta bulunmuş- içinde alırsınız. Ya\a.rken de yarım fincan - Yazılarımız tamnmen tecrubeye lstına\ 
edilmiRtir. Bundan baıı:ka zengin prog· ki camekAnı yumruklarken bileğinden tur. Dün de hafta münasebetile ine şekersiz ıhlamur lwnrlatırsınız ve lçlne etmektedir. Tavsiyeme riayet ederseniz ümit 

Y • Y • • • • h f'f l · . . . . y <Nevropatin) ismindeki Binir "Urubundan iki d i kl i .. , d d ~•-•" Mn flh -ramlı bir kır eğlencesı tertıp edılmış ıse a ı çe yara anmwtır. f atıhtekı şube bınası Önünde büyük bir +ntlı k ğ k ft"' l i ız"' C er m Sı..ua e e Crouıu.. nma egct 

* Y 
'ld' k y v k v • • ""' aşı ı oyar- çers n . biinyenlzde baklayı hazmedcmiyecek kndn:r 

d h ·· d · l' w • b a eşı ıre te aver aga so agın - merasını tertıp edilmiştir Merasime e avanın musan esız ıgı u progr - . . . . . . · Baharlı, fazla t~u. ve ekşlll yemeklere blr ifrazat kusuru mevcut ise muayene edil· 
mın tatbikin imkan bırakmamıştır. d~. Hasban ha~ının ıkınc: katında ~e~- sa~t ~4 de ı~faıye bandosunun çaldığı perhiz edeceksiniz yazın otuz gün deniz ban- meniz lazım gelir. 

zılık yapan Alı Osman oglu Hamdı ış lstıklal marşıla başlanmıftır. Parti baş· yosu alacaksınız banyo müddeti on daki - Günlük sütunumuzdakl Çilek kuru ynzımı• 
Posta, Telgraf ve Telefoncuların başında üzerine fenalık gelerek yere kanı kısa bir söylevle toplantıyı açmış kayı geçmıyecek, arkasından guncııte yarım zı okuyunuz . 

düşüp bayılmış ve ka,ından yaralan - ve sözü Kızılay Fatih başkanı Rüştü- -..+•••~••••••nu••••·~~u•++••••••·~~·· .... ~•••• .... ••n••-• .. 
yılhk kongresi mıştır. ye terketmiştir. Rüştü nutkunda hal • Olçuler muayene edılıyor Fılıstm bızden mal ahyor 

lstanbul Posta, Telgraf ve Telefon Kazalar kın Kızılaya gösterdiği samimi alaka- Ölçüler kanunu mucibince her iki Filistinin Tel Aviv şehrinde açılan 
memur ve müıtehdemleri teavün ce - Gümüfsuyundan Kahataf iskelesi - dan dolayi müteşekkir kalındığını söy- senede bir yapıl n muayeneye devam sergide, pavyonumuz, büyük bir rağ-
miyetinin yıllık kongresi nihayet dün ne bir dikit makine i ıötürmekte olan !emiştir. edilmektedir. Belediye bu iş için 4 me- bet görmüştür. Sergi?e, Türk Ofis ta· 
yapılmı , münakaşalı bir surette üç sa- hammal Mehmet oğlu Süleymanın sır- Bundan sonra fstanbul 19 uncu mur ayılmıştır. Bu memurların yanın- rafından teşhir edilen hububat kollek
atten fazla devam etmiftİr. tındaki makine yere düşmüş, Siiley - mektep talebelerinden Muzaffer Kızı- da birer yardımcı memur da vardır. Is- siyonu nazarı dikkati celbetmiş, Filis -

Dlinkü kongrede ba kanlığa Bedri, man hafifçe başınd n yaralanm~tır. laya kartı duyduğu hisleri mini mini tanbul bu iş için, Kadıköy, Beyoğlu, tinin, bu sene, memleketimizden, mü· 
kAtipliklere Selim ve Kadri seçilmiş • * Dün saat 14- de Dolmabahçede zekasile çok güzel tasvir etmiş ve halk Fatih, Beyazıt olmak üzere dört mıntı~ him mikdarda buğday almasına vesile 
kr, hir buçuk yıldır cemiyetin ha,ın _ 219 numaralı Ortaköy - Aksara~ tram- tarafından pek çok alkışlanmıştır. Mu- kaya ayrılmıştır. Bütün ölçüler ağus - olmuştur. 
d bulunan idare heyetinin yıllık ra • vay arabasından yere atlamak ısteyen zafferin sözlerini müteakip yine itfa - tos nihayetine kadar damgalanmış o - Filistin firmaları tarafından, buğ • 

. 
1 

k be h t' . d'ğ. Tirebolulu Ali oğlu Mehmet yere düş- iye bandosunun çaldığı 10 uncu yıl lacaktır. Damgasız: ölçü kullananlardan day almak için müracaatlar vaki ol -
porı e, mura eye ın1ın velrd ık~ müş, başından yaralanmıştır. Yaralı marşile merasime son verilmi~tir. Me- bundan sonra alır cezalar alınması ka- muııtur. Yumurtalarımıza da talip çık· 
rapor okunm '' bu arada stanbu a ı d k I b 1 k b h Ik k T hastahaneye kaldırılmıftır. rasim e a a a ı ir a .. ütlesi, rarlaştınldığından müracaatlar artmış- maktadır. 
cemiyetin de Ankarada (Biriktirme ve *Dün gece saat 20 de Büyükdere C. H. P. Fatih, Eminönü kaza heyet - tır. ---------------. 
Yardım sandıjı) ıihi daha müımir bir caddesinden geçen 1514 numaralı 0 - Ieri ile bir çok Kızılaycılar hazır bu - Beyoğlu mıntıkasında 4500 esnaf Bu ölçülerden ancak 1800 kadarı 
şekle sokulması kararlaştırılmıntır. tomobil vatman KA.milin oğlu 12 ya - lunmuştur. ölçülerinin damgalattırılması için mü- şartlara uygun görülmüş, diğerleri bat-

Gelecek cumartesi günü saat 2 de ~ında Sabahaddin iıminde bir çocuğa - - - racaat etmiştir. tal edilmi;}tir. 
bir içtima aktedilerek yeni idare heye- çarpmış, Sabahaddin hafifçe yarala _ Bir Leh panayırı --··-·••• .. ••·--•••••••• ... ••••••••• .+••••• .. ••••• -·••• ... 
ti dinlenecek ve cemiyetin hesap bilan- narak hastahaneye kaldırılmıştır. Polonyanın Vilna şehrinde yirmi iki 
çosu okunawtır. Cemiyetin memur Palto Hırsızı temmuzdan beış ağustosa kadar devam 

.. t hdemler• daha faydalı olma- edecek bir panayır açılacakt•r. Be,.•nel-ve mus a ~ Kumbaracı yoku unda 85 numara- • J 

· · d areler araştırılacaktır milel mahiyette olan bu panayıra, bir ıı ıçın e ç · lı evde oturan Behçet üç gündenberi 
D.. k'' kongrede eskı' ı"dare heye • çok memleketler iştirak edeceklerdir. 

un u misafiri bulunan Tevfik tarafından 
tinden Ekrem, İlhami ve Behçet çekil· bir paltosunun çalındığını iddia ederek Şehrimizdeki Polonya general kon-

. · h y t reislig~ ine yine eski soloslugw u alakadar Türk firma1arile 
mış ve yenı e e :zabıtaya müracaat etmİftİr. 
reis Neş'et azalıklara da 'Bedri, Selim Vilna panayırına iştirakleri için tema-

K d 
·1 . l d" Sarhof Niriaı sa başlamıştır. 

ve a ri seçı mış er ır. Üsküdarda Selamsızda Cuma soka- --------------, 
Dün de 400 seyyah geldi ğında 28 numarada otUrC)n rençper Is· 

mail oğlu Rauf sarhof bir halde nara a- ; Nöbetçi 
Eczaneler 

Dün öğleden sonra Alman bandıra
lı Zeleren vapuru ile şehrimize dört 
yüz seyyah ıelmiştir. Gelenlerin bir 
kısmı Yalovaya gideceklerdir. 

tarken yakalanml§tır. 

Evkaf emlakinin icar kıymetleri 
Evkafın tahtı tasarrufunda bulunan 

ye icara verilen emlakin icar kıymetle
ri de son günlerde haylice dü\ikünlük 
göstermekte ve müstecirlerinin şikfı -
yellerini mucip olmaktadır. 

Evkaf müstecirlerinin kaffesinin şi
kayetlerini nazarı dikkate almağa baş
]amıştır. Fakat mevkileri itibarile kıy
metlerinin indirilmesi doğru olmıyan 
yerler de müzayedeye çıkarılmakta 

dır. 

Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
lıtanbul cihet indekiler: 
Aksarayda: (Etem Pertev). Alemdar· 
da: (Esat). Bakırköyünde: (Hilal). 
Beyazııta: (Belkis). Eminönünde: 
(Salih Necati). Fenerde: (Emilyadi). 
Karagümriikte: (Suat). Küçükpazar -
da: (Hasan Hulusi). Samatyadıı: 
(Teofiloı). Şehremininde: (Nazım). 
Şehzadeha~ında: (Hamdi). 
B~yoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (Merkez). Hasköyde: (Ye
ni Türkiye). Kasımpnşada: (Turan). 
Sarıyerde: (Asaf). Şi!llide: (Merkez). 

Yarm 350 seyyah geliyor Taksimde: (Mntkoviç. Kemal Rebul). 

t ·1· b d l A d St dl Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
ngı ız an ıra ı ran ora ar a ı Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 

transatlantikle yarın sabah şehrimize (Tanaıı). Kadıköy Pnzaryolunda: (Ri-
Orta Avrupadan 330 kadar seyyah ge- fat). Modnda: (Sıhhat). Üsküdar Çar-
lecekt ir. Vapur ertesi günü gece saat şıboyunda: (İttihat). 
·1 de Napoliye hareket edecektir. !_;::::.;.;;~~~~~-------• 

2 ve 20 komprimelil< ambalajlarda bulunur. 

~~§Bl§I Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

li§in timsali olan EJ3ı markasını arayınız 



MEMLEKET HABEilLERJ1 

Urfa üç dört yılda mamôrl 
bir belde oldu 

Yeni bir mezbaha ile WiJik bir otel Ye sinema binua 
.J§llch. Dar çaqalar ......... i, H.UliinaltiMD pli 

IJan7o _ ........ ..... 

Sivas köy Mektepleri 
Köy yab ~u.leil iyi aelieel• alındı. Gelecek 

sene bir •ııtf Claba ill•e eclilecek 

... 

Fabrikanın açılma merasimi 
ae Yakıt ya~lacak 



• 
6 Sayfa 8 QN P O STA Haziran 8 

" Son Posta ,, nın müsabakası : 

Amerikada aleyhimizde 
çalışan Ermeniler var ... 

"-Türkiyede yağmur yağar mı? Kadın
lar neden sokağa çıkarılmazlar ? ,, 

Amerikaya ilk ayak basan bir Türke bu garip sualler 
soruluyor ... Türk düşmanı Ermeniler bizi kötülemek 

için her çareye baş vuruyorlar 

40 Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo 

Amerikada otomobil bolluğu 

Palo Alto (Hususi) - Ne lstanbula ıe- Ben bittabi ıuallerine acı acı gülüyo -ı 
len bir Holivut yıldızı, ne İngiltereye ayak rum ve onlara Hus milleti, miladın dokuzuncu asrında lslavların, Hazar 
basan firari Habeş imparatoru, ne de uıa- - Şimdi, diyorum, maskelerini çoktan ve Norman Türkleriyle karışmasından meydana gelmifti. 
ima gönül veren bir zamane prensesi Ame- çıkaran Türk kızlan, <<Afrika Kartal» lan· Normanlar dokuzuncu ve onuncu aıırda Baltık denizi ya· 
rikaya giden laalettayin bir Türk kadar na bulutlar araıında kanat çırptırıyorlar. lılarından Avrupanın Garp sahillerine iıtilalara baıladıkları 
geniı bir tecessüs ve alaka uyandıramaz. Ve Türk kızlannın çoktan müzelere attık- sırada, Varag Boyunün reisi büyük Rurik de, 862 de hafif 
Bunun içindir ki ben, buraya geldiğimden· lan o maskeleri aıırıp suratlarına taka • gemilerden mürekkep bir filo ile Baltık denizine dökülen ır
beri, :ziyaretçi kabul etmekten, ve sorulan rak aranıza kanıan yüzsüzler, Afrika Kar- maklara girmiş. onların yukarı mecralarına kadar ilerliyerek 
acaip suallere cevap yetiştirmekten başı· tallarına bulutlar arasında perende attıran yukarı Volga havzasına kadar çıkmııı. ve Volga üzerinde Rus· 
mı kaşımaya bile vakit bulamıyorum. Türk kızlarına tükriik ula~tırmaya çaba- yanın en eski ıehri olan Novgorod"u kurmuı idi. Bu büyük isti· 

Sorulan ıuallerden anlaşılıyor ki, Ame· lıyorlar. ladan sonra, Vistul, Volga ve Don ırmakları arasında ya~ayan 
rikada, Türklük aleyhinde geniş mikyas· * ve daha milli bir birlik halinde toplanmamış, ayrı ayrı isimler-
ta propaganda yapan büyük bir teşkilat Palo Alto bir talebe memleketi. Bu iti· le anılan İslav kabileleri Varag"larla ihtilat etmiııler, iki b!iyük 

vardır. 

Ve Türk düşmanı Ermeniler tarafından 
kurulan bu teıkilat, bizi kötülemek için baş 
vurmadık çare bırakmamaktadır. 

Bu düşmanca telkinler, aleyhimizde bir 
çok garip telakkiler yaratmıştır. 

barla buranın, bizim Y eşilhilal' cileri im -
rendirecek bir huıuıiyeti var Koca mem -
lekette, ilaç için bir damla içki bulamazsı-
nız ..• 

Fakat buna mukabil burada, Jstanbul
daki meyhanelerden, kahvelerden bol te
nis kordu var. 

Yediden yetmi~e kadar herkes tenis oy
nuyor. 

ırkın kanı birbirine aşılanmış, bundan da bir Rus milleti doğ· 

muştu. Büyük Rurik 8 79 da ölmüştü.. fak at kurmuş olduğu 

Novgorod hanlığı devam etmiş ve Rusya İmparatorluğunun 

esasını teşkil etmiştir. İlkönce putperest olan Ruslar, ıonralan 
Bizanslı misyonerlerin tesiriyle Hıristiyan dinini kabul etmiş

lerdi. 
Siemi Radzki"nin yukarıdaki tablosu Ru. tarihinin bu ilk 

devirlerine ait bir reisin cenaze merasimini canlandırmaktadır. 
İnsan güciinün en muhte~em birer timsali olan bu ilk reisle

re, kılıcının gölgesinde toplanmış olanlar, onda ilahi bir kudret 
tasavvur ederek derin bir sevgi ve mutlak bir itaatle bağlanır-

18 - Reisin ölümü 

lardı. Ve bu reiılerin ölümü, yeri doldurulmaz bir f claket gibi 
telikki edmr, Onun cenazesi dehşet veren merasim ile kaldırı
lırdı: 

Bir büyült odun yıiını yapılır. Bu yığının üstüne, Rurik'in 
hatırasından gelen bir ibadet ile, ön tarafı bir canavar başı şek· 
}inde olan bir Norman kayığı oturtulurdu. Reisin ölüsü bu ka
yığın içine hazırlanan yatağa uzatılır, silahları ve hazineleri ya
nına konur, atlan ve öküzleri ve karıları dini ayinlerle ayaklan 
ucunda hançerlenerek öldürülür. Bu sırada saz şairleri ölüm 
şarkıları çağırırlar; ve ıonra odun yığınına ateş verilir; ölünün 
ve kurbanlarının ceaedleri hazine ve silahlariyle beraber yakı· 
lırdı. 

Yukarıdaki tabloda bu kanlı sahneyi bütün dehşetiyle gö· 
rüyoruz. ihtiyar ölünün üç tane genç karısı masum bir teslimi
yet ile ölüme hazırlanmı~lardır. Kendilerini hançerliyecek olan 
adam hazırlanmıştır. Herkes çılgın bir yeis içindedir. En önde 
bir genç muharip yüzünü yerlere sürerek ağlamaktadır. Ve ih
tiyar saz ıiiri bu kanlı sahnenin tesirini fazlalaştıran sazını çal
maktadır. Sol taraftaki yan çıplak adam odun yığınına ateş 

vererek kendisi de beraber yanacak olan reisin feda kar bir ar· 
kadaşıdır. Onun gerisinde tahtadan yapılmış bir tanrı heykeli 
görülmektedir. 

Reıad Ekrem Koçu 

Ve bu garip telakkiler yüzündendir ki, 
aralarında, tıpkı kendileri gibi giyinen, ken
di dillerini konuşabilen, kendileri gibi dü
ıünebilen bir Türkün bulunuşu, onları hay
rete düıürüyor. İçlerinde beni bir garibei 
hilkat gibi seyredenler var. 

Konuımama ıaşıyorlar. Gülmeme şaşı
yorlar. Giyinifime pşıyorlar. 

Bazıları Türk olduğuma bir türlü inan· 
mıyorlar. Ve beni, kendisine Türk süsü Ye• 
ren ıakacı bir Amerikalı sanıyorlar. 

Bazıları da arka arkaya sual yeti~tiri -

Sonra buranın en göze çarpan hususi • 
yeterinden birisi de, insanların kılığı: Elle

ri raketli ıenç kızlar, ve genç kadınla" 

memleketin en kalabalık caddelerinde bile 
mayoyla dola~ıyorlu. 

Erkeklerin kılıkları da yeknasak : Bir 
beyu jimnastik pabucu, bir beyaz keten 
pantolon, bir de kolsuz atlet gömleii: O 
kadar. 

Pariste fabrikaları 
qrevciler arasında 

işgal eden 
bir kaç saat 

yorlar : 

- Türkiyede yağmur yaiar mı) 
- Sizin kaç tane karınız var) 
- Kadınlar orada neden ıokaia çıka-

nlmazlar) 

- Genç kızlar hala «maske» (1) yle mi 
dolaııyorlar) 

- Tayyareyi hala «Afrika Kartalrn mı 
sanıyorlar) 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Gebzede Bayan Pakizeye: 
Matbaaya her gün uğramam. Gelen 

mektuplan evime yollarlar. Cevapları • 

DU alıp aötürürler. Binaenaleyh latan -
bula indijiniz zaman beni idarebanede 

bulamazsınız. Buna mukabil eğer pe • 
tinden bir randevu verirseniz sizi bek • 

lerim, yahut ta evime gelirsiniz. Orada 
lıonuıuruz. 

* Maçkada Bayan (K. K.) a: 

Apartımanda oturan kadının evde 0 • 

turan kadından daha çekici göründüğü 
düıüncesini de nereden çıkardınız? Bu-

nun giyim meselesine tesir edeceğini de 
ıanmıyorum. Şüphe yok ki apartımanda 
oturanlar ayni kapıdan ıirip çıkarlar, 

ayni merdiveni kullanırlar, alt ve üst 
kattakilerle mütemadiyen kartılaıtıldarı 
için mühmel görürunekten çekinirler. 
Fakat a efendim bu evde oturan kadın 

Kravat sarık kadar sarip görülüyor. He
le bastonlu, §apkalı birisine rastladılarmiy· 
di acaip bir mahluk görmü~ gibi pegine ta• 
kılıyorlar. 

Amerikan krzlannın yüzleri fevkalade 
güzel değil. Fakat vücutlarında en ufak bir 
kusur bulabilmek bir kadeh bira bulabil
mek kadar imkan11z. 

(Devamı 1 O uncu •aylamız.da) 

için de binnetice böyle değil midir? Ka
pısının önünde, sokağının batında o da 
komıuları ile karıılapnaz mı? Hem bir 
kadın ıiyimine, kupmına sadece tanı
dıkla-: ı için mi itina eder? Kocasının, ço· 
luk çocuğunun onu herkesten ziyade iyi 
rörmek hakları deiil midir? ... 

Kızım oturduğun yerde otur, koca -
nın batına nafile bir İf çıkarma! 

* Kadıköyünde Y eldeğirmeninde Ba -
yan (Ayıe Ker) e: 

Çocuğunuz babasına tanıdık çocuk • 
lardan daha itinalı giyinmiı, daha cici 
görünmüyorsa, onları bülbülleıtiren ke
limeleri bilmiyorsa, çirkin tabirleri öğ • 
1-enmiı İse kocanız haklıdır, bundan bi
rinci derecede mes'ul sizsiniz. İhtarına 
darılmayınız, gizli düıünce aramayınız, 
is:ediği çocuğunun menfaatidir. 

* Sirkecide Bay Hüsnü Cafere: 

Gönül itinde para meselesinin yeri 
yoktur, siz ticarete mi çıktınız, evlen 
miye mi 1 Evvele~de onu tayin celi • 
niz. 

TEYZE 

Son posta ile gelen 
Vu mecmuasında Pa • 
risteki grevler hakkın • 
da yazılmı, ıu yazıyı 

gördük. Naklediyo · 

ruz: 
Akıam ıaat yedi. 

Büyük Renault fahri • 
kalarının önüne gel • 
dim, kapıda iki yüz ki
şiden fazla bir kala • 
balık birikmişti. Me • 
raklılar, İşsiz ameleler, 
içeride kocaları, nişan· 
lılan, babaları bulu · 
nan kadınlar, gülüşü • 
yorlar, birbirlerine biı 
takım sualler soruyor· 
lardı. 

Kapıları göğüsleri 

rozetli ameleler tut • 
muşlar, içeriden dışa· 

nya kimseyi çıkarma • 
dıkları gibi, dıprıdan 

da İçeriye ancak ame • 
leleri alıyorlardı, bira:ı 
sonra kapının onune 
kamyon ve kamyonet· 
ler geldi, on beı tane 
grevci derhal kam • 
yonların etrafında hal
ka oldular. Arabalar -
da, fa9rikalan terket· 
miyen amelelerin yi . 
yecek ve içecekleri 
vardı, kilo kilo ekmek. 
1cri, soğuk etleri, bira 
ve şarapları, genç a • 
mcleler posta posta 
içeri naklediyorlardı. 

Ben komünist Hu -

manite gazetesinin fo. Fabrikanın önünde toplanan kalabalık 
toğraf muhabirine sokuldum. de gazeteciyim, dedim. 

terıeniz bir tecrübe ediniz, dedi, ve ken • 
dince, müheyyiç gördüğü manzaraların 
reamini çekmek üzere benden uzaklaştı. 

Saat sekiz, dokuz oldu, fabrikaya tele· 
fon ettim: 

- Sindikaya müracaat ediniz, cevabını 
aldım. Bir türlü içeriye giremiyordum. 

Bütün fabrikaları dolaşarak greve İşti· 
rak etmemiş olan ameleyi tahrik etmekle 
muvazzaf olan elebaşılar, kapıya otomo .. 
bille geliyorlar, Citroen fabrikalanndaki a• 
meleler greve iltihak ediyorlar. Bir deli • 
kanlı bisikletine atlarken: 

- Yarın Paugof nun da grev ilan et • 

tilini size müjdeliyeceğim, diyor. 
Gene bir başkası bana dert yanıyor. On 

ıene mesaimden sonra aldığımız par. ya 
bakın. Kollektif kontrat istiyoruz. Ve bu se

fer de muvaffak olacağız. 
Derken ıişman bir adam onun kulağı • 

1 
na eğildi, benim de i§itebileceğim bir ses
le: 

- Gazetecilere laf söylemenin yasak 
olduğunu bilmiyor muıtun) 

Muhatabım hemen ortadan kayboldu. 
Saat on bir buçuk ••• Bütün teşebbüsle

rim akim kaldı. Mahsur ıehrin etrafında 
dolaııp duruyorum, yüz tane kapısında, 
beı yüz nöbetçi var. Nihayet gözlerimi 
pencerelere çevirdim. Sigara tiryakisi bir a
meleye bir kaç paket ıigara fırlattım ve 
maksadımı kendi:-ine söyledim. O bana X 
kapısına git dedi. Oradakiler benim ar .. 
kadaşlanm, şimdi gider tenbih ederim, 
ıeni içeri alırlar. 

Ben beş dakika sonra kapılarından içe· 
riye sinek bile uçmıyan Renault fabrika • 
lanna ilk gazeteci olarak girmi§tim. 

- Arkadaı İçeriye girebilir miyiz, lt J - Ben bile giremedim, imkanı yok, ;.. 

Saat bire doğru, akordeonlar sustu, filüt
ler, köy şarkılarını, kemanlar lnternatio • 
nalı söylemez oldu, saatler gittikçe uzu • 
yor ve fabrikada da uyku yavaş yava§ ha
kim oluyordu. Bir atelyeden (güllerin al· 
tında) şarkısı hafif hafif aksediyor. KöM 

(Devamı l O uncu aayfada) 



8 Haziran 
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l RUH HASTALARI 
Yazan: Doktor - Etem Vassaf 

Uquşturucu zelıirlere 
N11.~ıl alışılır? 

Ruh hastalan bero
in, morfin, kokain, e• 
ter, esrar, nikotin 11ibi 
uyuşturucu zehirlere 
nasıl alışırlar.. Bun• 
1ardan vaqeçirmek 
ve kurtarmak için ta
babet ne gibi yardım· 
lar yapabilmiıtir} 

Bu hususta akıl ve 
ruh hastalıklarile ui· 
ra!!an hekimlerin mü
tahede ve tecrübeleri• 
ni hastaların bize verw 
dikleri bu huau•taki 
hayatlarına ait en bi
riz noktalan karileri
ınize bildirmeie çala
facağız. 

İçtimai hayatımızda 
liri hastalıklar kadar 
hazan da ondan daha 
fazla dimaiı harap e
den ve kanı zehirle-

ION POSTA· 

2 haziran 1936 Tahtakale 
sokak muharebesi 

T aht~k~le~eki Şeyh Davut hanında 
hakıkı bır ıehir muharebesi olmuş. 

Arkadaıının sırtında götürülen bir yaralı 
resminin Üstünde ıu serlevha ve altında ıu 
satırlar okunuyor: 

«Çeımeden •u doldurmak yüzünden 

13 • 20 lıifi biribirine girJi, 
3 yaralı var» 

<ıTahtakalede Şeyh Davut hanında Çef

meden su doldunnalcta olan Bozlurh Hacı 
ile Mehmet araıında bir kavga çıkmlf. Bu 
kavsaya handa oturan diier Bozkırhlar da 
iftirak etmiflerdir. 

Kavıada han sakinleri iki kıama ayni -
IDlf, aopa, laf ve tenekelerle birbirlerine 
ıinniflerdir. Kavsa hir anda büytimüf, bu 
arada bJÇaklar çekllmit, hanın avluaa mu· 
laarebe meydamna dönmiiftür. 

S yfa 

ARTIK YAZABİLİRİM! 

Bir ev elden nasıl alınır? 
Ya.ı-an: Erme/ Talu ( ErcUmend Ekrem) 

-3-

- Efendimiz buyurdular ki: uYorau -
num, istirahat ediyorum. Bana ıöy)iyecek
lerini bir kiiıda yazıp, mühürlü bir zarf İ• 
çerisinde arzetsinler. Böylesi daha muvafık 
olur 1 » dedi. 

- Elemrli emreküml O halde bana bir 

7 

Yen bu zehirlerin IOlll eeneler için• lık ıak'asında veyahut bir cinayet ve cÜ• 
de oynadıiı rol o kadar bii· rijm ikaında zabıta tarafından tutul • 
Yüktür ki... Bunun için alman tedbirlere muı ve müphedehaneye oradan da ti • 
rağmen zararlann sündn sine önüne ıe· marhaneye getirilmiı bulunanlardır. Bun
çilemiyecek bir tekilde ıeaitlemekte oldu- lara yaptığımız tedavi her ıeyden evvel ze· 
iunu görüyoruz. Ve bilh ... bunun mühim hirlerin fenalıiını en kuvvetli bir telkinle 
bir kısmından en çok müt....tr olan genç ve muhtelif vesilelerle öğretmek ve ayni 
nesil çocukları. ve çalıtan amele sınıfı - zamanda zehiri kullandırmamaktır. Çok 
dır.. sevdiği aile ve namus, haysiyet şeref ve 

Polia yelİfİnciye kadar bvsacılardan 
iki lôti batından, bir kiıi de ayafandan ya· 
ralannuttır. Her ÜÇ yaralı da hastahaneye 
bldmhmtlardır. Kavıacılar polia taralm
dan yakalanmlf. Tahkikata baflanm1ttır. kağıt veriniz. 

Bu havadiste noksan olan kavganın se.· 
bebidir. Serlevhada su doldurmak yüzün· 
den çıktığı yazıldığına göre 2 Haziran 19 36 
T ahtalcale su muharebesini 0 bakımdan 
yazmak istiyorum. 

- Buyurun 1 Açık ve etrafb yamn. 
- Merak etmeyin 1 Arzuyu phaneleri 

dahilinde her teYİ yazarım. 
N.. bey, terleye terleye fU arizayı yaz

dı: 

Bıçak çekmek kolay bir iı değildir. Üç 
kişinin yaralanması ise deh§et veren bir 
meseledir. A\ rupada milli orduların he -

nüz vücut bulmadığı devirlerde Mersöner 
denilen ücretli askerler vardı. Bu askerle
rin kumandanlarına Kondotiyer adı veri • 

lirdi. Gözü pek bir nevi bizirgin olan bu 
adamlar, kılıç sallamaktan başka hüneri ol
mı) an yetmiş iki millete mensup insanları 
toplarlar, bir ordu vücude getirirlerdi. Bil

hassa İsviçre dağlıları, Avrupa hükümdar• 
larının en iyi mersönerlerini teşkil eder • 
lerdi. Para ile harp ettikleri için bu mer • 
söner orduları karıılaıtıkları zaman sayet 
ihtiyatla hareket ederler, mümkün merte-

(tKullan öteclenberi mii....._. .... ... 
mayun)armm niırii nimeti ile penne 
olmuı, uad kabul ebnes bir lrlW, bir 
kıtmiriyim. Dünyada y .. ine ..,.lim ati 
akdeai hümayunlarına aaclku hBlea De 
hizmet ebnek, uiuru fihinelerinde ifnayi 
vücut eylemektir. Buna mukabD de nuh • 
bei imilim iltifatı Mnİyelerine niil olmak· 
tar. Halbuki, bir zamandanberidir, maine
ti aeniyelerini tetkil eden bir .W nbii 
nimet biini, sefil ve bedhah, mahaa 
velinimet efendimize olan sadakatimi ia • 

Recai Zade ta• ,&ılerife ......... 
(X) ltaretlili ba yazının maharriridir 

tirkap edip eltafı fihanelerini de hakire 
çok ıörerek maruzatımı İpial ve lmDaruu, nün de ebedi istirahataihları olan Küçük-
meJcei erbabı lldka Wllfııı oı.. ..... .. •u mezarlıima bu yahmn kurbiyeti vardı. 
mayun)armdan iatialral leclilderind Dl· Annemle babam keacWerinf 8zleclikçe iri • 

bu ld bir t •-~~ id . m dip ziyaret edebiliyorlardı. çar yo a e .. ,... •Cf eame uraret 
biad olmUflur. En bay.rhibaae bir Yalnız E.lr.rem Bey, ŞOrayı Devlette genç 
maJuatla ictisar e led•v• bu bar-'- • bir muavinken tatın almıı, saçına, aakah-

y J&'Dn -et nea k d'' ü L d" d "'h" · l 
dl• -hri ~ı · d erci t t u.ı_k. edild' na ır Uf p, &en ı e mu ım raca ııra • 

:r- yan erm e m u e... ı ı- . . . . 
li takdirde bo kdd • lap aına 11eçınc:1ye kadar 1Ç1nden çıkmamıştı. 

ynum an mce 0 ' ce- N"' dl b "k" k d b d le. b ıJa a en. ı ı ar eı ura a me te e zama ramyun. » 
batlamıı, •Ünnet olmuıtuk. Annemin e • 

Zayıf iradeli (psikopat ve Nevropat) gençliğini feda ettiii bu zevk vasıtasından 
ruh ve •İnir baatalıklarile illetli baba ve onu birdenbire mahrum etmenin uyandır· 
analardan dojan çocuklarda bu zayıf ira- dıiı aksi tesir o kadar ıiddetli oluyor ki 
de gerek aile muhitinin ve serek bulundu- bunların arasında fazla zayıf iradeli olan
iu muhitin ı•raiti ve tairleri altında inki- lar çok defa intihara teşebbüs ettikleri 
taf ederek ilk fır .. t ele seçince bu zehir - oluyor. Fakat çok iyi ve sıkı bir kontrol 
lere kendini kaptmyor. Ve maalesef da- altında bulunduruldukları için bu arzu • 
ha hayatta mevki almaia fınat bulmadan larını yerlerine getiremiyorlar. Feryat ve 
hayatı kazanma imlc&nlanm elde etmeden ağlama, yalvarma içinden geçen bu kriz 
Çoiunun mektep ııralannda, bir aşk kah - günlerinde büsbütün bozulan sinirlerini tes· 
•amanı, bir morfin deliai. bir esrar kaçaiı, kin edecek vasıtalara müracaat ediyoruz. 
bir heroin tiryakiai olarak llayahn mülevves Zehirlerin memnuiyeti, yeni muhitin di
)ollanna düıtiijünü ıöriiyoıuz. Bu ıekil- siplini, sıkı kontrol hastalarda krizlerden 
de zehire alıtan çocuklar, fuhuı evlerinde, sonra bariz bir deiişme yapıyor. Yemeden, 

etrar kahvelerinde aefil rehberlerinin yar· içmeden kesilmiı ve açlıktan kanı çekil • 
Clımile keyif verir diye abttıklan bu zehir- mesi tesirile çok zayıflamış olan zehir yu
leri tedarik edebilmek için llzım olan pa - tan bu eibi ruh ve iradesi kusurlu has • 
rayı bazen ıazete tatmakla, ıoför yamak- taların kapanan iştihaları açılıyor. Etrafı 
lığı, lcüfeclllk. bammallık sibi en yorucu göremiyecek kadar bulutlanmıı olan aöz • 
itleri yaparak kazanıyorlar. Veyahut ba - leri açılıyor, etrafı görmeğe ve tetkik et -

tılannın anae ve babalarmclan aldıkları DM:ie fırsat kazanıyorlar. Çok ilerlememiı 
IÜndeliklerle elde edemedikleri zamanlar valc'alarda dimağda ve umumi sinirler ü

cla oluyor. Böyle bir an. oalar için en sı - zerinde ileri derecede bir tahribat mevcut 
ltıntıh ve çok tehlikelidir. Biyle sıkııık za· olamıyacağı için bu gibileri kurtarmak daha 
hlanlarda bir sün anuamn babuının ce • kolay oluyor. Ve bunlar da cebri tedavi 
binden para &flrm&ia t.,.bbiia ediyor ve- altında uzun zamandanberi alıftıklan bu 
1ahut kendi sibi bu itte artık üıtat olmuı fena itiyatlannı terlcetmenin bıraktığı yeni 
arlcadaılannın yardım ve tepikile hırsızlı- bir hayata ve bahtiyarlıia kavuıuyorlar. 

la baılıyorlar.. Cemiyet kanunlarının mü- Ruhan zayıf, iradesiz ve hasta olan bu tip· 
laade edemiyeceii kadar alır olan bu hır- lcr o zaman da artık yaptıkları iılere töv
•ızlık mealeiine siren çocuklar da artık ira- bekar olduklarını ve bir daha bu kötü iti
de freni bozulmut ve tamamen cemiyetin yada kendilerini kaptırmıyacaklarına bin • 
ayırdığı, nefretle karııladıjı yeni bir grubun bir yemin ve vaitlerle bizleri iknaa çalışı
•damı olmuı oluyorlar. Çaldıkları paralar· yorlar .. 

be ııcanı nin lerini incitmeden işin için • 
den sıyrılmağa bakarlardı. Hatta bazen, 
muharebe meydanında danıııklı döğüşiik
lü hareket ederler, işi tatlıya bağlarlardı. 
Sabahtan akşama kadar süren bir meydan 

muharebesinde, bir defasında bir tek ö • 
lünün yattığı görülmüştü. Tahtakaledeki 
Şeyh Davut hanı muharebesi mersöner or
dularının tarihinde eııi bulunmıyan bir 
melhamedir. 

Kamil bey bu lcepazece yazıyı, arkaıı ,meli evlilik mürüvvetinıizi de gene bu ya• 
mühürlü bir zarf içerisinde aldı, götürdü. lıda görmekti. 

la yaptıklan ilk it almana ve kullanmazsa Psikopatlardaki yalancılık, sözünde dur-

Su yüzünden •u gibi kan dökmek 1 •• Acı 
ıeydir. 

Etkiden çeımelerde talca ıedikleri var
dı. Her çeşmenin .. kaları muayyendi. Baş
kaları o çeşmeden su alamazdı. Bu yüzden 
de sucular arasında bazen kavgalar olur • 
du. Bu gibi çirkin ıehir vak'alarından üzü
len kaptanı derya Cezairli Hasan paşa Ka
sımpapda muazzam bir çeıme yaptırmış, 
çe§menin yanına da bir mermer plaka ü
zerine ıu eatırlan yazdırmıştı: 

Hünlcir okudu. Önce lcaılannı çatb .. 
sonra eülümsedi, Şifre katibine bir takım 
emirler verdi. 

Avdette, Kimil bey, merak ve enditc 
İçerisinde, cür ·etinin doiuracağı neticeyi 
bekliyen N.. beye ıu tebşiratta bulundu: 

- Efendimiz memnun oldular. Size se· 
lam ediyorlar. Rütbenizin ula sınıfı evve • 
line terfiini irade ve size ikinci Mecidi ni • 
pnı ile, zahmetinize mukabil 100 altın ih
san buyurdular. 

N .. bey, sevincinden adeta tıkanacak si· 
bi idi. Temenna Üstüne temenna ediyor, 
kurumuş dudaklarından, padiph hakkın

Huılı, lstinyedeki yab bizim nazarı -
mızda cıyuva» idealini tam olarak temsil 
eden kıymetli bir kuruldu. 

O tene, kıpn, Nijadı da kaybeden ebe
veynim derinden yanh ve peripn ıdi • 
,ler. Hayata bağlılıklan gev§Cmiıti. Koca 
evin içinde iki hayal gibi yaııyorlardı. Dün

ya ile ilişikleri, yalının ötesinde berisinde, 
ölmüş evlatlarına ait ele geçirdilderi yadi· 
11irlardan ve ihya eyledikleri hatıralardan 
ibaret gibi idi. Benim mevcudiyetim dahi 
kendilerini oyalamağa kafi gelmiyordu. 

Bu vaziyet İçersinde, başbaşa vermiş • 
ler, elemlerini, yok olan evlatlarının ha • 
yali ile, yadı ile avutmağa çalışıyorlardı. 

Bu çeımede saka gediji yolctur !.. 
çıldıracağını zannettiii keyfini tedarik et- mamak ve kendisinin bile inanmadıiı bir Böyle bir mermer levhayı da Tahtaka
hlek oluyor. ıeyi karşısındakine inandırmak itiyatlarını ledeki Şeyh Davut hanının çesmesine as-

da dualar dökülüyordu. 

Şifre katibi, arkasından bu sözleri ilave 
etti: 

Bir gün, babamı mabeyinden isted ler. 

Müesaeaelerde en pia ve &izli yerlerde ve düşüncelerini pek yakinen bilemeyiz. malıdır. 
ıigarasının araaına yerle,tirdiii esrarı ve • Ruhiyatçılarda ilk günlerde uyanan bu ne• Repd Ekrem KOÇU 
)ahut ta küriJL Lutu• .. ndan -·Lararak par- damet havasına inanmıyoruz. Ve onun için y ~ & ... \r&& ........................................................ - .. . 

hlaklannın araaından kokladıiı heroinin pek kısa bir zamanda bu gibi hastalarımızı 

- Bundan sonra, bilumum maruzatı • 
nız vesatatı icizanemle ar:zolunacaktır. Bu 
hususta da müsterih olabilirsiniz 1 

Bu, sık sık vaki olmıyan bir hadise idi. Ab
dülhamit, Recaizadeyi günahı kadar sev

mez, ondan koc;unurdu. Onun için, yüzü • 
nü de, bayram muayedeleri haricinde gör• 
meğe asla teıne değildi. Babam da, nefret 
ettiği (Kızıl Sultan) dan, veba mikrobun
dan kaçar l'lbi lcaçardL 

,.erdiği grip bir zevk daJsaaı içinde kalan eözümüzün önünden uzaklaştırmak iste • 

bu genç dimafb delikanb artık mektepteki miyoruz. 
tahsiline devam edemiyecek kadar irade _ Sazan asgari altı ay müşahede altında 
tini bozmuı ve meslek diİfÜnceainden u • ve tedavi içinde bulundurduğumuz hasta
ta]daımağa baz1rlanm1t demektir. larda tamamen iyi olmuılar eksik değildir 

Hele bilhaaea Avrupada i,çi ve amele ve bunlar tekrar harici muhite çıktık.lan 
llnıfı arasında toplu hayat eeçirenler zamanlarda bizim kuvvetli telkinlerimizin 
içinde yiyeceii ekmeii ve yeme • tesiri altında artık eski itiyatlarını tama • 
lınden daha evvel keyfi düşünenler ,men unutmuı ve yeniden itiyatlarına baı· 
Liç eksile deiildir. Haatahanderde ve mu· lamamak için büyük bir azim ve irade sar• 
•Yenehanelerde muayene ettiiimiz ve mü- fına muvaffak oluyorlar. 

IBhede altında bulundurduiumuz böyle Cemiyetin bir uölüm» diye tanıdığı bu 
bedbahtların itiralJanru dinlerken çektik- ruh ve irade hastaları o zaman bir bisü ba
leri ıztırabı sörürken müte .. ir olmamak delmevt sırrına mazhar olmuı ve kurtul -
~Ümkün deiildir. Paikopat dediğimiz muş bulunuyorlar. 

k u ruh hastalarının ekserisi kendi Gene bunlann arasında zehir miktarı 

1
. endine bunun zararlı bir fe7 olduğunu bi- pek çoğalmış, itiyadı uzun zaman sür • 
'Yor Ve bildiği halde ondan vaz geçemiye- müş bulunanlarda artık dimağ ensicesinde 

t:ek kadar iradesini kullanamadığı için bu teırihi tagayyürler de başlamıştır. Bun -
~evJcind · I' · l" d k b' dd. k b tiirl.. e ~ı~ ı gız ı evam etme ten ır lar gerek ma ı ve gere manevi ozuk • 
L·ı u kendını alamıyor. Bizim elimize geçe- luklarının tesirinden kendilerini kurtara -
da en vak'aların ekserisi ebeveyni tarafın· mıyorlar. Hastanelerdeki tedavi zamanla
it arı böyle bir zaman içinde suçunu iıler - rı hayatları için muayyen bir istirahat dev· 
erı Yakalanmıt ve tedavi makaadile bize resi olmuş oluyor. Fakat hastaneden çık • 

letirilrniş olanalrdır. Veyahut ta bir hıraız· tıktan ıonra eski hayata tekrar kaVU§Unca 

gene itiyatlarının esiri ve mahkumu ola • 
rak hayatlarının sonuna kadar hasta ve ma
lul binbir azap ve hakiki yaşamak zevkin
den mahrumiyet içinde sefil bir ömür geçi
riyorlar .. 

Sıraaile lcarilerimize saydığımız muh • 
telif zehirlere alıımış olanların hayatları
na ait vereceğimiz tafsilat bu gibi ruh has
talarını daha yakından tanıtmağa vesile ola
cağı için merakla takip edileceğini ümit e • 
diyorum. Mikroplan bulunmuş bir çok sari 
hastalıklar kadar ve hatta ondan fazla ce· 
miyetin ehemmiyet vermesi lazım gelen bu 
mücadelede bir morfin delisini bir esrar tir
yakisini, bir eter, lokman ruhu meraklısını, 
kokain kahramanını 1 Bu sütunlarımızda ta· 
nıtmağa çalı!!acağıL Halkın içinde gizli giz
li yanan bir ateş çabukluğile ve köklerine 
doğru ilerlemeğe çalı an bu zehirlere bu • 
laımı§ mütereddi kitleyi kontrola ve kur
tarmaia belki bu neıriyatımızla yardım et
miş oluruz. 

Yarınki nüshamızda morfine nasıl alı • 

şılır, bunun zararları nedir, alışanlar nasıl 
kurtarılır) Bunu okuyaCAksınız. 

Elem v....ı 

İıte «Saltanat 11 denilen facianın komik 
tahnelerinden biri. 

Bir ev elden nasıl ahmr ? 
1.316 senesinin yaz mevsiminde, bermu

tat lstinyedeki yalıya taşınmıştık. Bu yalı 
otuz yıllık yuvamızdı. Onu babam Pigeon 
isminde bir Fransızdan satın almıt. imar 
etmiş, döşemiş. azar azar ve vaktü hali • 
nin müsaadesi nisbetinde büyütmüştü. 

Burada, her köşe, her bucak, babamla 
annemin müşterek zevki selımlerinin, he • 
veslerinin, özentilerinin muma damgasını 
ta ıyordu. Bazı tavan nakışları bizzat baba. 
mm elile yapılmıştı. Birer, ıkı er toplanan 
yüzlerce kitap için yerli, hu~usi bir kutup
hane vücuda getirilm · ti. Bahçedeki ulu a
ğaçlar bizlerle beraber biıyiımü ler, ebe • 
veynimden, evlatlarına karşı bezledilen ay
ni ihtimamı görmüşlerdi. 

Ve babamın, o ana kadar, hatta me ru· 
tiyetin ilanına değin sürgün edilmemı ol
ması, mabza (Üstad Ekrem)in halk ve 

bilhassa eençlik arasındaki ıöhretinden v• 
kendı•ine karşı immece beslenilen hür • 
met ve muhabbetten ileri geliyordu. 

Abdulhamit, .Ekrem Beyin lstanbulda 
ya ama ına müsaadekar davranmakla, hal· 

kın bu saygı ve Se\ gi ıne i tirak ettiği his: 
sini vermek istiJ v rdu. 

O un, iradeyı tebliğ edenın kim oldu· 
ğunu bilmiyorum. fakat hatırımd dır: 

Babam ıo) lene soy lene k lktı, giyınc ı ve 
sara) a gittı. Bittabi niçin çağırıldığını ken
di de bılmıyordu. 

Mabeyni hıimAyuna varır varmaz, oıa· 
dakılerın içerisinde ahlakını nİ&beten ken • 

dininkine yakın tanıdığı başkatip T ahsin 
Beyin (paşa), yanına girdi. 

Zatı şahane bendenizi istetmi ler .• 

Yalının her odasında tatlı, ııcı, bin ha
tıra yaşıyordu. Ablam Piraye, ağabeyle • 
rinı Emcedle Nijad bu yalıda doğmuşlar, 
ilk ikili ıene burada ölmüılercü. 0çü • 

dedi. 
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·------ Son Postanm Edebi Tefrikası: 1 O Nazar1dlkkatlne 

Bu mahallenin K ...... nesi şu bugün ö
len Faizci Zübeydenin eviydi ilkönce, 
bugünden itibaren de benim evim ol
du. Aşifteye gelince, Gülizar hanım. 
Değil mi?. 

Yme cevab yok. 
Peışi peşine dört beş' kerre «değil 

mi? il dedikten sonra, dayanamadım 
artık: 

- Cevap versene ulan serseri 1 di
ye bağırdım. 

Baktım. Nuri beyin kor!uyla dolu 
gözlerinde birden bire kurnaz, aşağıhk, 
iki ıt;ık yandı. 

insanın tek gözlü olması kötü ~ey 
ama hocam, bazen iki gözlü olmak ta 
zararlı. İnsan iki gözünü daha güç ida
re edebiliyor her halde. Hele Nuri bey 
hiç kullanamıyor gözlerini. Ne yap -
mak istediğini anladım. Anladığım gi
bi de çıktı. 

Evet, diye haykırdı evet bu 
mahallenin, bu muhterem mahal -
le halkının namusuna söz getiren 
sensin sen bunu itiraftan sıkılmıya
cak kadar yüzsüzlük gösterdikten son
ra ... 

Hani hocam, herifin gırtlağına atıl
mamak için kendimi zor tuttum. An -
lıyorsun ya!.. Evkaf ketebesinden Nu
ri beyin çevirmek istediği dolabı anlı
yorsun ya. Mahalleliyle beni karşı kar
şıya bırakacak, kendisi işin içinden 
mahalle namusunu korumaktan baş
ka endisesi olmıyan bir kahraman gibi 
çekiliverip benim nasıl okka altına git
tiğimi seyredecek. 

Nuri usta faka basar mı hocam? En 
beklemediği, en aklına getirmediği 
yerden hücuma kalktım. 

- Nuri Bey, dedim. Açık konuşa -
lım. Sizin velinimet zadele.rinizden bi
ri zavallı bir kızcağızı berbat edip so -
kağa atıyor. Sokağa atılanı bizim, be
ğenmediğiniz, mahalle basıyor bağrı
na. Kızın, evine şığındığı kadın ölü -
yor. Benim anam misafir ediyor onu. 
Şimdi namussuzluk varsa kimde? 
Kerhanenin adresi neresi? Aşifte olan 
kim? 

Nuri Bey bu sözlerden hiç bir şey 
anlamadı. 

Fakat hocam, etrafıma şöyle bir göz 
atınca, yorgancı Selim, Hasan, Ali us
ta, Feyzi kalfa, imam, muhtar, velha
sıl bütün kahvedekilerin de hiç bir şey 
anlamadıklarını gördüm. Yalnız, bi -
zimkiler, her halde mahalleyi koruya
cak bir laf ettiğine emindiler. 

Yorgancı Selim, Hasan, Ali usta, 
senin anlıyacağın bütün mahalleli için 
Gülizar aşifteydi, kahbenin biriydi. 
Mahallede böyle bir kadının bulun -
ması yakışık almazdı. Fakat, ne de ol
sa, mahalleye yeni gelmiş, geldiği gün
denberi her vesiyleyle, kendinin üstün
lüğünü, başka bir dünyadan olduğunu 
onlara hissettirmeğe çalışmış bir }'a
bancının bu sefer de Gülizarı bahane 
ederek mahalleye düpe düz <enamus -
suzıı demesini yadırgıyorlardı. Nuri 
Beye bunun için kızıyordular. 

Ben, ötedenberi Gülizarı himaye et
tiğim için kusur işlemiştim, toyluk et
miştim ama, ne de olsa, mahallenin es
kisiydim. Nuri Bey değil, Nuri ustay
dtm. Onların dünyasındandım, onlar
dandım.» 

Gavur Cemal hasta bir hayvan gibi 
içini çekti. Nuri usta kesti sözÜnü, hay
retle .Cemale baktı: 

- Ne o hocam? dedi, dertlendin bir
denbire! Yoksa bir yerin mi ağrıyor? 

Cen.al gülmcğe çalıştı: 

- Hiç, diye cevab verdi, hiç bir ye
rim ağrımıyor. Yalnız seni birdenbire 
öyle bahtiyar, öyle kuvvetli gördüm ki, 
imrendim haline! Kıskandım seni be 
usta. Mahallen var, dünyan var, ne 
dediğini bile anlnmadıkları halde, seni 
zıpır ve münasebetsiz buldukları hal -
de bile, _y_abancının karşısında seni yal· 

nız bırakmıyorlar, eninde sonunda sen
den olanların var. Yapayalnız değilsin 
bu dünyada be usta. 

Usta, Gavur Cemali anladı ve te
selli etmek istedi: 

- Canım hocam, böyle deme, ben 
yapayalnız değilim de sen yapayalnız 
mısın sanki? Kitapların var .. 

Cemal adeta bağırdı: 
- Yerin dibine geçsin kitaplarım. 

Beni onlar olduğum yerden kopardı -
lar, söktüler kökünden. Fırlattılar rüz
gara. Havalarda dolaşıp duruyorum. 
Ne eski toprağımdan başka bir 
toprağa kök salabildim, ne içinden sö
küldüğüm bahçeden b~ka bir bahçe
ye gölge verebiliyorum. Ne sizdenim, 
ne onlardan. Başım sıkışsa ne Nuri 
Bey, ne tüccardan bilmem ne zade, ne 
AH usta, ne çırak Hasan, ne amele 
Ahmet, hiç biri tutmaz elimden. Yerin 
dibine batsın kitaplarım... Onlar sok
tular beni bu hale 1 

Usta sitem etti: 

- İyi ama hocam, bana kitap o ~ 
ku, kitap sev 1 diyen sen değil misin? 
Kafamın içinde ne varsa senden öğren 
medirn mi? Kitaplardan öğrenmedim 
mi? 

- Senin kökün sağlam usta, top -
rağm kuvvetli. Okuyorsun, daha çok 
yerleşiyorsun toprağına. Okumak bir 
yağmur gibi senin için, çiçek açtırıyor, 
yemiş verdiriyor senin dallarında. 

Benim toprağım zaten cılkmış. Ka
fam karma karışık. Hatırlar mısın ıı -
nan bana: 

- Okuyup, okuyup, dünyayı anlı
yacaksın da sonra ne olacak? dem isti. 

' Ben de: 

- Hiç 1 demiştim. 

Anan bunu sana sorsaydı başka tür
lü cevap verirdin değil mi? Haydi söy
lesene 1 Başka türlü cevap verirdin. Ve
recek cevap bulurdun her halde t De -
ğil mi~ Ne bileyim, mesela derdin ki: 

- Okuyup, okuyup dünyayi anlı -
yacağım ana. Dünyayi anladıktan son
ra onu güzelleştireceğim, onu değişti· 
receğim ana! .. 

Değil mi? Ama ben bunu diye -
medim usta. Ben sadece sa.sırdım us -' . 
ta, «hiç 1 » dedim .. 

Cemal sustu. Sonra öksürdü. Sesinin 
pürüzünü temizledi: 

- Her ne hal ise. Sen anlat baka
lım. 

(Arakası var) 
_ ............. 11•• 1 .................... IJl ... ..-..oflıt ..... _. •••••• t , 
Bir Doktorun 
Günlük Pazartesi 

Notlarından (*) ----· Boğaz nezlesi 
Ses kısıklığı _ 
Muayene ettiğim hasta; 
İki senedenberi sesinin günden güne kı
sıldığından şikayet ediyordu. 
Göğsüne inen bu nezle kendisinde ve • 
rem şüphesini uyandırmıı, röntgen ve 
laboratuvar muayeneleri yaptırmış. Bu 
şüphelerine delalet edecek ortada en 
ufak bir ariz göremedim. 
Boğazın nihayetinde burundan aşağı -
ya doğru inen müzmin bir nezle ses 
telleri ü21erinde de şişkinlik yapmış, 

kısıklık bundan mütevellitti. 
Nezlenin sebebini de tesbit ettim. Ba
şını sık sık yıkayan bu kadın, yaş bir 
halde bıraktığı saçlarından nezleyi al -
mış ve bu devam ediyordu. 

V ergi ve vergiye müteallik .. ceza.~a~'.n 
tahsili etrafında geçen gun Buyuk 
Millet Meclisinde yapılan haklı ten-

kitleri benim gibi pek çok kimse -
lerin alakayla okuduklarına şüphe 
yoktur. Na3ıl şüphe olsun ki, bu va
dide cereyan eden muamelelerin ço
ğu, baştan başa yanlış. haksızdır ve 
sakattır. Size, burada, bizzat alaka • 
dar olduğum buna benzer bir hadi

seyi anlatacağım: 

Bundan beş, on sene kadar evvel «Son 
Saat» gazetesinin mes'ul müdürü 
idim. Bu gazete, bir müddet evvel 
kapandı. Kapandıktan sonra, na • 
mıma yanlış yapıştırılmış bir pul 
cezasının ödeme emri tebliğ edildi. 
Gazete idaresi, yanlışlıkla, Bursada
ki abonelerinden birine bir mak • 
buz göndermiş. Bu makbuza ( 1 ) 
kuru~luk bir pul yapıştırılmşı. Bir 

teftiş sırasında bu makbuz pul mü • 
fettişlerinin Eline geçmiş. ( 1 ) ku • 
ruşluk pul ile beraber (70) kuruşluk 
ceza tarholunmuş. Namıma tebliğ 
olunan ödeme emri, işte bu mua -
meleye aitti. O zaman itiraz ettim. 

Dedim ki: 

Ben gazetenin mes'ul müdürüyüm. Bu 
mes' uliyetim idari ve siyasi cephe • 
dendir. Gazetenin mali mes'ulü de • 
ğilim. Kaldı ki bugün bu ııazete ka
panmış ve bütün alacak ve vereceği 

bir ba~kasına devredilmiştir. Bi • 
naenaleyh, bu alacağı oradan tahsil 

edeceksiniz. 

Bu itirazımla beraber ses ve sada da 
kesildi. Bundan sekiz gün evvel İs
tanbul birinci icra memurluğundan 
yeni bir ödeme emri aldım. Benden 
istenilmesinin haksızlığına seneler • 
ce evvel itiraz ettiğim bu ( 71 ) ku • 
ruş, sekiz gün zarfında benden İste• 
niliyordu. Bana ait olmıyan bu kü
çük para cezasını ödeyip işin içinden 
sıyrılmak kolay bir şeydi. Fakat, ya 
arkasından, bir kaç bin liralık bir ce
za gelirse? 

Bu sebepledir ki icra dairesine baş vur
dum ve itiraz edeceğimi söyledim. 
Aldığım cevap şu oldu: 

- <<İtiraz etmek hakkınızdır. Fakat 
bunun için sulh hakimliğine bir isti· 
da vereceksiniz. Tabii istidaya pul 
yapıştıracaksınız. Bu, on altı kuruş 

eder. Yirmişer kuruştan ikişer defa 
kaydiye parasile beraber 5 6 kuru§. 
Asgari olarak üç lira karar harcı; e
der 35 6. 71 kuruşluk bir pul ceza • 
sı için, o da meşkUk bir karar uğ -
runda ( 3 S 6) kuruş sarfedeceksiniz. » 

Görüyorsunuz ya 1 Bana ait olmıyan ve 
tesadüfen ehemmiyetsiz bir yekun 
tutan bir para eczasını, ben, bağıra 
bağıra vermek mecburiyetinde bulu
nuyorum ve bunun için bütün itiraz 
kapıları kapanmış bulunuyor. 

Ya maazallah bu ceza ( 3-5) bin lira 
olsaydı, benim halim nice olurdu~ 

Keyfiyeti sayın Maliye Bakanının na • 
zarı dikkatine koyuyorum ve diyo • 
rum ki: 

Bu muameleden şikayet etmekte: 
Yerden göğe kadar hakkım yok mu? 

S. R. 

Kardeıim bunu bilmiyecek ne var? 

Solmuı ve lekelenmİ.f manto ve tuva • 

!etleri yepyeni hale koyan Fatih istim 

Fabrikası Ak~f Latiftir. 

Merkezi: Faiih tramvay durağı. 

Şubeleri: Kadıköy Muvakkithane, 

Sultanhamam Mes'adet han No. 2 
~~~~~-~~--~~~~--~~ 

Başını yıkadıktan sonra kurulamasını Çorlu Asliye H. Hakimliğinden: 
tavsiye ettim. Calcium ilaçlar!le kanı Müddei Çolunun Camii atik mahallesin-
kuvvetlendirdim. (Ürofreşin), taze den Ali kızı E.sma tarafından kocası Şaban 

1 
iyot, (jodofreşin) mahlfılünden on 1 oğlu Eyüp aleyhine. açı~an boş~nma dava-
beş gün devam etti. Sahilde beş ay İs· sında miıddenaleyhın ıkametgah, meçhul 
tirahat etti. Gırtlakta kanser, verem bulunduğundan ilanen tebligat ifası talep 
şüpheleri de kalmadı, sesi açıldı ve iyi- olunmuş ve yevmü muhakeme 25-6.936 

leşti. -------------ı 1 perşembe saat 1 4 tayin kılınmış olduğun-
( 4') Bu notları kesip sakla~ınız, ya. dan Eyüb ün ycvmü mezkfırde mahkeme· 
but bir albüme yapııbnp kolleksiyon de bulunması veya bir vekil göndermesi 
)'apuuz. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 

1 
tebligat makamına kaim olmak üzere ilıin 

bir doktor eıoi imdadınıza yetiıcbillr. olunur. 

Haziran 8 

1 EKONOMi 1 
Zahire Borsasında Bir Haftalık Vaziyet 

Buğday fiyatlarında hafif 
Bir yükseklik haşgösterdi 
. AFYON : Havaların müsait gitme-ıpılmaktadır. İzmirde alivre sattıŞlar de

sı yüzünden umum afyon yetişen mm- vam etmektedir. Mühim miktarda bak· 
takalarda mahsul gayet bereketlidir. la 4.03- 1.20 kuruş arası satılmı,tır. 
Bu sene, 3000 sandık kadar tutan 935 FINDIK : Haha içinde mühim i~le~ 
senesi rekoltesinden daha fazla mahsul olmamıştır. Fiatlarda geçen haftaya na· 
alınacağı kuvvetle tahmin edilmekte - zaran değişiklik yoktur. 
dir. Fiatlar: F. O. B. Giresun 41.50-42 

Önümüzdeki hafta içerisinde Ana - sivriler 20 kuruştur. "' 
dolunun nisbeten sıcak olan yerlerinde Almanyada mayıs ayı zarfında fın
afyon toplanmasına başlanacaktır. dıklarımız üzerine iyi işler olmuş ve 
Yalnız uyuşturucu maddeler inhisarı - yüz kilosu 51 liraya kadar satılmıştır. 
nın yeni sene mahsulü hakkında ne ka- Aynihayetinde de Sif Hamburg 
rar verdiği ve afyonları ne fiat ve ne 45.50 liraya kadar düşmüştür. 
gibi şerait dahilinde satın alacağı öğ - Yeni mahsul üzerine eylul ve ilk 
renilemediğinden tüccarlar gayet mü- teşrin teslimi yüz kilosu Sif Hamburı 
tereddit bir vaziyettedirler. 49 liraya kadar teklifler yapılmıştır. 

BUGDA Y : Fiyatlar hafta iptidasın- Karadenizde fındık yeti~en mınta .. 
da biraz sukut ettikten sonra müvari • kalardan mahsulün neşvüneması hak· 
datın azlığı yüzünden tekrar yükselme· kında şimdiye kadar gelen haberler u
ğe başlamı:ı1 ve hafta nihayetinde 7-8 mumiyetle müsaittir. Ve geçen sene 
para kadar fırlamıştır. kadar mahsul alınacağı ümit edilmek-

Her ne kadar umumiyetle yeni mah- tedir. Ordu, Giresun ve havalisindeld 

b d fındıkların iyi surette yetişmekte ol .. sulün piyasaya çıktığı u mevsim e b d 
fiatlarda bir gerileme oluyorsa da elle- duğu ve yalnız T ra zon a geçen sen~~ 
rinde fazla stok bulunan tüccar rekol- ye nisbeten daha az mahsul alınacaaı 
tenin fazlalığından telaşa düşerek da- bildirilmektedir. . . 

h f 1 k t A · l k · · YAP AGI : Pıyasada gevseklık ber-a az a su u a manı o ma ıçın an - ' . l 
k 'ht' · b t' d h ttA daha devamdır. İstanbulda gayet az ışler o· ca 1 ıyaç nıs e ın e ve a a 300 

noksan buğday getirterek fiatları düş- maktadır.~ Bulvadin m~arındanll 
mekten muhafaza ettikten maada bir balye 58-~9 kuruştan, ars ma a~nk .. 

'k d "k it · t' dan 75 balye 58 kuruştan ve az mı .. 
mı tar a yu se mış ır. 68 k 

Z
. B k .. d b . 7 92 k tarda Trakya yapağısı da 67- uruş-
ıraat an ası ote en erı ,- U· l 

k d tan satı mıştır. 
ruşa sattığı muayyen mi tar a yumu- Ege mıntakasında da yayağı piyasa: 
sak ve sert buğdaylarından yalnız yu- sı durgun geçmiştir. İzmir kıvırcıkları 
~uşaklarını 6.25 paraya düşürerek pi· 64, İzmir sıra malları 61 kuruştan sa .. 
Yasada satmıştır. Bundan maada ban- . · 

tılmv:tır. Mersinde yapağı üzerıne tf 
kanın lzmirde de bir miktar buğday T 

olduğu duyulmam~tır. 
sattığı haber alınmıştır. TiFTiK : Geçen haftaki satışlar 

Mersinde tam zamanında yağan bol l ı k' bundan bir hafta evvelki satış ar a ı-
yag~ murlar yüzünden mahsulün pek 'k · 'b ·1 yas edildiği zaman mı tar ıtı arı e a .. 
bereketli olduğu ve bir kaç güne kadar zalmıssa da Hatlarda bilhassa Polatlı, 
Piyasaya arzedileceği bildirilmektedir· ' b k l k b' Ankara cinslerinde eş uruş u ıl'. 

Sehrimizde Mersin malı yeni mah- fazlalık vardır. 
su( 15 haziranda teslim şartile •1.20 ku- Tüccar eski satışlarının noksanlarıni 
ruştan satılmıştır. ~ tamamlamak için ufak partilerle mal 

Fiatlar: Ekstra Polatlı bugdayları almaktadır. Geçen hafta ancak 800 
bundan bir hafta evvelisi 7 .1 O kuruş balye kadar tiftik satılmıştır. Fiatlar ı 
iken 7.20, yumuşaklar 6.30 dan 6.38 Ana mallar 102-107, deri, kaba cinslor 
kuruşa yükselmiştir. Diğer çavdarlı • 86 oğlak 112 kuruştur. 
]ar 6.1 O, Trakya sertleri 6, kızılcalar ' • * • 
6.20 kuruştur. Bazı tüccarlar Almanyadan müsaa• 

AAPA : Şehrimizde piyasa henüz de almaksızın • ithal.at müsaadesinin 
canlanmamıştır. Mersinden gelen ye - her halde temin edileceği ümidile • 
ni sene mahsulü bir parti arpa yumu .. mallarını yola çıkarmaktadırlar. Bu 
sak olduğundan 3.30 kuru~tan satıl • tarzı hareket büyük güçlüklere yol aç .. 
~ıştır. Trakya malları çuvallı 3.30 pa- maktadır. Bu ihtilaflar başlıca fiat me
radır. Ege mm takasında da arpa fiat~ selesinden doğmaktadır. Alman yada .. 
ları gevşek gitmektedir. Yeni mahsu - ki ilgili daire, sözleşilen fiata müsa~ .. 

l 
lün bugünlerde piyasaya çıkması bek- de etmediği takdirde Alman alıcısı ıs
lenmektedir. Mersinde yağmurlar do- tenilen fiatı tabii olarak vermemekte 
layısile harman işleri geri kalmaktadır. ve bu hal ise memleketimiz ihracatçı

MISIR : Karadeniz limanlarından sının zararına bir netice vermektedir. 
talepler devam etmektedir. Fiatlarda Binaenaleyh ihracatçılarımızın bu 
geçen haftaya nazaran ufak bir düşük- noktaya fazla ehemmiyet vermel~ri 
lük vardır. Maamafih piyasa sağlam - kendi menfaatleri icabatındandır · Nı • 

1 - 90 ~ 9 0 d tekı'm son hafta zarfında yolda bulu -dır. Fiat ar a.- -~ .. > yara ır. 

BAKLA : Piyasa henüz canlanma- nan mühim miktarda bir rartinin Al· 
mıstır. Satıcılar tarafından ağustos, ey- manyaya ithalinde bazı güçlükler ba11 

lul. teslimi 4.20 paradan teklifler ya - göstermiştir. 

Zihni Paea Vakfı Mlltevelllliilnden : 
Zihni paşa camii şerifi vakfından Erenköyünde kain Hatboyu 8okağında bir nu• 

maralı bakkal dükkanı ile istasyon caddesinde 3 ve 5 numaralı kasap ve kahve 
dükkanları on gün müddetle mi.izayedeye çıkarılm1<1tır. Talip olanlar yüzde yerli 
buçuk pey akçesi ile hergün Erenköyünde mütcvelliye ve l O haziran çarşamba gü

nü saat 14 de Kadıköy Evkaf idaresine muracaatları ilan olunur. 
~ .................. ._ .......................... .. 

• • T.~rk Hav.a kurumu 1 
BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. nc1 KeşJda 11 Hazlran 933 dı:u:hr. 

Büyiik ikramiye: 3 O • Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.f)JO, t0.000 liralık ikramiyelerle 

(20.00D) liralık bir mükafat vardır ... 



8 Huiran 

Londra zabıtasına karşı 6 muharrir: 5 

Bir itiraf 
Son Pos taam telrlkası : 41 

Yazan: Margery Allingbam dam onun için ölüyordu. Fakat [uiz 

I 
'lt . 1 onun veremli olduğunun farkında de-

ngı erenın en tanınmıf altı za· w 'ld' . •ıı• · .. ili r. gı ı. Luız, evlenmek istediği adamı 
_.. romancı•• "6arg•rg ,. ngnam . 
An

-,... B '-l F V'll seçmekte serbesttı. Fakat nedense 
nony er/fC ey, reeman ı • F • . 

Grolt• F 
1

1.. R 1 .ı K D rank ı seçtı. Bu adamın ne if yaptıgıw -
, a na ona cı nox, O• • • • • 

rothy Saya•, Runell Thorndike nı pek ıyı bılmıyorunı. Fakat gali • 
kahramanlan meçhul altı .zabıta ha kasabaların birinde çal1f811 bir or
romanı yaaıyor oe lıatillerin ketfi· kestra takımı içinde idi. Günün bi -
ni lngilterenin en marul zabıta mii· rinde Luiz, bu adamı yanıma getir -
lettifi «George Corni•h» e buakı· miş ve «Frank Springer» budur, de -

•arlar. Bu1tl•rdan dordü11ü11 e•erl•ri- mış, sonra: 

SON POST~' 

ni okudunuz. Poli• mülr.ttiıi ele fik
rlıli .,.ıo.ttı. Şimtll 6-1l11ci 111a• 

lıurlr Marı•r• Alll11gham111 e•erl .. ,,.,,.,,,,,.. 
- Yakında evleneceğiz 1 
Sözlerini ilave etmişti. 
Ben onun latife ettiğini aanarak göz 

kırpmasını bekledimee de öyle bir şey 

En hoş meyva usare.ıerue hazır
lanmıştır. Hazmı kolaylaşbnr . 
lnkıbazı izale eder. 

yapmadı. Bu e•er 6itince ,ene poli• mület· 
tİfİnin katili nuıl tayin eftİğİltİ lcen· 
eli afzından clinleyecelı~ni~. Ben bu adamdan o zaman da hoş -

Kanı temizliyerek vtıcuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

B . . . . lanmamıştım. Ufak tefek, yuvarlak bir 
u eser, hakıkaten hır ıtıraftır. Mak- adamdı. Yalnız söz söylemesini bili -

&adım, duğruyu söylemek ve her şeyi yor ve tanımadığı insanlara da aözleri
vuku bu!r!uğu gibi anlatmaktır. EYvela ni dinletmesini biliyordu. Bununla be-

INGIL1Z KANZUK ECZANF.51 
Beyoğlu • latanbul 

funu söylemeliyim ki, b~nim ac!ım raber bu adamı beğenmemekte israr Çorlu Asliye H. HakimJiiinden: Mar AJlin h d Müddei Çorlunun Değirmen köyünden 
.. gery g am eğildir. Doğdu- etmi•, ve Luizin ona varmaıını iste • Ah wı M 

d M 
T met og u ehmet tarafından kansı 

gum zami.'.n a ım argeret Havkinscli. memi•tim. h ah' k F Dah T ıor ım ızı ethiye aleyhine açılan bo-.mr: 80~~a .sa?neye İntisab ettim ve O akwam l.uizle haşhaşa kahr kal - pnma davasının yapılan muhakemeai ao-
. ı de.g•ftırdım. Herkes beni Poili maz evlenmek üzere seçtiği adamla a- nunda: Tarafeynin boıanmalanna 24-3· 

,Olıver dıye tanıyordu. Bu ism! hatır• lay ettim ve onun gülünç hallerini te- 935 tarihiAde karar verilmiı ve müddea· 
ladıiınızı zannetmiyorum. Fakat ba - ker teker saydım. Lüiz kızmamış, fa- aleyhanın adresi meçhul bulunması hase
balarırıza sorarsanız size belkide bir kat gözlerine beni korkutan bir hiddet bile ilanen tebligat icrası telep olunmuı 
f~yler söyliyebilirler. Zeki VP. güzel • sinmişti. Anlıyamadığım şeylerin biri olduğundan tarihi ilandan itibaren 1 S 
dım. Fakat güzelliğim göz J,.;ama~tıra- de buydu. Nihayet Luize bakarak: gün ~arfında işbu karar temyiz edilmediii 
cak derece parlak değildi. Yani Luiz -Senin dedim bu adamla evle - tak~ırde hükmün kespikat'iyet edeceii 
gibi değildim Zaten ben de b .. d w. . ki' l ' I teblıgat makamına kaim olmak üzere ilin 

· n yu:z en necegını a ım a mıyor ı 
~ itirafnamfyi yazıyorum. Fakat beni - Ned~n, dedi, nesi var} 

0
-un_u_r_. _____________ _ 

aoren zabıta memurlarının biri de ben- Ve bir şey ilave etmedi. Ben bu söz-
den şüphe etmeği cesaret edemiyor - lerde, bu bahsi kanştınnamak, bu 
brdı. Bu yüzden içine karıştığım vak'- bahis üzerinde fazla durmamak için 
adan ak alınla çıktım. Bununla bera - yalvaran bi:t eda sezmiştim. 
her vaziyetimi anlatmak istiyorum. Zaten Luizin hususiyetlerinden biri 
Ç?nkü Luiz bütün bu işin asıl sebebi pek ehemmiyetsiz feyleri, aanki pek 
idı. mühim imiş gibi bir tavurla söylemek 

O olmasaydı bu hadise vuku bul ve itısana kabul ettirmekti. 
maz, ben de bu itirafımı yazmakla mec· Luizi fazla sıkmamak için bir şey 
bur kalmazdım. söylemek istemedim. Fakat sordum: 

Luiz ile ikimiz arkadaştık. Zamanı- - Bu adam zengin mi ) 
mızm sahne artistleri gibi değildik. - Hayır! dedi ve ilive etti: 
Maksadım bu günkü meslekdaşlarınıız - Beş parası yok. 
aleyhine bir söz söylemek değildir. O geceden sonra bir müddet konuş-
F akat bugünkülerin haJi bize pek ben- madık. Aramız, biraz açılınışb. 
zemiyor. Tekrar buluştuğumuz zaman Luiz 

Bugünkülerin artist olu 1 _ bana evlendiğini söyledi. Fırsattan iati-
maclıklarını ayırt etmek k p .. 

0
t.. fade ederek özür diledim ve kocası 

pe guç ur. h klu d •• 1 d'W' oo l o o 1 ço·~ 
Çünkü otuz kırk sene önce bizi gören- a n a soy e ıgım aoz erı gerı a - ~ 
ler ta uzaktan birer aktris olduğumuzu dım. Çünkü kan koca olmur1lardı. E T L 1 OLUR 
anlardı. Çünkü herkes bize bakar, ço • (Arak_aaı~~var....,...-::)==-:-=-=~=-~-
cuklar, peışimizden koşardı. 

Luizin saçları o zaman da altın gibi 
idi ve yürüdükçe dalgalanırdı. O za -
man canlı bir kadındı ve güzeldi. Bu 
günkü neıil daha henüz beşikte iken 
Loiz bir şöhretti. Bu günkü neslin ba
balan ondan bahsederlerdi. 1900 de 
ıahneye çıkan bu kadın 1-918 de bile 
sahnenin mabudeleri arasında idi. 
Onun için yıgın yıgın şarkılar yazıl -
nuştı. Bilhassa Lorn, onun söylediği 
tarkıların en güzellerini yazmıs ve 
~uiz bunları okumuştu. Onun sah~eye 
çıkması ile ortalık birdenbire canla • 
n.ır. ~erkes dikkat kesilir ve onun şah
aıyetınden köpüren dalga dalga canlı
lığı temaşaya dalardı. 

Onun beyaz teninden, mavi göz -
lerinden, altın saçlarından, hayat fış
kırırdı. Sesi de güzeldi ve bütün salo
nu doldururdu. Söylediği her şarkı, 
muhakkak, bir kaç kere istenirdi. Her
kesin onu sevdiği 'üphe götürmezdi, 
fakat o da kendisini sevenleri seviyor -
du. Uzun boylu ve zarif endamlı idi. 
Sevimliliği bir ı,ık gibi idi, ona bakan 
her insan, bir sevgi pırıltısı ile karşıla
flr. Ve onun kendisini bu kadar be -c 
fır. Ve ooun gülümsiyen yüzüne baka'" 
rak içinin f~rahladığını hiased~rdi. 
Halkın kendisini bu kadar beğenme 
linin en belli başlı sebeplerinden biri 
buydu. 

Bütün bunları anlatmamın sebebi 
'\'ar. Çünkü itiraf edeceğim vak'ayı an· 
laınak iç.in bütün bunları bilmek la ,. 
~•tndır. 

Luizi seven ve isteyen binler • 
Ce kisi vardı. Hele Lorn her dakika o • ı 
ılunla e" lenme2e hazırdı. Zavallı a -

Bu sizin kendi kabahatlnızdır, zira dişlerinizi 

ihmal ıtdlnlz, bunlara iyi bakmadınız. halbuk) 

bundan daha kolaJ bir f8Y yoktur, zire bu 

ihtiyact temin edecek bir PERLODENT en 

iyi diş macunu vardır. 

·•-
• 

Halifenin hazinesi •• ( Hikaye 1 L __ ....__ __ _ 

Son Abbasi halifesi Mustasambillah, yu
mutak huylu, gururauz. zayıf kalbli bir a -
damdı. Fakat cimriliği onun bu iyi huyları
nı çok zaman bastınr, fenalığa sürüklerdi. 
, Saray hazinesi o zamana kadar görül • 
memiş derecede zengin olmuştu. Dünyanın 
her tarafından gelen yakutlar, inciler, el -
maslar, pırlantalar ve çept çeıit mücevher• 
ler sandıklara dolduruluyor, sarayın bir ku
lesine konuluyordu. Bir kuleye de ağzına 
kadar altın doldurulmuştu. 

Halifenin mallan da sayısızdı: Yalnız 
Bağdat civarındaki bir çiftlikte iki yüz bi· 
ne yakın cins at biriktirmişti. 

Asker maaı alamıyor, devlet memurları 
yoksulluk çekiyor. memleket bakımsız ka -
lıyordu. Fakat halife bu paralardan bir tek 
altın bile çıkarıp vermiyordu. 

Hazinenin anahtarlannı da kimseye e
manet edemiyor, kendi uçkuruna bağlı o
larak her an yanında tutuyordu. 
. Halife o akıaın da geç vakte kadar 
kur' an okumuş. mezhep münakapları yap
mıı ve olduğu yere uzanmııtı. 

Şimdi bütün Bağdat uyuyordu. Dicle 
nehrinin aan ve bulanık sulan yüksek ka
le duvarlan arasından bir katran nehri gi-

bi akıyordu. 
Yalnız iki kiti uyanıktı. 
Bunlar saray nazın Muaz ile kardefi Na-

sır idiler. 
- Tam zamanı ... İşe başlıyalım. 

· - Evet ... Haydi git te anahtarı al. 

- Peki .. . 
- İyi bak, mücevherat kulesinin anah· 

tan olsun. Altın kulesinin anahtarı da ife 
yarar ama, oradan ne tapyabiliriz) 

- Hakkın var .. 
Muaz kapıyı yavatça açtı. Koridora ve 

oradan salona çıktı. 
İpek halılarla döşenmiş olan mermer sa

londa ilerlemeğe baıladı. Sarayın bazı kö
,elerinde yanan küçük kandiller ortalığa 
cılız bir ışık yayıyordu. 

Ayaklarının ucuna baamağa lüzum yo'k
tu, çünkü bu yumuşak ve bol tüylü halıla
rın üstünde koşsa bile gürültü olmıya • 

caktı. 
Halife dairesinin kapısında bekliyen ha· 

Kadircan Kafb 

Baıta halife olduğu halde büyük bir ka• 
labalık ve askerler hazinelerin bulundu~ 
yere geliyorlardı. 

Muaz suç üstünde yakalanacağını an • 
lamııtı. 

- Nasır. kaç! 
Diye seslendi. 
Ayni zamanda yan tarata giden karan: 

lık koridorlardan birinde kayboldu. 
Muaz bulunamadı. 
Altın dolu hazinenin kalın duvarları ar .. 

dından günlerce iniltiler geldi. Çok geç ~ 

meden bunlar da kesildi. 
Halife bu altın hırsızını altınlar içinde 

aç ve susuz bırakmak suretile öldürmüıtü. 

* Aradan on üç yıl geçmişti. Halifenin ve-
ziri Alkaminin hafiyesi Huligtinun ordu "' 
gihına gelmiş: 

- Halifenin yüz bin kifilik ordusu var
dı. Bunu yan yanya azalttı. Onlar da 
maaı alamadıkları için dargındırlar. Bai• 
dada saldırmanın tam zmanıdır. 

Demiıti. 
Alkami şii mezhebinde idi ve halifenin 

oğlu Ebülibbas Ahmedin bazı dini dütün• 
celerini kendi mezhebine karJI tecavüz aay4 
dığı için halifeye gizlice düpnanlık ediyor-\ 
du. 

Cengizin torunu bu haber üzerine be • 
men yola çıktı. 

1258 yılıydı. Halifenin Moğol ordusuna 
gönderdiği elçi oradan Jcovulmuıtu. 

Moğol ceneralı Batu Bağdadı kutatmıt
tı. Halifeden arbk bayır kalmadığını gö • 
ren halk silahlanmı'- azgın bir sel gibi A.. 
yanın ortasından gelen bu orduya kaqa 
koyuyor, tehirden çıkarak dövüıüyor, hat.. 
ta zafer kazanıyordu. 

Moğollar Dicle kanallarından birini aç. 
tılar ve ıehrin dışansında ordugah kurar 
islam askerlerile halkı boğdular. 

Hulagu da kalenin karıısına gelince ha· 
life yeniden elçiler gönderdi, fakat onlar 
da zincirlere bağlı olarak geri geldıler. 

Abluka uzadıkça uzuyordu. 
Şehirde yiyecek bitmiş. sokaklar ölü • 

lerle dolmuştu. 
Moğollar son bir hücumla ıehre daldı • 

lar. 
rem ağası yerlere kadar eğilerek saray na-
zaran• ,.ol verdi. Halife hala alçaklığından haberi olma , 

Muaz bir dakika sonra kendisini hali- :ran vezni .AJhmiiain ..._. ..,......, Jra 
fenin yanıbaıında buldu. çacağı yerde kadınlarım ve haremapla ı.. 

Halife hiç bir ıeyden habersiz uyuyor- rını alarak Moğol bükümdannın ordusl • 

du. 
Muaz onun kaftanını yavatça açtı. Uç· 

kura bağlı anahtarlara göz attı. Lakin ha
life bir mırıltı ile soluna döndü. Saray· na• 
zın o uyanırsa vereceği cevabı çoktan ha
zırlamıttı. Fakat bu cevabı kullanmıya lü· 
zum kalmadı, çünkü halife gene derin uy· 
kusuna devam ediyordu. 

Muaz biraz sonra elinde bir anahtarla 
odadan çıktı. Koridorlarda kimseye fÜP• 
he vermemek için pek serbest yürüdü. O
dasına girdiği zaman Nasır onu karpladı: 
-Aldın mı? 
- Aldım. işte ... 
- Haydi öyle ise .. 
.5aray nazın ardına kardetini takarak 

yeniden salonlara ve koridorlara daldı. A· 
raınra yaptığı tc4ftişlerden biqn,4 yap~or 
gibiydi. 

- Haydi. ben burada bekliyoram. Ça-
buk ol! .. 

Nasır korkuyordu: 
- Sen git.. Daha iyi bilirsin 1 
- Olmaz 1 Seni burada görenler fÜP • 

helenirler, fakat benden ıüphelenemezler. 
- ıı ... 

hına gitmiıti. 
Moğol hükümda• tebri yaima ettiri

yordu. Camiler ve -.raylar ateı alıyor, so
kaklar ve evler kandan kızıla boyanıyor· 
du. Dicle nehrine ablan kitaplar nehrin 
suyunu bir an durduracak kadar çoktu. 

Bu sırada HuligQ halifeye ne yapıla • 
cağını henüz .keatirememiıti. Moiol hüküm. 
darının arkaaında daranlardan biriai ona 
yaklaıtı: 

- O, yalnız altın biriktirmek için ya , 
pdı. Altınlanndan aymnıyahm. 

Dedi. 
Moğol hükümdan onun ne demek iste

diğini anlamıştı: 

- Bu. ona yakışan ölüm olacaktıı 

Muaz. .. 
Son Abbasi halifesini yığın yığın altın• 

]arın bulunduğu kuleye kapattılar: 
- Mademki kimseye yedirmedin, hay. 

di hepsini kendin ye 1 •• 
Dediler. 
Kulenin kalın duvarları ardından Dic • 

lenin bulanık sularına doğru günlerce inil• 
tiler dağıldı. 

Gittikçe alçalan ve kısılan iniltiler ••• 
Ve en aonra sonsuz bir aesaizlik. .. 

Muaz kardeşini kolundan tutarak yü -
rüttü: - s;ç" dÖkÔi;e~i' ~e 'ke.~İcı~.:den 

- Dosdoğru git. Saidaki kulede altın. kurtulmak için en müessir nac 
soldakinde mücevherler var. 

Niaır gitti. 
Son sözleri pek iyi bellemİftİ. 
Fakat elindeki anahtar soldaki kule • 

nin demir kapısına uymuyordu. 
Uğrqtı, beceremedi. 
Sağdaki kapının kilidine soktu ve kapı 

açıldı. 
- Muaz sersemlik etti. Y anlıt almıı .• 
Dedi. 
Dönüp anahtan değiıtirmek. yahut bu 

iti başka güne bırakmak gerekti. Fakat içe
ride ağzına kadar altın dolu sandıklar var• 
dı. Tepeden sızan ince bir ıııkta sandıklar 
bile parlıyordu. 

- Girer ceplerimi daldururum. Bu ka• 
dar korku ve zahmet bota sitmeainl 

Girdi. 
Muaz bu sırada halifenin dairesi tara -

1fından gürültüler duydu. Koşuşmalar, te
laşlı sesler i§itti: 

- Hazinenin anahtarı- Hazinenin a
nahtarını çalmışlar ••• 

OperatBr • Ürolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mUtE:hassısı. Köprübaşı 
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Nereden çıkbkları belli olmayan 15-20 
kişi Melihanın üzerine hücum etti 

- Her şey hazır. Beni bekliyecek a-ıkumandana müracaat edilerek bizim 
'Clam var. adamımız ve yahut adamlarımız iste-

-Ya, karıŞına başka birisi çıkarsa} .• nilsin. Askerlerin elinden alınsın. Bu-
- Öldüreceğim. raya getirilsin. Kale kapısının önünde 
- Fakat ele geçersen.. seni parça· kafaları kesilsin. Kelleleri, üç g{in ora-

larlar, Cemil bey. da bırakılsın. Diğer adamlarımız bun-
- Parçalasınlar. dan ibret dersi alsın. 
- Demek .. b~nu da g~ze aldın. NA.sır MebhO.t, bu emirleri büyük 
- Hem de, hıç tereddut etmeden. bir silkGnetle vermişti. Bu adamın so· 
- Şu halde.. temenni ederim. Al- ... kk 1 1 w 'dd h · 

·ı h · . b" "'k'be . B b gu anı ıgı, cı en şayanı ayrettı. 
a , ıyı ır a ı t versın... en, u ge- H .. 1 d b · h' · 

arasında bir kaç saat Öldü mü, ö~dürüldü mü? 
Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 

Yazan: Ziya Şakir 
-35-

Bu ikinci rivayete nazaran bu kanlı ha
dise; Çanakkalede, (Akbat) mevkiin
de, beşinci menzil müfettitliği daire • 
sinde cereyan etmiştir. Hatta bu vaka

doğmuş, büyümüş; ve herkeeçe ta • 

nınmı§ bir şahsiyet olup bi.Wıara me
muriyetle Manastıra gitmİfti. Binae • 
naleyh; Enver pap ile veliaht arasın· 
da bir münaferet mevcut olduiunu id· 
dia edenler, ve bunu da bu aileYt me • ya: 

1-

2 

Beşinci ordu kararKahı, pos • seleye atfeyliyenler; böyle yalanlara 
ta ve telgraf müdürü umumi· çarçabuk inanıveren avam giiıuhun • 
si yüzbaşı Hilmi bey. dan ibaretti. 
Beışinci menzil karargahı pos- * 
ta müdürü yUzb8'ı Ruhi bey. lmdiiii.. timdiye kadar eaydıpu~ 

· l k'l' l l atta, sene er en erı onun ızmetın-ce senın e ı ıt enmeye razı o uyorum ı 
Cemil be . de bulunan ve böyle bir çok hidiselere 

- Fa~t.. ben kaçıpta sen kalırsan şahit olan Abdülbari bile; • efendisi • 
nasıl olur? .. O zaman seni öldürmezler nin bu mahirane intikam planından zi-

3 - Beşinci menzil müfettişliği delillerle isbat etmit olduk klı na En· 
erkanıharbi yüzbatı Muzaf - ver paşa, ne Bahaeddin Şakir bey, ve 

Amele küme kiline uzanmıf uyuyorlardı fer bey. ne de sair İttihatçılar tarahndan veli • 
(Baıtarafı 6 mcı sayfada) Vesaire gibi zevat şahit gösteril • aht Yusuf İzzeddin efendiye zerre ka· 

. "\ yade • gösterdiği itidal ve ve sekinete 
baılannda grup grup ameleler birbirlerini mektedir. dar hususiyet eseri gösterilmek; ftY&• 
ezerek uyumaia çal.ıııyorlar. Yanıma si • Üçüncü rivayet: - Veliaht Yusuf hut - eski tarihi tabiri ile· (nizamı A • mır .. 

- Sırtındaki gömleği yırtarsın. El· hayret etmişti. gara verdiğim arkadaı geliyor. lzzeddin efendi; pek genç yafında {pa· leme fesat tari olmamak içn vlcudu • 
- Gazeteci, diyor, gördün mü bizdeki şa), (harbiye nazırı) ve (batkuman • nun izalesi) cihetine gidilmek akıl ve 

disiplini, soğukk&nlılık, emre itaat, hep biz- dan vekili) olan (Enver) i fena halde hayalden geçirilmemitti. Hattlı Yusuf 
de. herkesin yüzü gülüyor, ıeniz. Öğlede~· kıskanmıştır. Bu kıskançlığa, bir de lzzeddin efendinin (veliahtlık) mel& 

beri hiç kavga etmedik, hakkımızı sessız nefret karışmıştır. Bu nefretin, büyük lesi etrafında şuna buna dert JllDID8 • 

lerimi bağlarsın. Ağzımı tıkarsın ..• O - Emriniz, başüstüne; yl seydi. 
-zaman ben, her cezadan kurtulurum. Deyip odadan çıkarken, kendi ken· 

K "\ dine de: - arar mır .. 
- Karar. - Yemin ederim ki; feytan bu a • 

damın ruhuna girmiştir. sessiz arıyoruz. bir sebebi vardır ... Enver, (Damad) sından bahseden ve bunu da efmdlnin 
Meb'us Costes etrafına bir kaç yüz ki· eti L-"-·--

Kalenin Burçlarından birinde, yanık Diye söylenmişti. olacağı zaman, bazı kimseler veliahta cinnete atfeyliyen maiyy Dal&IJJO; 
şi toplamış: ek 

«- Arkadaşlar diye başlıyan bir nutuk müracaat etmişler; Enverin maz\si gerek Bahaeddin Şakir bey n ser 
sesli bir adam ezan okuyordu. Arap * 
tivesile okunan bu ezanın tatlı ve ila- Meliha, kendisine bir yıl kadar uzun 

veriyor. Ve devam ediyor. Sizler hakkını· hakkında bir takım malQmat vermiş • Enver paşa tarafından: 
zı, meıru hakkınız1, hakkı sarihinizi arıyor· lerdir. Verilen bu malumata nazaran; - Ne yaparsa, yapsın. Aman, ıİJ. 
sunuz. Hepiniz aklı baıında insanlarsınız, Enver, aslen Türk değilmİf. Büyük ba· kendisini hot tutunuz. Sakın, birmet· hi nağmeleri, gecenin derin sükuneti gelen 0 geceyi; b' k k w 

içinde dalga dalga yayılıyor; uzaklar - da. ıztırapl b' hır ayanı ın ~vu~u?-
..ı k' l d ' ı ır eyecan a geçırmıştı 
oa, tannan a ıs er yapıyor u. O t l k ... ha .. 

unutmayınız ki ... ilh .. » bası, lstanbulda kalaycılık eden Gür- te kusur etmeyiniz . 
Ben, tezgahları dolaşırken arkadaı et • cü Rumlardan o\up, sonraları fhtida Diye, müteaddit defalar tenbihlar • 

rafta gördüğüm gazeteci düımanlığmın se- etmiş. dilmişti. 
bebini anlatıyor: Böyle bir ailenin oğlu, koskoca bir Bir kısmını • vaka taıin ederek • 

K"'h Abd'"l ... . ... M bh"' r a ı agarmaya şladığı zaman, Sa-
a ya u barı, Nasır e utun J'h' ı .. d · · S l'h -k 

d 
. . ı ı yo a gon ermıştı. a ı uza tan 

o asına gırmış: C ·ı· .. .. .. k ,.. . .. . . emı ı gorur gormez, oşup kendisine 
- Ya seydı 1.. Muhım hır haber ge· haber verecekti. 

tirdim. M l'h b ' "'d . 1 
D 

. . e ı a, u mesut muı eyı a abil • 

- içeriye giriyorlar, hadiseleri efkarı (hanedanı alişan) arasına nasıl 90 • arz ve izah ettiğimiz mahirane manev· 
umumiyeye başka baıka ıekillerde akset • kulurmuş?.. Sokulmaz amma, sultan ralarla şehzade Vahdeddin, vellaht Yu· 

1 Reşadın İttihatçılara kartı o1an zaafı suf lzzeddin efendiyi bir kag defa ~a· emıştı. k · · b" "'k b' b lık 
V k

.. . d b' b d h me ıçın, uyu ır sa ırsız içinde 
e sonra; oşesın e ır u a ey • 'd' H Ih k" 

k ı . 'b' b "'d k k h' k d 1 ı. a u ı aradan saatler geçtiği hal· e ı gı ı ag aş urara ıç ıpır a • d S l'h l . . 
madan oturan Nasır Mebhu.ta izahat e Va~ ge memıştı. 
vermişti: a it, artık öğleye yaklaşıyordu. 

Melihanın kalbinde, bin türlü vesvese
- Mülazim Cemil Bey, hariçten ge· 

ler hasıl olmuştu ... O, her ıuoyden zi • 
tirttiği bir eye vasıtasile bu gece zin • T-

. l · · k k f' d k . B yade, Cemilin firar ederken ele gcçti-
cır erını esere ırar e ece mış. u v • d .. 1 .. .. ... 
fik · · B · S"f · t' · · S h gın en ve o duruldügünden korkuyor· 

rını, em u yan aşıre ı reısı ey d F k . . 
Ab,..1· "'l R "d ·· 1 • H~ tte. u. 8 at, Salıhın de birdenbire orta -a ın og u ası e soy emı,. a 1:1, d k b l . 
R 'd" d · : ı · · k · b be an ay omasına hıç bir ihtimal ve • 

aşı m e zıncır erını esıp era r . d 
.. .. k . . F k . f d' remıyor u. goturme ıstemııŞ. a at, sız e en ı • D k' . 

mize ve imam Yahya hazretlerine bü- a ıkalar geçtıkçe endişe ve ıztıra· 
yük bir sadakat ve merbutiyet besliyen hı ~rt.an Meliha, yola doğru çıkmıya ve 
Rasit bu fikri reddetmis. Salıhı aramıya karar vermitti.. Katırı 

N' ... ' M bh,.. t h ' · h yedeğine alarak, sellerin kayalar ara • 
asır e u un çe resı, er zaman-

ki gibi mütebessimdi. Hatta, bu heye- sında açtığı dolambaçlı yollardan iler
canlı haber bile onun çehresinde en lemişti. Yedeğinde bulunan katır, bir • 
küçük bir tebeddül husule getirme - den~ire k.ul~kların~ dike~ek acı acı ki§
mişti ... Yalnız gözleri hafifçe açılmıt: ne~ı. lle~ı gıtmek ı.stemı~erek dö~ a • 
göz bebekleri, biraz daha şiddetle par· yagını ~ırde~ ge~dı. Melıhanm vucu -
lamıştı. Hafif ve sakin bir sesle mırıl • du, hafıfçe tıtredı: 
danmıştı: - Hayvan, koku aldı. Yakında, ya 

- Bu haberi kim verdi?.. insan; ve yahut canavar var. 
- Bizzat, Raşit... Akşam ekmeği Diye söylendi. Etrafına dikkatle göz 

dağıtılırken, gizlice adamlarımızdan gezdirdi. Fakat gözlerini her tarafa do
birine söylemiş. Bana haber gönder • 1aştırmıya vakit bulmadan, her taraf
mış. ta bir takım vahşi naralar yükseldi. Ne-

- Pekala .. yarın Raşit avluya çı • reden çıktıkları belli olmıyan on bet 

Fabrikada derin ve asabi bir 
aükUııet var 

1 

tiriyorlar, içimizde iı bozguncuları da var. 
Onlar da dışarı ç1kıp havadis satıyorlar. 
Onun için bu şiddeti koymak mecburiye • 
tinde kaldık. 

Biraz ilerleyince sağ taraftaki bir ima • 
lathanein içinden kahkaha sesleri yüksel· 
di, kapıdan bakınca amelelerin birdirbir 
oynadıklarını gördüm. 

içlerinden bir tanesi beni tanımış ola -
cak ki yanıma sokuldu: k 1 S b h k 

. . .1,.. "k yirmi kişi, hep birden Melihanın üze-
arı sın. a a , a şam pırınç pı avı ı • . .. . 

ram edilsin .. Babasına da haber gön • rı~e hucum et~ı. Bu genç kızın etrafı - Şu duvarların içinde 26 bin kişi var. 
derilsin. Gelsin; oğlu ile görüt1sün. hır anda; ellerı mızraklı, yarı çıplak Hakkımızı istihsal edinciye kadar bura • 

. Yamlılar tarafından çevrilmiftİ. dan c;ıkmıyacağız. Dün sabah, bu hayata 
- Cemıl hakkında yapılacak mua· * katlanamıyacak olan, kadınları, ihtiyarla-

mele}.. rı, ve çocukları kapı dıpn ettik, gökler • 
- Cemil hakkında yapılacak mua· Cemil; günet doğarken, Rızanın de- ·den kameri dünya yüzüne indirmek iste • 

meleye gelince .. Onun, her hareketine laletile kaleden çıkmaya muvaffak ol • miyoruz, hakkımızı iıtiroruz. 
müsamaha edilecek. Hatta, icap eder· muftU. Onlar kapıdan çıkarlarken, ka- Kahkahalara rağmen asabi bir hava 
ee, kaleden çıkmasına kolaylık göste • pıdaki nöbetçilerin, öbek öbek yerle- :var. Amelelerdeki sinirlerin gergin olduğu 
rilecek... Hiç şüphesiz ki Cemil bu iti re serilerek derin bir uykuda bulun • belli, dahili anarşiye mani olmak, it.tihadı 
yalnız yapamıyacaktır. Bizim adam • dukları görülüyordu. .bozmamak için ıefler gayret sa~~edıy.or • 
larımızdan birini ve yahut bir kaçını ' lar. Adım başında nutuklar soylenıyor. 

Cemil, bu hale taaccüp etmit: d v b ·1 elde ettiği muhakkaktır. Bunlar hak • Sabahın aaat dördüne ogru nö etçı er • 

k d d 
.. h l kt A - Tuhaf fey .. Nasır Mebhut ken- den ba9ka ortalarda kimse kalmadı. Ben· 

ın a a muıama a o unaca ır.. n d' · k d · k' "be ·ı ·· · · 
k le Ş. d' Z ,.. k ba mı ne a ar mıs ın no tçı ere em • den ayrılmayan arkadaşım mutemmım ıza • 

ca , anca .. ım ı, emare aıa ama nı'yet etmiı:ı. Onu böyle muhafaza et • h d" 
b

. · d B d · · O ..- at ver ı: 
ır adam gön er. u a am gıtsın. tiklerini bilseydim, bu kaleye daha _ Bu sefer maksadımıza nail olacağız. 

radaki kumandanı gizlice görsün ... Fi- başka türlü girer; hiç şüphesiz ki mu· dedi, muvaffak olmak için bütün çareleri 
rari Cemil, Nasır Mebhuta iltica et - vaffak olarak ta çıkardım ... Ne ise, za- hazırladık. Fabrikalarla olan münasebetle
mişti. fakat Nasır Mebhlıt, bu ilticayi rar yok ... Alacağın olsun, Nasır Meb- rimiz iyi neticeler verdi, grev büyüyor, pa· 
kabul etmedi. Hükumete teslimi de radan yana sıkıntımız yok. Belediyeler yar-

f k d
. 

0 
hut ... 

beldenin adetine muva ı görme 1. • dım ediyorlar, yemegımızı, ekmeğimizi 
Demişti. . • 

l\U serbest bırakmak mecburiyetini k d k l gönderiyorlar. Biz de bu sefer daha tec-
Kale kapısı ile arşısın a i ya çın hissetti. Yarın sabah erkenden kalenin rübeli hareket ediyoruz. Fabrikaları boş bı-

k 
kayaların arasına gerilmiş olan dar ve 

bütün yollarına birer müfreze çı arın.. rakmıyoruz. 

k ı d 
. uzun köprüyü de hiç bir engelle kar- Veda edip ayrılırken, o emin bir eda ile 

Cemili ya a ayın; esın. 
_ Pekala .. Ya, Cemille beraber fi • şılaşmadan geçmişlerdi. bugün bu duvarların arasında 40 bin kişi 

yüzünden sokulmuş ... Yusuf İzzeddin rip ve manasız hareketlere .vketmıt 
efendi, bunları bildiği için Enver pa - ti. Ve hakikaten Yusuf lzzeddin efen· 
\lanın yüzünü görmek istemezmiş. ~- di, tamamen kuşkul~ndığı ( ':ellahth~J 
line bir fırsat geçirmek için beklermtf. meselesi hakkında hır kaç k'l'iye mu· 
Nihayet günün birinde bu fırsat geç • racaat etmiş; bunlardan teminat iste· 
mlş. Bir gün Dolmabahçe sarayının mişti. Fakat onun bu müracaatlan, 
tenha bir koridorunda Envere tesadUf _ bu mesele etrafında yazı yuan bazı 
etmiş: zevatın rivayetleri gibi • öyle. önüne 

- Sen, bizim hanedanımızı telvis gelene ağlıya ağlıya dert yanacak ve 
ettin. Ben de senin vücudunu ortadan senet talebinde bulunacak derececk 
kaldırayım. mübalağalı değildi. 

Demiş; derhal tabancasını çekerek 

Enver Paşaya ateış etmif •• · d 
Bunlar' ve bunlara benzer rivayet • Amerikada aleyhimiz e 

ler, kamilen yalandı .•• Hiç bir aklın, çalışan Ermeniler var
hiç bir mantığın alamıyaoa~ bu ya • 
lanlar, kamilen Vahdeddin llo adam • (Bqtarafı 6 mcı sayfada) 
ları tarafından çıkarılmıttı. Palo Alto' da insanı ıa11rtan f81lerden 

ıd ğ b'ld'"' l birisi de otomobil bolluiu. 
Bunların yalan o u unu ı ı·g • _:.. Koca memleketi altüst etaeuu. otomo-

miz halde, yine alakadarlar arasında bili olmıyan elli tane adam bulamawnız. 
çok ince tahkikata giriştik. Ve şu neti- Çünkü Palo Altoda otomobil eabibi ol• 
ceye iriştik: mak lstanbulda bisiklet satın almaktan 

Evvela - Çanak kalede, veliaht ile kolay: Ayda on dolan sözden ~ 
Enver paşa arasında, en küçük bir ha· mıydı, altınıza pınl pınl bir araba çekiy~r· 
dise bile geçmemiştir. lar. Hele benzin sudan ucuz. Maamafib. 

Sonra .. - Enver paşa Çanakkale - ayda on dolan gözden çıka~na 
den, temmuzun 8 inci çarpnba günü yaya kaldıklannı sanmayın: 
hareket etmiştir. Ve doğruca lstanbu- Otomobil alamıyanlar, yollarda. hmual 
la gelmiştir. Ertesi gün de yanında Sü· arabaları lstanbulda taksi çevirir sibi dur• 
leyman Numan ı>aıŞa olduğu halde, İs- durup, diledikleri yere gidiyorlar. 

hh Çu··nku·· b'ır araba --LiLi U.ia. ara1- aa· 
tanbulun askeri ın iye müessesatını INID .... 

hibi olamamıı bir adamı diledill ,.., s6 • 
teftişten geçirmiştir. Daha ertesi gün tünnemek affolunmaz bir ayıp ~or. 
de lstanbulda parlak bir ıurette yapı • Ve iıte bu ayıp aayeaindedlr ki hi fa• 
lan 1 O temmuz şenliklerine ittirak et· kirler, hiç kimaenin düdüiünil plmadan 
tikten sonra, Edirneden avdet eden herkesin arabasına biniyorupz. 
veliaht Yusuf lzzeddin efendiyi ziya- Mektubuma bitirmeden en-d. Wr pos-

rete gitmiştir· ta müvezziile aramda seçen hot Wr ..la • 
Daha sonra .. - Veliaht Yusuf iz - neyi anlatmadan edemiyeceiimı 

zeddin efendi, bütün hayatında, bir Geçen sabah. odamın balkomwl•• P°"" 

gün bile rovelver taşımamıf .• hatta, bir tacıya: 
kere bile eline silah almam1'tır. Uzun -Türkey'den mektup var•> 
seneler veliahtın hususi hayatına ka • 
rıtmış olan harem halkının rivayetine 
nazaran veliaht; • tabanca fU tarafa 
dursun • adi bıçaktan bile fevkalade 
korkarmış, Hatta, yatak odasında, ça· 
kı bile bulundurmazmıf. 

Diye aeslendim. 
Poıtacı, beni merhamet ft ~ .UZ• 

dü, ve hiç bir cevap Termeclea aalrlath
Onun bu garip mükabel .............. 16• 
ren pansiyon sahibi. s&&aektea ~or • 
du. 

lşin iç yüzünü anlayınca ben ele. k..k • 
!arım ağrıyıncaya kadar güldüm. 

- Meğer, p09tacı, (<Hindi• manaana 
gelen Türkey kelimesinin, uTü~H ma• 
nasına da geldiğini bilmiyormut-

Onun içindir ki: 

rar edecek olan bizim adamımız .. Ya- Kale haricindeki yollara nezaret e - müsterih uyuyor. Yarın 300,000 kişi uyu-
den nöbetçilerden de eser görülmüyor· yacak, ve eğer dileklerimiz kabul edilmez· 
du. Cemilin yanında yürüyen Rıza, se bütün Fransa zenbereği kırık bir saat gi· hut adamlarımız .. 

- Acaba «Hindin den mektup bekliyen 
bu biçare kim"> diye pşmı" Ye nihayet 
genç yaşımda oynattığım• hükmederek a• 
cıyıp geçmitl 

- Haaa .. Cemil kaleden çıktıktan 
nra. maharetle takip edilsin. Asker

r tarafından yakalanır yakalanmaz; 

söyleniyordu: bi duracaktır, dedi. 
(Arkua yar) 

Daha sonra .. - Filhakika: Enver 
p~anın askerce serbest tavurları, ba
zen veliahtın sinirlerine dokunurmuş. 
Fakat bu, hiç bir zaman nefret dere -
cesine gelmemiş; Enver paşanın pe -
deri ve büyük pederi hakkında da 
• Beşiktaş iskelesi kayıkçılar kahya -
sının Vahdeddinin adamlarının teşvi
kile söylediği sözlerden ba,ka • hiç bir 
şey söylenmemiştir. Zaten ne söylene· 

Emmanuel d' Aatier bilir ki i En verin pederi, Beşiktaşta 
Tnfik W.Ude 



8 .. Haziran .• 

First Vienna dün 
İstanbul Muhteliti ile 
1-1 berabere kaldı 

rzmir muhacirnleri Ankara kalesi önünde 

(Ba,tarafı 1 inci sayfada) 
kımlan sağ açıklarının bir hat üzerinde 
Yer almaları oyuncu kıtlığına kıran girdiği 
hissini bizim gibi herkese de vermiş oldu. 

Viyanalılar İstanbuldaki oyuncuları· 
nın en iyi şekliyle sahaya çıkarak, bir gün 
evvelki oyuna nazaran daha canlı ve ça· 
huk oynuyorlardı. 

İstanbul takımlarının teker teker kıy· 
metli oyuncuları beraber oyundan ziyade 
ıahsi gayretleriyle Viyana kalesine kadar 
güç te olsa inmekte müşkülat çekmiyorlar, 
ınerkez muhacim Melihin aksayan oyunu 
hu fırsatları da kaçırmakta adeta yardım 
ediyordu. 

Hücum hattının başlıbaşına kahrama
nı olan Fikret hilafsız üç gol vaziyeti ya· 
ratmıı, ortada lüzumsuz bir şekilde dola~ 
ıan Melih donuk oyunuyla takımda muzır 
olmaktan başka bir ite yaramamışhr. 

Viyanalılar çabuk ve uzun paslarla üs
tüste hücum yaparak İstanbul kalesine ko· 
layca indiği vakit hakikaten bir kaç büyük 
tehlike yaptılar, Yaşar ve Safanın ciddi 
gayretleri olmasaydı otuz dakikalık bir za• 
rnan içinde hiç değilse iki gol kaydetmiş 
bulunacaklardı. 

İstanbul muhteliti nısıf saha içinde ki
litlenmiş bir halde bocalaya bocalaya ge· 
ri çekilmiş, oyunun bütün ağırlığını yük
lenmiş olan Yaşar, Hüsnü başta, durup 
dinlenmeden bütün takım işi müdafaaya 
dökmekten başka çare bulamamıştı. 

Futbolde tek kale mutlak surette bü
yük takımların hakkı ise dün Viyanalılar 
bu hakkı kazanan bir oyunla ilk devreyi 
bitirdiler. 

Futbol hayatır.f n bütün müddetince sol 
İç oynayan Şerefi ikinci devre başlarken 
ıağ iç mevkiine koymak suretiyle parlak 
haatlarına bir yenisini ilave eden futbol 
hey' eti lstanbul futbolüne bundan fazla 
fenalık edemezdi. 

Haşim ile Fikret arasında yapılan iyi bir 
anlaşma oyuna mühim bir heyecan ve hız 
vermiş, bir dakika içinde üstüste çekilen 
ıütler Viyana kalesini allak bullak etmiş, 
kalecinin mahirane kurtarışları ortalığı he
yecandan heyecana sokup durmuştur. 

Sol tarafın cidden güzel anlaşan oyun
cuları Haşim ve Fikret her an için bir fır
ıat kollamışlar, 20 inci dakikada Fikretin 
Uzaklardan çektiği kuvvetli bir !IÜt kaleci-

Viyana kalecisinin güzel bir kurtarışı 
kıpırdatmıyacak Viyana takımı karşısında 
oynanan bozuk ve perişan ~yunda_n son~a 
bu işleri en iyi bilen bir hey et halınde bır 
müddet daha bizi temsil etmekte ısrar ede-

cektir. 
Bir klübün içinde bile bu kadar yanlış 

ve boş bir düşünce sahibi olana yer ver· 

1 k koca bir .,ehrin en güzel sporu· mez er en, " 
nu bir oyuncak haline sokanlar başka mem-
leketlerde böyle hezimetler karşısında pa-

puçsuz kaçarlar. . 
Berlin olimpiyadı hazırlıklarının netı· 

. olursa olsun, o1impiyada gidecek 
cesı ne . . ~ .. 
oyuncular nereden seçilirse seçılsın, buyuk 

b
. h.. .. . tle hazırlanan bu turnuvular• 
ır usnunıye . 

d . d zarar gören Istanbul oldu. an en zıya e . 
Ehil ellere geçen futbolümüz hır sene 

daha böyle idare edilirse eski mirastan da 

olduk demektir. 
Hulasa, bir boğuşmadan farklı olma· 

yan oyun f _ 1 beraber bitti. .. .. 
İstanbul takımı: Safa, Yaşar, Husnu, 

Cevad, Esad, Mehmet Reşad, Necdet, Ni

yazi, Melih, Şeref, Fikret. 
Maçı; Galatasaraydan Sadi idare etti. 

Davis Kupası 

P . 1 (AA) _ Davis kupası tenis 
arıs, · · 

nin dışarıda bulunması yüzünden içeri gir· mac;ı: 
715 rniştir. Destrencau «Fransa)} 3/ 6, 6/ 2, ' 

22 İnci dakikada İstanbul kalesinin en O S, 9 7, ile Pançic, «Yugoslavya» gale-

sıkışık bir zamanında topu yakalayan Nec· 
det uzun bir sürüşten sonra topu boş ka· 
lenin yanlarına atmak suretiyle ikinci go· 
lü kaçırdı. 

33 üncü dakikada toplu bir hücum ya
Pan Viyanalılar İstanbul kalesinin en ka· 
rışık bir anından istifade ederek beraber· 
lik sayısını yaptılar. 

be çalmıştır. . 
İlk günün sonunda Fransa ıle Yugoslav-

ya birer galibiyet kaydetmişlerdir. 

16 yıllık 
Hasretten Sonra 
Adapazarı (Hususi) - Orhangazi

Bütün bozukluğuna, yanlış sıralanmış 
l 1 · ı k d .. ·· nı'n Yenı· köyünden lsmailin, istikli\I o ma arına rağmen lstanbu ta ımı uşlu -

ğü çirkin vaziyetten kurtulabilmek için e- harbi sıralarında, annesile Üç yaşında-
linden geldiği kadar çırpınmış, aksaya ak- ki oğlu Ahmet, Rum çeteleri tarafından 
saya neticesiz de olsa didinmiş durmuş· dağa kaçırılmwtı. Büyük annesi öldü
tur. 1 rülen Ahmet, Süleyman isminde bir 

Sol içi, sağ içe, merkez mua,·in ola.rak 1 Adapaz~rlı ta~~f ından '. !) . çocuk)~ Ha: 
tanınmıı; bir oyuncuyu merkez muhacııne san ismınde bırıne verılmış, kendı evla 

• • 
1 H h Beçıren bir hey' etin yaptığ ı bii'iin hatalar : dı g ibi Ahmede bakan asan, asta-

ne yazık ki bu şekilde u ğraşmak , geli i gii- lanmış, ve oğlu İsmaile Ahmede, kar
zel diJ i.,mekle bir n" tİC'e vermedi, esasen deş gibi bakmasını vasiyet etmiştir. 
de v d . 1 d b. d ı· eremez ı. ı . ' Ahmet şimdi yirmi yaşın a ır e ı· 

S O N· PO S T·A: ... Sayfa 11 _ 

Küçük Antant ve Balkan 
Antantı arasında iş birliği 

(Batta.rafı 1 inci sayfada) 

«Küçük antant devlet reislerini Bük· 
reş 'de hakiki derin ve tabii bir .sevinçle 
selamlar ve bütün kalbimle kendilerine 
hoş geldiniz derim. 

lzmirliler Ankaraya 1-
mağlôp oldular 

2 

Bu selam, yalnız protokol icabı veri· 
len bir selam değildir. Bu selam, küçük 
antant denen çözülmez birliğin üç rük· 
nünden birinin, bütün Romanyanm 
selamıdır. n 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 İskender vasıl asiyle on ikinci dakikada ~ 
devam edip durmuştur. raberlik sayısını yaptı. 

23 üncü dakikada merkezden Vehaba, On yedinci dakikada Ankara sol açığı 
Vehaptan Saide giden top büyük bir eüku· büyük bir sayı fırsatı kaçırdı. 
netle Ankara kalesine girdi. . İzmir gittikçe yavaşlamış, Ankara da· 

Mağlup vaziyette olmasına rağmen ha ziyade açılmış bir oyun tutturmuşlardı. 
Ankara takımı daha hakim oynuyordu. Galibiyet sayısı için daha fazla çalışan 
Bu bir parça da lüzumundan fazla sertlik Ankara hücum hattı sol açıkları vasıtasilo 
yapmalarından ileri geliyordu. kuvvetli bir hücum yapmış, İzmir müdafi• 

Bir gün evvelki oyunun büyük eforu inin koluna çarpan top geri geldiği zaman 
dolayısiyle fazlaca yorgun düşen İzmir Ankara sağ açığı bir kafa vuruşu ile 30 un· 
durgun ve yavaş, buna mukabil mutlak bir cu dakikada ikinci golü yapmıştır. 
sayı çıkarmağa çalışan Ankara ise bir gün Bir buçuk saatlik mücadelede daha he• 
evvele nazaran çok canlı ve hakim oynu- saplı ve çok canlı oynayan Ankara takımı 

Küçük antantın birliğini ve çözü] 

rnez mahiyetini tekit etmekte o1an bu 
hadise, bizim, Balkan antantı ile sıkı 
iş birliği halinde, su]hün idame.si ve 
kendi menfaatlerimizin korunması si
yasetini gütmekte olan beynelmilel bir
lik olduğumuzu isbat eyliyecektir. 

Bu menfaatlerin en birincisi, hiç bir yor.En kısa bir zaman içinde lzmir iki fır· 
zaman dokunulamıyacak olan bugün· sat yakalarsa, Ankara mutlaka hem de sa
kü hudutlara ve sulh muahedelerine yı kaçırmak suretiyle hiç değilse iki misli 
hürmettir. Bizim bugünkü toplantı • hücum fırsatını kolayca buluveriyordu. 
mız, kuvvet ve azimle yeniden bu sö-· 35 inci dakikada Ankara. 38 inci da
zü teyit edecektir. Küçük antantın si- kikada İzmir sağ içlerine mükemmel birer 
yasetinde esas, beynelmilel teahhütle- sayı fırsatı gelmiş, Ankaranınki kale üs
re hürmet edilmesidir. Küçük antan • tünden giderek, İzmirinki kalecinin e· 

tın kuvveti, onun yıkılmaz birliğinde· }inde kalarak kurtuldu. 

d
. Bu fırsattan sonra İzmir iki büyük sa-

hakettiği galibiyeti nihayet 2 • 1 şeklinde 
bitirmi~tir. 

'Ankara: Cihad, Mehmet, Ali Riza, 
İbrahim, Semih, Gazi, Hamdi, Münir, Ya• 
şar, Ömer, R esai. 

İzmir takımı: Cahit, Fethi, Ali, Adil, 
Hakkı, Cemil, ibrahim, Said, Vchap, Fu· 
ad, Basri .. 

Maçı: Ahmet Adem idare etti. 

Beynelmilel maçlar 
ır. k d' 

l 
yı fırsatı daha açınver ı. 

Sulhün idamesi ve kendi menfaat e- Bu fırsatlardan birinin gol olması oyu-
rimizin korunması hedefimizde, Mil • nun netice ve şeklini hemen değiştirebilir

Zurih, 7 (A.A.) - Merkezi Avru• 
pa kupası maçları aşağıdaki neticeleri 
vermiştir: 

letler Cemiyetine sadık kalmamız la • 
zım gelmektedir. 

Küçük antantın kendisine düşman 
telakki edebileceği kimseler, ancak 

sulh düşmanlarıdır.» 

Prens Pol'un cevabı 
Bundan sonra naip prens Paul a,a

ğıdaki nutku söylemiştir: 

di. 
Sporun bir sinir, nihayet bir asap işi ol

duğunu bilmemek Ankara takımına bir 
hayli zarara mal olmuş, bakim bir oyuna 
rağmen ilk devre 1 - O İzmirin lehinde bit· 
miştir. 

İkinci de~·re İzmir takımında iki oyuncu 
yer değiştirmek suretiyle oyuna başlamış, 
pek az sonra Ankara mutlak hakimiyetini 
kolayca elde etmiştir. 

Bir gün evvelki oyunu tesadüf dene
cek kadar unutturmakta ısrar eden İzmir 
bozuldukça bozuldu, her dakika bir sayı 
fırsatı için çırpınan Ankara bir firikikten 

Viyananın Avusturya takımı İsviç· 
renin Grosshoppers takımını 1-3 İta). 
yanın T orino takımı lsveiçrenin Bern 
kulübünü 1-4, Budapeştenin F ebus 
takımı Zurihin Yung F ello takını mı 
0-3, Çekoslovakyanın Zideniae takı~ 
mı İsviçrenin Lozan spor klübünü 
0-3 yenmişlerdir. 

Isparta takımı HolAndahları yendi 
Amsterdam, 7 (A.A.) - Pragın Js~ 

parta takımı HoJanda milli takımıni 
0-2 yenmiştir. 

«Bu dakikada, Romanya, Çekoslo
vakya ve Yugoslavya'nın harici siya • 
setlerini ilham eden ve vücuda getiren 

fikirler arasındaki tam mutabakati tes· 

bit etmekle çok bahtiyarım. Majestele
rinin hakimane sözlerinde, mufahham 
yiğenim büyük kral Birinci Aleksan • 
dr'ın takibettiği ve bugün başta genç 
kral olmak üzere bütün Yugoslav mil

letinin samimi ve sarsılmaz bir halde 

Dün İstanbul Berberleri hafta tatili yaptı 

takipte devam eylediği yüksek hedefi 
açık surette göstermekteyiz. 

Küçük antant ve Balkan antantı 
Majestelerinin sözlerindeki fikirlerle 

tamamen mutabık olarak, küçük an • 
tant devletlerinin, faal mütemmimi 

Balkan antantı ile birlikte, istikbalde 

Hafta tatili kanununun tatbikina baş· 
landiğından beri dün ilk defa olarak ls
tanbul berberlerinin hemen hepsi ile bazı 
simitci fırınları ve ahçı dükkanları sabah· 
tan akşama kadar kapalı kalmışlardır. 

Berberleri böyle bir karar almağa ıev· 
keden sebebin ne olduğunu araştırdık ve 
dükkanlarının kepenklerini indirip çalış
mayan bir kaç berberle konuştuk. Bunla
rın iddialarına ~·e dün yaptığımız tahkika-
ta göre vaziyet şudur: 

de bugünkü siyasetlerini takip etme • Berberler hafta tatili kanununun 5 inci 
leri ve dünyaya kendi kuvvetleri ile maddesinden istifade etmekte ve pazar 
birlikte sulh azimlerini vermekte de • günleri sabahtan akşama kadar çalışmak
vam eylemeleri lüzumuna kani bulu • tadırlar. Fırıncılar, sütçüler, eczacılar ve 
nuyorum. ıı lokantacılar gibi diğer bir kısım esnaf d~ 

M. Beneı'in Nutku kanunun bu muafiyetinden istifade etmek· 

En nihayet söz alan Çekoslovakya Re- tedirler. 
isicumhuru B. Benes ise şu nutku söyle- Halbuki berberlerin kısmı azamı bu 

miştir: muafiyetin aleyhindedirler. Berberler di-
Memleketlerimizin devlet reislerinin ğer esnaf gibi kendilerinin de haftada bir 

bu ilk toplantıları, grubumuzun siyasi ta- buçuk veya hiç olmazsa bir gün tatile ih
rihinde ehemmiyetli bir hadisedir. Bu, bü· tiyaçları bulunduğunu iddia etmektedir
tün Avrupaya şamil kıymette büyük bir 
siyasi düşüncenin, bir sistemin, bir fikrin ler. 

Diğer taraf tan pazar günleri kanunun 
sembolü ve ayni zamanda da istikbal için 

istisnai hükümlerinden istifade ederek ça-
büyük bir ümittir. 1 

lışmak isteyen esnafa verilen ruhsatiye er· 
B. Benes, bundan ıonra, küçük antan· 

den alınan resim de bu aydan itibaren aıt• 
tmlmıştır. 

Berberler ve bir kısım simitçi fırınları 

Üe bazı ahçıların dün çalışamamasının asıl 
aebebi de budur. 

Bu gibi esnafın badema pazar günleri 
çalışabilmeleri için pazar ruhsatiyesi alma4 

!arı ve bunun için icap eden belediye rü
sumunu vermeleri lazım geliyor. 

Ruhsatiye almak için istida ile muraca• 
at etmiş bulunanların ça]ışmalarına müsa• 
ade edilmiş ve bu gibiler dün dükkanları• 
nı açmışlardır. Henüz istidalarını 
yenler çalışamamışlardır. 

verme• 

Maraşhlarm Hava Kurumuna 
yardımları 

Maraş, 7 (A.A.) - Belediye ticaret 

ve ziraat odaları üyeleri ile çifcilerin 

ileri gelenleri dün partide toplandılar. 

T oplatıda her ulusal işte öncül olan 

1\ . raş, hava kuvvetlerimize yardım 
hususı$unda emsalinden geri kalmı -
mıyacağından yer ürünlerinden yüzde 
ikisinin hava kurumu için verilmesine 

karar verildi. 

tın 16 senelik beynelmilel faaliyeti hak· 
kında izahat verdıkten sonra demiştir ki: 

Küçük antantın Balkan antantı ile sıkı 

bir iş birliği halinde, merkezi Avrupada 
sulhü ve müvazeneyi takviye etmek hede
fini gütmekte olduğu, bugün bütün Av

malara bugün, iki devlet reisinin bakanlar 1 teklifi kabul etmişlerdir. 
ile birlikte, kral Carol'ün misafiri olarak Almanyada alaka 
bulundukları Bükreş civarında Scrovişte Berlin, 7 (A.A.) - Alman siyast 

rupaca malum bir hakikattır. 
Aşağıdaki sözlerimin, bütün Avrupa 

hükumet merkezlerinden işitilmesini iste
rim: 

Küçük Antant, merkezi Avrupa bün
yesinde ve Avrupa ıulhü binasında temel 
taşıdır. Küçük antant, onsuz bütün Avru
pa sulhü binasının, akibeti tahmin edile
ıniyecek derecede büyük ehemmiyette bir 
anlaşmazlık ortasında yıkılacağı bir direk
tir. Küçük antanta, büyük emeller ve her 
hangi bir kimseye ve bilhassa komşuları· 
mıza karşı bir di.işünce görülmesini iste• 

mem. 
Müsaade ediniz de bir kere daha tek

rar edeyim: Kral Carol'un ve Naip Prens 
Pol'ün de söyledikleri gibi aramızda hiç 
bir fikir farkı mevcut değildir. 

Müzakereler Devam Ediyor 
Bükre!", 7 (A.A.) - Rador ajansı bil-

şatosunda devam edilmiştir. • mahafili, Bükreş'de küçük itilafın dev· 
Prens Pol saat 11 de Tataresco yu ka- let reisleri arasındaki görüşmeleri bü-

bul etmiştir. yük bir alaka ile takip etmektedirler. 
Bükret Gazetelerine Göre 

Bükreş 7 (A.A.) _ Rador ajansı bil- Çekoslovakya reisicumuhu M. Be~ 
nes'in küçük itilafın sulhperverane nİ· 

diriyor: 
Gazeteler, devlet reislerinin küçük an· 

tantın çözülmez birlik mahiyetini tebarüz 
ettiren nutuklarının ehemmiyetini kaydet· 
mektedir. 

Universul gazetesi, müttefik efkarı U· 

mumiyeye terciiman olarak ezcümle diyor 

ki: 
"Bu toplantı emsalsiz bir tezahür ve 

çok ehemmiyetli bir hadisedir. Küçük an
tant devletleri arasında mevcudiyeti söy
lenen manasız ümitler ve dönen şayialar 

derhal boşa çıkmıştır. 

Gazeteler bu nutukların bilhassa şu ka-
rakteristik vasıflarına i!iaret etmektedir
ler : Küçük antantın çözülmezliği, Balkan 
antantı ile sıkı is birliği, bugiinkü değiş

mez hudutlara ve sulh muahedclcrin~ hür· 

yet1erini teyit eden beyanatı Berlin 'de 
cok iyi bir tesir bırakmıştır. 
- T ebJiğ neşredildi 

Bükreş, 7 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: 
Üç devlet reisinin toplantılarından 

sonra aşağıdaki tebliğ neşrolunmuş • 

tur: 

diriyor: met suretiyle sulhiin idamesidir. 
Dün saat 16, 30 dan 19, 30 a kadar . Oyunun son dak ikaları \'iya ıı a kaı eqı - ·. l l usutur. Bir gün, tesadüf onu 

rıın b ·· .. k 1. . . 1 d kan ı om . 
etti ı yu tch ıkel<>r g ç rınesn e evam kendi babasile karşılaştırmıştır. On al- Kral Carol, Reisicumhur Benes ve Prens 

durdu b b T ı·· ·· ı k K f 

Her sene toplanacaklar 

Bükreş, 7 (A.A.) - Prens Paul i'~ 
M. Benes, her sene bir defa toplanma
ları için kral Karol tarafından yapılan 

H Bugün Scroviste şatosundn , kral 
Carol, reisictlnıhur Benes ve pıens 
Paul arasında dört saat siircn ikinci bir 

konferans aktedilmi~ ve bu konfera n· 
sa Romanya başbakanı B. T ata re co, 
Romanya dış işleri bakanı B. Titiilc sco 

ve Çekoslovakya dış islni bakam R' 
Krofta da i ş ti rak etmişlerdir. GunÜ!l 

bütün meselele ri te tkikte n geçirıl 'i~, 
bfüün mesele le r üzerinde tt:ım b\. fi· 

kir birliği mü ıtahede <>dilmiş ' <> bt:. se
bepten müşterek bir faaliyet tcı:;bit <> 

lunmuştur.» 

Ş · . tı ~ene hasretten sonra, ana ve a a ı· Pol'ün B. ataresco, ıtu es o ve rota 
e_> l anın bıle kolAy k olııy aklına gelıre• ' · ~ . k ·· ·· 

b1iy • l virmi yasına gelen ogullarma kavus- ıle hep beraber c;alışara gunun meselele-
ecegı oyunculara rastge e yer ı. eren - · . .. .. .. . ' . . .. 1 · ·1 b ) k 

futbol h · · b · d k ı b"'e n1us onu köylerıne goturmuşlerdır. rını muzakere etme en ı e aş ayan onuş-ey etı, u acı netıce en ı ını ıı 
1 

• ' 
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Şifa kaynağıdır 

GR • 
1 

l A •abi ağrılar belk i geçici ıey
ı lerdir, lakin, insana dünyayı zin-

ı 
dan ettiği gibi itinden, gÜcün
den de alıkoyar ve hayatını 

1 zehir eder. Halbuki bir kate 

GRİP İN 
Bütün ağrıları en kı•a zamanda 
giderir ve i•tİrahatinizi, haya
tınızın intizamını temin eder. 

p • 
1 

Sizin için en lüzumlu hayat yoldaşıdır 

Yüzünüzde ve muhtelif: yerlerinizde çil ve leke 
var diye üzülmeyiniz. Zira bir tertip 

FAZIL Çi l i LA C I 
bunlardan tamamile kurtaracaktır. 

'l•-ım> Mal mahalli : Edirne Kimyager Fazıl Soysal H\borntuvarı ~m:ıırıml~ 

Paris Hapı~~ 
Kat'iyyen sancı vermez, nebati hülasalardan yapılmlf~ en iyi müshil 

ilacıdır. Kutusu 15 kurut 

SON POSTA 

Venüs Ruju : 
Gayet cazip renkleriyle kullananları 

hayretlere düşürür ve 24 saat dudaklarda 
sabit kalır. 

Venüs Kremi: 
Terkibi, euarlı, güzellik krl"mlerinin j . 

çinde en şayanı emniyet ve itimad ohını
dır. 

Venüs Pudrası: 
Şık ve kibar familyaların rağbetini ka

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

Venüs Rimeli: 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören kirpik

ler kalblere ok gibi saplanır. 

Beyoğlunda tanınmış ve maruf Kari· 
man, N. Tarika, Şark Merkez ıtriyat ve tu· 
hafiye mağazalarında satılır. 

Deposu: Evliya zade Nureddin Eren, 
kimyevi ecza ve alat ve ıtriyat ticarethane· 
si, İstanbul - Bahçekapı. 

----

Mevsim münasebetile banyo 
havlu ve burnuzlarmm her cinsini 
çok ucuz fiyatlarla mağazamızda 
bulursunuz ... 

Sultan Hamam 24, Beyoğlu istiklal 
caddesi 376 

,--------------~ ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgevşekliğine karşı 

HORMOBİN 
Tabletleri 

Her eczanede nrnyınız. 
Tafsi{at: Pos.a kutusu 1255 HORMOBIN 

Son Posta Matboas1 

Neşriyat Müdürü: Selim Raeıp 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Ra21p, H. Lüttil 

Haziran 8 

Sinek, tahtakurusu, pire, 
bit, hamam böceği, güve 
ve bütün haşarah tohumlarile 
öldürür. 

Kokusu latif ve sıhhidir, 
leke yapmaz, tesiri kat'i 
ve bütün markalara mürec
cahbr. 

Yeni icad pompalanm 
isteyiniz. ihtira berab var
dır, kimse aynını taldid 
edemez. 

Çocuklarınızın dlflerlne çok dlkk•t ve itin• ediniz ı 
kUçUk lk en bozulan dl•l•r •onra düzelmez. 

~ABUK 
RAHAT 

T~AS OLMAK • 

.İSTERSENİZ 
HEMEN BiR 

POKER-PL J> 

ALiNiZ. ~{9$~ 
"' <::::>· \JQA.'--

V 1 L M A, z R A K 1 s 1 ı~_..Clld ve zUhrevlro Hastnlıklıırı mUtehussısı r ~ Boyo~.r,R~ i~~,'!ı ~~ ";:.,., 
~~ Su içirmez, bulanh yapmaz, baş ağrısı vermez. En yüksek 45 derecelik rakıdır • ....;;;,_, ~"'t• ""ıe•:,:: ... M:':;;_;; ......... u. 
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