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·esiAnkarad iyi ka 
ransın akıbetinden endişe e 

Montrö müzakerelerine 
"Sovget gemilerinin 

•• 

Almanlar da 
Boğazlardan 

karışmak istiyor, 
serbest geçişi 

lngiliz - Alman deniz anlaşmasını bozar,, diyorlar 

Projelerine itirazımız 1 

• 
üzerine lngiliz delegeleri 

acele talimat istediler 
lngiliz - Rus anlaşması şayialarına rağmen konferans 

bitmiş sayılamaz, bundan henüz çok uzağız 

Boğazlar konferansındaki b aılıca "delegeler bir arada 

Boğazlar konferansına teklif edilen yeni İngiliz projesinin metni Anka-
raya gelmiş ve Anadolu Ajansı tarafından matbuata verilmiştir. 

lngiliz projesinin metninin geniş bir hulasasını dünkü nüshamız'da neş
retmiştik. Dün gece Ajans tarafından verilen metnin sonunda şu not bulun· 
maktadır : 

"Bu yeni İngiliz projesi Ankarada iyi bir tesir 
yapmamıştır. Montrö Konferansının akıbetinden 
endişe edilmektedir.,, 

Neticeden henüz çok uzaktayız! 
Montrö, 7 (Sureti mahsusada giden, arkadaşimızdan) - İngiliz projesi

)lin tetkikine bugün devam olunmuştur. Tetkikat yarın da devam edece~. -
~ir. Türk murahhaslarının projenin bazı noktalarına itirazları üzerine İngılız 
Clelegesi hükumetinden yeni talimat istemiştir. 

Burada umumi kanaat şudur: lngiliz • Ruı anlaımaıı haberler!ne 
rağmen konleranı henüz bitmiı sayılamaz. Çünkü bundan çok uzagır. 

lngiliz, Rus ve Türk noktai nazarları 
Paris, 7 (Hususi) - Montrö konferansında mesai devam etmektedir. 

l3azı noktai nazar farkları göze çarpıyorsa da bunların mesaiyi müşkülleş
~rmesi beklenmemektedir. 
· Bununla beraber Sovyet Rusya Karadenizi azami derecede kapalı İngil -
lere azami derecede açık tutmak, 1 ürkiye ise Boğazlardaki hakimiyetini ve 
bu geçit üzerindeki muhafızlığını hakkiyle yapmak istemekte olduğundan 
üç noktai nazarı uzlaştırmak kolay olmamaktadır. 
. İngiltere Boğazlardan giriş ve çıkışı tahdidatının müsavi olmasına taraf
tar olmakta devam ediyor. 

Rusya ise Karadeniz devletlerinin biraz daha İmtiyazlı olmalarını ve Bo
ğazlardan haber vermeksizin çıkmalarını, yahut azami üç ~ün evvel haber 
vermekle iktifa etmelerini istiyor. 

Japonya, İngiltereye taraftar olmaktadır. .............._ .. ____ ..,. ______ '""" 
Konferans a dünkü o uşmalar 

Montrö, 7 ( AA.) - Boğaı.lar konfe
tansının bugünkü sabah celsesindcn sonra 
neşredilen tebliğ: 

Konferans, İngiliz delege hey' eti tara-
fından teklif edilen mukavele projesi 
metninin müzakeresine devam etmiştir. 

Yedinci ve sekizinci maddeler kabul e
tlilerek tahrir komitesine gönderilmiştir. 

Dokuzuncu mnddc üzerinde, barııı za
manında denizaltt gemilerinin geçmesi 
tncmnuiycti ile Karadenizdc sahildar dev-

lctlerin hesabına Karadeniz dışında in~n 
edilmiş olan deniz gemilerinin geçmesi için 
derpiş edilecek istisna meseleleri hakkın

da noktai nazar teati edilmiştir. 

Fransız delege hey' eti muhtelif harp 
gemisi tipleri arasında gözetilen fark hak
kındaki ihtirazi kaydını tekrar etmiştir. 

Maddenin kat'i kabulü, 15 inci mad
de ile ondan sonraki maddelerin kat'i me· 
tinlerinin kabulüne talik edilmiştir. 

(Devamı 5 inci sayfamızda) 

Boğazlar 
Konferansı ve 

Almanya 
ltalgaga göre konferans 

diplomatik bir zecri 
tedbir imiş 

Bir Fransız gazetesi 
"Türk talebini reddetmek 

çok güçtür,, diyor 

Habsburglar tahta geçerlerse .. 
Yugoslavyanın F ransadan 

sorduğu sualler 
Belgrat, Avusturya topraklarına girecek Yugoslav 
orduları İtalyanın mümaneatile karşılaşırsa Fransa

nın da ltalya Üzerine yürümesini istiyormuş 
Londra, 7 (News Cronichle gazc -Montrö, 7 - Almanyanın da Bo

ğazlar müzakerelerine karışmak istedi
ğine dair bir takım emareler göze 
çarpmaktadır. 

tesi siyasi muhabiri Vernon Bartlett 
' yazıyor) - Habsburgların tahta iade-
' 

Almanyanın iddiasına göre Sovyet 
Rusyanın Karadenizden Akdenize ser
best geçmesi, lngiltere • Almanya de

niz anlaşması üzerinde tesir edecek ve 

bu anlaşmanın J.emin ettiği müvaıeneyi 
bozacak mahiyettdlG. 

· leri takdirinde Fransanın Yugoslav -

Böylece Almanyanın da Montrö 
mzakerelerine girişmek, veya bilvasıta 
mütalea dermeyan etmek isteğinde ol
duğu anlıı.şılıyor. 

ltalyanlara göre vaziyet 
Roma 7 (Husuıi) - İtalyan ma

halili, ltalyanın Montrö konferansına 
iştirak etmemesinin fena bir tesir bı· 
raktıiına kanidirler. 

İtalyan mahafiH İngiliz projesi ile 
Türk projesi arasındaki esaslı farklara 
İ§aret etmekte ve İngiliz projesinin Bo· 

(Devamı 5 inci ıayfamızd ) 

Fransa, İtalya 
ve Türkiye 

ltalyanlar, Fransızları ken
dilerini terkedip bizimle 
anlaşmak istemekle 

itham ediyorlarmış 
Paris, 7 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Pari Midi muhabirine göre, Roma si

yasal mahafilinde İtalya ile elbirliği -
nin hotkam menfaatlerde arandığından 
şikayetle deniliyor ki: 

(Devamı 5 inci sayfamızda) 

Çiçerin dün 
Moskovada öldü 

Lo~dra, 7 (Hususi) - Eski Sovyet 
Birliği hariciye komiseri Çiçerin bugün 
Moskovada vefat etti. 

Son Posta: Corç Vasilyeviç Çiçerin 
1872 de doğdu. 1905 de ihtilalci Sosyalist
lere katılmı§, 1908 de ıürülmii§, ve 191 7-
ye kadar Rusya haricinde yaşamııtı. İhti
lalden sonra evvela Troçkiye hariciye na
zırı muavinliği yaptı ve daha sonra onun 
yerine hariciye nazırı olarak Sovyet Rus
yayı Cenevre ve Lozanda temsil etti. Yeni 
Komünistler Çiçerinden güphelendikleri i
çin 19 30 temmuzunda memuriyetinden 
azlettiler. 

O zamandanberi hariciye bakanlığını 

Litvinof yapmaktadır. Cice.rin 64 v~ında 
ölmüştür. 

yaya yapacağı yardımı kat'iyetle anla· 

mak için Yugoslav hükumetinin Fran
saya müracaat ettiğini if~ edebilirim. 

Yugoslavyanın istediği şudur: ~ Yu .. 
goslavya, Habsburgları tahta otur -
maktan men içiç ordusunu yürüttü~ü 
zaman ltalya YugoslavyaY.a kar9i ha
reket edecek olursa Fransa derhal ltal
yaya karşı yürümelidir. 

Yugoslavya, F ransanın kendisine 
karşı bu yolda kat'i bir teahhütdc bu
lunmasını talep etmektedir. 

• 
Yugoslav Saltanat Naibi Prens Poı 

lstanbulda meyva ve 
sebze kıtlığı var! 

Geçen sene şehre 40 milyon tane gelen kavun ve 
karpuz bu sene az olacak, piyasada domates te 
azaldı, sarmısak iki ay sonra 60 kuruşa çıkacakmış 
Son günlerde, sebze ve meyva fiyatla

rında şaşırtıcı yükselişler görülmektedir. 
Bu münasebetle dün bir muharririmiz, 
Sebze Hali Müdiri Mustafa Zarifle görüş
müş, Fiyatlarda görülen yükselişlerin ga-

rip sebeplerini öğrenmiştir. Muharririmiz
le Hal Müdiri arasında geçen konuşmayı 
aşağıda okuyacaksınız: 

- Söylenildiğine göre bu sene meyva 
(Devamt 3 üncü sayfamızda) 

• • 

lzmirde bir gümrük 
kaçakçılığı davası 

Suçlular mahkeme :huzumndn 
İımir. 7 (Hususi) - Birinci Aıliyc 1 çılığı dnva~ını~ rü'yetine baılnnmı§tır: D 

mahkemesinde mühim bir aümrük kaçak-1 vanın mahtyetı gudur: (Devamı 5 ncıde) 



2 Sayfa 

r 
Her ün -, Resimli Makale 

Versaga ve Milletler 
Cemiyetine 
Yeni bir darbe mi? -
B ir kaç gündenberi telgraflarda fazla 

yer almaia baılayan Danzig mese• 

ksi de meşhur Versay muahedesinin do· 
ğurduğu eserlerden biridir. 

Danzig"in kendisi, apğı yukan yarım 
milyon nüfuslu bir ticaret ıehri ve limanı· 
dır. Versay muahedesi. yeni Lehistan dev· 
letine denize doiru hür ve emin bir geçit 
temini için Alman topraklarından, Viatol 
nehrinin kıyısı boyunca ayrılan bir korido · 
ru Lehiatana vermiı ve koridorun sonunda
ki Danzig ıehrini de Milletler Cemiyetinin 
idaresi altında ueıbest bir ıehirn ilan et· 
mi§ ti. 

SON POSTA 

il Bejenilen •rlcek il 

Daha sonra Milletler Cemiyeti, Danzig 
tehri için bir ana yasa yaptı. Bu ana yasa· 
ya göre ıehir bir Diyet ile bir senato tara· 
fından idare edilecekti. Danzig balkının 

1üzde 96 sı Alman olduğu için Danzig 
parlimentosunda Almanlık hakim oldu. 

K.dm ıibi erkeiia de beğenileni, ark....,t.n koplana nr
.m. Bir mecll.te böyle bir erkek bütün kadmlann dikkatiai Ü· 

zerine çeker, herkes oaunla mqcul olur. Onunla konupbil
mek, dana edebilmek kadmlann en biiyük arzusu olur. 

1lu muiJetleridir. 
Bir erkek bu meziyetleri bir araya plİrebihnel İçin her 

teyden evvel phaiyet aalu"bi olmai• mecbarciur. Şahaiyet bir 
11ıktır ki, inaanlan pervane 11"bi etrafma toplar. 

Lehistanın buradaki haklan, bir mua
hedeye dayanmaktadır. Lehistan, bu ser· 
best ıehrin dıı itlerini idare eder, iki mem
leket arasında gümrük birliği vardır. Dan· 
zig demiryolları, Lehistanın devlet demir
yollarına bağlıdır. Danzig limanı be§ Leh
li. bq Danzig"li ve bir bitaraftan müteşek
kil bir komisyonun kontrolüne tabidir. 

Bu erkek züppe erkek deiildir. Bilakis p.h·iyeei, mevlôi, 
terbiyesi, kib.rhiı ~.Ye kadmlan keedisine çeken cazibe 

ş.ı.iyelillimi lamretlendirilliz. Ziippelite, mania.... 6-
zıenmeyiniz. 

( S 0;;;;.._Z_A __ R __ A_S~l~N~~D_A__,.,,) 
Oldiilden •onra 
Sahneye çıkan 
Tigatra lcapıcın 

Pirinçler geceleri 
Ugar ve zigadan 
Müteessir olurmuş 

Danzig parlamentosu ile iktisadi hev· 
etleri fevkinde mevki tutan ve Milletler 
Cemiyeti tarafından tayin olunan bir fev· 
kalade komiser, Danzig ile Lehistan ara
eında hakemlik vazifesini yapar ve iki ta· 
rahn iyi terait içinde geçinmelerini temine 
çalııır. Çünkü iki taraf arasında bir çok 
mühim bidiaeler vuku bulmuı ve bunlar 
kolay kolay seçinemiyeceklerini göater
miflerdir. 

Meseli 1920 de Sovyet Rusya ile Le
histan aruında muharebe olduiu zaman 
Danzis deniz amelelİ, Lehiatana ait olan 
mühimmah tutmutlar ve bunun yerini bul· 
muma mani olmak iatemiflerdir. 

Arada böyle ciddi meselelerden dolayı 
kup çılr.tıjı cibi meseli posta kutulanna 
.ürülen boyanın rencinden de kavgalar çı
kar. 

Kayplana ea mihim eebebi Leldilerin 
r.:...1:--. lim ---L D .•. ~·•n•• Y....-- aDZIK ın yan 

Japonyada Hakono civarında bir 
müessese banyoları için geceleri ı,ık -
la reklam yapıyormuş. Müessese ci -
vannda bulunan pirinç tarlalannı • -
hipleri, bu müeueae aleyhine dava a
çarak aydınlığın pirinçlerin büyüme8İ

ne mini tetkil ettiiini ileri 8ÜrmÜf • 
ler, zarar Te ziyan iatemifler. Mahke-tİcaıelİDİ oraya aakletmeleri. Ye Danzici 

1an fall7ll ildiinaeleridir. me bir ehli vukuf tayin ettirmif. 
Nazilik cereyam Danzicde bat aöeta· Bunlar tetkikat yapm•,W ft niha • 

iDİi. " P. ~ yayıla yayıla nihayet et u olda bir ftnD • lerdir· 
•~en JJ) yapılan amwni 9eÇİmde Nazı1er y f y rapor lf • 
.Ulümaaa yakın 1air eberiJet kazanımtl•r· «Elektrik ziyası pirinçlerin uyu • 
dır. suı..nı eheriyeti kazanmıı olsalardı, masına mini olduğu için neşrinema
tıemel yuayı deiiftirmek salahiyetini ltaza· larına zarar iraa ediyor.>) 
nacalr.larch. Çiialtü Nazilerin hedefi. pne
ral Cömina·in dediii sibi. Danzigi, bütün Mahkeme de rekllmlann söndürül-
Almanyayı aksettiren bir ayna yapmaktır. meaini ve pirinçileıe de zarar ve ziyan 
Bu yüzden Danzis Nazileri Milletler Cemi- Terilmesini ~r. 
yetinden ayrılarak öz vatanlannın kucajJ. • • • 
na dönmek için hnat gözetlemekteclirler. 

Milletler Cemiyetinin Habq itinde ui· 
ndıja mavaffakiJebiz)ik ha fınab temia 
etmiıtir.. Danzis de Milletler Ceım,r.tine 
karp ldeta b,am ederek kontTolünü ta
mamiJle atmak arzusuna kapılmqtu. 

Danzitı ayan reisinin son günlerde Al. 
manyaya uğradıktan sonra Cenevreye si· 
derek konsey kar11unda ağır sözler söyle
meai. bu aynlr•ıa arzu.unun ıiddetli bir te· 
ohürü ve ifadesidir. 

Lehistan, 19 34 de Almanya ile bir a• 
demi tecavüz pakb imzaladığı için Nazile
rin Danzig' deki hareketlerinden endişe et
memekte veya endiıe etmiyor görünmek
tedir. 

Nazilerin Danzisde muvaffak olmalan 
Ye Milletler Cemiyetinin mandasını atma· 
lan Danzis tehri ile koridorunun Alman· 
yaya dönmesi. Almanyaıım Venay mua
hedesine yenı bir cLube indirmesi Ye Mi). 

letler Cemiyetini bir kere daha aanmaa 

4000 -- .,,., .. lll8eufll tetldk 
••en lllmler 

Bundan 4000 yıl evvel de pne ıe
çenelerde olduja gibi im ka.af hadi
sesi vuku bulmuş ve iki Çın beyetfi -
nası, bugünkü heyeqinaalar &ibi aü • 
neşi tarassut için yola çıbnışlardır. 

Hsi ve Ho adlarını tafıyan iki alim 
küaufu bugünkü ilimler aibi tetkik e
decekler ve eserler yazacaklardı 

Fakat bu iki Çinli alim, ıüneşin 
tam tutulacağı ııralarcla kafayı tütsü· 
lemişler ve güneş t:utulmadan evvel 
kafayı yere vurup sızmışlardır. 

iki alim, yaptıklan hareketten uta
narak geri dönmedikl~ri için Çin hü -
kümdan Çung - Kaq kendilerini te· 
dip etmek üzere bir ordu sevketmİf • 
tiri 

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

Bahis meraklısı 
Cemil adıada bir çocuk, yerli, Y• • 

.iz, her önüne gelenle bahse tutapnü 
merakma ditmüıtii-

Babuı ile amcası elbirliji ederek. o
nu ba kötü meraktan vaz.geçirmeie ve 
bunun için de, her teklif edeceli bahsi 

iıfa karar verdiler. 
Bir sün, Cemil, tenhada, amcasanın 

karıasına ıeçti ve: 
- Ayaldannızm on parmağında da 

nuır balunduiuna sizinle on kunquna 
bahsederim, amcacıiıın r dedi. 
Ad~ bhul etti Ye aksini iahat 

için de kunduralarile çoraplannı çıkar
dı Ye Ç1Plalr ayaklarım çocuia P.:• · 
di. 

Cemil, l»o)nuna Mildi.. «~ • 
tim!» dedi... Ve on kuruta ödedi. 

Ert..i ...... c z;, 1 ı ' ..... • h•.,, h-. Amca: 
.. A • o • ,,___._ •• -L :..-1 - a 1ı- w ..... ,....www --w- • 

lala! Oııa kwq .w..ı -- .. -
cerayı oldaiu ıibi hİllil,Je .ui.. 

c...;ı;. ...._, 
- Ne? .,. ...... G.plr ari! 

Hq~MrlE...-aira••· 
ain tmıı'•- 9" lap, ..W. ayak • 
............... dair, yirmi ... lm
ru..- lı va. ...... •• ... • .. , 

··----------------------------· Siz de lnı u•llNtl 
Göatere6llil' 111i•i11iz I 

Jhaa Smith. 

44 ... FiMdeUi,. ti1•cw m a.. 
alık cbnİf 9e çak eeYilmif İllÜf. Pıi -
ma Donna aaabilettiii nman 8n'im • 
liliğiyle onu teskine aönderilir. müdü
rün mizacgirliğinden iltifade etmek ia
tenirse ondan talimat aluunnıf. 

y almz Smith'ia - tek derdi ..... 
mış. Sahneye çıkmak 1. 

Knll dört eene arfmda ha men -

-·- ..a •' i· Öldiiiü -
vasiyetnamesinde fU aatırlar yazıhy -
llllŞ: 

«Öldüğüm zaman kafamı vücudum
dan aynm t Onu mumyalaftmn Ye 

Hamlet OJD8Ddaiı zaman eahneJe p
kann P Ba İf için llzım oLm para ay
nlmıştır .» 

Tiyatro müdüriyeti vaaiyetini yeri
ne getirmiş, kafasını, cesetten &yımııf 
ve sahneye çıkarmıştır. 

deki aslana yemejini böyle veriyor. 
Bu resmi ecnebi pzetelerinden birin
den aldık. 

Gazete fU maJ6mab iJaye etmek • 
tedir: 

«Bu resim temsil esnasında alın • 
mamıfttr. Mürebbi istediği zamanda 

!ru •lan terbiyecisi Briton ismin • kafese girmektedir. » 

demekti~ -------------------------------------------------------------------------------------------------, 

** iSTER iNAN İSTER iNANMA! 

r 
Sözün Kıs ı 

/tlb.ri Devri daim 

lrmel Talu 

A raplann biT sözü vardır: < Her 

aslına dönen diye tercüme 

Hayatta, tabiatta, hergün bu sözün 
ruluğunu teyid edecek hadi.eleıe şahıd 
luruz. Dünyada ba inkııab bu diıstur• 
bidir. 

Meğer, bu dnri ciainı, bazan idari 
de de olurmu§. Bunun bir misalıni 
le:rde işittim; pek hoşuma Kitti. 

Memleketin özlü ve değerli çocu 
nndan, bir Cdil Eaad vardır. Cuzel 
natlar Akademi.inde Ürbeaizm ş:elll'l.U 
cilik okutur. Bu ifin ehlidir ve heın 

bizde biricik ehlidir. 
Band-, pliba bir yıl evvel, 

Vekaleti · yahut Kültür Bakanhğı .. ben 
pşırdım •· yüksek mekteplerdeki mual 
ferin, okuttuk.lan derakre dair birer k. 
yazarak, bu suretle talebeyi perakende 
uulünde.n kuıtaımalannı emreder. 

Celal Esad da bu emre ittibaen O 
aizm» bak.kında bu caer hazıılaı ve 
kalete göndcıU. Vekilet eeeri Neşnyat 
resine havale eder. Ne,riyat mudürü: 

- Baımamıa, basanz ama, eserin 
nlık olup olmadığı hakkında bırıey 
yemeyiz. bir defa, selahiyettar maka 
tetkiki icap eder .. 

Deyip, Vekalete iade eda. Bu sefer, 
tab «Talim ve Terbiye» dairesine gid 
Burası: 

- Bizde. 'bana dair '1f!1 beyan ed 
miitelaasım kimse :yok.tar .• 

Der, o da kitabı, berayi tetkık, G .. 
Sanatlar Akademisine 7ollar • 

Akademi rektörü de ne :yapsın) 
havale ebin) Tabii. tehircilik müteh 
olan profaöre. Ve itte bu mretle de, 
.1 S.natlar Akademiei ür1Mnizm mua 
Bay Celll E...ı. pme Ciizel S-.tlar 
dem.isi ür1Mnizm .,..ıı;...; Ce1il 
e.erini tetkike resmen memm ecl lmit 
lmlll 

Na..J) Da idari deTJidaim üd sesi 
fUllllZll sitti mi) 

Eler gini ~ ~....... 4 hır 

daha gülünç olan bqka bU -a...nı d 
biklJe ederim. 

F.J.;A 
Biligor Mu1111••? 

1 - Macan.&an Jt~ )'Üa lelle e 
teeuiia etmittiı. baaünlr.ü nllfu.i ve me 
uhai aathiyeai ne kadardn) 

2 - Horua kimdir) 
3 - lnblu Dalenlir) 

.. - c.... ..... i kimia --- ......... 
ve merkezi ıau.P adürdiıl 

S - Japonyanın diler im ismi n 
J .... ...,_....._ De iamimi -.eıided. 

(Cc:srwlııı Y .. ) 

* Dl M Sa ' ili Cası;lwa 
t - A~ aki '-tnkili D 

fiia 193.S de baziramsı 2S imi paü 
mı Naziler taıahndaa öldüriilmuftiır. 

2 - Yusoelavya kralı Alekaandr 
Franaız bapekıli Bartu ıeçen yıl te rini 
evvelin 9 uncu günü saat 4.1 O da Mars· 
yada Vlada Ceorgief imıınde bir Hrrv 
anarıisti tarafından oldur6lmu · r ;> 

3 - Belçika kra Alber ı ee sene 1 
fUl>atta bir dağ ~tisinde b lard 
diiteTek ölmüotür. 

4 - Şmc:lilr.i Romanya ba,vekili Ta 
rellkoclan evvel batvekillik yapan D 
secen yıl 30 Uımnııaanide kralın sayfjy 
olan Sina yadan Bukreıe ıelirken fa t d 
mir muhafızlar teıkilitı tarafından oldu 
rülmüıtür. 

Blltlln .. hlr halkı bir çocM 
Mktlror 

Holandada Gröning ,ebrinin n ·· 
su tamamı tamamına 99.999 imif. 

Holandada nüfusu yüz bini bulm " • ok•d• ••• zaflflel ., 
Şişmanlıktan tikiyet eden bir ba

yan IU şehirlerinden birine git
me~ e niyetlenmİf. Kocası me,gul -
müş. itlerini terkedip karısına refakat 
edememif. Bir müddet sonra kadın 
kocasına fU telgrafı çekmiş: 

8enıltaa Adana ... •llı•iDe ~r: 
Berat, 2 (H.-i) - ETftili ... hrm Wiliill .._. .._ 

Re im" ;. ...... •ocumı ,.ıı.rca • yan şehirlere büyük şehir muamelesi 
-- ....... kaı..:.fu. 

- Üç hafta zarfında yan yarıya 
zayıfladım. Tedaviye devam edeyim 
mi) 

Kocası, derhal kağıt ve kaleme sa
rılmıs: 

- Daha üç hafta devam etr demiş. 

,_ ...w- - ................ . 
ŞeWrde pmapmbkla ~ llir bdm ,,. fl'I W-.etleri 

ppan Relmi7• ... ,; ..... - ... im ...ıır. 
RmmiJ• ile annesi o W- Mlil llir bayat J9t&•n'dn imit

ler ki, ... JWen pnç im ....... İl ........ u-. IWelte 

sibniltir· 
RelmiJe daha pek ldiçiikba ...... Şam). AWi' rit Ol'• 

tadan kaybolmuıtur. 

,_ -- yapmıyorlarmış. Şimdi bütün ehit 
Flllaıl llir k9Ç P. en-el lleaalbıki Aawa&an konsolot11, halkı yüz bininci nevzadı sah zlık• 

Remzi1enin annesini çailrm11 ve: la bekliyorlarmı,. 
Koc:amz Abcrülhamit fİmcfıye bdu Amerikacla YAflJ•· Belediye bu evlidı doğur 

da •• alb .., eYYel öldü ve aise 50,0GO dolu bnkb. Bu para11 ye 200 Floren mükafat v 

.ıacalc1W••, ümiflir. Mobi}y cılar, bu şeref verici ocu 
ika amuJmechlg haberden tatlan• döMn luıdm hemen po&. luks bir beşik h zırlamışl r. uttill 

iSTER iNAN 
ae kOflDUf ve IWepteki kmnm JUUll& plİrİlmesİai İılt~J mağ zalar, çocuğun on ya n k d 

iSTER iNANMA ! kull~nacağ~ ça~a.ırl. rı t~·n . e ı 
terzıler elbwelerını dıkmegı teal hut et-

mitler ••• 
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-" İstanbulda meyva 

İngiliz - Mısır ittifakının 
hazırlandı ı.-' 

rl 
·@ esasları 
;~ngilizler Kahire ve lskenderiyeden çekecekleri kuvvetleri 
canal yobunca yerleştirecekler ,Mısır ordusu takviye edilecek 
~ Kahire, 7 (Hususi) - İngiltere • 
4ıaır muahedesi müzakereleri ilerile • 

1°ııit ve sonuna yaklatmtttır. İngiliz hu
. nık mütavirinin ıon günlerde buraya 
jelm~i: muahedeyi kaleme almaktan 

ka bır fey kalmadığı hissini veriyor. 

1~lman malumata göre fU esaslar ka -
,ıVlaştırılmışlD': 

i 1 - İngiltere ile Mısır arasında as
s(Bri ittifak muahedesinin akti. Bu 

uahedenin esası, İngiltere ile Mısırın 
ki taraf menfaatlerine mugayir gaye
er takip eden üçüncü bir tarafla an -
ıatmamaktır. 

2 - Kapitüliayonlann ilgası, liz askerine ve 5000 tayyareciye lazım 
.3 - Mısırın Milletler Cemiyetine olan tesisatı yaptıracaktır. 

girmesi, Mısır orduau Mısır ve Sudanda bir· 
.4 - İngiltere, Britanya İmparator. leşece~. S~danm yalnız Hartum ta

luğunun muvasalasını muhafaza için rafı bır İngiliz mmtakası sayılacaktır. 
lazım olan kuvvetleri Mısınn tayin o- Mısır ordusu takviye olunacak ve 
lunacak yerlerinde bulunduracaktır. İngiliz mürebbiler tarafından modern 

Askeri mesele fU tekilde hallo\un • bir bale getirilecektir. 
muıtur: Bütün bu esaslar hakkında resmi 

' 
İngiltere Kahire ve lskenderiyedeki mehafil henüz malumat vermiyorsa 

askeri kuvvetlerini geri çekecek, bun • da Mısır meselesinin 54 seneden sonra 
ları kanal boyunca yerlqtirecektir. halledilmek üzere bulunduğu kanaati 

Mısır hükiimeti burada 10.000 lngi- umumidir. 

Balkan antantı iktısat 
konseyi toplanıyor 

Danzig meselesi 
Günden güne alevleniyor 

Dantzig meselesi günün mühim me
seleleri arasına bir kere daha girdi. 

Dantzig şehrinde gittikçe kuvvetle -
nen Nazilerin hedefi Dantzig parlamen
tosunda sülüsanı ekseriyet yaparak ka
nunuesasiyi değiştirmek ve bu suret
Je Dantzigin bugünkü vaziyetine son 
vermektir. 

Münakalat işleri görüşülecektir. Türkiye ile Yugoslavya 
arasında yeni ticaret mukavelesi yapılıyor 

Belgrad, 7 (Hususi) - Balkan An· 
tantı iktısadi konseyi temmuzun onuncu 
$:uma günü toplanacaktır. Konseyde bil
fıasea Balkan devletleri arasında münaka
llt meselesile Turizm işleri görüşülecektir. 

Münakalat i§leri teşkil edilecek olan 
0eniz ve karn tflli komisyonları tarafından 
}otkik edilecektir. 

Konseye iftirak edecek olan dört Bal-

Yunan liderleri 
toplandılar 

Borçlar meselesi görüşüldü, 
Londraya talimat gönderildi 

ı\tina, 7 (Hususi) - Yunan borç
lan meselesini görüşmek ve bir 
kara; vermek üzere liderler meclisi 
dün akşam geç vakit başbakan Metak
sasın riyasetinde toplanmıştır. Lider -
lere Londrada lngiliz alacaklılar vekil
leriyle Yunan murahhasları arasında 
cereyan eden müzakerelerin hulasası 
~ildirilmiş ve verilen kararlar gece ya
rısı Londraya telgrafla yollanmıştır. 

Gazeteler lngiliz alacaklılar vekille
rinin istedikleri meblnğın çok müba -
tağalı olduğunu yazıyorlar. 

Yunan Kralı Korfuya gidiyor 
Atina, 7 (Hususi) - Kral iki ay 

istirahat etmek için bu ayın yirmi be
~inde Korfuya gidecektir. 

Filistinde kıyam 
genişliyor 

Telgraf , telef on hatlan 
bir çok yerlerde kesildi 

kan devleti mürahhasları taayyün etmio
tir. Konseyde Türkiyeyi dı§ işleri bakan
lığı Müdirlerinden Ahmet Nedim temsil 
edecektir. 

Türk • Yugoslav Ticareti 
Belgrad, 7 (Hususi) - Türkiye ile 

Yugoslavya arasında yeni ticaret muahede
si nkti için bugünlerde müzakerata baıla
nacaklır. 

abeşistanda 
arebe eri 

9 İtalyan subayı bir çete 
tarafından öldiiriildü 

Londra, 7 (Husuei) - Romadan ge· 
len haberlere göre Hnbeşistanın Cinma ta· 
rafına tayyare ile giden 9 ltalyan zabiti ye· 
re iner inmez. üzerlerine hücum eden bir 
Habeş çetesi tarafından öldürülmü,Şlerdir. 
Haber teyide muhtaç sayılıyor. 

Habeşistan İçin Para 

Londra, 7 (A.A.) - Londradaki Ha· 
beş elçisi doktor Martin, dün <rmahkiım e
dilmiş bir millet namına» İngilizlere hila
ben bir beyanname neşrederek Habeşista-

nın İtalyanlar tarafından i§gal edilmemi, 
olan kısmının müdafaası için hiç olmazsa 

iki milyon lngiliz lirası ikrazda bulunulma
sını istemiştir. 

Adene muhtariyet veriliyor 
Londra, 7 (Hususi) - Şimdiye ka

dar Hindistan hükumeti tarafından 
idare edilmekte olan Aden ve civarı bir 
kaç sene Hindistana tabi kalarak muh
tar bir idareden istifade edecek. daha 
sonra muhtar bir müstemleke sayıla -
cak ve bütün teşkilatına sahip olacak -

Lehistanda siyasi tevkifler 
Kahire, 7 (Hususi) - Filistinden tır. 

gelen haberlere göre lngiliz kuvvetleri 
bugün Nablus'un cenubunda bir askeri 
tarama yapmışlardır. Tarama devam 
etmektedir. Yafada bugün üç hıristi _ 

yan Arap maktul düştii. Bunların 

Varşova, 7 (A.A.) - Dün muhale
fet fırkası azasından 50 kişi tevkif e
dilmiştir. · 

Dantzig Senato reisi birkaç gün ön
ce konsey içtimaında çok ağır bir nu -
tuk söyleyerek Milletler Cemiyetini is· 
temcdiklerini anlatmış ve bu suretle 
Dantzigin Almanyaya iltihakına ra -
mak kaldığını göstermiştir. 

Bugün, bu mesele hakkında gelen 
telgraflar şunlardır: 

Almanlar Dantzigi ve Avusturyayı 
almak için çabf ıyorlar 

Paris: 7 (A.A.) - M. Pier Bernus, 
Journal gazetesinde Dantzig hakkında
ki müzakerelere dair mütalealar yü -
rütmektedir. Mumaileyh, Almanyanın 
pek yakın zamanda bu araziye tama
miyle el koymak niyetinde olduğunu 
söyledikten sonra, Hitlercilerin Dant
zig ve Avusturyada kullanmakta ol· 
dukları tabiyeler arasında yakınlık 
görmektedir. 

Her iki yerde de Almanyanın bu an
da başlıca kaygusu, Hitlerci unsurla -
rın dahilde nüfuz ve hakimiyeti ele ge
çirmelerini temin etmektir. 

Londra, 7 (A.A. ) - Siyasi meha -
fil, şu ifşaatta bulunmaktadır: 

M. Grciser'in «Alman milleti namı
na söz söylemekte olduğu» suretinde
ki iddiası ,M. Hitlerin kendisini yalııız 
Almanyanın değil, Dantzig, Memcl, 
Avusturya ve Çekoslovakya aka ili -
yetleri de dahil olduğu halde Alman di
li ile konuşan bütün nüfusun mümes -
sili telakki etmekte olduğu manasına 
gelmektedir. 

İşte, dün öğleden sonra akdetmiş ve 
bilhassa Dantzig meselesinin tetkikine 
tahsis eylemiş olduğu celsede kabine
nin vasıl olmuş bulunduğu netice bu
dur. 

İngı1iz kabinesinde 
Londra, 7 (AA.) - Kabinenin fev

kalade içtimaında B. Eden, Danzig hadi· 
selerinin ciddi mahiyetini tebarüz: ettir
miştir. 

ve sebze kıtlığı var 
( 8af1arafı 1 ci aayfada) 

iatihsalatı geçen yılki kadar bol değilmiş? 
Mustafa Zarif Gökçen: 

- Doğrudur, dedi, çünkü bu sene hiç 
kıı olmadı gibi bir şey. Kıı olmayınca, ka· 
bak çiçeği gibi açıldılar ve mart ıoğuldarı 
da bastırınca, erken açan çiçekler cayır ca• 
yır yandı. 

Sonra hu yağmurlar meyvaları hasta da 
etti. Karpuzlar, bahçıvanların baleara de
dikleri bir hastalığa tutuldular. Diğer mey· 
valar da mil adında bir illetten muztarip
dirler. 

Bu itibarladır ki, bu sene, meyva buh
ranı çekmekteyiz. 

Geçen sene karpuzları, ıüprüntü gibi 
denize dökmeğe mecbur kalmııtık. Bu ıe

ne, mümkün olsa, geçen yıl denize döktük
lerimizi: «Buna değmiş, buna değmemiıl» 
diye birer birer toplayacağız. 

Fakat henüz ümit vardır. Çünkü kar
puzların, kavunların hastalığı atlatmaları 

mümkünmüş. O takdirde, İstanbullular ka
vun karpuz buhranından kurtulacaklar am
ma, kabzımallar ve esnaflar yer sıkıntısı 

çekecekler. 
Zira bu mübarek meyvanın sağı ıolu 

yok. Ya tam geliyor, ya hiç gelmiyor. 
Mesela geçen sene İstanbula tam 40 

tnilyon kavun karpuz gelmişti. 
Bunu düşiinen, ve karpuzun, kavunun 

birdenbire bollanıvermesi ihtimalini he· 
saplayan esnaflar, belediyeye müracaat et
mişler, ve halde yer bulunamıyacaiı için, 
hal civarında bir sergi kurmak müsaadesi 
istemişler. 

Belediye bu izni verince. onlar da, ha· 
lin yanıbaşına ahşap bir pnviyon kurdu· 
lar. 

Bilahare orası yıkılacak, ve yerine be
ton bir bina yapılacak. Karpuz, kavun, ıo
ğan, patates vesaire de orada satılacak. 

Çünkü, hemen hemen İstanbul esnaf • 
!arı, mallarını belediye halinde satmak iı· 
tiyorlar. Uzun uzun düşünüp taııındıktan 
sonra, belediye hiilinde daha fazla mal sa

E 
Ortalığı kanşhran siyasi 
meselelerin asıl ve esası 

etrafında bir, iki söz 

M ille~leri~ ~.irbirlerine karşı bes -

ledıklerı şuphe ve güttükleri te
reddüt siyaseti yüzünden umumi bir 
sükunun teessüs etmesi maalesef müm
kün olamamaktadır. 

Büyük harptenberi meydana çıkan 
ve muhtelif tesviye şekilJeri alan 
beynelmilel davalara bir göz atınız: 
Bunlardan çoğunun, sun 'i surette ih -
das edilmiş şeyler olduklarını görecek
siniz. Demek oluyor ki beynelmilel si
yasetin büyük şiarı, insanlara rahat 
nefes aldırmamaktu. 

Bunun sebebi bence şudur: iki dev
let arasında çıkan her hangi bir mese -
le bu devletlerden haklı olanın değil 
kuvvetli olanın lehine halledilmesi is
tendiği içindir ki ihtilaflara yol açar. 
Esası haksızlığa dayanan bu ihtilaflar, 
gittikçe çapraşık şekillere bürünür ve 
bu, böyle devam ede ede, insanların 
başına, akıl ve hayallerine gelmeyen 
belalar ihdas eder. 

Bunun en parlak misalini, Büyük 
harpten sonra dünya haritasına veril -
mek istenilen şekilde görebiliriz. Bu 
harita, bunu tanzim etmek istiyenler 
tarafından öyle gülünç bir şekle sokul
mak istendi ki o gün bugün, bu hazin 
komedi, mütemadi surette, facialara 
yol açmak istidadını göstermektedir. 
Nitekim, bu arada meşhur Sevr mua -
hedesi ile kuşa çevrilmek istenilen 
Türkiye haritası da, bu milletin büyük 

tılacağına kanaat getirmişler. 
Sade kavuncular, karpuzcular 

yoğurtçular, peynirciler bile: 

kahramanlığı ve onun başında bulu -
değil, nanların fedakarlığı ile böyle bir aki

bete düşmekten kurtulmuştur. Demek 
- Bizi de hale alınl diye allı pullu isti· 

d l · d 1 oluyor ki her an bir harbe müncer ola-a ar verıp uruyor ar. 
- Halde yapılncak ba~ka yenilikler öe cağı korkusile milletlerin yüreğini tit· 

\'nr mı? reten ve günün en heyecanlı beynel· 
- Var. Halin cam tavanı boyanacak. milel siyasi mevzuunu teşkil eyliyen 

Çünkü o camın güne~ten kızmaeı, meyva· meseleler, biraz hüsnüniyet, bir parça 
lara, sebzelere zarar veriyor. haktanırlık, ufak bir feragatle herkesi 

Bi zevvcliı hale sun'i hava vermeyi memnun edebilecek bir şekilde hallo • 
d~şündük. Fakat yapılan hesaplar, bunun lunabilirler. Fakat o hüsnüniyet ve hak· 
bıze çok pahalıya mal olacağını gösterdi. tanırlık nerede~ diyeceksiniz. Haklısı· 
Hem bunu yapmak, halde çalıııanların ııh- E t 1 Ne ed h.. ·· · t h k . nız. ve r e o usnunıye ve a • 
hatlenne de yaramıyacaktı. l k) -S l' R . tanır ı . e ım agıp 

Bır başka çare dü§ünürken öğrendik 
k ···························································-·i, camların güneşten kızmasına mani olan 

mates gelmedi. Ve mevcut domateslerin 
ltibarları arttı. 

- Ya limonlar'? Onların neye yanlan· 

bir boya keşfolunmuş. Bu boyada, cnmla 
imtizaç etmek hassası da varmış. Bu saye· 
de, camların, sonradan boyandıkları anla· 
şılmıyor ve camlar, yapılıştan o renkteymiı na varılmıyor~ 
gibi görünüyormuş. Yapılan tecrübeler de Mustafa Zarif güldü: 
müsbet netice verdiği için yakında halin _ Zecri tedbirleri dedi. Sonrıı. j]ô.ve et• 
üst camlan bu boya ile boyatılacaktır. 

Belediye halinin hali hakkındaki taze 
malumatı not ettikten sonra, domatesin 
birdenbire kendini pahalıya satışının ıebe· 
bini de öğrenmek istedim. 

Mustafa Zarif: 
- Geçenlerde, dedi, fstanbula tam 15 

vagon domates gelmişti. Fakat biçare do

ti: 

- Bize limonlar. Suriyeden, ve bilhas
sa İtalya.dan gelirdi. ltalyadan limon gel
meyincc.-. eldeki limonlar ateş pahasına 
çıktı. Vakıa bugün Mersinde de limon ye
tiştiriliyor amma, henüz ihtiyacı kar§ılaya
bilecek miktarda değil. 

matesler, geçen seneki karpuzların akıbe- Bugün limondan fazla kıtlaşan nesne 
tine uğradı. Sandıkları ile beraber elli ku- sarmısaktır. Sarımsak geçen yıl çok ucuza 
ruşa satıldı da yine müşteri çıkmadı. Hem gittiği için diken olmadı. Bu sene bittabi 
düşünün ki, bu domateslerin, sade sandık· mahsul az. Bu yüzden de tohumluk yok. 
lan 30 kurus değerindeydi. Hesaplarını bilenlere öğüdüm olsun. 

Bu vaziyeti görünce etekleri tutuşan fimdiden sarmısak alıp kurutsunlar. 
kabzımallar, derhal postanelere saldırdı· Çünkü bu gidişle iki ay sonra, kuru sar· 
lar, ve müstahsillerine telgraflar çekerek: mısağın kilosu altmış kuruşa çıkacaktır. 

- Aman, dediler, zinhar domates gön· Mustafa Zarif güldü: 
dereyim demeyin. Burada çuruyecegıne - Manmafih. bu tavsiyemi yazmayın. 
orada çürüsün, nakliye masrafından oleun Çünkü dinlerler de. sarmıs kçılara hüc•Jm 
kurtulalım 1 1 ederlerse, hasbam iki ayda altmış kuru~a 

Bunun üzerine, bittabi bir sandık do- değil, on günde bir liraya fırlar! 

1 iki ahbap çavuşlar '----
emnu mıntakalarda dolaştıkları için 

uruldukları anlaşılmaktadır. Japonya hesabrna casusluk 
Fasta da bir takım hadiseler vuku 

ulmuştur. yapan Amerikah 
Son günlerde bazı şehirlerde tek tük Los Angeles, 7 (A.A.) - Eski bir 

dükkanlar açılıyordu. Birdenbire grev Amerika bahriyelisi Harri - Thomson, 
hareketi umumileşti ve seyyar satıcı ~ Japonya hesabına casusluk ittihamile 
lar da greve iştirak etti. 15 sene hapse mahkum edilmiştir. 

Şehir ve köy halkına müşterek ve a- Thomson, vermiş olduğu malumat 
~ ır nakdi cezalar verildiği ve bu ceza-

1 
mukabilinde 700 dolar almış olduğunu 

ar şiddetle tahsil olunduğu halde kı- 1 itiraf etmiştir. 

yam devam etmekte ve her yerde 'ı 
ombalar ra~tadı~tan baş~a telgraf ve Amasyada şiddetli sıcaklar 
elefon tellerı kesılmektedır. Amasya. 7 (AA.) - Üç gündenberi 

lngiliz kuvvetleri tayyare ile keşif 1ı çok şiddetli ıııcak vardır. Derece gölgede 
e muhabereyi temin ediyorlar. 33 e çıktı. 
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Mekteplere kayıt JTürk kuşu talebesi! 
ve kabul 1 Bugün lnönü kampına 

Maliye 
Vekaleti 

M ·ı·k . .h I gidiyorlar 
eccanı ı ımtı an an 1 .. .. d 

• ,.. nonun e açı-

Bır eylulde başlıyor lacak olan Yük -

Eski liman şirketi aleyhine 
23 dava açtı 

Maarif Vekaleti bu sene orta mek -
ack Yelken U- fatanbul Muhakemat Müdürlüğü, 
ÇUtılarına iştirak eski Liman Şirketi tasfiye heyeti aley-

tep ve liselere alınacak leyli meccani ed k 1 T k h" G J ece o an ür ıne ümrük deresi namına olarak 
talebelerin imtihan günlerini ve kayıt kuşu talebele - 23 dava ikame etmiştir. Bu dava 
prtlarını Maarif Müdürlüğüne gön - rinden mektep tahmil ve tahliye esnasında kaybolan 
dermiştir. kamplarını biti - malların bedeline aittir. Mecmuu kıy-

Müsabaka imtihanlarına l eylul sa- ren 16 kişilik bir meti 11,312 liradır. Bundan gayri ika-
lı günü saat 9 da başlanacaktır. lmti- Jta.f!le bugün saat me edilecek 57 dava vardır. Bunlarda 
hanlara girecekler en son 29 ağustos J4,45 de yola çı- tetkik edilmektedir. 

saat 13 e kadar liseler ve Maarif Mü- TQrTc kuşu talebe- kacaklardır. Ta-
dürlü~üne mür~.caat edebil:cekler_dir. sinden Naciye )ebeleri Türk 33 maznu~f U_ bir dava 

fmtıhanlar Turkçe, edebıyat, rıya - Hava Kurumu erka"nı d h b Hamallar Cemıyetı kasadarı Hakkı 
h 1 ve a n azı k d" · · 33 h l f d d"" 1 ziye, tarih ve coğrafy_ adan ta.. riri. o a- zevat merasimi" tııaııyı' d ki d' ·en ısının • ama tara ın an ovü -

ı ı ., ...,. e ece er ır. d••W•• .. 'dd" •w• d d S l 
rak yapılacakhr.. ~tı~an gun erı şu Türkkuşuna girmi~ ve fakat mek- ugun~ ı_ ~a ethgm en Ü~ u tan -
auretle tesbit edılmıştır: t k l 'k l t . l ahmet ıkıncı sulh mahkemesı tarafın -ep amp arını ı ma e memış o an 

33 1 eylul salı edebiyat, Türkçe, 2 ey- talebeler de 22 temmuzda hareket e- dan bu ... hamal suçlu olarak mah -
101 çarşamba riyaziye, 3 eylul perşem- deceklerdir. kemeye çagınlmış ve sorguları yapıl-
be tarih cogr"" afya R )" .. ü]' ilk h ·ı· · mıştır. , .. usyaya p anorc ta sı ıne gı • Lak' h 1l Hakk d" ed'k 

Bu imtihanların suallerini vekalet den talebelerimiz de 5 temmuzda I .. 1~. tm? l ard' 1~ ~~mh ı j 
kapalı olarak gönderecek ve zarflar Moskovadan şehrimize gelmek üze- derı~· so:ft~mış e~ ~- ve k uH kk a~a 
ancak imtihan başladığı esnada hazır re yola çıkmışlardır. Bunlar da bir iki } ~· d 1~. 1 ~a ettı, ı~r~ a ı a ey-
bulunan mümeyyiz ve imtihan heyeti gün sonra İstanbula gelerek lnönüne ıın e ır va açmış r ır. 
önünde açılacaktır. hareket edeceklerdir. 

Trende bir 
cinayet 

Haydarpaşadan Pendiğe 
giden trende ağır yaralı 

bir adam bulundu 

Ayazağa cinayeti 
davası 

Karar tefhimi tahkikahn 
genişletilmesi için tehir 

edildi 

Yıldırım elektrik sigortalarım 
yakll 

Evvelki gün Üsküdar tarafına ya -
ğan şiddetli yağmurlar neticesinde 
Valdeiatik camisi minaresine yıldı -
rım isabet etmiş, minaredeki siperi 
saika sayesinde bir zarar yapmamıştır. 
Fakat civardaki evlerin elektrik tesisat 
sigortaları kfımilen yanmıştır. 

Dün gece Haydarpaşadan saat 22 de Veznedar Hüseyin Hüsnüyü öldü- Bir kadın mahkemede bayıldı 
Pencliğe hareket eden tren Kızıltoprak is- ren Abdullah1a Yunusun muhakemesi- Dün Sultanahmet ikinci Sulh Ceza 
taıyonuna ıeldiii zaman trende bir yaralı ne dün Ağır Ceza mahkemesinde de- Mahkemesinde bir tahkir davası gö -
bulunduğu haber alınmış ve vagonlardan vam edilmiştir. rülürken davanın suçlusu Direklerara-
birinde Süleyman isminde göğsünden ağrr Karar verileceği için mahkeme ka - sında oturan hanende Seniha davacı 
yara almış bir adam görülmü§tür. pısının önünde mahşeri bir kalabalık Şaziyenin kendi aleyhine açhğı bu 

Süleyman ifade "f'eremiyecek bir halde toplanmış, polisler güçlükle vaziyeti davadan müteessir olarak mahkeme 
nümune hastanesine kaldınlmış, tedavi idare etmişlerdir. Saat 16 ya doğru iki salonunda bayılmıştır. 
albna alınmıfbr. Vaziyeti tehlikelidir. mahkum, jandarma arasında mahke • Kendisi mübaşir ve etrafındakilerin 

İfade veremediği için Süleymanı kimin meye getirilmiştir . yardımiyle doktora götürülmüş, teda· 
YUrduğu anla11lamamıştır. Zabıta ve adliye Abdullah gene lakayt ve gülümser visi yapılmıştır. 
tahkik.ata devam etmektedir. ----------

vaziyette, Yunus ise düşünceli idiler. B J d" lah kk k üdU lü"'ü 
Mahkeme, kendi1erine bugün karar 8 e ıye a U m r g 

Dört kişi denize döküldü verilemiyeceğini, zaptı tanzim eden Bina ve arazi vergilerinin belediyeye 
K 1 Cah' L" 'f B Polis lkinci Şube Müdürü Sabriden geçmesi dolayisile belediyede bir vergi 

a amışta oturan ıt, atı ' e- b 1,. t al ]" .. tahakkuk müdürlüğü ihdas edilmiş, bu 
dia ve hemşiresi Banu rakı içtikten son- azı ma uma ınmasma uzum gor- . b"d' 

23 30 d Kal düğünü beyan etmiftİr. vazıfeye de Afyon defterdarı A ı ın 
ra gece aaat ' a amıştan san- M h k S b . . d' 1 . Zeynel tayin edilmiştir. 
dala binerek F enerbahçeye giderken u 8 eme a rınm ın enmesı ve 
aandal devrilmiş, iki kadınla iki er - karar verilmesi için başka bir güne bı- r .. b • 
keğin istimdat •eslerini işiden etraftaki rakılmıştır. No etçı 

--, 
aandallar yetişerek dördünü de kur - Başbakan E eler 
tarmışlardır . ezan 
Galata kilisesi hAdisesini Evkaf 

tetkik ediyor 
B b h l' J • Bu geceki nöbetçi eczaneler fU11lardar: 

U Sa Q ge Ul İstanbul cibetindekiler: 

Bnşbakan ismet Jnönü bu sabah A ka
radan ıchrimize gelmiş, Jstasyonda vali 

Galatadaki Ermeni kilisesi mfücvel- ile sair zevat tarafından karşılanmıştır. 
li heyeti arasında çıkan ihtilaf yeni bir Başbakanın bu akşam Anknraya avdet et· 

safhaya girmiş ve bu işin tahkikına mesi muhtemeldir. 
Vakıflar idaresi el koymuştur . ----------

Mütevelli heyeti azaları, Beyoğlu Bir çocuk kuyuda boğuldu 
Vakıflar idaresine müracaatla eski Yenibahçe'de Şeyhülisltım sok~ğın-

mütevelJi heyeti reisi hakkında bazı d~ ot~ran N~z~rin ~ş .yaş~n~aki oğlu 
'ikayetlerde bulunmuşJardır. Vakıf- dun cıvardakı ınekçı Nıkolının kuyu -

1 ıd · d b" hl" k f . suna düşerek boğulmuş, çocuğun ce-ar arcaı e ır e ı vu u tayın et- . . 
· b hl' k fu h I sedı gece etfaıye tarafından kuyudan 

mıf ve u e ı vu u esap ann tet- k 
1 

k 'k' . . y k d k" çı arı mıştır. 
ı ıne memur etmıştır. a ın a tet ı- ---------

Akaarayda: (Şeref). Alemdarda: (E· 
sat). Bakırköyünde: (Hilal). Bcya • 
zıtta: (Asador Vahram). Eminönün • 
de: (Salih Necati). Fenerde: (Hüsa • 
ıncddin). Karagümrükte: (Kemal). 
Küçük pazarda: (Necati). Samatyada: 
(Tcofılos). Şehremininde: (Nazım). 
Şehzadcbaşında: (Hamdi). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (Karaköy). Hasköyde: (Ye
ni Türkiye}. Kıwmpaşada: (Turan}. 
Sanyerde: (Asaf). Şişlide: (Nargile· 
ciyan). Taksimde: (Della Suda, Er • 
tuğrul, S. Baronakyan). 

1 Üsküdar, Kadı.kö1 ye Ad&lardakiler: 

Eli bıçaklılar yakalandılar Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
{Yusuf). Kadıköy Muvakkithanede: 

kat bitecek, netice alınacaktır. 

Adliyenin ikinci terfi listesi Galata zabıtası dün mıntakası da - (Saadet). Kadıköy Söğütlüçcşmcde: 
H "k' 1 . f" h kk d b" 'k" hilinde bulunan kahve ve umumi yer- (Osman Hulusi). O küdnr Çarşıbo • a ım erın ter ıı a ın a ır ı ın- ,. . . 

. 1. d h _ _ı·k d"I . . lerde anı hır teftış yapmış, bıçak ve ta- yunda: (İttihat). 
cı ıste a a ta1Kıı a arze ı mıştır. 8 · . l -:-..;=-~---------:---::--"" 

B. .k. .. k d b .k. . ı· . banca taşıyan kışı yaka amıştır. Evlenme meras·ıml 
ır ı ı gune a ar u ı ıncı ıstenın . . 

d ""dd · ·ı· w t bl" w. b ki Polıs bunları hemen evraklarıyle be-e mu eıumumı ıge e ıgı e en • . Diş tabibi Mihran Kasapyan 
kt d. S" 1 d"W. .. b 'k" . raber mahkemeye scvketmı ' nırıhke- il Ba s· 1 me e ır oy en ıgme gc·rc u 1 mcı . . . e yan ıranuşun ev enme 

listede i5 hakim terfi etmiştir. me de bunların ~epsını _muhte~ıf para merasimi evvelki giin birçok dost, 
cezalarına mahkum etmış ve sılahları- akraba ve ahbapları huzurile icra 
nı müsadere etmiştir. edilmiştir. Tarafeyni tebrik ve Nişantaşmda yeni ortamektep 

binası Dokumalarm fiatları ve şekilleri 
Nişantaşında bulunan Kız Orta Dokumaların şekil ve fiatlarmı tes-

Mektebi için Maarif Müdürlüğü yeni bit etmek üzere bu gibi sanayi crba -
bir bina yapbrmağa kar. r vermiştir. hından, muhtelif bir komisyon teşek
Yeni bina geniş ve asri mimaride yapı- kül etmiştir. Komisyon toplanarak bu 
lacaktır. Projeler ikmal edilmiş ve hususta bazı kararlar vermiş ve doku
tnhsisabn gönderilmesi için vekalete ma çeşitleriııin şeklini tesbit ederek a
müracaat edilmiştir. Yakında inşaata lakadar fabrikalara bu örnekler gön -
başlanacaktır. deri im istir. 

saadet temenni ederiz. 

T< ksim bnbçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21,45 do 

SEVDA OTELi 
Progı um her ııafta 

değışır 

Pek yakında 

RaAmet Efendi 

ı- İnhisarlar U. Müdürlüğünden:...-
1 - 295,61 lira keşif bedelli F eriye Tütün lşıeme Evinde Eksf' 

428,M ,, ,, 

1089,02 • ,, 

2 - 326,27 " ,, 

140,54 " " 
3- 88,93 ,, ,, 

" " 
,, 

" 

odalan tadilatı 
İşçi soyunma ve yıkanma '!' 
leri tadilatı. 

Tütün işleme evinde sıf 
badana, döşeme tamiratı, .kitC 
mit aktarması. 

,, Şemsipaşa Tütün bakım evinde bal' 
larda yapılacak ilaveler ve lavabo&' 

,, Şemsipaşa Tütün Bakım evinde il 
laplara kapı aç.ılmuL 

,, Bahariye Tütün İşleme evinde iki atı' 
camlı kapılar. 

Yukancla kqif bedellerile yerleri yazılı inşaat ve tamirahn 101' 
936 tarihine raslayan Cuma günü saat 11 de ayrı ayn pazarlıl 
yapılacaktır. f.teklilerin % 7,5 muvakkat teminat paralariyle birlik' 
Kabataşta Le-.azım Şubesindeki Alım Satım Komisyonuna mürac:I 
atlan. "3824,, 

* * Müskirat Fabrikalan için prtnameleri mucibince 169 küıur metrem• 
abı sandıklık tahta pazarlıkla aahn alınacaktır. Pazarlık 15/7 /936 Ç81'fanıV 
günü uat 15 de yapılacağından isteklilerin %7,5 muvakkat güvenme paıf 
lariyle birlikte Kabatqta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Satım Ki 
misyonuna m6racaat etmeleri. «3756n 

3 Üncü İcra Memurluğundan: 
Ahmet Hulftsi varislerinin uhdei tasarruflannda olup Emniyet Sall' 

dığına birinci derecede ipotek olan ve tamamına 18954 lira kıyın-' 
takdir edilen Bakırköy Osmaniye Çoban çeşmesi sokağı tapu kaydııı' 
nazaran 22, 24, 28, : O 32, 34, 26, 26, 28, 24 ve takdiri kıymet rı' 
poruna nazaran yeni numaraları 13, l, 3, 5, 7, 9, 11 numaralar1' 
mürakkam prkan tarik garben fildamı ve bazen tarik şimalen İncid 
çiftliğine giden tarik cenuben Fatma Nimet hanım bağı ile mahduttul't 
Maabahçe bir kigir ahır bir maa samanlık, oda 6 ev ve maa abd 
yanm kagirdirler. 

Yeni 13 No. / lu hane: 
Zemin kah: Kagirdir ilst katlan ahşap haricen ve içinin tavad 

ve kapılan yağlı boyah üst katta iki phniş zemin kat pencereleri deınil 
parmaklıdır. Zemin kah bir aofa üzerinde 3 oda 1 heli zemini çinkf 
döşeli bir gusulhane zemini kınk kırmızı çini döşeli mutfak bir met" 
diven alb. Birinci kat: Bir ıofa üzerine 3 oda bir kiler bir heUt 
ikinci kat: Çah olup önünde llstii örtülü balkonu havi bir salonu oluP 
evin ittisalinde bir laf kümeai vardır. 

Çoban Çefllle caddesinde 1 No. lu hane 
Zemin kah: Kağir üst katlar ahşap olup zemin kabnda bir kat 

kömürlük ve hanenin altında bir koridor üzerine 3 oda bir hela "' 
bir merdiven alh. Üst kat: Bir sofa üç oda çinko dö~eli balkon bit 
hela bir kilh. Çab katı : Bir aalon mevcut olup dahilen tamire mulr 
taçtır. Zemin kat pencereleri demir parmaklıklı ve bu evin ittisalind• 
taş 3 göz ahır ve bir mekan vardır. Ayrıca 2 koyun ağılı ve ahşap 
çoban odası vardır. Aynca divarları taş iki kattan ibaret üstü saman
lık altı zemini kaldınm döşeli ahır ve ayrıca üstü samanlık ~lan ze
mini çimento döfeli iiç göz ahu mevcuttur. 

3 No. lu tq bina; 
Bir kat olup toprak havlu iki oda bir helayı havidir. 
5, 7, 9, 11 No. lu evlerin zemin katlan kağir üst katları ahşap 

olup her birinin zemin katlarında birer sofa birer oda ikisinin zemini 
çimento diğer ikisinin kırmu:ı çini döşeli birer mutfak bir hela biret 
merdiven alb üst katlarda birer sofa üzerine üçer oda birer hela o 
3 numaradan maadasında büyük ahırlarda elekbik tesisatı vardır• 
Arazinin kısmı auunı ahşap direklerle ve tellerle istinat ettirilmiş dört 
beş senelik bai olup kütüklerden 8000 adedi aşılı 7000 a~ısız Ame
rikan çubuğu olmak üzere 15000 kadardır. Nevileri çavuş, altıntaf, 
Hafızali, kadınparmağı ve şiralıktır. Bundan maada aynca vişne, kaysı, 
armut, incir fida.ıılan ve sair ağaçlan ve biri artezyen ve biri bostan 
dolabı olmak üzere ve bir büyük arazi sulamağa mahsus havuz vardır. 
13 No. lu hanenin ()nünde duvarla tahkim edilmiftir. Ve ara
zinin mühim bir kısmı kuru divarla çevrilmiştir. Heyeti umu• 
miyesi 31212 metre murabbaı olup 1192 metre murabbı bina 
zemini olan gayrimenkulün heyeti umumiyesi açık attırmaya 
vazedilmiı olduğundan 10 / 8 / 936 tarihine müsadif Pazar 
tesi gün saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırma
sı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin °o 75 ni 
bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde ell 

son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 25/8/936 tarihine müsadif Salı günü saat 14 ten t 6 ya 
kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arthrmasında arttırma 
bedeli. kıymeti muhammenenin % 7 5 ni bulmadığı takdirde sahi 
2280 No. h kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satıı pe~indir. 
Arttırmıya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin °o 7,5 
nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmalan IAzımdır. Haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyaJI 

ipotekli alacaklarda diğer alikadaranın ve irtifak hakkı sahir lerinia 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı 
müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan Tapu 
sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedeli'lin paylaşmasından hariç 1 alır" 
lar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediyç ru
sumu ve Vakıf icaresi ile 20 st:nelik vakıf icaresi tavizi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat ~ lmak 
isteyenler 25n /936 tarihinden itib&ren herkesin görebilme.si içİ.11 
dairede nçık bulundurdacak arttırma şartnamesi iJe 34 - l 27j 
No. lı dosyaya müracaatla mezkür dosyada mevcut vesaiki gö. ebile-
cekleri ilan olunur. (3810) 

li 
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dt 



·s Temm02 SON POST~ . Sayfa 5 

MEMLEKET HABERLERİ, Konferansta Konuşmal r 

Sivasta belediye 30 bini Alacada bir 

l• Meydan kavgası 
Iraya mezbaha yaphrıyor Kavgacılan ayınnakistiyen 
Mücadele 
atlı spor 

teşkilah Tokada kaldınldı - Sivasta bir 
klübü teşkil edildi - çimento fabrikası 
insaab yakında başlayacak 

bir köylü tabanca ile 
yaralandı 

Alaca (Hususi) - «lsmailliıı kö -
yünün ortasında bir meydan kavgası 
olmuş, fsmail çavuş adında birisinin a
ğır yaralanmasile neticelenmiştir. 

Vak'a şöyle olmuştur. 

(Bap~arafJ 1 ci sayfada) 
Onuncu madde, İngiliz delege heyeti 

tarafından verilen yeni tadil ıeklile kabul 
edilmiş ve Sovyetler birliği delege heyeti· 
nin, Kaıadenizde sahili olan devletler ta
rafından yapılacak ihbarın müddeti hak
kmdııki ihtirazi kaydile, tahrir komitesine 
gönderilmiştir. 

Konfrans, 1 1 inci madde için lngiliz de
lege heyeti tarafından tddif edilen son 
metnin, hasar veyahut kaza vukuu sebe -
bile gemilerin uzun müddet istimalden sa-
kıt kalmaları halini derpiıı edecek tarzda 
tadili lüzumunu kabul etmiştir. 

Konfrans, bu maddeye Türk mukavc • 
le projesinin altıncı maddesine benzer bir 
metnin, tonilato ve evvelden müsaade ka· 
yıtlar(nın kaldm1ması auretile, ilavesine 
matuf olan tadil teklifini müzakere etmiş 
ve karar talik edilmiıtir. 

Konfrans saat 16 da tekrar toplanacak-

İsmailliden Ali adında birisinin lm
rısı ile köyün eski muhtarı Bekir bir 
arada yakalanmı~. mahkemece üç ay 
hapse mahkum edilmiştir .Bu yüzden 

kd
. h~ 

ye ığerine muğber olan Aü ile muh-
tar Bekirin akrabalan arasında köyde Montrö, 7 (AA.) - Anadolu ajansı-

nın hususi mu1'abirinden: 

Sivutan bir löriiniİf 

1 Sivas {Hususi) - Sümerbank tarafın • ı Civar köylerden klübc aza kaydine de-
dan nümune çiftliği yakınında büyült bir vam edilmektedir. . 
çimento fabrikaaı kurulmuı tak.arrUr et- Her pazar aünleri Kolha§ındaki tarla
miotir. Sümerbank müdürlerinden Osman larda muntazam kafileler halinde yürüyüş· 
Nuri ile ziraat müdilrü Bahtiyar nümune ler, gezintiler )'apılmakta ve ciritler tertip 
çiftliği civarında tetkiklere ba§lamıılardır. edilmektedir. 
s.ivas belediyesi hazırladığı plô.nlar daire- likbahar yarışları ıona erdi 
sınde Malatya §Osesi yakınında §ehrin bu· Sivas ilkbahar at koıuları sona er· 
~ünkü ~tivacını gidermek üzere ve 30 bin mi§tir. KofUda kazananlar ıunlardır: 
lıra sıı.rfıle büyük bir mezbaha ynptırmağı Dört ve daha yukan yaştaki taylar ko-
kararlaştırmıştır. d C ·1· D w bi · · bi b B ıec1· .. şusun a emı ın oganı rıncı, n a11 

e ıye butçcden bu iıe sarfedllmek Saimin Seması ikinci Zcıynelin Çakalı da 
üzere 1 S bin lira tahsisat ayırmı•tı Fakat ·· ·· u 1 • l r.d" ' . "' . uçunc ae mış e ır. 

yapılan kcşıfler bu paranın kifayet etmi İk" · k d b" · ·1·x.· H kk U 
W• • •• • • • • - ıncı O§U a ınncı 15 1 a · ının çan. 

yecegmı gostermıştır. Şimdı belediyeler tki ·1:x.: ş kı 1 ı ,.._ ·1· F · · ·· ·· ·· b ı ncı .._, ar ş a ı '-'Crnl ın ecırı, uçuncu• 
ankasından be§ yıl müddeti~ t 5 bin lira l··= d Meh ed" M • d k tı d u... e m m ea u u azanmış r. 
aha tedarik edilerek yakında mezbahanın O - ·· H di.k k d T fjw• • çuncu en np oıusun a ev guı 

ınşasına hoşlanacaktır S d b" · · Ce d ti" Ş- 'L • • ik" · y · . · a aıı ınncı. v e n ıuıını ınc:ı. 

ıne beledıye tarafından çakılda yangın ŞükrünUn Varab üçüncü ırelmişlerdir. 
tehlikesinin önüne geçmek ilzcro hUkömet o·· d"" ·· k d ·· b E · · N • . or uncu oıu a yuz ll§1 rnınm ecı-

daireleri civarında bir de yangın havuzu L· L· • ·uw· B .. ··'-l"" lh Ce )" 
ıoı ıgtnncı gı, ozoyu~ u sanın y anı 

inşa ettirilmiştir. "k" ·ı:x.: t k d · GUl · d ·· il ··ı .. w·· 
ı ıncı "16'• s en enn en e uç ncu ugu 

Frengi mücadele teşkilatı Tokada alnÜşlardır. 
kaldırıldı 

On yıldanberi şehrimizde büyilk bir fa· 
afiyetle çalışan frengi mücadele milesseseli 
Sıhhat ve lçtimat Muavenet Veki\letlnden 
verilen bir emirle Tokada nakledilmiştir. 
Müessesede yatarak tedavi edilen &enai
Hler hükumet doictorluğuna dqvıtedllmit
tir. 

Ath spor klübil 
Çakılda bir atlı spor klübü teşkil edil • 

mİ§tİr. Spor klübü başkanlığına hlkim 
:Ali N" · " ıya:aı ve azalıklara da jandarma ku-
mandanı Zeki, Sedat, Turan, Ali Riza ve 
Şevki seçilmişlerdir. 

Sivasta elelctrik ve su 
Sivaıı nlhayet clcktriie kı:tVUJlllU§tur. 

Son yıllar zarhnda pek harap olan Sivasta 
büyük bir imar faaliyeti göze çarpmakta· 
dır. 

Şehir dahilindeki umumi caddelerin 
hemen kaffesi parke taolarla dö~ettirilmi~
tir. Şimdi de mahalle arasındaki eokak ve 
ikinci derecede bulunan caddelerin tanzimi 
için uğraşılmaktadır. Slnıın büyük dert
lerinden biri de susuzlup idi. Belediye 
Behren Paşa ve Kepenek sularını demir 
borularla şehre getirtmit ve bu suretle şeh
rin su ihtiyacına da cevap vermiıtir. 

Bir şenaat 1 

.3 yaşında bir yavru hayvani 
arzuların tatmini için 

Hendek yolunda 
bir kaza 

bir münazaa çıkml{I ve bir meydan kav-
gası başlamıştır. Bir aralık yaralanan 
İsmail çavuş kavgacıları ayırmak is -
terken Alinin attığı tabancanın bir 
kurşunu bitaraf olan İsmail çavuşun 
kasığına saplanmıştır. 

Ali yakalanmış, İsmail çavuş Çorum 
hastahanesine gönderilmiştir. 

Ege sigarası 
Bir Amerikalı firma münha
sıran Türk tütününden bu 
adla bir sigara çıkaracak 

lzmir, 7 (Hususi) - Üç günden -
beri tütün ıiiintakalarında hararetli fa
aliyet başlamıştır. Mmtakanın hemen 
her yerinde tütün mahsulü toplanarak , 

sergilere konmuştur. Şehrimizde A • 
merikalı firmalarla inhisar İdaresinin 
baş eksperleri ve mübayaa memurları 
cumartesi günündenberi mahsul mın
takalarında ilk tetkiklere başlamışlar -
dır. Bu tetkikler, sergilerdeki tütünleri 
görmek maksadile yapılacak ve mah
sulün miktarı, kalitesi ve oluşu tcsbit e
dilecektir. Ancak büyük işler yapan bir 
Amerikalı firmanın Nevyork'taki mer
kezine gönderdiği rapora nazamn re
koltenin 16 - 17 milyon arasında ola -
cağı tahmin edilmiştir. 

Geçen yıl muhtdif Amerika firma
ları tarafından alınarak işlenen tütün· 
ler bu ay içinde hususi bir vapurla A
merikaya sevkedilecektir. Glenn Toba
ko'nun umumi merkezi, bu yıl paçal 
yapmamak ve yalnız Türk tütünü kul
lanmak suretile «EGEn isimli bir nevi 
sigara çıkannağa karar vermiştir. Bu 
sigaralar 935 yılı Akhisar ve Ödemi 
mahsulünden olacaktır. 

Trakyada lktısadi faaliyet artrror 
Edirne, 7 (A.A.) - Ziraat vekale-

Kon{ erans, saat 16 da yeniden toplan
mış ve İngiliz projesinin tetkikine devam 
eylemiştir. 

Konferans. Karadenizc sahil devletlerin 
Boğazlardan ikinci ~addede mczkiır had
den ziyade tonajda gemiler geçirmesine 
müsaadeyi istihdaf etmek üzeıe Tüık hey
eti tarafından verilen tadil teklifine ittıln 
kesbetmiJtir. Bu bususın verilecek karar 
gelecek celseye terkolunmuştur. 

Konferans, tahrir komitesi tamfmdan 
yapılacak tadilat\ 11 inci maddenin yeni 
metnini kabul eylemiştir. Fak.at son fıkra-

Boğazlar 
Konferansı ve 

Almanya 
(B ~:arar.. 1 ci sayfada) 

ğazlarda deniz ve hava hürriyeti esaıı
nı hem harp, bem sulb zamanlarında 
temin ettiğini. ve Boğazlar komisyonu
nu bir müracaat bey" eti olarak yapttı· 
ğını söylemektedirler. 

ltalyan gazetelerinin neşriyatı 
Paris, 7 - T emps gazetesinin Ro· 

ma muhabiri Stampanın bir maknlesi
ni bildiriyor: Stampan bu makalesinde 
diyor ki: 

«Boğazlar müzakeratı Jtıılyaya kar
ııı bir manevradır. Oiplomat.ı1c bir zec· 
ri tedbirdir. K&nunucvvcl anlaşmalan 
durdukça, Montröye iştirak ııiyaseten 

akalliyette ve madun vaziyette kalma
ya razıdır ki bunu kabul edemeyiz.» 

Fransız gazetelerinin lehimiz
deki neşriyatı 

Paris, 7 (A.A.) - Peti Pariziyen 
gnzetesi, Boğazlar adh baı yazısında 
Türkiye, memleketini mükemmelen i
dare eden kuvvetli bir hülı:6m~e ma· 
liktir. Müdafaa klymeti harbde denen
mi~ olan bu memleket, toprak.lannı h!
kimiyetle koroma hakkını istiyor. Hem 
en nla şekilde. V ersayın yıkılmnsıno. 

lafla mukabeleden sonra Türle talebini öldüriildü 
Adanadan yazılı.yor: Geçen a· 

Yın 25 inci günü incirli köyünden Ah
m et oğlu Abdullahın 3 yaşında Ah -
met adındaki çocuğu kaybolmuş.. Ab
dullah ve karısı telaşa düşerek çocuğu 
hemen ~ramağa koyulmuşlardır. 

Bir araba hendeğe yuvar- tinin ~:akhyaya gönd.erkdiedği. okrganizas.f-
•• •• , yon mute assısı yem r ı ooperatı -

landı, arabacı oldu lerinin daha çabuk formalitelerinin ta- reddetmek güçtür. 

Adapazarı (Hususi) - Yaylı de- rnnmlanması emrini almış ve Meriç bo- Fransa, İtalya V Türkiye 
nilen arabasına aldığı dör.dü kadın, bi- yundaki .kazalara gitmiştir. 65 koope· ((Mesela ananevi Fransız politikası
ri çocuk ve biri erkek 6 yolcu ile Hen- ratifin yeni muamelelerinin pek ya - na nazaran İtalya Almanyayı çevrcle
değe gitmekte olan arabacı Hüseyin kında arkası alınacak ve kooperotifler meye iştiraki kabul etmelidir. Bazı 
Gargalı köyü köprüsünü geçtikten faaliyete geçecektir. Bunlardan başka fron populer diplomatlarına göre ise, 
sonra bir telgraf direğine çarpmış, a- umumi müfettişlik satış kooperatifleri bilakis Sovyetler birliği ile Fransa 
raba hendeğe devrilmiş, Hüseyin hay- de ehemmiyet vermektedir. Ancafc arasındaki bağlar bir Türk-Fransız an
vanlarıın altında kalmış, ağır surette şimdilik Trakya için 12 satış koopera- laşması ile takviye edilerek 1talya ber
yarnlanmış, hastahaneye kaldırılmış, tifi teşkilatlandırılması ekonomi ha • taraf olunabilir. 

Evvelsi gün küçük Ahmedin ölü o
larak bulunduğu hakkında zabıtnya 
ge1en bir haber üzerine müddeiumumi 
dcrha1 vak'a ma'halline koşmuftur. 

Yapılan otopsi neticesinde, zavallı 
yavrunun ırzına geçildiği ve bu iş ya
pılırken çocuğun feryadını susturmak 
için ağzına bez tıkandığı, bu suretle 
sfeks neticesi yavrunun öldüğü anla • 

• 

fakat ölmüştür. Yolculara bir şey ol • kanlığına teklif edilmiştir. lngiltere hegemonya5ı iç.in ltalya ile 
mamıştır. Kavunculuk ve bal ve balmumcu - küçük antant ve Akdeniz devletleri 
·--.... - ....... - ........................ _ luğu, balık ve sardalyacılık, peynirci- arasındaki soğukluğu tercih eyleyen 
çılmıştır. Bu canavarca işi yapan meç- lik, ye.ş üzüm, ya~ meyva, yapağıcılık Berline sözü geçmeyince halyayı ya 

hul vicciansız şiddetle aranmaktadır. bunlar arasındadır. nında görmek istiyor.» 

nın kabulü, 14 üncü maddenin kat"i suret• 
te kabulüne muallak olarak bulunmakta· 
dır. 

12 inci ve 13 üncü maddeler, münaka
şas12. kabul edilmiştir. 

14 üncü madde, fikir teatisine seb~bi
yet vermi§, tadiller teklif olunmu§ ve bu 
tadiller prensip itibariyle kabul olunmuş· 
tur. Bazı mürahhas hey' etleri, bu yeni met• 
nin ancıık bu sabah konferansa verilmiş ol· 
masını ileri ıürerek kabul reylerini mahfuz 
bırakmışlardır. 

15 inci maddenin münakaşası esnasın
da muhtelif delegeler tarafından esasta 
değişiklikler ile tekilde taarihler teklif o· 
lunmu~tur. Konferans, bir devletin Kara• 
denizde bulundurabileceği tonaj mecmuu 
nisbetini dörtte üçten üçte i!tiye indirme· 
ğe karar vumiııtir. Konferans ayni zaman
da tasrih edilmi§ olan kalma müddetini 
üç haf taya indirmeği de kararlaştırmıştır. 

Teklif olunan diğer esasa ait değişiklik 
tekliflerinin münakaşasına önümüzdeki iç· 
timada devam olunacaktır. 

İnsani bir hareketi istilzam eden f ev
kalade ahvalde Karadenizde bulunması• 
na müsaade edilen gemilerin umumi tona• 
jının fazlala§tınlması meselesi, bir fikir te· 
atisini intaç etmiş ve bunun neticesinde 
Başkan tarafından ileri ıürülen bir uzlaş· 

tırma sureti halli teknik komiteye terko
lunmuştur. 

Konferans, Fransız mürahhas hey' eti 
tarafından, Tuna Avrupa komisyonunda 
temsil olunan devletlerin stasyonerleri hak
kında Fransız mürahhas hey" etinin teklifi
ni müzakere etmiş ve mesele mahfuz bı
rnkılmıııtır. 

• 
zmirde b · r gümrük 
kaçakçı ığı davası 

(Başlarafı 1 ci sayfada) 

Bergamadaki un, zeytinyağı ve pa· 
muk prese fnbrik:au sahibi Avram Korkidi 
bundan hir müddet evvel tatiü faaliyet 
etmif ve 100,000 liralık borcuna mukabil 
bu fabrikayı Co. Alyoti mÜCfiSesesine dev
retmişti. 

Halhuki Avram Korkidi bu fabrikn i
çin, gümrük. muafiyet kanunundan istifade 
ederek getirdiği motör, makine vesair eıı· 
yayı ba§kasına dcvrcdemezdi. Bu mallan 
üzerine alan müessuenin derhal gümrük 
baı müdirliğine müracaat ederek gümriik 
ücretim ödemesi lAzımdL 

Co. Alyoti müessesesi adına hareket e• 
den Reno Alyoti Ve l'\'iko Nanisu, bu alutı 
Üzerlerine aldıktan sonra gÜmrüğe haber 
vermeden sahı yapmı§lardır. Febrika eşya· 
lıınm alanlar Necip zade ile Fre.telli.dir. 
Satılan enalar dinamo. pruc. çıkrık ve 
değirmen taılanchr. Motar ise Kasabada 
Mehmet isminde bir fabrikatör tarnfından 
sr.ıtın alınmıştır. 

CümriPk müfettiııleri bu vaziyeti haber 
alınca Stıçlular aleyhine dava ikame etmiıı· 
lerdir. Birinci Asliye mahkemesi suçluları 

gümrlik kanununun 7inci maddem delille· 
tiyle. 1918 numarelı kaçakçılık kanunu
nun 1 ve 25 inci maddelerine göre euçlu 
mevkünde bulundurmaktadır. 

Bu sabah, bu davanın ilk cd esi görü· 
Iürken mahkeme salonu çok kalabalıktı. 
Bilhassa ecnebiler gözleri çeliyordu. Suç
lular, satılan motör vesairt>nin gümrük mu
afiyetinden utifııdc ederek ~rmcdiğini id
dia etmi:ılerdir. 

Muhakeme gümrük idaresinden bazı liı· 
teler alınması ve bir ehlivukuf tayini için 
1 3 temmuza bırakılmıştır. 

Lokarnocular 
Kon/ er ansı on 
Güne kadar toplanıyor 

Brüksel, 7 (A.A.) - Diin akşamki 
nazırlar meclisinin toplantısından son· 
ra Lokamocular konferansının bu a
yın on beşi ile yirmisi arasında Brük

selde aktedileceği teyit edilmiştir. 
Van Zeeland, bu toplantıda Cenev• 

re· müzakereleriyle be}•nelmilel vazi • 
yet hakkında izahat vermiştir. 

Everest'e çıkmak istiyen 
heyet geri döndü 

Darjiiing, «Hindistonli İ (Husu -
si) - Himala}'anın en yüksek tepesi 
olan (Evererıt) e tırmanmak üzere ha
reket eden heyet havonın muhalefeti 

- Hnfta talili ırit:ilccP. şümulleniyor. Ha-ı 
tan BeyJ 

Önce berberler 

l 
. . . Şimdi de kıuaolar 

baılamışlar. 

tatil yııpmal{a I Hasan Bey - Bari radyo çaltınlarla ve tipiler arasında yol bulamamak, 
Gramofon meraklıları da onlara uysalar J tehlik lcrlc çevrilmek yi.izüııckJı geri 
da, paza~lan kafamızı dinleodirsekl , 1dönrneğe mecbur olmu~tur • 



6 Sayfa 

Bi sene içinde 56,244 
man kısırlaştırıldı 

205 mahkeme kısırlaştırılacakları tayinle meşgul, bu 
mahkeıneler birçok müşküllerle karşılaşıyorlar, bir 

musikişinasın kısırlaştırılması da mesele oldu 
1934 senesinde Al 

manyada malul in
sanların kısı rlaştırıl

masına ba,Iandı. Ve 
o yıl 56,244 İnsan ana 
ve baba olmak kabıli
yetinden mahrum e
dildiler. 1935 de kı

lır laştırılanlann sayısı 

henüz ilan edilmemiş 

bulunuyor. Fakat 
,t 9 34 yılının sayısın

dan aşağı olmadığı 

tahmin ediliyor. 
Ş!fa bulmaları im

kansız olan delilerin 
çocuksu.: kalmaları, insanlık ıçın bir ka
zançtır. Çünkü bu çeşit çocuklar, cenıiye· 

tin sırtına yük olurlar. Fakat deliler içinde 
hangisinin iyi olacağını, hangisinin iyi ola
mıyacağını tayin etmek çok güçtür. Müte
hassıslar a!asında bu yüzden ihtilaflar ek
ıik olmaz, hatta bu yüzd en bir çok yaıı
lı§lıklar da vukubulur ve bir takım adam
lar deli olmadıkları halde timaıhanelcri 
hoyladıkları gibi bir takımları da jyiJeşmiş 
diye timarhaneden çıkarılırlar ve bunlnr 
timarhaneden çıkınca bir cinayet işleyerek 
deli olduklarını ispat ederler. 

Bazı hayvanların, mesela domuzların 
'Ve farelerin silsilesini tetkik etmek, bunla
rın analarından nelere varis olduklannı an
lamak kolaydır. Çünkü bunlann bir kaç 
bin neslini bir kaç sene içinde gözden ge
çirmek mümkündür. 

Fakat insanlar böyle değildir. insanlar 
~çinde on on beş atasını tanıyan, ve bun
lardan her birinin en belli başlı evsafını 
hilen kaç kişi vardır? Şecerelerile öğünen
Jer içinde bile bunu bilen yoktur. Halbuki 
insanların geçmişini bilmeden ne çeşit ço
cuk çıkaracakları tahmin edilemez. 

Almanyada vukubulan bir hadise işin 

içindeki güçlükleri meydana çıkarmıştır: 
Kısırlaştırma hükümlerini veren mah

~emeleıden biri musiki ile meşgul bir gen
ci muhakeme ediyordu. Musikiıinas, me
lankolik bir adamdı. Ve deliliğin bir şek· 
).inden muztaripti. Kendisinden baıka aile
hin üç rüknü, deliliğin ayni §eklfoe müpte-

la idiler. 
Acaba bu genç evlenecek olursa ço

cuklannın da bu delilikten kurtulmalarına 
lmkan yok muydu? Sonra bu ıencin mu

ıikiye fevkalade istidadı vardı. Bu iatida
dı öldürmek ve Üretmemek doğru olur 
muydu? Çocuklar, bu istidada varla ola
mazlar mıydı) 

Mahkeme, bilhassa bu istidadın teva· 
rüs edileceğini nazarı itibara alarak mu
•ikişinas genci kısırlaıtınlmaktan affetti. 

Mahkeme bu davada, çok mülayim ve 

Hayatımı kurtaran 
Adam 
Bana mu~allat oldu 

aGeçen yaz denizde boğuluyordum. 
Gencin biri derhal suya atladı ve beni 
kurtardı. Hayatımı kurtardığı için bu 

ıence minnet beslerim. Bu vesile ile ta· 
nıştık. Fakat yaz sonu idi, ayrıldık ve 
bir daha biribirimi:zi görmedik. Hatta 

onu unutmuştum bile. Fakat bu yaz ıe· 
ne bizim semte geldiler. Tekrar ıörüş-

tük. Yalnız bu defoki görüşme geçen se
neninkine benzemiyor. Bana fazla ala· 

ka gösteriyor. Her gün denizde buluş

mağa başladık. Ben bu gidişi beğenmi-

yorum. Hayatımı kurtaran adama karıı 
aksi muamele yapmak istemiyorum. Fa-

kat o benim bu müsamahamı suiiatimal 
etmek ister gibi görünüyor, nasıl hare• 

ket etmekliğimi tavsiye edersiniz?» 
Ferhunde 

Siz yüz vermedikçe küstahlığını ileri 

götünnesine iml<an yoktur. Yaln'r:ı ne 
vesile ile olursa olsun, bir yabanca er -

kekle ıtk sak görüımek hakkınızda, de
dikodular davet edebi.lir. Bu sebeple 
münasebetinizi aeJam vermekten ileri 

yumuşak davranmıştı. Fakat bu hadisenin 
bir örnek sayılmasından korkuluyordu. 

Çünkü Alman kanunu bu nevi deliliği 
de kısırlaşma için bir sebep sayıyordu. 

Almanyada vukubulan diğer bir hadiıe 
de şudur: 

Almanyada bir tarla yüzünden bir aile 
arasında kavga çıkmııtı. Aile içinde tar· 
layı elinde tutan kimsenin çocukları yok· 
tu. Bu adam veremdi. Evlenecek ve çocuk 
sahibi olacak olursa tarla ötekilerin elinden 
gidecekti. Bunlar, el birliğiyle tarla sahibi
ni kısırlık mahkemesine sevketmek ve kı
ıırlaşmasını temin etmek istediler. İleri sür
dükleri iddia, veremin sirayetini durdur
maktı. 

Almanyada bu çeıit itlerle meııgul o
lan 205 mahkeme vardır. 25 yüksek mah
keme de bu mahkemeleri kontrol eder. Bu 
mahkemelerin karşısına çıkanlar, avukat 
da tutmak. hakkını haizdirler. 

Bu dava da mahkemenin karıısına ıit
miş, davayı ikame edenlerin maksada an
laşılmıı ve kısırlaıtırma hükmü verilme• 
mişti. 

Almanyada lusırlaıtmlanların çoğu yir
mi ile kırk yaşlan arasındadırlar. Erkek
lerin sayısı kadınlardan biraz fazladır. Ço
ğu, akıl hastalıklarından, kronik ayyaşlık
tan, ini hastalıklardan dolayı kısırlığa 

mahkum olmuşlardır. 

Almanyada kendileri 11hhatli oldulda
rı halde ataları içinde aıhhatleri bozuk o
lanların kııırlaıtırılmaları içjn de bir cere
yan vardır. Bu da yayılacak oluna nüfu
sun yüzde yirmiıini kısırlaştırmak lazım ge-

lecektir. Fakat Naziliğin dahi bunu yap
mağa ceaaret edemiyeceği anlaıılıyor. Al· 
manya, k111rlaştırma kanunlarını tatbik e
den biricik memleket değildir. Amerikanın 
18 cümhuriyeti de kısırlaştırma kanunlan 
tatbik etmektedir. 

Yalnız Amerikada kısırlaıtırma kanunu 
timnrbane ve hapiahanelerde mecburi ıu

rette tatbik olunmaktadır. 

ıötürmemeie çalıtınız. 

* ıı Yeni niıanlıyım. Nişanlım beni öyle 
seviyor ki yanından bir dakika ayrıl • 
mama razı olmuyor. Her akşam evleri· 
ne gitmemi, onunla bulunmamı istiyor. 
Beni adeta ıimdiden ;.ir etmiş gibidir. 
Hürriyetimi ve istiklllimi kaybettiğimi 

görüyorum. Daha ıimdiden böyle hare
ket edene, evlendikten sonra beni bü
tün bütün evime hapıedeceğinden kor • 
kuyorum. Siz ne deraini2? » 

Cevat 
Evlilik biraz da esarettir. Evlendik • 

len aonra da, bekarhğınızda olduğu Iİ· 
bi, hür ve müstakil olacağınızı mı ıa • 
nıyorsunuz? Böyle bir hayal pefİnde 

İseniz biç evlenmeie kalkmayınız. 

* Ankarada Şaziye Tekin: 

Anlattığınıza ıöre tabiatleriniz ara • 
ıında çok mühim aynlı.klar var. Siz he
nüz hayattan çok uzak bir tımartk ço • 
cuğa benziyorsunuz. Hayat tabiatınızın 

bu keskin taraflarına zamanla düzeltir. 
O vakte kadar. beklemeği ve erkeğe uy

mayı göze alırsanız evleniniz. Fakat ona 
her nazınızı geçirebileceğinizi umuyor • 
sanız aldanı.nmız. . . 

TEYZE 
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Nebatların kuvveti Amerikaya dehşet salan 

Bir çok kimseler filizlenen bir ne -
batın kuvvetini tanımazlar. Koydu

ğumuz resimler bu kuvvetin ne dere -
ce mühim olduğunu gösteriyor. Tutan 

ve filiz salan bir tohumun filizlerin -
deki sürükleyici kuvvet' çok büyüktür. 

Resimde gördüğünüz gibi bu filizler, 
bir cam levhanın üzerine konan iki te

neke kutuyu, birer birer düşürmüş, ni
hayet camı da atmış, ve' zarara uğra -
madan büyüme ve serpilme hakkını 

temin etmiştir. 

Amerikada fapkalar nöbet bekliyor •.• 

Harp malulJerine verilen tahsisatı almak 

için veznelerin önünde birikenler sırada 

beklemekten usand.ıklan için ppkalatuu 

çıkanp aıraya koymuılar ve kendileri de 

is~irahate çekilmiılerdir. 

"Kara Çete,, ned.r? 
Cemiyetin 6,000,000 azası var, bunların 
aidat senede 42,000,000 dolar tutuyor. 

kimlerin aldıkları ve ne yaptıkları 

verdikleri 
Bu parayı 
mechull 

Son haftalar içinde Amerikada meyda
na çıkarılan ııizli kara çete bütün dünyayı 
meraklandırmakta devam ediyor. Ameri· 
ka gazetelerinin neşriyatına göre bu çete, 
yetmiş sene evvel vücuda getirilen Ku 
Kulx Klandan farksızdır. Çünkü bu Kara 
Çetenin mensupları da maskeli geziyor, 
onlar gibi bütün vücudu örten elbiseler 
giyiyor, ve onlar gibi zenci düşmanı, ka· \ 
tolik düşmanı, ve yahudi düşmanı görü rl 
nerek bunlar aleyhinde hükümler veriyor 
ve bu hükümleri tatbik ediyorlar. 

Gene bu neşriyata göre eski Ku Klux 
Klan, yeni Kara çeteye ıöre daha insaflı 
idi. Çünkü Kara çete altı milyona varan 
azalarının her birinden para alıyor ve a· 
zaaından her birini taahhüdatını öde .neğe 
mecbur ediyor. 

1866 da teıekkül eden Ku Klux Klan 
Amerikada bir ıürü gizli cemiyetlerin tü • 
remesine ıebep olmuı ve bu cemiyetler or
talığa esrarengiz bir korku aaçmağa im
U.n bulmuştu. 
. Bu gizli cemiyetler bir müddet için ku· 
manda ve kontrol altında kaldıktan ıonra 
bütün kayıtları bir tarafa bırakarak iate • 
dikleri gibi hareket etmeğe baılamıılar • 

dır. 
Ku Klu:ıt Klanı ilk teıkil edenler, eğlen• 

mek ietiyen bir takım gençlerdi. Bunlar 
kendilerine tuhaf elbiseler yaptırarak ve 
daha tuhaf ünvanlar takarak zencileri kor· 
kutmaia baılamı§lar, zencileri korkuttuk· 
lannı anlayınca bu korkuyu suiistimal et • 

miılerdi. 
Daha ıonraları bu cemiyetten bir takım 

cemiyetler türedi. Bunlardan birinin adı 
«Beyaz Kamelya>>, birinin adı «Kardeılilt» 
cemiyeti idi. uSoluk benizliler» cemiyeti 
de bunlara mensuptu. Bütün bu cemiyet • 
ler, :zenciler \izerinde tesir ediyor ve zen
ciler bu cemiyetlerden korktukları için ka
nuna mugayir bir tek harekette bulunmağa 
cesaret edemiyorlardı. 

Bütün bu cemiyetlerin maksatları: 
«Zayıflan ve masumlan mütecavizlerin 

tasallutundan korumak, dullar; ve ak • 
ıüzlere yardım etmek, ve kanunların icra· 
11nda hükumete yardım etmekti. 

Ku Klux Klan'ın ba19ihirba:ıı General 
F orreat namında biri idi. Ve bunun cemi
yetine uGöze ıörünmiyen İmparatorluk» a• 
dı verilmişti. General F onest tetkilltını 
memleketin her tarafına yayarak her ıu • 
benin baıına bir ((Büyük ejderha» koydu. 

Cemiyetin merasimi, ıayet Mrarenıiz· 
eli. Azanın hariçte her hangi tarafından ta· 
nınmaması için tertibat alınmııtı. Zenci • 
lerden biri bir ıuç iıledi mi, kendiıine ev• 
vell bir ihtarname ıönderilirdi. Zenci va· 
ziyetini düzeltirae mesele yoktu. Düzelt • 
mezse ya dayakla veya linç edilmekle ceza• 
ya çarpılırdı. 

Daha ıonra cemiyet kendi phat lhti • 
raalarını tatmine baıladı ve hayı zaptı 
rapt altına alamaz oldu. 

Amerika hükumeti cemiyete mukavemet 
için kanunlar çıkardığı halde bir teY yap• 
mağa muvaffak olamadı. Çünkü cemiyet 
basının hüviyeti tesbit edilemiyordu. Bu
nun üzerine 18 71 de cemiyetin ilgaeı iıten· 
di ve cumhurreisinin bütün devlet kuv • 
vetlerini kullanarak bu cemiyeti ortadan 
kaldırması için salahiyet verildi. 

Bu tedbirlerle gizli cemiyetin faaliyeti 
durmuş, fakat bu faaliyetin ara sıra canlan
dıiı görülmüıtü. 1906 ile 1908 bu devre
lerin biridir. 

Cemiyet gene hükumetin 
rıyarak ortadan kalkar gibi 
19 1 5 de yeniden canlandı. 

takibatına ui· 
olduyıa da 

Yeni cemiyet tasavvufi, İçtimai, vatani 
bir hayır müessesesi idi. En mühim mak· 
ıadı kadınları korumak, beyazların üstün
lüğünü temin etmek, halis Amerikanlığı 
ya,atmak. Amerikanın cenubunda türiye
rek yavaş yavaş yayılıyor, Katolik dü, • 

0

manı, zenci düıımanı ve yahudi düımanı o
larak inkişaf ediyordu. 

1921 de infisaha uğrıyan Ku Kulx Klan 
ikide birde bir takım suçlar irtikap ediyor, 
gunu bunu öldürüyor, yahut işkenceler ya
pıyordu. 

Cemiyetin infisahına rağmen yapılan bu 
işler karşısında hükumet yeniden faaliye
te geçmek mecburiyetini hissetti. 

Nihayet 1928 de cemiyet tamamile or
tadan kalktı ve yakın zamana kadar izi 
görünmez oldu. 

Ancak bu senenin mayısında ayni ce -

Ciilt cemiyet mensuplarından birinin 
garip kıyafeti 

miyetin karnçete namı altında yeniden or
taya çıktığı görülmüş, Amerika hük(imeti 
bunlann fa.illeri bulunmıyan cinayetler • 
den mes'ul olduğuna kanaat getirmiıti. 

Verilen malumata göre bu cemiyetin 
yeniden canlanmasında amil olan ee • 
bep, elde edilen kardır. Çünkü cemiyeti11 
lzuından her biri ıenede yedi dolar ver • 
melr.te ve 6,000,000 azanın verdiği par~ 

42 milyon dolar tutmaktadır. 
' Bu parayı kimlerin yediği ve nasıl ye ' 

,diji malGm değildir. 

Yollu ketenden yapılmış bu de
niz kostümü modeli Londrada 
çok beğenilmimiştir. 
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Milletler Cemiyetinde neler 
gördüm, neler duydum? 

* * * • 
iki Alman konuşuyorlardı. Biri sordu:" Yeni Milletler 
Cemiyeti sarayı 10 sene sonra ne olacak dersin? ,, 

Öteki kestirip attı: " Ya müze, ya üniversite I ,, 

Cenevre 3 temmuz (Sureti mahsusada 
gönderdiğimiz muhabirim.izden) - Ce • 
nevrede yüksek bir kuleye çıkanlar şehir 
dışında, uzaktan kışlayı andıran muazzam 

.bir bina görürler. Bu. Uluslar Kurumunun 
yeni binasıdır. İlk taoının konuluşun • 
danberi beş seneye yakın bir zamanın geç
miş olmasına rağmen henüz bitmemişt\r. 

İnşaatı iki, belki üç yıl daha sürecektir, fa. 
kat artık İç kısımlannın süslenmesi üze • 
rinde çalııılmaktadır. Bunun içindir ki is • 
tiyenler bu modern kubbealtı sarayının bi
ten kısımlarını gezebiHrler. 

Yarım saatte bir büyük bir otobüs bura
ya yerli ve yabancı akın akın seyyah g~tİ• 
rir. Büyük çokluğu siyasetle alakadar ol
rnıyan bu seyyahlar kapının önünde bü • 
yük bir kafile teşkil ettikten sonra Ulus -
lar Kurumunun tayin ettiti bir memurun 
arkasına düıerler. Konsey salonunu, a • 
ııample salonunu, komisyon odalarını bi • 
rer birer dolaıırlar. Nihayet binanın en ' 

Yazan: Ekrem Ufakhgll 

yüksek tarasasına çıkarlar, oradan heyeti gazetecilere mahsustur. ltk bakışta bir 
umumiyesine bir göz atarlar ve inanırlar ki mektep dershanesine benzer. Baştan başa 
bu koca bina &rerçekten bir eulh sarayı ola- mektep sırasile doldurulmuştur. Gazeteci 
caktır. bu sıraya oturur, daima birlikte dola,tır • 

istişari bir meclis haline getirmeyi düşünür
ken son zamanlarda o da Fransaya yak
laşmıştır. Küçük devletlere gelince, haki • 
kati görmekle beraber hayalin çekici kuv-

Bununla beraber sarayı gezenler arasın· 
da dünyayı bütün çürük. Te bütün kuvvetli 
taraflarile olduğu gjbi görenler de vardır. 

dığı yazı makinesile müsveddesini yazar. vetinin tesiri altındadırlar. 

" Habeş bayrağı nerede ? ,, 
Sarayın en üst kat taraçasında memur 

kah fransızca, kah almanca, bazan da in
gilizce anlatıyordu: 

- Sai taraf demin gezdiğimiz kitabet 
dairesidir. sol taraf komisyon daireleri. 

Orta yer konsey ve uample salonları •.• 

Su bahçe, fU orman hep sarayın müşte • 
rn.ilatındadır. 

Yanıba~ımda duran karı koca bir Al • 
hlan ailesi, nihayet üç yüz metTe uzakta 
bayraklarla aüalü başka bir binayi göste • 
terek sordu: 

- Şu bina Karliston oteli değil midir, 
ve şu Tür1', Fransız. İngiliz, Rus bayrak • 
lan. Bu devletlerin murahhas heyetleri o
rada oturdukları için çekilmemiş midir~ 

-Eveti 

- Fakat Negüs te orada oturuyor, am-
bla ben Haheı bayrağını göremiyorum. 

- Binanın Öteki cephe.inde, diğerleri
nin atasına sıkışmış olacak! 

Gene Alman, başka bir gezicinin sesı 
bıuhavereye karıştı: 

- Henüz bitmiyen sulh mabedini u • 
tandırmamak istemiş o]acakl 

Milletler Cemiyeti Saraymın 
istikbali 

Kısa boylu, yaşlı Almaru,11 maksadını 
anlıyan oldu mu, bilmem, zannetmem. Yal
nız ben onunla, karı lı:oca ırkdaşı arasında 
başka bir muhavereye ıahit oldum: 

- Bu saray on sene sonra ne olarak 
kullanılacak dersiniz} 

- Ya müze, yahut ta üniversite J 

* 

sonra ya hoca yerinde duran kürsüye ko - - O haldd 
§ar. Burada telgraf memuru vardır, müs- - Şimdilik mesele kalmadı. Eylul top· 
veddesini ona tevdi eder, yahut ta salonun lantısına kadar gazeteler arasında müna • 
dip tarafını dolduran telefon hücrelerinden kaşalar yapılacak, devlet adamlan ara • 
birine gir ... r. yazısını gazetesine orad:ın ~ında istiharelere yatılacak, nihayet Fran-
dikte ettirir. ııımın istediği gibi bir şey yapılacak! 

Sen Bris'in hayreti 
Pariste çıkan J ournal' in bizim gazete· 

lerde adı sık sık geçen siyasi muharriri 

(Sen Biris) salonun bir duvarına Uluslar 
Kurumunda temsil edilen gazetelerin isim
lerini göstermek üzere asılmış olan levha • 
nın önüne durmuş, okuyordu, yanında be· 
ni görünce: 

- Anlaşılan Türk meslekdaşlarımızı 
Cenevrede görebilmek için bir boğazl11r 
konferansının toplanmasına ihtiyaç var • 
mış dedi. Gerçekten epeyce kalabalık gel
mişsiniz! Ve birer birer saydı: 

- Tam on kişisiniz 1 
Yalan değil kemiyet itibarile dör

düncü, yahut üçüncü derecede gelen Türk 
matbuatı, bu kadar kalabalık bir halde, 
Cenevre muhitinde kendisini ilk defa gös
teriyordu. 

Dünya gazetecileri arasmda 
dedikodular 

-Yani! 

- Yani Uluslar Kurumunun nizamna • 
mesine dokunulmıyacak, 1 1 inci ve 16 ıncı 
maddelerin tefsiri yapılacak, ihtilaf halin· 

de iki tarafı uzlaştırma teşebbüslerinin da
ha k1sa zamanda, daha pratik şekilde yapı • 
lacağı, mütaarrıza kar~ zecri tedbirlerin 
tatbiki icap ettiği zaman da buna karar 
verilebilmesi için bizzat mütaarrızın da 
dahil olduğu meclisten ittifakla karar al -
maktan vaz geçildiği tasrih edilecek ... Son
ra kıt' avi ve mıntakavi bloklar teşkiline 
çalışılacak .. 

- Peki bu tedbirlerle müstakbel bir 
taarruzun önüne geçilebileceğini zann&Cler 

,misin~ 

- Eğer taarruzu yapan büyük bir dev• 
.let ise hayır. Çünkü karar verecek meclis
te kendisi bulunmasa dahi, diğerlerinin it
tifakla karar verebilmelerinin önüne geç • 
mek için bir dost teminine daima mukte
dirdir. 

Yazılacak telgraf, telefonla dikte edile

cek makale bitmişti. Şimdi sayısı 250 yi 
geçen gazeteciler, ya bu salonda, yahut U\ 

salona bitişik barda birer küme teşkil et- , 
mişler, konuşuyorlardı: 

- Netice: Uluslar Kurumu küçük dev· 
letlerin istiklallerini sahiden koruyacak bir 
hale getirilemiyecek demektir. 

- Sanırım! 

İki Alman gazetecisi konuşuyordu. 

* * * - Leon Blumun nutkunu nasıl buldu-

nuz? 
- Beni hayal sukutuna uğrattı. Sosya

list liderinden, bizi alıştırdığı vüzuhu, 
kat'iyeti beklerdim .. 

- O halde darılmazsanız söyliyeyim, 

Bütün bu muhaverelerden ben kendi he-

Yeni binası yapılmıya ve gösterilmiye bata etmişsiniz, vazıh ve kat'i olduğu za. 
devam edilirken Uluslar Kurumu eski bi • manlar sadece fırka lideriydi, şimdi hüku

sa~ımıza bir netice çıkarmıya lüzum gör
muyorum. Düşüncemize gelince apaçık 

meydandadır: Sulh taraftarıyız. Bunun 
içindir ki, Uluslar Kurumunun kuvvetlen
mesini isteriz, bu mümkün olabilir mi, ola
maz mı? Üzerinde fazla nikbin veya bed
bin olmıya lüzum yok. Biliriz ki her şey· 
~.en. evvel ve her şeyden sonra güvenece· 
gımız kendi kuvvetimizdir. Kendi kuvve
ti~iz de her şeye ve her ihtimale karşı .. 

nasında dördüncü vitesle işlerini bitirmiye 
çalışıyordu. Asamplenin ilk celsesi, bilhas

sa Habeş imparatorunun mecliste hazır bu· 
lunuşu ·· 1 ve soz a ışı dolayıaile heyecanlı ol-

muştu. Salon gazeteci ve dinleyici ile tık· 
lım tıklım doluydu. ikinci celsesi de Blum, 
Eden, Litvinof .,,.;bi · .. 1 . . b I . •· sıyaset ııı emının aş ıca 

yıldızlarının söz almaları d l .1 k o ayısı e uru-
ma epeyce alaka çekti Fakat .. .. .. d" · uçuncu, or-
d~ncü celselerde ilk günlerin doğurduğu 
alakanın yerine büyük bir lakaydi kaim ol
du. Evvela dinleyicilerin •ıraları, sonra fo. 

toğrafçıların tribünleri, daha sonra gazete
cilerin yerleri yavaş yavaı boşalmıya baş· 
ladı, en nihayet bizzat murahhasların ma
ıalan da seyrek1eşti. Neredeyse koca sa -
londa mutlaka bir şeyler söylemek istiyen 
hatiplerden başka kimse lı:almıyacaktı. 

met reisidir .. 
iki İngiliz gazetecisi konuşuyordu. 

* - Edene ne dersiniz? 

- Heyeti umumiyesi bana henüz ka • 

rarını vermemiş bir adamın muhakemesi 
gibi geldi, tereddüt içindedir .. 

İki Fransız gazetecisi konuşuyordu. 

* - Uluslar Kurumunun 16 ıncı asamble· 
sinde temsil edilen 1 6 ıncı piyesin son per
desi bitti, heyeti umumiyeden senin anla-
dığın mana nedir? 

- Uluslar Kurumu yaptığı denemede 
iflas etti. Ne harbin önüne geçmiye, ne har-

bi durdurmaya, ne de azasından birinin is
tiklalini korumıya muvaffak olamıyacağı

nı, büyük devletlerin arasında olduğu gi
bi küçük devletlerin arasında da anla • 

kafidir Hatt 4 
.. v •• •• •• • • k k · a gogsumuzu şışırtece adar 

fazladır. 

Ekrem Uıaklıgil 

Muallimlere ev idaresi kursu 
. 13 temmuz pazartesi günü İstanbul, 

Üsküdar, Beyoğlu ve Kadıköy Aksam 
Kız San' at Mekteplerinde ilk tahsil. ho
calarına verilmek üzere bir ev idaresi 

kuru açılacaktır. A kuru 31 ağustosa 
kadar devam edecektir. B. kuru da ted· 
risat başladıktan sonra haftada iki de
fa olarak devam edecektir. 

Mektep dershanesine benziyen 
gazeteciler salonu mıyan kalmamıştır. Buna rağmen Fran • Üsküdar köylerinde fenni artCllık 

UI l k sa günütı birinde Almanyaya karşı kulla-
us ar urumunun bugün işgal et kt 1 b'l v· •• • • old v kk b" _ me e nı a ı ccegı umıdıle Kurumu yerinde tut• 

ugu muva at ınanın ust katında dog~ - . k d d 
rudan d v • • 1 ma arzusun a ır. 

ogruya gazetecılenn galerisine a ı İ 'l . . . . . 
lan b.. .. lı: b • I ç • ngı tere ıse Habeş ışının ılk günlerinde 

u_yuce ır sa on vardır ki münhasıran muvaffakiyetsiıliğin verdiği sinirlo Kurum~ 

Üsküdar kaymakam1ığı hududu da
hilindeki köyleri fenni arıcılığa alış • 
tırmak için her köye for.ni bir arı ko· 
yanı vermiştir. • - - , 

Sayfa 7 

Bir belediye müzesi isteriz. 
Yazan: Reşat Ekrem Koçu 

Belediyemizden bir belediye müzesi is
teriz. Pa.ris belediyesinin Carnavalet mü
zesi ayarında bir müessese, 

Ne zamandanberi, yazacağım pllnda 
bir belediye müzesi ihtiyacını duymakta
yım. Bugün Kızılayın «Bebek sergisi» habe
ri, beni hayli düşündürdü, ve bu yazının 

hareket noktası oldu: 

«Taksim Bahçesinde bir Bebek sergisi 
açılacaktır. Bu sergi için pek çok meşhur 
simaların bebekleri yapılmıştır. Bunların a· 
tasında lüks hayattaki kıyafeti ile Hazım. 
Vasfi Riza, 1. GaJip, Bay Amca, Bedia 
Muvahhit, Çoban Mehmet, Karagöz, Ha
civat, Komik Naşit, Cemal Reaidin bebek
leri çok güzeldir.» 

Sergi kapandıktan sonra bu bebekler 
ne olacaktır~. Eğer sergide satılacaklarsa, 
onları belediye almalıdır. lıte bunun için
dir ki bir belediye müzesi lazımdır. Pari
sin Carnavalet müzesinin bir e~ni kurmak 
İstanbu] şehri tarihinin temelini atmak o
lacaktır. Ve gelecek asırlar, bu müzeyi 
kurmuş olan belediye reisini daima nün
netle yadedecektir. 

Hazım, Vasfi Riza, 1. Galip, Bedia Mu· 
vabhit ve Naşit, lstanbulu sevmiş, güldür
müş, ağlatmış, düşündürmüş simalardır 

Bay Amca humorist Cema] Nadirin öl· 
mez lejandıdır. 

Bundan başka gazetemin «pek çok 
meşhur simaların bebekleri» cümlesinde 
topladığı kalabalık, günlük tarihin eşsiz 

vesikalarıdır. Bir belediye müzesini kurar
ken: 

1 - Günlük tarihin meşhur simaları
nın bebekleri bu müzede ilk açacağımız 
paviyonu dolduracaktır. Ve her yıl bu pa• 
viyona yeni parçalar girecektir. Mesela, i· 
lerde Türk sahnesi hakkında etüd yapan 
bir muharrir, burada yirminci asır başların
daki ilk Türk aktörlerini en canlı çizgilerile 
bulacaktu. 

Sonra: 

2 - Bir karikatür ve desen paviyonu, 
3 - Esnaf kıyafetleri paviyonu, . 

4 - İstanbulun muhtelif asırlardaki 
manzaralarına tahsis edilmiş paviyonlar, 

5 - Muhtelif devirlerde İstanbulun 
nakil vasıtaları paviyonu, 

6 - Muhtelif devirlerdeki İstanbulun 
belediye nizamları ile İstanbul şehrine ait 
kitap, risale, mecmua, gazet~ ve bütün 
vesikalardan mürekkep bir arşiv dairesi 
ile bir kütüphane, 

7 - Bu anda ad koyamadığım diğer pa· 
viyonlar, bu müzeyi vücuda getirecektir. Is. 
tanbul ıehri tarihi diyip geçmiyelim, bir te• 
ıadüfün karşıma çıkardığı İstanbulun tari• 
hl topografyasına ait dört metin beni ay. 
lardanberi uğraştırıyor, bu metinler üzerin· 
de geçen saatlerim, her an yeni bir heyecan 
ve sürprizle karşılaşarak farkında olmadan 
tükeniyor. 

İstanbul Belediye Müzesi, lstanbulun 
yeni planı yapılmadan kurulması lazım bir 
müessesedir. Beyazıttaki İnkılap müzesinin 
genio kadrosu, arzuladığım belediye müze• 
ainin açılması için yer bırakacaktır sanı· 
rım. 

Retad Ekrem Koçu 

• Dünyanın en şışman kadını 
Otuz beş yıl önce Pariste doğan ba

yan Elsa Hilde kendini dünyanın en iri 
kadını saymakta ve bunu bütün dün
yaya tanıtmak istemektedir. Bayan 
Hilde'ye göre dünyanın en iri kadını 
olduğu bütün dünyaca tanınacak olur
sa F ransanın şerefi artar ve kadınlığın 
mevkii yükselir. 

Bayan Hilde'nin iri yarı bir kaClın 
olduğu şüphe götürmez. Resimde gö· 
rüldüğü gibi bu kadın ortadan daha 
fazla iri olan kadınlara nisbetle ~on 
derece büyüktür. 

Boksör Kamera gibi erkekler bile 
onun .yanında ufak tefek görünüyor -
lar. Çünkü bayanın boyu resmen öl -
çülmüş ve 225 santim uzunluğunda 

olduğu tahakkuk etmiştir. 
Bayan Hilde bir hayli de ağırdır. 
Onun bir rop yapmak için kullan -

dığı kumaştan, bir manga askere ça
dır yapmak mümkündür. 

Bayanın üstü başı gibi ayakkapları 
da sureti mahsusada yapılmakta ve 
bayan mağazalara reklam teşkil ettiği 
için bunlar bedava verilmektedir. 

Bayan Hildenin en büyük meli, 
bütün dünyada irilik şampiyonluğu ka
zanmaktır. 

Fakat muvaffak olacağı zannedil • 
memektedir. Çünkü Al manyadaki Ba
yan Droysen'in kendisinden daha 
boylu olduğu ve dünyanın en iri kadını 
sayıldığı anlaşılmaktadır. 

Madam Droysen 240 santim uzun -

başına geçirmekten alıkoyan bir ka~ 
dm daha var ki o da Bayan Droyseniri 
hemşiresidir. 

Bayan Hilde bu iki Alman kadınına 
nisbetle üçüncü derecede kalmaktadır. 

lstanbulda panayır komisyonu 
İzmir Beynelmilel Panayirı için ls

tanbulda bir komisyon teşekkül etmiş· 
tir. Bundan maksat İstanbul tüccar • 
larını İzmirde temsil edebilmektir. Bu 
husus için lzmirde ayrı bir servis açıl-

luğundadır. En çok hoşuna giden mıştır. 

ve kendisini en çok gururlandıran bir 
tek kimsenin karşısına geçip gözlerine Tersane havuzlarmm ıslahı 
bakamamasıdır. Bunu yapmak için bir Havuzların islahı için bir rapor ha· 
merdiven kurmak ve merdivene çıka- zırlamakta olan havuzlar mütehassısı 
rak bayanla karşılaşmak lazım geliyor. Hans Kravze tetkikatını ikmal etmiş 

Fransız Bayan Hildeyi dünyada j ve. h.azırladığı raporu vekalete gönder· 
en iri yarı kadın olmak ve irilik tacını mıştır • 



8 SaJfa • 

Yazan : Orhan Selim 1--..-;..-------

KAN KONUŞMAZ! 
·------Son Postamn Edebi Tefrikası: 37 ---""' 
- Annem nerede Gülizar? Kapı da bullak. Dayanamadım i~e .. Fakat Ö-

aşağıda açık kalmış. mere bir kötülük yapabileceğimi nasıl 
- Annen komşuya gitti Nuri. O aklına getirdi ? 

açık bırakmış olacak. Ustanın anası havretle sordu: 
- Sen ne yapıyorsun böyle) - Ömere kötülük. mü ) 
- Sandığımı yerleştiriyorum. Kö • Gülizarın yaptığı hareketi, usta, a-

mürlükteydi. Annenle yukarı çıkardık. nasma anlatmak istedi. Sonra vazgeç-
Usta bir tuhaf oldu. Bu aan- ti. Anasına ilk defa yalan söyledi: 

dık Göztepeden gelen sandık o • - Yani onu kıakanrı@m, kızmam 
lacaktı. Şöyle bir göz attı aan- Ömere fenalık değildir elbette .. 
dığa. Teneke kaplı, tahta çı • Ustanın anası oğlunun kendinden 
talı bir sandık. Ön tarafında uzun bir şeyler gizlediğini anladı. İsrar et • 
kuyruğu allı yeşili bir cennet k.ufU res- medi. 

' mı var. - Her ne hal üıe, dedi, bu gece eve 
Sandığa yaklaştı. Dışarıya çıkarılmış gel. Konu koinfuya karşı ayıp olur. 

..-IOM POSTA 

Bir Doktorun 
GDnlük 
Notlarından 

K arp az kiirü 

Çarp.mba 

(*) 
l 

1 - Bel ağrısından, kum aancılann • 
dan, 1 

2 - Mide ek;imesinden. 
Şikayet eden bir hastama her sabah aç 
kamma karpuz yemesin[ ve buna da 
bir ay devam etmeaini tenl>ih ettim. 
Karpuz, böbreklerin süzme faaliyetini 
arttırdı. Mütemadiyen idrar muaye • 
nesini yaptıran ve okaalat çıkaran bu 
hastamın yaptığı karpuz küründen 
sonra idrarında oksalattan eser kalma
dı. 

Tenaııaz 

ARTIK YAZABİLİRiMI 

Saraylının başına gelenler 
Yazan: Erme/ Tala { ErcOmend Ekrem J 

-28-
Mijdürü umumi, vazifelinden gayri te oturt muyorsunm:? 

bir şey tammıyan pişkin bir memw Müdürü umumi atıldı: 
tavrile: - Olmaz f Sakın har Cürmüıı 

- Vallahi, azizim katip bey 1 dedi; li kaybolur 1 
casusluk işlerinde değil bir müttefik -? ır 
devlet sefirini, Allahın emrini bile ta- Katip afallamıştı. Cürmün 
nımam 1 Ben, fiipheli kimi görürsem Ne münasebet? 
yakalarım. Sonra, hükumetim isterse Fakat bunu anlamayı sonray 
salıversin. Ben vazifemi yapayım da .. karak, bu sefer, türkçe, kızcağı~ 

- Peki. Beni niye çağırdınız, o hal- tap etti: 
de? - Ktzıml Adın ne senin) 

- E. tabii dejil mi ya) Türkiye se- Candan bir ses ve bir lisan d 
faretilıde, caaualuk. işlerile siz ıneş - ca, sevinçten gözleri yaşaran kı 
gulsünüz. Bir kaç ~e sizinle temas et- vap verdi : 
tim. Bu sefer de, tevkif edilen phıa si- - N ... , efendimi ve açılmış bohçalardan birinde küçük Usta o gece eve gitti. Anasının ya-

bir torba var. Torbayı aldı. içinde ot nında Gülizarla konUftu. Fakat yalnız 1 
olacak. kaldıldan vakit ağzı kilitlendi ve tek 

- Bu ne Gülizar? gözü de Gülizan görmez oldu .• 

Mide elqİmeleri de geçti. Fazla su içe
rek midenin bu suretle hazım .kabili -
yetini güçleştirdiğinin farkına varan 
ve artık fazla au içmeğe de lümm gör
miyen bu hasta da (karpuz) yardımile 
iyile§ti. 

Karpuzu ayni hastalıkla muztarip has
talarıma tavsiye ederim. 
Günde azami 1 -2 küçük karpuz yi • 
yeceklerdir. Bu da iki buçuk kiloyu 

zin tebaanızdan olduğu cihetle ve bil- - Sen, Hanım Sultanın mai~ 
hassa tafıdığı malumat ta - aldığım ra- de misin? 
pora nazaran - ıizin memleketinize ta- - Evet, efendimi Kalfalarmd 

- Lavanta çiçeği var da içinde. A- Gülizarı, onun Ömeri kehdine kar-
ma kurumuş Nuri, kokusu kaçmış. şı korumak İstemesini affedemh!:ardu. 

Göztepede toplanmış lavanta çiçek
leri. Nuri usta küçük torbayı sedirin 
üstüne fırlattı. Fakat bu hareketi öyle 
hışımla yaptı ki Gülizarın gözünden 
kaÇmadı. Ustaya hayretle baktı. Usta 

• 
MAHALLE' 

yaptığı işi beğenmedi. Af diler. özür Ali usta mahalleden taşındı. Çok 
diler gibi: geçmeden evkaf katibi Nuri bey de 

- Sana yardım edeyim Gülizar, de- gitti. Bakkal, mahallelinin gitgide borç-
di. Ve sandığın başına çömeldi. lannı asmağa başladıklarından ~ika -

Sandık zaten yarı yarıya boşalmış· yetçidir ve kahveci ocağın yanındaki 
tı. Dipte ayn ayn, renk renk kumaş tebqir çizgilerini ıilmeksizin çoğalt • 
parçalarından yapılmış bir bohça du- makta. Kafeslerin arkasında ışıklar 
ruyordu. Bohçanın üstünde yüzüko • her gece biraz daha erken eönüyor ve 
yun yatan bir fotoğraf. mahalle çocuk lan macuncuyu, kağıt 

Usta ftoğrafı aldı. Fakat ayni anda helvacısını gitgide daha seyrek durdu-
Gülizar sarıldı fotoğrafa: ruyorlar. 

- Bırak Nuri, diye haykırdı. Bırak 1 Nuri ustanın mahaileıL sonu bir • 
Allah aşkına bakma.. denbirc acılaşıp tükenen bir türküye 

Gülizar sapsarıydı. İri iri açılmış benziyor. Mahalleli afuıden güne da • 
gözleri ıslak. ha sinirli oluyor. Kadınlar kavga edi-

Gülizann telaşı ustaya her şeyi an - yorlar, birbirlerine küsüyorlar, mi~
lattı. Bu Seyfi Beyin resmiydi. Hızla firliğe gitmiyorlar. Erkekle ya iki sôz
çekti fotoğrafı Gülizarın e1inden. Çe • de bir küfrediyor ya dalgın auauyor. 
virdi. Baktı. Üzerinde üç kitab duran Nuri ustanın mahallesi bir göldür ki 
ince uzun ayaklı bir masaya dayanmış, içine dökülen suların kaynakları çar
kumral bir delikanlı. Başı açık. Arka- tıdadır. Kaynaklar bulandığı ve kuru· 
da sütun sütun derinleşen, tiyatro per- mağa bafladığı için ıular eskisi gibi ak
desi gibi bir saray dehlizi var. maz oldu. Göl durgunlaşıyor, karan-

Usta resme uzun uzun baktı. Güli - yor. 
zar ayağa kalkmıştı. Usta hala aandığın Çarşının tadı kaçtı, mahallenin ta
önünde çömelmiş. Başını aşağıdan yu- dı kaçtı, evlerin tadı kaçtı, insanların 
karıya kaldırarak sordu: tadı kaçtı. Halbuki insanların başları 

- Bu Seyfi Bey değil mi? Söyle - üstünde ışıkları, genç renkleri, henüz 
sene! Demek kömürlükte gizlenen san- bayılmağa başlıynn kolrnlarile bir ba
dıkta Seyfi Bey vardı. Söylesene... har havası alabildiğine uzanıp gitmek

Ustanın eli titriyor. Konuştukça kıs- tedir. 
kanıyor, kıskandıkça yorgancı Selim Mahallenin açığında gündüzleri ı -
]eşiyor, çırak Hasanlaşıyor. 1 şı tılı maviliğiyle ve geceleri bazen yıl-

- Söylesene 1 Sandığı bunun için d 1 k 1 .. ba 
1 . d' d .. ·ı . ' Scyf' B A ız ı aran ıgı ve zen mehtaplı kı-

yer eştır ın egı mır.. ı ey. s- ld 1 ·ı d · k I 'b" d l'k 1 B . 'b' k .. 1 .. mı anış arı e yaşıyan enız, yaz ya --
an gdı hı e dı ~?1 lı. B enıın gı 1 tedı goz u laştıkça harikulade bir yemiş gibi ol-

men e ur egı . unca zaman r yırt- I .. gun aşıyor. 
maga kıyamarnışsın 1 

D-~'kt Ö .. .:::.1 .. ba 1 d Halbuki Nuri ustanın mahallesi ba-
~ı e mer Q\;•amaga ş a ı. . .. . • 
U ta b. d b" .. kalkt V harın geldıgıI\-den habersiz, erkekleri s ır en are ayaga ı. e 

G ·· li d ı· 'b' be · - · k her akşam iıı o1dugu- için deg-il iş ol _ u zar e ı gı ı ftgın yanına oşup _ . . T • ' 

Ömeri telusla çakardı içinden ve kor • madıgı ıçın • çarşıdan bıraz daha geç 
kunç bir tehlikeden korumak ister gibi dönerek, kadınları • kap kap pişirecek 
kucağına aldı. Ellerile çocuğun bafını yemek olduğu için değil idare lamba -
·· tt"' sile idare etmek için - mutfaktan çık -or u. 

G .. I. t.. h k t' d mıyarak ve çocukları hırsız polis 0 • u ızann yap ıgı are e ın ne e -
me kolduğunu usta anladı. Bir fey yunlarmı günef battıktan sonralara 

·· 1 ek .. ··ıd·· - · . kadar sürdürerek yafBmaktadır soy em , ccçocugu o urecegım mı · 
sandın)» diye bağırmak istedi. Güli- Marangoz Rüştünün karısı, mahalle-
zarın yaptığı hareketi o kadar haksız den, V cznecilere çamafıra giden ilk 
ve kendini o kadar zavallı buldu ki, kadın oldu. Onun pcfinden tahta sil • 
-birdenbire patlak veren kıskançlığı meğe, göç k~dırmağa gidenler ço -
birdenbire söndü. Kafasına yumruk ğal.dı. 
yemiş gibi sersemledi. Gülizan, ku _ l\1ahallesinin gözle görülür elle tu • 
cağında hala ağlıyan Ömer1e odanın tulur yuvarlanışını Nuri usta görü • 
köşesinde bırakıp sokağa fırladı. O ge- yordu. Ve Abdurrahmana diyordu ki,: 
ce eve gelmedi. Ertesi sabah öğleye - Bizim mahalle, gazı tükenen 
doğru anası geldi dükkana. Usta dük- lamba fitili gibi aönmeğe başlıyor şey
kanı açtı açalı bu anasmm ilk gelişiy- him. 
di. 

(Arkası var) 

geçmiyecektir. 

( •) S. aodan kesip ..&dayma, ya

.. ut bir albüme pplflmp koUeluİyon 
)apum. Sdonb umanmızda '- notlar 
bir doktor p'bi imdadmaa yetifebilir. 

alluk eder olduğun~ alelU.ul sızı - Seni bunlar ne diye yakal 
haberdar etmek istedim. - Bihnem, efendim. Sırbist 

- Bu havadise çok sıkıldmı, müdür geçiyorduk; sabaha karfı idi. Su 
bey 1 Emin olun.. cığım daha kalkmamı~. Benim 
njEgz Hlercmfhy cmf hycmf hınbb duğum vagona iki adam geldi; 

- Ya, ben) Sıkılmadım mı anı - bir şeyler söylediler. Dı1 bilme 
yorsunuz} Böyle bir teY olmaamı is - için, ne dedik1erini anlamadım. S 

~-·-· .. ····-·-·-···----- ter mi idim} Fakat görüyorsunuz ki, cığım beni istiyor sandım; ark 
M O 5 A B A K A mel'unlar, her fırsattan iatifade etmek dan gittim. Halbuki beni bir ista 

Bebek Sergisi ll~Uklfatı 
100 Lira 

Kızılay Cemiyeti Eminönü Kolundan: 
Beynelmilel Bebek Sergisi tertip hey

eti dünkü toplantısında. yerli bebekler a· 
rasında tertip edilen müsabakaya iıtirak e• 
decek bebeklerden birinciliği kazanana J 00 
Üra ikramiye verilmesi k.ararlqunlmıştır. 

Müsabakaya iftirak şartlan: 
1 - Bebekler bez, kontrplake, karton 

prese, mulaj vesaire sibi her türlü malzc• 
meden yapılabilirler. 

2 - Boyları 80 santimetreden fazla 
olmıyacaktır. 

3 - Nihayet 28 temmuz akpmına ka
dar Eminönü Köprübap meydanında Kı
zılay Cemiyetinde Sergi Tertip Hey" etine 
teslim edilmeleri lazımdır. 

Fazla malumat Kızılay Cemiyeti Emin· 
önü Köprüba§ı Şubesinden alınabilir. Te
lefon 21035 , . 
NAS1~1lAC1 
KANZUa.< 

HSiH 
Nasır ilı1cı bOınn dOnyaca tnnın

mı, tır. En eski nasırlan bile kö
ktlnden çıkanr. 

fNG1LlZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - lstanbul 

istiyorlar. Akılları sıra, bir prenses indirdiler .. derken tren kalktı, 
maiyetinde gelecek olan genç bir kızı dü. Ben orada bu adamlarla ka 
bizim sıkı kontrolumuzdan kolayca ka- Ağladım, çırpındım. Zorla beni i 
çıracaklardı. Fakat benim memurlarım, yonda bir odaya soktular; orada 
hep seçmedir. Açık gözdürler. Kuf u- çu:çıplak. ettiler. Pertavsızlarla v·· 
çumıazlar. Ben onlan öyle yetiştirdim 1 duma baktılar. Sonra gene giydir 

- Tabii ben ~mdi sefirime bu de. bir otomobile koydular .. hep ayak 
diğiniz şeyleri nakledeceğim. larak, oturmaklığıma kat'iyyen m 

- O da sizin vazifeniz 1 de etmiyerek buraya getirdiler. 
- Ne imiş bu kızın adı? rüsva oldum! Artık bundan s 
Herr V on H .. gülümsedi: yaşamasını istemem. Bafırna i 
- Türk isimlerini beliemek bizim pişmiş tavuğun başına gelmem· 

için o kadar zor kil. Telefonda söy- Aslancığım duyarsa, Allah verm 
lediler amma, aklımda tutamadım. bir tarafına iner. DuymaSln, k 

- Nerede timdi bu kız? beyefendi 1 
- Mahfuzen, otomobille getirildi - Zavallıya lazım gelen teselli ve 

ğine göre, bir saate kalmaz, burada - minatı veren katip, bu defa da em 
dır sanırım 1 yeti umumiye müdürüne döndü ve 

- Öyle ise ben sefarete kadar ai - selenin iç yüzünü bir de ondan 
deyim; bir saat sonra gene gelirim. du. 

- Fakat mutlaka geliniz ki, istic - Müdür, oradaki memureye : 
vahım sizin huzurunuzc!a yapmak is • _ Maznunu alın da. muayene 0 
ter.im. sına götürün ve itina ile soyun .. 

- Her halde gelirim l de geliyoruz t dedi. 
Katip çıktı. Öoğruca sefarete gı'tti ve içeriye, bu muayene odas! deni 

büyük elçi Hüseyin Hilmi Paşanın ya- yere girdiklerinde, biçare kızcağız 
nına koştu. 

Vak'ayı olduğu gibi anlattı. zi, arkasında bir tek gömlekle karş 
dı. Müdürü umumi kendisine: 

Sefir ~aşırmıştı. Babıaliden casusluk 
töhmeti ile tevkif edilecek kimselere - Dön 1 dedi. 
müdahale edilmemesi, zira bu hususta Kız, döndü. Bu sefer müdür, me 
müttefik devletlerle bir itilafnarne mureye emretti: 
mevcut olduğu bildirilm~ti. - Kaldır, gömleğini! 

Lakin bu seferki meselenin hususi- Gömleği kaldırdılar. 
1 yeti vardı. Tevkif edilen şahıs, Hanım Biçarenin en naiik bir yerinde, 
' Sultanın maiyetindeki saraylılardan takım, tersine çıkını~. silik matbı 
, biri idi. harfleri görülüyordu. 

Paşa, katibine:- Müdür, katibe: 
- Git, bak, oğlınn ! dodi. Bu işle - Bakınız 1 dedi. 

pek yakından alakadar ol, rica ede • Katip eğildi. baktı: lstanbu1.. har 
rim. Meselede, kavhrven umdug·um gi- k"' h b' t bl'" d"' 'b' · ·.;.; ·atı ar ıye.. e ıg.. uşman .. gı ı 

bi bir yanlışlık varsa, derhal tamir et - yakım fransızca kelimeler söktü. 
tirelim. Artık her şey senin dirayet ve -Acaipl. 
kabiliyetine kalmıştır. Diyerek, tekrar kızı sorgııya çekti. 

Katip: V c 0 zaman, az kaldı bir dram ha · 
- Başüstüne 1 deyip te odadan çı • alacak olan bu komedinin iç yüzü 

0perat8r • Orolog iiil karken, paşa fU tenbihi de geçti: laf!ldı:. 
Dr. Mehmed Alı• j - Beni, saati saatine. cereyanı ah. (Arkası var) 

valden haberdar et. e mı} _, ___ , ---

idrar yolları :J -Ederim, efendimi 
lıastnlıkları mUt~hassısı. Köprnbaşı * 

Eminönü lımı 'l'el; 21915 Katip, emniyeti um~miye müdürü -

Dolltor Hafız Cemcı:I 
Dahiliye mütch ıısııu 

Pazardan maada bergnn 3 - 6 
Dh nnyoln (104) No. Telefon: 22ô9S 
Tel. Kandilli 38 - Be)•lcrheyi 48 

nün bürosundan içeriye ikinci defa gi
rince, yarbay Von H ... : 

- Tem vaktinde geldiniz! diyerek, 
koluna girdi ve dairenin üst kabnda 
başka bir odaya çıkardı. 

TAKViM 

Rumt sene 
1362 -Haziran 
25 

TEMMUZ 

8 
Resmt sene 

H.ı3t) 

Arabf sene 
1365 

Hızır 
64 

lstanbul Milli Eu l 'ik fı~üdürlüğünden: 
ÇARŞAMBA - Oğlum, dedi, Gülizar bana olan 

biteni anlattı. Şaşdım doğrusu ... 
- Olan biteni olduğu gibi anlat • Beyoğiunda eski Pangalh yeni F iköy Birinci kımn mahallesinin cdrl 

Orada. ilci tane polisle bir kadın me
mınen in nezaretleri altında, genç, gii
zd, sarışm bir kızcağız ayakta duru -
yordu. 

'AK 

D. 
34 Müdürü umuml. almanca: 

- işte, casus bu 1 dedi. 
Kızın pe.ri~an ve bitap halini gören 

katip, kendisine acı}'arak, oradaki po
lislere sordu: 

8 H5 -. 

saydı ş mazdın anne. Resim mesele- Tay yeni Büyükdere caddesinde ÜÇ tta dolruz oda vesair mii~emı1ib,, elek
sin.de belki haksızım. Sonra bütün g"ecc trik ve Terkos suyu tesisatını havi eclri 12 yeni 137 No. lı kigir evin ynrı 
dü ündüm. Belki Gülizar sandıkta payı parası p~İn ve sırf nakit verilmek şartiy)e altı bin iki yüz elli lira bedel 
Seyfi bf.yin resmi olduğunu unutmus- üzerinden 23/7 /936 peflC!ltbe günü ı at on iki buçukta kapalı zarf usulı1e 
tur bile Ama ne yapayım anne, e '_ satıle.caldır. isteklilerin 750 liralık muvakkat teminat mektuplarile teklifna
ninde sonunda ben de erkeğim. Kıs • melerini yevmi mezkUrde •~nt on bir buçuğa kadar Komisyon Batkaııbaı -
kandı~ b~denbir~ ~ten ka~m aUak ~ v~l~ ~ (~~~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Kahramanllk, aşk, heyecan ve macera 

ORSA iN KIZ 
Yazan: Kadlrcan Katla 

[Hikcige} 
Yazan: Pierre CHAİNE 

Niçin iki hafta da· 
ha beklemek isteme -

iki 

Son Pc • ~a· ııın tarihi le/rlkası Namara : 11 diniz} Zannederim 
ki bir zaman olsun 

llyas bu şık ve genç atlının kuman- yık, çekilirken en geride bulunuyor - yorlardı ve belki de kaledeki l>irjbirbnize saadeti 
dan olduğunu anlamış ve ona karşı di- du. erzak büsbütün bitmediği için daha bir tattııabilirdik... Ben 
ğerlerinden daha büyük bir hınç duy - Tam kapıdan girerek kapayacakları zaman dayanabileceklerini umuyor - size: uBaııka bir gün ... 
muştu. Onun miğferindeki yüz sipe - sırada İspanyol tüfekçileri son defa a• lardı. Sonra» dedikçe siz 
rini kaldırdı ve bir yumrukta yere ser- teş açtılar. Bunda yanılmıyorlardı, sahiden er- naz ettiğimi, sadece ' 
di. Sonra yumruk vurduğu yere kılı - Kırk elli tüfek birden patladı ve zak büsbütün bitmiş değildi, fakat el- ıtzi üzmek istediğimi 
cını da saplamak için davrandı. Lakin yüksek kale duvarlarının dibini kırk bet bir gün bitecekti. sanıyordunuz; haki -
Palabıyık onun elini tuttu: elli şimşek birden taradı. ishak Reisin ümidi Oruç Reisten zi- kat hiç de öyle değil-

- Öldürme! Lazım olur... Bir kaç levent aendeliyerek düştü. yade Hızır Reisteydi. Çünkü Oruç Re- di. 
A · d f l k d P 1 b k d I di Dün beni Hermann ynı zaman a spanyo uman a - a a ıyı ta sen e e . isin de yanında bir avuç levent vardı -

k 1 d · O d ıl il .. Enstitüsünden çıkar· nını o un an tutup gerıye attı: nun yanın an ayr mıyan yas on- ve aşağı yukan 0 da Cezayire giden 
K M h b fil d ken gördüğünüz za -- oca e met, ona göz kulak ol.. ce unu bir ayak kayması ·an san ı. bütün yollar kesildigvı• ı·çin muhasarada 

ı h k man size ne kadar s a reis kaleye doğru epeyce iler- Fakat yanılıyordu. sayılırdı. 
} yalvardım; o ricala • emiş.ti. Palabıyık düşüyordu. Hızır Reise haber yollamak gerek -

Palabıyık ta leventlerilc birlikte çe- Kılıç tutan eli sarkmış yaralı elini · 
k] tı. 

i miye başlamıştı. de göğsüne götürmüştü. 
Bunu kim yapabilirdi } Sağdan, soldan, önden gelen taze Göğsünün sağ tarafından ve omu • 

düşman kuvvetlerini hep o karşılıyor, zunun aşağısından kan hşkınyordu. Herkes gitmeğe hazırdı. Fakat yal -
yanındaki yüz kadar leventle yüriiyen llyas hemen onu kucakladı ve kale nız cesaret maksada yetmiyecekti. Ay· 
bir kale duvarı gibi yolu kesiyordu. kapısından içeriye daldı. ni zamanda bu işi başarmak gerekti. 
Düşman askerleri Türklere yaklaşa· Düşman da onlann ardını bırakma- İlyası hatırladı. 

mayınca kısa mızraklarını birer cirit mıştı. Hatta sekiz on tanesi Türklerin O da yanına Mansuru aldı. 
gibi fırlatmağa başlamışlardı. Levent - ardından içeri girmişlerdi bile... Mazgaldan aaIIanan ip onlara kale-
lerin zırhsız vücutları bu sivri çeliklere Fakat hendek üstündeki köprü üs - den çıkılacak yolu göstermişti. 
~~r!ı koyamıyor, ikide bir onlardan bir tüste yığılmış gibi üşüşen atlı ve yaya Ertesi gece ve karanlıkta ipten aark-
ıkısı yaralanıyordu. askerlerin ağırlığı altında birdenbire tılar. 

Bir mızrak Jlyasın tam göğsüne ge· çatırdadı. Üstündekilerle birlikte hen· A ki d v d'W · M 
liyordu. değe yuvarlandı. bY,a arıdyedre eg ıgı zaman an • 

P ı b k .. d" ld j · · . l 1 sur ır an ur u: a a ıyı onu gor u ve genç yo a- çerı gırmış o an spanyol askerleri b I . 
şını sola çekti. esir ediliyor, diğer taraftan da kalenin - Seln eşkaktı adlımb~.er~~ken gel l. Be-

F k t b f k d' · · k k k k raber o ursa ara tı uyu o ur ve a a u se er en ısı onun yerme ·apısı apanara ocaman kalaslar ve k .. 
· I du · daha çabu gozc çarparız. geçmış o uyor : demırlcr onun arkasına dayatılıyordu. 

- Ahhh 1.. Kolum 1... * Zifir gibi bir karanlıkta ayakları -
Diye inledi. • nın ucuna basarak hendeğe indiler, son-
Kısa lspanyol mızrağı onun sol ko- ra karşıya çıktılar. İkisinin de elleri kı-

lunun dirsek yukarısından girmiş, di • -
7 - lıçlarının saplarını tutuyor, bir anda on· 

ğer taraftan çıkmıştı. I ları sıyırmak için hazır bulunuyorlar-
İlyas ona döndü: B R KARALTI.·· dı. 
-Sen geri çekil. .. Haydi ..• Çnbuk Yeniden mazgallara çıkan ilk asker Sağdan iki arap atlısı göründü ve 

oH oradan aşağıya sarkan ipi görmüş, he- yirmi otuz adım ileriden geçtiler. 
Dedi. men ishak Reise haber vermişti. iki arkadaş küçük çalıların, otların 
Ömer reis güldü: İshak Reis avluyu dolduran yaralı aralanna sinmi~ler, sanki yerle bir ol-
- Geri çekilmek mi~ ve ölülerin karşısında dişlerini sıkarak muşlardı. 
Sonra elini koluna snplanmiş olan düşünüyor, ne yapabileceğini kestire- Doğruldular. 

mızrağ n sap tarafına doğru uzatarak miyordu. Fakat iki atlı birdenbire dönerek on-
kavradı ve çekti. Onu bütün kuvveti- Mademki içeriden dışarıya çıkmak ların üstlerine gelmeğe başlamışlardı. 
le kendisinin üzerine gelen düşman as- kabil olmuyordu, dışarıdan imdat ge- Arkadan iki atlı daha geliyordu: 
kerlerinden en önde olanın göğsüne lerek onları kurtarmalıydı. Gerek Hı· - Heeeey ... Kaçırmayın ... Şura 
doğru savurdu. zır ve gerek Oruç Reisler onların ne da bir karaltı var ... 

Islığa benziyen bir ses... halıde bulunduklarını şüphesiz bilmi-
Düşman askeri yüzüstü düşerken 

(Arkası var) 

boğazından bir hırıltı çıktı. 
Ömer reisin attığı kanlı mızrak e

nun göğsünden girmiş, sırtından çık -
mıştı. 

Ömer reis gömleğinin yakasını tut
tu. Bir çekişte boydan boya yırttı ve 
il yasa uzattı: 

- Kolumu bağla ... Çok kan akıyor. 
llyas bu işi bir saniyede yaptı. 
Düşmanın ilerleyişi yavaşlamış, 

Türklerin kaleye dönüşleri hızlanmış
tı. 

Palabıyıkla leventleri kale kapısı -
nın yirmi adım ilersinde dövüşüyorlar, 
bir adım bile gerilemiyorlardı. 

ishak reisle Mustafa reis son yara
lıları içeri ahyorlar, hatta ölenleri de 
düşman eline bırakmamağa çnbalıyor
lardı. 

Palabıyık Ömer reis yarı yarıya aza
lan leventlerile düşmanın önüne çe
likten bir duvar örmüş gibiydi. Kılıcı
nı korkunç bir hız ve çeviklikle savu
ruyor, her vuruşta bir düşmanı yere 
seriyordu. Fakat düsmanın hücumu 
yalnız kılıç, balta ve .topuzla olmuyor, 
ayni zamanda sıkı bir saf kurarak tü -
fek ateşi de açıyorlardı. Arap atlıları
nın attıkları oklar, bazı İspanyol piya· 
delerinin fırlattıkları kısa mızraklar d.ı 
sağnak halinde geliyordu. 

ishak reis haykırdı: 
- Ömer 1 Artık çekilin... Sizden 

başka kimse kalmadı dışarıda ... 

Palabıyık, arkasına, sağına ve solu
na baktı. 

Leventlerine emir verdi: 
- Kaleye ... 
Vuruşa vuruşa çekiliyorlardı. 
Hepsinin kılıçlarından kan damlı -

yor, üstleri başları kandan pençe pen
çe kızıla boyamyordu. 

Saldırırken en ileride olan Palabı-

fstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Eminenin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup tamamına 

yeminli üç ehli vukuf tarahndan ( 1949) lira kıymet takdir edilen 
Boğaziçinde, Beylerbeyi mahallesinin Çamlıca caddesinde eski 27 yeni 
41 47 /l numaralı bir tarafı Ayıe Zülfiye veresesi ev ve bahçesi, bir ' . 
tarafı Ayşe Zülfiye veresesı ev ve yolu, bir tarafı bahriye mütekaidi 
Ihsan zevcesi evi, ve tarafı rabii yol ile mahdut, 

Zemin kalında : Zemini çimento ve iki gömülü küpü olan bir taş
lık, (buradan bir kapu il~ _diğer kısma geçilir.) Birinci katta: Bir 
sofa üzerinde iki oda, zemını malta döşeli, bahçeye kapusu ve içinde 
aynca bir sandık odası olan diğer bir oda, ikinci katta: Bir sofa 
üzerinde birinde yük dolabı olan üç oda, bir sabit dolabı, bir hela. 
Bahçesinde: Erik, ayva, incir ağaçlan ve istinat dıvarlı ön bahçesi 
olan ve ayrıca bir kuyusu, 47 /1 numaralı kısmında; zemini malta 
döşeli bir taşlık ve bir helhı bulunan (buradan birinci kattaki odaya 
çıkılır.) Umum sahası -173-m2 -olup 74 m2 bina ve geri kalanı bahçe 
olan, zemin kat pencereleri demir parmaklıklı ve ikinci katta iki çık
ma mevcut bulunan bir evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiş oldu
ğundan 10-5-936 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci artbrması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy-
meti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi 
üzerinde hırakılacı.ı dır. Aksi takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak Ü%cre arttırma 15 gün müddetle temdit 
edilerek 25-5-936 tarihine müsadif Salı günü saat 14 ten 
l 6 ya kadar keza dairemizd~ yapılacak ikinci açıl< arthrma
sında arttırma bedeli kıymeti muhammen enin o/o 7 5 ni bulma-
dığıltakdirde salış 2280 No. lu k~un ahkamına tevfikan geri bıra
kılır. Satış peşindir. Arttırmaya ı,tirak etmek isteyenlerin kıymeti 
muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunmalan lazımdır. Haklan tapu sicilli 
ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren niha
yet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar salış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ve 20 senelik 
Vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha 
fazla malumat almak isteyenler 20-7-936 tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arthrma şartnamesi 
ile 934-3199 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut 
veaaild görebilecekleri ilin olunur. (3815) 

rım olsun sizi müteessir etmeli değil miy
di} Yüzümün bütün bir tarafını örten kür
kü niçin öyle zorla çektiniz} Deli mi oldu-
nuzdu"? 

Kürkü çekince gördüğünüz şeyi sizden 
mahsus gizlemiştim; onu bilmemek sizin 
için elbette daha iyi idi. Onu görünce ko -
pardığınız çığlık sizin de içinizden vurul -
duğunuzu, güzel bir ümidinizin mahvol • 

duğunu ıöylüyordu. 

Artık öğrendiniz... Fakat daha işin iç 
yüzünü bilmiyorsunuz, bari onu da öğre· 
nin. 

Ben size yüzünün yarısı kocaknn, ya • 
rısı bir taze kadın yüzü olan bir ifrit §ek
linde göründümse, iki yanağım arasında 
belki yirmi yıllık bir yaş farkı varsa bu ne 
bir hastalığın izidir, ne de bir kazn eseri. 
Benim asıl yüzüm, sizden saklamış oldu -
ğum yüzdür: buruşuk yanaklar, uykusuz
lukla feri sönmüş gözler... Öbür çehre 
sun'idir. 

Ben de, bizim evin üst katında oturan 
eski sinema yıldızı kadar ze~gin olsay -
dım ... Onun benden üç ya§ büyük oldu -
ğunu herkes bilir ama Hermann Enstitü
süne gidcliberi sanki yeniden hayata atıl

dı. 

Peling niye derler bilir misiniz} 
İnsanı gençleştirmek için yeni bir usul: 

altından tazesi gelir diye insanın derisini 
diri diri yüzüyorlar. Gerçekten yenisi ge
liyor; bu sayede zengin kadınların kendi
lerini birtakım boyalarla güzelleştirmeğe 

ihtiyacı kalmıyor, ilanların söylediği gibi 
<ısahici bir gençliğe» kavu§uyorlar. 

Ama bu usul her keseye elverişli değil; 

o ahı-hayatı çarşıda, pazarda satmıyorlar. 
Her fırsat düştükçe mecmuaları, bilhas

sa kadınların güzelleşmelerinden bahse • 
denleri açar bakardım; onların birinde 
şöyle bir ilan gördüm: 

Kullandığımız usulün kat'i neticeler ver
diğini isbat için kırk ila elli yaşında, ev -
velce güzel olduğu halde sonradan yüzü 
buruşmuş bir kadına ihtiyacımız var. Ar
zu edenler bir mektupla Hermann Ensti • 
tüsüne müracaat edebilirler. 

Hemen gittim; beni bizzat 
Elisa Hermann kabul etti ve: 

madame 

- Biz de tam sizin gibi birini istiyor -
duk, dedi. Fena düzgünler kullanıp teni -
nizi boz.muşsunuz, gözlerinizin altında ke
seler hasıl olmuş... Ta.m istediğimiz şey: 

hepsini düzeltiriz ... 
Ben bu güz,.,] vaade nasıl teşekkür ede

ceğimi bilmiyordum. O devam etti: 
- Ama, dedi, iyice anlaşalım: yüzü • 

nüzün yalnız yarısını gençleştireceğiz; hep
sini düzeltirsek müşterilerimize, usulümü· 
'2Ün iyi neticeler verdiğini nasıl iııbat ede
riz} Hepsi de sizi zaten genç bir kadın 

zanneder ... 
Beni elden kaçıracağını anlayınca: 
- Sizinle altı aylık bir kuntrato yapa -

rız, dedi. Altı ay geçince yüzünüzün öte
ki tarafını da gençleştiririz ... 

Altı ay $Onra yeniden genç ve giizel ol 
mak ... insan böyle bir vaadi nasıl kabul 
etmez~ Razı oldum. Usulün ne kadar iyi 
neticder verdiğini siz de kendi gözleri · 
nizle gördünüz. Ben penceremin önünd( 
cturmuş dikiş dikerken sizin gördüğiinü, 

çehre, hakikaten bir genç kadın çehre• 
değil miydi) 

Siz bana bakarken bilseniz yüreğim n 
kadar çarpıyordu... Ben çoktan beri hı 

Lir erkeğin dikkatini çekememiştim ... De 
mek ki yine güzelleşmiş, yine erkekler 
kendime baktırmak. kudretini elde etmiş· 

tim ... Hala inanamıyordum; fnkat önü 
me gelen saadeti tepmeğe de gönlüm rnz 
olmadı; hem henüz büsbütün ihtiyarlama 
mış olan vücudumun, yeni yüzümü yalan 
çıkarmıyncnğından da emindim. Fakı 

kuntratonun bitmesine daha bir ny vard 
Sizi sabır ettirmek liizımdı. 

Ben penceremde, siz bnlkonunuzc1 

,:Sayfa 9 

yüzlü kadın ı 
Çeviren: Nurullah Ataç 

ne güzel bir toman hayatı yaşıyorduk. Fo.• 
kat bunun için benim ne kadar meharet 
göstermem lazım geldiğini şimdi siz de an
lıyorsunuz, değil mi? Benim ikide birde 
düşünceli bir tavır takınmam, çenemi eli • 
me alıp bir yanağımı parmaklarımla ört .. 
mem hiç de cilve olsun, gösteriş olsuq 
diye değildi. 

Biribirimize aşıkane mektuplar yazdık; 
bunlar ne güzel ııeylerdi. İki hafta, iki haf• 
tacık daha geçseydi, ben birkaç gün orta
dan kaybolacak, sonra tam sizin arzu et " 
tiğiniz gibi güzel, ortaya çıkacaktım. 

Dün akşamki sabırsızca hareketiniz bü .. 
tün bunları mahvetti. Artık sihir bozuldu, 
kanadlarım yine kırıldı. 

Bir ay sonra size bir resmimi göndere
ceğim. Şöyle karşıdan çekilmiş, jki yana' 
ğımı da gösteren bir fotoğraf ... Fakat ben 
o resimde ne kadar genç, ne kadar güze~ 
olsam nafile, siz artık gözünüzle gördü .. 
ğünüze de inanamazsınız. Benim yeni çeh
rem sizin için eskisini hiç bir zamnn sile • 
mez, sadece onu örtebilen bir maske o • 
lur. 

İnsan, gençliğini gördüğü bir kadını ih· 
tiyarladıktan sonra da, eski günleri, eski 
hali hatırlnyıp sevebilir; eski çehre ona biı 
güzellik, bir tazelik verir. Fakat ilk gördü· 
ğü zaman buruşuk, soluk olan bir yüzü, 
artık ne kadat güzelleştirirlerse güzelleş " 
tırsinler, ne kadar gençleııtirirlerse genç ~ 
leştirsinler, bir daha beğenip sevemez. Bir 
kadının güzelliği tarihi, tersinden okun • 
ması da hoş olacak kitaplardan değildir! 
İnsanı tiksindirir. 1nsan bu husustn tarihi· 
nin tabii seyrini kabul eder, gençlikten ihı 
tiyarlığa giden yolu hoş görse de ihtiyar • 
lıktan gençliğe gideni de hoş görmcğe razı 
olmaz... Yani başlaaları için; kendisi iç.iı: 
pelki daha tatlı bulur. 

Bilmem hatırlıyor musunuz~ Bana gÜ• 

zel bir hikaye göndermiııtiniz. Yolunu şa· 
şırıp periler memleketine düşen bir insan 
olğu, birdenbire etrafında beyaz atlara bin• 
miş, şirin kızlar görüyor. Hepsi de gülüm• 
süyorlar; onların bu tebessümü ile sarhoşa 
dönen insan oğlu hemen atılıyor, fokal 
onları tam yakalıyncağı vakit sihir bozulu• 
yor ve perileri hakiki çehreleri ile görüyor: 
nt diye süpürge sopalarına binmiş bir sür4 
acuze ... 

Elisa Hermann'ın büyüsünden, İş işten 

geçmeden kurtulduğunuz için belki sevinir, 
hamdedersiniz. Görünüşe aldanıp da ıh" 

tiynr bir kadına kapılmanız ihtimnli, tali • 
hin sizinle böylece eğlenmiş olması ihti .. 
mali hatırınıza geldikçe titriyorsunuz, tüy. 
leriniz Ürperiyor, değil mi"? Fakat, kim bi
lir? hayatta karşılaşacağınız saadet belki 
bundan da boş, bundan acı bir hayale da
yanacak. Benim hiç olmazsa muhabbetiru 
gerçekten bir muhabbetti. 

Size bilhnssa bunu söylemek istiyordum. 
Veda etmeden önce bunu itiraf etmek isti• 
yordum. 
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"Son Poat11 ,, nın tefrlk11eı: 181 Yazan A. R. 

Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları Kalenin içindeki asiler basıldıklarını 

Son Posta'mn zabıta romanı · 5 
·anlayınca, birbirlerine baka kalmışlardı - fyi amma .. bunu naztr paşaya duğunu yazıyor. zıyor} .•• 

k. d k Hafız pasa, birdenbire yerinden fır- - Eksik, fazla bir şey s6ylemİf ol• ım arze ece . · bih. h M d b _ Buralarda, hiç ki~seler yok ••• I . -. Aşkolsun, şeyh Muhsin'e .• beni, _Ben, bir eşref saat bulur anlatı • Jadı. Elindeki mercan tes ı, ava • mayım efendim. üsaa e U7-1UW'Sa•
1 Demek ki herkes, kalenın şark cephe- hıç bır şeyde aldatmamış... rım. Ver, sen şu mektubu bana: Ha • da salladı : . nız, mektubu aynen okuyayım. 

sine koşmuş, orada, bizim askerlerini Diye düşünüyordu. . san Efendi... - Haltetmış, katır·:·b Otursun,.~ - _ Oku ... 
hiicum1arını karşılamakla uğraşıyor. Kuyunun başına atılmş'. .. boğuk hır Bu sözleri söyliyen, Çerkes Hüsnü turduğu, yerde ... Yirmı eş, otuz gun; Hafız paşa, köşeye yaslandı. Birdi· 

DiY.e mırıldanmıştı. sesle bağırmıştı: Beydi ... Bu eski, kıymetli, ve fedakar İstanbul kazan, biz kepçe olduk. Ara- zini dikerek, öteki ayağını a1b.tıa aldı. 
Kuyunun ağzından birkaç adım iler- - Evvela, barut tenekelerini... zabıta memurunu, zaptiye müsiri çok madık yer bırakmadık. Koskoca bir Kolunu dizine dayadı. Tesbihini çe • 

de, Nasır MebhUtun ikametgahı olan Derhal, bir faaliyet başlamıştı .•• Te- severdi ••• Sarayın müdahale ettiği iş· raporun alt~~ d~.; ~~n~~~. bulamadık, virmeye başladı. Başını pencereye çe-
taş binanın duvarları başlıyor •• onun neknler, kuyunun ken~r~n~ sır~l~nmış- lerde şayet bir muvaffakiyetsizlik gö- diye: Nal gıbı ~uh~umuzu ba~tık .. sa- virerek Gavur Mehmedin mektubunu 
sağında, solunda da, her tarafı maz ~ tı. Cemil, bu tenekelerı ıkışer ıkışer a- rülürse, • Deli Kerim Efendinin dedi • raya yolladık .. şımdı başımıza ış mı çı- dinlemeye hazırlandı. 
gallı, küçüklü büyüklü binalar göze larak, o binanın maz~al ~.elikl~ri. altı- ği gibi • onu, haşır haşır haşlardı. Fa- kara~ağız. w Hüsnü bey, mektubun (selam v~ 
çarpıyordu. na taşımış .• tenekelerın koşelerını du- kat biraz sonra da, tekrar huzuruna ça- Dıye bagırdı. .. . . kelam) kısımlarını hazfetti. Buna mu-

Cemil, ellerini kapının kenarına vara ça~pa çarpa parçalamı!·: sonr~ te- ğırtarak, tatlı sözlerle kalbini okşar • "Hüsnü hey, nazırın bu ofkesını sü- kabil, Gavur Mehmedin İstanhula ge•, 
dayamış; vücudunun sikletini bilekle- nekelerı yukarı kaldırarak ıçındekı ha- dı ... Onun için Hüsnü Beyle müşir pa- kunetle karşıladı=. . . lerek firarileri tutmak istediğine dair 
rine vererek tereddütsüz bir halde yu- rutları mazgaldan İçeri dökmeye baş- şa arasında, adeta bir nevi samimiyet - Paşa efendımız hazretlerıl .. Ga- bazı cümleler uydurarak bunlan mek· 

karı sıçramıştı. lamıştı. vardı. vur Mehmet.·· tuba ilave eyledi. Ve en son cümle o .. 
Böylece, cephaneliğe altı teneke ha· * - Çok laf istemem.·· Çık.··· larak da: Fakat, sıçrar sıçramaz: kulağına a- k · uh f t 

rut boşalmıştı. Sonra .. fitili almı,, u .. Hu"snu" Beyin bulmak istedig"'i eşref Hüsnü hey, sü unetı m a aza e - (Müa,ir pAAa hazretlerinin, mübarek oı bir feryat çarpmıştı. Yerini tayin e- b d ·ı d' -r 1 
cunu içeri uzatmıştı. Daha sonra da, o saat gecikmemis,ti •.. Koridorda evvela ti. Kapıya doğru ir a ım gene ı: ellerinden ve eteklerinden öperim. demediği bir ses: b d d b f d' 
açık barutun üzerine, tam on ~ a e ' uzaktan gelen bir kılıç s,ıkırtısı hisse- - Ferman uyurursunuz; e en ı - Böyle mühim bir meseleyi ortaya çi-- Kimdir o L Heeey 1.. Sen kim • km A k k' ks dım e :L l rl 
kumbara hıra ıstı. dilmiş .. bir dakika sonra kapıdan içeri miz. ·· nca şu var ı .. ma a ' - kararak; zati sahane nezdinua JÜz e • sin L Orada ne arıyorsun? 

Diye bağırmıştı. 

Cemil, etrafına göz gezdirmiş .. an
cak o zaman, orada duvarın dibinde 
gözüne bir adam çarpmıştt ..• Sırtında
ki gömleği kan içinde olan bu adam, o
rada bir duvarın dibine uzanmıştı. 

Cemil, onu görür görmez: 
- İşte, bir yaralı. .. Fakat, şimdi bu 

herif bağıracak, çağırarak .• başımıza iş 
çıkaracak. 

Diye mırıldanmıştı. Ve, ani bir ka
rar ile üzerine atılmış; gırtlağına la -
rılmıştı. 

Bu yaralı adam, ancak o zaman Ce
milin asker olduğunu anlamış: 

- Eyvahf .. Zafir kalesine Türk as
keri ayak basmış. . . Demek ki arhk 
mukavemete imkan kalmadı .. teslim 1. 
Teslimi .. 

Diye ağlamaya başlamıştı. Ve sonra 
nemli gözlerini Cemil'e çevirerek: 
. - Teslimi. Teslim!. Fakat, can a -
elsi çektirme. Allah rizası için, beni 
gabuk öldür. · 

Diye yalvarmıştı. 
Cemil, bu adama acunıştı. O zaman 

aralarında, şu konu~·ıııa başlamıştı: 
- Mutlaka, ölmek mi istiyorsun}. 
- Yaşamak ihtimali kalmayınca, 

insan mutlaka ölmeyi düşi.1nür. 
- Niçin yaşamak ihtimali kalma -

dı? .. 

- E, artık siz kaleye girdiniz. Hiç 
şüphesiz ki hepimizi keseceksiniz. 

- Yaşamak istiyor musun} .. 
- Görüyorsun ki, henüz gencim ... 

Bir hafta sonra evlenecektim. Allah 
kahretsin, bu Nasır Mebhu.tu .. bizi bu 
kanlı maceraya sürükledi ... Tabii, ya
şamak ve sevgilime kavuşmak iste -.. 
rım. 

Cemil, derin derin içini çekti. .. Ö -
nünde bir çamur yığını gibi yatan, şu 
iptidai ruhlu adam bile, şu auda yaşa
mak,, ve sevgilisine kavuşmak .isti -
yordu ... Ya, kendisi? ... 

- Suallerime doğru cevap verirsen, 
seni öldürmem. 

- Sor. Ne istiyorsun. 
- Şu anda, Nasır Mebhut nere ~ 

deL 
- Nerede olacak~. İşte burada .. i -

çeride ... 
Yaralı adam bu sözleri söylerken ya

vaş yavaş elini kaldırmış; oradaki bi
naya uzatmıştı. 

- O niçin harbe iştirak etmiyorL 
Niçin adamlarının arasında bulunmu
yor L 

- Yaralı .. üç yerinden yaralı ... Hu
susi cerrahı, sabahtanberi onun yara
larını sarmakla uğraşıyor. 

- Pekala.. cephanelik nerede .. 
- İşte.. bu gördüğün binanın altı 

cep ha neliktir. 
- Pekala. Burada kal. Kımıldan -

ma. Ba~ırma. Yaşıyacaksın. Fakat, 
kıpırdadığın anda, mahvolacak .. ve ni
sanlma edebiyyen kavuşamıyacak -
' em ... 

Cemilin kalbi, sonsuz bir sevinç İ -

çinde kaynıyor: 
- . ' 

Tekrar kuyunu'n yanına gelmiş; şu nazırın yaveri girmiş: fendimize büyük bir ~met etmekti.. ni ağartmak isterim. Bu mektubumu 
emri vermisti: - Hüsnü Bey .. zatınızı müşir paşa çünkü, Gavur Mehm~dı~ ~ektutu~~ kendülerine arzettikten &oma Iİz1er .. 

- İki n~fer, yukarı! .. On el bom - hazretleri istiyor. okuyunca, gerek be~ ~~ızı: gere .1" den de acele cevap beklerim.] 
bası 1... Demişti. zim arkadaş bendelermızı hır korku ıs- dedikten sonra, mektubu bitirdi. 

Neferler, yukarı sıçramışlar.. el Hüsnü Bey; Gavur Mehmedin mek- tila etti. Odadaki sükut dakikalarca devam et-
bombalarım, oraya sıralamışlardı. Ce- tubunu, ceketinin yan cebine yerleş _ (Korku) kelimesi, ~ü!ir Paş~~.ın ti ... Hafız paşa: düşük bıyıklannı çe

mil, sordu: tirmiş; süratle koridoru geçmiş; müşir nazarı dikkatini celbetmı~tı: Ay~ı of- kerek, kaşlarının birini kaldmp diğe .. , 
- Daha ne kadar barut tenekesi paşanın odasının önüne gelmişti. keyi muhafaza etmekle beraber. rini indirerek uzunca bir dütfince dev·ı 

var.. Kapının önünde, iki tüfekli zaptiye - Ne korkusu?.. k t resi geçirdi: : 
Aşağıdan bir ses cevap verdiı ı'le perde çavuşlan, yaverler, odacılar Dedi ... Hüsnü bey, huyunu ço . - 1 . a bu ogvlanı nasıl ge .. 

d · .. · ' • 1 getır - yı amm ·· ' - Dört teneke efen im. b kl kt l d' yi bildiği zaptıye muşırmı yo a • . v. O . d · --'-e ile1 
e esme e er ı. b l aktan mu"tevellit bı'r se- tırtecegız?.. raya, ıra eı ıa.ı.u, - Dört bomba kaldı, efendim. ' b k d k' b" "k I meye asam d · i _..ı_ Çavuşun İri, apı a ı uyu a çu- . b • f d b' d .1 l di. gitti. Tabiidir ki, ira eı sen yca1& ıe • - Pekala ... Ali onbaşıya söyle • h d . k d k' · d t vmçle u se er e ır a ım ı ere · . d . . · __ 1 çi , 
a per eyı, enarın a ı meşm en u- •Ef d' . 1 G,. ur Mehmedin lemez... Bu ıra eı senıyeyı, nuu _ 

yin ... Arkadaşları, lağamdan dışarı tarak kaldırmış .. Hüsnü Bey, göğsü - l~ 
1
:n ımGız::· .. akv bir adamdır kartacağız?.. Hadi; bu mektuptan hah· 

Çeksin. Bir, siper yere yerlelo1tirsin. k k t 1 k · eri ha ı ma um. ozu pe • ' k k f d" · 
T nü sımsı ı avuş urmuş o ara ıç H d' b' b sedere sev etmeap o en ımıze ar ~ 

Dört teneke barutu k~milen la .. dalmıştı. Bize, bir şeyler yazmış. ay 1 ız, kt d . ' ' Herifle karı burada bnlş .• 
ğamın içine döksün. Bomba ~ Zaptiye müşiri Hafız Mehmet Pa .. na ehemmiyet v:rmiyelim. Fakat a ı~ ~a:~~~ehmet gelsin de, bunlan mey• 
ları da barutların arasına yer " B l · .. na uyar da, aynı mektubu saraya ya k d' · O zaman da ~' oğaza nazır o an pencerenın o - dana çı arsın; ıyeyım... • 
leştirsin .•• Bizi beklesin. Biz, on daki- nündeki köse minderinde bağdaş kur- zarsa .. · kendi tükürdüğümüzü kendimiz yala .. 
k b d k . b l ' Hafız paAa, bir anda balmumu gibi a sonra, ura a ı arut ara atef ve - mus otul'uyor; sağ elinin parmakla - T mıs olacağız? .. 
recegviz. Bizden beJo11 dakika sonra da·, o ·ı ·d .. "k b kl k' t' · k · ol yumuşamıstı: ' 

T rı e uşu ıyı arını çe ış ırır en• s ' B'l' · D l' Diye söylendi. b l ... w t 1 · Ç b k b'h' - Yazar mı, yazar... 1 ırım. e 1 ) u agamı a eş esm .. • a u "• • elinin parmaklarile de mercan tes ı ı- (Arkası var 

ni çeviriyordu. = * hhe~r~i~fi~n~b~i~ri~d~ir~.~ .. ~S~o~·y~l~e~b~a~k~al:ı:m~,~n:e~y:a·~========:=:=:::::=:=:::=::::: 
Müthiş bir infilak, her tarafı sarstı. Müşir paşa, dalgındı. O kadar dal • B U L MAC A D y O ı 

Kalenin garp cephesi, müthiş bir du • gındı ki Hüsnü Beyin içeri girdiğinin B A 
man içinde kaldı. Birkaç dakika hava - farkında bile olmamıştı... \' e sonra, 1 ~ 3 4 9 

dan taş, demir ve parçalanmıf insan kapının dibinde duran Hüsnü Beyi gö-
vücutları yağdı. rünce: 

Kalenin şark cephesinde: karşıki ·_ Efendi!.. Seni ben çağırttım am-
sırtlarda bulunan askerlere mütemadi- ma .. niye çağırtmıştım • . • m --'--l--
yen kurşun yağdıran asiler birbirlerine Diye mırıldanmıştı. 
karıştılar: • Bir iki saniye sükUt ile geçmişti... 

- Basıldık!. Türkler, arkadan bas· Sonra, müşir paşanın gür ve kahn sesi 
tı !. 

Diye feryat ederek dağıldılar .. 
Bir tarraka daha... Yine her tarafı 

duman kapladı. Yerden havaya doğru 
korkunç bir sütun fırladı. 

- Geliyorlar!. Kaçınf .• 
- Bu taraftan 1.. 

- Irmağa!. Irmağa! ... 
Kalenin içi, bir mahşer halini almiş-

tı. 

Cephanelikten eUi adım ötede, bir 
çukurun içine boylu boyuna uzanmış 
oları Cemil, yerinden fırladı: 
· - Hadi, arkadaşlar.. ileri t'. 

Diye bağırdı. .. Evvela kendisi ileri 
atıldı. Elindeki bombayı, Nasır Meb -
hu.tun evinin önüne biriken asilerin ü
zerine fırlattı... Bomba, korkunç bir 
gürültü ile patladı. Orayı koyu renkli 
bir bulut kapladı. Bu bulutun içi kay
naştı. Acıkh iniltiler, telaşlı haykırış • 
malara karıstı. 

- Kaçm~yın, yahu!.. İç kaleye çe
kilin. 

- Nasır MebhUtu, nereye bırakıp 

işitilmişti: 

- Haaa .. hatırıma geldi... Dün ya
kalanan kalpazanları ne yaptınız~ .. 

Hüsnü Bey, müşir paşaya doğru bir 
adım daha atarak cevap vermişti: 

- Kapıaltmdalar, paşa hazretleri. 
Tahkikata devam ediyoruz. 

- Yakalanan paralar kalp mı~ .. 
- Kalp olanlar da var .. olmıyanlar 

da var, efendim. 
- Bu tahkikatı çabuk bitirin. İtal

yan elçiha~sine de bir haber gönde -
rin. Heriflerin tutulduğunu haber ve
rin. Malum ya .. herifler, tebaadan .. 
sonra başımıza bir ağrı çıkmasın. 

- Ferman buyurursunuz, efendim. 
- Şu herifleri çarçabuk yakaladı -

ğınıza memnun oldum. Bu işte hüsnü 
hizmeti görülenleri bir kağıda yaz da, 
bana getir. 

- İrade buyurursunuz, efendim. 
- O kadar ... 
- Paşa hazretleri, müsaade buyu .. 

rursanız, bir maruzatta bulunacağım. 
- Nedir} .. 
- Mehmet Efendi kulunuzdan çok 

gidiyorsunuz. mühim bir mektup aldık. 

Soldan sağa: 
l _ Kavunun eşi, ağacın kolu. 2 -

H 1 "' o" nu" ne geçmek için kullanılan asta ıgın 
ameliye, zehirli ve uzun bir hayva~. 3 -
Bir taşın havada uçarken çıkardıgı ses'. 

d . lu 4 - Vasıl olmak, karda bellı 
emıryo · .... 
1 5 _ Sız manasına ııelir, verupun o ur. . 

aksi. 6 - Bir renk, ahşap evin ~öşeme~ı 
d. ) 7 İstanbulda muııevilen bol hır ne ır. -

b hran. 8 _ Para ile oynanan oyun, yer, u v·ı 
b v 1 9 - Rabıt edatı, yilkııek degı · ayag. 
1 O _ yemekten emri hazır, ııık, 

Yukarıdan atağıya: 

1 - Karpuzun eşi, ma:h. 2 - Ağaçları 
hastalıktan korumak için ameliyat yap • 

k 3 Bir erkek ismi, çeı-ma . 
melerde taşların arasındaki de 
lik. 4 Bir erkek İlmi 5 -
Oymaktan emri hazır, uzağı gösteririz. 
6 _ Ekme biçme, demiryolu. 7 - Ley
leğin sesi, nota. 8 - Bir 1 ilaveıile anne"' -
mizin kardeşi olur, çıkarma.. 9 v- ~ag, 
başlangıç. l O - Çok değil, kat~gın eşı. 

Dünkü Bulmacanın Hallı: _ Nasır Mebhfitun hayatı, benim h Ef d' · · l 
-Hangi Me met en ı ımış, o· .. 

hayatımdan daha kıymetli değil!.. h b' · G" Soldan sağa: 
_ Efendimiz.. ani şu, ızım.. a- 1 _Pancar, şa. 2 _ Ana, çarşı. 3 --Can, cüm~den aziz.·• r. 

1 d ld v vur Mehmet... T' h aşk 4 - Lar, elma . ._, - sın, O bulut orta an sıyrı ıgı zaman, " M h t G" M h ımsa ' . 7 Alb 
. . Y l - Gavur e me .. avur e • elvan. 6 - Ce, can, ana. - ay, er. 

meydanda, hıç kımse kalmamıştı. a - H h t 1 dım Tabur a - 8 - Nark, ur. 9 - Ma, avize. 10 - O, . l .. l met aaau.. a ır a · · · 
nız ortada lime lıme o muş .. vucut ar~- y 1 ~" 'l S l"niğe gönderilen eski teb- var, gişe. 
nln ı)er b·ır parçası bir yere uçmuş .. hır ga. ıgı .. 1• e .e a 

d l d - 1 '\ Yukarıdan aşağıya: b k . . d ı egı mır.. 

3 kaç ceset a ıyesı var ı. E f d' · ı _ Patlıcan, 
0

. 2 - An, selam. -. . ,. M bh" - vet, e en ımız. A Cemıl, ehle Nasır e utun evını N . . "him sey ~ .• Namlı, Berano. 4 - C, sancak. 5 - • 
k b ~ d _ e ımıs, o mu , h 

7 
El e 

gösterere ' agır ı: Ef d' • . T Gavur Mehmet; ha· çar, ay, ar. 6 - Ra , en, uv. - ' -
- Oraya,~ar~adaşlarI. Bomba ile . - en ılmıdz ... h d d ecen Avus- rik. 8 - Şalvar, z_g. 9 - Şişm~~-~§· 

... nı su geçen er e u u u g J J .--
hücum!.. tury, a'lı erkekle kadının İstanbulda ol· 1 O - Kanada. ı (Arkası var).. -·· -...... 

Akşamki Program 
lSTANBUL 

18 : Hafif musiki (plak}, 19: Haber~er, 

19 15 : Muhtelif plaklar veya ret:raumU " 
' 20 . Halk musikisi (pllk). !0,30ı 

yon, . 21 30 S haberler Stüdyo orkestraları, ' : on . • 
S 22 den sonra Anadolu aıaııaının 

aatl mahsus havadis aervbi nril!• gazete ere 
cektir. 

PRAG 

20,20 : Halk şarkıları, 21,0S: Hafif ~u·: 
siki, 21,50: Org musikisi, 22, lS: Popüler 
konser (Çek filarmonisi), 23, lS: Plik. 

VARŞOVA 

21 : Plak, 21, 30: Reportaj, 21.50: Ha· 

b ı 22 05. Şopenin eserlerinden ~on • 
er er, , · . d laı: 

22 35 . Bach'ın eserlenn en parça • ser, . · 1ikla 
23,20: Oda musikisi, 24: Danı p n. 

BUDAPEŞTE 
2 O, 30: Radyo salon orkestraa. 21, I O: 

Skeç, 2 3, 1 O: Opera oılkestraın, 24,20: 

C b t 2 4 5 O . Fransızca haberler. az an, • · 
sOKREŞ 

18, Orkestta, 19: Aktüalite. 19, 1 S ı 

K · . devamı 20,20: Şarkılar (pllk), 
onserın ' 'k' . 22 1 O· C:..rkdar, 

21 30: Piyano musı ısı, , • -r-
22 '30. Haberler, 22.45: Küçük nıdyo or

' . 23,45: Haberler, 24: Konıeı kestrası, 

nakli. 
MOSKOVA . 

18: Şarkılar, 18, 30: Dinleyicilerin lı ; 
tekleri üzerine parçalar, 19,30: ?'>ere 
parçaları, 22: Yabancı dillerle neınyaL 

VİYANA 

20,30: Viyana musikisi, 21,30: Senfo• 
nik konser, 23: Haberler, 23,20: [ilen • 

l. 'k'ı 24 25 · Sözler, 24,40: Danı ce ı musı , • · 
musikisi. 

9 Temmuz Pertembe 
tsTANBUL 

18: Taksim bahçesinden nakil. Dana 
musikisi ' 'e s1&lon orkestrası, 20: Sıhhi kon• 
feıans: Dr. Hüseyin Kenan Tun.kan tara-
f d 20 30 . ~ıüdyo or~~aıralan, 21,30: 
ın an, . · ~ -

Son haberler. . 
Saat 22 den !OIH!I Anadolu aıanıının 

gazetc:lere nıalı~u$ havaı.iiı acsnrıai Yerila

cektir. 
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lst•nbul Beledly••I ilanı •rı 

100 Top zamklı kağıt 45X50 boyunda 
4QO » Battal » 18 kiloluk birinci hamur. 
Belediye matbaası için lazım olan yukarıda cinsi miktarları yazılı iki ka· 

lem kağıt açık eksiltmeye konulmuttur. Hepsine 2960 lira bedel tahmin o· 
lunınuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 2490 
No. lı kanunun tayin ettiği vesika ve 224 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubiyle beraber 9/temmuz/936 perşembe günü saat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. (8.) cc3534» 

)#. • 
Belediye matbaası için lazım olan 15 kalem tabı ve teclit levazımı açık 

eksiltmeye konulınUftur. Bunların hepsine 2223 lira 50 kurut fiat tahmin 
blunmuflur. Listesi farinamesi ve nümuneleri levazım müdürlüğünde ef.I· 
kilür. istekli olanlar 2490 No. lı kanun~ tayin ettiği vesika ve 167 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya mektuhiyle beraber 9 temmuz 936 perşem· 
be günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (3520) 

Su Mühendisi aranıyor 
Bozcaada Belediye Reisliğinden: 

Beş ay müddetle su tesisatının yapılması itlerinde kontrol mühendisliği 
.. azifesile çalıfbnlmak üzere su inşaah işlerinde çalıtmıt ehliyeti tasdikli bir 
mühendis istiyoruz. 
' Talip olanlar Bozcaada Belediye Reisliğine müracaat etsinlei • «3800» 

Hava Yolları Umum Müdürlü
ğünden: 

Hava Yollan Devlet işletme idaresince, Sivil Pilot, uçuş ma· 
kinisti gibi hizmetler için yetiştirilmek üzere t 6 genç hizmete alı· 
nacaklardır. Bunlar bir müddet idarenin münasip göreceği ~lerde 
şakirt veya memur namzedi olarak çallfbktan sonra kabiliyeti gö· 
rülenlerin tahsilleri Avrupada ikmal ettirilecektir. Bunların şakirt 
olarak çahştıklan müddetçe, yiyecek ve giyecekleri idarece temin 
olunacağı gibi kendilerine bir liraya kadar gündelik de verilecektir. 

Kabul şartlan şunlardır. 
1 - Pilot olmak isteyenlerin Lise, Uçuş makinisti olacakların 

da Orta veya Sanayi mektebi mezunlan olmaları. 
2 - Havacılığa müsait bir .ahhatte olduklannın resmi bir 

hey'eti sıhhiye raporu ile tevsikı. 
3 - Yirmiden büyük ve otuzdan küçük yqta olmalan. 
4 - Devlet hizmetine girmelerine mlni olacak hiçbir balleri 

olmamuı. 
5 - idare heabma Avrupada bulunduklan miiddetin en az 

altı misli idarenin münasip göreceği ücretle idare hizmetinde çalı· 
pcaklannı mübeyyin bir katibi adil senedi vermeleri. 

6 - Türk olmaları. 
Ba teraiti haiz olanlardan lngilizce, Almanca, •ey• F ranaızca 

bilenler tercih edilecektir. l.teyenlerin 25n/936 tarihine kadar re

simleri ve diğer vesikalariyle birlikte Ankarada Hava Yollan lda· 
resine miiracaatlan. "1529,, "3676,, 
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şiddetli harareti; 
cild için tehlikeli oldu
ğu zaman vOcudunuza 

"BARONIA• 
güzellik yağı soronoz. 
Bunu yapmak elzemdir, 
zira bu suretle ıztırablı 
~yanıklıklarından ka
çınabileceğiniz gibi 
cildinize de hoş 
bir cil1 vermiş 
olacaksın az. 

Banyolar ve 
sporlar iç.in 
elzemdir 

Goneş yaaıklıkların111 panzehiri 

Dl KKAT ~, 
SALACAK PLAJI HAKKINDA 

Vapurlann yeni yaz tarifesi tnt
bik , ediliyor. Sayın İstanbul bal
k'lnın plajımızı tercih etmeleri için 
Şirketihayriye Ue mutabık kalına
rak Salacnğa gidiş geliş banyo ve 
kabine Ocretleri dahil, birinci mevki 
35 kuruş ve ikinci mevki biletlere 
30 kuruş fiat tesblt edilmiştir. Her 
akşam: saat 24 e kadar mükemmel 
cnz, Snlncaklan son vapur 23,15 te 
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KUMBARA DESTEKTİR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

ı, Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütUn kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükif at 
veriye-:... Mükafatların 10,000 Lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a çekilerek verilmektedir. 

Bu iki keşidenin her birinde 5000 lira, şu şekilde 
tevzi edilmektedir: 

Birinciye 1000 Lira 
ikinciye 250 
10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 
20 ,, SOellişer ,, 1000 
175 ,, 10 onar ,, 1750 
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Ceman 207 kişiye 5000 ,, 

ikişer bin lirahklar: 
DlQer be' keşldealD ber birinde yalmz 

ı klşlre iki blD Ura verUlyor. Ba keşldeler 
ber sene Şubat, Haziran, Temmuz, Eylftl 
ve irinci Kinun aylarının Dk g8nleri 
yapılmaktadır. 

Fazla itina ile bilenmiş 
ve yumuşakhğı sayesinde 
JRUFLEkS biçakları en 
(nce derinin üzerinde ka
tife gibi kayar. Bunlar iki 
Jarafh her nevi t~ ma• 
kinelerine uymaktadır. 

TRUFLEX 
llEG u.&. PAT. OFF • 
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Frengi ve Belsoğukluğundan muhnfazn eden en müessir ilnçtır. 
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J'/LAHfJAN 
HAHRVH 
OLHA.N/.N 

_ .fONUl 

Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve, arı,karınca, örümcek 
ve bütün haşeratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların 
üzerine ve odaların havasına.ve tahtaların, duvarların kenarla
rına, aralarına bolca FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA iLE TAHRiP EDiNiZ 
Bütün yaz bu muzır ha,arattan kurtulacak ve rahat 
edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemekle
rinizi, erzaklarınızı telvis eden hamam böceklerini, aptesa
nelerde, hamamlarda bulunan küçü]s.. böcekleri, hrtılları, 
kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvaiı
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki 
tırblları behemehal FAYDA ile imha ediniz. Nümunelik 20, 
ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 kuruştur• 
FAZLA PARA VERMEYİNİZ. Tesiri daha az olduğu halde 
ecnebi malı diye fazla para koparmak isteyenlerden sakınınız. 
FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. 
HASAN markasına dikkat. 

Hasan deposu : ANKARA, IST ANBUL, BEYOGLU 
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ASRI KADIN GOZELLIGi 
Cildin besleyici deri uzvinin tamircisi 

K EM VE o 
Asri kadın güzelliğinin tılsımı oldu. Bütün 
şık ve kibar familyalar şimdi onu kullanı
yorlar. 

Satış yerleri : Beyoğlunda Karlman, N. 
Tarika, Şark Merkez ıtrıyat ve tuhafiye ma
ğazalarile Galatasaray ve Taksim eczaneleri. 

Deposu: Nureddin Evliya Zade Ecza ilit 
ltrıyat ticarethanesi. lstanbul, Babçekapı. 

MOTÖR devrindeyiz. c 

Motörün göreceği • • EL 
.. 

ışı goremez 

s A T • E 1 
en mükemmel motörleri, 12 ay vade ile 

SATAR VE TESI S EDER 
HER TÜRLÜ ELeKTRIK SINAI ALETLERi ...... 

Zımpara taşlan, mak'apları pompaları , tezgl\lılan, 

12 A Y V A D E 1 L E S A T A R. 
~-~ Fabrika tesisi için hususi servise müracaat ..._ _ _.,. 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİY NG S 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

3. ncU Ke,ıde 11 Temmuz 938 dad1r. 

Büyük ikramiye: 5 O • O O Q Liradır. 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.'JOO) liralık bir mükafat vardır ... 

\... 

• 
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Akın halini rağbet! 

Üç günde on binlerce kişi Yerli Mallar sergisindeki 

ve 

Paviyonunu ziyarete koştu 
Radyolin paviyorıunda, terkibi kim

yevi pir şaheser olan bu diş macun
lan Melikesinin otomatik makineler
le :nasıl yapıldığını bizzat göreceksiniz. 

Radyolin paviyonunda, şimdiye ka
dar 18 madalya, 48 diploma kazanan 
bu müessesenin ne kadar titiı;I bir 
itina ile çalışbğına şahid olacaksınız. 
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Bir tecrübe bin nasihatten yektjr 

K A E 

• 

Grip • Nevralji • Bat ve Dit aslrlları • Artritizm • Romatizma 


