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Ruzveltten A·tatürke 
·Amerika Cumhurreisi Türkiye hakkında gördüğü 

bir film Üzerine hayret ve takdirlerini bildirdi 
Bu sizin ve benim bir gün birbirimize mü{ô.ki olmak fırsatını 

bulacağımız ümidini bende .bir kat dalıa takviye etti 
--~:::--------------------------------------* *~---------------------------------------..) 
t-;ııranda imzalanan Şark Taati edilen . 

ınisakının esasları mektuplarm metnı 
Ankara 9 (A.A.) - Ahiren Türki

yede bir Amerikalı tarafından alınan 
~ilmi seyretmiş olan Amerika Birleşik 
devletleri başkanı Frankliıı D. Roo
sevelt, Cumhur Başkanımız Atatürke 
pek sanıiı:ni bir mektup yaznnık mem 
lcketimiz hakkındaki iyi hislerini bil
dirmiştir. 

Misak beş seiıeliktir, Milletler 
Cemiyetinde tescil edilecektir 

'I'ahran 9 ( 
l'ars . A.A.) -

aJansı bild" · Yor: 1ü ırı-
~e V k"rkiye liarici-

e ıli D T . 
nuştij r. evfık 
liciy Aras, İran Ha
l:r e _Nazırı B. Sami 

ganıst ' 
~e Na an Harici-
hallı zırı B. Faiz Mu-
liar llıed lian ve Irak 
?'l c.c~e Nazırı B. 
~'.:Uz asıl ademi te-

• lırız l l'n~ahedesini 

,,. M.ıahedEn :rındırb •.. 
... ı ll'I d ırın-

tl1(tr, c:~e~ :· akid 
ferine eruı iç İ§-
tıclertıi ın~_tlak surette 
lkinc mudahale ve 
tek ~ ~dde nıüşte
-'iizde u Utlnrın teca-
. n masu . . 

tıc.yet h nıyetme 
Ü .. akkındadır. 

dört çuncü madde, 
tı·· ıneınleker Uşterek m 
ti nı a 1• ınenfaa tle-
bütün aJQıdar eden 
tilfifı beYnelınilel ih. 

arda .. 
'-'c d ·· ~ ıstışareyi 
de horduncü ınadde 

' arp i 
ediJrnek . _ıanı, ilan 
ll'ıi.itea sızın işgal ve 

harek;~;za. taarruz Hariciye Vekili T# vfik Rüştü Arasla lra.n Hariciye Vezirinin 
11 k erınden . 11 il.fı dc:rp· ıs- Tahranda bfr arada çekilen resimleri 

hiiı.dafau· ış etmektedir. ı :Yeti paktının 16 ıncı maddesi ve yahut 
ı nefs h~ıı· M"ll l C .. ==. a ve ı et er emı- (Devamı 11 ıinci sayfada) 

londra konuşmalarından 
bir netice çıkmadı 

ls~anganın kontrolü meselesi 
ge ecek haf la tekrar görüşülecek 
. lond .. a 9 

&'Yas· Oiusu"'i) B··ı·· A 
l ı nıer~ 1 - u un vrupa 

Clltfı ez erınin büyu·· k b" ı· k 
tlld 'ie bekl . . ır a a a ve 

edıklerı ademi müda-

hale komitesi umumi heyetinin toplantı
sı bu sabar. saat 11.15 de, İngiliz murah

(Deı·amı 11 inci sayfada) 

Atatürk Roosevelt'e ayni samimi 
ifade ile teşekkür etmiştir. 

Bu ilci mektubu aynen nşa~ya ya
zıyoruz: 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

-----····--·-···--·-... ·-········ ... ·-····-··· 
A·v ustur ya 

Baş •ek"ll v Hatay 
-----.... -----

Avusturyanın ekalliyetler mese-
lesinde haklı olduğu derdleri 
bulunduğunu biliriz. Bu hakların 
müdalaast için Hatay misalini 
ileri •iirmeierinc de diyecek sö
%ÜmÜ% yoktur. Ancak kendi da
valarını müdafaa ederken Ha. 
taydaki Türklerin niıbetini kü-

çültmelerine razı olamayı%. 

AvustUT'!JCl Başvekili D. Schusching 
Pester I.loyd gazetesinde okuduğumu

z:ı göre Avusturya Başvekili Dr. Schu
schnig'e ~ayet yakın bağlarla bağlı o
lan Sturm Über Österreich unvanlı bir 

(Devamı l i inci sayfada) 

Amerika, Avrupayı 
kurtarmak için 

neler teklif ediyor? 
Amerika Cumhurreisi iİe görüşen ve onun iktısadi 
tekliflerini yalnız lngiliz devlet adamlarına bildirmiye 
mezun olduğunu söyliyen Belçika Başvekili mem-

leketirıe döndü, Fransızlar telaş içindeler 

Van Zceland 

Amerika Cumhurreisi Roozevelt tara
fL,dan vu'kubulan davet üzerine, Avru
pa ve dünya iktisadi işlerinin düzeltil-

Roozevelt 

mesi için ittihazı lıizıth gelen tedbirler 
üzerinde görüşmek maksadile Amerika< 

(Devamı 11 inci sayfa.da) 

Tifo devam ediyor~ yeni 
tedbirler alındı 

, Sekiz günde 143 vak'a tesbit edildi, hastalar hastanelere 
kaldırılıyor, Kırkçeşme bacaları kapatıhyor 

Sıhhiye müdüriyetinden verilen mahi- vak'ası kaydedilmiştir. Temmuz ayı bi
mata göre son 24 saat içinde İstanbul vi- dnyetindcnl:ıc·ri sekiz gün zarfında 1~ 
lfiyeti sınırları dahilinde yeniden 15 tüo (Dcvaını 11 inci sayfada) ....................................................................... 

1hsan Cabirt 



2 Sqf a SON POB'I'& 

~------------------------
Her gün 

Şarkın hügük hir 
H adisesi: Dörtler misakı 

Yazan: Mulıittia Bir.-

Resimli Malcale: • Serwt f!e mımaHalciyet bir if/cige benzer .• • 1 • 

Sözün Kısası 
Hokkabaza 

T ahruıdan gelen haberler, d&rt 
şa:-k memleketı arasında akdi u

zun zamandanberi mutasavver olan dost
luk ve ademi tecavüz paktının bOyük me- • 
rashnle vf sevinçii tezahürler arasında 
nihayet inzalanmış bulunduğunu bildir-
m.&tedir. 

Türkiye, İran, Irak ve Efgan hariciye 

• 
Servet ve muvaffakiyet .kuvvetli bir praba benzer, içeni 

r.azırlannı bir araya toplamış olan Tah
ran, eski tır medeniyetin yeniden canla
nıtn güzel şehri, şark milletleri tarihinin 
bu bü••ük hidieeaini, bu kadar tantanab 
merasim ve sevinç tezahürleri aruında 
tes'it etme.Jete haksız değildir. Çünkü ay
ni medeniyete mensup, ayni tarih içinde 
tqekkül Ptmif bu dön memleket, yakın 
z:tmana kadar, ya birbirlerile ihtilif ha
linde idiler. yahut yabancı devletlerin, 
garp medPııiyetini temsil eden istilacı 
k!ıvvetlerin daimi tehditleri altında yap
yortardı. Bugün, bu devletler, tam bir 
iatiklil sar.:bi olarak ve kendi hayat ve 

mutlaka ArhOf eder, ıurur. öl~üsüz hareket, muhiti istihfaf 
bu sarhofluiun allmeU kuanılanm kaybedilmesi de bir 
neticesidir. 

içip sarhoş olmayan insan yoktur. Fakat bazılan i9kiyi 
zamanında keserler, sarhoşluğu saklamayı bilirler. Servet 
ve muvaffakiyet ka1ımanın da yapaeaJı rey bu ohnak ll
zımdır. 

Nişan 

G azeteler yazmış.. ben görme ' 

diın; fakat böyle şeyleri kaçır• 
mıyaıi müdekkik bir dostum haber ver
di: Avrupa hükumetlerinden biri, ken
di müstemleke politikasının I'lUvaffa • 
kiyetini teminde büyük yardımları do
kundu diye iki hokkabaza (!) ni • 
f8D vermiş. 

Hokkabazlık da bir san'at, hem d• 
güç bir san'at olduğu cihetle bunUJI 
müntesipleri elbette saygı değer insan• 
!ardır. Ve bu saygı deger insanların. 
başka milletdaşlan gibi nişan a1mağa. 

1 
takdir ve taltif edilmeğe liyakatle:i pe1' 
i.la olabilir. 

Ancak bu takdir ve taltif onların keJI 
di meslek ve san'atlarındaki meharet• 
!erini mükafatlandırmalıdır. O zamall 
aykırı görünmez ve kimsenin de bir di• 
yeceği olmaz. 

menfaatle:-ini kendi arzu ve iradelerine 

göre tanzim etmek hususunda tam bir ( s ... z A R A S 1 N D A ) 
sallhiyet ,-e kudn~. aralarııllP böyle '-' 
bir pakt imza ediyorlar. Bu, dört devletin ._._ _________ ................................ ------------ -------------------·" 

Gelgelelim, bu sefer kaziye bu de .. 
ğildir. Mevzuu bahis hükiımet, bu bok• 
~abazları idari (!) ve siyasi (!) müvaf ' 
l.akiyetlerinden ötürü mükifatlandır • 
mıştır. 

müşteıek bir :rnrtuluş devrinin resmt 
surette ifadesi demektir. 

* 
Karısını 1000 
Kuru1111 salan 
Danlmarlıalı taccar 

·------....;;.-------------------· HERGüN BiR FIKRA 
lradel senlye Bu - paktın akdedili§inde Türkiyenin 

01Jlarnış o!duiu rol, mühim ve bizim için 
i'tiharh:ıı la dolu olan bir takım hadise- Abdülhamit devrinde, bir komisyon 
for silsiletinin neticesidir. Eğer bugün toplar.mı§, meınlekette ziraat duru-
Türkiye, İran, Irak ve Efgan milletleri mum& incele11U!k üzere vilciyata birer 
aıasında böyle, tam bir istiklal içinde, tezkere gönderip bfr sene evvele na-
bir dostluk ve ademi tecavüz paktı ak.le- zarcıa mahsulün 11,ikdannı sOTmtqlar. 
dilebilmişsn - bunu hiç bir zaman unut- Kmıya Vtlayctificien fi' cevap geZ-
mamak lazımdır - bu, sırf, Türkiyenin ev- mi§: 
veli. Çar.'lkkale boğazını müdafaa için, cBu sene ~iddeti §itanın tesiri ile 
sonra da !stiklll mücadelesinde hesapsız mahsul geçen smt>kine 7tazanr1l yüz-
kurbanlar \'ennif bulunmasının eseridir. de otuz nokımıdtr . .,, 
Türkiye Ç'ı'nakkal~yi müdafaa etmemiş Bu c:e'!.:ap zatı şahaneye arzolunmuş, 

9ısaydı emperyalıst Çarlık, Panslavizm Afrika ve Asyada kadın ticaretile Abdülhamit fena lıalde hiddetlenmiş 
ayakta bı.ılunacak ve 914 ten evvelki si- mücadele eden Avrupalıların kulakları ve komisyona emirler vermiş. Padi
vuet devsm edecekti. Bunun gibi, İstik- çınlasın! Kopenhagda geçenlerde bir şahı" cntrini Konya vilayetine tebliğ 
iu milcadelesinde Türkiye mağlup olsay- kadın uzun bir pazarlıktan sonra 1000 etmifler ve de-rııişle-ı ki: 
dı, Omıan1ı devleti tarahndan imzalan - kuruna satıldı. .,şiddeti şıtanın tesirinin izalesile, 
Jnlf olan ~vres muahedesi bugün mer'i Hadiseyi mevzuu bahseden Dani - mahftli•n hali tabiisifte ircaı ba fra
bulumaydı, ne Irak müstakil olur, ne de marka gazeteleri hayretten ağızlarını dri tttt :11e arz.nlunur.> 
ıran bugünkü kuvvet ve satvetini kolay- açan halkla ber!lber avaz avaz bağırıp ·---------- ------------· 
lıkla elde edebilirdi. karısını satan adamın linç ediJmesini Londranın 
Şarlan evveJl uysnışı ve kurtuluşu, b1iyorlar. 

sonra da ~tleni~ her m~asil~ müs- Satıcı iyi bir aileye mensup bir tüc- En giizel 
takll bir aıyaet takip ede~ ~ hal~ cardır. Tüccar evlendikten bir kaç se- Eş~ğl 
gelip her pyden evvel Türkiyemn iki ne sonra sefahate daJm1ş ve bütün ser-
:!\up .afbumda göstermiş oldulu kah- . . . . Lo dr ~.. hr ·· ı feci ki ticesidir vetını batırmı.şt1r. Kansı da kendısill- n a~ şe ın en guze eşegını 

~ ~- ~..:.~U:tt -ır : . den kaçıp bir Sôförün metıes~ olmuş _ seçmek üzere bir müsabalr.a yapılmış, 
..-un • r . ~ ı~ _ 'lii • ve buna iştirak eden 60 eşek arasında 

bilen Irak, han ve Efganistan, Türkiyeyı tur. Esti tüccar o zamandanben, na - f kir bir. .1 . .....,L . . . .. b' 
koııımak esbab 'besil a aı enın .lllU.Ae ısımn eşegı ı -

:: =~1:t~;1::ı::f~e~';!7ş-:: :~:ir kaç para kopar~~~~yes:ı: rin~iğibokauanmıştır. M~w1:. abt. otolarbarak 
'k'd b' d f" ı .1 .. 1.... be eşegm ynuna gayet sus u ır , 

l:ın bir kahraman gibi görürler. Türkiye kı ı e alır ..J~"-tanşo or e --;;~~t' ve.di ş on bir yular, sırtına da kadıfeden, altın 
de onlı;nn aTUUıdaki bu vaziyeti ile müf- uruş uıA sonra P gı yor - işlemeli bir semer takılmıştır. 
tPhirdir. muş. u:L ,. f d' · d · b. d 

* 
-.ıae ın e en ısı e ganp ır a am-

Aldığını içkiye veren adam, nihayet 
bir gün şorore karmnı satın almaSJnı dır. Düğme merakl:sıdır. ve elbisesin-

lmnlanıın pakt, resmi bir vesikadır; 

fakat böyl'* wsikr.ya lüzum bile olmak
m:m bu pekt ~ok.beri bu dört mille
tin kalblerirde en kuvvetli bir ahd ha
linde imza lanmıı bıbunuyordu. Uzun za
man Pmperyalist medeniyetinin tazyiki 
altında ya~amış olmaktan mütevellit bir 
uyanıklıkla bu dört mHlet, menfaatleri
nin birbirlf>dai tutmakta ve bütün kuv-

teklif etmiş, şoför de artık bık:p usan- de tam 1 SOO tane düğme vardır. Kan -
dıiı için bu teklifi kabul eylemiştir. sı, bunlann kopanlarını dikmeğe yeti-

şememektedir. 
Uzun boylu bir pazar!ıktan sonra tüc -
car karısını 700 ü peşin, 300ü de bila
hare verilmek üzere 1000 kuruna sat
mıştır. 

Seyyar kalp 
Irlandalı doktorlar yeni bir ıııeSele 

karşısındadırlar. 

Aslan be•ll•en 
Meraklı 
Bir genç lıız 

Bu hadise karşısında, Avrupai deV· 
leUerin müstemleke siyasetieri aklı se
lim eshabmı bir hayli düşündürse ge
rektir. 

Vakıa en geniş ve şamil manasile 
hokkabazlık ve hokkabazlar, her uı "' 
man ve her yerde politikaya kanşmı~ 
ve ön safta - maalesef - yer tutmuş "' 
tur. 

Hemen hemen umumileşmiş olan bU 
kaideden bu hükumetin müstesna kal· 
masına da sebep yoktur. 

Yoktur amma .. ben şimdi, rnüsteın
lekelerdeki biçare hemcinslerimizin, 
medeniyet namına chokkamn altma• 
gitmiş olan zavallı istiklallerini, hüvi• 
yetlerini acı acı gözönüne getirere1t, bif 
insan sıfatile müteellim oluyorum. 

Yirminci asırda, Çiçekçi oğlu şakirt· 
lerini, milletlerin mukadderatına ha • 
kim kılan zihniyeti nasıl takdir ede • 
yiın? 

Güneş çarpmasına karşı 
yegane çare : Is/anmak 

Şu görd~üz mektepli~ k&z Biz lstanbulda gölgede Jl ü geç • 
asJaıı_ yavrum hesltmeje meraklıdır. meyp sıcaklardan fikiyet edip dur&r 
hergun, hayvanat bahçesine Jidm" ve yonız amma, Cenubi Amerika eyalet -
aslanları aeyıeder. Evinde de hmasl Jeri halkı gölgede 41 dereceyi bulan Jıa 
bir kafeste alan besleyen gaaç kız, raret altında nefes bile alamıyorlar. 
son günlerde fipnan1•mw 1-th Bu eyaletlerden wbiri olan Teks~'dl 

ya yan sıcak dalgası topragı cehennemı bit 
aslan yavruJarını sıkı bır perhize tabi fiddetle yalıyor ve halk ne sokaklad 
tutmuştur. çıkabiliyor, ne evlerinde oturabiliyot

Düngagı bir saatte 
İşlerin durması, balkın atıl kalına .. 

sı ve bilhassa güneş çarpması vak'alr 
rının ziyadeleşmesi tehlikesi ~ 

dola,abilen böcek/ da kalan Teksas belediyesi derhal bal"' 
. _ ka sokağa çıkmaları emrini veriyor, ~ 

A~erı~ mutehassıs tayyare mü- hayretle, şaşkınlıkla, merakla evlerin 
hendıslennın ortaya attıkları yeni bir den ayrılan insanlar karşılarında şeh -
mesele Sam Amca'nm memıetetmde rin bütün itfaiye gruplanm buluyor ' 
bir hayli münakaşalara, bir yığın alay- lar. İtf~i!e efradı su h~rtumlarını h:,; 
lara vesile oldu. ka çevınyor ve herkesı baştan aş 

Vf'tlcrile birbirlerine Y.rılmakta olduğu
nu anlamış bulunuyorlardı. Bu kadar de
rin bir kanaatin mahsulü olan bir pakt, 
1azıiı bir ,.~b halinde imzalanmış ol-
5' da. olmasa da guıe en kuvvetli bir mü
tekabil taa1'ı.hüt, bir 'icdan ve şuur taah
hüdü okrak kendilitinden ya~y1eaktı. 
Fakat, bir taraftan Türkiye Cumhurrei
ainin idaresi altında inkişaf eden münev
wr w fUDl'la si.JaaE:t, diğer taraftan ha
nın büyük Şehinşııhı tarafından temsil 
eıillen prlrlı kiyaseti ve nihayet Irak ve 

Hadise duyulunca herif yakalartmış 
ve Kopenhag mahkemesi tarafından 

8 ay hapse, iki sene müddetle ağzına 

içki koymamağa mahkiım edilmi~tir. 

Kendilerine gelen ve kalbinden şika
yet eden bir hastayı muayene ettikten Mühendislerin ortaya attıklan şey 

ıslatıyor. 

Blllgor muaanın ? 
--·--------·--·-.. -·------.. -...... ·-····--..·----
rinin m,laıdıtını tfÖldEl'ell bu nümayife. 
bu sevinç tezahürlerine Türk milleti de 
Lütün kalbi1e i§hrak eder ve bu netice-

ve varmı~ olan dört millet büyüklerini 
bütüıı Af'llmiyeU ile takdis eyler. 

lfulaiUift Birgen 

sonra, bu hastanın kalbinin !.eyyar ol- Küomya isimli b ir böcek ve bu böce
duğunu hayretle görmüşlerdir. Yanlış ğin muhayyiriilukul sür'atidir. Bu bö
okwnuyorsunuz, Jarnes Hynd adlı has· cek daima zikzaklı bir şekilde uçmak
tanın kalbi, tabii vaziyetten tamam 6 ta ve saatte ısoo kilometre gitmekte 
pus inhiraf etmiş bulunmaktadır. imiş. Mühendislerin iddiasım göre, 

Doktorlar ameliyat ve tedavi ile, bu hayvan hattı müstakim üzerinde uç -
kalbi üç pus geri almıya muvaffak ol- tuğu takdirde dünyayı bir ızaatte dola-
muşlardır. ~abilecektir! Ne elersiniz? 

İSTER 1NAN İSTER İNANMA! 

1- Figa•o gazdcsı dünyanın hangi~ 
rinde çıkar ve kaç sen~lik pzetıedir? 

2 - Meşhur Yunar. filozofu Epi' 
kaç yaşında tlmüştür? 

3 - Fonograf ne zaman ve kimin ~ 
tından kesfedilmiştir'? 
. - (Cncıplan Yan"' 

* Dütıh Stıclleritı c...,.ıan: 

1 - Norveçte topr&k ldlmlaett'e ~ 
Elpn mil!etlerinin büyük hiikümdarları, 
miDetler uumda kalben içilmiş dostluk 
udmı devlet miunnsillerinin imzaları 

tle de tıeytt etmK isteırJşlerdir. Yapılan 
n ,mi bir iftir; fakat. yalnız şeklen! 
ip eası ftndiliiinden zaten olmuş bit
mit baluımyordu. İran ile Irak ve Efga
.nistan araSJndalri son küçük ihtilaflar da 
hıJJedilip bittikten sonra, artık, ebedi 
dllltlut misakı meselesi tahakkult etmiş 
demetti bu ciefa T.-hranda yapılan şey, 

İktisat Vekileti m~stahsil ;le müstehliki dojrudan doj
ruya temasa geSirmek suN-tile t.ayc.tın bfraz daha ucuzlatı
lab:leceji:-.i düşündü. Bu gay<.ye nasıl \•nnlabileceğini an
latmak üzere belediy~ltrle t!1·-.ret odalarına birer tamiaı 
yolladı. bn tam:mde .Je mahalH l(azetcierde cDoğrudan doğ
ruya sıp.:ar~ serlevhı.sı altında ~ apılacaJı: ilinlal'm vereceti 
fayda üzrrınde t>hem:oiyetle (i!,ırdu. Bu teşebbüsü takdir et
memek ve muvaffak! vet verim'. sini temenni etmemek müm
kim olc.r:ıaz. Fi.ıhakiu ticaret ve ~anayide muvaffak olmak 

7 kişiye di;şer. 

için ilk ~rt iyi nl81 çıkarnıak ıse, ilnnci prt ta bu iyi :malı 2 - M:ırthov ismi milittlD evvel .,t, 
n:ılka tamtmak için fazla reklam yapma'ktahr, fakat biz iyi yılında Yımanilerle İranner arasın~ 
maldan ziyade, ucuz mal ç~k!lr:nak kaidesinin sari -bir has- Marathon mevkiinde vukua gelen 
talık haline gelmış olmasına bakarak, diler taraftan da rek- muharebE:den kalmadır. Bu mahar~ 
lim silahının mem!el-etimizde yıllardanberi ancak adedi Yunaniler ga!ip gelince bir Atinalı aP""."'. 

mahdıJt bir kaç düz'ne ticarethane tarafından kullanuı.u&1u.iıll Marathonjan koşarak Atinaya bir ınef 
olduğunu düşünerek İktis2t Veületir.ın ortaya koyduğu dana gelmiş: cSevinıniz, cengi kazandı* 
hakikati anlatmanın kolay olabilettjinr inanmıyoruz, fa- ;:iiye bajıı-mış ve dü.,ccüp ölmiiftür. O -~ 
kat ey okuyucu sen: mandan bugüne kadar bu isim büyük 111"" 

1 ST E R i NAN l S TER l NAN M Al 

~neak prhn tesanüdünü, yakın Asya 
r.ıemleketl'rinin dostluk ve kardeşlik 
rluygulanr.~ resmen kyit eden bir nü -
ma visten ı baı ettır. 

Ş:ırk m: ietleri i~ln yeni bir tarih dev- L--------------------------------------------------------------------------------' 
.. 

koşuya veriltn bir isim olarak kal~ 
3-Almanyanm meşhur Rayştag 

iisi 1806 d:ı lurulmuştur 



ıo TMnrmız 

Bir aylık vergi tahsilatı 
30,764,300 lirayı buldu 

Geçen yılın ayni ayına nisbetle bu yıl tahsilatta 
1,882, 57 4 lira bir fazlalık var 

Ankara, 9 (Hususi) - Maliye Vekaleti 1931 mali yılının ilk ayında 
)'apılan devlet tahsilatını tesbit etm istir. 

Haziran tahsilatı 21,252133 lirası~ yeni alacaklardan, 3,512,161 li· 
""'' esk · l l ' ·· ı · d 1 a aca llardan olmak uzere 30.164,300 ıra ır. 

936 Yılının ayni ayına nazaran butahsilat 1,882,574 lira fazladır. 

U ~------~ 

zak Şark hadiseleri 
bir türlü halledilemiyor 

Sovyet Rusya hududu geçecek Jepon askerlerinin 
her türlü vesaitle tardı için kıt'alara emir verdi 

ha~o. kova 9 (AA.) - Havas ajansı mu
ll ırır. der: Bolchoi hadisesi üzerine 
le~; ı~c Japonya aıasmdaki münasebet-

B ~ e~ıd~n gerginleşmiştir. 
Ot · .L~.tvınof, Japon sefiri B. Chigemitsu 
re ~oruşmJştür. Burada söylendiğine gö. 
!'<.!~ ovyet. • Mançuko sınır hattı, kat'i su
ark· tPsbıt edilmedikçe bu hadiselerin 

'"'l:ıl kn " • li ,ı:.urnıyccektir. 

b'r ~du~u tcıhdid etmek üzere, muhtelit 
t:ırai~ın:~yon tayini hususunda Sovyetlcr 
hiıı: dan yapılım teklife, Japonların 
tl'ıakut <'evab vermemesi esefle karşılan-

Jdır. 

C Yeni Japon kuvvetierl 
tild~anghai 9 (A.A.) - Tokio'dan bildi
tne~g•ne göre, garbi Japonya ordusuna 
ı'-'re S~b bir fırka, Çine hareket etmek ü
sund tlır bulunmaktadır. Japon ordu
rn111t a ! bütGn mezuniyetler kaldırıl-.. ır. 

l> Son ~arpısmalar 
Fah~klrı 9 (AA.) - Salahiyettar resmi 

·Y 'Uerın siir'atle muharebe sahnesi-

ne gelrneleri üzerine, bu sabahki çarpış
ma pek kısa olmuştur. Yapılan uyuşmaya 
tevf;Jrnn J:ıponlar Yungting nehrinin sol, 
Çinliler de sağ sahiline çekilmişlerdir. 

Milisler, Çin kıfalarının tahliye cttik
lt'ri şeh!rleri işgal etmişlerdir. 

Mütareke ... 
Tokya 9 (A.A ) - Pekinden Domei a

j<msına blldirildiğine göre şimali Çinde 
akdedile:ı mütarekeye şimdi iki taraf da 
riayet etmektedir. Çin kıt'aları cenub is· 
tikaınetindl'ki demiryolunu tahliyeye 
başlam:şbrdır. Hadiseye dostane bir hal 
çaresi bulunacağı sanılmaktadır. 

Moskcva 10 (Hususi) - Bay Litvinof 
.Tapon sefirini davet ederek son zaman -
larda tekP.rrür E:den hudut geçme ve hu
dut üzerinden uçma hadiseleri hakkında 
da hükfunf'tinin nazarı dikkatini celbet
mesini rica ctmış ve Sovyet hudut kıt'a
lannın, hududu geçecek Japon-Mançuri 
askerlerinin her türlü vesaitle tardedil
meler ih.lkkında kst'i emir aldıklarını 

il5.ve etmi~l:r. 

F i {is f inin ~&ıtında 
Taksimine karşı Beş çocuk 

~·ü;~~dr~ 9 . (Hususi) - Filistin Arap 
rnutee u·kornıtes, FiEstinin taksimine 
Arap \!:k .. raporun neşri münasebetile, 
Yan ukurnd::ır.arına hitaben bir be -
edn:nrne neşr~tmış ve raporda clcrpiş 
tavan ınkısamın önüne geçmek üzere 

Bssutta bulunmnlarmı istemiştir. 
dileneran~aı:ıed!! yapılması tasavvur e
hin A aksırnın adilane t)lmadığı ve 300 
rakt r~bın Yahudilere bırakıla..:ak top
ta.ks~ alacaklan söylendikten sonra, 
le edı1:1'11 teşebbüsüne kuvvetle mukabe-

ı ec •· !\ıt egı de ilave olunmaktadır. 
tabk·:verayi Erdün Emiri Abdullah, 
sede~ kkomisyonunun raporundan bah
tnatı e .Y~P!lması teklif edilen taksi -
Çar~: Ftlıs~ın meselesinin en iyi hal 

ı 0 dugunu söylemiştir. 

~aliye Vekili yarıı. 
vrııpaya gidiyor 

Ankara 9 F'uat A ' (Hususi) - Maliye Vekili 
tile 

01 
gratı bu :o:abnh geldi. Vekalet işle-

bı•ıa : gu~. oldu. Ak§&m ekspresle İstan-
ond... Pn:Gar .. .. d . . • 

Purıa A · ' gunu tc avı ıçın va-
vrupaya gidecektir. 

D . 
ern.ryolları halk t:caret 

biletleri 
Ankara 9 (R • 

lniry!Jlla . ususı l - Devlet De -
ik. rı ıdaresı on b .. l"' b' . ı nylık h lk . e~ gun un:, ~r ve 
dıdc.>n so a tıcaret bıletlerinir. şiın -
C nra ahnd·i» t 'h • Unun se h • 't"t· arı ten de~il, yol-

Havana 9 (A.A.) - El Pueblo gazetesi· 
nin verdiği malumata göre Sora köyün
de Manyevega adında bir köylü kadını 
bir batınde ve doktor müdahalesi olmak
sızın rlört erkek ve bir kız çocuk doğur
muştur. HE>psi hali sıhhattedir. 

Anharada motlJrlü 
Tayyare mehtebi 
Açıldı 
Ankara 9 (A. A.) - Ankara motörlü 

tayy&recilik mektebi bugün hava kuru -
mu genci merkezinde yarbaşkan Feridun 
'Oirintekin'ın bir nutku ile açılmıştır. 

Mektebin tedris müddeti üç aydır. 
24 ta1c>besi vardır. Mektep turizm pilot 

J!sansı verecektir. Mektebe C brövesi al
mış olanbr kabul edilmektedir. 
Türkkuşunun Kütahya şubesi de bugün 

merasimle açılmıştır. 

Almanyada heyetimiz 
Şerefinezigafet verild 

Berlin !) (A.A.) - Hariciye müsteşa
rı Von Mackensen, Alman - Türk ticaret 
müzakereleri munasebetile bugün Türk 
heyeti murahhasası şerefine bir öğle zi
yafetı vermiştir. 

Komiserlik imtihanlarına 
,Girenlerin evrakı 
Tetkik ediliyor 

baren on y: a.c. baş~adığr tarihten iti -
rak he eş gun, hır ay ve iki av ola-
tır. sap ed.lmesini kararla~tır~ış 

Ankara 9 (Hususi) - Emniyet Ge
nel direktörlüğli komiserlik imtihan1a

- rına girenlerm evrak: buraya geldik -
çe tetkik edilecek, eskiden olduğu gibi 

Alman Hariciye N bütün evrakın gelmesi beklenmiyecek-

h
. azırı Londraıa tir. 
ıç gitmiyecek 

Londra 9 (Hu~ ") 
~:ı. tarafına :;usı - Aiman hüku-

Yunanistan da 
YıJdırın.adan ölenler gore, hrtricı .:n re.:.mer. hildirildığine 

e\t'veıce nı ~ - nazırr Fon Neurath'ın Atina 9 (Hususi) - Makedonyanın 
bir edilen ~r~er olan ve bilahare te- muhtelif ycrlerinae yağmur ve bora 
:Vasi Şartlar a~ı r~ seyahati, şimdiki si- dün de devam etmiştir. 
~ldığından, bii:~u~Jı~ hiz~msuz sa- Makedonyada Vatilakos köyünde üç 

1§1ır, e gerı bırakıl - kişi ve Serez civarında da bir kişi dü-
~en yıldırımlardan ölmüştüı·. 

SON POSTA. 

Ruzveltten 
Atatürke 

(BC1$trırafı 1 inci sayfada, 

Ekıeltinı Kemal Atatürk 
Türkiye Cumhuriyeti Ba§kanı 

Ankara 

e Dört devlet misakının 
imzası münasebelile 

İspanyada şiddetli 
Muharebeler 
Oluyor 

Madrid 9 (A.A.) - Resmi tebliğ: Azizim Bay Cumhur Başkanı. Yazan: Selim Ragıp Emeç 
Madrıd cephesinde, - hemen bütün - Ahiren Türkiycde Bay Julian Bry- c:;;='ahranın Sadabad sarayında, 

Sierra mıntakasmda muharebe devam an tarafından nlınnuş olan filmi, bir U Türk, Irak ve Efgan devletleri 
etmektedir. Yeni mevziler işgal ettik. kaç akşam evvel, Ucyaz evde seyret - arasında imza edıldiğı haber verilen 
Asilerin Usera mıntakasında yaptık - tim. Nisbctcn kısa bir zamanda mcyda- dört taraflı ademi tecavüz misakı her 
ları şiddetli bir h.ücum~ dı:!ettik. na getirdiğiniz pek çok şayanı hayret hangi bir siyasi hadiseyi tahtim ctmek-

Aragon cephesı. ::- ~Jr gun .e~el bu Jıususntı görünce hissettiğim şevk ve le kalmıyor, aynı zamanda, şarkta asır-
mıntakada zaptett1gımız mevzılerı mu- heyecanı size arzetınck istedim. lardanberi devam ede gelmiş olan bir 
hafaza ettiğimiz gibi Nasyonalistlerin · t' d "t k b'l .. t ·ı 

Kıymetli şahsiyetinizin, evinizde ve vazıye ı e, mu e ·a ı en gos erı en 
bir hücumunu da püskürttük. h" .. · t · d h 11 t · 1 plajda küçük kızınız ile oynarken çe • usnu nıye sayesın c u e mış o u-

Hava muharebeleri kilmiş olan resim1crini seyretmekle bil- yor. Böylelikle bu dört devlet, yekdığc-
Madrid 9 (A.A.) - HükUmet tayya- hassa bahtiyar oldum. Bu, sizin ve be- rine. karşı. hududlarının ma~uniyetıni 

releri dün büyük faaliyet göstermişler, ııim bir gün birbirimize miilaki olmak tesbıl etmış .oluyor ve şarkı, ıstcr. daha 
sabah saat 9,30 dan akşam saat 20 ye kt ste se gaı·ptan gelebılecck fırsatını bulaca,,.unız ümidini bende şar · an ve ı r 
kadar bombardıman ve kec:if uçuşları .. ' ı 'f k .. • rla na karşı gayı·ı· mü "' bir kat daha takviye etti. o an nı a ruzga rı -
yapmışlardır. essir bir bale koymuş oluyorlar. Bu, 

V 'll F d C t"ll t·· 1· Nndı"r olan istirahat zamanlarımda, ı a ranca e as ı o mm Ma - çok mühim ve çok mes'ud bir hadise-
sında hava muharebesi olrr.uş neticede bana göndermek lUtfunda bulumluğu· dir. Hele bu muahedeyi imza edenlerin 
iki asi ve bir hükumet tayyaresi d=:tş - nuz Tiirk posta pullan kolleksiyonunu arasında Irak gibi daha dün Osmanlı 
müştür. Bundan başka hükumet tı.y - seyretmekteyim. Bunlar üzerinde rcs· İmparatorluğunun eczasından bulu -
yareleri Segovi tayyare meydanını bom rnedilmiş olan manzaralan, bir gi.in, nan bir memleketin bulunması, gös
bardıman etmişlerdir. Burada 7 asi tay kendi gözlerimle görmeyi ümit ediyo - terilen iyi niyet sayesinde neler yapa
yaresinin tahrip edildiği zannedilmek- rum. bilmenin mümkün olabileceğini anlatı
tedir. Samimi saygılar ve halisane tcmen· yor. Bu arada İranla !rakı uzun boylu 

lktısat Vehill 
Anharaga dönüyor 
Ankara, 9 (Hususi) - İktisat Vekili 

C'elal Bayar pazartesi günü buraya dön
müş bt.lunncaktır. 

Vali Vekilinin 
Bir tavzihi 
Baı:ı gazetelenle çıkan bazı neşriyat üze

rlbe Vali Vekili Bay Şiikrii Sökmen Siier'den 
111 tezkereyi aldık. A7Jıen ne,redlyonız: 

İki gündenberi İstanbulda inUşar eden 
gazetelerde bana izafe edilen bir takım neş
riyat görmekteyim. Gazetecilerle vaki olan 
temasımda mfinhasıran tifo hastalığı hak -
kında alınan tedbirlerden bahsettim. Bun -
dan başka hiç bir me\'zua henüz temas et -
miş değilim. Buna rağmen gazetelerde bu 
beyanntıma ilave olarak şehri pis gördiiğüm 
yolunda ve buna mumasU bazı yazılara te
sadüf ettim. Beyanatım şundan ibaretti. Ha. 
klkatın anlaşılması için aynen tekrar ediyo
rum: 

cTifo hastalığı şimdiye kadar efkürı u 
mumiyeye aksettirilen şekilde tehlikeli bir 
manzara arzetmlyor. Şehrin bütün suları 

temizdir. Bu bizim lçln ferahlı bir neticedir. 
Eğer temiz olmasaydı ilk miicadelemi~ bu -
nun üzerinde tekasüf edecekti. Bllhassa tcr
kos suyu membaı ayrıca tennl tathlrata ta
bi tutulduğundan çok temizdir. 

Hastalık temas suretlle bulaşıyor ve E -
pldemik bir manzara göstermiyor. Binaen
aleyh halkla do~rudan doğruya temasta o -
lan satıcıları mecburi aşıya. tabi tutmak su
retlle bu hastalığın nakil yolunu dn önle -
mek tedbirlerini alıyoruz. Bu icraata hal -
den başlamış bulunuyoruz. Hastalığın te -
mas yolu ile geçtiğine nazaran halkın da bu 
husustaki mücadeleye yardımcı olmnlannı 
ve alış verişte temiz vasıtalara dikkat et -
melerlni faydalı ve müessir görmekteyiz. AIA
kadar komisyonun tavslyelerlnl dikkatle ye
rine getırmeğe çalışıyoruz. Bu meyanda \l -
mumt helli temlzllk iflert gibi ihtiyaçları da 
bertaraf etmek yolundaki tedbirlerlmlze de
vam edlyoruz,ıı 

Bu beyanatımın haricinde bana atfen ya 
pılan n~rJyatm hakltata uygun olmadığını 
bildiriyorum. ........................................... 

Bu çantaların içinde ne vardır, dersi
n;z? Tahmin edemezseniz, yahut tahmi
flinizin doğru olup olmadığını anlamak 
isterseniz 6 .ncı sa'J,•faya bakınız! 

nilcrimle işgal eden ve ayıran Şattülarap mcse-
Vefakannız lesinin halledilmesi de, ayrıca kayde-

Franklin D. Roosevelt dilmek lazım gelen yümünlü bir ha
disedir. Eğer yarın, bu mısaka Suudi 
Arabistanı ve Maverayi Şeda imareti 
de iştirak edecek olurlarsa, esasen ka
mil bir eser olan bu anlaşma, büsbütün 
kıymet bulmuş olacaktır. 'f evazua aid 
büyük hisseyi de hesaba katmak şartile 
bu eserin meydana gelmesinde Türk 
Cumhuriyetinin ne derece :müessir bir 
rol oynadığını inkar etmiye hacet yok
tur. Barışın, bölünmemek lazım gelen 
bir bütünlük olduğuna iman eden 
Türklük, bu kanaatledir ki garpta ol
duğu kadar şarkta da aynı israrlı say ile 
çalışmış ve bugün, umumi meserret 
doğuran neticeyi elde etmiştir. Bunun
la ne derece iftihar edilse yeri
dir. - Selim Ragıp Emeç 

Ekselan• Franklin D. Rooıevelt 
Amerika Birlcıik devletleri 

Bcqlıanı 

Va,ington 

Aziz!m Bay Cumhur Ba,kanı, 

Ahiren Türkiyede Bay Julian 

Bryan tarafından alınmıı olan fil

mi seyretmekten duyduğunuz 

memnuniyeti bildiren 6 nisan 1937 
tarihli lutufkar mektubunuzu ha
kiki bir aevinç ile aldım. Mektu

bunuzda, ahvalü §erait müıaade 

eder etmez, birbirimize bir gün 
mülaki olacağımız ümidini de iz-

har buyuruyorıunuz. 

Samimi duygularınızdan ve mo
dern Türkiyede elde edilen terak

ki hakkındaki takdirkar teli.kki
nizden dolayı size fevkalade mü
te,ekkir olduğuma inanmanızı ri
ca ederim, Bay Cumur Ba,kanı. 

Bu fırsattan istifade ederek A

meriks Birlcıik devletleri hakkın
da hayranlığımı tekrar bildirmek 

isterim, hilhassa ki bizim iki mem
leketimi'l, umumi sulh ve inıanlı
ğın saad~tini istihdaf eden ayni 
ideali gütmektedirler. 

Size bir an evvel mülaki olmak 

benim de samimi arzum olduğun
dan harikulade itler yapmıı olan 

sevimli ve kuvvetli phıiyetinizi 
Türki}ede 11elamlıyacağım güne 
ıabınızlıkla intizar ediyorum. 

Samimi saygılar ve halisane 
temennilerimle vef akarınız 

K. Atatürk 

n-Sabahtan Sabaha: 

1 

cArzı Mev'ud, parçalanıyor!. 

Kayıp kadın 
tayyareci den 

ümitler kesildi 
Londra 1 O (Hususi) - Dört giin -

denberi Büyük Okyanusta kaybolail A
merikalı kadın tayyarec1 Earhart, ya -
pılan bütün araşurmalar:ı ra~men he
nüz bulunamamıştıl'. 

Artık bütün ümitler kesilmiştir. 

lspanyollar bir lngiliz vapurunu 
topa tuttular 

Londra 9 (Hususi) - Santandere 
gitmekte olan İngiliz cGoldonia» yi.tk 
gemisi, İspanya kara suları içinde ol -
duğu halde 5.si harp gemileri tarafın -
dan topa tutulmuştur. 

«Goldonia» ya isabet vaki olmamış
tır. 

Sümer Bank Umum müdürü 
Ankara, !) (Hususi) - Sümer Bank U

:num Müdürü Nurullah Sümerin Avrupa 
seyahatine çıkacağı haberi asılsızdır. 

Arzı Mev'ud 

Türk' silahları altında yüzlerce yıl c;ükCın içinde mukaddes hatıralarile 

mes'ud yaşayan Arzı Mcv'ud büyük harple ber<ıber dini, törihi bütün bağla
rında"\ çözüldü. Kenan diyarı siyasi ihtiras dalgalarına kspıldı. Katolik ve 
ortodol~ mezheblerinin Kamame mabedinde çarpışmalarından fışkıran siyası 
şimşeklere eskiden Türk süngüsü pa; atoner vazıfesi görürken harpten sonra 
bu hizmeti protestan kilisesinin ha rnileri deruhte ettiler. Fakat Camii Ömer 
etrafıııda toplanan Arap kütlesi, Beytülluhimde dua eden hıristiyan cemaati 
·ve Kudüs tepelerinde yerleşen Musevi kolonisi cFilis1in• ba)Tağı altında 

kayncşamadılar. Alınan topraklarından sürillüp çıkarıla"\ m~'.nevver Yahudi 
kütlesinin Arzı Mev'udda tekasüf etmesi de bu ge~imsizliği kızıştırdı. Her 
işi radikal halletmek usulünde muvaffak olan İngilizler arzın bu en netameli 
parçasında sükiıneti temin için bir çare buldu!ar. Arzı Mev'udu Yahudilerle 
:Araplar arasında taksim etmeğe karar verdiler. 

Bu taksim tar~hte en kanlı toprak diye işaret edHen bu arz parçasına saadet 
ve süb1n getirecek mi? İhtimal ve:ilemez 

Çünkü bir zamanlar İsa1 Musa ve MuhamıY1et evladların•n boğuştukları 
bu sa~ada bugün de zengin ve uyanık Musevi ile fakır ve cahil Arap çar
pışacaklardır .. Yahudinin hulUl ve istHô. kudrc+i Arabın gurur ve azameti ile 
karşıhıştıkça gene kan dökülecek ve Arzı Mev'ud dünya sulbünü yarın da 
tehdi.i edecek b!.r şuriş ve iğtişaş menbaı olm~kta dev&m edecektir. 

Bıir1ıan Cahit Morkaya 
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facianın tüyleri Bu yıl yeni den Haliçteki 
ürpertici taf silitı 1 O cami 

Üç genç kızla bir ıenç erkelin botulmalarına sebep 
olan kazayı ıarenler neler anlabyorlar ? tamir edilecek 

Akrabalar arasında bir 
meydan muharebesi 

Haliçte üç ı•nç kızla blr IU9 er -
keğin ölümüne sebep olan facia etra -
f:ında yeniden tetkikat yapıldı. Yeni .,_ " 
den şahit dinlendi. Yeniden ifadelere 
müracaat edildi. 

Yedi akraba kahvede birbirlerine girmişler, içlerinden 
biri yaralanmış, şimdi mahkemede hesaplaşıyorlar 

Azapkapıda Sadık ağanın kahvesin-j ziz de, Mustafanın kardeşidir. Dur~u • 
de birbiriyle akraba olan 7 kişi arasın- sunun bıçaklamasına sebep, budur 
da çıkan ve Azizin bir kaç yerinden ya- belki... 

Anlaşılıyor ki hadiseyi en yakından 
görmüi olan, bedbaht genç kızların 98-
lıştıklan fabrikada müstahdem hasta 
bakıcı hemşiredir. 

ralanmasile neticelenen kavganın du- Reis Refik Onay suçlu Dursuna !.OC

pışmasına Ağır ceza mahkemesinde du. O da bir şey yapmadığmı söyi;ve
dün bakılmıştır. rek, cürmünü inkar etti. Sonra, o ger 

Adedi hayli kalabalık olan suçlular şahitler dinlenildiler. A7.iz aldığı yara
fUillardır: Bekir, Mustafa, Dursun, Ah- lardan, sol kolunun halci rahatsız bu • 
met, Sadık ve oğulları... lunduğunu iddia ediyordu. Bu hemşire diyor ki: 

- Ali Hikmetin kullandığı 3238 nu
maralı sandal, öyle söylendiji ııibi Has 
köyden değil, genç kızların oturmakta 
oldukalrı Balattan hareket etti. Geng 
kızlar sabahleyin 7 ye çeyr~k kala ha -
reket ettiler. Sandal tam açılmak üze
reydi ki Mezbahada çalışmakta olan 
Hüsamettin isminde bir genç adam ko
ş:ı koşa gelerek kendisinin de alınma -
sını rica etti ve sandal bu şekilde 9 ki
şi ile sahilden uzaklaştı. 

Dünkü celsede bazı şahitler dinlenil- Duruşma, Azizin sol kolunda bir fı-
miş, şahitlerden kahveci Mehmet, ha _ rıza kalıp kalmadığının tabibi adli ına
diseyi şöyle anlatmıştır: rifetile muayenesi ve diğer şahitlerin 

_ Akşam saat 8, 8.5 sularında, kah- celbi için, başka bir güne bırakıldı. 
vede oturuyordum. Sadığın kahvesin - Fener köyündeki vak'anm 
de .. çünkü, ben orada çalışırım. Bir a- muhakemesi 
ralık içeriye Dursun girdi ve birden -
bire Sadık ağanın oğlu Azize Iıücum 
ederek, rastgele bıçaklamağa başladı. 

Hem bıçaklıyor, hem de: 

Ben ikinci bir sandal ile onları ta -
kip ediyordum. Kazaya uğrayan ıan -
dalın önünde de diğer bir sandal var
dı. Eyüp fabrikasına doğru yol almaya 
başladık ve işh~ tam bu sıradadır ki 
cŞahini Bahri• adını taşıyan motörün 
bize doğru gelmekte olduğunu gördük 
ve bağırmaya başladık. Motörbotun 
mürettebatından biri olan Aziz sesi -

Boğulanlardan Fani 

Mezbaha ile iütlüce iskelesi arasın
daki çeşmeden bir kaç deniz askeri su 
alıyorlardı. Gürültüyü işitince baktı -
lar, kazayı aördüler ve hemen sandal
larına atlıyarak koştular.. vakit çok 
aeçti, dört kiti bolulmuştu.> 

Tamir edilecek camilerden Yakup ağa 
camiinin bugünkii hali 

Evkaf idaresi bu sene 180 bin lira 
sarfederek yeniden İstanbuldaki cami
lerden btr çoğunu tamir ettirecektir. 
Bu maksatla Evkaf idaresi mimarları 

BoiuJanlaruı aileleri .. 
mizi işitti: Müzeler Umum Müdürlüğü ile temasa 

- Ne var, ne oluyor? Boğulanlardan Eliza günde 80, Fani geçmişlerdir. Müzeler idaresi tamir e-
Diye sordu. Bu sırada motör 3238 yüı kuru, yevmiye alıyordu ve 5 sene- dilecek kıymetli abidelerin ne şekilde 

ı andalın üzerine do:ıh-ı· yü - denberi fabrikada çalışıyordu. Boğu - tamir göreceklerine dair her cami için 
numara ı s .. ~... 1 ·· ·· ·· k R b k · t d' 

- Sen hala burada mısın, hala yaşı
yor musun? .. diye, bağırıyordu .. Azi -
zin: 

- Yetişin, yangın var, diye hayklfa
rak, dışarı kaçması üzerine. babasına 

hücum etti. O da, bir sandalye kaparak, 
kendini müdafaaya çalıştı. Aziz dışarı
da, aldığı yaralardan, derhal yere yı
kıldı... Hadisenin sebebini pek iyi bil
miyorum ... Fakat sanırsam, Mustafa i
le Ahmet dışarıda kavga etmişler .. A-

Poliste: 
rü ordu. Sandal da kaçmaya çalışıyor- an uçun~u ız e .e 8 ıse .?m ye ı s~- ayrı ayrı keşifler yaptırmışhr. Bu ca -

d Y nedenberı bu fabrikada mustahdemdı. milerden bir kısmı geçen sene tamir Bir tramvay bir arabaya çarptı u. 
Bir an içinde motbrün sandala çarp- lf görmüştü. Bunlardan geçen sene ta - Kasımpaşada oturan yük arabacısı 

tığını, sandalın parçalandığını, içinde - İlAve edeldim: Bu biçarelerin yarı ~i:leri ikmal edilmiyenl~rin .tamirle- Şevket, çift atlı yük arabasile Cum -
kilerin denize yuvarlandıklarını dtth - sakat bir babalan ile kiıçük bir kız kar- rı ıkma.1 olunaca~tır. Tamırlc_1:me de - huriyet caddesinde virajı dönerken ar-
şetle gördük.. deşleri vardır ki ölenlerin emekleri ile ~am e~ılecek c~ıler, Çenb;rlı~aşda A- kadan gelen vatman Hasanın idare -

Facia sahneleri aeçiniyorlardı. tık Alı paşa, Me~ıh paşa, Lalelı, Sultan sindeki tramvay çarpmış, arabanın bir 
Selim, Ağa camii, Mahmut paşa ve Sil- ön tekerleğile beygirlerden birinin bir 

Tasavvur ediniz, motör bu çarpış - s dal anı tt ki 
rnayı rnüteakıp 30 metre ilerde dur _ an CllllD 

8 1 an.. leymaniye camileridir. Yeni tamir gö- ayağı kırılmıştır. Vatman Hasan yaka-
du, hareketsiz kal - Kazaya uirayan sandalın sahibi A- recekler ise, Sütlücede Sinanın eser - lanarak tahkikata başlanmıştır. 
dığını gördük. Uç li yaralıdır ve bir müddet çahşamıya- lerinden Babüssaade ağası Mahmut a - Bir adam elini havlu makinesine 

caktır. Şimdi küçücük evinde karısı ve ğa camii, Mercan yokuşu başında Ycı- kaphrdı 
tayfası Aziz, Ve-
li ve bir diğeri gü gocuklarile muhat olarak dinlenmek - kup ağa camii, Kasımpaşada Piyale pa- Samatyada Kocamustafapaşada hav-
vertede, lfilcayt ai- tedir. şa camii, Azapkapıda Sokullu Mehmet lu fabrikasında çalışan Hamun oğlu 
biydiler. Onun da ıöylediklerini naklede - paşa camii, Tophanede Kılıç Ali paşa Mayer sağ elini makineye kaptırmış, 

liın: camii, Fatihte Nişancı Mehmet paşa ca eli ezilmiş, tedavi altına alınmıştır. 
Biz sandalda . - Ne söyliyeyim bilmem ki? Adam mii, Alemdar caddesinde Zeynep Sul - d 

(6) kişiydik. Ka - ba§ına 100 paraya yolcu taşıyordum, tan camileridir. Bunlarla beraber Dol- Bir adam yediği köfteden zehirlen i 
zazedelere yar - 6 ıenç kızla Hüsamettini alarak yola mabahçe camiinin karşısında eski Si - Azapkapıda Üstüpçüler sokağında 
dım edecek vazi- çıktım. Mezbahanın önüne gelince bu pahi ağalarına ait çeşme, sebil ve mek oturan Yusuf oğlu Mustafa, dün öğle 
yette değildik, ça- gence çıkmasını ıöyledim. Kızları ie - tep gibi mimari bir manzumeden iba- ü~eri, Şiş~ane~e bir köftec~den dört 
resiz kırılan san - Boğulanlardan Eti2a ciktirmeyelim, dönüşte çıkarım, d~dL ret harap eser de tamir edilecek, Fın- kA~ft~ ye~ış, bıraz sonra :ehırlenme a
dalın parçalarını toplıyarak tutunabil - Zavallı gencin bir daha işine gitmesi dıklıda Molla Çe1ebi camiinin avlusu laımı gostererek Beyoglu Belediye 
sinler diye kendilerine uzattık. İçle - mukadder. değilmi~. önündeki Yusuf paşa sebili mabed ö - hastanesine kaldırılmıştır. 
rinden Hüsamettin yüzmeye çal11ıyor- Birden motörün üzerime doiru gel- nünden kaldmlıp yan tarafa naklolu - Bir çocuk parmağını torna 
du, bir genç kız ona sarıldı, birlikte su- dijini gördüm, ıüvertesinde küçücük nacaktır. tezgahına kaptırdı 
ya gömüldüler. Sandalcı ba~ından yara- bir çocuk vardı: Mabedlerin asarı atika bakımından Arapcamiinde Yemeniciler cadde -
lanmıştı. Tabii kendi canıil'n kaygısın- - Hey, ne yapıyorsun) diye bağır - pıükemmel şekilde tamir görebilmele- sinde 16 numaralı tornacı dükkanında 
daydı. ~~~un içind~ sallanan çırpınan dım. ri için Evkaf mimarları ile Müzeler çahşan 14 yaşında Mustafa oğlu Salih 
k~llar gori.ıyord':1k. Ibrahim ile Sanıu - Motör hattı müstakim üzerine gide- mimarları müştereken çalısacaktır. sağ elinin küçük parmağını tornaya 
elın ~indikleri Iveres'in sandalı iler - cek yerde sandala döndü. Ben bütün kaptırarak kestirmiş, tedavi edilmek 
l~di. içindekiler henüz denizin üze - kuvvetimle Sütlüceye tevcih ettim, fa- Mezarlıklar üzere Şişli çocuk hastanesine kaldırıl -
rınde durmakta olan kazazedeleri saç- kat beyhude, motör tam benim önüm- mıştır. 
larında~ ya~a.lamıya başladılar. Bu su- den sandala çarptı ve yoluna devam et- harap oluyor Kurumuş otlar tutuştu 
retle dort kışı kurtarıld~ .......,... ~ ,.,._ _.._ İstanbul içindeki mezarlıklar ba - Üsküdarda Ekmekçi başı sokağında 

B 
1 f 1 ti 'I ı ı k kımsızlık yüzünden harap olup gitmek Refete ait arsadaki kurumuş otlar, ge-e n z 1 n 1 a ar 1 e m eş g u o m a tedir. Belediye, mezarlıkları hiç olmaz- çen yolculardan birinin tıttığı sigara -

sa harap olmaktan kurtarmak için bun- dan tutuşmuş, yangın çıkmış, fakat it-
11 b • k • k 1 d ların mezarlık bekçileri tarafından dü- faiyenin gelmesine mahal kalmadan uzere ır omısyon uru u zeltilip onarılmasına karar vermiştir. ~rH~!mA~Lt!~K··.!:-0 .... p'"'';"'R'_l! __ T.__,..l--

Bundan sonra mezarlıklara bekçiler 5 

İktısat Vekaleti, memleketin her ta-ı Bugünlerde Dahiliye Vekaleti de bu ziyade ihtimam göstere~ekler, har.ap ol 
rafında, nakliye ücretlerinin vücuda ae komisyona bir mümessil gönderecektir. malarına. meydan vermıyecekl~:dır .. 
tirecekleri fark müstesna, benzin ve Diğer taraftan ıirketler de bu hey _ Bel:dıy~ ay:ıca her seı.1e but~esın~ 
petrol fiatlarını tevhit etmeğe karar ete mümessil gönderecekler ve beyne!- koyacaiı bır mıkta~ para ıl~ şeh_ırdekı 
vermiftir. Yalnız benzin ve petrol de- milel piyasa şartları da tetkik edilerek mezarların du~ar!a ıhata edılm~sıne. de 
polarının muhtelif şehirlerin uzak ve yeni fiatlar üç hatta içinde tesbit edi- çalışacaktır. Zmcırlikuyuda tesıs .~dıl. -
yakınlığına göre nakliye ücretleri, tes- lecektir. mekte olan asrt mezarlıkda henuz hıç 
bit edilecek eıas fiata zam yapılmak· Bu tetkikler neticesinde bilhassa bir şey yapılmamış, yal~ız ~:zarlık o -
suretile satış yapılacaktır. benzin fiatlarında tenzilat yapılacağı lacak saha duvarla çevrılmıştır. 

Y•z tem•lll•rl 

Bu akşam 
Bebek beledlr• 
Bahçeahıde 

ESKi HAMAM 
ESKi TA& 

Operet 3 perde 

Yani bu maddelerin gümrülerden 91 anlaşılmaktadır. Bir yanıın bqlan&'ICI 11-7-937 Pazar akşamı 
kışındaki gümrüklenmiş maliyet fiat - Hey'et, önümüzdeki hafta içinde top- Dün Yıldız caddesinde Halisin 21 S•lacık B•hçealnd• 
ları tesbit edilecek ve buna laruri mas- lanacaktır. Ticaret Odası, şimdiden is -

1 
. . tf v d b - -----

raflarla muhtelif şehirlere göre nakli - tihzari mahiyette malfunat toplamağa numaral ı evtıntın mu agtınf a . acat~ın A L A M 
.. l · ı kurum arı u uşmuş, e ra a sıraye ıne U il 

ye ucret erı zam o unacaktır. başlamıştır. .1 d .. d"" .. 1 .. t·· - - ır. to ıı 1 d B Sallb 
E f . b"t k .. 1· • . • . . . . meydan verı me en son uru muş ur. Buyük Aeus s a es n en ay ve 

sas ıatı tes ı etme uzere de k- Benmn fıatlan vilAyetlere bıldınlıyor -- ·---- efl Eınlnenln kızları Orhan kısa bir rahat • 
tısat Vekaleti namına Sanayi Umum İstanbul belediyeıine bir çok vili - rine dünden itibaren cevaplar verme - llZlık ve ameliyattan sonra snıe37 de vefat 
Müdürü Reşad, Maliye Vekaletinden yetlerden müracaatlar yapılarak ben - ğe başlamıştır. Bu vilayetler de ken - etml4tir. Gerek cenazealnde bulunan n ıe
Maliye tetkik bürosu Azasından Zeki, zin ve petrol hakkında İstanbulda tes- dilerine göre bir fiat tesbit ederek ken- rek taziyet beyan eden dostlara tetekkürle
Ticaret Odasından Umumi kltip Cevat bit edilen fiatlar istenmektedir. Bele - di hudutları dahilinde benzin ve petro- =zı7 beyanını Son Postanın vesatetlnden 

Nizami, İstanbul belediyesi namına A- diye, bu müracaatlara benzin ve pet - Hin o fiata satılmasını temin edecekler- er z. Atafeyi 

sım Süreyya tayiu olunmuşlardır. rol fiatlarına son şekil verilmesi üze- dir. Dündar Atustoa 

3, 4 ay evvel Silivrinin Fener kö • 
yünde, Ali oğlu Veliyi yaralamaktan 
suçlu 20 yaşında İsmail oğlu Hasanın 
duruşmasına, İstanbul ağır ceza malı • 
kemesinde, dün başlamldı. 

Suçlunun anlattığına göre hadiseye 
sebep şudur: 

Veli, Hasanın yengesinin çeşme.) e 
giderken yolunu kesmiş ve kendisine: 

- Kocana bir mektup gönderecc • 
ğim, seni bırakacak, sonra ben alaca -
ğım demiştir. 

Veli bir gece de Hasanm evine gir
miş ve hadise bu suretle vukun gel • 
miştir. 

Toplantılar : 
Sünnet düğünü 

Ağustosun 14 üncü cumartesi gllnü Şeref 
stadyomunda sünnet düğünii ~apılaco.ktır. 

Mahdut mahaller kapanmadan evvel nH'tka· 
daranın her gün öğleden sonra Şeref stnd· 
yomunda müdüriyete müracaatları. 

Liman tarif el eri yeniden tesbit 
ediliyor 

Liman idarelerinin yeni tar:f,..ıerl 
bu ay içinde tesbit Prl;· 

Ticaret Müdürü Müfit Necdet Deniz, 
bugün İzmire gidecc:n. ••• --·-·--·- ..... . ·- ·-·- . . ..... . 

PARIS SERGiSiNE 
10 Eylul de. vapu~ıa Venedik 

yolıle gıdecek grup 
Paris, Prag, Viyana, 

Peşte, Bükreı, Venedik 
Şehirlerinde otel ve yemek 

Bu grup 16 EylQlde Vl,l'de 
yapllac•k doktorlar kongre• 

sine yeUtebllecektlr. 

Acele Ediniz. 30 Temmuzda 
Venedik yolile gidecek grupta 

7 Boş Yer Kaldı 
Paris, Londra, Berlin, 

Venedik, Bükref, Hamburg 
Ayrıca bu grupta Şimal denizinde 
SU,000 tonluk bır transatlantik 
içinde Plymouth'dan Hamburg'J 
kadar 2 gUnlUk bir gezinti vardır. 

Adres : N A T T A Beyoğlu 
Teleten : 44914 

NOVOTNi 
Serin ve güzel bahçes1nde 

Her akşam meşhur 

BUDAPEŞTE BOLBOLO 
ve sevimli tenor 

BAV YUNK A 
en güzel şarkılannı okuyorlar 
Her öğleden 14,30 a kadar meş· 

bur NOVOTNl orkestrası en seçkin 
parçalar çalıyor. Tenzilatlı fiyatlar: 

Tabldot 4 tabak 75 kuruş 

D•lre • Tepeb••• 

---· ... 
Son Posta 

Fotoğraf tahlil kuponu 
lsim • • • • • • • 

Adres • • • 



.... ıo Tenınıuz 

..... 

Berg amalıl ar Bak uç a·y 1n 1n 
temizlenmesini bekliyorlar 

80.N POSTA 

(Bigada arazi yazımı 
Köylüler komisyonun 
koyduğu kıymetlere 

itiraz ediyorlar 
Biga (Husust) - Bir aydanberi köy

lerde 3 koldan arazi yazımı yapılmakta
dır. Yazımın bir yılda bitirileceği anla
şılmaktadır. Bina yazımı komisyonu 
reisi Ahmet Uygun toprak yazımı ko
misyonuna tayin edilmiştir. İkinci ve 
üçüncü komisyon reisliğine de Zahit 
ve Sami tayin edilmişlerdir. 

Burada toprak ve bina kıymetleri 

Sayfa S 

Yu r d da k ·ü ı tü r hareket 1 er ı 

düşüktür. En mahsuldar ve en iyi yer· İzmir, (Hususi) - Bu yıl kız lisesinden 38 talebe mezun olmuş, bunların 
lerin dönümünü 15 liraya almak müm- içinden yirmi dokuz talebe olgunluk imtihanını da kazanmışlardır. Olgun
kündür. AIAkadarların iddialarına gö- luk imtihanını kazananların yirmi ikisi edebiyattan, yedisi de fen'den mezun 
re komisyonlar yüksek kıymet takdir olmuşlardır. Son sınıfta 16 talebe eylOl yoklamalarına kalmıştır. 

t etmektedirler. Her komisyona her Kız lisesi 936-937 ders yılma 1330 talebe ile girmişti. Doğrudan doğruya 
l!ergaın.a H Bergamada mıir yolu . . _. köyden bir kişi terfik edilmittir. Bu dönenler 242 dir. 73 talebe devamsızlıktan dönmüştür. 

tı.ık, 'rUran1ı ( usust) - Berg8:ma; ~ı-ı yer alnut ~l~- B~çayı temızlen~ı~ köylü yazımı yapılan araziyi, onun in- Kız lisesinde talebe ~ı er yıl orta bir hesapla 300 kişidir .. Bu yıl ~al
Yeleri ile b: ~ozak, Zeytindag nahı - va ıslAh edildigi gun Bergama arazısı· bat kuvvetini, kıymetini bildiği için nıı İzmir merkezindeki ilk okullardan 3000 talebe mezun olmuştur. Resun-
lt~zadır. En ırlık~e 58 bin nüfuslu bir l nin verimi bir kat daha artacaktır. komisyonu tenvir edecektir. Fakat ge- de İzmir kız lisesi talebesinden bir kısmı görülmektedir. 
Çı nıenılek /~kı devirlerden beri çift- Bergamada 80 çeşit mahsul yetiş - ne alakadarların iddialarına göre bu 
111~ha(a et~~dı~. Ve bu vaziyeti daima mektedir. Yalnız Kozak nahiyesinde 4 köyllilerin mütaleaları ikinci derecede ~~~flı~-
"I' ·" · · .. :ş~ı~ .. ~~!~~. ~:~gr~~~~?.= milyon tane çam. fıstığı ağacı vardı.r. kalmaktadır. Bunun için de arazi ya
l atakl • Bergamada bir mılyondan fazla zeytın zımı yapılan bütün köylüler istida ile 

l IÇme SUYUDa ağacı da Bergamanın zeytin istihsalin- merkeze müracaat ederek konan kıy-k de mühim bir yer işgal etmesini temin mete itiraz etmektedirler. İtiraz etmi-
'r avuşuyor eylemektedir. Bergamada ziraata elve- yen köylü yok gibidir. 

lllü;~~~lıdl~n yazılıyor: Kocaeli Nafıa ri~li 30 bin hektar tarla, 15 bin hektar llaramanda arabacılar 
k~Ylllaka sınan Devletkuşu, Geyve çayır, 83 bin hektar dağ mer'ası, 50 ı' 
hiyenıiz rntaı :Ahın.et Bülbülkayn ve na- bin hektar ova mer'ası, 33 bin hektar muayeneye tAbi 
1·- cır} orman vardır. ~saba" eıımden Kemal Yılmaz b ,,a ' 1 20 b - 15 Karaman (Hususi) - Bütün yük ara-

o. !'Ular 
8

. getirilecek içme suyu için Her yı in ton bugday, bin ton 
g ıp 8 b 6 bacıları, bir kazaya sebebiyet verecek sa-
ıtrnişlercj ·· arış etmek üzere istanbula arpa, in ton palamut, bin ton bak-

s r B ı · ih ı d k d ğırlık veya körlük gibi illetlerle malftl 
ı~nra, su ' :. oruları sipariş ettikten a ıst sa e ilme te ir. ll'lüh olup olmadtldarının tesbit ve tayini için, 
ıta .a."lıkla endisi Pol ile de iki yüz Kaza hudutları dahilinde 483 78 ko-Ca " araba ve hayvanlarile beraber dispansere 

b.e. lı '-'"lı'sı· ~uta bık kalmışiardır. Ko- yun, 36244 sığır, 18944 kıl keçi, 732 7 
.o l "' li ' davet edilmiıler, orada, sıhhi bir heyet 
1 U bülkay amitle kaymakam Ahmet eşek, 3424 at, 2300 manda, 605 deve, tarafından muayenelerine başlanmıştır. 
;tkuşu v a, n~fıa müdürü İsmail Dev- ve katır vardır. ,Bu vesileyle, piyasada iı yapan 58 tek, 50 

1 °~Un ay~ ProJeyi yapan su mühendisi Bergama halıları hususi bir şöhrete de çift beygirli araba olduğu da anlaşıl
berı, ayın 0 °11 beşinde buraya gelecek- sahiptir. Başaltı denilen ve 36 renkle mıştır. Sıhhllt raporu olmıyan arabacılar, 
;Şlanacağ1n .. ~ltısında da merasim1e işe dokunan halılar pgrça parça oluncaya bundan böy1e çalıştırılmıyacaklardır. A-

erkez rn hpgtcnilıniştir. Nahiyemizin kadar rengini ve parlaklığını kaybet- rabacılara, ımzal&n alınmak suretile teb-
llıerasinı .u. tarı Hasan Yener şhndiden memektedir. Jigat yapılIIUf ve ay sonuna kadar mua-

M ıç~ hazırlıklara başlamıştır. Bergamada 1100 halı ve kilim tez - yeneye gelmiyenlerden para cezası alı-
UŞta bir hırsız çetesi ga:~ .ç:!:~.a:::~~~ ................. ~::a;:.b;~~r!ı:!~~· ..... - ...... . . 

~uş <liu~~hkQm oldu 
halıncte nı usı) - Geçen sene bir çete 
S!zlardan em}eketteki evreri soyan hır· 
l>llan nıu~ete reisi Hınıslı Tayyar ya
~etenin ik'akeme neticesinde 12 yıl, 

Uçult Yıl ınci reisi Çaçan Kütaş dokuz 
se ll1ahk~rkadaşları da beşer yıl hap-

a olmuşlardır r . 
illan kaçakçıları mahkemeye 

Cer d veriliyorlar 
bu e e (lius ") it lldak1 Al ~sı - Kazamızın cenu-
ik·rqste kes ada~ ormanından izinsiz 

1 kişi 0 en Ömer paşalar köyünden 

ll'afından ~.an muhafaza memurları ta-a currn .. 
<l tlnıışıard ume~hut halinde yaka-

T ekirdağında denizciler bayramı 

İzmir erkek lisesinde de mezuniyet imtihanları neticelenmiş, talebeler kam
pa çıkmıştır. Bu sene erkek lisesinden 82 talebe mezun olmuş, 46 talebe ik
male kalmış, 4 kişi de dönınü~tür. Erkek lisesinde mevcud 2162 talebeden 
1172 talebe sınıfı geçmişlerdir. Resimde erkek lisesinin bir kısım talebesi 
gözükmektedir. 

Edirne (Hususi) - Karaağaçtaki ya· kurs talebeleri görülmektedir. 
tı mektebinde açılmış olan eğitmenler Tekirdağlılar lise istiyorlar 
kursundaki düzenli çalışmalar devam Tekirdağ (Hususi) - Bu yıl ilkmek-
etmektedir. Her sabah sekizde başlı- teplerden 250 talebe mezun olmuştur. 

yan ve 12 de sona eren tarım çalışma- Orta okulun talebe sayısı her gün art
lanna kurs çiftliğinde, vilayet fidanlı- maktadır. Tekirdağda lise olmadığı 
ğında devam olunmaktadır. Hafta izin için orta okul mezunlarından bir kısmı 
lerini geçirmek üzere köylerine giden tahsilsiz kalmaktadırlar. Burada bir li
eğitmenler de burada ö~endiklerini seye şiddetle ihtiyaç görülmektedir. 

a es~reıerı~· Agaçları kestikleı'l 
~aba ve Ökü ta~n .. vasıtaları olan 
k ahkenıe k z ~rı musadere edilmiş, 

köylerinde tatbik etmekt~~ırler. Elbistnnda ortamektep yapılıyor 
• . .. Eğitmenle.re her gün ogleden sonra ~ .. 

Tekirdağ (Hususı) - Kaputaj hak- Ahmet damadı Muammere aıt motor, 14 18 5 d b kültür dersi Elbistan (Hususı) - Halkın tcberru-

011tnu~ ararıle öküzler milzavedeye 
ce~ , ~· satılmış · 

!lı takib • suçlular hakkında 
K at~ da başlanmışt!r. 

ızılcahamam~a bir çocuk 
a ~ızııcah boğuldu 
dere nahiyea1?am (Hususi) - Çamlı -
ı-ıırasıncta ot~ıne 1<;ğlı Çamurlar man -
flanda Sare e~~n . ~er kızı beş yaşla -
le:~ ~Ynarken 1~~ı~~n arkasındaki ar -

•• 
11.\Sız ku , ust.~ açık ve etrafı bi -

ttluştür. J uya duşmüş, boğulup öl -

kının Türk bayrağına geçişinin on ikin· 2400 çuval çimento hamulesi ile Mo - saa~l -kt 'd . nraOskın a e~ zrna hesap ille yapılmakta olan yeni orta meltlep 
1 d .. .. 'd 1 M 1 verı me e ır. uma, ) a , ' 

ci yıldönümü burada parlak tezahü - oz an çarşı onune gı er ::en o oz .. . . b'l .
1 . d binası için Maarif Vekaleti de 3,000 li-

tl k tı 1 t G .. d" b"tti k kı yurd muzik ve resım ı gı erın en 
ra · a u u anmış ır. un uz u n burnunu karaya pe ya n bir şekilde cİ •. t'k f l' etler· aptırıl- ra yardımda bulunmuştur. Vekaletin 
şehU: bayraklarla donanmış, gece de geçmek istemiş, fakat kayalara bindir- ~:~t:dı~ı.mnas 1 

aa ıy ı y bu alakası halkı çok sevindirmiş, mem-
tenvırat ve fener alayı yapılmıştır. mi<:: yaralanmış ve baştan kara etmiş- w • .. _ • • t · ı· 
G.. d"" At t" k'" • d ·· ·· d t 11

' 100 eı!itmenden ıbaret olan ogrenıcı- nun e mış ır. un uz a ur un anı ı onun e eza- tir. o .. .. .. . d b" ı 
hürat yapılmış anıda denizçiler tara - .. . . lerin yazıları gunden gune guzelleş- Orta okul mektep bınasın a ır e 
fından bir çel~k konulmuştur Bun - Tüccardan Hamdı ve Refık Çolak mekte ve olgunlaşmaktadır. Resimde işleri sergisi açılmıştır. 

d ikr 
. 

1
. d . · .. oğullarına ait olan hamuleden ancak _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ .._ 

dan sonra a amıye ı enız musa- __........_ ~-----~ _...._ 
bakaları yapılmış, çok eğlenceli ve ala- 125~ torba çimlmantot kuTr~~rılmlış, tadiğe~- KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi 
k 1 1 t erı avarya o uş ur. uccar ar zmı-

a ıl 0 muş ur. • . _ nat davası açmışlardır. Alakadar ma _ l'eni Gümüşhane valisi nafının bu karardan şlkfıyet edecekleri söy-

neboluda bir deniz kazası Dlyarıbekir (Hususi> - Gümuşhane vali- lcnlyor. İddialarına gcire Arnbköprüsünden 
kamlar tahkikat yapmışlardır. Kaptan- kil k b h llğlne tayin edilen D1yarıbeklr valisi Ferid kış mevsiminde et na yatı pe a alıya 

İnebolu (Hususi) - Burada bir deniz da hata olup olmadığı muhakeme neti- Nomer yeni memuriyet mahalllne gitmek ü- mal olacak, bir çok vakitlerde r,ayrl mümkün 

----=============-===~k~a~z~a~sı~o~lm~u~ş,~k~e~re~s~te~~t~ü~c~ca~r~l;ar~ı~n~d:an~c~e~s~in~d~e~a~nl~a~ş;::ı l:,ac;::a~k~t.::ır;::. ======:::ı zere trenle hareket etmiştir. İstasyonda, bl- hale. gelecektir. _ . . rlncl umumi müfettiş Abldln öznıen, korge- Hıra - Kır~geı;ıı ılı,:csınin yolu yapıldı. 

... Dünyayı yeni bir umumt 
harp endişesilc korkutan ... 

. . . İspanya harbi hfill de
vam ediyor mu? 

Hasan Bey - Henüz iki ta
raf ordusundan sağ kalanlar 

var dostum, devam ediyor. 

e al Galib Deniz vali vekili ve urfa vallsl Biga (Hususıl - Pek çok ~ıra hassaları o
~:zım Demirer, ~üfetllşllk, viHiyet., adliye, lan ve şehrin dört snat kıblcslnde bulunan 

Us erkan ve meınurlarıle kalabalık blr halk Kırkgeçld ilçesinin yolları tesviye edilmiş ve 
~~tlesi bulunmuş, vallyl selfı.metlemlşlercllr. otomobiller işlemeğe başlamıştır. 

Bitlis - Siird yolu Kızılcahamamda bcrrket 
Bitlis - Dlyarıbeklr yolunun Sllrd vll!ıye- Kızılcahamam (Hususi) - Ycnl kanunun 

tine ald olan kısmında pek mühim bozukluk- verdiği müsaade üzerınc knzamızda ;.,u sene 
ıar olduğu söyleniyor. Yolcuların neli tedbir yapılan çeltik zer'iyatı da diğer &enelerln 
alınmaz, alaka gostcrilmezse yakında facı- yirmi. hattfı. kırk misil fazladır Diıtün mah
ıılar vukuunun muhakkak o!duğunu iddia sulfltta görülen feyiz ve bereketten dolayı 
etmektedirler. herkesin yüzünde sevinç alnımı açıktan o-

Ulukı la hükumet doktorluğu kunmaktadır. 

Aksaray (Hususi) - İkl üç senedir Aksa- Geredcde baytarlık i~lcrl 
ray hükumet tabibi olan Doktor Şefik Eplk- Gerede (Hususi) - Bolu ' 'lliiyetl husus1 
man Ulukışla hükümet tabibllğlne tayin e- idaresine alt damızlık atlardan bin kazamı-
dllmlş ve buradan ayrılmıştıı·. za getirilmiş; kaza baytarının nezareti al -

Bitlis mezbahası tında sıfat ameliyesine başlanmış, bir çok ka 
Bitliste inşası tekarrür eden asrl mezba- raklnrn aşım yaptırılmıştır. Tırnaklı hayvan

hanın yerl, bir heyet marifetlle seçilmiştir. lar ncslllerinln ıslahı için bu neviden ame
Bu yer, Arabköprüsü civarındadır. Kasab es- liyelere devam edilecektir. 
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Otuz sekiz sene sonra 
Hüseyin Cahit Yalçm, bundan otuz se

Londradaki muayenehanesi adeta keyf verici zehirler kiz sene evvel cKuvveh serlevhalı bir 
cründe yazı yazmıştı. Bu yazıyı aynen kopya edi-

Çiçek sevgisi yüzünden iki 
defa hapse giren doktor 

C EDEBİYAT:] 
Nedim mecmuası nasıl 
çıkniış, nasıl batmıştı ? ticarethanesi olmU§tu, bu muayenehaneye 

3000 h•ata geldiği oluyordu 
• yorum: 

Mahmut Yesari ilk yazısını neırediyor - Faruk Nafiıİ' 
devirdiği çam- Samson ile Samsunun hikayesi - mısral.,. 

eksik, kafiyeleri tamam olarak neıredilen pir 
lrlandalı doktor Samuel Konnor 72 

yaşındadır. Ak sakallıdır. Kalb hasta -
lığı vardır. Üstelik de mefhlçtur. Uzun 
yıllar, namusile doktorluk ettiği halde, 
1926 senesinde, işi sapıtarak, ona bu -
na kokain vermiş, kanun haricinde a -
meliyatlar yapmış ve bu yüzden mah· 
kemelik olmuştur. Mahkeme onun alil 
vücuduna, ak sakalına bakarak, hattı 
acıyarak, ölümle cezalandırmuı icap 
ederken, yalnız bir kaç sene ajır hap
se mahkfım etmiştir. 

* 

•Yolumun üstündeki bir cami avlu
auııdan hct ak§am geçtikçe görürdüm, 
bir ıilrü ı:or.ııık türlü türlü oyunlarla, 
hayl4ıklclarla mefgul olurlar; artıda ba
lıMflrlar, Y.avga ederlerdi. - s ı·ı Bir cık§am gene geçiyordum. Oyun 
11oktv; fhndi çocuklar gme halka olmU§, Bu batı!aluın ilk yuwnda, lliltare ·ı 
Ur ı-11 lttt}rediycn-lardı. Pek tuhaf, pek kPnin ikinci yılmda Kadıköyüııe seçip 
eOlmceli bir temaşa kar§Uında bulunu- yE>rleşmeden evvel, edebiyatçı arkadaı • 
U<>Tlar gibi lı~ri mütebemmdi. Kemali larla cNedim• namında bir mecmua neş
•~Jcle ffflTettikleri manzara ihtimal ki r 'ne başl:ıdıjımı, fakat İzmirin iflall Ü· 

Mrgiift g(Y.-aükleri bir haldi. Oradakile- zerine edebiyat okuyucularının dalJlma
rin hepsinden büyük bir çocuk, adeta smdan ve hedtnin sadece vatan byau
bir genç adam, üzerine saldıran küçük sıma düştLesirden sonra bu :-'~ de 1 
bir çocu§u dövüyor, galiz lakırdılarla ismini aldığı pir Nedim gıbı rahmetl 

Doktor Komıor bundan elli ıene ev- k .. ,..,.,. t s·--•-ta 11amndan itiyordu. Fakat beriki, her to- Hakka avuşt ....... u yazmış ıın. u.nu.a 
vel Edinbura üniversitesinden doktor kat fl(yifinde yeni bir feryad ile haykı- pek inanmam amma, her halde mecmua-
çıkmış, Londraya gelmiş, evlen.mittir. rarak, bütln yüzü gözü yere düşüp kalk- nın üstündeki kocaman Nedim llln.iniD 
Bir de kızı olmuştur. Az zamanda şöh. maktan toz1ara, gö?. Y<ı§lanna bulanmış tepesine nazarlık gibi kondurdutumuz 
reti göklere çıkan doktorun babacan olduğu halde gene karşısındakinin üzeri- k•.içücük §air kelimesi de merhumun ru-
tavırları, kendine binlerce müfteri te- ne atılıyor· huna ağır ızelmiı olmalı. Kim bilir o ruh, 
min etmiştir. Kadın artistler, aktörler, _ Benimdir o, ver! şairliğini kü~k mü gördük sandı da bize 
muharrirler, yüksek sosyetenin kadın- Avaıuile bir kamÇ1yı almak, istirdad gncendi. nedi1', son umanda mecmuanın 
lan, zevklerini türlü türlü vasıtalarda etmek i6'tiyordu. İstanbuldaki ubşı düşe düşe galiba yüı 
arayanlar muayenehanesinin kapısını Ve böyle her talebi muhikka kar§ı elliye kada:- ir.m!§ti. tık nüshası iM iki üç 
aşındırmaya başlamışlardır. bir tokat, bir tekme yiyerek gerileyor; g.inde dokuz yüz yetmif şukadar sabi -

Polis de bu meşhur doktorun yardı· ağlamaktan, bağırmaktan $esi dönmü§, mıştı ve ancak o sayede kar bırakmasa 
mından istifade etmiştir. Bilhassa ze • kı.nlm~ bir halde, aciz t:aziyette, orııı ver- bıle ziyan da etmiyordu. Hasılı 18 inci 
birli ilaçlarda ihtisası olan zeki, if bi - meme~e çalı§arak kamçısına doğru fırlı- nüshası çıktıktan sonra bu Nedim de öte- Mahmut Yesari 
len doktor, aykırı tabiatlı has • Dokter Kenor yordu. ki Nedim gibi ebediyete göçüp sitmi§ti. müştü. Bu suretle 18 nüsha zarfında~ 
talannı memnun etmenin :tolunu bul - mıştır. Ve burada da, kendince bilinen Nihayet bir defasında hain bir tokat Allah gani gani rahmet eylesin! aç ortak ~eğiştlrdim. İlki kendisi ~ 
muş, bu suretle, sessiz, sadasız, şeh - ve galiba da mezara tadar gidecek olan ile şiddetli bir tekme yedi; bir daha kalk- Bn bu dl'fa bu mecmuanın çık.bit za- g<-çti, çekildi. İkir.cisi, geldiği hafta ot' 
rin bir çok yerlerinde apartımanlar dik tecrübelerine bqlamqtır. ttıağa mvaZlı vücudunda kuvvet bula- rnanlara ait bazı hatıralarımı yazaca - liralık gazete kağıdı aldı, bet gün sotJOI' 
miştir. Böyle bir teşebbiUiln epeyce paraya madı; orayaJ tozlann içine yuvarlandı. ğım. bayiden seksen Ura alıp ortadan kaY 

Yaptığı rezaletlerin iler tutar bir baktığını gören doktor, ilri yollara Aazinin, zafınm bütün biçareliklerile * du. Üçüncüsü de, benimle beraber ba= 
yeri kalmayınca, ve muayenehanesini sapmak :mecburiyetirıl hissetmiş, lakin olduğu yerde içini çekerek, bağırarak İdarehanem!z Ankara caddesine İkdam Neticede. gene üç kere değiştirdiğimiz 
adeta keyif verici zehirler dükklnı gi· tabiat mahsulleri 11e, toprak bütün .ka- a[jlarken cteki, zorla aldı~ kamçıyı müf- Yurdunun hl7asında, fimdiki Villyet ko- ltaç matbat ile bir iki kağıtçı, bir kaç d 
bi :lfletince, polis doktorun yakasına zandığını yemiş, yutmUftur. Çiçekleri, tehiran.e salla!ıarak etrafındaki çocukla- nağınııı ve 0 zamanki Babıalinin bahçe bizden çerezlenmiş oldu, bir de ortacl'ı 
yapışmış ve 1926 senesinde mahkeme- birbirine qılayatak yeni yeni nümu - nn, kuvvere karşı müdaheneyi bilen bu parmaklığına bitişik olan son binanın alt hazı merakhlö.rda, bir kolleksiyon ıcr 
ye yollıyarak mahkfıın ettirmiştir. neler bulan doktor üç aenedenberi çi- küçük tnahluklann kahkahalan atkı§- katındaki oda idi. Yani eski cAkfam• labildi. 

Bunun Ü2el'ine mazisini nazarı iti - leklerde bulunan bir mikrobu tama _ ıan arumda ıalmıp gidiyordu .• • matbaası! Bu matbada, kapıda Nedim di- Bizim or~aklardan bahsederken, burıJr 
bara alan doktorlar cemiyeti, Konno- mile imha etmek için çalıpnakta idi. Bugünlerde yapılan bir güreş müsaba- ye bir levhamız ve içeriye girer girmez nn üçünün de kendi gelip kendi gid~ 
ru, ismini listeden silmemekle bera - Bunun için de varını, yoğunu harca • kasına aid gazetelerde Çlkan havadisi de o~a kapısının öniindeki taşlığın bir kö- fakat tek ~atır yazı yazmıyan edebiY .. 
ber, göz hapsine almıştır. mak mecburiyetinde kalmıştı. Para - kopya edeyim: şcsinde duvn.ra mıhlı bir de mektup Jru- meraklılarmdan olduğunu da söyleıtıeli' .. :uz-ı~ türlü ve kanun nazarında hoş sız1ıkla çarpışan doktor, gene kanun - cPehlivcn Jfülayim, Amerika boğası tumuz vardı. Eh, aleldsul bunlar olun- yim. İlki kibar bir genç, fakat mayrıııll' 
gorulmıyen ameliyatlar yaparak, dok ~uz a~eltyatlar ~pınca, pol.is t~krar Bul Koma,..la bir saat güreştikten sonra ca da yersiz, yurdsuz sayılmazdık! . i~ahlı, ikincis; yaman bir açıkgöz, ü~ 
tor, hapisten çıktıktan sonra da eski ışe mudahale etmif, llkı teftış netıce - haknn beraberlik karannı vermi§ ve Şimdi mecmuaya yazılarını esirgemı • ctisüne gelince, ah nası) gözönürne ged' 
h~yundan pne vazgeçmemiş olmalı sinde hutalarının t.imlerini yazdığı karan hoparlörle mi'rı etmi§ti. ' yen başlıca yazıcı!arımızı bir kere daha reyim, tam mrnasile Allahlıktı. Utü fi' 
k~, hastalan arttıkça artmış ve işlerine dosyanın baştanbap uydurma olduğu- Bul Komar, ringten merek bu güre§ hatırlatmak IAzım ... İfte isimleri: Falih zil görmemiş pantalonu, sarkık ceketi, 'fi 
gıder gi~~ muayyen günlerde uğrayan n.u anl&mlf, ve doktorun eskisi gibi gay irin ortaya koyduğu §ampiyonluk keme- Rıfkı, Ruşrn Eşref, Yahya Kemal, Reşat yana kaçmış i.şpoı1a malı kıravatı ile ııl' 
3000 muşterlaini tedavi etmiştir. Li - n meşru yollarla para vurduğunu mey Tini aldı t•f' yürüdü. Fakat Müldyim pe- Nuri, Fahri Celll, Faruk Nafiz, :Mtıftiza- rim edebiy;ttç• c;rkadaşlann, bilhassa P 
kin, vaziyeti ıene şüpheli görününce, dana çıkarmıştır. fini bırak"'Radı. Bul Koman yakaladı ke- de Ahmet Hikmet, Faik .Ali, SalAhaddin ruk Nafizin müthiş alaylarına uğrar, "* 
taharri memurlan işe müdahale elmiş- • meri zorla elindm aldı. ' Enis, Selami İzzet. Bunların içinde yal- kat edebiyat aşkına katlanırdı. 
ler, yaptığı ameliyatlan gözden geçir. Doktor Konnor, şimdi hanishanene- Kemer Mülayimin beline takıldı. Mül4- nız Yahya Kemal bir kere bir fiir neş- Eski Akşaır. matbaası, değiştirdiğiııa' 
mişlerdir. BaJle bir kıskaç içinde kal- dir ve bc!n efen utnına kurban giden 11im, halkın alkl§ları arC1.!ında omuzlar retmişti ve bu fUrin adı meşhur cAkıncı- idarchanelerin cın sonuncusu idi. Mecııı.,_ 
maya dayanamıyan doktor Konnor, bfr adamım» demektedir. üzerinde ı!adyomdan çıkarıldı.. J:ır. dı. Gene Ruşen Eşrerle Faik Ali'nin ise gene ba~ka küçük bir matbaada b"' 
doktorluktan çekilmeğe karar vermiş, lMSET de hatırladığıma göre, yalnız birer yazı- sılıyordu. Maamafih ilk ve ikinci sa-rJ#' 
lakin bir iptilAsı, vazgeçemediği, hıra- Lokanta ve gazinolar teftit ediliyor • . • farı çıknu~ı: Birinin bir estetik makale- rımızı Mahmut Bey matbaasında ·çı)ll' 
kamadığı bir zaafı, buna imkan bırak- Belediye mürakıpları, bütün gazino Halke_vm~ekı lllfaat devam edecek si, diğerinin ilk sayıdaki Edebiyatı Cedi- mıştık ve o ınatbc.anın karanlık merdi1"° 
mamıştır. ve lokantaların fi.at listelerile tarifele- . Cag~loglundaki Eminönü Halkevi _ de lisanlı bir piri... ni ortasındaki sahanlık gibi bir yer' 

~ktorun. çiçeklere ve toprağa kar- rini tetkik etmeğe başlamışlardır. Ta- nın yanında bir jimnastik salonu inşa- O zaman matbuat müdürü bulunan köşesinde ıımb&r gibi bir odayı da ilk tel" 
şı sonmek bılmez bir aşkı vardır. Sırf rifesinin yüksekliğinin yiyecek ve içe- sı~a .. başlanmıştı. Bilahare İstanbulda M'Uftizade Ahmet Hikmette, sonradan bir rehanemiz yapmıştık. Akşama doğru ~ 
bu arzusunu tatmin için de bundan 30 cek maddelerine para alınan gazino ve butun !.falkevl~rinin ihtiyacını karşı - çok edcbiy3t antelojilerine girmif olan oda kapka,.a~l!k kesilir, derinlerde sesl 
~e ~vve~ Londra civarında 22 dö -)lokantalara cezayı nakdi tarhedilecek • la.?1~k uze:e buyük bir bina yapılması cAyşe kızla Vato> isimli enfes yazısını sağırlaşır ve kanatları aralık duran ~ 

1 
ııümluk bır anzi ile bir köşk satın al- tir. duşun~lmuş, bu binanın inşası için Be- ilk defa Nedimde ne§!'etmişti. Aradan bir :tün içinden bir takım şeytanlar çıkacP 

yazıt cıvarında bir arsa aranmağa baş _ müddet geçince, matbuat müdürlüğüne mış gibi insnnf vehimler gelirdi. Bu yn1t' 
lanmıştı. Bu tetkikat sona erinceye ka- E!'cümend Etrem ıeldi, cHaristan ve Gü- b:ıadan sonra faliba Kader matbaasıolt 
dara da Cağaloğlundaki inşat muvak _ listan. miibdll de bilmem nereye çe - sonra bilm~rn hangisine ve en nihayet ~ ------.. ,-----.. -------·----------------

(; 0NUL1 S LE R I 
"Karımdan şüphe 
Ediyorum,, 
Antaraclan il. N. lımulle mektup 7a

r.an bir ıenç bnaından fÜphe etmelı: fe
lik.et1 lle karp tar~ıyadır, diyor tJ : 

« Karımın b& Jı:omtumuzla münuebet
te cıldulunu qJedller, ft bir ıtin birlik
te sinemada oldutlannı haber nrdller. 
Olcllp baktım, bnm ftlhatıta alnema -
d&Jdı, fatak erkek ben sırerlı:en çıkı -
JQl'du, gece tanmı açık bir izaha davet 
etUm, ıüphelerlmln asılaız olduiunu ye
minle temin eııt. Ayrılmalı: belki doiru 
olacak, !atat ya filphelerlm asılsızsa diye 
diifintlyoırum. alelbU6ua l>lr de küçük 
çoculumuz Yar ne dersiniz?• 

* As evvel llPbenln bir felaket oldulunu 
b7det.mlftiın. Bakltaten öyledir. Şimdi 
bu cencln talbl blr mengenenin taıyikl 
altmda gibidir. evini taranlılı:, atıstni lı:a-

ranhk, dtinyumı karanlık görür, baıan 
anıtH çocutu bile göztınde yoktur. Sinir 
içindedir. Fakat bu muvakkattır, zira bir 
zaman gelecek: 

- Karımın bana ihanet ettığini söyll
yenlertn bunu anlatmakta ne faydalan 
var? diye diifilnecektlr. Bunlar benim 
o tadar yatın dostlarım mıdır, hısım ak
rabalarun mıdır? diyecektir. O z.ıman da 
ıözü açılmıı olacaktır. 

Bakınız size bir hltiye anlatayım: 

Yatın dostlarımdan blr1n1n bir çocuk 
mürebbiyesi vardı. Ailenin bu kadından 
fOk memnun olduklanm bWrd1m. l'llha. 
klka yavruya 171 bakar, llhhatl lle allka
dar olur, l&'ıftsfinü artmırdı. Çocuta al
tı ay clbl kısa bir zaman IOlnde ecnebi bir 
dJll bile ötretmiftl. Derken mürebbiyeden 
memnuıUyetllallk bellıcb.: h barlelnde 
ÇOCUlu hırpalayormUf, denildi. Hihayet 
bdıru detlfUrcWer. Fab.t bir müddet son
ra da hatlb.U ölrendller. Meler yu mü
nasebeLlle lat.ırahat lıç1n littilı:lerl köyde 
bu mürebblJe bir ıeno adamla arkadq 
olmut, adam da dll bllllabıl arttumak i
çin raatgeldlkçe Jı:admt• lrollUfUJGrmUf, 
halbuld bu ata tuıannı vermek arıu
aunda bulunan bir aUe ba münuebetten 
kutlı:ulanmıt. mtireb~ muhitten u • 
zaldqtırmaıı: bevealne dtfmüt ve benim 
dostuma her ıün yalan bir rapor venntye 
bql&Dllf, aile de bu raporların teslr1 at -
tında mürebbiyeye yol Y8l'JIÜI. Şlmdl r.a-
tıtat anlaplm)ftır, tan& ne ıte yarar7 
Zavallı dostum 111:1 aydanbed o mtirebbl· 
yenin yerine 1tame edJlecelıı: •JDl llya
katta bir kadını beyhude yere aramakta
dır. 

* Aziz okuyucum, tarar vermekte acele 
etme: Bu dakikada yapacatın teY evi 
dellttlrmek, ıüphelerlnl anlatmak, lı:an-

nın bu zatla .selAmlspamumı 1atemelı:, 

.onunu betlemetUr. 
TEYZE 

katen durdurulmu.~tu. Tetkikat so • kildi gitti. orasını hatırlıyamıyorum. ~ eski cAk~P.m> matbaasına kapağı ' 
n~nda. §~dilik İstanbuJda böyle bü • Nedime yazı yazanlar arasında ressam· mıştık. 
yuk ~ır bına yapılmasına lüzum görül- ve hikayeci Sadi, ge~en hatırat yazılarım- . * . o4I' 
:n:emış, ~u.vakkaten tatil edilen Cağal- d;ı hal ve etvanndan bahsettiğim pir Eskı cAk5:tm> yur~unun altında~ı. lıl' 
oglundakı ınşaata devam edilmesi ka _ Ali Mükerrem, hattl vaktile baştan başa ~o~aş ya':.aş, tam bır ahbap meciısı " 
rarlaştırılmıştır. Durdurulan inşaat ya- hatalı neşredilmiı olan meıhur cGurur. lını al~r.aga ba.şlamıştı. Be~, mekteP11 
kında yeniden başhyaC'aktır. §lirinin yenltlen doiru olarak ilk sayıda derslerım oldugundan her gun her ~' 

- N dim · t .... n Em' Bül .1 uğrıyamazdım. Jt'akat eksik olmasırı .. ıa 

. lıt• çantalann muhteviyatı... 3 üncil 
,sayfadaki resmi görünce ~ru tahmin 
f'tmif miıiniz1. 

e e zıyneo vermoı:aue m en.., . . P"' 
'"l'" .. d b hafta 1 hızım arkadsslar benim yokluğumıJ 
c umun en 1r evve son yazıp '--ı·ı · t . 1 d . ~ 

lladı;ı.., :L: ,__ dah el IA" ı e mıyor <a! ı. Harıçten yazı ge .. .., yo 3 • uu pr....,aı ve a evv ce çı- k . • .. ,,. 
•--- b' 1..1. d ll'- '-- ce olan bır heveskar, yazı işleri :ınıJ _. 
AO&il ır manzumeaı ve uu per e a. a.ume- - .. , . r 
d. ·ı T h · N-'-:d b' d lik runun mas2.sınoa ya Faruk Nafiıı. di 
ısı e a s•n aıu ve gene ır per e d k . • .,. 
d t b. '- -.:ı· • • •1 nı.. d f o tor hıkaveci Fahri Celali, yahut . ~ 

a ap e ır a.<'meu1Slllll1 nefI'ı e ua. e a ı• . . . · .... ,..... 
· · · b' .ntu ~....... . ..mı Izzetı, her halde birisini muhaı- w 
ıs~nını ır ırecmua ... nuna 5...,.&&mı§ b 1 ,, 
la . d:ı...: l .__'- u acağına emin olabilirdi. Nitekinı, 

o n ıım U\1 manı romancımız .uıuwmut ·~ 
y · dı bunlann h 'cind d ha o zamanlar maruf olmıyan bir ı -·• 
areasarsıraı vbaar ve. ••- arıl ..1.-e ~ie, Mahmut YPsari imzası da bir per~~ 

• zı yenı ye....,..n genç euıı ,. r- b' .,,... 
ı rinl bas orcluk. Bunlardan ismi h ır adapte komedfnln üstünde bu e ·" 
fekr k~: __ ,_ ,_ 1 ln D ~ Of df'n birine gecmiı ve o komedi mec~1""-
ı ası 8 umua Al an ya ız erı11nÇı • • 

' . . ya o suretle girmifti. Yalnız kor11 -• 
lıtrdan (1) cBlr Gemi yelken açtb ıaırı ·ık .. .. .. k b 

1 
4 11" 

Ali Mümtazdır ki o zaman Nedime ilk ı once goruJl a u edenin Faruk J.:_,.,, 
.,.. l · · Se ı-ıı .--ı d olmadığı ımıhakkaktır. Çünkü 0 ~~ ....... 
l''ır erını Z3. IAU1 e vcuyor u. d .. d ) .. 

e, aşagı a an1at.qcağım hem ırıu 

* cNedinh in imtiyazını, evvelce de yaz
dığım gibi, merhum babam almıftı. Ben 
f'debi müdünfüm. Fakat her işi, para me-
1elesini de halletmk benim hisseme düş-

(1) ·~ Mı meemunın ismi w Der· 

hem latif vak'a husul bulmazdı: _ -' 
Bir akşam iclarehaneye uğradı? 

yazıhanenin karşısındaki koltukta ;/' 
nslu, edepl~ edepli otur~n. gözlüklilı ~ 
yaşta tanımadığım birisile karşıl"J 
Gazetenin id11e r.ıüdürii vazifesini gt>-

( Devamı 14 iincii nyfada ) 
rlh~ılar da o memnaaya yauntardır. lfle - ~ 
rinde Yahya Kmaal, Nanllab Atq da ftl' • * • 
dır. Böyle bir meemaadan haberi obnıyan ( ) 1 • 4 numaralı yazılar ( 
varsa, aman, tellede denltler mlnasına yünde beş yıl süren bir edebiyat 
çıkarmasın! nu) serlevhasile evvelce çıkmıştı-
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---w- • Çirkin bacak ve ayakları 
Nimet Abla Yemek Ôgrenıyor güzelleştirmek çok 

ismet Huıası Jtalktun, bolırdım: kolay bir iştir 1 ~4. a, iistüuıe iyilik 
ğlık.. o da ne de

tnekrn · , 
~ ış · · Gazeteler 
azrnışlar· B" .. k dad . uyu a-

• ~ Yernek pişirme 
ctersı ' ·ı· t.ı \erı ıyormuş. 
cıerkes . 
,.ank; gıdecekmiş .. 
le • bu da mı bi~ 

Y .. hen 
iirrn .. Yemek pi-
~aırı:~ ı öğrendiğim 
Cık b na şu kadar· 

ebekt· "e ım. Rem 
" ll'ıekler· • 
ge}jp d ın alasını, 
lar e bana sorsun-

. Bır ekşili k "ft 
V<ıpar o e 
ına- ırn, herkes par-

&ını " 11 tığırn "er. ele aç-
l!ırtsau hnrnurun eşi 
l'ah 0lınaz. Bitim 

rnetıi görü d . _Ah r e. .. 
•etıin .. ayaı, derdi, 
~ Ustüne bu işde 
B·ın hulunnıaz. 
~~d ayalimize işte böyle yaranırdık. 

Şi ~k~n yetişmek lizım. 
bir ~. d~rs veriyorlarmış. Hele ıunu 
~apu: dıp duyayım, dedim, atlayınca 
. ~ kendimi Büyükadada buldum. 
dilcıtdi: kaptanı gibi bir adam, karıınıa 

~Bilet! 
u edi 

.; ~ur hele canım, bileti veririm ama 

"~. bana söyle, bugün burada ders 

°'1ldtı: 

ıu. .... dBuran herkes dersini alır öyle ge
' ers _ t Yeri burası değil! 

ltl\t lektrik şirketi yemek öğretecek-

- 1şt 
!(af e on.dan haberim yok. 

arn kızdı· ....... A. • 
aı~. tnrna vurdum duymaz şeylerml§-
"1.lz .a 1 

.fad en ta stanbulda duydum. Siz bu-

lty ~:e:ıuın Yelalim gezmekten bafka bir 
tlnıe?.sın· . 

aıh ız. 

)lı\dalırııl çıktım. Biraz yürüdtim. Bir 
l:~ n burnuma mis gibi TrabZOlll Jatı 

ilan~ g~dl 
~u. 1 0 tuçlu olsaydım, orucum bozu
ıotı l(oklıya koklıya yürüdüm. Trab-

~ldı~~ kokulu evı buldum. Kapmııı 

Yazan: 

güzel sese bayılırım. Kulak kabarttım: 

cÇorbıı da pifti tu ister,• 
cAnne benim ccımm kız iıter.• 

Şarkısı..-u söylüyorlardı. Hah muhak-_ 
kak bu ~rkının geldili yer aradığım 

- Ahçıbaşı bana 
bak.. 

- Ahçıbafl deme. 
lelliz. 

- Ya ne diyeyim 
ana? 

- Benim adım E-
sattır. 

- Kesat mı? Ne 
kesadı var. İşte bol 

bol yiyecek önünde .. 
Hem yalnız yiyecek 

mi? Etrafına bakmı
yor musun, Adanın 

ne kadar tazesi varsa 

hepsi yapmış yakış

tırmış, takmış takış

tırmış, iki dirhem bir 

çekirdek olmuı bura. 

ya gelmişler. O ci-
betten de kesatlık yok! 

- Bayan sen sussana: 
Arkama baktım. 
- Sen kim oluyorsun? 
- Bana Adalı Avni! 
Derler. 

yerdi. Meğer ne doğru düşünmüşüm; se- - Benim kocama da Yeşiltulumbalı 
s!n geldiği tarafa yür(ldilın. Bir kapı a- Hü~ameddin derlerdi. Hele o sağ ol-

çıktı. girdiır~ K endimi bir mutfakta bul- saydı. Sen bana böyle sus diyebilir miy- Bacakhrm bütün güzellik veya çirkin- kazançtır ve ııer ya§daki kadının mutla· 
dum. Mutfak diyorsam sakın şimdiki a- din'. , ... ___ 

1
_ bir 

liği ile ortaya çıktığı mevsimdeyiz. Plij- ka ehemmiyet vermesi MU.Ull a~ 
partımaniarm mutfakları gibi zannet- Ahçı gene yemekleri karıştırdı: larda, deniz hamamlarında etrafınıza ba- şeydir. 
meyin .. hat"l koskocaman bir odL Kadın - Şimdi size hır pilav pişirmek öğre- kınız. Bacak şeklinin bütün vücudun a- Cildi \irkinlejtiren en mühim feyler· 
erkek bir çok kl•i oturmuş. Bir yanda . d İlk ı.. 1 k b ğ 

'S tevım henk ve güzeIJi"' .. e ne kadar tesir etti- <len biri tüyler ır. ~ o ara aca ı tencereler fıkır fıkır kaynıyor. A.fcıbaşı w - • ..,. 

da kepreyi tencerelere aftıkça bir şeyler Eline bardak gibi bir şeyler aldı. Yağı ğini görecPksiniz. onlardan kurtarmalı. Sonra derinin sert 
~ ,tarttı, suyu bndakla ölçtü, tencereye Bun~n için bacağı güzelleştirmek tek- ve pürüzlii olup olmadığı gelir. Böyle bir 

anlatıyord:.ı: koydu. Tartmasrndam, ölçmesinden anla- mil vücudun güzelliğini kat kat attır- bacak deri.sini düzgür.leştirmek için her-
- Hu. dedim, ahçıbap; hani ben de dım. Bir Şf'ycikler bitmiyordu. Yemek bi- mak sayJlabilir. gün muntazüID.an bol bol sabunlayıp sün· 

yemekten anlarını şöyle bir yana otu • len insan göz kararile i~ görür. Bari bu- Doğuşta her bacak güzel değildir tabii. ger ta~le J:.afif hafü oğmalıdır. Bunu bir 
rayım mı? raya g<>lmişken hayrım dokunsun, diye Fakat bunun sonraki zamanlar için mü- kaç kere tekrariayınca deri kendiliğin-

Bir tandalye verdiler, oturdum. Ahçıya oturduğum yerden fırladım. hiın bir tesiri yoktur. - Mühim kemik bo- den düzgün hır hal alır. 
balrtım; tanıyamadım. Bana Kelleci der- - Sen çekli bakayım! z!ık1ukları müstesna - bacaklar asıl şek- Ayaklara gelince: Onlar bütün bir yıl 
si verecek demiflerdi Bu adam bizim Dedim. Oturanlara döndüm: linl yedi.. r.ekiz, on hatta on dört yaşların- ayakkabı ıçinde hapis ola ola derilerinin 
mahallede'ki kelle piflrene hiç benzemi- 01 alır. bırçok ye!'leri katılaşmı~ ve nasırlar pey-- Ifani siz bilmezsiniz, amma Aksa -
yordu. Yarımda eüzelce bir taze vardı: Eğer çok gençseniz bata daha otuzunu- da olmuştur. Derinin kalınlaştığı yerle-r.ayda b:.-ni herkes bilir. 

- Hu. canım, dedim, bu bizim kelleci zu geçmemiş bulunuyorsanız bacakları- re. tıpkı bacağa yaptığınız gibi sabunla-- Kadın çekil oradan! 
delil! nızı henıcıı hemm tamamile değiştirip dıktan scnra sünger taşı sürersiniz. Bil-

Bir bağırana, bir de etrafıma baktım. güzel ve muntazam bir şekle sokmak eli- hassa taban taraflarına. 
- Ma sö ne pe düL - Niye çekilecek m!şim, size yemek ta- l 
_ Sün.epelllf. sen bıral'., bug{lne bugün nh:dedir. Hiçbir z::ma.ıı ayaklarınızı sıcak su i e 

ben Nimet ablayım. Senin. ağzını yırta _ rif edcceğ!m. Çaresi şu: Koşunuz Ye çok çok yürü- yıkamayınız. Sıcak su deriyi yumuşatıp 
rım.. - &-ndl'n yemek tarifi istemiyoruz. yünüz Çünkü: Bacc:klar koşmak ve yü- k~bartır. Halbuki: İstenilen şey derinin 

- Buraya yemek öğrenmiye gelme- riimek için yaratılmışlardır. Hakiki gü- yumuşalTIBm değil, kafi derecede yağ ile Sol tarafuna döndüm. Tombul tombul 
diniz mi? zelliklcrir.i de ancak koşup yürüyerek beslenmesidir. Bunun için arasıra banyo-

- liu dedim bir delikanlı vardı: _ Sana !le oluyor? bulabilirler. dan sonra bütün ayağınızı yağlı bir mad-
liur, .. 1.. ' ayol açın. - Hift eü&el ojlum. bu kelleci değil _Bana ne mi oluyor? Ko~mak deyince gözünüze yorucu ve de ile oğınalısır.ız. Bilhassa hüil kamfre -
....._ "•Y\lı,. • -U. •bir bay kapıyı açb.: mi? bilen usandırıcı bir şey gelmesin. Günde Hti üç chuil camphree• ,._k iyidir. Derisi en ~' Benden iyi yemek pişirmesini ı:--
~ d -h-ıstıyorsun teyze? - Değil nine. y.)ktur da onun için buraya tencerelerin kere onar dak;ka .koşsanız yeter. nazik olan ayaklarn bile yarar . 
....._ ~6"~ bu lifa kızdım. - ~o da ne demek, hlv olmazsa, vali-· başına geçtim. Eğer otuzu geçm;ş bulunuyorsanız o Nasırlar~n bütün bütün iyileşmesi için 

"t o} Y bırade.r, dedim, hemşire desen dt, dı. " _ Bırakın ımlatsın! zaman bu söylediklerimizi çocuklarınıza yaz rne\'!;iıninde iki ay sandal biçiminde 
lı- uı · ha · be - Peki valide. 7 t:ıtbik (•tıne:ri unutmayınız. Eğer bugün ayakkabıları sıkt ve kapalı ayakkabtlar ~ ~a' ~ n de üç otuzunda deği- Ne ise halden anlıyan bir kişi \"armış. 11~gen .. H.ürriyetın· old .. :ıı..· sene daha Nede tatlı konn~yordw • b:ıcaklarırız tam şeklini almış değilse, giyinnıelisın;z. 
•·., "'tS.. ~ -Anlatayım ya, hangi yemeği istiyor-

ç taıe "d· _ Ayol renin adın ae? adaleleri yumuşacık, lüzumsuz yağlarla Ayak t1rnaklannı güzelleştirmek için 
'- lie f"tiyoı ım. .. 1 sunuz, sorun bakayım: kaplı, yahut ta kupkuru ise bütün bun- de şunları ıhmal etmemek liızımdır: Tır-
....._ A ... rsun soy e! - Yusuf Ziya! B. · ı d' 

·~ ırı ses e.n ı: lar hep ~ukluğunuzda icab ettiği ka- nağın ctı~fını çerçe\'cliyer. deri daima 
)orsun., 

0 
da nesi; ne sert sert lionUfU- Do§rusu delikanlıyı belenmiftim. Ha· - Borç! dJr koşmrmanızdanöır. Zavallı çocukla- yıunuşr.k ve elastiki kalmalıdır. Bunun 

~ada rnı;emek pişirme dersi varml§ nl bek!rsa bizim komıumuzuıı kızı Nec- - Benden borç mu alacaksın? Verir- ra bakınız En mühim zamanlan mek- için tabanlarınıza sürdüğünüz yağlı mad-
- :Bura ı.__ miyeyi yapıverirdim. dim amma hiç param yok! tepte sıralar i;stünde oturmakla geçer. I deden (y<'ğlı bir k"Tem veya hiıil) bura-
- sı uc.'lim evim. - Sen ne ff görfirsftn? Bir başkası da bağırdı: Evde de· hele kış günleri - onları hemen hra bol bnl sürüp uğuşturunuz. Tıpkı el Allah ~t . .. k k. 

llu 60 a eşten, afetten esırgesln. O- - Ben Akbabacıyım. - Of a la o daima içende kalmayr mahkum ederiz. tırnaklarm17Cla oldugu gibi ayaklarınızın 
İit>rsi rrnuyoruın. Burada yemek pişirme Birdenbire aoğumU§tum. Ben öyle kuş- - AlA kokar, mis gibi tereyağı bu! Dışarı çıksalar bile ekseri oyunları koş- tırnaklarında ela hıçbir zaman bu deri 

Yok Jnu? bazlara mümeyyizin nur topu gibi kızını - Pişirsenize. :madrın, hatta yürümeden geçer. Sonun- 1ırnağa yapışmamalıdır. Çünkü yapışan 
: Canım ~adın! - Pişireceğim amma hangi yemeği is- eh ne olur Tabii vazifesini görmiyen her d~ri kurur, küçük kiıçük cşeytnn tırr k-

l{adın d doğrusu peıktf çekemezdim. Başı.mı çe • tiyorsanız söyleyin! u~U\r gibi bacaklar da ya sıskalaşır, yahut farı~ hasıl olur. Hunlar ya kendiliğinden, 
....... Bay eıne, bayan de. . virdim Al.çıbaşı sordu: - Söyledik ya! fa lüzumcuz yağk.rla şişip şeklini kay- yahut ta bir yere takılıp kopar. Yerleri 
- !> an burası benim evim. - Şimdi nı pişirelim istersinizr _ Ayol ne söylediniz de pişirmedim. beder. iltihaplan!r. Mühim rahatsızlıklara sc-ekı sen k" . 
....._ n ımsın? Ben: Siz buray.ıı zaten yemek öğrenmiye değil, , Bacaklaı·mıza yeniden şekil verebil- beb olabilir. '.L'ırnağın pek kalın veya 
....... ~ eniın adını Ahmet Refiktir. _ Neredef fıkır fıkır gülüp kıntmıya gelm~iniz. mek zarru:nını aşmış bulunuyorsanız yivli yivli c.Jması da çirkin bir şeydir. 

?lft\ 0 en senin gibi bir adam daha. tanı- Dem.eder:. biraz ötemde oturan bir ka- Ben de hır şey zannetmiştim! TeYek - kendinize yapamaciığmız bu büyük iyili- Bunu üstilrü hafıf hafif kazıyarak gidc-
lh. ııun da ad · . . keli değil iskeledeki o kaptan kılıklı a- ği hiç olrr.azsa çocuklarınıza karşı ihmal rebilirsiniz. -<cı. on 1 senınkıne benzıyor. Am. dın: 
clJ un '.Refi.ki dam; bura~'a derse gelmezler, bucaya ge- etmemek borcunuzdu:. Onların hergün- Ayak tırnaklarını hiçbir zaman düm-

g~r.-tisı çok aceleci imiş, Ahme- - Kutulu et! fonlerin hepsi dersini evvelden almışlar- kü oyunlarını tetkik ediniz. Günde bir düz kesr.ıeyıniz. Pek çirkin görünürler. 
lier n~·i Demez mi? B!r yaşıma daha giriyor - dır, demcr.liş .. Bir daha böyle yerlere a- Kaç ke::e onar dakika olsun koşmalarıaa Daima yuvarlak bir şekil veriniz. 
l<cı.pıYı se. fazla lafa lüzum yok! du.m Bu Adablar da amma dil bilmez dun mı atarım .. Tövbeler tövbesi! çok ch~mmiyet veriniz. Çünkü: Ancak bu Cilalar.ıaya meraklı iseniz tırnak cila-
'ı>uı"r. Çckıp Yiırüdüm. Iard T d k b b d' ki · D · tfak ib" d kt d t .. 1 ba kl h'b d - ı· · · ~ ut!ırna h' 1nsan ı. an ır e a ı ıyece erme eyıp, ~ mu gı ı yer en çı ım. s:ıyc e mun azam, guze ca ara sa ı nızı cil in;zin rengine gore seçme IJ)ınız. 

"'"-- ır şarkı sesi geldi. Ben de kutulu et diyorlardı. İsmet Hulusi olacaklardır. Fazla yanık esmer ayaklara cahududu• 

'
.........._.:.:~:-====+===-===-..... ====-==-=..:..._.. ..... ______ -==,,,_,=== ..... .-===""""-=---====-===-==-- Şunu hiçbir zaman unutmamalıdır: renginde cila iyi gider. Sarışınların tır-
---Bacaksızın maskaralıkları-;----------------T-e_d_b_ir_J_ Güzellik yn!mz bir ~aratılış meselesi de- rıak cilası (ayaklar ıçin} hafif kahve ren-

ğ;Idir, sor·radan da kazanılabilir. Yalnız gimsi olnrıi.ıdır. İkisi or-tası olanlar da ki
bacaklara değil vücudunuzun hangi kıs- ~·:ız rengiııde cila kullanmalıdırlar. 
mına bile:-ek, anlayarak muntazam ve Bu cilayı nyak tırnaklarından sık sık . 
devamlı bir itina gösterirseniz mutlaka ~eınizlcm!:'~· lnzımdır. Bunun için hiçbir 
hayret \•erecek derecede değişip güzelleş- ':!akit calk~h 1ü temizleme suları kullan
tiğini görürsünüz. :namalıdır Kum ve güneş ayak derisini 

Bacaklara yeni şekil vermenin yega- iyice hırp3Jadığı için yaz boyunca onun 
!le çaresi budur. :Fakat bu muayyen bir yağlı maddelere ilitiyacı vardır. Bilakis 
yaşa inhi!:ar etmektedir. Bu yaştan son- yağsıtlaştmcı şeyl<.>rden hırpalanır. Bu
r:ı bacağı'l biçimi değiştirilemez . . Fakat nun için cila temizleyiciniz de yağlı ol
cildi güı;dleştirilcbilir. Bu da büyük bir malıdır 



SON POSTA 

MERAKLI HEM FAYDALI 1 1 Bugünün kôy çocuğile mül8kat 1 HEM 
Lokomotifli pul Garip bir masal 

Dünyadaki bütün 
hikayesi vardır. 

Hop elmasının hi
kayesi bunların 

en garib olanıdır. 
Bu elmas eski 

bir heykelin gö
zünde bulunmuş-

büyük elmasların 

r' ·• . . .. 
tur. B:ızılcrı bunun uğursuz olduğunu 

söylerler. 
Franna kraliçesi Mari Antuanet bu el

• masın sahihi ;miş. Elmas ondan çok zen-
Bu pul Peru'da yapılmıştır. Üzerinde gin olan Fransuva Boliyö'ye geçmiş. Bu 

bır lokomotif resını vardır. Fakat trenle adam da servetini kaybetmiş ve açlık-
hiç alakası olmıyan bir işde, hava posta- hn ölmüş. Elmasa sonradan sahih olan-
larında kullanılır. ]ardan bir p::-ens öldürülmüş. Bir İranlı * t'.iccar bo~lmuş. Osmanlı Padişahı Ab-

Afrikada bir yenilik diilharrüd tahttan indirilmiş ve elmas 
b!r zaman ortadan kaybolmuş. 

Afrikada tren istasyonu binalarının 

lamlarının üzeri
ıe gayet büyük 
fazı il.e istasyo
nun imıi yazılm11-
tır. 

· Buna sebeb u-
çan tayyarelerin 
nerede bulunduk -

~ 

..§) 
Ve sonrn Amerikaya geçmiş orada da 

a!anları feiakcte sürüklemiş. 

Bu tarzC.:a hikayeler çoktur: Bunlara 

itimad etmek caiz değildiı:. Yok eşyaya, 
yok hayv:ıniara, yok insanlara uğursuz
luk atfetr.1ek saçma bir zihniyetten baş
ka bir şey değildir. 

* lannı kolayca görebilmeleridir. 1stas- İki bin senelik dolma kalem 
yonların Üzerlerindeki yazılar o kadar 

büyüktür ki 1500 metre yükseklikte u

ç:ın tayyaı eler bile kolayca görebilmek
tedirler. 

* Bu da bir süs 
Yeni Gıne'de yerliler burunlarına bu 

Dolma kalem yeni icad edilmiş bir şey
dir değil mi? Böy
le' tahmin edenler 
gerçi çQktur. Fa
kat hakikatte hiç 
de yeni bir icad 
değildir. Çinliler 
bu 'Kalemleri iki tarzda kemikler 

t a k m a k t a _ bin senedenberi kullc:nmaktadırlar. 

katlanırlar. 

dırlar. Bunları bu
runlarında bir süs 
o 1 a r ak taşırlar. 
Gerçi insanı çok 
rahatsız eden bu 
süse de ne bahası
rıa olursa olsun 

Süs. merakı yalnız medeni insanlarda 

değil iptidai insanlarda da vardır. Yal
nız şekilleri değişir. 

Resimli Hikaye : 

* Yüzükoyun yürüyenl~r 

Tibetli hacılar yere yüzükoyun yat
mış vaziyrtte kilometrelerce yol yürür
ler ve gittıkleri yolu boylarının ölçüsile 
ölçerler. 

Hiç olmazsa iş vesilesile köylere dü-ı 
şenler ne kadar bahtiyar insanlardır. 
Toprak kokl'.SU içinden, canım yeşillikler 
ortasından fışkıran hayata doyum olmu
y0r. Kırlarda, köylerde, köy yollarında 
neler görülmez.. neler?!.. 

Bir köyden geçerken bir türkü sesi 
d~ıydum: 

Yanık yaMk tiirJ:ülef'e başlama kız, 
Şu tarlanın öte.süıderı. taşlama kız, 

Taşlayıp da yüregimi haşlama kız, 
Dayanamaz yii:rcdğim dayanamaz. 

Bu sesin geldiği tarafa doğru yürüyor
dum. Esmer, yağız, or. ikisini henüz bi
tirmiş bir köy çocuğu gördüm. Bir çayı
rın kenarına yan gelmiş: 

Toprak t'cak, hava sıcak, içim sıcak, 
Yüreğimde yatan aslan çıldırtacak, 
Yok bağrımda gönlüm gibi bir yatacak, 
Aman Allah, l!tme A?lalt bu olamaz. 

Türkfü:ür.ü hem söylüyor, hem de ara 
sıra: 

- Ooooha .. Ooooha .. diye bağırmaktan 
kendini alamıyordu. 
B2ğndığ!, )"İrmi metre · uzaktaki man

dnlar yeşil çayır üzerinde otlamaktaydı -
Jar. SorduTil: 

- Sen ne yapıyorsun burada? 
- De ha .. şu dombayları otlatıyorum. 
- Sen burada yapayalnız korkmuyor 

musun? 
- Kimden? 
- Köp{-okten, domuzdan, yılandan, a-

yldan koı krnaz mısın? 
- Köpek benim yoldaşım.. köpek be

nim her nman yanımda .. ondan korka
cıık ne var .. 

On iki yaşındaki çocuk sağına, soluna 
baktı. Bir ıslık çaldı. Bir köpek derhal 
yanımızda peydahlandı. Ve bana göster
di: 

- Bu yanımda oldukca ne domuz, ne 
ayı, hiç bi:- şey bana dokunamaz. 

- Senin baban var mı? 
- Var. 
- Nerede'! .. 
- O bıı(!ün kasabaya gitti 
- Sen okula gider misin? 
- Giderim. Yazın da dombayları otla-

tırım. Ananıa, babama yardım ederim. 

Bay Balıksever'in 1.ntikamı 

Bay Balıksever, her gün oltasını alır, ı - Ne olur, dedi, be!l balık tutarken çok Dedi 
derenin kenarına iner, balık tutmak için y'.lkın ge~meyın, balıklar ürküp kaçıyor- O gün evine döner dönmez i1k işi bun-
oltayı suya atar, beklerdi. Tam balıklarını lar. lardan intikam almak çaresini düşün-
onun oltaı;ı etrafında dönmeye başladık- Sanki o bunu böyle dememiş gibi bir "Tlek oldu. Düşündü, düşündü ve ııiha
ları zaman b!r aksilik çıkardı. Evleri de- daha sefere daha yakın geçtiler ve kü- yet buldu Bahçelerir.de eski bir somya 
re kenarında olan iki kardeş sandalla Bay rekleri suya o tarzda daldırdılar ki ba- vardı. Bu somyayı bozdu. Bir kaç yayını 
Balı.kseveıin oturduğu kıyıya yakın ge- lık namına oralard~ bir şeycikler kal- çıkardı sıln sıkı tirbirine ekledi. 
çerler, balıklan ürkütürlerdi. m~dı. Fakat artık Bay Balıksever de a-ı Ertesi s~bah erkenden dere kenarına 

Bay Balıksever bir kaç defa kendile- dnm akıllı kızmıştı. gitti. İki kardeşin sandalları derede idi. 
tinden rica etti: - Ben eize gösteririm! · Bir gün evvel hazırladığı yayın bir u-

cunu sandalın arkasına, öbür ucunu da 
kıyıda bir thşa bağladı. 

Ve kmd: de her zamanki yerine gidip 
oltasuıı denize attı. Az zaman geçti. İki 
kardeş bahçede göründüler. O gün düğü
ne gidecekJcri için her ikisi de resmi gi
y:mrllşlerdi. Arkalımnda yepyeni frak
Jar, başlarında silindir şapkalar vardı. 

Derhal biri önde ötekisi arkada kürekle
re oturdu 1ar. 

- Sandal da bugün ne kadar ağır. 
- Dere(!e akıntı fazla galiba! 
Hakikaten sandal ağır gidiyordu. Ve 

kıyıdan iki kürek boyu kadar uzaklaştık
tan so!lra daha ağırlaşmıştı. Kardeşler

:lcn biri" 
- Dursak da ıu sandalın arkasına bir 

br-k53k! 
Dedi İkısi birden kürekleri bıraktılar. 
Bay Balıkseverin kayığın arkasına 

b:.ığlad1ğı yay o kadar gerilmişti ki onlar 
kürekleri bırakır bırakmaz gerilen yay 
bir anda tekrar toparlandı ve kayığı hız
la gerisin geri çekti. O kadar hızlı çek
mişti ki iki kardeş birden oldukları yer
dı?n havaya sıçradılar ve kıyidaki ağaca 
burunlarır.ı hızla çarpıp yere uvarlandı
lar .. 

- Annen de var mı? J - .Başkıısının yurdu olamaz mı? el 
- Vc.r Nah .. şu tarlada •. mısır diplerini 

1 

- Hadi be yahu sende .. alay mı r' 
dolduruyor. yon .. buro.ya kim gelse öyle kolay dl.l 

- Okulrla ne okursun sen? maz. rı1" 
·- Her şey.. - Buraya geJmjş olup da duramıya 
- Kaçırıcı sınıftasın? var mı? J 
- Bu yıl <iörde geçtim. - Var ya .. biz bunları tarihte okud t 
- Afe:in sana .. bır şeyler sorsam bilir Evvelfi burada duralım deyi gelmişler 

misin sen? 
- E .. gücüm yettiğ~ kadar bilirim. Ama 

bilmediklerimi öğretmE:ne haber verme!. 
- Yok c:mım. Biln;ıediklerin olursa, ça

lışır öğrenirsin. Buralarda ne yetişir? 
-Bur:ılarda meyvn, mısır, buğday, 

arpa, yulaf patates, pancar yetişir. 
- Sen çok ~eyler b\liyorsu~. 
- Bildi~.lerim daha var. Yurd bilgisi, 

t:ırih, coğrafya, hesab, hendese .. 
- Peki bu ile ne ili derler bakayım? 
- Kocar.li derlu. 
- Sen gece de böyle mandalarla kır-

larda geı.:ır misin? • 
-- Hem gezerim, hem uyurum. Fakat 

hazan uyanırım, başımı kaldırır, manda
Jan gözden geçiririm. Köpek de bekler 
bizi. 

ma, duramamı~lar .. 
-- Niçin? .~I 
- Atatürk babamız onların hepsW 

ptiskürtmüş. 
1 

- Sen Atatürkü bilir misin, kimdir~ 
- Bilirim ya .. 'J bizim cumhur b:t~ 

nımızdır. O bizim babamızdır. 
- Peki Ankara ned:r .. böyle bir 1' 

dnycun mu sen? 
- Ankara, hükumet merkezimizdir· 

- O: aya gidebilir misin sen? 
- Giderırn. 

- Ne ile gidersin, gitmek istersen? 
- Trenle, otobüsle, yayan .. 
-DemLrı Atatürk cumhur başkanımıl' 

dır! dedin Ya bızim hükumete ne hil~ 
meti derler?. 

-Sizin başka hayvanlarınız var mı? - Türkiye Cumhuriyeti hükumeti· 
- İneğ:miz, keçimiz, bir kaç koyunu- - Başka hükumet okudun mu? 

muz, tavuklarımız var. - Varm~ş! Krallık, rnırallık ama, ~ 
- Bu hayvanlar sizın işinize yarar mı? cumhuriyeti severim. 
- Y~ır<:roaz olur mu? Yoğurt ,süt, yağ, On iki yaşındaki, dördüncü sınıfa 1 

peynir hep onlarda var. miş bir koylü çocuğu bunları söylet ~ 
- Senin adın r.e? onun alnından öpülmez mi? Ben de oJl ti 
- Ars.ın. alnından öptüm işte ... Ben yanında~ G' 
- Ya sc.ıy adın?.. zaklaşırken o belki hissederek, belkı it' 
- O da Arsan.. duyduğunu tekrarlamak ve vakit geÇıı" 
- Başka adın ~:ok mu senin?. mek düşüncesile gene türküsüne deVll 
- Biz eski adiarı okulda kaldırdık. başladı: . f'fl" 

Şimdi soy ~dile ben.bel' hep bir ad kul- Benim gön?üm sana yanık tutuştur 
!:mırız Yaprak gibi yiireğimi buruşturma, 

- Türk!ye kimlerin yurdudur?. Uzak yakın yanık sözler vuruşturf11dı 
- Türk~ye mi? Türklerin yurdudur. Etme A1ldı yfü·cci§im dayanamaz. 

Başka kiıl:in yurdu olur. Ziya Vehbi AJtür1' .............................................................. ~ 

!Yeni bilmecemiz Bir kol saati 
veriyoruz 

Şimdi yazdır. De- .--.-------------~..------..... .-""". 
niz kenarında olan 
yerlerde herkes de
nizden istifadeye ba· 
kar. 

Denize girerler" 
kumlarda yatıp gü. 
neş banyosu yapar
lar. İşte bu çocuklar 
da denize giriyorlar. 
Ressam onların bir 
resmini yapmış. Bu 
resmi böylece bırak
mak doğru değil. U
yar renklerle boya
malı ki daha güzel 
görünsün. Bu işi biz 
sıze b ı r a k ı y o -
ruz. Resmi kesin, bo
yayın ve bize gönde-

rin.. en iyi boyamış 

olana bir kol saati ve 

ondan başka daha 

yüz kişiye de Son 

Posta'nın küçük oku

yucuları için bilhas

sa hazırlamış olduğu 

değişik ve çok güzel 

hediyeler vereceğiz. 

Yalnız sizden de 

çıktığı tarihi yazmayı unutınıı 



-=- ıo Temmuz 

Tarihi tetkllıler-· • • 

lstanbulun fethine tesir 
eden itikatlar 

Bizana • . . *. 1f- >f. akibe lmparlltora Mihail bır falcıya ıordu: " Benim ıülAlemin 
nıana!! Dek olacak'?,. falc~ bir tek kelime söyledi: "Maimi,, bunun 
tor ıa!.:, tu. ~akat yedı harf~en ibaret olduğu için yedinci impara· 

nda iııklru bulacagma htiküm verildi ve doğru çıktı 

Y•••• ı Tur•n C•• 

t:ıbe bulunmuştu. Bu kitabe (Akıllı 
Leon) adl!lda bir papaz tarafından yazıl
mış ve yazdmlmıştı. Kitabenin üzerinde 
müteaddit daireler ve bu dairelerin için
de Bi~nc; imparatorlarile patriklerin 
isimleri vardı. Jfakat son imparatorla, son 
patriğin isimleri yazılı olmayıp onlara 
mahsus daireler boş bırakılmıştı: Bunu 
da halk Bizansın düşmesini haber veren 
bir kehanet sayıyordu. 

B J,.. .Fetihten son raki 1stanbul 
azan u' ll'ıaksatıa -~orta, hazan da muayyen bir 

lrısanlard ~~lenen bazı sözler vardır ki 
bu itik t a ~tikatıar yaratırlar. O kadar ki 
lı!'ln da lar Yalnız dimallann değil, vücut 
insanı a en ince noktalanna girmiş gibi 
~arnan a~, kendilerine esir ederler. Çok 
k\i-1e . ~\'Vet ve hakikatten ziyade kü-

"ll rını - · 
tın (al surerler ve böylelikle insanla-
•nlatrn 1:Y~ı.ısı~, (kader) gibi kelimelerle 
lıır. a iStedıkleri neticeleri yaratır -

'l'arih te b. - Se r papazın bir serseri çobana: 
eaksını n Yakında Bizansa imparator ola-

n .. d:~. " ıeın· Yol'\lz. ı ve bu sözün de çıktığını oku-

Silik v 
li bir e unutulmuş bir adama her ban-
bir isu:rnanda meçhul bir insan parlak 
d:ını 

0 
b~u olduğunu söylüyor ve o a

fııyor. l'&rlalr. istikbale ıerçekten kavu-

u!:i~ Sultan Mehmedin müthiş rakibi 
düğü v asara karşı harbe giderken gör-
0.tıukb~i Uydur~u.ğu .1iiya meşhurdur ve 
b!ri d zaferının oaşlıca amillerinden 

e odur. 
Bu gib· .. 

Çoktu 1 ıtikatıar bilhassa Bizansta pek 

İstanbuı .. 
2anıan un Türkler tarafından hiç bir 

- a:a~tedHemıyeceğini anlatmak için: 
Bizansa m~ıer karada yürürse Türkler de 

n· gırerıer! 
ıye bir . 

sında n 
1 

ınanış olduğu hala halk ara-
g~tn!lert;JJndur. Fatih Sultan Mehmet 
§'l dere . ophane sırtlarından Kasımpa
Lalkınasını> aşırınca bu hali gören Bizans 
rivayet ve askerlerine ümitsizlik çöktüğü 

e<CJir 
'l'arıhın ka. . . 

btırada . . Ydettığı başlıca rivayetleri 
1 zıkrcdcccğiz· 
stanbulun . 

tından b . eski ve en büyük kapıla-
~3ldızJı :aı ~~ea .Porta yani ~üze! veya 
ft'r ~ekliı d p ıdı. Uç .kemerli bir takı za-
81ren ca~d e l'apılmıştı. Bu kapıdan şehre 
6Mer· zaf e Ay~ofya meydanına kadar 
d ' er ve al d . 1• au k· ay ca desı namını alır-
nti Eunı "~ıdan ahali geçemezdi ve res 

erde -
?l'ıelerinc ımparatorla askerlerin gir-
2aferıer knıalısustu. Muhtelif hudutlarda 
k ClZanan B" 8Pıdan :ıla 

1 
ı.zans imparatorları bu 

~1200) senP.l~r~dşehre .. ıi~dikleri halde 
~re Yol e Kudus uzerine gitmek 

nı a çıkan T .=.ı·nı anlık · . ,&.Mt ı er Bizans_ düş-
- ~ gosterınce =h. d . Latint r- ır e. 

r~ekıerı er yaldızlı kapıdan şehre gi-

llıye lı· 
O za ır r.vayet çıknıl§tı. 

le marı bu k Uçiik b · &pı hemen örüld .. y l l'u ır kapı b u. a nız 
rkler bu k ırakıldı ve daha sonra 

Ba k apıdan c.-.d.. • • . ş a b:r rl ~re gırdıler. 
ıizlerind~n ,.. .vayete göre hıristiyan a-

Okj uıorenos .. l 
arla h b fOY e demişti: 

tek h ar eden bir ' QUğa ordu şehre gire-
kat rneydanına kad 
bi oraya kadar k 1 ar gelecek, fa-

re g . ova anan h Ik . ~h . erı dönerek d.. a bırden-
.;,~ kurtaracakt uşmanı püskürtecek, 
.ı.urkı ır. 

t er ok k 1 
a vardı Bu yü ud lantıyorlardı, fakat top 
ıırasınd z en stanb 1 e . a bir kısım . u muhasarası 
!ı;~n. ortasına kad:ızanslılar Türklerin 

rın. ? i rivayete nazar gelseler bile yuka-
ı · b' ran pu·· kü" 

d 
.. ' u kıs:nı · s rtülecekle-
ltşün ıse top ta k 11 .. .ı. erek bu r· . u anıldığını 

"~:ııe .... · .vayetın Tü" k ... ıye<'.eğini ileri _ .. r lerc tatbik 

Bizans hhtına çıkan bir çok sülfıleler
den sonu!1cunun ilk imparatoru olan Mi
hail Paleologos bir falcıya sormuş: 

.:._ Bendm sonra sülalemden gelecek 
imparatorl!)r zamanında Bizansın aki -
beti ne olacak? 

Falcı buna cevap olarak şu tek keli -
lncyi söylem!ş: 

- Marrıai'mi. .. 
Bunun Jıiç bir man&sı yoktu. Fakat ge

rek impar&tor ve gerek halk, kelimenin 
yedi harftP.n ibaret olduğunu düşünerek 
bu sülaledf'n yed~ci imparator zamanın
da imparatorluğun m<fuvolacağına ina
nırdı. Gerçekten öyle oldu. Fakat ayni ri
vayete .dc:.yanarak Osmanlı imparatorlu
ğunun da yedinci padişah zamanında ba
t?ıcağı hakkında. dcv&.m eden rivayet fos 
çıktı. 

Bizanslı bir muharrire göre Kosva mu
hıırebesindPn sonra Hünyad hezimetten 
müteessir olurken ihtiyar bir adam onu 
f<'selli için i!crliyerek şöyle demişti: 

- Bizarıc; mahvoluncıya kadar hıristi
yanlar daima bedbaht olacaklardır. Hı -
ristiyanlar:n kurtuluşu için Bizansın 

Türkler el'ne geçmesi lazımdır. 
Hıristiyanlığı bi::.- an önce kurtarmayı 

istemesi tnbii olan Allah elbet Bizansın 
Türkler eline bir an evvel geçmesi iı;in 

ltızım olan sebepleri de hazırlıyacaktı. 
Böylece Bizanslılar kendi kendilerini 

mahkum etmiş ojuyorlardı. 
Bununla beraber rivayetlerin hepsi de 

Eizansın :ileyhine değildi. Yukarıda Ya\
dızlı kE.pı münasebetilf' anlattığımız riva
yet gibi b;r başka rivayet daha vardı ki 

bu rivaye:te inanan Bızanslıları hiç bir za
man ümitsizliğe düşürmemiştir: 

- Türkler şehre girecekler. Fakat A -
yasofyaya geldikleri· zaman Hazreti İsa 
gökten meleklerle inerek onları püskür
tecek, mnhvedecek ve Bizansı kurtara
caktır. 

Bu rivayet yüzilr.dendir ki Türkler 
fehre girdikleri zaman sahiden Ayasofya
di! ayin yrıpılıyor ve Hazreti İsanın me
lek ordulsrı1e inerek onları kurtarması 
her an bekleniyordu. 

Türkleri!l de kendi lehlerine olarak bir 
takım inanışları Yardı. Bizanslılara ait 
bazı itikatların boş çıktığını görmeleri 
de onların cesaretlerini ve ümitlerini art
tırıyordu. 

Türklerin inanışları hakikate daha ya
lt.ın olup c~ımnevi değildi. Bunların başın
t:Ja Hazretı Peygamberin: 

- İstanhulu alacak kumandan ne iyi 
kumandandır \'e asker de ne iyi asker
c!ir! 
Manasındaki hadisi şerifi geliyordu. 
Başka bir r:vayete göre Hazreti Pey

gamber bir gün arkadaşlarına sordu: 
- Bir tarafı karaya, iki tarafı denize 

nazır bir şehirden bahsedildiğini işittiniz 
mi? 

b ııuhasaraya Ynk ıruruyorlardı. 
l!rnunda Ayayorg~ zamanlarda Saray-

Dlalıaıtırında bir ki- - Evet! 

so·N POSTA 

Konuşma: 

T erciime hataları 
Nurullah Ataç 

Avrupa d'lJerinin giizel t!Scrleri türkço· 
ye çevriliyor, her ay bir iki kitab daha 
k.u:mıyoruz diye seviniyoruz ama o ter
ctimelerdelti yanlışları gösteren makale
lerde günd~n güne çoğalıyor. Hemen her 
tercümede bir kaç yanlış, bir kaç düşük
lük bulunması tabiidir. Goethe bile Di-

' derot'nun le Neveu ete Ranieaıı'sunu ter-
cüme ederken bazı hatalara düşmüş der
ler. Baudtılaire, Edgar Poe'nun bir kaç 
cümlesine yanlış mına vermiş. Öyle bü
yilk ıairler, zeki adamlar hata ettikten 
sonra ... 

Fakat bizim rnütercimlerimizin hata
ları öyle mazur. görülecek cinsten değil . 
.Bir tercümede ne gibi yanlışların affe
dUip h1tngi1Prinin a!frdilemiyeceği hak
kında bir fikir vermek için bir misal gös
t?relim. Türkçe öğrenmiş, türkçeden ki
tab terrümesine kalkan bir ecnebi: cBa
kır çaldh cümlesini anlamazsa o adam 
için - yalr_ız bu kusuru göstererek -: 
cTürkçe bilmiyor> diyemeyiz. Çünkü 
cbakır çalmak, az kullanılan tabirlerden
dir. Fakat o adam: cSaat çalda cümlesi
ni: cSaati cebine alıp götürdü, diye ter
cüme eder~e o zaman: cHayır bu adamın 
türkçeden kitab tercüme et:Ueğe hakkı 
ycıktur> d~mek borcumuz olur. • 

Biziro mütercimlerimiz maatteessüf 
o ikinci neviden hatalara düşüyorlar. 

Fransızcanın (veya bildiklerini sandıkla
rı başka bir ecnebi dilini en çok kullanı
lan tabirlerini anlamıyorlar. Bundan baş
ka hiç dikkat ctmıyorlar; anlamadıkları 
cümleye ''~rdikleri mananın metne yakı
şıp yakışmadığını düşünmüyorlar. Yine 
bir mis2l ile anlatalım. Türkçe bir roman
da şöyle bir parça bulunabilir: 

cBay Ali gece yarısı müdhiş vecalarla 
uyandı. D?rhal gefüiJen doktor muaye
neden sonra, bakır çcılmış olması ihti
malind~n bahsetti.• 

Bunu tercüme eden adam kalkıp da:. 
cDoktor o adamın bakır çalmış (sirkat 
etmiş) olduğunu keşfetti> derse yalnız 

~~akır çalmak, tabirini bilmediğini de
g.I, metne hiç <iikkat etmediğini de gös
tc rıntş olur. 

Bay Dr. Mustafa Hakkı Akansel, bir 
g::ızetede M. Maurke Maeterlinck'in 
l'Oiseau bleu"sü texcümesinden bahseder
ken ~ir ç~r. yanlışlar 2rasında bir de şu
nu gostcrıvor: Mi.iterrim, cTalihim var, 

' v~ya cvarınış> demek olan cJ'ai de la 
veine> cümlesini: cBenim damarlarımda 
kan var, ·Hye terctlmc etmiş. cLa veine> 
kelimesi bıızan •Vcrid, kara kan damarı:t, 
hazan da ctalih, şans> demektir; ikinci 
manada kııllanıiması nadir değildir, hatta 
~omanlarda, hikayelerde ekseriya en ço
gu 0 mr.nada ku!!anılır. Mütercimin bil
memesi ma~ur görülemez; hadi diyelim 
ki mazur gördük, o yerde: cDamarlarım
da kan va'> demenin hiç bir manası ola
mıyacağını da mı farketmedi? 

::sıl ~u ci~et. insanın f enasına gidiyor: 
Mutercımlerımız, metni anlamak için hi 
b;r gayret göstermiyorlar, çala kalem ya: 
zıyorlaı. Rahmetli Ahmed Haşim: 

- Bern mukave!efine {beynelmilel 
hakkı telif mukaveleı::i) bizim de iştirak 
ctmemizd" bir mahzur yoktur· tercüme 
ettiğimiz lcitablar içm para istlyen olur
sa: cAslı ilcı karşı;a~lırın, benzer yeri var
s.:ı verelim> dcrız, cerdi. 
.~aattcessüf ~ ac:ı söz, doğruluğunu 

h!ıla kaybı>tmedı. Buna bir çare bulmak 
lazımdır. 

Benim aklıma bir çare geliyor, tatbiki 
de pek zo: olmasa gerek. Devlet bu ter
c;ime işini mürakabe etmelidir· çünkü 
b!zde gem;. yaşlı, ecnebi dili bilmiyen 
k 1mseler Avrupalıların güzel eserleri di
ye, örnek diye, tercümeleri okuyacaklar. 
Aslını uuı~tan andıran o tercümeleri o
kumalarınaan fayda değil, zarar gelir. 
Devlet on\arı mürEJcabe için bir h t 

k
·1 d eye 

teş ı e e1 ; bu heyetin müsaadesi alın-
madan ba~ıjacak tercüme kitabların sa
tılmasını yş.sak eder. . · 

Gerçi ı.a::ısürü andıran ağır bir şey f _ 
knt lüzumlu, hatta zaruri... ' a 

... ._. ....... _ ...... - •••••••••••• :Vurullah Ataç ·-·············-···-
şehir islfim1ar tarafından zaptedilmeden 
kıyamet kopmıyacağını söylemiş hattA 
nası~ z~ı)tedileceğini anlatmış. ' a 

İkıncı Murat ve Fatih Sultan Mehmet 
zamanının alimlerjnden Şeyh Ak Ş _ 

dd" B" em se _ın. ızansın Türkler eline geçeceği 
s9atı bıle evvelden blldirmişti. Muhasara 
sırasıııda Ha~r~~i Peygamberin bayrak
tuı Eba Eyyubu Ensarinin rüyada Şe h 
Ak Şemseddine görünerek kendisinin Ja 
ha evvelki muhasaralardan birind -
1 

.. "ld"" w.. • e vuru-
up gomu ug~ . yeri haber vermesi ve 

bunun zafer milJdesi telAkki edilmesi de 
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Deniz ve denizcilik: 

Minimini bir· tekne ile 
dünyayı dolaşan ilk adam 

K- - k >f ._ 1f --------
uçucn gemiai içinde Okyanualann hrbnalanna yalnız başına 

göğüa Keren yaman denizci bu tqebbüsü bqardıktan ıonra bir 
gece Nevyork açıklarmda kaybolup fitti 

Minimini· bir tekne ile tek bapna dün
yayı devre çıkmak sonsuz bir cesaret ve 
büyük bir denizcilik bilgisi istiyen bir 
teşebbüstür. Hülasa her babayiğitin kArı 
değildir bu i~··· 
Vakıa 1914-18 cihan harbinden ve Pa-

nama kanalının açılmasından sonra bir 
kaç cesur Ye gözü pek denizci bu kor -
kunç maceraya atıldılar ve muvaffak ta 
oıdular. Fa"fı:at ıurasını gözönünde bulun
durmak lazımdır ki bu yaman denizciler 
(Panama) kanalından geçmek suretile 
dünyayı devrettiler. 

(Panama) kanalı açılmış olmasaydı ne 

olacaktı? 
Ne olacak, ya (Horn) burnunu aşmak 

ve yahut ta (Macellan) boğazından geç
mek suretile Atla~ Okyanusundan Pasi
fik Okyanusuna ulaşmak icap edeccktt 

Halbuki minimini bir tekne ile ne 
beriki göze aldırabilir, ne de öteki.cHorn> 
burnunu dolaşırken yüzde yüz tesadüf e
dilecek fırtınal&r ve dağ gibi dalgalar, 
cMacellan> boğazının çırpıntılı ve mü
telatın. denizi kocaman vapur süvarileri
ni, muazzam dört direkli yelkenli kap -
tanlarını yıldıracak kadar korkunç bir 
ş1hrete sahiptirler. Şu halde? .. 
Şu halde cPanama> kanalı açılmış bu

lunmasaydı, ne İngiliz cSidney Howard> 
lar, ne de Fransız cAllen Yerb.O> lar mey
uana çıkmıyacaklar, böyle teşebbüsler 

görülmiyecckti. 
İşte kapt!m Joshua Slocum> küçük bir 

tekne ile, yalnız başına ve Panama kanalı 
açılmadan evvel yani en tehli~eli ve kor
kunç şartlar altında dünyayı devrettiği 
içlndir ki kendisine bu işin piridir demek 
lazımdır. Evvela rıziz okuyucularıma haz
reti tanıtayım: 

Kaptan cSlocum> gözlerini dünyaya 
Kanadada cNova Skotia> da açtı. Zaten 
(Nova Skot·a) lıJar cDory> ismi verilen 
altları düz ve az su çeker balıkçı tekne
lerile Atla<.: Okyanusunu aşmakla meş

hur yavuz balıkçıladır. Hani şu 

takalarla ta Trabzondan kalkıp istanbu
la kadar gejf.n bizim Karadenizin gözü 
pek yalı uşakları gibi... 

Demek k. denizlerin bu şöhretli serse
risi dünyayg teşebbüsüne müsait bir mu
hitte gelmiş o1du. Bu, birinci nokta ... 

On dokuzuncu nsırda denizlerin haki
mi mutlakı Büyük Britanya ile Kanada 
ve Amerika arasında denizciliğe ait her 
türlü şöhretler hakkında canlanmıya baş
lıyan kıskı:mçlık ve rekabet bugün bile 
mevcuttur. Bırinin yaptığı, başardığı bir 
şeyi öteki mutlaka gölgede bırakmak için 
daha dö1tbaşı mamurunu, daha tehlikeli
sini göze aldıracak. 

Bu ikinci nokta ... 
Ve işte bu iki noktanın bir araya gel

mesi üzerinedır ki bizim kaptan (Joshua 
Slocum) cenapları sivrilmiş, ismi dünya
cc> tanınmış oldu. 

İlk defa olm'lk üzere tek başına küçük 
bir tekne ile dünya devir seyahatini yap
mış ve bu itibarla ismi bütün dünya de
nizcileri ye denizcilik meraklılarınca ta
nınmış o1an kaptan cSlocum> Kanadalı 
ol?uğu halce Amerikan tabiiyetine geç
mış ve (Spray - Deniz serpintisi) ismi 
teknesi Birleşik Amerikanın yıldızlı ve 
·z ili bandırası altında sefer etmiş, §Öh-

ret kazanmııtır. Bu cesur adam tayfa o
larak denizciliğle başlamış, sırasile kı • 
demli tayfa, sertayfa, lostromo, kaptan 
ve nihayet tekne sahibi olmuş, lakin ma• 
lı olan gemi Brezilya sahilinde kazaya 
uğrayıp parçalanmıştır. 

cTek başına ve yelkenle devri alem se
yahatim> ünvanlı kitabında cSlocum> bil' 
defa beraberinde ailesi efradı bulunduğu 
halde bir sandalla Kanadadan Nevyorka 
seyahat et~iş olduğunu söyler. Bu tecrü
beli denizci tekne inşası meselelerile de 
yskından alakadar olmuş ve bilumum de· 
nizlerde bütün havalarda seyahate elve
rişli bir tekne tipini zihninde canlandır
mıştır. 

Bu sıralarda buhar yavaş yavaş yelke
ne galebe etmiş ve bir çokları gibi cSlo
C'1m> un elinden ekmeğini almış bulunu
yordu. Bir arkadaşı kendisine köhne bir 
t'!kne olan cSpray:t ı ucuzca satmış, 

cSlocuın> da balıkçılıkla hayatını kazan
mak için bu tekneyi tamire başlamış ve 
onu hemen hemen yeniden inşa etmişçe-
sine donatmıştı. ' 

Bu tekte 3G kadem boyu"nda 14 kadem 
genişliğinde bir şalope idi. cSlocum, on 
çü ay çalışmak ve (111) İngiliz lirası sar· 
fetmek surctilc bu tekneyi techiz etti ve 
denize açıld1. Lakin balıkçılık kendisine 
bir menfaat temin etmedi. O da bu tek
ne ile tek l:aşına bir devri alem seyaha
tine çıkmıya karar verdi ve 1895 yılı ni
sanının 24 üncü günü cBoston:ı. dan ha
reket etti. cSlocıtm> eski şalopeyi yepye
ni bir hale setirrken yelken ile tekne a
:asında bir rnüvazene teminin~ muvaffak 
olmuştu. Bu itibarla tek başına seyahat 
Pdebiliyordu. Dümende kimse bulunmasa 
bile cSpray:t yol nlmaktn devam edivor· 
du. w 

İşte yelkenle tekne arasında bu muvaf
fokiyelli müvazenedir ki, miicerrep de -
nizciler de dahil olduğu halde, bir çoli 
kimseleri hayrete düşürmüş ve onları 
yelkenli bir gemi ile tek başına dünyayı 
dcıvretmcnin bir mucize olduğuna inan· 
dırmıştır. 

Şuran muhakkaktır ki .Slocum> kro
nometresini tamir ettirmek için (3) İn
giliz lirası sarfetmekten aciz olduğu için 
bozuk teneke saati ile yola çıkmak mec
buriyetinde kalmıştır. Lakin tecrübeli bir 
denizci olduğundan, eski deniz kurtları 
eibi ay ve yıldızların tetkiki ona Joga • 
ritme cetvellerinden daha faydalı olu • 
yordu. · 

c Slocum> cAzores> adalarından Ceb~
lüttarığa doğru yola çıktıktan sonı a ada
ua yediği peynir ile erikten hastalanmış 
ve kendisi kamnrasında kendini bılmez 
blr halde humma ateşleri içinde çırpınır
ke>n cSpray,. Cebelüttarığa doğru yoluna 
devam ediyordu. 

cSlocum> CebeJüttarığa vardığı· va'üt 
İngiliz denızcileri tarafından çok iyi kar
~ılandı. Ve teknesi elden geçirildi. Avni 
zamanda da Cezayirli korsanlar tehlikesi 
yüzünden Akcle11izde yalnız başına ı;pya· 
hat etmemc;;i ker.disine tavsiye olundu. 

cSlocum. l?u nasihati dinledi ve Ak
<lt>nizi aşıp Sü\•eyş kanalı yolundan vaz 
geçerek Atlas Okyanusu yolile cenubi A
merika istikametini tuttu. 

(Lutfen sayfayı çevitiniz) 



Deniz ve Denicilik 
Bu şöhretli ve cesaretli denizci cmubi' denize alıpr ahşmaz ilk İf olmak IRn! 

~erikaya vannca teknesinin yelken - denizcinin gıırbi Hindistan haritasını ye
)erinde biraz tadilat yapb ve kıç tarafa ,:nek oldu. Biraz sonra da münzevi -na
Wr mizane direciii dikmek saretile .hm hasır şapkası gene keçinin kursaiı· 
cSpray:. a bir ~yole:. manzarası ~ na indi. cSlocwn. keçiyi cA.sansiyon• &· 

cSlocuını. un Macellan boğazından geç- dalarında karaya çıkardı. Kendisi her 
mesi en ehemm;yetli denizcilik macera- ulradılı iskelenln resmt memurlarından 
lanndan bir.ini teşkil eder. Xend.isi yal - yalmz ba§Ul& se:rahat etmekte olduğu
nız esen akr. tüzglrlar dolayısile delil. na Gir llir wôacletııame almayı ihmal et. 
yerlilerin hücumu ihtimtılinden de lııil- Ddt•• 
yük bir tehlike ilt: karşılaştruf bulunu - cSlocumı. Brer.1ya sahffierini de i!olııt-
JOrdu. ta ft •llda rutladığı bir Amerilwı haıp 

cSIOCUllb bir taraftan hndisini tüfe- r WwJen Birlefik Amerika ile İlpan
lile yerlilere kal'fl müdafaa ederken 1lir ya anmnda muharebe ilb edildilini öl
t.araftan da teknede yalnız bulunduluna rendi. Mum1fib cSpny11 hiç bir İlpaıl
oalara hisr-ttirmek istemiyordu. Banan yol harp lf!lll.lsi tarafmdm nhatsıı edil
için de bir yapma bebeli güvertede bı- medi. 
nkıyor, alclicele kamaraya inerek elbi- Yalnız cenubi Hindistana yaklaştıfı 
ae ve !kıyafet de~ştiriyor, tekrar güver- zaman evvelce keçi tarafından yeııilmif 
teye başka bir adam feJtlile çıkıyor ve bu olan bu hsvali haritasının yoksuzluğu 
:suretle teknt"de hiç olm•m üç kişi bu- 1endisini fiddeUe hissettirdi ve bu yüz-
lunduğu his.sıni veriyordu. '1en cSpray. az kalsın karaya gidiyordu. 

Yerliler kendisine f.azla sokuldukları cSlocwnı. tamam seyahatini bitireceği 
zaman ise onları tüfek ateşile karşılıyor- sır.ada mütt-.if t-ir tayfunla da karşılaştı. 
du. İşle bu r.ıüşkü! şartlar altında boğazı Nevyorkta bir çok kazalara sebep olan 
geçmiş ve Pasüik Okyanusuna girmişti. bu tayfun tecrübeli denizciyi gafil avlı -
Lakin müth;ş bir fırtına cSlocum11 u tek· yamamıştı. 

rar boğaza :ric'ate mecbur etmiş ve za - Fırtınanın yaklaştığım hisseden Slo
vallı deni7.ciyi yeniden yerlilerin hücu- cum. bütün tedbirleriııi ahnış bulunuyor-
muna maruz bın.kmıştı. du. 

Hatti bir defasında yerlilerin tekneyi Nihayet cSpray.. üç 8elle, iki ay ve iki 
zaptetmelerir.e ramak kalmış. cSlocumı. günde (46,000) millik cNewport. lima
yakasını bu belalı düpnanlann elinden nma smyordu. 
güç kurtarm,~tı. Biraz sonra da cSlocumı. teknesini ill· 

Lakin cesaretli denizcinin sebat ve py- dirmiş olduğu (Fairhaven) e girmiJ 
bulunuyordu. reti mcyvası"ı vermiş cSprayı. ikinci ve 

sorı d •fa olmak üzere cPasifih Okyanu- cSlocumı. ile ıSpray> m akıbeti bugün 
bile liyıkilc bilinemiyor. Devri Alem s~ euna çıkmıştır. 
yahatinden sonra bu cesur denizci son 

cSlocum> .Juan Fernandez adasına gel- <!efa olmak üzere bir Skonanm tayfası 
d:ği zaman Dö Foenin meşhur cRoben- tarafından görü.Jmiiştii. 
son Krozoc> !':i olduğu zannedilen cSel-

NevyorkU:ın denize açilmış olan cSle>kn'lt.. in kabrini Zlyareti de ihmal etmedi 
cum. a bu geminin tayfası bir fırtına -ve yetmiş iki gün süren bir seyahatten 
run yaklaşmakta oldufunu haber ver -sonra Ma:-kiz adalanndan birine yanaı-
m~er ve ce~ur gemici de onlara elini saltı. Sonra sı-asHe Avustralyada cSidney. 
!amak suretile mukabele etmiş. ve cMelbom:. u dolaştı. 

İşte bu d~kikadan itibaren onun ve 
cSl0cum• evve12 cenubi Avustralyayı cSpray. ın izir.i kaybetmiş bulunuyoruz. 

&lola.şnıak niyctınde idi. Lakin havanın Delki de bu tecrftbeli denizciyi geceleyin 
'kendi aleyh·ne olduğunu görünce bir bir vapur çiğnemış ve bu suretle dünya
m~ddct (Ta~~a~.'a) da kal~kta? sonra run en şöhretli ve becerikli yelkencisi ha
(Sıdncy) e aonau ve cenubı Afrıka yo - yata gözlerini yummuştur. 
!unu, Avustr.-ıiy~nın şimalinden geçmek Sloc üdd. A

1 
__ _ 

t . c um. uzwı m et ycuuu bapna 
ımre ıle tuttu. · yahat ........ ;. 1 ~ L' 

.. .. .. . se e-·-w o masına ragmen .Wç bir 
~yle~.m~ul vazıyetler karşısıp~ aman neşesini kaybetmif değildi ve bu 

plan degıştı:mck cSlocum> un akıllı bu- münzevi seyyahı t.anımq olan h k 
denizci olduğunu isbat eder. Çiinkü ken- kendisini sevıru,tir. er es 
d.isi şahsi tec:übe ve görgüsüne dayana- Bi.r talihsizlik eaeri olmak ·· ken-
bileceği halde makul gördüğü her hangi Jisi bu cesurane aevahatten uzeı-e _ 
b . ·ha . d . L- •. , __ •• ı 80nra ylll' 
ır nası ti a;m& tulmUf, a.orua.onıne duna döndiiA-ı"ıı zaman m afUki ı· . 

be lik da · · tir ""6.. uv ye mın 
n vsst gutmemış . parlakliğını İspanya _ Amerika muhare-
cSlocuru> cKap> şehrine vardtb za- besinin heyecanlan gölgede bırakmıftı. 

man cSpray> ı sahilde bırakarak gidip Lakin o gen,. meyus olmadı ve neJesini 
.3oerl,...rin reisicumhuru cKnıger. i ziya- kaybetmedı ve nihayet ievgili teknesile 
ret etti. Adalardı-n birisinde cSlocumı. a çok sevdiği denizde can vermiş oldu. 
bir keçi hedıye t'dilmişti. Keçi teknede SON 

c::==..========~==========-=====--=ıı:~==--=====---========-
Bu se::ıe 10 türbe tamir edilecek fstanbul iki • lfJas Müzeler umum müdürlüğü bütçesi 

tasdikten gelmiştir. Bütçede bilhassa Memurluğundan : 
harap bir halde bulunan türbelerin ta- lılütlls lfobar n .Bctn.r SlnaııfUlA aıı kö
miri için mühım miktarda tahsisat ay- sele ve çlvl ve deri ve aa1re açık arttırma Ue 
rılmıştır. Müzeler miman İstanbul da- satı.lacalı:tır. İsteyenlerin Kapalı Çarşıda Pe
hilindeki türbeleri birer birer gezerek racecllerde 1/3 No: dalı:I matazaya 1217/93'1 
tamir keşiflerini yapmış ve bu husus- pazartesi günü saat 16 da gelmeleri ve faz-

la mattlmat almak tst.e:renlertn 93715 No: Ue 
ta hazırlamış olduğu raporu umum mü daireye müracaat.lan llAn olunur. <UDOt) 
dürlui:',e vermiştir. Bu sene tamir gö -
recek türbeler şunlardır: 

Divanyolunda Sinan paşa türbesi, Üsküdar İcra Memurluğundan: 
Hase1

, de Bayram paşa türbesi, Eyüp- Biı borçtan dolayı ILahcuz ve satılma-
te Defterdar Mehmet paşa türbesi, Ka- sı mukarre!' koltuk kanape, etejer, avize, 
sımp<.ı.ada Piyale paşa türbesi, Aya - d::ikme so!;a •çık artırma ile -ııl/7/937 
sofya \'e Yenicami türbeleri, Eyüpte 'f. de salı günü &&at 15 de Modada Sar-
Siya\'UŞ paşa türbesi, Fatihte Hüsrev rafoğlu ı;ol;ak No. 7 de açık art il 

. b . F 'h m· Mehmet ırma e paşa tur esı, atı te ccar 
ağa türbesidir. Bunlar en çok tamire satılacağır.C:an talihlerin mahallinde ha-
muhtaç olan türbelerdir. Diğerlerinin zır bulunacak icra sat11 memuruna 9'J7/ 
tamiri gelecek seneye bırakılmıştır. 3179 dosya No. siyle müracaatları ilin 

G.~~ 8~.~·. i;ukuk-mkimliiin· olunur. (3389f) 

den: 
İstanbul ToplıanNle Mumhane cadde

sinde otur makta ike.'l ikametgahı hazırı 
meçhul börekçi Tahır aleyhine karısı Sı
dıka t:-rafından <ıçılan boşanma davası 

muhcıt·emesi 19/7/937 günü saat 14 e 
talik olunc!u'!undnn adı geçenin yevmi 
m:!zk(ırda Gehze suliı hukuk mahkeme
sinde. h:ızır bulunmssı ilan olunur. 

(899) 

Aüpazan Asliye İkinci Hukuk 
Bilrimlip.drn 

'Müdde&aleyh: Adapazannın Küçük 
Peşkirci r.ıahallesınde Aıtıf yanında E-

mine. 
Davacı: Adapazarının İstiklül M. den 

sabık Rauf değinnc:nindc Hayrettin oğlu 
kocanız Ali:ıin a;cyhınizde açtığı boşan-

ma davası üzerine i!anen yapılan daveti 
D İ Ş T A B 1 B İ 1 kanuniyeye icabet €1reediğinizden hakkı-

R A TiP TÜRKOGLU n1~a gıyA~ _J~r~r~ verilmiş ve gıyap ~-
r=ınnın t tılıgı ıçın muhakeme 16/7 /937 

An~ •ua cttddesin~~: Meserret oteli 1 cuma gü~li saat 14 de bırakılmış oldu
knrşısında (88) No. 1ı muayeneha· wund:m Muayyen oian gün ve saatte mu-
ne.sınde herglln ssuıt on dörtten ı g - .• 

( rn 8 kadar kabul etmektedir. hlkemcdc hazır bulunmanız !uzumu ıla-
" , nen tebliğ olunur. c406611 

. ••• P08TA , .. ıo 

inhisarlar Umum MOdOrlOiOnden: 
31-5-937 Ye 3-6-937 tarihlerinde 7apılan memuriyet imtihanlarında kazananlar 

imtihana girme Adı ~tiluna girme Adı 
ffo. No. 

1 Bedia Miran il Samiye AyQııı 
3 Umia Miruı M Osman Hulüsi Günaçan 

• Asiye Laçıııkaya 65 Ke~ıın BeyazıtollK 

' Bekir Uzer • IW:l.r Bapr • İbrahim Tamtürk • İhcahim İnce • Hilleyiıı COHiil 70 Fer..U Aba 
11 .Nedime ÖZioy n AcM Şabrotıu 
11 İbrclıim Kemal Ana 1J Hayrünniu Öntak 
L1 GW.üm Saydam 75 A vni Demiralan 
14 Ret:ka l'oro. 71 Malımut Df..nker 
15 Refik Cömert 71 ~Peklaa 

11 Saattet Ergöney 'il il. Jı1arat Çlımlıbel 
21 .Met-.med .Dengey • ltcmaJettiD ~ 
ZJ Ji'dı:ni Ertan il lıh1-mut T•kbudlk 
26 Kemal Dülger a Memduh Yaka.-
27 Muzaffer Vural 88 İsmail Hakla l:l'SOf' 
28 Nez'lhet Gretmen 87 Odun~ 
~9 Rahmi Kıncal 81 Faı-uk ~önter 
30 Zi,-a Ayagül 89 İsmail Tunalı 
3! Had:ye Angay 92 N'ımet inaç 
:S3 Fah1 i Küçükyalçın 97 İbnhim Daröoğan 
34 Kemal Seçm~er 99 Mehmet Giıltekin 
35 Şev'-et A~t 100 İbrahim Belgeli 
36 Feyzi Olguner 103 Sıt!L! Şafı1ar 
37 A. C3«-lim Akdoğan 104 Ali Hümü ttstün 
4! Cerrı.al Vr.rdar 10'1 ILc!ımet Ali Akba1 
43 Tabsın Mert 109 Ziya Tansuy 
44 Nac:lye Tonulay 111 Fa~let 
46 Kaı:lriye Onkal 11$ Salim Gönel 
'17 İhsan Erural 111 Mümin Göktürter 
49 M~l.med Dalay 124 Seyit Özçiftçi 
50 Tah.tjıı Arıkan 121 Rıza Ural 
51 Turgut Denizman 130 Osman Kaptan 
53 İbr&him Çağlıyan 135 Sahahattin T osunollu 
5j Ah:net Etensel 139 Cavıt Akbay 
S6 lılevlut Kooyalıoğlu 141 Rebia 
57 Mustafa DeJican 142 Zehr.a 
59 Hlmit Fevzi Şenol 144 Zihni 
68 Fahıre Dem:rtürk --

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat akçesi: 
847,596,198,95 İtalyan liretidi'r. 

Merttezt İdare: MİLAHO 
baı,anın baflıca teh1rler1nde 

ŞUBEI.'ERf 
!nsUter.. tniçre, AT118turJ'a. Maca-

ristan. TlllOSla~ Roma117&. Bul· 
prlatan. Mısır, Amerika Cemahlrt 

1ııl'Mtehldest, Brezllya, om. l1ruau&1. 
Arjantin, Peru, Ekvat6r ft 
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SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi 1888 

• 
idare merked: 

İstanbul (Galata) 

Tiirlıi7Meki ıubeleri I 

İstanbul, (Galata, Yenicaml): 
İzmil', Mersin. 
Adana bürosu 

Yunanistantlaki ıubelm 

Selanik, Atina, Pire . 

• Her nevi banka muameJitı 
İstanbul ·:e Galata şubelerinde 

caralık kasalar 

. 
Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Leylt T~p talebe yurduna lazım olan (250) adet gardirop, (200) adet komocfilı, 

{1000) adet tabore kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1. - Eksiltme: Cağalotfunda İstanbul S1hhat ve İçtimai Muavenet Müdürlü· 

ğü blnasır.oa kurulu komisyonda 14 Temmuz 1937 çarşamba günü saat (15) de 
yapılacaktJ..r. 

2. - Bir adet gardirop için (11) lira (50) kuruş, bir adet komodin için (5) li· 
ra (30) karuı ve bir adet taboı'e için de (1) lira (20) kuruı flat tahmin ech1 .. 
ll'ı,tir. 

3. - Jıluvakbt garanti: (385) lira (12) kuruftu.r. 
4. - Ut«mer nümameleri her güıı Çe mberlitaş civarında Fuatpap türbesi 

karşunndıı Leyli Tıp Talebe yurdu mer tezin.de pebfürlıet" n prtnameyi de 
PllULI olarak alabilirler. 

5. - İstekliler cari aeneye aicl ticaret odam ~i.kasiyle (2490) ayılı kaııwıda 
y:tzılı belgeler ve bu işe yeter munkkıt garanti makbuz veya banka ııwSıupa.· 
riyle ihak b&atinden bir saat evvel teklifi ha~ zar&rım komisyona vermeleri. 

(3147) 

1 l!mllk ve Eyta111 Bankam Ulnları J ---------
Esas No. Yeri 

C. 10/l Bcyollu Bedreddin mahallesi 
Orta fimal sokağında .Aıbuaf 

No. su Nev'i 

21 Apartunan 

apartımanı. 1 N o. h daire 

C. 10/1 Ayni apartımamn 2 No. lı daire 

Depozitosu 
T. L. 

36,-

Yukarıda adresi yazılı apartmıan 1 ve 2 No. lı daireleri 1-3 .sene müddetle 1d· 
raya verilmek üzere açık arttırmaya çıka rılınıştır. 

ihale 20.7;937 salı günfl saat ondadır. 
İsteklilt:rin bildirHen gün ve saatte şu bcmize gelmeleri. (493) ------

I 
______ ,___..] 

İnhiSarlar U. Müdürlüğün den: 
I - İdaremizin Paşabehçe fabrikasında tesis olunacak ot şi§e kılıfı irnalAtha'" 

nesi için prtnamerl muelbince satın alınacak 10 b1em makıne açık eksiltmeYe 
konulmuştur. 

11 - Muh:ımmen bedel 496G lira muvakk:ıt teminat 372 liradır. 
m - EksHtme 24{VIllf937 tarihine rastlayan sa!ı günü saat 15 de Kabagşta 

İnhisarlar Levazım ve mübaya.at ıubesin~eki alıre komi~yonunda yapılacaktır· 
IV - Şartnameler hergün parasız olarak İnbi~r!ar Müskirat Fabri.kalu Şd'" 

hesinden alınabilir. 
V - İsteklilerin füıtsız fenni teklifle~i ni eksiıtn-:e güniinden en az 5 gün e.,,,,e

line kadar İnhisarlar Müskirat Fabrikalar ŞubE:s~ Müdürlüğüne vermeleri " 8 

eksiltmeye i.§tirak edebileceklerine dair vesika almalan lazımdır. 
VI - İsteklinin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve 5 inci maddede ya'" 

zılı vesika ve ~-O 7,5 güvenme parasiyle ::>irlikte e1{siltme için tayin edilen giifl 
ve saatte yukarıda adı geçen ahın komisyonuna gf'Jmeleri ilan olunur. c405"; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı-
ğından: .... 

250 lira ücrelie Anadoluda lüzum görülec~ viliıyetlc~de istihdam ~ilme:,; .. 
zere iki miıhendıs veya mimara ihtiyaç oldug~ndiı.n talıp olanların evı:alu , 
bitelerile Sıhhat Vekaletine müracaat ~tmeleı'L c390lıt cJ.881 
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. Vatanilerin büyük 
lskenderun günü cılk çıktı 

KSPOıt~ LoDdra konuşmalarından 
bir netice çıkmadı 

(B~tarafa l inci sayfada) siin en büyük müfüsi Emin El Hüseyni-
Yor - biı irt· • k ... una akdetmiş ve frangın son :Jir. Geç~r. hafta Emir Abdullah, otomo-
.. u utu ha b'l d ... SE ı e halkın darlıkta bulun- !Jilde giderken bir suikasd yapılmıştı. 
y~~ \ ·eM bina~aleyh bu işin ehemmi- Mechul bir adamın attığı kullUn, kimse-

rnutenasıp derecede teberrüat y~ bir z:ır2r \·ermemekle beraber kimin 
!;ı>a:nıyac:ığını ıleri siirerek merasim- t:ırafmdan atıldığı henüz anlaşılamamış-

n ve ian" t ı · d 1 1 l" •lni .__ • op anmo.sından vazgeçılme- tır. Bunun bu krallık müca e esi i e a a-
1'.ö rtır - Jtı • ~ ...ı 1 l B -ftü" 'u~ .. .. na r.ımıştır. Ancak bir tur- kası bulur.ı~uğu ca aşı ıyor. aşmu , 

• lnUlteh"d ' her . . \ hareket edemiyen Suriyede burada bi:-çok müzakereler yaptıktan 
ra d~ın m•ıha!ifle!"i olduğu gibi bu kara- ~onra beraberinde İhsan Cabiri olduğu 
ı" d• rnuha)if ka~anlar bulunmuş \'C bun- halde Cebeli Lübnanda Sofer'e gitti. 0-
.• r an c! .. 

c3 rnil dur muhtelif yerlerde, bilhassa radrı sayfiyede bulunan Emir Şekip ile 
bir•z e~~ c . bazı nutuklar söylemişler ve bu meseleye dair konuşacak, ondan son
I>r Şe~ ıane toplamışlardır. Bunların ra Kudüse avdet edecektir. 
'1 sö 

1 
b~~der tarüftarlarından oldukla- Bugünlc::-de buraya İngiliz parlamen

duğuy ::-nıekt~ ve Şehbcndcrin reisi ol- tosu azasınd;n bu işlerle meşgul bir zat 
}, .. ...,.

1 
dır ceınıyctin faaliyetsiz kalıp bir geln:iştir. Burada birkaç gün kalarak 

..... , e e .. - . • 
ilAv . sonuvcrmesinc razı olmadıkları Ş-ımın muhtelif siyaset adamlarile te-

e e<l·Jm kt · d k · .... ,n · - c cdı r. Sebeb ne olursa ol- mas ettikten sonra Kudüse gi ece tır. .... ner 
• ıc{', cılk çıkmıştır! Bu ziyaretin de bu mesele ile alakası bu-* lunduğuııdan bahsediliyor. Diler taraf-

Buradak· . tan, Dr. Şehbender de Mısır dönüşü bir 
gldiy ı sıya i tezebzüb devam edip hç gün Kudüste durarak orada siyast 
Arap 

0~ Fal~stinin taksimi ve Suriye ile temasl:ı.r yapacaktır. 
le~frU~le~tın ~c Maverayi Şerianın bir- * 
vaın d' esı ded:kodusu ehemmiyetle de- Suriye hükumeti, Suriyenin hariçte 
tııraf~ 1Y'>r Anlatıldığına göre bu fikrin doğrudan doğruya temsili için teşkilat 
~le brları çoktur. Yalnız en mühim me- hazırlığına başlamıştır. Cemil Beyin yap
~ŞI~ı u Yer.i nnittehid Arap devletinin tığı bir itilaf mucibince Suriye, Pariste, 
la~e: .g:c:.ecek o1an hükümdarın kim o- Londrada, :Eerlinde, Roma ve Vaşington
h'ıi do~ŞJdLr. Meydanda üç namzedin is- da hususi mümessiller bulunduracak, di
lu l: . Şıvor: liicaz kralı İbnissuudun oğ- ,ğer memleketlerde ve bu arada Ankara
kraıı~r ~aysal İbn!ssuud, Şarki Erdün da Suriye hükumeti Fransız ıefaretha-

mı::: Abdullah ve nihayet Kudü- nC'leri tar2fından temsil edilecektir. 
~-..~ 

Alllerika, Avrupayı Tifo devam ediyor, 
zurtarnıak için Yeni tedbirler alındı 

e/er f eklif ediyor? (Baştarafı linci sayfada) 
(B tifo vak'ac;ı tesbit edilmiş ve hastaların 

,.. . aş to.rafı 1 inci sahifede) 
~ lit hepsi hastarelere naklolunmu,tur. 

Zeeıa ?niş olan Belçika Başvekili Van Tifo has~alığırun henüz önü alınama-
l..ond nd ahiren Amerikadan dönerek rnu:tır. Hastalık, haziran ayındaki seyri-

raya u~ İ .. n· b "1' 
"elı:ili gramış, orada da ns+'ız aş- rj takipte devam etmektedir. Tifonun 
tan So Ve h1zı İngıliz ricali ile konuştuk- salgın bir halde bulunabileceli aylar ha-

rıra p ~k l ·ı . . . 
ru se e gı mıştır. 1 ziran, temmuz ve ağustostur. 

~ılGaıet<!ciler Van Zeelandı vapurda kar- Havaları-:ı kurak gitmesi tifo hastalığı 
li ~ışlar ve kcl1(1isine ne haber getirdi- lC'hine kaycedilqcek bir noktadır. Gıda 
}! al-~nda birçok sualler sormuşlardır. maddelel'i satanlara ve hamallara tatbik: 
ll§Vekı} .... ı· d'I 'L • d l kt b'ldir ... r.y ıyecek pek az sözü olduğunu tı ı en rnec11urı aşıya evam o unma a-

Vo ~ış, Anıerikada gerek cumhurreisi dır. 
' gerek .Anıe 'k r ikf t lernlerUıc rn rı ·anın ~a .. ıye ve 1 ısa1 Kırkçeşıne sulanıula açılan hacalar 
Yaptığ ensup buyuk adam ara ka t·1 

ı n;~ ı · ka • . . . pa uıyor 
lhıi a 

1 
· a Ua~am çok ıstıfade ettı-

.A n rtarak şunları ilave etmiştir: Şehir sularının temizliğine dikkat edil-
di •ınarnerikalılar, dünyada mevcut iktisa- mektedir. Suların temiz tutulması için 

nıal~rı !cab eden tedbirlerin alınmasına başla-
raftardır1; .. ~;rtadan kaldırılı:nasına ta- r.ılmıştır. İlk it olarak Kırkçeşme suyu 
tar olur •· er Avrupa bu fıkre taraf- üzerindeki !Jacaların kapatılmasına baş
ltaırıete d"e .. Amerika He birlikte bu isti-

'lgru !Anılmıştır. Kırkçeşme şehre girdiği za-
..\ınerı·ı._ ~alı§mayı kabul ederse 

~· Av man birç~Y. evlenn altından, ve bostan-
"e icab · d rupa işlerile alakadar olacak l~rdan geçmektedir. Bostanlar ve evler 
Ur.a ın 'l kendisine yardım da edecek-

su yolunn üzerindeki tonutları delmek 
li'aı.-t b suretile bacalar açmışlardır. Bu bacalar-

·ı.._ 141 • u fjk• h .. . 1•JQXett' ır, enuz bır tasavvurdan dan kovalarla, tenekelerle. bakraçlarla 
diaıne ~: Va.ı Zee1and, Roozveltin ken- velhasıl muhtelif çeşit kirli veya temiz 
ııu kah~~ takım şeyler söylemiş olduğu- k:ıblarla su alınmakta, hattl ekşimemesi 
istihb etmekle beraber, daha ziyade için su yoluna J emek, kokmaması için 

arat ve 1• . . 
teyleri ·r rna umat kabilinden olan bu P şmemış et ve saire sarkıtılmakta, soğu-
... 1 s:ı ede-· ğ. · · · tl l k k <ar etrn· uılyece ını herkese tek- ması ıçın sepe ere ıı.rpuz, meyva, ra ı 

liliı hii~u ve ~unlan şimdi!J,k yalnız tn- ve su şişeleri konulmaktadır. 
~n oldu ;unıetı erkanına söylemeğe rne- Belediye su yolu geçen bütün evlerqe 

Ankara spor 
Bölgesinde 
Değişiklik yok 
Ankara Bölgesi Başkanlığından: Son 

günlerde İstanbul gazetelerinin bazıla
rında Ankara klüplerinin bir toplantı 

yaparak iyi tanzim edilememi~ olan böl
ge işlerini görüştükleri ve bu hususa dair 
olarak urar altına aldıltlan bazı mese
leleri umumi merkeze bildirmek üzere 
t:tli bir komisyon teşkil ettikleri ve bu 
meyanda hölge başkanlığına Muvaffak 
Menemencioğlunun veya Nasuhi Bayda
rın getirilmesi için temenniyatta bulu
n:ıcaklan gibi y&zıJar intişar etmektedir. 

Bu haber Ankara spor mehafilinde bü
y~k bir hayret uyandırmıştır. Ankara 
bölgesi, evvelden hazırladığı program 
dahilinde her mevsime ait sporu munta
.ıaman takip, tatbik ve intaç etmiş bu-
1:.ınduğun'.ian ıılerin iyi tanzim edileme
pıiş olm.ısı bittabi mevzuubahs değildir. 

Klüpleıin topJantı yaptıklan hakkın

daki habeTe gelince, bu mesele de tama
men gayri vakidir ve böyle bir içtima ya. 
pılma.mıştır. Ankara klüplerini idare e
denler bilgili, görgülü, geni§ düşünceli 
ve iyi ile kötüyü tefrike kadir zatlardır 
ve farzı muhal böyle bir tasavvur var idi 
ise onun istihdaf ettiği maksadı pek gü
zel anlıyabilecek, bu bakımdan hiç bir 
kimsenin rehberliğine ihtiyaç duyınıya
cak, tezvirat ve tahrikAta uymıyacak ar
kadaşlard~r. Esasen böyle bir içtimam 
yapılmasına sebeb de yoktur. Bölge ile 
klüpler arasında tam bir anlaşma vardır. 
Çıkarılan haberler tamamen asılsızdır ve 
g;zli ınaks;ıt taşıdıkları anlaşılan birkaç 
kişinin uynurmasıdır. Bölge heyeü ve 
klüpler bu gibi ıayialara hiç bir kıymet 
vermeden ı:-1 ele ve başbaşa çalışmaları
mı_ devaır. etmektedir. Keyfiyetin sayın 
g.'.lzetenizle efkln umumiyeye tavzihini 
dilerim. 

Galatasaray klUbU idare hey'eti 
G~latasaray klübü idare heyetinde ba

zı istifalar vukua ıeleceğini haber veren 
bir sabah gazetesinin neşriyatı üzerine 
Galatasar•y klübü idarecilerine müra
caat ettik. 

İdare heyet!nde her hangi bir iatüa 
mevzuu bıhsolmadığından yapıla~ neı
riyatm yanlış olduğu anlaşılmıştır. 

lstanbulspor Trabzona gidiyor 
Trabzon İdman Ocağı tarafından vaki 

olan bir davet üzerine !stanbulspor ta
kımı üç mı:1ç yapmak üzere Trabzona gi
decektir. 

Amerika atletizm şampiyonası 
Bu hafta yapılan Amerika atleüzm 

~aınpiyonaı:ında çok· gilzel dereceler elde 
edilmiştir. Meadow, Varoff, Sefton, Var
merdam gib; dört atlet sırıkla yüksek at
Jamada 4,45 metreyi geçmişlerdir. 200 
metred~ Wierhauser 20,9, 400 metrede 
,Malott 47,1, 800 metrede Woodruf 1,50, 
1500 metrede Cunningham 3.51,5 de koş
muşlar, ve yüksekte de Abbriton 2,04 
:metre atlamıştır. 

(Btı§ tartıfı l inci sayfada) 
hası Lord Plymouth'un reisliği altında, 

hariciye nezaretinde yapılmıştır. 
Bu toplantıdan evvel, Sovyet murah

hası büyük elçi Maiski ve İtalyan mu
r?hhası büyük ei!;i Grandi, ayrı ayrı ha
r;riye nazırı Edeni ziyaret etıni~ ve ipti
dai görü5mElerde bulunmuşlardır. Lord 
Plymouth da bu görüşmelere iştirak et
miştir 

Ademi müdahale komitesinde temsil 
edilmemekl~ beraber İspanya vaziyetile 
y.:ıkından alakadar olan Amerikanın 

J.ondra büyük elçisi de, komitenin top
lantısından evvel Eöeni ziyaret etmiş ve 
?:>ir müddet görüşmüştür. 
Öğleden evvel yepılan ilk toplantıda 

komite reisi ı .. ord Plymouth İngilterenin 
hattı hareketini izah etmiş ve kontrolun 
idamesi için Fransa ile yapılan müşlerek 
teklifin reddinden dolayı teessürünü bil
dirmiştir. 

Grandinin uzun izahatı 
Müteakiben söz alan İtalyan murah

hası Grandi, İspanya meselesinin baştan 
sona kadar bir icmalini yapmış ve bu me
seleye karşı İtalyan hükumetinin takib 
ettiği yoh1 anlatmıştır. 

Grandinin bu izahatı daktilo ile yazıl
mış 28 sayfadan ibaretti. 

Fransız muı ahhası diyor ki 
Fransız murahhası büyük elçi Corbin 

ise irad ettiği nutukta Fransanın İspan
y:ıda iki tarafa muharlb hakkı tanımak
tan imtina ettiğini ve deniz kontrolunun 
JAğvi tekl!flni reddeylediğini söyledikten 
sonra §Unları ilave etmiştir: 

cFrans::ı münhasıran kendisine karşı 

tevcih ed:lmiş bir istisna şeklinde görül
memek şartiyle kara kontrolunun mu
hafazasına muvafakat eder. Fakat bu 

Avusturya 
Başvekili ve Hatay 

(Başt'lrafı 1 inci sayfada) 

mecmua Hatay meselesinden bahseden 
:ve orası itin .kararlaştırılan nizam ile 
merkezi Avrupadaki ekalliyetler mese
lesi arasınna mukayeseler yapan mühim 
bir makale neşretmiştir. Bu makalede 
Hatay meselesi ile merkezi Avrupadaki 
ekalliyetler arasında f(Syle bir mukaye
se yapılıyor: 

cİBkend<'run Sancağında yaşayan yüz
de 30 (!) nisbetindı:ki Türk ekalliyeti, 
kemdi varhklarma sahlb olmak ve ser
be"stçe iler~emek hususundaki insani hak
larını elde etmek gibi bir saadete nail o
luyorlar da Avrupanın göbeğinde yaşa
yan ve hakları bu husustaki muahedeler
!"? teyid edilmiş bulunan milyonlarca in
san her §eyden mahrum olarak yaşı

yorlar!• 
Bu tarzda başlıyan makale, merkezi 

Avrup:ıdak~ hudud taksimatından dolayı 
kendilerinden olmayan memleketlerin 
hududları içinde kalmı§ bulunan ekalli
y~tlerin ha llerjnden fiklyet ediyor ve 
bunun da hep, alakadarlann şiddetle de
ğil, nezaketle hareket etmiş olmalann-

kontrol uır.11mi bir kontrolun cüz'ü şeklbl 
de olmahdır. Bunun için de iki şart IL 
zırodır: 

1 - Portekiz hududunda tatbik edillP. 
b:rçok günlerdenbe:ri mer'i bulunmayaJI 
kontrolun yeniden tesisi, 

2 - Kı.ra ve deniz kontrolları arasın
da munsifc:ı.ne b;.r te&dül bulunması 

Corbin, son söz olarak Fransız hükd• 
~etinin bütün komite azalarına aci blı 

hitapta bulunarak, doğruluğu fili 'c bf• 
taraf bir k<'ntrolla tekeffül edilecek olan 
t.am biJ ademi müdabole sistemi tesis et
meleri içir.. müracaat ettiğini kaydı•yle
miştir. 

Sovyet murahlıası itham ediyor. r 

Sovyet murahası Maiskıye geline-. 
İspanya harbine bilfiil iştirak eden Al
manya ve İtalyayı şiddetle tenkit et • 
m~w~m~~~: ı 

- İspanyada yapılan muharebe, A), 
manya ile İtalya tarafından İspanyanm 
istilası gayesile yapıJmaktadır. Avru • 
pa medeniyeti buna hiç bir vakit mü· 
saade etmiyecektir.> 

ikinci toplantı 
Heyecanlı münakaşalara sahne olau 

bu ilk toplantı saat 14 de sona ermiş vı 
saat 16 da ikinci celse açılmıştır. 

Evvelce tahmin edildiğine göre İngi• 
liz - Fransız ve Alman - İtalyan plan, 
!arının telifi kabil olmadığından, ko • 
miteye aza, bitaraf devletlerden Ho • 
landa murahhası, komite reisi Lor<D 
Plymouth'dan bir anlaşma zemini ha
zırlamasını rica etmiş ve bunu teklll 
şeklinde komiteye arzeylemiştir. 

Umumi hey'et bu teklifi kabul ettık
ten sonra, gelecek hafta toplanmak ve 
Lord Plyınouthtm hazırlayacağı plan• 
müzakere etmek üzere dağılmıştır. 

lstanbul dün aenenin 
En sıcak 
Gününü yaşadı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
olarak göstermekteydi. 

Susuzluk mu baş gösteriyor? 
Havalann sıcak gitmesi yüzünden bazı 

semtlerde sular azalmıştır. Gerek terkos 
ve geıek di~er semtlerde kuyularda bile 
~u kalmamı~tır. Havaların sıcaklığı böyle 
'.ievaın ed<'rse bilhassa menba sularının 
oldukça azalacnğı sanılmaktadır. Maa
rnafih tcı·kos suyu şehirde ihtiyacı temi· 
ne kafi gelebilecekse de Adalar gibi esa .. 
sen suyu az sayfiye yerlerinde oldukça 
sıkıntı çekiimesi ihtimali vardır. 

Malkarada sıcaklar 

g nu ela bildirmiştir. b:ı bacaları çimentolarla kapatmaktadır. 
.\caba n_ E lki 

~Unu :rn' .oay Roozevelt neler söyldi' vve · gün ve dün Yenibahçede bu te-
teciler: erak edenler çoktur; fakat, gaze~ kilde on baca kapatılmıştır. Bacalan ka
ttın 8U1~ll bu hususa dair sordukları bü- patılan evler her hafta kontrol edilecek, 

7'ahranda imzalanan 
Şark mis1ıkının 
Esasları 

. dan ileri geldiğini söyledikten sonra ni
hayette ~u cümlelerle bitiyor: 

· c Yakın Asyada tahakkuku mümkün 
qlan bir şey, acaba Avrupada niçin im
Jdnsız eıhıyor?> 

Mslkar:ı (Hususi) - Bu sene havalar 
,sıcak V(' kurnk gitmektedir. Geçende ya. 
ğan yağr.ıurun yaz mahsulatı üzerinde 
arzu edilen !neticeyi vermediği görül· 
müştür. Kış ekimi mahsulatı iyi ise de 
çiftçilerin harce ve borca tahsis ettikleri 
ynz ekimi mahsulatı çok noksan ve bu. 
gil.lerde yağmur yağmazsa adeta hiç m~ 
s:ıbesinde kalacağından bu hal çiftçileri• 
mizi düşündürmektedir. Maahaza kış e• 
kimi m:hsuıatının bereketi bu noksanlı~ 
ğı telafi etmektedir. Meyva ağaçları iyt 
semere vermekle beraber üzüm mahsulü 
kamilen yanmış ve vaktinde alınan tetir 
birler fayca etmemiştir. 

(Ba§toraJı 1 inci sayfada) 

"1lt .. f're Belç'k ba bunları tekrar açanlar cezalandırılacak- 27 ağultos 1~28 tarihll Paris muahedeai-
kla ce,•ab 

1 ~ şvekili, hep kaça- hrdJr. nin 15 inci maddesi mucibince yapılacak 
Y'lParken d. vennış, bir taraf tan bu işi 
bal\'ekili 

0 
.. 1i~r . taraftan gidip tngmz iz mitte karasinek mUcadelesı· jcraat taarruz hareketlerinden sayılmaz. 
•· giı..I ._,. 6 mcı madde, müteıurıza karşı muahe-

ıı...~ ı gı~ı konuşmuştur. 
«'cansa büyük İzmit (Hususi) - İzmitte bu sene denin ihbar mecburiyeti olmaksızın nak-

~hra .'. bir iktisadi ve mall karasinek pek çoktur. Yaş meyvanın zedilebilecrğini blldirmektedir • 
fktisaa'1. ıç.nde bulunduğundan bugu-n en bol bulundugwu bu mevsimde bütün Yedinci madde, dijer lk.id memleket-

1 rnanial ' Jı:1 ltad arın kaldırılmasına dün- manavlar ve evler kara sinek istilasına l(>rden birindeki müessesatı devirmeli 
fakat ~rl ~uvvetıe mütemayil değildir· uğramış gibidir. istihdaf eden teşekküllerin ihdasına mi-
lteu, .. 1 il(' ~·1h ."e şimali A"rupa memle-• H lkı f 1 la ik" l"i olunacstı hakkındadır. 

4 " • a n az a o n ş ayeti üzerine be-
o!~ .. L1 ngılterenin bu fikre taraftar 1 d' k . k1 .. d 1 b SekiziıJci madde, bütün ihtiltiların ""-.. ar e ıye, ara sme e muca e eye aşla-
l'ransııı 1 ~uhakkaktır. Bunun için, mıştır. muslihane bir surette halledilecejin.l ve 

1 
ar duşünü 1 dokuzuncu madde de muahedenin ~d 

erine d· yor ar ve kendi kendi- Bu maksatla bir beyanname neşredil- devletlerin Milletler Cemiyeti paktından 
Jö'r ıyorlar ki· cA b . k . w. ıl d ~ h 

ansanın buh · ca a, Bay Roozevelt, mış, arasınegın aş a ıgı astalıklar mütevellid vecibelerini tenkis etmiyece-
:ıç olduğu .A ra~dan çıkmak için muh- tebarüz ettirilerek karasinekle müca - ğini bildirmektedir. 
lı2ere, Fra merıkan Yardınıını vermek deleye başlanıldığı ve halkın da yardım Onuncu madde mucibince muahede 5 
iti~ gibi ~~anın da bu fikre taraftar ol- etmesi ricalanmıştır. sene için muteberdir. Fakat inkizuından 

ır §art mı koşacaktır?. 
lier 'le olu altı ay evvel ihbar edilmediği takdirde 

\tc cebi dol rsa olsun, Van Zeeland eli Vakıflar Direktörleri bir o kadar müddet için daha kendill-
rıa rnukab··ı" olarak dönmüş deg"ildir·, bu- ğinden muteber olacaktır. 

et f Ankara 9 (Hususi) - Afyon vakıf- 1 C 1ngili ra ına ümid saçıyor. . Muahede Mil etler emiyetinde tele.il 
'k z ı;azetec;ler· d d lar direktörü Ismail Hakkı Antep di - edilecektir. 

~ı a bal'\.'pJr-~r b' . 1 e iyorlar ki: cBel- rektörlüğüne, Mardin vakıflar direktö-
5"Yahatindc>n ıd hızım ticaret nazırımmn rü Hilmi Kiltahyaya tayin edilmişler -
ha mü .. hf>t b. a a rnuvaffakiyetli ve da- dir. Kocaeli vak1flar direktörlüğünden 

llaknl·nı, ı;~k=~Yahat yapmıştır... açıkta Hamdi de Mardin vakıflar di -
.. nn ne çıkacak? rektörlüğüne tayin edilmiştir. 

:bm.itte blcld T11rd• 11t11lll 
İzmit (Husual) - Onar biçki yurdu Necat.1 

bey Diettebl salonlarında &6Ml blr aerll • 
mıştır. 

:Ekalli)ctler meselesinde gerek Avus
turyanın, gerek Macaristanın §iklyet et
.mekte haklı oldukları birçok derdleri 
bulunduğunu biz de blltrlz. Bu haklann 
müdafaası için Hatay misalini ilerj sür
melerine ce diyecek sözümüz yoktur, di
yelim. An('ak kendi davalannı müdafaa 
ederken Hatay Türklerinin % 30 nisbe
tinde bir ekalliyet teşkil ettiklerini söy
lemelerine razı o1amayız. Çünkü hıtkikat 
böyle değildir. 

Tekirdağmda sıcaklar 
Tekirdağ (Hususi) - Bir haftadır §idı 

detti sıcakl~r hüküm sürmektedir. Gölge, 
de hararet derecesi 33 dür. Boğucu u
caklardan halk deniz hamamlarına ko,. 
maktadır. 

Edirnede hamalhk kalkıyor 
Edirne (Hususi) - Edirnede sırt, 

baş ve omuzda yük taşımasmın yasaM 
edilmesine komisyonu mahsusca kard 
verilmiştir. Bu karara göre 15 tem .. 

T · · "k b muzdan itibaren hükumetçe gösterile-
rakya ıstatıstı Orosu cek nümuneye uygun olarak tedar.iH 

:Edirne (Hususi) - Başvekfllet ista- edilecek ve tekerleklerinde lastik yeri· 
tistik umum müdürlüğünce Trakyada ne halat konulmuş üç tekerlekli araba
yeniden teşkil edilcliğmi bildirdiğim larla eşya nakliyatı yapılacaktır. Ha • 
istatistik bürosu bugünden itibaren ye- mal ve seyyar satıcıların 15 temmuza 
ni kiraladığı binasında faaliyete geç - kadar gereken arabaları tedarik etme• 
mi.ştir. Büronun müdilrlüğüne tayin leri vilayetçe ilan edilmiştir. 
eailen Trakya umumi müfettişliği hu-
susi kalem müdürü Nazım Balkuv ye- Ankarada taksi Ücretleri 
ni vazi!esine başlamıştır. Nazım Bal
kuv evvelce İzmir vilAyeti istatistik 
müdürlüğünde uzun müddet bulunmuş
bu sahada muvaffak olmuş değerli bir 
arkada§tır. 

Ankara 9 (Hususi) - Taksimetre -
lerde tadilat yapılıncaya kadar otomo• 
bil ücretleri yarından itibaren Anka • 
rada taksimetrenin gösterdiği miktar • 
dan yüzde yiımi eksik ödenecektir. 
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Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

10 Temmuz 937 Cumartesi 
iSTANBVL 

ötıe neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Muhtelit pllk neşriyatı. 
Ak.fam neşriyatı: 

u yı yağ ve zeytın 

fiatları biraz yüksek 
18.30: PU\.kla daruı musikisi. 19.30: Konfe-

-569 - -572-

rans: Dr. Salim Ahmet (Tifo). 20: Türk mu- Son hatta içinde sade yat flatıarı yiızdej kında meşgul olmnğa başlamışlardır. 
slkl heyeti. 20.30: Ömer Rıza tarafından a- 5 - 10 nlsbetlnde fırlamıştır. Birinci Urfa Etlbank, sergide yerini almıştır. eergto ... 
rnbca söylev. 20.45: Vedia Rıza ve arkadaş- toptan kilosu 95, ikinci 92 dir. Perakende bi- milli servetimiz olan kömür ve yerli tesbllS 
ınrı tarafından Türk musikisi ve halk şarkı- rlnci 110 - 115 den, ikinci 100 - 105 den sa - füetlerimlz için de yer alınm.J.ftır. Bu c:Dıet .. 
ıarı, (saat iiyan>. 21.15: Orkestra. 22.15: A- tılmaktadır. Trabzon toptan 67 - 70 dlr. Pe- ten sergiye büyük ehemmiyet verUmette • 
jans ve borsa haberleri. 22.30: Plakla sololar, rakende 80 - 90 dır. Kars erimi~ toptan 80, dlr. 

Kadm tam bir Türk seciyesi ve Kadın her şeyden evvel yuvasına 
karakterine sahip olmah sadık olmahdır opera ve operet parçalan. perakende 9 5· 100 dür. Birecik, Antep, Mar-

y A R I N K t p a O G R A M din, 88 ve Diyarbekir 86 kuruştur. Bu sene, Beğendiğim kadın tipi: Kadının her §eyden evvel yuvaya sa- bu mevsime göre geçen seneye nl3betle sade 
d f 1 · ·· ·· t 11 Temmuz 193'7 Pazar Çehresi. Pek mü evver ve aza u - dakati, muhakeme kabiliyetı, gorgu, er- t 

8 
TA .N' 

8 
u L yağ flatlarında yüzde 10 • 15 yükseklik var-

zun olmaıralı, mevzun ve sempa"tik olma- biye ve sıhhati o,mahdır. Bunlarla berı.- Öf te neşriyatı : dır. Vejetalln yağları da yüksektir. Toptan 
lıdır. her kanaatkar, orta boylu, ne şişman, ne 12.30 : PlAk.la Türk muslklsl. ıuo: Hava- 53 - 54 kuruştur. Perakende 62 - 70 kuruştur. 

Zeytin yağı ve zeytin flatlan da yüksek
Cildi pembe beyaz, saçlan sarı, gözleri zayıf, çehre müdevver, pembe beyaz, dls. 1!.05: Beyoğlu Halkevi gösterlt kolu ta- tir. Karıştırılmamış saf zeytin yalının pe _ 

mavi olnuılıdır. Vücudu da düzgün bir gamzeli, kaş. göz, kirpik, saç siyah, ağız rnfından blr temsU. rakende kilosu 70 - 75 kuruştur. Zeytin 
tenasübe malik olmalıdır. ufak, ev işlerini muntazaman yapar, talı- Aklanı neşriyatı : piyasada azdır. 936 mahsulü esasen az oldu-

16: Taksim Stadından naklen Milli küme ğ d ı d k lbidl 935 h ulü Tab!afr Tam bir Türk seciye ve karak- sili orta olmalıdır. un an P yasa a yo g r. ma s 
futbol maçlnrının finali, Fenerbahçe - Oü- d ı t 934 d ki • hs l pi as terine malik olmalıdır. Yani evine sadık Se,.han Ulu.cami mahallesi No. 151 e aza mış ır. en es ma u Y aya 

1;1 neş ve Galatasaray - Beşiktaş, 19,30: Konfe- az miktarda çıkarılmaktadır. Duble cinsinin 
ve erkeğine tam manasile merbut ve iti- makınist: Mahmut Şevket rans: Ordu saylavı Selim Sırrı Tarcan <Kuş- toptan flatı 42 _ 44 dür. Perakende 55 _ co ve 
matkar olmalıdır. - 573 - ların dostları ve düşmanları), 20: Müzeyyen hatta 65 kuruştur. 935 mahsulü birinci top-
Tah~;li: Erkeği derecesinde yüksek e·ı· ? ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve tan 28 - 30, iklhcl 23 - 26 ve üçüncü 22 - 25-llyOr musunuz halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tarafından dl p k d 35 45 30 35 ""' 30 tahsile malik olmamak cartile musikici- r. era en e - , - , .., - ara -

'll 'll H tt ·d 1 ı t" h'p olmuş arapça söylev, 20,45 Muzaffer ve arkadaşları d tıl kt d nas 
'
•e ~ncbı" lı"sanlarından birın· e malik aya a ı ea 0 an ıpe sa 1 sın a sa ma a ır . 

.. ,,. b k b"l tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, Af · h" h "I olması lazımdır. kaç kişi vaT acaba Ben de una mu a 1 (Saat ayan). 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans yon m ısarmm mUsta Si e 
Van Hükumet caddesi No. 108 idealimden ba)1setmiyeceğim. Eşim ola- ve borsa haberleri , 22.30: PJAkla sololar, o- yaptıg""ı yardım 

K Ô cak kimsenin maliımatça faik, yük- pera ve operet parçaları. 
aya nen Eskişehir <Hususi> - Köylünün ilk mahsul sek tahsili olmasını arzu ederim. Diğer 

- 570 - M 'f V k'I" d .1 olnrak çıkardığı afyonu, uYU§turucu madde-
ilı:i meziyet te hassasiyet ve mütevazilik- aarı e 1 ı Un YI Ayette ler inhisarı., eksperler yollıyarnt muayene 

Kadm kıskan ç ol mamahdır ur. meşgul oldu ve evsafını ıesbit ettirdikten sonra ziraat 
Güzelliğin insanı mes'ut etmiyeceği ka. bankası vasıtnsile avans vererek almış, köy-Beğendiğ m kadın: -

naatfndeyı·m. Maamafih bunların hepsi Maarif Vekili ve Dahiliye Vekaleti !ünün yuzünü güldürmüştür. 
1 - Her c:eyd<·n evvel kendini bilme· Ek eri r k- ı deki us-tahsille in de 

'll b" t d"'f b ğl d Vekili Saffet Arıkan dün ög"lede.n son- sp e • oy er m r lidir. Yani muhitinin kadını olduğunu ır esa u e a ı ır. ayaklarına kadar giderek mallarını munye-
h;ssetmelidir ki, eşile mes'ut bır hayat Ankara: Nadid~ ra vilayete giderek Vali Vekili Sökmen ne edecekler, ziraat bankası da, mnhsul aıın-
g<'çirebilsin. (Sarih adrP.sinin neşrini istememi§tir.) Süer ile vilayet işleri etrafında uzun madan avans verecektir. 

- 574 - boylu görüşmüştür. Pancar ekimine devam edUmektedlr. Pan. 

Bursa turfandacıhkta Adanayı 
rekabet ediyor 

Bursa <Hususi) - Ziraat okulu ba ıen• 
Adana sezbecilerine raklb çıkmıştır. ve Aia
nadan evvel sivri biberi Bursa ziraat ok:ılll 
çıkartmıştır. Çileği dahi Bursalılar zlraa~ o
kulundan yemişlerdir. Okul direktöriı l'e ,;n
rctmenler ve talebeler her şeyin yetışnıesl 
icln çok fazla çalışmaktadırlar. 

1stanbul Borsası kapanış 
fiatları 9 - 7 - 1937 

Londra 
Nel'-Yorll 
Parts 
Mil An o 
Brüksel 
Atına 
CeneTI"e 
Bofya 
Amsterdam 
Praa 
Viyana 
Madrld 
Berlln 

ÇEKLER 

Açılış 
627.00 

0,7902 
20.43 
15,0161• 

4.694S 
87.16tJ 
3,4533 

63. 7958 

Kapa ıı' 
6'11.00 

O,'ffl~ 

20.43 
15,016!1 
4.6935 
87.16ıO 
:S,4533 

63.7958 
1.4375 

22,7275 
4.1961 

13 87 >S 

2 - Bcrıce kadının erkekten hiç bir k k- nı k t b Ik •·ft 
Vekil, bir ay kadar İstanbulda kala- car e en oyl ere de §e er a r ası .... ra- varşova fnrkı yoktur. Fakat biz şarklıların naza- Kadmm yuruyuşu dik olmahdır fından avans verilmiştir ve verilmektedir. Budapeıte 

1.4375 
22.7275 
4.1!162 
ıs s , 55 
1.!.675 
4.ı7 

3.9.)7j 

ı.9675 

4 17 
3 9875 rında kadın erkekten - güzellik müstes- cak, vilayet, parti, ve maarif işlerini in- Bu iki avans köylünün en dar zamanında Bükreo 107 • ..ıl /5 ıv/.ul7! 

d 1 Beğendi.ğim kadın: celiyecektir. yeH~miş ve çok işlerine yaram••tır. Bu para- Belgrad !>4 4ı ~ 45 na - wı o ması şarttır. ~ .......,, · 
3 - Hayalimde yaşıyan kadın mevzun Orta boylu, pembe beyaz, siyah göz ve Nafia Vekili bugün faveçe gidiyor I:ırla, köylü, diğer mnhsullerlnl de kaldıra- Yokoham• 2.,4 ~-14 

· kaşlı, kumral kirpik!:, inci gibi beyaz dişli bilecektir. Moskova 24. J 15 24 ııs 
y;Jcutlu, seriülintikal, yarını düşünen, İsveç hükumetinin daveti üzerine · stokh ım s.u933 :s.v933 

yürüy'jfii dik, biraz kıvrak, bakıııarı tatıı, Dokuzuncu yerli mallar sergisi __ 0 ____ ·~--------
yuva ile sosyeteyi birbirine karıştırrnı - µıutfak ve ev işlerinden anlar, itaatkir, Nafia Vekilimiz Ali Çetinkayanın İs - E S H A M 
yan, orta güzellikte, idealist olmalıdır. tahsil derecesi de tabii bir vaziyette ol· veçe bir tetkik seyahati yapacağı. ma - hazırhkları 

4 - Kıskanç olmamalıdır. Onun kıs • malıdır. lfımdur. Ali Çetinkaya, bugün Isveçe Dokuzuncu yerli mallar sergW hazırlık- Açııı1 

kRnçlığı yuva yıkımının başlıca sebebidir. A k El k "k "ril M y ı hareket edecektir. tarı geniş mikyasta devam etmektedir. Diln 
Ç .. k .. k k k d h · tu n ara , e trı monto · ı maz N f" V k"li Al" ç t' k h k İş bankası iştirak dairesi müdilrt1 Rüştü An-un u ıs anan a ın er şeyı unu r. -............................................. .. , a ıa e ı ı e ın ·aya, are e- .. t 

Anadolu ım. " 80 
peı1n 00.01 

O'J.l.l.) 
1),()1) 

01 )) 
OJ H karadan tayyare ile ve Sumer bank sa ış Yalnız onu düşünür. Bazı kimseler kıs- TA K y I M ti dolayısile dün Heybeliadaya giderek müdürü Ekrem trenle şehrlmlze gelmişler ve 

kanan kadını seven kadın vasfı ile tavsif Başvekil İsmet İnönünü köşklerinde zi- sergiye bu müesseselerin iştirak tekilleri hak 

A. Şm. " 80 vadeli 
Bomontı - Nektar 
Aslan çimento 
Merke:a bankası 

l2.9S 12.95 

ederler. Bu, tamamen yanlıştır. Seven TEMMUZ yaret ve veda etmiştir. 
kadın sevd:rmeği bilen kadındır. lkbsat Vekili Gemliğe gitti 

5 - Kadın zaten başlı başına bir musi- Rumt Hllt Arabt HDt İktısat Vekili bazı tetkikler yapmak 
kidir. 1kinci bir müziğe ne lüzu ll"Jvar. 1168 10 1866 

- _ üzere Gemlik ve Mudanyaya gitmıştir. 
Ankara: Y. Z. E. N. H. Hasıra• Resmi sene Hızır 

(Sarih adres ve isminin ne§Tini isteme- 27 ıva? 66 Avrupay.ı iki tayyare talebesi 
tniştir.) gönderiyoruz 
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Kadımn huyu gUzel olmahdır 
Bence güıellik görüş, duyuş, sezi§ ve 

tahayyüle bağlıdır. Laalettayin bir tip 
herkes için sevgi bağı olamaz. Balık eti, 
sıhhat alameti değildir. Kaş, göz, vücut 
g:izelliği liranırken, bir de huy güzelliği, 
beceriklilik, idarecilik, terbiye, uysallık, 
g<?çimlilik olmalıdır. 

Uzunköprü. Yeniköy: EngiMlev 

CUMARTESi 

SABAH j C IM8A IC 

1. D. 
6 37 

:· ~~ 
1 

e. 
1 
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Londrada Nafia Vekaleti hesabına 
inşa olunan dört yolcu tayyaresini bu
raya getirecek inşaat şirketinin hey'eti 
ile beraber bulunmak iizere baş pilot 
Hayri ve makinist Kasımla, iki pilot 
talebe yarın İngiltereye hareket ede -
ceklerdir. İki talebe Londrada üç ay ka 
dar kalarak muhtelif tayyare istasyon
larında staj görecekler, baş pilotla ma
kinist tayyarelerle beraber Türkiyeye 
geleceklerdir. 

" Son Posta ,, nm tefrikuı : 43 yaşlarında bir genç girdi. Süheylayi gö 
rür görmez duraladı . 

Yazan : K. R. Enson 

Sonra elini uzattı: 
- Vay, Süheyla!.. Sen burada mıy

dın?. 
Annesi, onların ne konuşacağını duy

mak istemiyormuş gibi bir bahane bul
du; odadan dışarıya çıktı. 

Süheyla, onunla yalnız kalmış iken 
ne söyliyecekse hemen söyleyip bitir
mek istedi: 

- Benim hepsinden haberim var, 
Süheylcl, yerinden fırladı. Pencereye Bunun böyle olacağını hiç düşünme- dedi. Fakat beliti sen, halamın verdiği 

doğru yürüdü. Sokağa bakıyor gibi bir miştim!.. parayı nereden bulduğunu bilmiyor -
kaç dakika durdu. Bu işten nasıl kur- Süheyla, halasının daha ziyade sor- sun. Öyle ise onu da ben söyliyeyim. 
tulacağını düşündü. Bir aydanberi, işte masına meydan bırakmamak için: Bu para, benim! .. Babamdan kalan pa
bütün hayatı altüst olmuştu; her işi - Açıkcası, dedi, bu tahvilleri Mu- ra ile tahvil almıştık. Halam da bunla
ters gidiyordu. Hüsamettinin kendin- zaffere verdin, değil mi?. Şimdiye ka- rı satıp senin borçlarını ödemiş! .. An
den soğuması, kurmıya özendiği yuva- dar satıp savdıkları az gelmiş gibi bir ladın mı şimdi? .. 
nın bir gün 1çinde bozulması elvermi- de bunları aldı, öyle mi?. Zaten ben Muzaffer şaşırdı: 
yormuş gibi şimdi de hiç yoktan her- anlıyordum; ne zamandanberi senin ha- - inan ki annem bana hiç bir şey 
kesin önünde rezil olacaktı. Kendi ken- linde bir başkalık vardı. Darılma ama söylemedi. Senin tahvillerini sattığını 
d ine söylenir gibi: halacığım, bu çocuğun her dediğini ya- bilmiyordum. Şimdi, ilk defa senden 

- Ah, keşki haberim olsaydı . .. Keş- pıyorsun!.. Bir tanecik evlad, diye diye işitiyorum! .. 
ki bir kere de bana sorsaydın!.. onu biraz da sen şımarttın!.. - Ne ise, şimdi biliyorsun ya ... Ne 
Dıye kekeledi. Kadıncağız bu acı sözlere verecek bir yapacağımızı ona göre d~ünelim. 

- Peki ama, yavrum, sen ne yapa
caksın bu kadar parayı?.. Kocan zen
gin, hiç bir eksiğin yok, ne alacaksın? .. 

- Doğrudan doğruya bana lazun, ha
la! .. Kocamın bundan haberi bile yok. 
Olmasını da istemiyorum. 

- Hiç olmazsa bir kaç zaman daha 
bekliyemez misin> .. Pek acelesı yoksa, 
ben ne yapar yaparım; yavaş yavaş ö-

karşılık bulamıyor; gözleri yaşlı, kıv- - Peki, sana birdenbire para mı Ia-
\'anıp duruyordu. O aralık sokak kapısı zım oldu? .. 
cınahtarla açıldı. Merdivenlerde bir a- - Evet. 
yak sesi duyuldu. - Pek mi acele? 

Süheyla: - Evet. Niçin olduğunu da sorma! .. 
- Muzaffer, değil mi? .. diye sordu> Muzaffer, bir sigara yaktı. Suçlu, dü-

Bari bir kere de ben konuşayım. şünceli bir sesle: 
- Konuş!.. İki gündür İstanbulda - Annem, bu parayı benim niçin is-

idi. Yarın Kayseriye ~elti.yor. Senin terliğimi sana da anlattı mı> . 
tahvillerini satıp ta para bulduğumu Diye sordu. 

derneğe çalışırım. ben söylemedim. İstersen sen anlat!. - Hayır, anlatmadı. Ben de sorma-
- Hemen bugün lfızım!.. Bir iki dakika sonra, odadan içeriye dım. 
- Vah vah ... Ne yapalım şimdi? .. J çok yakışıklı, y irmi üç, yirmi dör t - Öyle ise ben söyliyeyim. Kızma. 
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günahımı bir kere de sen yüzüme dı bile almadığını, almamak için töv
çarpma, yalnız dinle ... Geçenlerde na- beler etti~ini söyledi. Sonra, §imdi.ki 
sılsa bir deliliktir yaptım. Bir akşam yeri de çok iyi idi. Her ay eline epeyce 
bir yerde oyun oynuyorduk. Üzerimde para geçiyormuş, kendisi geçindikten 
şirketin kasasına yatırılacak. epeyce pa- başka annesine de yardım edebilecek, 
ra vardı. Hem oyun oynuyorduk; hem borçlarını ödiyecekmiş, hep bunları sa 
de içki içiyorduk. Her zamanki hikaye, yıp döktü: 

diyec~k~in .de~il mi? .. Öyle işte! .. Ben, - Hepsinden önce senin paranı ve
kendımı .J>ıı:nıyecek kadar sarhoş o~- receğim, diyordu. Zaten annemin gön· 
~uşum. U~tum.~e n? var, ne yok ?e~sı- derdiği paradan bir kaç yüz lirası art
nı ka~b~~tım. Ust:lik borca da gırdwım. tı, duruyor. Onları hemen şimdi sana 
Ert~~~ . gun a.yıldıgım z~~n !aptı~~~ vereyim. Kayscriye gittikten sonra, ay
delılıgın b~nı . n:re.~er~ ~ürüklıyecegını lığımı alır almaz para göndermeğe baş
anladım. Bır ıkı gun. ı_ç~de .. b.1:1 ~~rayı !arım. İlk zamanlarda belki çok gönde· 
kasaya yatırmazsam _ışırnı gucumu, ek- remem. Fakat bir iki ay sonra aylığını 
mck. param_ı kaybe~_tıkten başka ha~s': yeniden artacak. o zaman, kendi ekd: gırece~tım. _o gun hastalanmış gı~ı meğimden keser, sana borcumu l)de
şırkete gıtmedım. Hemen anneme hır rim. Söz veriyorum, Süheyla! .. 
telgraf çektim; para istedim. Postaya . . ~ .. -z-
da bir mektup verdim; başıma gelen- I~ı çocukluk arkadaşı boylece so 
]eri yazdım. O da işin şakaya gelmiye- leştıler, anlaştılar!. 
ceğini anlayınca, demek ki senin tah- Süheyıa, kendisi gibi bir dertliyi gö· 
villerini satmış, bana para göndermiş!. ren insanlar gibi, yumuşamış, üsteli!< 
Beni istediğin kadar ayıpla!.. Fakat bir Muzaffere acımıya başlamıştı. Biraz 
kere de benim o halimi gözönüne ge - sonra halası da yanlarına geldi HeP 
tir!.. Sen oyun oynamadığın için, oyun- birlikte yarım saat kadar daha otur .. 
da kaybetmek ne demektir, bunun acı- dular. Sonra Süheyla şapkasını giydi, 
sını duymadığın için benim o bir kaç kapıdan çıkarken, halasına: 
gün içinde Çektiğim korkuyu bilemez- , _ Sen üzülme, dişctrdu, Muzaffet 

sin!.. bana aydan aya ödiyecck!.. Demin, seni 
Süheyla, halecanla dinliyordu. Mu - incitecek sözler söyledim ise affetL işin 

zaffer acaba onun başına da gelenleri . .. .. .. b"lm" d d · : .. 
b ·1· d ? o la g"len' or ıç yuzunu ı ıyor um a onun ıçU> ... 

ı ıyor muy u.. nun e ıy y k d . ı' 
d ? F k t 0 ıı k d" d d" o sa aramız a ayrı gayn var nı . ·· muy u . . a a zava ı, en ı er ı- . . _ 

ne düsmüş içinin acısını dışına vuran Benım param, ısen'ın demek... Bugüll 
bir se~le, birer birer başından geçen _ birdenbire bana da lüzumu olınasaY~' 
leri anlatıyordu. O günden sonra artık ağzımı açıp istemezdim bile... Ne ~ 
uslandığını, bir daha böyle Ç!lgınlıklar ar.tık kapatalun bunları, olmaz ını? •. 
yapmak şöyle dursun, elin• oyun kağı- 'Arkan..,, 



" Son Poıta • nın tefrikası : 8 

,, .. Fl'annzcadan terdime edebi roman 
-..unkü 

tiyordurn, onu ae • 

T ercfime eden: H. V. 

Se .. 
lbney~ek. .• Bu ke. 
tnn ne ~ya yazı. 
korkun IÜlunv ve ne 

F ç Şey! 
bıak a:ı bunu yaz· 
ttkekı :z~.. Bütüıı 
ka erın ve b ·-r· 

dınıarın u un 
•ı.. in anlama • 
Yazına:ll?naaı içiıı 

liııın. .. 
t\'et * 

Yordunı.onu aevi • 

Bir erk 
dırıı b· ek, bir ka-
dü ' ır defa ·· 

l, bir d gun • 
ee lllutf efa da ge
llıekıe akta gör -
Jtıeıt ' onu beğen • 
ili de ~e beğendiği • 
l t\en..ı:_. 
enıeltıe "'18ıne söy -
etnıek 'onu arzu 
llıekıe ~e Olde et -
llıiş oıtn eınen sev -
tip \'e hallaı~ &ayet ga 
t .. Fakat ~te u~~ görünebilir... eteği, otların arasında kayboldu. Şimdi be tesiri bırakan mahlUkun her halde 
~n erke: er, butun kadınlar ve bü- liltr ceketinin üzerindeki ermin yaka- başka mahlUklara benzemiyen bir şey 
~~~rlayllı! er, . hafızanızı yoklayın v~ nın parlak beyazlığını görebiliyordum. olduğuna hükmettim. 
t<i 11de tesad~~ler de birbirinize aynı Koştum. O tarihte, akıllara hayret verecek 
ıı;ı:ıt, ar u ederek, birbirinizi arzu Fakat ayaklarım dolaşıyordu. Çalıla- kadar uzak olan 0 tarihte, genç, cesur 
y once ~~ra~ elde etmediniz mi? rın tamamen örtemediği kayalıklar, de- ve merd bir adam olan ben, birdenbire 
ta0rc:tunuz. t ~d.ır ki birbirinizi sevmi- rin delik deşiklerle ve biraz evvel hay- ayağa kalkarak mevcudiyetini anladı-t' bir tec Ç~ızdeki arzu bir merak- vanımın bacağını kıran yar1klara ben- ğım mahlukun karşısında dikileceğim 
ıe Ut kuca::susten ibaretti. . . . z:.r ~rızalarla_ dolu idi. İki defa da ben yerde, olduğum yerden kımıldıyama
~ •hu ilk aşmanızda, kendı kendınr duştum. Ayaga kalkarken beyaz ermin dım ve yüzu·· m ge k 1 1 _ 
~te ve sonu d d d. . H k .. k.. b. d h ne o uma yası, uy 
b~ n de ekse . ncu un e ınız. a- ur ~~. ıraz a a uzaklaşmış olduğu- ku taklidi yaparak etrafa kulak kabart-

t •'<llhl.lltj rıya sonuncu olmuştur. nu goruyordum. t m 
b:'Iar1rı1 hazan - iyi hatırlayın - ha- Avazım çıktığı kadar tekrar bağır- 1 

• 
. · () :zın lezzeti kafanızda ka _ dım. Göz kapaklarımın arasından etrafı-

?:1'· ~\>\> g~ici arzu bir bağlantı oluve- - Madeleine! mı tetkik ettim. Kolumun üstünden gö-
•unu~ ~li «bir gececik• diye düşünür- Gene işitmedi. Biraz evvel birinci te- r~bi.1~.iğim şey bir kadem murabb~ı ge-
~ sa nr- cbir kaç gece• dersiniz penin üzerinde gördüğüm esrarengiz nışlıgınde toprak ve çalılıktan ıbaret 
1~ isttıra «kaç gece istersem ve oka~ kadın şeklini, şimdi üçüncü tepenin ü- bir saha idi. Yavaş yavaş bu toprak ve 
Pırıiı iy~rse. dersiniz. Daha sonra -he- zerinde gördüm. Yalnız sema daha az çalılık, sarımtırak ve titrek bir ziya ile 
o kadarı düşünün- ckaç gece yaşarsak bulanık olduğu için, şekil daha silik gö- aydınlandı. Başımın üzerinde bir fener 
l\i l3i1iyo~rarını verirsiniz. rünüyordu. sallandığını anladım. 

l'er. Vü ' biliyorum, bu rüya kısa Mütemadiyen koşuyordum, fakat O vakit, henüz uykudan uyanıyor-
tibuk bıkcud çabuk bık.ar. Ruh daha mütemadiyen mesafe kaybediyordum. muşum gibi, sıçrıyarak ayağa kalktım. 
~Utün ~~ ~~ usanır. Şekil yavaş yavaş üçüncü tepenin Karşımda bir adam ayakta duruyor

ld ede ornurlerince sevişecek!erini arkasına indi. Ben oraya yetiştiğim za- du. İhtiyar, çok ihtiyar bir adam. Elin
~~tır, b~~~·. altı ay 10nra birbirini man önümdeki çölden, sağımdaki Mou- deki hırsız fenerini ta gözlerimin içine 

ı Unut ırınden nefret eder, birbi- ras dağı eteklerinden ve solumdaki doğru tutmasına rağmen, ilk bakışta, 
l'\l ~iliy0r: Grand Cap eteklerinden başka bir şey bu adamın, beyazlıktan panldayan ve 
tu 0Iduıc ' fakat ne zararı var? Öm- göremedim.·· göğsüne doğru uzayan geniş ve uzun 
l> larındaca se~şınek isteyenler bu ar- İnsandan eser yoktu... bir sakalı olduğunu görmüştüm. 
~şıYacakısatni~; bir tek vücud olarak Ve karanlıkta koşmağa başladım. Ta-
le dlerind arını ~id ederken de, bu ü- kib ettiğim kadına yetişmek, bu rnuaz- Halbuki bana hitap eden sesi, tam 
İi "dikie~ ~idirler. Ve o zaman zam sırrı aydınlatmak için nevmidane ınanasile yaşlı bir adam sesi değil, de-

c:ie saın· ~ Yerıne, kendileri ölme- koşuyordum. Bütün ruhumla, kaçan rin ve çok ciddi bir sesti. Kat'iyen tit
h~~~t~n ~~ıyetle tercih_ ~erler... kadının v izi üz7ri~de idim ... Kayalar- remiyordu; içinde hiç bir eskilik eseri 
lç·Pını;z h ekler ve butun kadınlar, dan aşagı kendımı koyuverdim. Solum- olmıyan, tam bir erkek sesiydi. Bu hal 

1rı...... atırlayınız... Anlıyabilmek da bir ışık görür gibi oldum, o tarafta- ve bana hitap edişindeki kat'i tavır ve 
ki kayalara hrmandım. Taştan taşa se- eda hayretimi mucib oldu: 

xı 
\te . 

1-rı ışte o .. 
ı. 2 ı kan guıı, benim son günüm o-
luca ltara ı~uevvel 1908 akşamının a
~ et'nin ~.~gı~da, o garlb isimlı cGaut
~n ko~u~ boğazmdaydun. .. Ağ-

kseınıi . ku ıle karışık bir fe:-yad ....... ıı Ştı: 
O ı'd· adeleineı 

ı.~ ı 'l• .... 
"e!ı • •VJ.ad } ' 
~ fersaıı e eme, metresim. Evinden 
taı ile, Ya~:zakta, arkasında şehir kos
.. ılıklar g?nurun altında Jslanarak 
"'rt k ın ar d r ' 
Ya 1 iyice k asın a koşa koşa giden, 
d~YaJn12 v araran eecenin ortasında 

~_ıtadeleıne~ Y~y~ olarak giden bu ka-
~Sinı· leli! 

~ ı nn-ı . ·ı 
ı. , ?tıe.. --1.1 ııı m'"""'• mb· g·· ·· d' w;ı\l vCUdi , ---ı e• ı orun ı-
citt Çorak Yet.ımi de farketmemisti ve 

··: Clrazıde sür'atle uzakla~ıyor-
~ı.,._. lib .. ,,ı saııı 

~ i donduıxı Y:. kadar, haşiyetten taş 
ta' &onra b' d ldım. Kalbim durmuş
rll'l başladı ~ e::~ire delicesine çarpma
~ 1Yaraıt k e ır an içinde yerimden 
oliltıağa b alaçan. bu kadının peşinden 

1-· aş dun \> --~ ıdeJti · 
erdek· Yokuştan aş - . . golt ı çaııı agı ınıyordu. 

tiJ( sür'atli ~r~ ve dikenlere rağmen 
~ anıete bof dıyordu. Karşısındaki is
\ı~tederek gid~zı cenuptan şimale doğru 
~iş buı ıyor, Toulon'a arkasını çe

" 'il!l'ıaJ unuyordu. 
ıratd e doğru ka 

U. A.çlk l'eJık ~lık pek fazlalaşı-
bır leke gibi görünen 

kiyor, hazan ~ayıyor, dizlerimle elle- - Efendi, burada ne arıyorsunuz? 
rimle yere çarpıyor, elbisemi ve yüzü-
mü dikenlere sürterek yara bere içinde -;;=:;;;.;;;;=;;;:=:;;~~-(::.;A;;r;,;kası.;.;,;;,;v;,,;;a:;;;;r:;); 
kalıyordum. Böylece uzun müddet koş- .. Son 
tum, koştum, koştum. Artık durduğum 
zaman ne kuvvetim ne de nefesim kal-
mıştı. Olduğum yere bitab bir halde Yevml, Siyasi, Havadl.s ve Halit ıazetesı 

çöktüm. Neresi olduğunu bilmediğim 
çıplak toprak üzerine bir cesed gibi u
zandım kaldım. Maddi ve manevi kuv
vet ve tahammülünün pek fazla ilerisi
ne kadar giden bir insanı nasıl birden
bire uyku bastırırsa öyle bir uyku, ani, 
kat'i ve deliksiz bir uyku, yıldırım gibi 
üzerime çöktü. 

xu 

Ne kadar uyumuşum bilmem. 
Garib, fakat yabancısı olmadığım bir 

his, beni ani olarak uykudan uyandır
dı. Yanımda bir yabancı bulunduğunu 
ve bakışlarının bana müteveccih oldu
ğunu hissetmiştim. 

Yüzüm koluma yaslanmı~, yan üstü 
yatıyordum ve binaenaleyh etrafımı 
görmüyordum. Fakat bu mevcudiyeti 
ve nazarlarının tesirini aynı ~amanda 
hissettim ve enseme hakiki bir darbe 
vurulmuş gibi oldu. Ekseriya, uykuda 
iken, canlı bir mahlUkun yaklaştığını 

böylece hissettiğim vakidi, fakat hiçbir 
zaman bu kadar derin ve bu derece 
kuvvetli şekilde değil. 

_,,,,,,, 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
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Pôstart_nın Hikayeleri 

Memurun ölümü 
Yazan: Anton Çehov Rusçadan Çeviren: H. Alaz 

Zabıt kAtiplerinden Çerviyakof bir ıe- yoktu yat.. 
ce tiyatroya gitmi§ti .. İkinci sıradaki kol- Ertesi gün Çerviyakof resmi elbisesini 
tuklardan birine oturmuş, büyük bir giydi, tııaş oldu ve doğruca Brizjalofa, af 
vect içinde oyunu seyrediyordu. Birden- talep etnıeğe gitti. Yüksek memurla gö
birt' yüzü buruştu. Gözleri küçüldü. Ne- rüşmeğe gelenler pek çoktu. Bir hayli 
frai durur gibi oldu ... Eğildi ve aksırdı. beklemek icap etti. Nihayet Çerviyakof 

Malumdur ki aksırmak hiç kimseye ya- ela chuzuıa ~abuh oiundu: 
sak edilm~miştir. B!r köylü de aksırabi- - Dün gece tiyatroda, diye söze baş -
lir, bir polis müdürü de ... Hatta bazan iadı, ist~miyerek aksırdım. Galiba efen
gizli müşavirler bile aksırırlar .. Velhasıl Climizin üstünü başını berbat ettim .. Af-
herkes aksırabilir.. fetmenizi... 

Çerviyakof, aksırdığı için, hiç bir u- Yükse:k memur: 
t.angaçlık ciuymadı. Mendilile ağzını bur- - Ne manasız şey, diye mırıldandı. Ve 
nunu sildi. .. Ve nazik bir adam sıfatill!, bir başka ziyaretçiye dönerek: 
kimseyi rahatsız edip etmediğini anla - - Siz ne istiyorsunuz? dedi. 
mak i~in ctrafı!la bakındı: Gördüğü şey- Çerviyakof sapsan kesildi: cArtık beni 
d~n canı sıkıldı. Çünkü birinci sırada o· dinlemek bile istemiyor, diye düşündü, 
turan yaşb bir zat eldivenile saçını başı· demek ki kızgın .. Hayır bu böyle olmaz! .. 
m ve ensrsini ~iliyor, bir şeyler mırılda· Muhakkhk meseleyi onn anlatmalıyım . .> 

nıyordu Çerviyakof dikkat edince, ön- En son ziyaretçinin çıkmasını da bek
df'ki yaşlı zatın, yüksek memurlardan ledi. c Yük~ek memur:. yalnız kalmış, ko
Brizjalof olduğunu anladı: ddora düğru yürümüştü. Çerviyakof ar -

- Gali\.a a~amcağızın üstünü başını kasından yet~şti: 
berbat ettim, diye diışündü. Vakıa benim - Ekselans, dedi, efendimi? rahatsız 
a'llirim değıl.. fakat ne de olsa ayıp .. gi- ediyorsam. bu münhasıran auyduğum 
dip af dilemek lazım. büyük vio<tan azabından ileri geliyor .. 

Çerviyakof hafif tertip öksürdü, öne Ben istıyı:rek yapmadım .. Rica ederim ... 
doğru eğildi ve yüksek memurun kulağı- c Yüksek memur• kaşlarını çattı; elini 
na fısıldadı: sallıyarak· 

- Af buyurun, eksdans; dedi. Galiba - Siz aceta benimle alay ediyorsunuz, 
üstünüzü hşınızı berb~t ettim. Fakat is- dedi ve hemen gerisin geriye odaya gire-
tiyerek yapmadım... tek kapıyı kapadı. 

- Zı:ırar yok, zarar yok. Çerviya'kof gene ~endi kendine düşün-
- Allah aşkına affedin!. Niyetim hiç meğe başl:dı: 

te... - Ben burada hiç bir alay görmüyo -
- K~fj, rica ederim. Tiyatroyu dinle • ruın. Af ta~ep etmem çok samimi idi. Hal-

meme mani olmayın!.. buki o bir türlü anlamak istemiyor. Artık 
Çerviyakcf pek rnahçup oldu. Budala bir daha buraya gelrniyeccğim .. Şeytan 

b•1dala gü1dü \'e sahneye bakmağa baş- '.{Örsün yüziinü .. İyisi mi ona bir mektup 
ladı .. fakat artık onun icin tiyatronun ta· yazar ctahriren:11 :ıf dilerim. 
dı tuzu tamamrn kaçmıştı .. içini bir kurt 1 Çcrviya.~~~ ~~in~ ~:dinci~e kadar hep 
kemirmeğ" başlamıştı. Perde arasında bllnları du~undu. Evıne gelınce tasarla -
gc-ne Briz~ıılof'a yakJaştı. Ellerini oğuş- rlığı mektubu bir türlü yazamadı .. Dü -
turdu, öksürdü. Bütün' cesaretlni toplıya- şündü, düşündü, rje yazması icap edece-
r~k söze başladı: ğini bular.laciı. 

- Ekı.elans, üstünüzü başınızı berb\t Ertesi ~n gene cyüksek memur. u zi-
ettiğim için büyük bir keder içindeyim.. yarct etmeğe karar verdi.. dediğini de 
beni affetmenizi çok rica ederim. Mak- yaptı: 
<:adım. .. - Ekselans, dedi, ben dün buraya si-

- Rica ederim ... Ben artık onu unut- ::rinle alay etmeğe değil, af talep etmeğe 
muştum bije .. Halbuki siz mütemadiyen gelmiştim ... 
tekr&ı· edip duruyorsunuz!.. c Yüksek r.ıemur:11 hayretle başını kal -

Çerviyalrof eziıe büzüle büyük Çarlık :hrdı v~ Çevriyako!a baktı. O devam et
ti" memurunun yanınd8ll ayrıldı. Ve kendi 

kerıdine düşünmeğe başladı: 

- Unuttum, diyor amma, gözlerinde 
kindar bir ışık yanıyor. Benimle konuşv 

mak bile ıstemiyor. Bunu istemiyerek 
'.aptığımı krnciisine anlatmalı idim. Ni
hayet bu i5teınıy<.'rek yaptığımı kendisi
ne anlatmr.h ıdim. Nihayet bu istemiye -
rek, insanrn iradesi dışında olan bir iş· 

tir.. Sakın ona tükürdüğümü 'zannetmev 
sin!. Şinıdi zannetmez amma, sonraları 

pekala böyle düşünebilir! 
Çerviyakof evine döndükten sonra ti • 

yatroda yaptığı kabalığ: karısına anlattı .. 
Kadın bu işe pek ehemmiyet verir görün
n.edi. Yalnız, bidayette, biraz korktu. Fa
kat cyüksek meınuh ur. kocasının amiri 
nlnıadığını öğrenince rahat pir nefes al
dı. 

- MaaIT'afih, dedi, ona gidip af dile· 

- Evet alay f-1meğe değil, af dilemeğe 
gelmiştim . Tiyatroda üstünüzü başınızı 

berbat ettiğim için af dilemeğe gelmiş
tim .. Alay P.tmek benim ne haddime?. İn
sanlar birbirlerıle alay ederlerse karşılık
lı hürmet duygusu ... 

Hidetinden nosmor kesilen tyüksek 
~emur:ı. dayanamadı: 

- Defol, ulan! .. diye bağırdı .. 
Dehşetirden dona kalan Çevriyakof 

mırıld~nar;k sordu: 
- Ne buyurdunuz? .. 
- Defol ulan hergele diyorum sana!.. 
Çerviyakofun içinde bir şeyler kopar 

gibi oldu. Hiç b;r §eY duymaksızın, hiç 
bir şey iş.ilmeksizin kapıya doğru yürü
dJ. Sokağa çıktı, evine geldi. Üstündeki 
resmi elbiseyi çıkarmaksızın bir kanape
ye uzandı ve .. öldü. 

men fena olmıyacak .. Aksi takdirde seni Yarmki nushamızda: 
kaba bir a.fom 1.ar.neder! 

- İşte bütün meselE' burada ya!.. Va
kıa ben af d;ledim amma, o biraz acayip 

YAYALAR 
davrandL Gönlümü alacak hiç bir tatlı Yazan: \\thip 
söz söylemrdi. Hoş, konuşmala da vakit Çeviren: Faik BeTçmen 
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EDEBiYAT 

Nedim mecmuası nasıl 
çıkmış, nasıl batmıştı? 

(Baştarafı 6 ıncı sayfada) 1 miyeccğim. Rahmetli çok vehham adam· 
genç, bana· dı. İngiliz ı:.an5örünün daha evvel siyasi 

- Mahmut Yesari Bey, diye takdim et- mahiyette işirıe gelmez bulduğu yazıları 
ti, hani bu hafta komedisini neşrettiği - kırmızı kalemle kolonlardan çizip çıkar
miz. .. dığını bilrliği halde gene işgüzarlığı el-

Yeni muhArrirle el sıkıştık. Biraz son- Jen bır~kın:ız<!ı. Mesela bir defasında 
rs bir kaç muharrir arkadaş daha geldi, Reşat Nud'lin .-Komiserin Teiaşı. isimli 
derken Faruk Nafiz sökün etti. Faruğun hikayesini, Ancak her komiser kelimesi
beğnmcdiği hır :ıazıya karşı hiç insafı nin arkasına t.!r bey ilave etmek şartile 
yoktuı. Dü~ünd~ğünü pat diye söyler. neşretmcınize miisaade buyurmuştu. Bir 
Bu dda da öyle ynptı, odanın kalabalığın keresinde de, Seza'nın Samson isimli şii
dA henüz kendisine Mahmut Yesariyi ta- rini baştan başa çıkarmış, gidip kendisine 
nıtmağ:ı vnkit bırakmadan: '>unun sebebilli sorduğum zaman, ortada, 

- Yahu, Halid 1'""ahri, dedi. nedir o, bu fngilizleri- Samsuna asker yollıyacakla
~ftaki kcmedı? .. Berbat bir şey, azizim.. rına dair bir riv:.yet döndüğünü, başını 

Sonra, ıiijerler:nin ve Mahmudun ta- rlerde sok&mıyacağını söylemişti. Ken • 
rafına dönerek: disine, bu S'.\msonun başka Samsan ol-

- .öyle değil mi, siz hak verin? .. • di- duğunu. bu balığın o balık olmadığını 
ye il.ive etti. söylemiş ve şiırdeki (Samson) un, - mev-

Muhmut Yernri ezildi, büzüldü, yüzü zudan da F.nla~ıiarağı üzere - hani tarih 
mosmor olr:fu. Biz, hemen: c>fsaneleri içinc'e maltim olan Samson hi-

- cYok canım, pek fena eser değil .. kayesi olduğunu ve o Samsonun bir ma
Zatcn adapte .. • dedik. Arkasından da bedde bağlı bulunduğu sütunu, tılsımlı 

Mahmudu kPr.disi'lc takdim ettik: saçlarının yenidE-n büyümesi ile kuvvetı 
- Mahmut Ye-sari Bey... yerine gelr·rek yıkllğını, bu suretle de 
Bu d fa, moıarmak sırası Faruk Nafize hem keudü:ini, Jıem rakiplerini öldür -

gelmişti. Fakat hala şaştığım, sonradan düğünü anlGtmağa çalışmıştım. Fakat bir 
kan kırmızı, sözünü esirgemez ve gözü- türlü ikna edememiştim. 
nü budaktP.n sakınma?. bulduğum aziz Nihayet, yeni mı:ıtbuat müdürü Ercü
dostuın Yesarjnin, Babıali caddesine ilk mend Ekr~me Kid:p şikayete mecbur kal
nyak attığ~ günlerdeki o melekane sabn mı.ş ve doc:tumun gülerek elile yazdığı 

nlmuştu. Y"sariye ait başka hatıralarımı 1 cNcşrind" beis yoktur:. cümlesi sayesinde 
ileride gene yı 7.acağım. şiiri ncı::redcbiimi~tim. Nedim' in bu san-* sör meselesinde, İngiliz sansöründen ba-
Baıı günler biıim mektup kutusu, ka - şı. en ziy:..de mil!:i yazıları delik deşik et

pağmı pat!atarak kadar dolmağa başla- mesinden yanıktı. Nitd:im İzmirin işga
nııştı. Artık e~ dost, muharrir, gayri mu- llnde ben~m yszdığım başmakalenin yal
harrır. bu kt1tuyu postrestant mektup- nız ismini, cZavallı İzmir• i bırakmlŞ, 
farı için pek pratik bulmuşlardı. Zaten qonra bir buçuk sayfa yazıyı bir kelime 
çok geçmeden kutunun anahtarı da kay- oile bırakl"Mmak şart!le baştan aşağıya 
bolmuştu. Postacı, kapağı açıp mektup- çizmiş. Pn dipte de benim imzamı çıkar-

. fon içerisine sıkıştırıveriyordu. mağı unutmUJtu. İşte o yazı, bu sureUe, * oomboş iki sayfa:fa bir tek sername ile 
Moemuanın en güç işi, sansör belası bir tek im1a halinde çıkmıştı, yahut da

idi. Neşrinden üç dört gün evvel kolonlar lıa doğrusu yazı çıkmamış, ismi ve ya
dizih•cek, tamamlanacak, sonra Galata- zanı haber ve::•lmişti! Zaten o kara gün
daki f r.gili?; sam·örüne yollanacaktı. Ora- lerin bendP Nedim'e ait en acıklı hatıra
da üç gün durduktan sonra gidilip kolon- sı da bu cZ.vallı lzmtr. makalemin uğ
J:ır aramıc::k, Eonra Babıalideki Türk radığı, gülünçlüğü kadar insanı ağlata· 
sansörü Şemsi Beye teslim olunacaktı. cak akib<:tidir. 

Halid Fahri Ozansoy r:.-·-- .. ·-~ .. -- ·~- ·- ... -:...:..:. 
l\11Jbetçl 
Eczaneler 
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Yaı:aıı: 
M. Ruim Ôııpa I· 

. '. 
Haber karakoldan karakola 

uçurularak üç günde 
cBiz efendi falan 

bilmeyiz. Siz bize 
kafisiniz.• diyerek 
anlan alıp götürdük 
lerini.. kendisi hak -
kında bir şey tenbih 
etmediklerini söyle· 
di. Sonra: 

- Merak edilecek 
bir şey değil! Eşya
ları ayıracaklar .. hi2 
metçilerin hüviyet • 
!erini anlıyacaklar. 
meydanda çalınmtş 
bir mal, bir haydut 
göremeyince, öteki • 
ler gibi, onları da 
serbest bırakacak -
lar. 

Deyince.. Rüs -
tem.. gene bir tesa
düfle karşılaştığını .. 
her teferrüatı bu ka 
dar malum olan çok 
basit bir meseleyi, 
Jlcyhinde kurulmuş 
bir tuzak görmesin -
de mana olamıya -

geceli gündüzlü yürüy 
Çermis' e ulaştırılmıştı 

cağını d~ş?ndü. Hem.. t~.zak günde Çerm.ise ulaştırılmıştı. Merkez- gece daha kasaba haricinde tutıııt1' 
kurmak ıstıyenler, ne diye boy • den karakollara, gene aynı sür'atle, ve- zum görülmilş .• derhal, çadırlan il• 
le çocukcasına yollardan yürüme - rilen emir .• kafilede bulunan dört ada- raber bir süvari müfrezesi 
ye lüzum göreceklerdi. Kasabanın için- mın, müsademesiz ve baskınsız, bir hi- miş. Müfreze kumandanına kaSI 
de de~il -~i id~? İstedikleri kadar kuv- le ile yakalanıp Çermise gönderilmesi bir kaç saat uzakta ordugah 
vetl~ us~une yuklenemezler mi idi~ Da- merkezinde idi Merkez .. bunlann yol ve kafileyi, bir bahane bularak bit 
h~ Ş.~mdı! kaleden g~ti. °?lar için bu, değiştirip, izlerini kaybettireceklerin- ordugBbında misafir etmesi 
buyuk bır fırsat degıl mi ıdi?. den.. memleket dahilinde, her hangi mişti. 

Rüstem.. bunun bir tesadüften iba- bir sergüzeşte atılacaklarından şüphe- Kasabanın yakınında, Rüsteıntıı 
r~t olduğuna kanaat getirdikten sonra, leniyordu. Merkezi, bu suretle harekete attığı sırada çıka gelen süvari ın"' . 
hızmetcilerini tazyike maruz bıraka- sevkeden şey .. Givle derebeyinin kızı si ise .. kafilenin kasabaya girrneYiP 
rak kendisinin kenarda, seyirci durma- arasında geçen maceranın, yabancı asil- yoluna devam ettiği takdirde, y 
sını nefsine yediremedi. Sonra, hiz- ı.adelere karşı uyandırdığı kin, husu- nıp kasabaya getirilmesi için ç 
metcilerin fazla bir tazyikle ağızların- met ve nefrettL mıştı. 
dan, bir şey de kaçırabileceklerine ih- Rüstemle arkadaşları .. yol boyunda, * 
timal verdi. En iyisi.. meseleyi, gidip her karakol mıntakasında, her gece ta- Hurap.. Çermise gece getirildi-

Bu kolonları Gai3.taya götürüp getirme 
işini de, ayrıca yevmiye ile cAlqam. 
matbıasmc!nkı kahvecinin zeki küçük 
oğluıı 'l havale etmiştik. Oğlancağız üstü
ne aldığı işj hakkile başanyordu. Yalnız 1 

bazan Galatadaki sansörün kolonları ia
desi bir gün fa?Ja gecikir, kahvecinin oğlu 
eılleri boş dönerdi. İşte o zaman işimiz 
dumandı. Zaten bizim şair ve hikayeci, 
fıkracı arkadaşlar da yazılarını geç ver
meğe başl:Jmışlardı. Her hafta baş yazı 
oJ:ın müsa'!ı:ıbryi yazan Falih Rıfkı bile 
b:ızan ya1\c:ını yetiştiremiyordu. Yahya 
Kemal. gelecek nüshaya cİnkiraz. diye 
bir şiir vereceğini müjdeliyor, ilan etti
riyor, arkrsınd&n öbür nüsha çıktığı hal
de gene ortalrırda görünmüyordu. Niha
yet İstanbuiun dört bucağında aradıktan 
sonra şairi yal:alıyabil!yor, fakat bu de
fa da ıAkı:ıcılar:. şiirini elinden alabili
yorduk.. Hrılbuki bir hafta evvel şiiri çık
mıyan !lÜS~ada okuyuculara c Yahya Ke
mal Bevin g~çen s<ıyımızda ilan ettiğimiz 
şiiri elimiz~ geç gPldiğinden bu defa neş
re-dilemedi. İnkira7.ı gelecek nüshada o
kuyacoı ksınız. Mazur görün> tarzında ö-
7jrler de dilPmiş bulunuyorduk. Bir de
f11sında da Thruk Nafiz bir şiirinin, ilk 

kendisi halletmeli idi. Böylece .. kasaba rassud altında bulunuyorlardı. Onların evvel, sur kapısının yanında pis k 
memurlarına emniyet de telkin edebi- dikkatli nöbet beklemeleri, uykuların- bir kulübeye sokuldu. Bir asker, 
lirdi.. ki sırasında, bundan da çok isti- da, bastırılıp yakalanmalarına meydan na, kenarlarına kadar sarkan, bO 

a. rece ai~ olu .,..neler .. n • fade edebilirdi. Derhal, kaleye gitmek vermiyordu. Yolculuklarının altıncı gelen kısmı bir meşin bağla sıkı~) 

lardır: kararını verdi ve yürüdü gitti. konaklarında, çadırlarında uyurlar ve tlulum geçyirdei.nİ ~-e-,·~·(DYA_8~!"1"t. jtır. İstanbul clbe&lndek.iler: Hurap nöbet beklerken .. o civarın ka- - - -
Akaarayda: <Ziya Nuri), Alemdarda: _ 8 - rakol kumandanı, mıntakasında konak-

uı:sao. Beyazltte: <Haydar), Samatya- ~ 
da: <Rıdvan>. Emlnönünde: < Hüseyin lıyan kafileyi, mutlaka, yakalamıya ka- Hutut Umlnl yayma turumu tarafJP'I 
Hüantl>, Eyilpte: (Hltmet Atlamaz>. Fe- HURAPIN BAŞINA GEI.ENLF.R rar vermişti. Yolcuların etrafında sa- te'llf ve tercüme olarak yapüan ne~:,, 
nerde: <Vıtali), Şehremininde: ,Hamdl), sıtlerce dolaştı. Merkezin emrine göre vam etmektedir. Bu arada çıkan yeni 
Şehzadebqında Hamdi), Karagümrüıc - Rüstem.. hudud civarındaki Naşan bir vukuat çıkarmadan kafile efradının lerden blr kaçını aşa~da .sayıyoruz: ti_ 
te: (Kemal), Küçükpazarda: (Hlkmet kasabasında, Hindli hancıdan çok hak- dördünü de yakalıyamıyacnöını anla- hlnı Halinde _Siyaset - Yazan zurib J 
Cemil), Bakırköyünde: (İstepan>. -..., mtesl f 1 rt d Dr Frfts ~ 

Beyofla elhettndeldler: 1ı olarak şüphelenmişti. Arkadaşı Hu- yınca .. yalnız birini, nöbet bekliyeni ol- :: üm !ıro e;: ~~: A · 1 Oö~.:J 
isttklll caddesinde: (Dellnsuda), Te _ rap teminat vermeseydi.. hele aleyhin- sun ele geçirmeyi düşündü. Bu yaka- ~~ya~ s::ıar :_ Ankara :Utuk .,_..., 

pebqında: CKinyom, Karaköyde: <Bil- deki tertibat kılı kırk yararcasına dü- lanacak olandan, kafile reLc;i bulunan dekanı Baha Kantar'ın konferansıdır· ~ 
.eyin Hüsnü), İ.stfklAl caddesinde: \Ll- şünülerek hazırlanmamış olsaydı .. :nu- asılzade hakkında mallımat alınmak Kanun ve içtihat - Dr. Hıfzı veıd~~ 
monclyafi), Pangalbda: (Narglleclyan) , hakkak Hindliden şüphesi her gün bi- kabildi· bu da mühim bir iştL rafından tercüme edllmlf tttçük bir 'i' 
Beflktaşta: (Süleyman Recep). Sarıyer- d ' . Ç ' . K 'k l k • 1 Devletçilik ve idare Hukuka - Dl'· 
de: (Osman>. raz aha kU\·vetlenır.. ermıs kasaba- ara o umandanL. hava çok sogu.K Sıddık s. Onar'ın bir konferansıdır. ~ 

Abaclola " Adalar eDııetlndel:.iler: sında gafil avlanmazdı. olduğu içi{l, kafile nöbe\cisinin çadırın Tabü Hukuk Nazarlyelerhdn Devle& ;Jı" 
östüdarda: CAhmedlye), Kndıköyündc: Rüstem.. Naşan kasabac;ın:ı geldiği içinde bulunduğunu anlayınca .. adam- tizer~deki Tesirleri - Dr. Rlchard sa 

(Saadet>, <Osman Hulfisl), Büyükad:ıda: zaman, Hindlinin dikkatini celbetti. O, !arından birini yerde süründürerek es- bir konferansıdır. .... ti' 
<Halkl. Heybelide: CTanaş>. 1 şöhretli bir sergüzeştten, koyu bir ma- terlere yakl~tırdı. Bu adam, esterler- ~mız Devlet Şürasınm ,&on tçııf ~~ 

"===~~~~~~~..;;.;:.;.;.. ___ --J ı k d - H d b" · · · · · k k 1 mayiilleri - Prof. B. Crozatın kon e 
ceraperest o ara tanı ıgı urapın ya- en ırının ıpını esere ıayvanı ar- Finans İlm1 _ oaston Jeze'den 
nında, anlı şanlı bir heybette olan .. bol kasından çekti. İleride, arkadaşlarının Tl.rltoğlu tarafından dlllmlze çevruı:niftlt' I 
bol para sarfeden .. Çermise tüccar sı- saklandıklan çukurun önüne götürdü. Orta Yayla - Sivas Halkevi taratın~ / 
fatile gitmek isteyen Rüstemi görünce Ester, ay ışığında, burada, ipini koparıp karılan aylık mecmuanın 4-5 inci saY151 
şüphelenmiş.. onun bu seyahatini çok kaçmış gibi duracaktı. mı!tılrk. •. _ A k Halt 

1 1 
- Jll 

. b l O ·1 ld - H . te b 1 d 1 U u n ara ev er ıarafP""'d' esrarengız u muştu. , ası o ugu, urap.. ış u an ar a, ester er a- ayda bil' çıkarüan bu aylık mecmua~.a 
halinden belli olan adamın Zal oğlu rasında bir gürültü duyarak çadırdan üncü sayısı ,zengin milnderecaua ç~ 
Rüstem olabileceğini hatırına getirme- çıkmış .. esterleri saymış .. sonra ay ışı
mişti. Hatta onu, hudud zabitlerinden, ğında, uzakta duran esteri görmüş ve 
kaçtığını, ve şiddetle aranıldığını işitti- onu yakalamak için sürüne sürüne yü- ban Tarifemiı 
g-i, şehzade Siyaveş te telakki etmenıiız- rümüştü. Çukurda bulünanlar, Hura-

... Birinci sahile 400 lıardl ti. Onu, pek şüpheli şekilde seyahat e- pın, ipi yakalamak için, çukurun yanı-

l ıt'adaki ikinci ve dördüncü mısralarını 
·Yahya Kem?.l~ bazı yarım kalmış meş
hur mısraları usuJünde - bir satır nokta 
geçmiş. yalnız sonuna b!rer kafiye oturt
muştu. Sonradan gelip mısraları tamam
lıyacaktı. Halbuki kolonlar İngiliz sansö
ründen gcldiffi, h~tta bizim Türk sansö
J'Ünden de geçtiği halde sevgili şair hfili 
görünnıemişti. Neticede 0 şiiri 0 tekilde I= ,Jı.. K ~T 
noktalı iki mısra ve kafiye ile çıknujtı. wtlıV!!: R son Px:s ı. den mühim bir İranlı addetmiş .. para na geldiğini görünce, bir kaçı birden ikinci sahile 250 » 

alarak kendisine casusluk ettiği Çermis ellerini uzatmışlar .. onu boynundan, o- V~ndi aahil11 200 » 
derebeyinin adamlarına haber vermiş- muzlarından yakaladıkları gibi, bir tak- DörJüncii sahile 100 » 
ti. la attırarak çukura almışlardı. Ağzını iç sahileler 60 ,, 

Rüstemle arkadaşları, yola koyul- tıkaçlarnışlar.. ellerini arkasına bağla- Son aahile 40 » 
dukları gün, Hindli hancının verdiği mışlar .. karakola götürmüşlerdi. • -M Muayyen bir müddet zarltll .. , 
malumat üzerine harekete geçen dere- Hurap .. elleri bağlı, atlıların önünde fazlEAca mikdarda ilin yapt1ra~ jl' 
beyinin adamları, hudud kumandanı- yaya yürüyerek üç günde, yani Rüs- lar ayrıca tenzilatlı tarifemizdetl 'fi 
na haber göndermişlerdi. Kumandan temden kırk sekiz saat evvel Çermise tifade edeceklerdir. Tam, yarı!O tJI 

Burada Bay Şemsinin, bize. İngiliz 1 n 1 n 1 L N 
sansöründen ziyade kılı kırk yarar bir 1 0,AI( 1 • " U · 1 '°' •• 
müdekkik kesildiğini zikretmeden geçe- J 8ÜTfJN UlKEYI HERGÜN OOLASlll.. 
............................... ~ ~ .............................. .. 

Ev kadmmm şeker kuponu: 
da, hemen peşlerinden dört süvari koş- gitmiş ve isticvaba tabi tutulmuştu. çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

Ev kadını, taze yemi§ mevsımı ıreçmeden tııerlnl reçel ve §urupla turmuştu. Bu süvarilerin kumandanına Kafilenin, Çermisten başka bir yere d'l . t' ut 
doldur. Bu kuponları 30 giln neşredece~ız. onıan he-rın keslnls, ·1 · ı .. · dek' 'lk k - k t ha ı d'ld"kt tarife derpiş e 1 mı.ş ır. " t8 

& .... verı en emır .. yo uzerın ı ı ara- sapmıyacagına anaa sı e ı ı en Son Posta'nın ticari i~.anların• .ıtt 
saklayınız. 30 taneainl bir sert halinde blrlktlrlp idaremizi getirenlere ve gön- kola gidip şüpheli kafileden karakol sonra, karakollara, onlara artık i!işil- işler için şu adrese muracaat tP' 
derenlere bir numara verecettz. Sonra ulusal ekonomi ve arttırma kuru- kumandanını haberdar etmek ve onun memesi emri verilmişti. Yalnız, Hura-
munun İstanbul şubell tarafından tayin olunacak bir günde bu numaralar ara- melidir __ ...., 

da dig-er karakola haber vermesini te- pın, bir türlü, kafile reisi hakkında ak- ' ll"ncılık Kollektlf aırpr-smda kur'a çekllecettlr. ilk 25 numaraya y:lrml§er kllo, mnteatıp 25 numara- .. ır-
ya onar kilo, bundan sonraki 50 numaraya beter kllo, 250 numaraya da ikişer min eylemekti. la yakın bir cevab vermediği görülün- Aşir Efendi caddeslo 
Jcllo aeker vertıecettlr. Haber .. karakoldan karakola, gece- ce, kafi1e gelinceye kadar tahkikatı ik- Kahramanzade ıuo 

-~~•••••••••••••••••••••••••~lll~n~rlü~rü~~e u~rularak~m~ewkttb~nrn~~~k~~~hlr~-----~~~k-~_a_c_a_d_de-~~ 
• 
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Midenize Çabuk, iyi çlt nemeden yemek y iyenler, fazla baharatlı Te 
biberli yiyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahriş 

I '- Dikkat ve 
ıi HAZIM 

ed:!ıer Ekşilik, Hazımsızhk, 

~iniz. ağırlık baş dönmeleri hissederler. -----
Vak lflar DlrektörlUğU llinları 1 

Goıtcp lI 
Gözt eae at boyunda 12 No. dükkan. 
k e!l~de Hat Boyunda 10 No. dükkan. 

l3:yrt=lbda ~t'şruta altında diikkan. 
ı~r ""Ind ç Ü • e amhca C. 60 Nçı. ev. 

<kııddrda R M 
Anaroı : ehmetpaşn Doğancılar C. 94/1 No. dükk§n. 
'Y lr ukavngında cıımi yanında 2 od alı ev. 

u .. :-ııd" . 
rııya • mevkı ve cinsleri yazılı yerler 938 seresi mayısı sonuna k adar ki- • 
22!7/;P?'ılınek üzere <.cık arttırmaya çık anlm1ştır. lsteklilcrin ihale günü olan 

l:ır1 (
7 FEr~embe güniı saat 15 de Ka dı!röy Vakıflar Müdürliil:rüne müracaat-

_...,: 40:-2) 

------------------------------~ --
• ~ Nafia Vekaletinden: 

etk~11101~}e k1Jı1ulnn ış: Küçiıkmender Ps islfirat c.meliyatı sahasında yapıla -
ICeı:tf e~ c~ııaa ve c;ağlık kavuşutları in§aatl. 
2 elı: cl30,444> lira c44> kuruş tur. 

Suıa;l Eknitme: 28/7/937 tarihinde Paz a:-tcsi gün;~ saat 15 de Nafia Vekaletinde 
Y:ıpı}a ınum Mudürlügi.i su eksiltme ko mi<-yonu odasında kapalı zarf usulile 

c. ktır 3 . 
~~ 1"t"k1Ue{ Eksiltme şartnamesi, mu kııvel0 projesi, Bayındırlık işleri genel 
Sular~ • fenni ş:ırblamc ve projeyi altı lira cl:i üç kuruş bedel mukabilinde 

4 rr.um Mi.idtiılüğiinden alabilirler. 

~: Ekcıltrneye gırebilmek için isteklil e!·in 7772 lira 23 kuruşluk muvakkat 
'bitlfd ~ Vl'tmesi ve 50,000 liralık Nafia su işlerini taahhiit edip muvaffakiyetle 
'1eı. ~.16 Ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia 

"illPt" 
ltıekt ın'ien alınmış müteahhitlik vesi k.ıı.:.ını fürr.z dmesi. İsteklilerin teklif 
ltüd~~lar~_?:ı ikinci n•addede yazılı saatt t:'l bir ~aa~ evveline kadar Sular Umum 
~buı utıuııe makbuz mukabilinde vermeleri lftzırndır. Postada olan gedkmEler 

MAZON 
MEYVA TUZU 

Hazımsızhğı, mide ekşilik ve yanmaları giderir. 
· k b d f d BugOnden bir şişe MAZON alınız 
ın 1 azı 8 e er. Hiç bir mnmasil mJstahzarla kıyas 
kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat, 
Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu lstımbul 
Yeni postahane arkasında 

Ç I L L ER ve LEKE L ER 
Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

cildi yumuşatır, mat ve cazip 
bir t en t t min eder. 

İNGILlZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - İST ANBUL 

I CiLDiNiZi 
Genç hayvanların 

istihsal 
clld hüceyrelerlnden 

edilen 

BiOCEL ile BESLEYiNiZ 
ve Her Sabah Daha 

•• •• •• •• genç gorununuz 
Meşhur bir Üniversitede dahi bir 

doktor profcsor tarafından keşif ve 

istihzar dılen asrın en büyük ve kıy
metli güzel~ik unsurudur. 

25 ynşır ızda.n itibaren cildiniz, kıy

metli Biocel'ini kaybetmeğe başlar. 

Şayed, c:ıd başka bir unsurla beslen
mezse, b'ı ziyn seneden seneye artar 

\·e nihayet yüziinüz buruşmuş ve ihti

yarlamış olur. Cildınizin Biocel'i yü
zünüzü taze tutar ve genç gösterir. 

Genç ha)Tanlardan istihsal edilen 

Biocel, tıpk1 rildinizin tabii Biocel'i 

gibıdir. Mümasil cild unsurları arasında mek için matlub nisbet dairesinde mev· 
en müessir \'f' en kıymetli bir cevherdir. cuddur. ~mez. c4029> . 

IC~klareli iskan Direktörlüğünd;;;: 
~-••mır!lln•a•m•••~ 1 Cild hiiceyrr>Jerinizin derinliğine nüfuz Geceleri yrtmazdan evvel kullanınız. 

~ere; ~ekırdağ İskan anbarında vilayetimizı-- tahsis edilen 2628 metre mikabı 
2 ..... e ıle 73 ton çıta Muratlı istasyonuna ntklettirılecektfr. 

ltıe 1 Merkez kasabadan inşaat mahallerine 1262 metre mikabı ve lüzumunda 
r~e~a 

3 ._ l n kt:zalara ke1este naklettirilec ektir. 
b~- ı ·ler •ki nakliyat ayrı ayrı olarak ihale edilebilir. Nakliyatın muhammen 

'"t!,1 1 o 011 
4 · JO on bin liradır. 

he§t: thınaka~ııya :ştırak edecek ta.liple;-in 19 ·71937 pazartesi günü saat on 

ltan M.j kan Korn·syomma müracaatları ve şartnameyi görmek üzere her gün İs-
5 ....... ~d~rluğüne baş vurmaları. . .. .. 

htrr. 490 sayılı ka.'1un mucibince tcmınatlarını munakasadan uç saat evvel ya-
ıuh::'a:ı Ve teminat makbuzlarını ibraz edcrr.eyenlcr münakasaya kabul olun-

,, ..... d • 

~n clunur. c3933> 

ilAYttı ,,,. 
• FIZl_R 

DoYÇ'-E -lı-Rl-EN_T_E_A_N)( .... , 
Dresdnt>r Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedekı pıbeleri: 

G alata - İstanbul - İ7:mir 
Deposu: 1st. T ütün Gümrüğü 

ı * Her türlü banka İfİ * --

' biri ı 

1 

edr-rek buruıjuklukların teşekkülüne baş- Sabahları yağsız beyaz rengindeki Toka· 
1?dığı .) eri hemen beslemeğe başlar. Hat- lon kremini kullanınız. Bu kremde bil-

ta annelerin biıe yiizi.inü gençleştirir. Ve hassa - birlmç giin zarfında birbirinden 
gı nç kızlarla hiç görmedikleri sehhar ve daha be) az üç renkte teninizi beyazla· 
tPriı taze bir ten tE.min ederler. Bu Biocel tacak olan - "Oksijen beyazı,, vardır. B u 
cevheri, şimd: pembe rengindeki Tokalon iki krem kullanıldığı takdirde memnu· 

kreminin terkib!nde tam cildinizi besle- niyetbahş semeresini garanti ederiz. 

ı ____ , _____ J_st_a_n_b_u_ı __ B_e_ı_ed_ı_·y_e_s_i __ lı_a_n_ıa_r_ı ____ ~ 
Sultanahmettte Tapu dairesinde Fatih Tapu sicil muhafızlığından: 

İstanbul Belediyı>sinin 341 senesi Evkaf bütç~ kanununun dördüncü maddesi
ne te\fibn evkaftan belediyeye müdev\·er olarak tesciJini istediği Küçük Mus-

tafapaşarla Çukurkarsbaş mahallesinin İ ncebel sol.ağında eski 34 yeni 32 numa
r:ılı hazine kethüdası İsmail ağa mektebinin vakıf kütüğünden mukayyet ve ta-

p:ıca k.ıydı olmadığından 20/7 /937 tarih ine müsadif salı günü sr,at 15 de mahal
lrn tııl:kihtt i<'ra t:dileceğinden bir ayni bak iddiasında bulunanların evrakı 

müsbitn}(;'rı]e beraber tahriren muhafız lığa veyuhut muayyen gün ve saatinde 
mahallinde hazır bulunarak müdafaa ve itira:ılarım bildirmeleri ilan olunur. 

(4062) (B.) 

* * Senelik muhammen İlk teminatı 
k:rası 

l:luköydc Muv:ık1<ith:.ne caddesinde 29 metre mu -
nıbbaı yol artı~ı 

Küçükpaz:ırda Boca Hayrettin mahallesinde Asmalı 
türb~ So. Kavaf Şemsettin türbesinin l r.umara!ı 
orlası. 

Evüpd~ Tabakhane sokağında 8/1 numa ralı yol ar -
tığı. 

Eı:iirneknpıcla Neslişah sultan m ahallesin ;n Sululmle 
sokağında 28 numaral• Kulei zemin 
K ııdıköyünde Osmansğa mahallesinde K adıköy ha -
linde 23 ı~umaralı dükkan. 
1"~küdarda Rumi Mehmetpaşa mahallesi ni:n iskele 
meydanı tokağında l 1/13 numaralı dükk an 

12 0,90 

180 13,50 

36 2,70 

12 0,90 

96 'i,20 

60 4,50 

Yukıırıda semti, senelik muhammen ki rnlnrile ilk teminatları yazılı olan ma
hı:ıller tesl:m tarihinden itibaren 938-939-940 seneleri mayıs sonuna kadar ayrı 

ayrı kir~ya verHmek Uzere açık arttırın aya konubıuşlardır. 

Şlrtnameieri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında giiste-

ıilen ilk temnat makbuz veya mektubile beraber 15/'i/ 937 Perşembe günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3809) 

* * 
Senelik muhammen kirası 100 lira olan Üsküdarda İskele meydanında (deniz· 

den dolma) arsa üç 9elle müddetle kiraya verilmek uzere açık arttırmaya konul· 

mu§ ise de belli ihale gününde isteklisi bulunmadıj!ıııdan arttırma 12/7/937 Pa
zartesi f Ü:1Üne uza"tılmıştır. Şartnamesi Levazım .Müdürlüğünde görülebilir. İs
tekliler 7 lira 50 kuruşluk ilk teminat ma}(buz veya mektubile beraber yuka
rıda y:ızıh günde ssat H de Daimi Encümende b"!.!lunmalıdıriar. (B.) (3981) 

* * Bir metre murabaaına 4 lira kıymet biçilen A 'saray yangın yerinde Büyük 
RE>şitpaşa sokağında l inci adada 1 metre 50 ~ar.tim yüzlü 14 metre 7 santimetre 
m!.lrabb:ıı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Leva
zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 4 lira 22 ~ uruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile bı>raber 16/7/937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bu· 
lunmalıdırlar. (B.) (3860) 

* * 
Başı Büyük deresinden kum çıkarmak üzere evvelce ruhsatname alan Hakkı· 

nm müddeti bıtmiştir. Buradan kum çık.:ırma !şi tfkrar nçık arttırmaya çıkarı
lacaktır Talip olanların istida ile bir haf ta 7..-ırfında Belediyeye müracaat etme. 

leri illin olunur. cB., c406h 

Grip, Nezle, Baş ve Diş ağrılarının ::: KESKİN KAŞELERiDiR. Bahçe kapı 
&allh Necati 
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Midevidir. Toz halinde ve meyvalartlan yapılmıştır. Çok köpürür. Sa

bahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı yarım budak su içinde içilirse mü
leyy~dir. Fazlası müshildir; şekerlisi şampan~·:ı. gibi lezzetlidir. Şekersizi 

meyva tozu gibidir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve 
markasma dikkat. 

H:ısan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu. Be§iktaş, Eskişehir. 

NEDViN 

Kızılcahamam da 
büyük pehlivan güreşleri 
16 Temmuz günü Yeşil Kızılcaha

mama sevgili Atatürkümüzün ayak 
basıp şereflendirdiği günü tes'it et
mek uzcre '1'. Ha.va Kurumu ve Kızı· 
lay şubeleri tarafından bir pehlivan 
güreşi tertip edilmiştir. 

:Başa· 050), başaltına: (100), bü
yük orta.ya (50), ki.i~ük ortaya: (30), 
ayağa: (25), desteye: (10) lira mü
kafat \·erilecektir. 

" 
, 

Her Akşam 4m-lllıııı. 

PANORAMA 
Bahçealnde 

Münir Nurettin 
16 Temmuz Cuma günü büyük 

SÜNNET ooaONO 
,.. ' OSMANLI BANKASl 

TURK ANONİM ŞİRKETİ 

TESiS TARİHİ: 1863 

sermayesi: ıo.000,000 İngil.12 lirası 

Tür1dyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda F ilyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

saç eksiri 
~ 

1 
lstihzara muvaffak olunduktan sonra saç 
dökülmesinin bir afet olduğu devir geçmiştir --·--------

Harikulade terki bile; 
saçların maruz bulunduğu 

bu tehlikeyi bertaraf et
mi~tir. 

Çünkli "Optamin,, haliı 
· vitaminden imal olunur. 

En büyük kudreti saç 
guddel~rine yeni can ver· 
mek ve düımek üzere olan 
saçları bu akıbetten hat'i
yetle korumakhr. 

"Optamin,, kepeklenen, 
kırılan saçlara en büyük 
devadır. Kepekleri temiz-

ler, kökleri kuvvetıendiri' 
saçları parlatır ye ura.e& 
verir. 

Saç, dökülmesi yaP ıJt 
kası olmıyan fizyplojik bit 
arızadır. Gene yqta 4' 
ıaçlann seyrekleşme.i .. 
düşmesi kabildir. 

Başınızda beliren ~ 
na e.sefleneceğinize ()pi" 
min kullanınız, genclijil6' 
zin halesi olan saçl ....... 
tekrar kazanırsınız. 

Optamini tecrübe edinit-

Çiftlik, Süthane ve bü· 
tün köylülerin dikkat 

nazarlarına : 

Mi ELE 
MKrema makinaları,, geldi 
Bu makinalar dllnyanın her yerinde 
sntçUlUk aleminde bOyUk şöhret ki" 
za.uııış ve en verimli makina oıarak 

tanınmıştır. 

Son sistem yeni modellerimiz gelmiştir. 
, __________ , TUrklye umum aetıt depos11: 

,. .. 11--... D.!!!l0•rı2!!l.l:ıt!lllza•5ll!!!emı!m!l!a•' 1 Tahtakalede POKER tıraş bıçak~arı deposudur. 
1 •raşrn satı~ yerleri. Erzurum: Türhe civarı No. 29 ŞOkrU Hasan Goral 

Konyada: Mehnıed Ka~ıkçı ve birııderleri. Eskişehir: Hasan Alanya. 

Se:ıelerder h rı d ı .dııııış e.ı L ·s r
lı W\çtır. .EcLaııeıerde bulunur. 
ismine dlkknt 

~. usa 
,. her akşam · Son Posta Matbaası 

PANORAMA 
Bahçesinde bayan 

•• .. • Şehri~izin maruf .. \t A L G O P A N 4m-l• 
KU~U~k~l~!~.!u~! ~n~~~n!Ç~ 

HAMİYET 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp~ 

.. .... ı s. Ragıp EMEÇ 
SıuuPLER : A Ekrem UŞAKLIGlJi 

KU~ET· SUR,UBU 
Çocukların bilhassa kemikler:nin 

teşekkülatını kolaylaştırıp 
kuvvetlenmesini temin eder. 

ONU: 
ERTEV UBU 

De blJlmlı ,aı binlerce çocal)an 
ebeve,.ıadea ıoraaaz. 

EN GÜZEL 

-
fürkiyıl l111bıı. 


