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HALKIN GÖZÜ 

HALK I N KULAGI 

HA LKIN DiLİ 

Suriye, garib ve inanılmıgacak c_Türkiyenin en küçük adamlarından ...:J 
Yazı 1şlerı telefonu: 20203 İdare ifleri telefonu: 20203 :n.tı: • kurut 

Sene 8 - No. 2857 
• 

lı.aberler imalile meşgul I "e Hn büyük adamına mektublar . 

1
- . · atayı kurtardınız 

Mutavassıt ro u OYnıyan size çok teşekkür ederiz,, 

Irak Hatayı l
•k•ıye bo•• ımek Küçükler ellerindeki mektublann mutlaka neşrini 

te kı if inde bu 1unacak1 ~~::r~rt~~lba~:::.:::ı p~:;:~::. !:s::~~:.:u!:!: 
Hatayda seçim itlerine 15 gün içiade ~eni~en ~!!anacığı ~mid ediliyor, 

kıtaabmızın Fraaıız Milli ba7ramı ıealıklerıne 11tırak etmesı kararlaşb 

Irak ~e na.ttın fmmbulı& dya rıtinde Hariciye Vekilimi.de görli.§ilrken 

Şaın ıo - (Husus! muhablrlmiz yam. • istibdadlarına karşı milli haklarını ve 
yor:) Hatay bahsi etrafında Suriyede U• hürriyetlerini müdafaa için> yeniden ıs

nan gürültü devam adıyor. Mitingler. yan silahına sarılmak mecburiyetinde kal· 
• ~~~ıa *16 . .... 

sealer var. MeMll. ~w- ~ tc! Mis ntı m[Wlt Offt 
rar ayaklannııf. cTilrtı.riıı mlüm ve ( DeVIUIM 3 flndl .. ,.,...) 

iktısad Veki6 tadkiklerine başladı 

Vekil, bugün maden 
kazalan can kurtarma 

tesisabnı açacak 
Şak. K bir kömür istibul vaziyetlerile, nakil ve 

' ~k~:e teııiaab ~kluncla teclkikler yapb 

7 

• uhabirlmfı .. buraya gelmi§ ve merasim1e ve hara • 
,onguldak 13 (Hususı m . ve retle kartılalUill§tır. 
t) - tktısad Vekili Şakir Kese~·~e (Devamı 3 ncü sayfada) 
·aberindeki zevat sabah saat se 

1 

lzmir turistik şehir 
olabilir ıni, olamaz mı? 
Vali Fazlı GIJleç, Uıtl/ullll edllmlgecelı bir 

. giJcliJlı bulanın~tlflını siJglilgor 
İzmiri turistik bir mıntaka Y~P~ 

'lesaisinde karşılaşılabilecek guçl t • 
:·rden bahis bir miltalea çılaDLftı. z• 
mir valisi Fazlı Gilleç, bu sa~~ 
ğelebilecek mülahazaların . . ~ 
madığı, güçlüklerin de Y-=~ 
cm.sten bulunmadığı mütal ı.llkl~ 

lz.mir muhabirimize ,., 
aynen aşağıda görecekSiniz. biritlıiS-

İzmir, 14 (HusuA Jll1alla 
den) - İzmiri turistik JDIJltaD ~ 
ınakta çekilecek zorluk ~d gö
sürülen mütalea burada hiÇ va ba· 
rülmedi. İşte bu hususta va1iJnlzln 

na söyledikleri: . ıamı· 

···················--························ .. -···· .. ··· 
Londrada bir 

Balkan kont eransı 
toplamyor 

Küçük melctel>iilerclen birinin mektubu. 

Konferansa ~Başvekil Celal En küç~ğü yedi, en büyüğü on, on iki m~ktubları yazdık, bunları yollamak is. 
B • . k d ~. yaşın.da bır çocuk kalabalığı gazeteye tiyoruz, diyorlar. Bunu gazeteniz basl· . 

ayann ıştira e ecegı gelrnış1er bir muharrirle konuşmak h: - ramaz mı? . 
haber verilmektedir tiyorlar. 'Çocukların büyük bir heyecanla kızar-

Karşılarına ben çıkıyorum ve istekle - m1ş yüzlerine tuhaf bir humma · ı 1.l . . . , ı e ı'ı ..ıı· 

Bapekfl deW Bayat 

Londra 13 (Hususi) - YUnayted Pre.1 
bildiriyor: 

İngiltere ile orta Avrupa ve Balkan 
devletleri .arasında iktısadt bir if blrlijt 

(Dnallll it ind ~) 

lngiltereye yeni 
harb gemileri 

sipariş ediliyor 
Almauyada yaptırılan denizaltı ge

milerimizin 23 temmuzda denize indi
rilme merasiminde hazır bulunacak ve 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Sarışın kadınla 
çocukları nasll 

ölduruldu? 

rını soruyorum. Hepsı bir ağızdan: yan gözlerine bakıyorum. 
- Hatayı kurtaran Atatürke teşekkür (Deuamı 11 inci sayfada) 

Görülmemiş bir dava 1 Adapazarında tuğyan 

Kimi beğendi, kim Hendek köylüleri 
ile BYlemlii' 4ağlaftt sığmdı 

6ncı hukuk mahkemesinde Birçok dereler taşdı evler 
garib bir dava görülüyor yıkıldı, mahsul har~p oldu 
~liye 6. ~cı .hukuk .. ~ahkemesinde, Adapazarı, 12 (Hususi) - Bir iki 

adlıye tarıhımızde gorulmemiş, garib gün evvel Adapazarı Akyazı Ka .. 
b

. hAd' . d , , rapur-
ır • ısenın uruşmasına bakılmak- çek, Hendek civarına yağan şiddeUi 

1 adır. (D 
2 

. . yağmurlar oldukca mühim iahribat 
evaım tncı sayfada) (Devamı 2 inci sayfada) 

Ayıphr, Baylar! 
Şeref stadının ıerllfll ismini değlıtlrmelı 
lıararı, spor tarihimizde dalma Jıaplıara 

bir lelıe olaralı lıalacalıtır 

Hacıosman bayırı ve İpsala cinayetleri
nin faili Ali Rızanın karısı Yanola ili . 
çocuklarını da öldürdüğünün anlafllcU • 

(Dnamı ıı inci aayfada} ~Şn~ .ıt&dt) ""' de~tn. levltan w nvaıtı unutulan Şeref 

C 1 
Hul Ja ıpor mertlik. Beıiktaıhlar di1orlar ki· 

asus ar İngiliz Y8 ~~lmenlik ve " Hayır, bunu yapanla; 
Fransız müdafaa katlil'fınastık atııardı? bizden değildirler 1 

• . Yazan: Omer Besim Yazan : lbrahim H;ji 

Planlarını elde etmıctler ~·z~t~lerin açtığı acı bir ~avanm hal- Türkün en büyük şiarı kadir bilmek • 
'I ledıldiğinl sanıyordum. Dün Bebekten tir. Ve bu şiar bütün dün a 

c- İzmirin turistik bir p_Jıır 0 
h k 

yacağı yolundaki mütaleayı tzınlı· ~ : 
kında cemilekar cümleler içinde gkar 

h seci sal • 
ınemiş olsaydım; mutlaka a 

Londrada çıkan The People pzete&i ca- dönerken gözlerim Şeref stadına ilifli. 8öyle olduğu ,halde y ca maruftur. 
suslarm son zamanlarda İn .. tere ve Fran Seneleree evvel btiyilk bir sevinç ve he- Dit hld' il ka , son günlerde garib 

, sacla faaliyetlerini son der~ arttırdık • yecanla cŞeref stadı. levhasının asılı ol- Öyle birıs:ad .e k .rşıl~r.ıış bulunuypruz. 
( .De1'11m& U bıcı ~) (Dev 

11 
ı--ı __ _._ .... _) ıse ı, e~e ı ve ebedi hule . 

• ama ....,. ~·- (DftHımı 1l ınci ıajffa.da) 
• w k . ıurd''"' Maka-

sıle vazıldıgına anı o -··· 
~ (Devamı 11 inci sayfada) 



• 

Hergün 
Yer güzünün meselelerine 
Bir de muhacirler 
Meselesi ilave olundu 

Yazan: Muhittin Blrrn 

B ugünlerde Cenevre gölünün 
Fransız sahilinde, maden suları 

ile meşhur Evian ıehrinde enternasyo -
nal bir konferans kuruldu. Konferansı 
toplama fikri Amerika cumhurreisi Roo
sevelt'e aiddir. İnsaniyet meselelerine 
karşı Avrupalılardan ziyade al&kadar = 

görünen Amerikalılar namına Bay Roo- f 
sevelt, adedleri yer yüzünde çoğalmıya \ 
başlıyan siyasi muhacirlerin hayatlarını 
tehvin edecek bir takını tedbirler itti -
hazını düşünmek lüzumunu hissetmiş ve 
bu maksadla enternasyonal bir konfe • 
ransı toplamıya teşebbüs etmişti. Son 
günlerde Evian'da içtima etmiş olan kon
ferans da bu fikrin ve bu teşebbüsün mab 
sulü oldu. 

İlk bakışta, menşeleri hemen kfımilen 
Avrupada olan siyasi muhacirlerin hal
lerile Amerikanın bu kadar ehemmiyetle 
alakadar olması garib görünür ve böyle 
bir fikri ortaya atan memleketin ne de
receye kadar insani hislerle dolu olınası 
lazım geleceği düşünülerek insanlık na-
mına ferah ve memnuniyet bile hissedi
lir. Fakat, işleri biraz karıştıracak olur
sak şuna da dilckat edebiliriz ki insan 
her tarafta insandır. Amerikanın bu me· 
selede fazla insanlık hisler.i göstermesinın 
başka sebebleri olmak lazım gelir. 

Bu sebebi de söylersek mesele tamam 
anlaşılır: Son zamanlarda mikdarları çok 
artan siyasi muhacirler Yahudilerdir ve, 
malfun olduğu veçhile, Amerikada Ya -
hudilerin devlet üzerindeki tesirleri de 
büyüktür. Şu halde, bu teşebbüsü Ameri
kalılann insanlık duygularının bizim : 
kine nisbeile derinliğinde ve yüksekli • 
ğinde aramaktan ziyade Yahudi nüfu -
zunun Amerika devleti üstündeki tesiri
le izah etmek daha tabii olur. 

Resim il Makale: ;;;; Dost kaçıran iyilik .. 

Arkadaşınıza yardım etmeniz insanlık borcudur, fakat 
yaptığınız yardımı ona hissettirmemek te kendi kendinize 
karşı vazifenızdir. 

Unutmıyalım ki iı'fsanların çoğu minnettar ka'iınamıı 86 ... 

mezler, sevmedikleri için yapılan iyiliği unuturlar ve ya
pan adamdan kaçarlar. 

27 sene bekledikten 
Sonra emellerine 
Kavuşan aşıklar 

, ......................................................... ,~ 
. . . . . . . . 

{~ 
Hergün bir fıkra 

Bir Japon fıkrası 
Japonyalı babasının mezannı ziya

rete gitmişti. M ezann üzerine bir tas 
pirinç blraktı, çekiildi. Avrupalı, Ja
ponyalıyı görmii§tü.. Yanına sokuldu: 

- Bu mezar kimin? 
,........ Babamın! 
- Babanız ne vakit kalkıp, bırak

tığınız pirinçleri yiyecek?. 
Japonyalı sordu: 
- Siz ölülerinizin mezaTlanna bir 

ıey koymaz mısı714.Z? 
- Çiçek koyart.Z. 
- Sizin ölüleriniz kalkıp çiçekleri 

kokladıkları zaman, benim babam da 
kalkıp pirinçleri yiyecektir. 

\ ...................................................... ~ 
Şarlo evlendi mi ? 

n kişiyi zehirligen 
Kadın idama 
Mahkum oldu 

Sözün Kısası ------
Yazı Çoi Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

·····························································• 
Görülmemiş bir dava 

(Bat tarafı ı inci •at/fada) 
Fatihte oturan İsmail isminde biri, 

evlenmeğe karar vermiştir. Tanıdığı 
bir zatın da, Nüzhet ve Nezahet ismin· 
de iki kızı vardır. Nüzhet güzeldir ve 
İsmailin hayat arkadaşı olarak bir ka· 
dında aradığı bütün hususiyetler ken .. 
disinde vardır. 

İsmail Nüzhet ile izdivac etmek iste
diğini kızın pederine bildirmiş, teklüi 
kabul edilmiştir. Derhal hazırlıklara; 
başlanmış ve Nüzhet ile İsmailin nişan 
merasimleri yapılmıştır. Bilihare, ni
kah memurluğuna gidilmiş ve resmi 
muamele de tamamlanarak, iş bitmiş· 
tir. 

Hadise, buraya kadar tabii seyrint 
takib etmektedir. Fakat, bundan son· 
rası, bir tiyatro vodvilinde seyredile.
bilecek bir garabet arzetmektedir. 

Yeni damad, evlendiği günün akşa .. 
mı mes'ud ve memnun, müstakbel sa• 
adetini yaşıyacağı eve gitmiştir. Karı• 
sına bir an evvel kavuşmak heyecanı 
içinde sabırsızlanmaktadır. Fakat, eve 
girince karşısında evlendiği kızın kar .. 
deşini bulunca birdenbire şaşırmış ve: 

- Kardeşin nerde?... diye sormuş• 
tur. 

Aldığı cevab İsmaili, şaşkınlığın son 
mertebesine vardırmak için kafidir: 

- Kardeşim burada değil. Fakatı 
müstakbel karınız karşınızda. 

İşte bu cevabı alan damad, beynin"' 
den vurulmuşa dönmüştür. Hadiseyi 
tahkik etmiş ve evlenme memurluğun
daki muamelenin de, bu ikinci ve belle 
lemediği neticeyi teyid ettiğini gör
müştür. 

Yani, evlenmek istediği kızın karde
şi ile resmen evli bulunmaktadır. 

H?lbuki, İsmail diğer kızı beğenmiş .. 
tir. Nişan ve nikfilı merasimleri de <>-

Bundan dolayıdır ki bu konferansa Al
manya iştirak etmedi ve Alman matbua
tı, konferansın bütün hareketlerini daha 
ziyade istihza ile takib ediyor. Fakat, sa
de Almanya değil, bu konferanstan Çe
koslovakya ile Rusya da uzak kalınıılar· 
dır. Her birinin bu mesele karşısında ay
n ayn sebebleri var. 

(Asri Zamanlar) nun huzurunda icra edilmiştir. 
filminde! Şarlo ile Bugün kendisine nikahlanmış bulu• 
beraber oynıyan • nan kardeşi ise ondan tamamile farklı .. 

Seksen beı yaşında bulunan bir lngi- Mis Polet God· dır. ' 

* " liz asilzadesi ile, orta yqlı sevgilisi 27 vard, beş seneden- 11 kişiyi zehirllyerek öldürmek, be- Bu karışık iddia, şimdi asliye 6 ne&: 
sene bekledikten 10nra geçenlerde evlen- beri maruf san'a~ şini de zehirlemiye teşebbüs suçile 6 hukuk mahkemesine aksetmiş ve au .. 

Hakikaten, cihan harbinin icad ettiği mişlerdir. İhtiyar Atık bu müddet zarfın- kar ile yaşıyor, bu- haftadır muhakemesi görülen '9 yaş- nışmaya başlanılmıştır. . 
meselelerden biri de bu oldu. İlk ham - ~ sml t 

d ı..· if d teda " h na raa~en, re larındakı' Belçikalı kadının muhakeme- Mahkemede smailin kansı Nezaheı. 
)ede ku··tıe ku"Ue Ruslar hicret ettiler. Bu a, vır 1 a evin e vi goren ve as- 1 1 surette ev en P ev- - Kocam yalan söylüyor. O, benim• 
muhacirleri oraya buraya nakleden te - talığı asla geçmiyecek olan kansından 1 en m edik le- si bitmiş ve cani kadın idama mahkUm le evlendi ... demiştir. ı 
şebbüsler gördük. Siyasi sebcblerle yurd- boşanmak için ufrqınıf, nihayet emeline rinl, kimse bilmt- edilmiştir. İsmailin vekili ise, müvekkilinin 

0
,. 

larından hicrete mecbur kalan bu zaya~- nail olmuştur. yordu. Aınerikada Kararname okunduğu sırada J9 luk kurna yazma bilmediğini, evlenme def.o 
lıların büyük ekseriyeti gittikleri yerler- değil, o kendi bildiğini okuyor. yaptıkları son se-• katil hüngür hüngür ağlamış ve bayıl- terindeki imzanın kime aid olduğunu 
de sefil oldular. Bir kısmı işleme kud- yahatlerinde, ak• t f 'k d d"gv· c'hetle a1datıld1gvın•1 * mıştır. Belçika kralının idam cezasını, e rı e eme ı ı ı ' JI 
retinde olmadığından, bir kısmı işlemeğe Kıssadan hisseler çıkaralım: trisin, ismini (Ma- söylemiştir. 
hiç alışmadığından ve bir kısmı da iş bu- 1 - Beynelmilel siyasi muhacirle·r kon- dam Şarli Şaplen) rnüebbed ağır cezaya tahvil etmesi u- Hadisenin hakikat olup olmadığı şa• 
lamadıklarından, muhtelif tarzda hayat feransı bir Yahudiler konferansıdır. diye kaydettirmesi üzerine etrafta ~ene mulmaktadır. Zira, Belçikada idam et- hidlerin dinlenmeleri neticesinde, an• 
güçlüklerine uğradılar ve yavaı yavaş 2 _ Dünya dünya olalı kütlelerle si - ıayialar dönmeğe başlamıştır. Birçok rnek teamülden değildir. laşılabilecektir. • 

dil Y · b ·· ·· kimseler: cAkıllı kadın, Şarloy\l nihayet =============== eri · er. irmı sene sonra, ugun, yuz yast muhacirler zuhur etmij, fakat hiç Duruşma, bunun için talik edilmişe: 
binlerle sayılan bu muhacir kafilelerın - bir zaman böyle konferanslar tertib edıl- kafese koydu> demektedirler. 1i.mdi Alman hiikftm.etlne hediye ediyo- tir. / 
den dışarıda yerleşmeğe ve yaşam:ya diği görülmemiştir. Yahudiler, böyle bir ruz, şeklinde bir kağıd vermiş, korkula-

muktedir olanların sayısını Allah bilir; konferansı tertib ettirmcğc muvaffak ol- Hiçbir memleketin rından imzalamışlar ve bunu müteakip Adapazarında lug"'yan 
fakat, çok azalmı, olduklan muhakkak- dular. Kuvvetlerini ve tesanüdlerini :ib- istemedigi 51 yahudi bir kamyona doldurularak Tuna kenarı-
tır. retle seyretmek lAzımdır. na götürülmüşler, yanlarına elbbe, eşya (Bqtaru.fı 1 lftd 14Jlfada.) 

Siyast muhacir, rejim davaları ve 3 - Fakat, dünya eski dünya değil - Pari-Suvar gazetesinin (Prag) a yolla- ve para namına hiçbir şey alınmasına yapmış, hatta birçok köylüler köyleri• 
içtimai iııtillblar esnasında dalına Juua- dir. Ekalliyetin kuvvet ve tesanüdii it- dığı bir muharririn anlattığına bakılırsa mu"saade edilmediği cihetle peri!Hlft bir ni :erkederek dağlara sığınmışlardır, 

b 'L."tl vü d ı· b bed leri bir dereceye kadar idareye kifi1!r. :r-- _ 
balık ir &u e cu e ge ıren u - tist tarafına imkln yoktur. Konferans, bugÜn Tuna nehrinin orta yerinde eski vazi ette elmi ler. Nihayet bir sal bul- Ya~rrıurlar~an Hen~ek kaza merkezin• 
baht bugün bir de Yahudi §eklinde göze bı"r vapur irinde yaşıyan 51 tane Yahudi Y • ~ .ş . M . deki derenın taşmasıle dere kenarında• 

Şeyh Sadinin me .. ı..ur mısramı hatırlata- ., ., muşlar ıçıne binmişler acarıstana geç-
r•Yon1yor. Yahudiler, yavag yavaş daha ~· • ' k" h ll I · sular b ·· ~...- rak .oturacak, konupcak ve dağılacak> vardır ki vatandan mahrumdurlar. Tu- . Yah dil dı ı ma a e en asmış, uç saman• 
umumi tekilde bir muhacerete uğrayor- tır! · mışler, orada Macar u erinin yar - lık, iki ev yıkılmış, tütün tarlaları ha .. 

nanın suladığı memleketlerden han~i bi- b" Jm 
lar. Dünyadaki ayılan 16 milyon kadar .... _ Ço'- -"l'""lr, Türkiye bütün bu gu-_ mı ile vapur bozması ır te eye geç- rab olmuştur. ~ 

dil in k "f ika .. .. ywaw rine gitseler kendilerini jandarma karşı- M ist R ia-
tahmin edilen Yahu · er en esı - rültülerle uzaktan bile aWtadar değil - mişler ve ister acar, er omanya, Akyazının Küçücek köyü civarından 

.n .. 1 - 1 " lar, hududu kapalı bulurlar. Gidecekleri b I '- M d . met merkezlerini istatisu.r. er §OY e gos- dir. Yer yüzünde siyasi muhacir olara~ on ter Çekoslovakya olsun ir ıoP!'a a ayaa. geçmekte olan u urnu suyu üzerin• 
teriyor: Lmingrad • Viyana - Odcsa - beş sene evvel 150 insan vardı. Bunlırm yer, iltica edecekleri memleket yoktur. basmıya teşebbüs etmişler, fakat münı- deki demir asma köprü suların şidde< 
IAninsrad murabbaı. Yarıdan fazla nü· hayatta kalanlanna da, cyüılerini kasab Akıbetlerinin ne olacağını yalnız Allah kün olınamı§. Şimdi Macar Yahudilerinın tinden yıkılmıştır. Bedil köyünün sa~ 
flll burada yapdıtına v~ bu memle - süngerile silenlere memleketin kapıları bilir. . . . mal hayvanlarını da sular alıp götür-
ketlerde Yahudiler için sakin köşeler pek açıktır!, dedik, bu meselevi de kaldm!Jk. Bu 51 Yahudi evvelce Avusturyanm yardımlan ile yaşıyarak talihin inkişafı- müıtür. Çıldırlar, Küçücek, Hasanbey.ı 
az bulundu:ıı.. .... a göre Yahudi muhace • Yegane derdimi., memlekete siyast de- nı bekliyorlarmış. Bedil köy1erı· tarlalannı sular 15• tı·1 :. e'L a ... • -ı Kittsee köyünde oturuyorlarmış, Avus- UI .,.. 

retinin ne büyu"k bir mesele oldu~· aEi- ğil, milli muhacir celbelmektir. Elimize . Pari-Suvar muharririnin anlattığı bu rııiş, birilmış' bulunan bugv day yıgvınla-aw • turya Almanya ile birleşince bir gün r 
kirdır. Bunlar hep Fransaya, İngiltere - para geçtikçe onu da yapıyoruz. 1 . y hikayenin Alman bakımından görünüş rmı tamamile silip süpürmüşfür. 

A :ı.. d v h" t ed' l E Demek ki, Türkiye bu bakımdan da köylerine bir polis müfrezesi ge m1ş, a- . y v l d ğl d d ..... h "b t 
ye, rnerlAaya ogru ıcre ıyor ar. - k d 1 şeklı"nı· anlatan kısım maalesef -u-=-de . agmur ar a ar a a "" rı a yapı: 

d.. h t ı~ı·~fd' ı hudileri toplamış, en i erine: ıcuıuu. 
ğer hicret ederken mallarını, mülkle"ini unyanın en ra a mem ~ 1 ır. ınıştır. Birçok yerlerde huırlanmış 0< 

M••hitti .. Bı'rgen - Bütün servetimizi çalarak yaptık, değildir 
tasfiye edip sermayelerini götüre'tiilseler ====-----====--= ... =-=·=·-=-:ı:================;:=::====·==ıı::s==-mıı::==========--- lan keresteler derelere sürüklenmiş, bu 
zarar yok. Fakat, Almanya başta oldu!ıJ arada keresteci Şabana aid hızar yıkıl• 
halde, hiç bir tarafta buna imkan bulc:.- 1 5 T E R 1 N A N, 1 5 T E R 1 N A N M A ! rnış, l 0.000 lira kıymetinde kerestele~ 
mıyorlar. Bu unsur, eğer hicret esnasın - sularla birlikte gitmiştir. 

Ankaradau gelen bir dostumuz anlattı: mış, taranmış, bulunmadığı görülmüş, nihayet Gazi Terbiye 
da parasını beraber götürebilse hiç bir Diğer taraftan yağmurlar esnasınoaı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü muazzam bir ilim ocagvıdır ve E t't" ·· d t' t'l · ıi... 
feyden korkmaz. Fakat, buna imkin bula- ns 1 usun en ge ır 1 mış. Adap:ızarına mebzul rnikdarda kurbaga devletin ihtiyar ettiği büyük fedakirlıklarla tesis edilmiş· 
mıyor. İtte Evian konferansının devasıru tir. İçinde iıer diJden binlerce kitab vardır. Fakat geçenlf'r- Bir enstitü ltütübhanesinin sayısı on binleri geçen tıtab- yağmış ve ~asaba sokakları Adeta ge-
aradığı derd de budur. Deva olarak bU • de nasılsa Abdülhak Hamidin cEşber. i lbım olmuş, aran- lan ara~mda 1.'ürk klasiği sayılanların bulunmayışına: ç;Imez biİ" hal almıştır. • 
hula Almanyadan rica edilmek isteni - 1 S T E R 1 N A N, .. 1 S T E R 1 N A N M A I Yağmurların bütün bu saydığım mım-
yor: •Paralarını ahp çıkınalanna müsaa- takalarda yaptığı zarar 100.000 lira ~ 
de ediniJ?. Halbuki Almanya oralarda !arak tahmin edilmektedir. 



ilistinde gerginlik-] 
son haddini buldu 

Dün Hayfa da 
sür'atle 

yeniden hadiseler oldu, lngil izler 
takviye kıtaatı gönderiyorlar 

_k .. .. yerine getirılrnış olmasıdır. 
Londra 14 (Hususi) - Re.:mi bir tebli

ğe göre Filistin kargaşalıkıarının artman 
üzerine gönderilecek takviye kıt'alarırun 
hareketlerinin tesri edilmes;ne karar v~ 
rilmi.ştfr. 

Hareket edecek ilk kıt'~ zırhlı otorr.o -
billerden mürekkeb olan 11 inci Mısır a
layıdır. Bunu birinci Esseks ve birinci İr
landa taburları takib edecektir. 

Gerginlik son haddini buldu 
Londra 14 (Hususi) - Kndüsten ~elen 

yeni haberlere göre gergınlik memleketin 
her tarafında son haddini bulmuş, bl! -
hassa Ömer camii imamııım öldürülmesi 
ve Emir Abdullahın Kudüs hükiım~tini 
protesto etmesi üzerine va7.iyet kontrolü 
imkansız bir hal almıştır. 
Matbuatın kanaatine göre vaziyetin bu 

şekli almasının başlıca ıki amili vardır. 
Birincisi müfrit Yahudi ~cnçlerinin ·ted
hişe ancak tedhişle mukabE:le edilebilece
ği kanaatine varmış olmalarıdır. İkinci 
sebeb de Yahudi tedhişçisı Hen-Jasef hak
kında harb divanınca verilmiş olan idacı 

hu ·munun . 
Diğer taraftan epe~ce z~~d~nbe~ı 
.. f .d hadiseler halınde r.urup gıtmek-

mun crı . . b d<> 
l karışıklığın bırdenbıre u ~re<'C 

te o an . i b. tc . . 
iddet kesbetmesinde harıc :ı:. ~mn 

ş 
1 

bulunmad•liı noktası uzenr.de 
bu unup o0 

duranlar da vardır. 
Dllnkü ıon vaziyet 

d 13 (Hususi) - Filistindeki ka-
Lon ra l d.d d'l 

rı ıklıklar bugün nisbeten ta ı ı e ı -
~ . y 1 z Hayfa ve civarında bazı 

mıştır. a nı . . 
hadiseler cereyan etmıştır. - . 

İngiliz askeri kuvvetlerı, şuphelenr.hk -
. k.l vasıtalarını durdurarak yoir 

lerı na ı ı d 
cula.tı araştırmaktadrrla~. Bazı ev er e 
de araştırma yapılrnaktaaır. 

f 13 (A.A.) _ Tedhişçiler Hayfa 
Hay a b- .. ·uıı . d bir Yahudi oto w.une sı ' a-

cıvarın a . 
0 

b.. .. 1 tarak taarruz etmişlerdir. to usun yo -

1 
kaçmağa muvaffak olmuşlardır. 

cu an b' b h. 
Vak'a mahalline gönderılen ır a rı~P. 

_fr . ;le mütecavizler arasında b~r mu ezesı • . 
olmuştur Şehrin muhtelıf ma-

çarpışma · 
hallelerinde dört bomba patlamıştır. 

~~---~----------··· 

İngiltere de si 
işine hız v 

nma 
• r ı 

S·ı ... hl mssraflarına karşılık olmak üzere 400 
ı a anma . . .k l 

milyon fngiliz liralık hır ıslı. raz yapı ıyor 

Londra 
13 

(A.A.) _Hava nazırı Kings- lerini arttırmak için Avam kamarasırıa 
ley Wood Avam kam~r~smd~ _beyanat!a 22 milyon 900 bin İngiliz liralık munzam 
bulunarak İngiltere hukunıetının Kana • bir büdce tevdi etmiştir. Sılf:hlanma mas
on ile mutabık olarak Kar.adaya derhal raflarını karşılamak üzere yakında 400 
biı· heyet göndererek mühim bombard1- milyon İngiliz liralık bir ıstıkraz akdolu
man tayyareleri siparişine karar vecdı - nacaktır. İlk saffı harb tayyarelerinin a-

dedi 1940 senesi martının 31 inde 2:.J70 i 
ğini soy !emiştir. 
Diğer taraftan hükümel hava kuvvc~-.... b•ul•m•u•ş-o_ıa_c_a_k_tı_r. __ _ 

Türk - İngiliz 
kredi anlaş~~sı 

tasvip e~~!~'kamarası, 
Londra 13 (A.A.) -. ları hak-

d .. T " k - İngiliz kredı anJa~ma .. .. un, ur . .. u ınuzı:t-
lundaki kanun projesinin u~u~c. 

·· trnıştır. 
keresini yapmış ve tasvı 0 e -

Hanıidiye /zmirden 
Geliyor .. denberi li
izmir 13 (Hususi) - Üç g~n e ınekleb 

manımızda bulunan Hamıdıy . __ 
gemisi bugün İstanbula bEl~eket etmı;.k
tir. Hamidiyeye İzmirden tır çok ge ı 
li talebeler iltihak etınhjlir. Jduğu 

EylCıl iptidasında başta Yavuz 
0 

· den birin-
Geçenlerde Pegte caddelerın S _ 

. . k a "ımuc:tur. a ae garib ve feci bır az ,. :ı; 
b 'li kullanan 

bibi bulunduğu bir otomo ı 1 
1 ı ...... makta o 3D 

bir doktor yolda kalas ar ·~~-- b 
t Doktor u 

bir kamyona rastlamış ır. . 
ka 

ek is~iyert>k ıuabanın 
myonu geçm b sırada 

sür'atini arttırmış, fakat tem u 
b ' · kayarak o

kamyondaki kalaslardan ırı 

Bir genç tecavüz 
ettiği kızın 

annesini de yaraladı 
İzmir 13 (Hususi) - Çeşme kazasın -

da Yılmaz adında bir genç sevdiği 15 ya· 
şında Zahide isminde bir kı7a tecavüz et
miştir. Yılmaz, bu tecavüz üzerine ?.abı
taya ihbarda bulunmak üzere karakola 
koşan kızın annesi Nazım eyi de bıçakla 
dokuz yerinden ağır surette yaralamış· 

tır. 

Cani bıçağı elinde karakola giderek 
teslim olmuştur. 

halde filomuzun İzmiri ziyaret edeceği 
haber alınml.§tır. 

tomobile çarpml.§tır. Kalas otomobilin o
turma yerinin ön camını parçalayıp şo -

för mahallinde otomobili kullanan dok -

toru şişlemiş, arabanın arkasından cık • 
mıştır. İkiye bölünen doktor derhal öl -
müştür. Resim bu tüyler ürpertici sahne-

yi gösteriyor. 

SO N PO S TA 

er'iyet mevkiine 
giren kanunlar 

Af kan~ .. cumartesi 
günü neşredilecek 

Ankara 13 (Hususi) - Meclisin sen. 
toplantılarında kabul edilen kanun
lar Cumhurreisinin yüksek tasdikiM 
iktiran etmiştir. 

Bunlardan pazarlıksız satış mecbu
riyetine dair kanun, toprak mabsuı
lcri ofisi kanunu, noter harç kanunu, 
bugünkü Resmi Gazetede neşredil -
miştir. 

Af kanunu da tasdik Edilen kanun
lar arasındadır. Bu kanı.m Resmi Ga-
zetenln 16 temmuz cumartesi nüsha-
sında neşredilecek ve ayni gün met"'i
yet mevkilne konmuş bulunacaktır. 

Bal an Antantı erkanı 
harbiyeleri hey' eti 
toplantısı sona erdi 

Ankara 13 (A.A.) - Balkan antantı 
devletleri erkfinıharbiyeleri heyeti top
lantısı bitmiş ve delegeler memleketle -
rine dönmek üzere bugün lstanbula ha -
reket eylemişlerdir. 

Antant devletleri erkanılıarbiye he -
yetlerinin bu son Ankara toplantısmdn 
Yunanistanı albay Panayoti Yanakopulo, 
albay Kiryakos Pezopulos, yarbay Kons
tantin Vallis, önyüzbaşı Jorj Karadellis, 
Romanyayı, yarbay Aldea Romilos, yar
bay Trayan Teodersko, Yugoslavyayı da 
binbaşı Mihail Lazoriç temsil eylemek -
tc idi. 

Heyetimizde tuğgeneral Remzi 'f iğit -
giden, yarbay Adil Eğeli, yarbay Okc!e
mir, binbaşı Kenan Orunçlan müteşekk:l 
bulunmakta idi. 

Başvekilim izin 
muvaff akiyetleri 

,-
Bir Yugoslav gazetesi, kısa bir 
müddet içinde memlekette hayat 
ıeviyesmın hissedilir derecede 
yükseldiğini takdirle kaydediyor 

Belgrad 13 (A.A.) - Avala ajansı bil
diriyor: 

Sarnuprava gazetesi cCeliıl Bayar iş ba
şındaı. başlığı altında yazdığı makalede, 
CelM Bayar hükiımetinın 'l ürldye eko -
nomisini azim derecede kuvvetlendird.ı -
ğini, bir seneden az bir müddet zarf mcla 
memleketinin bayat seviyeruıı hisseditır 
derecede yükseltmiş olduğunu ve bu yol
daki bütün gayretlerinin muvaffakiyet
le tetevvuç eylediğini yazmaktadır. 

e lngiltere, Uzakşarkta 
müdahale zamanını 
bekliyor 

Y zan: Selim Ragıp Emeç 

11..-11 arbiumumiden sonra İngil
u-ıJ terenin Avrupa ve umu -

miyetle dünya siyasetine bakildığı 
zaman bu siyasetin baştan başa tena
kuzlarla dolu olduğu görülür. Hakikat 
şudur ki harbiumurniden sonra İngiliz 
imparatorluğu vaziyetin icab ettiği 
kıratta bir devlet adamından mahrum 
kalmıştır. Bu arada iş başına gelen 
sosyalist bir hükumetin İngiliz tesliha-•kt d v k·ı· tını geriletmesi İngiltereyi yalnız Av-1 ısa e 1 1 rupada değil bütün tlünyada zayıf dü-

t dk.ki • b ı d şürmüştür. Halbuki diğer bütün dev -e . 1 erıne aş a 1 ietler, ufukta toplanan ihtilaf ve tehli-
(Baş tarafı l inci sayfada) ke bulutlarını görerek hummalı bir ha-

Bu münasebetle limandaki bütün ge - nrlık halinde bulunuyorlardı. 
miler ve romorkörler donanmış bulunu- Çin-Japon silahlı ihtilafı, İngiltereyi 
yordu. Şehir baştan haşa donatılmış, bü- işte I>?yle bir sıkıntılı vaziyette yaka
yük bayram günlerini andıran neş'eli bır !adı. Ingiltere, Avrupada bir çok zor
manzara arzetmekte idi. luklarla karşılaşmış bulunuyordu. Bii

Şakir Kesebir refakatindeki zevat ve yük menfaatlerle bağlı olduğu Uzak 
gazetecilerle birlikte motbre binerek rJh- Şarkın tehlike dolu hadisatına bütün 
tuna çıkmış, denize nazır yol ve binaian ağırlığile müdahale edemezdi. Esasen 
dolduran binlerce halk tarafından hara - onun düşünceleri bambaşka idi. Kendi, 
retle alkışlanmıştır. Başta bir bando ımı- nasıl mağribin cihanşümul bir impa
zıka olduğu halde bir müfreze jandarma ratorluğu ise, Japonya da Asyanın ayni 
tarafından selam resmı ifa edilmiştir. mahiyetteki emperyalizmini temsil e
Rıhtımda bekliyen mahalli memurin, \'a- diyordu. Bu sebeble Japonyanın Çinli
li tarafından Vekilimize takdim edild!k- lerle girişeceği bir harbdc müzmahil 
ten sonra viUiyet konağ:ınn gidilerek vali olması işine gelmezdi. Kaldı ki mar~al 
ziyaret edilmiştir. Güzergahta pencerele- Şan-Kay-Çek'in idaresi altında sür'at
ri dolduran yığın, yığın halk tarafındtın li bir tensik ve ıslah işine girişen Çin 
konfetiler, serpantinler pt•imak suretiit> cumhuriyetinin, kısa bir atide bir kaç 
fevkalade tezahürat yapılmıştır. Japonya ve İngiltereye meydan okuya

Vekilimiz yol kenarına <iızilmiş olan kız bilecek bir hale gelmesi de çok muh
ve erkek izcilerle sporcular, mektebli - temeldi. Bu sebeble bir taraftan Japon
ler ve diğer teşekküller mensubini tara- yanın münhedim olmadan zayıflama
fından büyük bir saygı ile selamlanmış- smı, diğer taraftan da Çinin uzun se
lardır. Bundan sonra Şakır Kcsebir, rar- neler belini doğrultamıyacak bir ha~e 

Sur·, e garib ve ti merkezini ziyaret etmış, burada Par - gelmesini intac eyliyecek bir muhare-
7 tinin faaliyeti hakkında verilen ehemrri- beye girişmelerini fena bir gözle gör-

1
• n nılmıyacak yetli izahatı dinlemiştir. Miiteakiber be- medi. Herkes, Japonyanın Çine saldır-

Iediye dairesi ziyaret edilmiştir. masmı İngilterenin siynsf bir muv:ıffa-

haberler l·maıı·ıe meşgul 1, İktısad Vekilimiz belediyeyi ziyare~ - kiyetsizliği gibi gördüler. Hakikatte, 
ten sonra Maden çavuş tatbikat mektebi- bu savaş, ,İngiliz siyasetin'in sı.rnna 

(Bcıştaıafı ı inci sayfada) ni ve onun yanındaki lklısad Vckfılc-ti kolay .nüfuz edilmez gizli emellerin
hükumet kuvvetleıine baskınlar yapmış- kimya lfıboratuarını ziyaret etmiştir. Bu den birini tahakkuk ettirmiş oluyordu. 
larmış. Türk hükfuneti de bunlara karşı ziyareti müteakib Sıhhıye Vekaleti n:i- Şimdi, arasıra, iki muharip hükümet 
tekrar kuvvetler göndermek suretile is- mune hastanesi ile amele birliği hasta - arasında bir tavassut rolü ifa edeceği
yanı bastırnuya ve Kürdleri imha eyle - nesini gezmiş ve bütün müessesclerdrlti ne dair bazı şayialar tereşşüb ediyor. 
rneğe te§ebbüs etmiş. Arablarm aziz kar- faaliyet mevzularile ayn ııyrı alak&dar Bazan tekzib edilen, hazan akissiz bı
de leri olan, onlar gibi gayet dindar ve olmuştur. rakılan bu şayiaların büsbütün esası 
onlar gıbi mazlUm insanlardan mürck - Vekil bu ziyaretlerden sonra Havza mü- yok değildir. İngiltere sesini yükse!t
keb bulunan Küı·dler, Arablığın Türkle- dürlüğüne gitmiştir. Buraöa Havz'lr..n mek için iki muharibin kafi derecede 
re karşı yapmıya mecbur olduğu müca - jeolojik plılnları üzerinde m~gul olmu~, zayıf düşmesini bekliyor. 
delede Arabların en tabii rnüttefikle"l ve aldkaWırlardan izahat almıstır. Vekil ve O zaman, İngilterenin tavassutu ile 
yardımcıları imişler! Esasen Kürd ile Er- refakatindekiler öğleden sonra maden ~s- beraber Uznk Şarktaki menfa llerıni 
meniyi Suriycnin Türkiyeye karşı tat>ii tihsal sahalarına gitmiştır. Burada kCı - koruyan şartları da meydana çıkncak
milttefiklcri olarak telakkı eden zihniyet mür istiiisal vaziyetlerile, nakil ye yük - tır. Çoit mümkündür ki bu tavassut, 
burada tamamen resmi olan bir siyaseti leme tesisatı hakkında tedkiklerde bulun- gürültüsüz, patırdısız olsun. Fakat. 
temsil eder. Başvekil Cemil Bey, geçen muştur. ister debdebeli bir surette, ister sü.'<u
gün umumi vaziyet hakkında irad etti- Şakir Kesebir, yarın Havza merkezin- net içinde tecelli etsin, İngiliz müda • 
ği bir nutukta, Kürdlerden bahseder - deki tedkikatına devam edecek. maden halesi behemehal kendini gösterecek
ken yukarıda işaret ettiğim gazeteci dili- kaznlan can kurtarma tesisatının açılma tir. 
ne yakın bir dil kullanıyor ve, Tür1tler resmini yapacaktır. Angl~akgon diplomasisini Uzak 
aleyhine söylenen sözler müstesna, Kür· Vekilin şerefine maden mühendisleıi Şarkta mağhib olmuş sananlar, onun 
dün Arablığa olan sadakatlerini, Arab ve cemiyeti tarafından akşam bir çay ziya - nasıl hesaba gelmez bir dikkatle hldi-
Kürd kardeşliğinin derinliğini ve sami - foti verilmiştir. satı takip edip entrika şebekesini ör -
miyetini uzun uzadıya izah eyliyordu. Su- Limanlar ve elektrik santrnllan müş olduğunu göreceklerdir. lngiitere, 
riye gazetelerinin bugün için en taze h::ı- yapılıyor henüz dünyada sesini işittirmekten u-
vadislerl de cmilli haklarını ve hürri - Çatalağzı ve Trabzdn limanlarile zak kalabilecek bir mevkie düşmemi.ş-
yetlerinit müdafaa eden Kürdlerin Türk- Çatalağzının diğer ağzında bir askeri tir. Bunu, şimdilik böyle bilmek lazım· 
tere karşı yeniden ayaklanmış olmaları- liman vücude getirilmesine ve Külah - dır. - Selim Ragıp Emeç 
dır. ya ile Zonguldakta büyük elektrik san- - ---

B~t~n .gazete sütunlarıı:_ı dönüp dola- trallan. kurulm~ına kar~r ver~iştir. Gu'' ru·· n kasabasını 
şan ıkıncı bir haber de şuour: Hatay ıne- Bu lımanlar ıçın 20 milyon lira sarf 
selesini Suriye ile Türkiye arasında dost- edilecektir. 
ça halletmek için tavassuta karar ver - :::y=or=u=m.= ====== ======= su· b si 
rniş bulunan Irak hükfuneti Hatayı ikiye:! Kayıd m uamelesi başlıyor a 1 
taksim eden bir teklif hazırlamıştır. Hat- Antakya, 12 (A.A.) - Anadolu aj:ın-
td Irak hariciye nazırı Tevfik Suveydlnm sının hususi muhabiri bildiriyor: 
beyanatına atfen haber verildiğine göre Fransız delegasyonu ve mahalli hii
bu taksimin şekli ve hududları bile tayın kuınet, kayıd muamelesine devam edi.1-
edilmiş. Bir İtalyan gazetecisine vaki el- mesi için icab den hazırlık tedkikatı
duğu rivayetile neşredilen bu bey.matta na başlamıştır. 
Irak hariciye nazın, Antakyayı Suriye- Bu hususta iki hükumet arasında pek 
ye ~e İsk«:°d~z:ın~ ~r~iyeye bır:ıkan yakında temaslara başlanacağı öğrenil
taksim pro!esını .~ıldırmış. Hatta, İsken- miştir. 
derunda Tü~k nufusunun azlığından ve Bu suretle seçim işlerine on beş gün 
Antakyada ıse çok:uğundan bahsedildiği zarfında yeniden başlanabileceği ümıd 
zaman Bay Suveydı şu cevabı vermiş: edilmektedir. 

- Bu taksim projesi ayni zamanda Kıtanhmız FrallSlz milli bayramı 
Türk nüfusile Türk olmıyan nüfm.ıın mil- şenliklerine iştirak ediyor 
badelest prensibini de beraber tatbik et- Faris, 1.3 (A.A.) - Havas ajansı bil-
mek esası üzerine kw·ulmu.ştur. diriyor: Sancnk'da bulunan Tiirk ns-

Bu haberler ne dereceye kadar doğru- kcrleri, 14 temmuz Fransız milli bayra
dur? bilmiyorum. Size yaln -ı olanı yazı- mı şenliklerine iştirak edecektir.' 

Gürün cSivas• 13 (Hususi) - Ya
ğan şiddetli yağmurlar neticesinde ka
sabayı sel basmıştır. Bir çok dükkan
lar, evler, ,köprüler ve duvarlar yıkıl· 
mıytır. Bahçe ve tarlalar su altındadır. 

Nüfusca zayiat yoktur. İcab eden 
ledbirler alınmıktır. Zarar mikdan tes· 
bit edilmektedir. 

Bir otomobil bir polis 
memuruna çarptı 

Şoför Şevketin idaresinde ı 766 nu
maralı otomobil Mabmudpaşadan ge -
çerken Beşiktaş polis merkezi müret
tebatından U73 numaralı polis mcmu
ıu Nuriye çarparak kolundan yarala
mıştır. Şoför yakalamnı~tır. 
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Ucuzluk için kararlar Sultanahmedde 
Ofis bu&day fiatlarının müstehlik halkı tazyik edecek 

şekilde yükselmesine mani olacak lstanbul belediyesi yiyecek, içecek ve eğlence yerle
rinin ucuzluğu için alınacak tedbirleri tesbit etti 

Kaymakamlı.kların delfıletile yeniden ı tememektedir. Belediye, müessese sahib
hazırlanan eğlence yerlerinin ücret tari - !erinin şikfıyetlerini tedkik etmiş ve bu 
feleri, belediye iktısad müdürlüğünde hususta hazırlamış olduğu raporu Ve -
tasdik edilmektedir. Sanyer ve diğer ba- kalcte göndermiştir. 
zı kazalar bu husustaki hazırlıkları he - Raporda kira bedelleri ile inşaat mal
nüz tamamlamış olduklarından belediye zemesi fiatlarının indirilmesi ve bu işle
reisliği tarafından tarifelerin bir an ev- rin kontrolünün belediyeye verilmesi is
vel iktısad müdürlüğüne gönderilmesi tenmektedir. 
için ikaz edilmişlerdir. Şimdiye kadar İstanbul belediyesi her nevi yiyecek 
altı yüz müessesenin tarifeleri tasdik e - ve içecek fiatları ile, eğlence yerleri fiat
dilmiştir. larından mühim mikdarda tenzilAt yapı-

Sayısı şehir dahilinde altı bini bulan labilmesi için alınacak tedbirleri tesbit 
eğlence yerlerinin tarifelerinin tasdik iş- etmiş, Dahiliye Vekaletine göndermiştir. 
leri ay başına kadar bitirilecektir. 

Belediyenin talebleri kabul edildiği tak-
Eğlence yerlerinin sahibleri kira bedel-

leri ile inşaat malzemesi fiatlarının pa - dirde eylUlde yiyecek, içecek ve eğlence 
halı olduğundan şikayet etmekte, üc - yerleri fiatlarında hissolunaca~ derece -
ret tarifelerinde tenzilat yapılmasını is- de tenzilat yapılacaktır. 

Yaz mesai saatleri 
·için bir toplantl 

Gümrüklerde yolculara 
yeni kolayhklar 

artık haf riyal 
yapılmıyacak 

Toprak mahsulleri ofisi umum mü-ı ve edilecek olan sil~ ve müştemilatile 
dürü Hamza Osman birkaç güne kadaı ambarları işletecektır. 

Ankaraya gidecek ve ofis kadro ve tcş- Ofisin merkezi Ankara olacak, ci
kilatı hakkında hazırlamış olduğu pro- han buğday istihsal ve hareketleri ve 
jeyi İktısad Vekaletine verecektir. fiatları· tedkik ve takib edilerek her 

Toprak mahsulleri ofisi, afyon, buğ- türlü neşriyat yapılacaktır. Ofisin İs
·day, silo ve diğer hububat olmak i.ize- tanbulda da bir şubesi olacak, bilahare 
re üç şubeye ayrılmaktadır. Bu şube- 1~1zum görülen yerlerde yeni şubeler a
lerin her biri umum müdüre bağlı bi- ç1lacaktır. Ofis, faaliyete geçtikten son
rer muavin tarafından idare edilecek- ra, buğday fiatlarınm müstehlik halkı 
tir. Ofisin idare meclisi; umum müdür, tazyik edecek surette yükselmesine 
Maliye, İktısad ve Ziraat Vekaletleri· mahal bırakılmıyacak, dahili piyasalar 
nin tayin edeceği zevattan teşekkül e- tanzim edilerek buğdaylar İcra Vekil
cektir. leri heyetinin tayin edeceği fiatlarla sa

Umum müdür haric olmak üzere ofis tılacaktır. 

·idare meclisi azalarının müddetı iki Tiftik ihracatcılarmın toplantısı 
yıldır. Bu müddet hitamında azalar ye-
niden tayin edileceklerdir. 

Toprak mahsulleri ofisi İktısad Ve
kaletinin muvafakatile lüzum görece
ği yerlerde un ve ekmek fabrikaları 

kuracak, toprak mahsullerinin alım sa
tıın, işletme ve ihrac işlerile meşgul o
lacaktır. Ofisin teşekkülünden sonra 

Yeni mesai saatlerinin bir aylık tecrü- Gümrükler idaresi, memleketimize ihtiyac halinde İcra Vekilleri heyeti-
be devresinden alınan neticeyi tesbit et- gelecek yolcuların gümrük muayene- _ nin vereceği direktifler dahilinde dış 

Tiftik ihracatcıları dün de Ticaret 
Odasında, İç Ticaret Umum Müdürü 
Mümtaz Rek'in başkanlığında topla· 
narak tiftik standard nizamnamesi ön 
projesi üzerinde görüşmelere devam 
etmişlerdir. Dünkü toplantıda ihracat 
tacirleri tiftik esas ve tali tipleri üze
rinde fikirlerini söylemişlerdir. Top
lantılara bugün de devam edilecektir. 

Bir haftahk ihracatımız 
mek üzere İstanbuldaki devair müdürle-

lerinde yeniden bazı kolaylıklar gös- _ piyasalardan buğday alınacak ve mem-
ri vilayette toplanacaklardır. Bu toplan- 1 '--"'-•~~ lekete idhal edilecektir. 
tıda, daire müdürlerinin yeni saatlerin termeğe karar vermiştir. 'Ik h f 

d Ş. d' k d T .. k' 
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_ Hatriyat sahası Ofis, memleket hububatmın muhafa- Temmuz ayının ı a tası içinde, 
tatbiki hakkında verecekleri izahat in - ım ıye a ar ur ıyeye ge en yo - za, temizleme, ilaclama ve ayırma i~- memleketimizden ecnebi memleketlere 
lenecek, yeni saatlerin faydalı ve zarar- cularm gümrük muayeneleri yolda Müzeler umum müdür vekili arkeolog leri üzerinde meşgul olacak, varant 292.803 liralık muhtelif cins Türk malı 
lı tarafları mukayese edilecek ve bu iza- 1 ' Arif Müfidin riyasetinde ve Eski E- t' tren ve vapur arda yapılıyor, trenle . . . • d muamelesi yapmak üzere inşa edilmiş ıhrac edilmiş ır. 
~~v~c~netkeyeg~~mdi~~ 1 1 . "_ . •. rerl~KM~a ~mcyclı ~sınan====~~=====~===~=====~~=~~=~=== 
bik edilmekte olan mesai saatleri ya ey- ge en erın. gun:ıruk resmı~: t.~bı e~!a- mürekkeb heyet dün sabah Sultanah- MQleferrik : 1 Gümrülılerde : 
lfilün on beşine kadar mer'i olmak üzere 1~.rı d~ Sırkecı ve Uzunkoprude gum- med camiini tehlikeye sokan hafriyat 
temdid olunacak, yahud da icab eden şe- ruklenıyordu. ~ahasını gezmiş, hafriyatı idare eden Balkan ıimendiferleri konferansı Gilmrüklerde yaz mesai ıekli 
kilde değiştirilecektir. ' Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti yol- Profe~r Bakster'den izahat almıştır. Balkan şirnendiferciler konferansı Bir temmuzda değişen mesai saatleri 

Yeni mes. aı· saatlen"nı'n tatbikinde en Heyet, tedkikat neticesini bir raporla d 't'b ı· t b 1 ·· '"k cuların gümrük resmine tabi eşyaları- . dün de dokuzuncu işletme binasında ünden ı ı aren s an u gumru ve 
ziyade göze çarpan cihet memurların Maarif Vekaltine gönderecektir. t 1 k .. k 1 d • . muhafaza başmüdürlüklerinde de t"t· ' nın gümrük muayenesinin daha sür'at . d . op anara muza ere ere evam e.mış- " 
saat on ikiden sonra yemek ihtiyacını . t· 1 lm t . . . Bızans~~lar zamanında Teodos evrı- lerdir. Dünkü müzakerelere evvelki bik edilmeğe başlanmıştır. Ancak güm.-
şiddetle hissetmeleridir. Bu nokta üze - ve ın ızam a yapı asını emın ıçm ne tesaduf eden senelerde Sultanah- t 

1 
t 

1 
d h b 

1 
a e 

·· ··k 1 .. . v h d b' op an ı ar a azır u unamıy n v rük kanununa göre gümrük meınurla-
rinde fazla durulursa memurlar için öğle- gumru muayene memur arma tren- ınekd camımı ın ~.uıudndugut' ·ısa .~· a B~r dün sabah sehrirnize gelen Rumen ve nnın günde sekiz saat çalışması mec-
yin bir saatlik bir yemek tatili müddeti lerde para tahsil etmek salahiyetini ta ım eser er vucu e ge ırı mış ır. ı- y Ded · - d · ı hh buri oldugvundan gümrüklerde sabah~ 
ayrılması ve akşamları da bir saat daha lahare Jüstinyen devrinde bu eserler 

1 
unadn '<>+"eagkaç t e~1ırydo. u mKurnfa as-vermiştir. Gümrükler idaresi bu iş için . .. arı a ı'l.ıra e mış er ır. 0 erans ~aat 8 de mesaiye başlanıp saat 16 da 

geç çıkılması muhtemeldir. makbu:ıllar bastırmaktadır. ~u mak- ~e~e Bı~nslılar tarawfında~ l~zu~uz- bugün ve yarın da toplanacak ve Bal- tatil yapılması kabul edilmiştir. Saat 
wguna bınaen topraaa gomulmuş ve . w 14 

Deniz tarife komisyonu 
yarın toplanıyor 

buzların bastırılması on güne kadar ik- .. . . b kanlararası demıryollarının dogru yol- den sonra diğer daireler ve gümrük-
uzerıne yem eserler yapılmıştır. Bu e- b w • kl" t t "f ı · h ' lerle aıa·kalı yerler kapalı oldugwu ı·çm 

Altı aylık deniz ve liman tarifelerini 
tesbit edecek olan komisyon yarın De
niz Ticareti Müdürlüğünde toplantılara 
başlıyacaktır. İktısad Vekfileti deniz 
tarifeler müdürü Muhsinin reisliği al
tında yapılacak olan toplantılara De
niz Ticareti Müdürü Müfid Necdet De
niz, Denizbank işletme muavini Ham-

mal edilecektir. Bir ağustostan itiba
ren Islahiyeye Toros ekspresile ve Sir
keciye Semplon ve Orient ekspreslerile 
gelecek yolcuların gümrük resmine ta
bi eşyalannm muayeneleri trenlerde 
yapılacak ve resimleri tahsil edilerek 
makbuzları verilecektir. 

Atina sefirimiz geldi 
Atina sefirimiz Ruşen Eşref dün Ati-di Emin ve Ticaret Odasından üç mu- . . . . 

rahhas iştirak edecektir. Tarife komis- nadan şehrımıze gelmıştır. Ruşen Eş-
yonu, hükumeti~ yurdda hayatı ucuz- ref dün öğleden sonra Savarona yatı
latmak programını gözönünde tutarak na giderek Atatürke tazimlerini arzet-
tarif el erde esaslı tadilat yapacaktır. miştir. · 

1 d h b , 0 11 cu agaJ ve na ıya arı e erı azır1a-
ser er e ara oımuş, sınan ı ar za- kt saat 14 den sonra münavebe ile no .. bet-

1 l k .. naca ır. 
manında moloz ar a arışmış ve uze- · ı b 1 d 1 k d' w 

rine duvarlar yapılınış, arasta vücude Dtlnkii hava vaziyeti Cı memur ar u un uru aca ' ıge:- şu-
beler saat 14 de tatil yapacaklardır. 

getirilmiştir. Türk tarzı mimarisinin Yeşilköy meteoroloji istasyonundan GDmrftk Muhafaza Umum 
ölmez şaheserlerinden olan Sultanah- verilen malumata göre dün, hava, yur- Komutanı geldi 
med camii de bu molozlar üzerine ku- dun Ege ve cenub doğusu kısmında a-

. k 1 Gümrük Muhafaza Umum Komuta-rulmuştur. çık, Trakya, Kocaeli ve Akdenız ıyı a-
Aiakadarlar, molozları eşip Bizans rında bulutlu, diğer bölgelerinde u- nı General Seyfi Düzgören Ankaradan 

eserleri bakayasını meydana çıkarmak- nıumiyetle bulutlu ve mevzii yağışlı şehrimize gelmiştir. General burada 
tansa, ölmez bir abide olarak yükselen geçmiştir. Rüzgarlar, Doğu Anadoluda bir hafta kalacak ve gümrük muhafa
camiin muhafaza edilmesini istemekte- durgun, Akdeniz kıyılarında garbi, di- 7a teşkiia __ t_ın_d_a_te_f_ti_ş_le_r_y_apa~. 
dir. ğer bölgelerde umumiyetle şimali isti-

Hafriyat esnasında Sultanahmed ca- kamette ve orta kuvvette esmiştir. 
miinin dış ihata duvarlarından bir kıs- Dün, İstanbulda hava, ekseriyetle 
mı yıkılmış, bir kısmı da askıya alrn- fazla bulutlu geçmiş, rüzgar şimali şar· 
mıştır. Bu şekildeki hareket tehlikeli kiden saniyede 4-6 metre sür'atle es

Toplantılar: 

Trakya hakkında bir film 
gösterilec~k 

~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~=~~=~~~~ görüldü~nden, ~kzya alınan duvarl~ nı~tir. 

Bir çöplük, park ve çocuk bahçesi haline getirildi rın altları derhal doldurulacaktır. Dcnizbank spor klüblerine 
Bey oflu Halkevinden: Mimar Slnanın 

Trakyadakl bütün eserleri, Trakya ve Ege 
büyük askeri manevraları, İstanbul Üntver· 
sitesi ve İstanbulspor klübü gençlerinin ve 
Atina Üniversitesinin Trakyayı -ziyaretleri, 
sp..ır teşekkülleri, Trakyanın bütün kalkın· 
ma ):ıareketıerlnl gösteren film 1417/ 938 per
şembe günü saat 20.30 da Beyoğlunda İstık-
111.l caddesinde Nurzlya sokağında Parti ku
rağındnkl temsll salonumuzda sayın halkımı ... 
za gösterllecekt.Ir. Herkes gelebilir. 

Yeni park açWfıJctn ıonrcı çocukla1' e#len.fyorlar. 
Fat1hln değerli ve çalıftan ka:rm&kamı etmete 9&lıfmlf ve muvaffJlk olmuttur. 

İhsan Sakızlı Çarpmbada btlt1iıı aemt hal- Dün saat 11 de taJDl&kamın kısa bir htta
tını sevindiren güzel ve muntazam bir park besini müteatlb beledJye rel.a muavini Fuad, 
;yaptırm]ftır. park kapwndatı kordellyı te.smiftlr. Parkın 

Dariiftafata lle on beşlncl llkmekteb bina- blr tarafı muhtellf ıl&lıncaklar ve dlier çocuk 
lan ara.sında 1nıa edilen bu parkın ifgal eAlence vaaıtalan konulmak auretile mun
ettill saha, yakın bir zamana kadar civar tazam bir çocuk bahçesi haline getirilmiş, 
haltın çöplük olarak kullandıtı bir mahal- diğer tarafı da i\lzel ve fennl bir tekilde 
den bqta bir şey daflld1. Yaz günleri hal- tarh ve tanzim edilerek büyüklere tahsis e
tın ve 'bilhassa çocuklann tenezttlh ve temiz dllmlttir. 
hava ihtlyaclarını, bu çöplükler arasında inıaatta -gündelik vazifelerine halel ver
tatmin etmeğe çalııtıtıarını gören İhsan Sa- mlyecek surette- belediye temlzllk amelesın
tızıı burada bir park t114wnı çok lüzumlu den istifade edilmiştir. 
görmiif ve derhal faallyete geçmittlr. Bele- Parkın orta.aındaki büyük bir atacın göl
dJye n Bahçeler müdürlülüne vatı olan ge.11nde hazırlanan btıfeden davetWere so· 
yardım taleblerlntn menfi bir şekilde karşı- guk limonata ve pastalar ikram edildikten 
Janmasına ralmeu bu aıhbl ihtl,acı temın sonra meraalme Dlbayet ?erllmlştlr. 

Yeni yolların yapllması 
için istimlak başladı 
Beş yüz yedi bin lira harcanmak sure

tile iki senede tamamlanacak yolların iha
lesi yapılmış olduğ\mu dün yazmıştık. Bu 
maksadla Aynalıçeşme civarında yapıla
cak istimlak muamelelerine başlanmış, 

mal sahiblerine tebligatta bulunulmuş -
tur. Sultanahmed ve Mısırçarşısı civarın
da yapılan istimlaklerin haritası, Prost 
Paristen geldikten sonra tamamlanacak, 
derhal istimlak muamelelerine başlana -• 
caktır. 

prpi ve yole veriyor 
Deniz klüblerine yardım için Deniz

bank tarafından, havuzlar ve fabrika
lar müdürlüğüne yeniden şarpi ve yo
leler sipariş edilmiştir. 

Evvelce sipariş edilen 48 şarpi ve 4 
yole teslim edilmiştir. Bu şarpi ve yo
leler, yakında, Denizbank tarafından, 
denizcilik şubeleri olan klüblere tevzi 
edilecektir. 

Belediye ve evkaf arasındaki ihtilaf 
Eminönü meydanının açılması için 

istimlak yapılırken belediye ile vakıf
lar idaresi arasında, bina arsaları için 
bedel verilip verilmiyeceği hakkmda 
bir ihtilaf çıkm1ş, vakıflar umum mii-

çamllca gu··zelleşı·yor dürlüğü heyeti vekile nezdinde, bu i-
şin halli için t~ebbüslerde bulunmuş-

Çamlıcayı güzelleştirme cemiyeti, ha- tu. Evvelki gün Ankaraya giden \•ali 
sılatı Çamlılfl civarının güzelleşmesine ve bel~iye reisi Muhittin Üstündağ bu 
harcanmak üzere önümüzdeki cumartesi mesele ıle de meşgul olacak, aiakadar 
günü akşamı büyük bir balo tertib et _ makamlarla bu hususta temaslarda bu
miştir. Balo akşam on sekizden ertesi sa- lunacaktır. 
baha kadar sürecek ve Beyoğlu Halkevi- Avuatralyalı seyyahlar geliyor 
nin tertib ettiği ses müsabakasında kaza- Ağustosun ikisinde Amerikadan !i-
nanlar şarkı söyliyecek, Muhlis Sabahad- ınanımıza muvasalat edecek Roma va
din grupu konser verecektir. puru ile otuz beş Avustralyalı seyyah 
Çamlıcayı güzelleştirme cemiyeti şim- gelecektir. Uzak bir kıt'adan şehrimi

diye kadar Çamlıca havalisine on bin a - zi ziyarete gelecek bu seyyahlar için 
ğaç dikmiştir. Her sene bin ağaç dikillTh~k her türlü kolaylık gösterilecek; Avus
suretile bu mlkdar yirmi beş bine iblağ o- tralyalılara şehrimizin miitena yerleri 
lunacaktı.r. Çltmlıca civarmdak~ eski Na- gezdirilecektir. Ayni gün Markopulo 
zime Sultan köıkü de otel ıekline soku- vapuru şehrimize beş yüz seyyah geti-
lacaktır recektir. 

Uruguvaylı seyyahlar Bursaya gitti 
Bir müddet evvel şehrimize ge

len Uruguvaylı seyyahlar Bursayı zi
yarete gitmişlerdir. Seyyahlar Bursa 
kaplıcalarını da gezip görecek ve kap
lıcal&rda istirahat edeceklerinden Bük-

:~~.~ .. ~.i.~~~.~~.1! .. ~.~=-~~~~~.~~!!!!~.~~!?.!:: .. 
BALK OPBBITI 

Bu akşam 
Beykoz iskele ti
yatrosunda, Cuma 

gnnn akşamı 

Bebek belediye 
bBbçesinde 

Bnynk operet 
S perde .............................................................. 

Ege Tiyatrosu Temsilleri 
Nureddin Genç ve arkadaştan 

Bu akşam 
BUyOkdere 

tiyatrosunda 

GÖNOL BAGI 
PANSiYONU 
Vodvil S perde 

Varyete • komedi 
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Rize valisinin "Son Posta,, ya beyanatı 

Rize topraklarında çok 
çay yetiştiriliyor • • 

ıyı 
• ~~~~----------

Rizede göze çarpan yegane zabıta 
vak'ası kız kaçırma hadise/eridir. 

Bunların ekserisinde de kızların 
muvaf akatları görülü_qor 

' Rizenin tek bir köyü yoktur. Çünkü :.. 
b·t · · kO d r R~V~~ ü Un arazısı mes n u Nuri Türkkci" 

Ceyhanda bir köylüyü 
hançerle delik deşik 

bir hale getirdiler 
Ceyhan (Hususi) - Ceyhanın Elma 

gölü köyünden Cebbar adındaki bir 
şahıs hüviyetleri meçhul birkaç şahıs 
tarafından tabanca ile öldürüldükten 
sonra hançerle muhtelif yerlerinden 
delik deşik bir hale getirilmiş, cesedi 
Yalakyeni köyü civarına atılmıştır. 

Jandarmaların sıkı takibi ve araştı:- -
malarından sonra suçlulardan İmad 
oğlu İbrahim isminde bir şahıs yaka -
lanmıştır. Diğerleri de yakalanmak ü
zeredir. 

Peşteye giden Trakya 
arıcıhk stajyerleri 

Edime (Hususi) - Peşteye ancıbk 
kursuna giden 6 ziraat memurundan 
mürekkep birinci kafilenin Edimeye 
döndüğünü ve 7 kişiden ibaret ikinci 
kafilenin Peşteye gittiklerini kısaca 
bildirmiştim. 

Çanak.kale .3iraat müdürü Tabirin 
idaresi altında Peştede bir ay kalan bi
rinai kafileyi teşkil eden memurlar 
Macar hükfuneti huzurunda şahadet
namelerini almışlardır. 

Genç memurlarımız Peştenin civar 
köylerinde köycülük işlerini ve koope
ratifieıt ı de gezmişler, büyük kolay
uı89ar ve kar8eşce alaka görmüşler, 
faydalanmışlardır. 

- Ajans haberlerine r;ö-
Moskovada bir garibe ... 

doğmUI-•• 

... Bunun iki kafası, dört 
kulağı, dört eli varmıı. .. 

Hasan Bey- Şaşma dos
tum .. Bu zamanda yapmak 
için bunlar bile Yetmeaı 

re .•• 

C Yurddan güzel köşeler ~ 

Diyarbakır yolundaki istasyonlardan 
birinde ayran satan kadınlar ve kızlar 

Yurdda spor hareketleri 
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Piya go ta lir si ~ Şık hır plaJ elbısesı 
IE5l iyango talihlisi Bayan Lutfi- ~imde rahat rahat ya~r~~ param ço
~ yenin dördüncü defa büyük galınca hayatımda degışıklıkler yapmı

ikramiyeyi kazandığını duyduğum za- ya kalkacaktım. Otomobil alacak, ka-
man: • za yapacaktım. Apartıman alacak, der-

- Yazık oldu! d ini yüklenecektim. Velhasıl daha bun-
Dedim. Kazanmadığım için değil, 0 _ lara ben~er ~~nzem~z birçok şeyler ak-

r.un kazancında da -Allah ziyade etsin- lıma gelır mute~ellı olurdum. .. .. 
asla gözüm yok. Fakat hadise şekli iti- . Fak~t yanıldıgımı anla~m ... ~-uy~k 
barile beni en büyük tesellimden mah- ikramıye kazanmak benım duşundu
rum etti. Her keşideden sonra, kaza- ğ~m .gibi ~ararlı bi: ş;y ~lsay~ı, B~yan 
nanlar listesinde kendi numaramı aör- Lutfıye bır ker:e buyuk ıkramıyeyı k:ı
meyince pek fazla müteessir olmazdım. ~ndıktan ~e ~ararını gördü?kten sonra 
Hatta hazan memnun bile olurdum .. bır daha hıç bilet alır mıydı. 
birin~i ikramiyeyi kazandığımı farze- Piyan~nun birinci ikranı!yesin~ ka: 
derdim. Bu yüzden başıma bir alay iş- zanmadıgın:a Y~~ıyorum. lkf'3:m~yeyı 
ler çıkacaktı. Eş dost para istiyecekler, kaz~nmadıg~ . ıçın artık kendımı te
verirsem param yetmiyecek, vermez- sellı edemedıgıme yanı~orum. ,. . 
sem eş dosttan o1acaktım. Kendi ha- ismet Hulusı 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
Kalemi ile yüz binlerce kazanan 

bir ikllsadcı 
Kiliseler Leydisi : 
Lichfield Katedrali 

Dünyanın en 

Beyaz - kırmızı 

Sarhoş olarak anasına balta ile hücum 
eden 15 yaşında bir çocuk mahküm oldu 
Çocuğun anası davadan feragat etti, çocuk zabıtaya 

hakaret suçundan altı aya mahkum edildi 
-----------------------------· 

Dün, anasını balta ile tehdid eden, 
zabıtayı ve bükfunetin manevi şahsi
yetini tahkir eden t 5 yaşında bir mek
teb talebesinin Ağırceza mahkemesi 
duruşmasına bakmıştır. 

Arnavudköyünde oturan suçlu ·ibra
hlın, henüz tahsil çağında olmakla be
raber bir akşam sarhoş bir halde evi
ne dönmüştür. İhtiyar anasına, sinema
ya gideceğini söyliyerek, para istemiş
tir. Böyle sarhoş bir halde, oğlunun so
kağa çıkmasını münasib görmiyen Ay
şe, çocuğun teklifini reddetmiştir. Bu 
yüzden ana oğul arasında kavga çık
nuştır. Bu kavga sırasında fazla hid
detlenen İbrahim eline bir balta geçi
rerek anasının üstüne yürümüştür. 
İhtiyar ana feryada başlamış, bekciler 
yetişerek, İbrahimi yakalayıp, karako-

çizgili ketenden §Ort la götürmüşlerdir. Suçlu karakolda ela, 

Gerek batan yelkenlinin reisi Salim 1 

gerekse Trak kaptanı Kenan, suçu bır
birlerine atfetmektedirler. 

Kaptan Kenan üadesinde: 
- Ben, vapuru Beşiktaş önlerind 

demirliyecektim. Yelkenlinin reisi Mı: 
danyaya gideceğimizi tahmin etti.. önü . 
müze düştü ... demiştir. 

Suçluların, Sultanahmed 3 ünc··l 
sulh ceza mahkemesinde sorguları ycı~ 
pılmış, serbest bırakılmışlardır. 

Trak, kaptanı vezifesine başlamışt:r 

Adliye binalarmda avukatlar 
için birer oda ayrıldı 

tngiltcrede Lich
f ield katedrnline, 
kiliseler Leyd!si 
ismi verilir. Zira 
harikulade bir 
san'at eseri oldu -
ğu kadar, gayet 
güzel ve ahenkli 
yapılmıştır. Ye -

fazla kazanç temin 
eden adamların -
dan biri de Ame -
rikalı iktısad işle -
ri mütehassısı Wal 
ter Lypmand•r. 
Yalnız kalemi ile 
senede (200,000) 

ve mveter. 
zabıtayı ve hükUmeti tahkir edici söz-

Jastik ler sarfetmiştir. 

İstanbul barosu, vilayet dahilindeki bü~ 
tün mahkeme binalarında avukatlar için 
birer oda ayırtmağa karar vermiştir. Bu 
odaların mobilyeleri ve avukatların otu
rup beklemeleri için iskemleleri buluna
caktır. Bu cümleden olarak, Beyoğlu ve 
Üsküdar mahkemelerile Sultanahmed 
sulh hukuk mahkemesi binasında ayrılan 
birer oda baroca tefriş edilmiş, avukat • 
!arın oturmaları için açılmıştır. 

gane üç kulesi olan bir kilisedir. 

* Bugünden yarma milyoner 
Hollywoo

dun meşhur sah -
ne vazilerinden 
Wilyam Veyler 
harbin sonuna ka -
dar Fransada idi 
ve bir tuhafiye 
mağazasında ba -
sit bir tezgahtardı. Bugünkü kazancı, se-

nede bir kaç milyondur. 

* Dünyada konuşulan lisanlar 
En çok konuşulan lisan çincedir ve 450 

milyon kadın, erkek, çocuk çince konu -
şur. Bittabi bu çince tek bir dil deği!di.r. 

O kadar muhtelif çince vardır ki birçok 

yerlerde konuşulan çince, diğer şehirde 
anlaşılmaz. Bundan başka: 225 milyon 
kişi ingilizce konuşmaktadır. 

160 milyon kişi rusça, 90 milyon kişi 

japonca, 80 milyon kişi almanca ve ispan
yoJca, 72 milyon kişi hinduca, 70 milyc.n 

kişi fransızca, 50 milyon kişi italyanca, 50 

milyon kişi portekizce, 50 milyon kişi 

bingalca, 42 milyon kişi cavaca, 40 milyon 
kişi arabca, 32 milyon kişi lehçe ve 30 

" ilen bir canavarım,, 
· Yukarıda okuduğunuz başlığı bir o
kuyucum bana yolladığı mektubun 
ortasına aynen koymuş, oradan i.lrti· 
bas ettim. 

Bunu müteakip imzasına baktım. E. 
A. Altında da bir haşiy<': 

- Kusurumu affet s::rih adres ver-
' mekte mazurum, tesadüfen ~isi'lin 

eline geçerse rezil olurum, diyor. 
Mektub tesadüfen de olsa kimsenin 

eline geçmez, bu noktadan emin olrr:a. 
sı lazım, fakat ge~elim, mektubun tek
rar baş tarafına gelelim: 

- Daha evvel de yazmıştım, fak::ıt 

başmuharrirlik adresine yo11amış+ı~ 

anlaşılan başmuhnrrir size vermemiş 
yırtıp sepete atmış .. 

Bizde yırtılıp sepete atılan mektnb 
yoktur. Her birile ı:ı yrı ayrı ve 
mutlaka meşgul oluruz, ama haydi bu 
iddianın üzerinde de fazla durmıvı» 

lım, okuyucumun derdine geç~ek 
müreccah: 

c- Ben evliyim, fakat günahkar1m, 
_çok günahkarım, rezil bir adamım. 

çünkü zevccmden başka yarım düzü 

Suveterin eteğine, koluna örgü 
geçirilmiş. 

Hadise, bu suretle adliyeye ve tahki-
kat neticesinde suçun sübut bulması i
le Ağırceza mahkemesine intikal et-

dolar kazanmaktadır. Halbı;ki iktısad il-
mi gibi herkesin ülfeti olmıyan bir kuru 

mevzudan istifade ederek bu kadar yük

sek para kazanan adam görülmemiştir. 

* Milyonerin 250 bin 
dolarlık villası 

Son zamanlara kadar bekar kalmış 
olan dünyanın sayılı milyonerlerinden 
Alfred Vanderbiet yeni aldığı Kalüor
niyalı karısına 250 bin liralık bir villa 
yaptırmaktadır. Villada beş yatak oda
s1, sinema, tiyatro daireleri, klüb, bi
lardo salonu ve bir de top sahası bulu

nacaktır. 

* lngiliz askerlerinin seferi 
kıyafeti 

İngiltere hükfuneti, İngiliz askerle
ıinin seferi kıyafetini tesbit etmiştir. 

Majeste Kral, resmigeçide yeni ünifor
malarile iştirak eden sekiz askeri tef

t1ş etmiştir. 

milyon kişi de geri kalan lisanları ko -
nuşmaktadırlar. Fakat bu dakik istatistik 
nasıl tutulmuştur? Orasını Allah bilir. 
Çünkü nüfus kayıdları bir esas olarak a
lınmışsa, bu, kafi değildir. 

ne de erkeği aldatıyorum, yuvalarına 
zehir katıyorum. Günün birinde mey• 
dana çıkacak olsa hepsi birden yıkıla
cak ve ben enkazın altında ezilip klla
cağım.> 

* Tahmin ediyorum ki bu 6 evli kach· 
nı birer birer uçuruma sürüklemek i
çin takib ettiği yolu öğrenmek. içte
nıezsiniz. 

- Ben bu fena hareketten nasıl kur
tulmalıyım? diyor. 

İşte bir sual ki cevabını bulabilmek 
için iki defa mektub yazmak gerçek• 
ten bir zahmettir. 

Okuyucumun hareketine tetabuk e
den sıfatı kendisinin bulmuş olduğuna 
nazaran vaziyetini tahlil etmiyelim. 
Kendisini uslandıracak olan vasıtal-:.
rm sayısı üçtür. Birincisi doktor, ikin· 
cisi yaş, üçüncüsü de 6 aileden biri
sinin reisi tarafından gelecek bir kö
tektir, bin nasihatten bir musibet yek 
tir, sözünün iyi bir tatbik sahası varsa 
o da budur. 

TEYZE 

Keten kostüm 
miştir. 
· Fakat, Ayşenin analık şefkati galebe 
çalınış ve zavallı ana, mahkemeye ge
lerek: 

- Oğlum bana balta ile hücum et
medi. Ondan davacı değilim... demiş
tir. 

Bu suretle, davanın bu tarafı sukut 
etmiştir. 

Dün suçlu çocuk, diğer cürümlerin
den dolayı, mahkemenin kararile 6 ay 
müddetle hapse mahkfım edilmiştir. 

-Döviz kaçıran bir Alman 
mahkQm oldu 

İstanbula gelen eCl'lebi artistlerin ka
zandıkları pıµ-ayı yabancı memleketle
re kaçırmakta vasıta olduğu haber a
lman Adolf isminde bir Alınan birkaç 
gün evvel muhafaza teşkilatı memur· 
ları tarafından suç üstü yakalanarak 

Baro, bu odalara ayrıca birer de gar • 
drop koyacak, her gardrobda onar tane 
avukat cübbesi bulunacaktır. Bu cübbe
leri istiyen avukatlara, ücretsiz olarakr 
işleri bitinciye kadar verilecektir. 
İstanbul adliyesinde baronun zaten bir 

salonu bulunduğu ve istiyen avukatlar 
bundan istüade edebildiği için ayrıca ye
ni bir oda açılmıyacak, yalnız, bu salo • 
na bir gardrop ilave edilecektir. .. 
······························································ 

Poliste: 

Kansını yaralayan Hüseyin 
yakalandı 

Geçenlerde Üsküdarda Tavacıdede mahal
lesinde oturan karısı Emlneyl enaeslnden ve 
kulağından, kayın validesi Hüsniyeyi de bur
nundan ve yanaklarından yaralayıp flrnr e
dl'n tütün işclsi Hüseyin, dün akşam zabıtn 
taratında.rı yakalanarak müddelumumlll~e 
teslim edllmlştır. 

Yukarıda• beyaz keten tayyör. Yakası, asliye beşinci ceza mahkemesine veril-
kol kapakları, cep yerleri brodeli. nüşti,. Addlf dün as'liye beşinci ceza 

Bir otomobil Maslakta ağaca çarpb 

Yaz akşamı elbisesi mahkemesinde yapılan duruşması so
nunda iki ay hapse mahkum edilmiştir. 

Beyaz siyah çizgili pikeden yapılmış 
bir yaz akşamı elbisesi. 

Sigortah bir binadan 
çıkan yangın 

Evvelki akşanı Yenipostane cadde
sinde Hamdiye aid kırtasiyeci dükka
nından yangın zuhur etmiş ve dükkan 
kısmen yandıktan sonra, ateş söndürü
lebilmişti. 

Hadise etrafında müddeiumumilikce 
tahkikata geçilmiştir. Tahkikatı müd
deiumumi muavinlerinden Ahmed 
Remzi idare etmektedir. 
Binanın 25 bin liraya sigortalı bu

lunduğu anlaşılmıştır. 
Bu da, şübheyi davet edici mahiyet

te görülmüş, bu lüzum üzerine tahki
kat derinleştirilıniştir. 

Limandaki kazanın muhakemesi 
Trak vapurunun yaptığı, iki kişinin 

ölümile biten kaza etrafındaki zabıta 
ve adliyece yapılan hazırlık tahkikat
ları dün neticelenmiştir. 
Tahkikatı idare eden müddeiumumi 

muavini İhsan, suçluların sulh mahke
mesinde sorguya çekilmelerini lüzum
lu görmüştür. 

1 iki ahbab çavuşlar: 

Beşlktaşta benzin deposu sahlbl Zühtünün 
şoförü Reflk, 2107 numaralı otomob111e Mas-
laktan geçerken abca çarpmıştu. Otomobil 
hasara uğramış, Refik dudağından yarnlnn
mıştır. 

iki amele toprak alhnda kaldı 
Yenimahallede Devlet Demtryolları istas

yonu inşaatında çalışan amelelerden Ta§
köprülü Receb Kaya ile Rizeli Yusuf bir top
rak çöküntüsü altında kalmışlardır. Bacak
J:ırından yaralanan her iltl amele Ermeni 
hastanesine kaldırılmışlardır. 

Bir otomobil bir papaza çarptı 
Şoför Plyerln idaresindeki 2583 numaralı 

otomobil Galata köprüsünden geçerken sa
mntya Rum ldllsesi papazlarından Mlletlyü
se çarparak vücudünün muhtelif yerlerin
de,µ yaralamıştır. Yaralı tedavi altına nlın· 
mış, suçlu yakalanml§tır. 

Meçhul bir kamyon bir 
çocuğa çarph 

Numarası ve şoförllniln ismi henüz tesblt 
edllemiyen bir kamyon Fenerden Unkapanı
na giderken Debalt Yunus mahallesinde o
tnran Ahmedln oğlu 14 yaşında Hamdiye 
çıuparnk vucudünün muhtellf yerlerinden 
ağır ve tehlikeli bir surette yaralamış, yaralı 

tedavi altına alınm~. tahkikata başl:ınmı§-
tır. 

Ok talimi 



• 

b 

- Geçen 1ıafta da. gene, amcamın 

cenazesine gideceğim, diyerek :izin 

almıştınız? 

- Evet bayım, geçen 1ı.aftaki fllll\.ta 

'da amcam hakemlik yapmıştı. 

Evlendim 
Bayan, yolda es -

ki hizmetçisine rast
bdı: 

- İyi bir yer bul· 

Ciun mu bari? Daha 

!fazla para alıyor 

musun? 

Olmaz olmaz 
Ben uni iltiyorum, 
c.ı bana biraz biraz; 
SetJifaek im, diyorum. 
Seninle ba yaz bu yaz. 

• Ku.dın mı, lakat neye ~ 
Kalbim .ana hediye, 
istemiyorum, diye .. 
Bağırma ava ava. 

Giiubin herku bilir, 
Güzeller çolr aevilir. 
Sevene ne denilir? 
Sen bana deme, olmaz! 

*** 

SON POSTA 

Erkek, Sinema artisti idi, kadın da, 
sinema artisti .. beraber film çevirir

ken birbirlerini sevmi§Ier, evlenmi2~ 
Zerdi. Evlendikleri ilk gece birl»rle

rine bir kere daha ilanı Q.§k ettiler. 

Hayı r 
Bayan, hizmetçiyi 

C M E SEL.ELIE:R :J 
Muharrirler, kitabe1lara karşı 
müdafaadan taarruza geçtiler! 

Peyami Safa, Nizameddin Nazif ve 
Etem izzet;, görüşleri, düşünceleri 

Peyami Safa Etem izzet Nizamedd4n. Nazif 
Dört meçhullü blr muadele olan okuma- h .. es·· h rı-1..:.:11:- b mazlık derdinlle tlbuD mes'ullyetlnl araıt.ı· arrırı ur an ~) dediği gi i sa-

- Balıkları yıka· nrken, kendilerine töyle bir sual aormuıtuk: dece bir müstemlekedir. Ve onu ne ya -
- Vazifenizi yaptıtmıza kani m.1alnlı?... zık ki, istismar eden, cür'etini kazancına 

çağırdı: 

İlk muhatablarımİzı teşkil eden t.lbller bu- terfik etmeyi de bilebilen kitabcıdır. En 
na bllA tereddlid ve kemıı.11 cesaretle: doğru yol basımı da, yayımı da devlet • 

- Evet! le§tirmektlr. 

dm mı? 

- Hayır! 

- Yıkamadan mı cevabını verdiler. Ve bu cevabı verirken 
de muharrirlere hücum ettiler, tabahat.1 kal

Nizameddin Nazife göre: 
kızartacaksın? 

- Evet, 

ömrü suda 

dırıp onların üsUerine atttl&r. 
bütün ikl gündür tanınmış yazıcılar da bu hücu

ma mukabele için ate§ püskürüyorlar. Ta
gcçen nınınış yazıcılarımızın flklrlerlnl neşre de-

bir hayvanı yeni • ~am ediyoruz: 
Pcyaıni Safa ne diyor? 

Kara Davud müellifi tarağa isyan eden 
saçlarını parmaklarile geriye doğru ta ,.. 
radıktan sonra ellerini yeni yaptırdığı 
gandi pantalonunun cebine soktu. Cevab 
verdi: 

den yıkamıya ne lü Peyami Safayı cCumhuriyeb teki oda-

-:Şimdi boğaz 

dolduğuna çalışıyo • 

rum bayan. 
_??.,? . . .. . 
- E\•lendim de ... 

_ Dur ktıncığım, hele şu yelkenlimn bir resmini çekeyim! zum var?. sında fıkrasını yazarken buldum. Mev
zuu fıkrasından daha az ehemmiyetli 
bulmadığı için he.men cevab vermekte hiç 

- Türk kitabcısı, kendi i.mkfuılanna 
bakmadan boyundan büyük işe girmiş 

bir vatandaştır. Yani: 

.. 
Yumurta 

Kadın, erkek m ezecinin dükkinına 
g inliler. 
' - Biraz m eze istiyorduk. 

- Dil vereyim mi? 
Kadın y üzünü buruşturdu: 
- Bir hayvanın ağzından çıkanı 

3remek hiç hoşuma gitmez. 
Mezeci düşündü: 
- Öyle ise yumurta vereyim! 

• 
Nezaket 

Nazik adam trende yanı başında otu· 

ran kadına döndü: 
- Affedersiniz bayan sigara dum,1.nı 

llzi rahatsız eder mi? 
- Evet bay, hiç tahammül edemem! 

- Öyleyse, ~ka bir koınpa~ıma-
na gidin, ben şimdi sigara içecegım. 

Kalabıılık a.ilrni1' :raiıi - Bilet ala

cağım! 
Gife nı.em.uru - Ha11ha.y vereyim. 
Kalabalık ailenin rei8i - Yalnız şıı· 
nıı söyliyecektim, düzü~ ile aıınam 
bir tenzııldt ya.par.sıaız değil tni? 

Yarın 
- Of yoruldum. 
- Ne yaptınız da 

bu kadar yoruldu • 

nuz? 
- İşim icabL Sa

bahleyin saat altı -

1:ia.n akşam saat al· 
tıya kadar hiç dur-
ınadan çalışmak Ja. 
zım. 

- Ne vakittenbe

ri bu iştesiniz? 
- Yarın başlıyo· 

rum. 

- Kocamını ruhu cevab ı·er. Dünya 
mı rahat, orası mı? 
- Burası daha rahat. 
- Ora.da Tıeredesin? 
- Cehennemdeyim.! 

Evlenmiş 
Sarışın kız, esmer kızla konuştu: 
- Sana her vakit güzel çiçekler gön

deren genç ne oldu? 
- Ben de merak ediyordum, sor-

dum, öğrendim. çiçekçinin kızile ev -

lenmiş. 

ikinci 
İkinci defa kocaya varm~tı. Arka -

daş1arı sordular: 
_Bu ikinci kocanı nerede buldun'? 

Cevab verdi: 
_ Birinci kocamı otomobille o ezdi. 

Atlatma 
_ Bu pazar size geleceğiz. 
_ İyi olurdu ama, biz bir düğüne 

c!avetliyiz. 
_ öbür pazar geliriz. 
_ o gün de evde bulunamıyacağız. 

Bir cenazeye gitmek mecburiyeti \•ar 

da ... 

_ Kalbilli kırmadım ı1cı karıc.ğım1 .. 

Muvaff akiyet 
- Çok para kaı.anan adam, hayatta 

muvaffak olmuş adam sayılır. 

- Kadın için de, erkek için de ayr.i 
şey vaki midir? 

- Hayır, kadın için değişir. Çok pa· 

ra kazanan erkeği bulup onunla evle

nen kadın hayatta muvaffak olmuş ka

dındır. 

• 1 

Gene ben 
Hasis hastaydı, doktora gidecekti. 

doktorun vizitesini sorup öğrendi: • 
- Birinci muayene üç lira, ikinci il:i 

lira! Dediler. Hasis muayenehaneye git
ti. Kapıyı açtı: 

- Gene ben geldim doktor! 

dedi. . ----

····· - Siz doktorlar hastalarınıza nelr.r 

yediğini niçin. sorarsınız? 

- Hastadan. istiyeceğimız viziteyi o-

?la göre hesa.b ederiz de .• 

Olürdü 
Avcı anlatıyordu: 

- İkiyüz metre ka

dar yüksekte uçu • 

yordu. Nişan ald:m, 

attım. Yere düştü 
ölmüştü. 

- Sarfedilen ba • 
ruta yazık. 

- Neye? 

- İki yüz metre 

yüksekten düştük _ 

ten.sonra ne olsa Ö· 

lürdü. 

tereddüd etmedi; dedi ki: 
- Bu davada üç taraf var: Okuyucu, 

1 - Türk kitabcısının maddi sermaye
si, adına kitabcılık denilen iş bölümüne 
atılmasına müsaid değildir. 

muharrir, tabi. 2 - Türk kitabClSlllın manevi hüviyc-
Hangi tekerleği kırıktır ki bu üç te - ti ve fikri sermayesi bu mühim işi ynp-

kerlekle araba yürümüyor? mak ve başarmak müsaadesini kendisme 
Bence üçü de. vermez. 
Bir tarafa bütün mes'uliyetleri yükle-

meğe taraftar değilim. Muharririn iyi yaz. 
- İyi ama üstad, kitabcılar da siıın 

kendilerine müzahir olmadığınızı, iyi r-
madıgw mı ve okuyucunun okumadığını ser vermediğinizi söylüyorlar? 
söyliyen tabi haklıdır; tabiin iyi kitab K "t b b işt ki t h' • · k - ı a cının u c c.ş ısını, ane!> 
bas"2adığmı ve oku~cunun okumadığı.- liialettayin kültür itibarile orta sevi e-
nı soyliyen muharrır haklıdır; muham- . Y . . d ğ t b"" . . k"t b de hır vatandaşın mclıengınden alınmış 
rln ıyı yazma ı mı ve a un ıyı ı a . ~ . . . . 

b d ğ - li k h kl d hır ayar olarak bıze ulaştırabılı~•or ıst: 
asma ı ını soy yen o uyucu a ı ır. • . . _ .. . 

Fakat bu üç taraf birbirine kabahat bul- kabul edebılirız. ~nkü, _bu ki~bcılar a-

kt d tt
.k le h ll lun rasında orta sevıyede hır kan derece -

ma a evam e ı çc mese a o a - . . 
maz. Bu üç taraftan her biri kendi mes•u· sınde olm1yanlar dahı mevcuddur. Oı1a 
liyetinin idrakile t ahlile başlamalıdır. O- s~~~enin üstünde olanı ise mevcud de • 

kuyucu için de, muharrir iç.in de, tabi ğı ır. 
için de bu muammayı halledecek bir tek Bu bakımdan yanlış dü§iinmüyorlar. 
anahtar vardır: İtiraf! Harf inkılibındanberi basılan bütün 

Ayrı ayrı itiraf edelim ki, :üçümüz de 
mes'ulüz. 

Etem i zzet Benice :şu kanaattedir 
Tanınmış romancı Etem İzzet sordu -

ğum iki suali de şöyle cevablandırdı: 
- Türk kitabcısı vazifesini yapmıyor. 

Türk hıılkının okuma zevkini ifsad edi -
yor. Türk kitabcısı Ankara caddesinde 
yalnız para kazanmak, apartıman yııp -
mak, bankadaki hesabını kabartmak için 
oturuyor. Dikkt ediniz, hatttı bir dene -
me yapmak için teşebbüs ediniz: 

Kitabcıya en kıymetli bir !ilim adamı
nın eserini tavsiye ve bunu bedava bas
mayı bile teklif ediniz. Göreceksiniz ki 
basmıyacaktır. Çünkü o Türk milletinin 
kültürüne hizmet etmek yerine üç beş 
formalık ya hafif, ya cinai roman bas -
mayı ve fazla cirodan fazla miktarda ka
zanç temin etmeyi kendisi için hedef tut
muştur. Ve müşterisi de çoluk çocuk, genç 
ve orta sınıf okumuşlardır. 

Muharriri ithamlarına gelince: 
- Kitabcı okuyucunun olduğu gibi 

muharririn de zevkini ifsad etmektedir. 
Muharririn ceserim .. > diyeceği kitabı 

almıyor, muharrire kendisinin iptirlai 
zevki içindeki kitabı yazdırtıyor, onu ba
sıyor, onu satıyor. Eskiden muharrir Türk 
milletine kendi eserini veriyor ve kitabcı 
yüksek maneviyatlı muharririn hükmü 
altında bulunuyordu. Şimdi muharrir ki
tabcının yüksek kazancının esiridir ve .. 
onun için eser ve titizlik iddiasında de • 
ğildir. 

Halka gelince, halle elbette kendi sevi
yesinden daha düşük saydığı kitabcmın 
çıkarttığı kitabı okumaz. Kendisine kıy -
metli bir eser verildiği zaman öyle oku
yor, öyle okuyor ki, bazı ediblerimizin 
romanları elden ele dolaşıyor ve nitekim 
defalarla basılmak suretile gene muhar
riri değil, fakat apartıman yaptırıın ki • 
tabcıyı kazandırıyor!. 

Zavallı muharrir, kıymetli fıkra mu -

(kitab) lar fenadır. Kitab kelimesine dik-
kat etmenizi rica ederim. Bununla mem· 
lekctin edebi, fikri ve ilml mahsullerinin 
kötülüğünü ifade etmiş olmıyorum. Sa . 
dece filtlrken kitab şeklini almak im • 
kanlanna, yahud talihine mazhar olmuı 
olanların kötülüğünü kastediyorum. Şüp
hesiz böyle lakayd bir tırpanlama ile 
son on senemizin bütün eserlerini kıy . 
metsizdir, diye damgalandırmakla b;r 
parça da hata etmiş oluyorum. Fakat 
samimi surette söyliyeyim: iyi olanları 

pek azdır. Niçin bu böyledir? .. 
Zira kitabı basılmağa değer kıymet ha

linde rnütalea edip karar veren insan 
.sadece bu orta seviyeli kitabcıların kcn· 
dilerinden ibarettir. Bunlar sadece scvkt 
tabiileri ile bir kitabın bir ihtiyacı ka:- -
şılayıp karşılamadığını kcstirebilecekle
rine kanidirler. Ve bir kitabın edebi \..?o 

ya nmi kıymetini phsan tayin edebili • 
riz, gibi vAhi bir gurura ve vehme. le -
davi edilmez bir vehme mübtela bulu -
nuyorlıır. 

Eğer kitabcunızı, kitabcmın hakiki hii· 
viyeti, seviyesi ve manasile muharrir ı· . . 
mızi muharrir denilen büyük şahsiyP.tın 
hakiki nümunclerile birbirine müvazi O· 

larak mukayese edersek, şüphesiz kitııb· 
cımızı çok düşük ve muharririmizi or':ı 

buluruz. 
Gerek seciyesile ve gerek eserlerile uı 

kötü dereceye tefrik edeceğimiz bir va
tandaş hakkında bile Babıali kitabcıla -
nndan :fikir almak hatadır. 

Kitabcı kötü eserden şikayet etmeme· 
li, eserin kötüsünü kıymetli addedip ona 
sermayesini bağlamak talıhsizliğine mah. 
kum bulunuşuna acımalıdır 

* Muharrirlerin Ankara caddesini topa 
tutmaları burada bitmedi. Bu 'bombardı
mana yarm da devam edec~ğiz. 

Nusret Safa Coşkun 



1 Sayfa 

Anadan doğma bir 
körle mülikat 

Ama Mehmed renkleri tarif ediyor: "Siyahı bilirim. 
Gözüm görmediğinden dünya benim için karanlıktır. 
Beyaz onun tam aksi •.• Laciverd tam siyah değil, tam 

karanlık değil... Mavi laciverdin beyaza yakın 
rengi ... Yeşil ise maviden daha koyudur ,. 

l\fülfıknh yapan : Suad DerVİf 

Onu her zaman görürüm. Bir duva
rın dibinde oturur. Bağdaş kurar ve mü
temadiyen öne, arkaya sallanır durur. 
Şimdi on beş, on altı yaşında olmalı ... 

Sarışın ve oldukça güzel yüzlü bir ço
cuktur. Güzel ve talihsiz bir çocuk ..• 

Anadan doğma kör. 
Gene geçen gün, Kurtuluştan geçer -

ken onu gördüm, gene kaldırımın üze
rinde bağdaş kurmuş, bir saat rakkası 

gibi sallanıyor. 
Yavaşca yanına sokuluyorum ve ken-

disine soruyorum: 
- Adın ne senin? ..• 
- Mchmed. 
- Mehmed ben gazeteciyim, ıenin le 

görüşmek istiyorum. Bana cevab vermek 
ister misin? 

- Gazeteci mi?... dedi... Gazeteci be· 
nimle ne konuşur? 

- İstemiyor musun? 
- Siz istedikten sonra ... Ama ben size 

SON POSTA 

Motördeki 
cinayet 

l - tıte, Grant 
ortağını bir motör 
gezintisme davet 
ettiği zaman, vazi· 
yet bu merkezde 
idi. 

Günlerden pazar. 
dı. Willis, pürosu-
nun bittiğini gör

müştü. Hemen, 

motörün. kayıfına 

atlıyarak sahile çı

t kan Wlllis bir tü

l tüncüden sigara al
i mıı, kendisi de bir 
1 

i püro yakını§tı. Bir . 
kaç kadeh te ,arab 
yuvarlamıştı. S:ı 

kin, üzüntüsüz, bu 
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..............................................................................................• 
tr=!!,. rant ile Willis büyük bir müessesenin iki ortağıdır. i 

~ Grant, her nasılsa, altı aydanberi at yarışlarına me· i . 
rak etmiştir. Fakat bir türlü talihi yaver gitmemiştir ve S 
oyunda bütün şahsi parasını kaybetmiştir. Lakin, kazannıalt l 
htrsı ıavallıyı cir ahtapot gibi sarmıştır. Dolayısile, müesse
sesinin 'kasasını ziyaret etmekte gecikmemiştir. Birkaç ay 
sonra da, mali sene başıdır. Defterler kontrol edilecektir. 
O zaman da iş me-ydana çıkmış olacaktır. Yeg&ne çare, Wil
lisi öldürmPk, bu suretle, kontrol işini bir müddet için ge-

l...~~!.~ .. ~:~:~~=~:.~.~:?.:~:.~~-~.~~-~-~.::.:~~~.~~:~~: ................... .. 

ı - Saat ıtı buc;uktu. Polls, 
k6yde mutad dem1eaını va • 
parken, bls1tletll blrlalne rMt
lıyor. Ve bı.ıtletll onu ııörünce: 

ne söyliyebilirim, gözüm görmez ki bir 
şey anlafayım. 

J temil hava i~inde kafası dinlenmekteydi. Dü§Ündütü hir;bir 
- Bay polis, ıu atalıda bir 

uza oldu. Blrlll denize düştü. 
Doktoru nerede t»ulurum? di· 

3 - Poils, seyrtıserer nızain .. 
ıarını hiçe sayarak, hemen bir 
ptomoblle atladı. ıı:n tısa yol· 
lardan arabayı sürerek dokto• 
run evine elttı. B1slkleUl yol 
ıösterdl. Ve bir kaç dakika. 
sonra, otomobil, motoriln bu• 
lundulu semte ıelcU. - Senin gözün hiç görmedi mi? Böyle 

sakat mı doğdun? 
- Evet! .. Ben hiç görmedim. Onun i

çin ne anlatayım. 
- Sen benim suallerime cevab ver k~

fi... Söyle bakayım senin annen, baban 
var mı? 

- Yok ... Babam dokuz, annem de b<'Ş 
ıene evvel öldü. Babam oduncu idi. İs· 
tikJal ve cihan harbinde birkaç kere y:ı.
ralanmış bir gazi. .. 

- Sen şimdi kimin yanındasın? 
- Ben bir akrabamın yanındayım ... 

Onlarla yaşıyorum. 
- Nerede oturursun? 
- Bo7.kurd caddesi kırk uç numarada. 
- Seni buraya kim götürüp getiriyor? 
- Kendi kendime. gider gelirim. Yal-

nız buraya değil ... Bütün İstanbulu iek 
başıma dolaşırım. Her tarafı bilirim. 

- Nereye gittiğini nasıl bilirsin... El
lerinle yoklıyarak mı? 

- Hayır, ben fehimle gezerim. Ner<?de 
olduğumu f eh imle anlarım. 

- Evinin numarasını görmüyorsun, 
hasıl biliyorsun? 

- Ben yalnız kendi evımin numarası
nı değil... Bütün bizim civardaki evle
rin numarasını bilirim. Çünkü ben işit· 
tiğimi bir daha unutmam. Beni sokağa 
götürsünler, Mehmed şu numaraya git 
desinler giderim ... Dedim ya !ehimle bu
nu anlarını, tutarak, dokunarak değil ... 

- Bu fehim nasıl şey? 

- Anlatamam. Yalnız duyarım. 
- Sen hiç göz hekimlerıne gittin mi?. 
- Gittim ... 
- Açılmaz mı dediler?. 

- Evet açılmaz dediler... Ama bak-
madılar uzun uzadıya, §Öyle bir baktı
lar ... 

- Neden uzun uzadıya bakmadılar? 
- Beni fakir insanlar götürdü. Fıkar:ı 

hastanesine, orada doktorların başmJ:ı. 
binlerce insan var. Eğer belki büyük bir 
iru;an beni götürseydi, parasile gözüme 
baktırsaydı, kim bilir beliti de bir çar~m 
bulunurdu. 

- Renklerin ismini elbet te duyd·ıı:, 
onlar hakkında nasıl bir fikrin var? 

- Siyahı bilirim. Çünkü gözüm gör
mediği için dünya benim için karanlık
tır. Beyazı onun tam aksi olduğu için an
larım. Laciverd tam siyah değil, tam ka
ranlık değildir. Mavi... Laciverdin beya
za yakın olan bir tarafıdır. Yeşil mavi
den daha koyudur. Gök mavi, deniz ma· 
vimtraktır. 

- Mevsimlerden hangi mevsimi sever
sin?. 

- Yazı severim. Yazın çiçekler açar, 
~ğaçl~ ~eşil olur güzel. Soğuk yokbr, 
ınsan uşumez. 

Meh~d 

- Elbet te severim... Güzellf1' benim 
için sesten ve dokunmaktan başka nedir ... 
İnsanlar vardır. Güzel seslidirler. Dinle
mek, hep dinlemek isterim. İnsanlar var
dır, çirkin seslidir. Yanımda konuşurlar
sa içime sıkıntı verirler. Bir de güzel bir 
şeye dokunmak hoşuma gider. Bu da i
pekli kadife gibi kumaşlardır. Basmaya, 
doku~aya dokunmak iyi değildir ... İpek
li, kadife ve iyi yünlilnün ele gelmesi ho
şa gider. Çiçek yaprakları da iyidir. 

- Daha büyüdüğün zaman evlenmek 
istemiyecek misin? 

- Biz sakatı:ı ve hayatta bu glbi şeyler· 
den mahrumuz... Böyle §eyleri aklıma 

teY yoktu. Çürıl.ü hayatta endifeıiı yapyan bir adamdı. Bu 
sırada ıaat te 12,30 du. 

• 
4 - Otomobilden 

fırlıyan doktor he~ 
men sahile koştu. 

Bir müddet kazaya 
uğrıyan adama 

ımn'i teneffüs yapt!. 
Bu 11rada Grant 
gömleğini wı'karak 
iUlarını çıkarıyor

du. Nihayet doktor: 
- Boşuna, ümid 

yok. Zavallı öl-
müş, dedi. 

'IAf, 

getirmem bile. Grant polise ga· 
- Genç kızların sesi hoşuna gitmez yet sakin bir eda ile 

mi? ifade verdi: 
Yüzü kızarıyor: 
- Gider! ... 

- İçlerinde sesi en çok hoşuna gidm 
yok mu? ... 

- Vardır elbet ..• Ama ben güzel ses
lerin hepsini severim. Bir de benden bil
gili insanları dinlemek isterim. 

- Neden? 

- Çünkü ben dinlediğimf, bana b!r 
kere söylenen şeyi hiç unutmam. Daima 
öğrenmek isterim. Arkadaşlarım vardı!'. 
Onlar bana mekteb kitablarını okurlar . 
Derslerini onlar kadar bilirim. Ortamek
teb derslerinin altıncı ve yedinci sınıfla
rının bütün imtihanını verebilirim. Ken
dime ve zekama güveniyorum. Arkadaş-
larımın bana okudukları, anlattıkları 
şeylerin hepsini onlar kadar biliyorum, 
fakat ne yapayını ki okuyup, yazmam 
yok ... En sevdiğim dersler tarih, fen bil
gisi ve riyaziye. 

- Riyaziye güçtür. 

- Güçtür ama güzeldir, hem bana 
zor gelmez. 

- Şimdi ben Hızır olsam da senin kar
şına çıksam ve sana: cMehmed dile ben-
den, ne dilersin desem> ne cevab verir
sin? 

-;- Evvela gözlerimin açılmasını iste
rim. 

- Elbet te ... Farzet ki gözlerini açtını. 
Bundan sonra benden ne istersin? ... Dün
yada en çok istediğin şey nedir? 

- Gözlerimin açıldığını en fazla oku
mak, ilerde büyük bir adam olmak için 
isterim... Sevdiğim meslek askerliktir ... 
Ben bir kumandan gibi bir şey olmak ıs· 
ti yorum. 

- Tayyareci olmak ister misin? 

- Tayyareci olmak elbet te güzel şey-
dir ama tehlikelidir!.. 

- Neden güzel ve neden tehlikelidi:? 
- Gökyüzü güzeldir ondan ..• 

. - Motörle mrı· 
güldüm. Bakbm, 
arkadaşım gelmiş. 

Kayıkta ayakta du
ruyordu. İpi bağ!ıyacağı sırada, birden yuvarlandığını gör-düm ..• 

5 - Anlaşılan, motöre atlarken. 
mt'vazeneslnl kaybetti. Hemen ark&4 
lltldan denize atladım. Onu yakalı ., 
rarak. ıahlla çıkardım. Biraz sonraı 

da slze gelip haber veren blsikletU 
ıöründü 

6 - Willisin kibar olduğu ve yalnız ya§adığını anlıyan po-
lis, Grant'a: 

- Boğulan edamın akrabaları var mıydı? .. diye sordu. 
Grant: 
- Bilemem diye cevab verdi. Ama, motörde, Willisin bir • 

adres dPfteri var .. 
Bunun üzerine polis bir kayığa atlıyarak, Grant ile birlik

te motöre gitti. 

* Mütalea: Polis plerek konuıtu: 
- Ben ıa!madım. Bu bal ıibi cinayeL Kaza çıkar· 

sa kafamı keserim .• dedi; ve timdi müıtantiie ~di~ 
yorum. Granta bir tevkif müzekkeresi kestireceğim •• 
diye ilave etti. 
Şu halde, polisin bulduiu İpucu ne idi ve nasıl ol

du da, Granlı tevkif ettirdi 1 Resimlere dikkatle ba
kınız .. bu ipucunu bulamazsanız lutfen 13 üncü say~ 
fayı çeviriniz. .. 

7 - Grant, de:fteri almak üzere arkadaşının kamarasına 
girdi. Polıs te, bot nazarlarla motörü araştırdı. Birkaç dakikd. 
sonra her ikisi df. sahilde bulunuyorlardı. Polis doktora bir 

ıeyler söyledi. Doktor, tekrar cesedin üzerine eğilerek: 

- Vay can;n•I .. diye mırıldandı. Nasıl da farketmemişim .• 
kafa tasının arkasında oldukça derin bir bere var. 

lığından biliyorum. Bunları size anlata
mam, ama duyuyorum. 

yorlar. Onu biç unutamam. Bir de ışığı farkederdim. Şimdi de gözüme yir.-

- Kitab okuduğunu söylüyorsun, Pn 
çok sevdiğin kitablar hangileridir? 

- Söyledim ya, tarih, fen bilgisi ve ri
yaziye kitabları. 

- Ya roman ... Senin birçok romanları 
ezbere bildiğini söylüyorlar. 

beyit kitablao severim. mi beşlik ampulü yakın gE:.'tirsem ışığı 
- Niçin her zaman salfonırsm? görüyorum. Eskiden gözümü g~ 
_ Karanlıktan sıkılırım. İçimin sıkın- ren doktor Şakir Ahmed, on ys• 

tısından böyle avunurum. şına geldikten sonra gcizünde--
- Artık sana soracak sCı.üm kalmadı ki perdeler kalınlaşır ve alınır demişti ..• 

diyorum. Şimdi senin bana söyliyecek Bir kere baksınlar, eğer gözlerimdPn Ü• 
mid yoksa ... O zaman da beni İzmirdeld bir sözün var mı? 
Amalar mektebine yollasınlar ... Bir san'a\ 

- Var ... Kuzum yaz gazeteye, benim ve meslek sahibi olayım. Onu istiyorum. 
kimsem yok, beni himaye etsinler. Göz- Dokunaklı yaz ... Belki mt-:igul olan bn•. 
lerime bir kere adarnakılh baksınlar ... lunur ... 

- VAğaçların yeşil olduğu zaman güzel 
oldugunu nereden biliyorsun? - Göğün güzel olduğunu nereden bi-

- Ben iyi romanlar okumadım. Bana 
ne okurlarsa onu dinlerim. Cingöz Recai 
gibi, sonra başka lisandan tercüme edil
miş polis romanları gibi §eyler ... Bir kere 
ismini hatırlamıyorum. Eski yazile ya
zılmıt bir roman okudular. Çok doku
naklı bir şeydi. İçinde Rahmi bey, Pakizo 
ve Ahmed vardı. Karacaahmede gömü-

Ben sana demin anadan doğma körüm * 
dedim. Yanlış söyledim. Ben anadan doğ- Bu talihsiz çocuktan ayrılırken içımc-

- Yapraklann sesinden ... O ses o ka
dar güzeldir ki ... 

' - Sen güzel aesi sever DllSin? 

liyorsun? 

- Rüzgarlardan... Tehlikeli olduğunu 
da havanın hafifliji ve vücudümün alır-

ma; kör değilmişim. Dört aylık oluncaya den onun isteklerinin tahakkukunu bütUJ) 
1',adar gözlerim görürmü'- Dört aylıktan kuvvetimle temenni ediyorum. 
ıonra böyle olmu§um. On yaşına kadar Suad Dervif 
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Miladdan evvel Çinde yqayao 
Yu - En - Şu kabilelerinde ycmclc 
lc:aplarıuın m ile yıkanması günah 

~-,..,,..,., .. aayılır, bunlar daima paçavra 
veya otlarla temizlenirdi 

lncil ü'kesi: 
lngiltere 

SON POSTA 

~ .. ~.,,::::--......- - ..... . ~ 
Bundan 400 sene evvel Panama kanalı 
daha yapılmomıı iken bir İspanyol 
kaşifi, tckneaioi söktürdü ve ısıl de 

yerlilere taşıtarak Panama yarım ' 
aduıııclan geçti 

8&1übadelmevt 
nebatı lı:ölı:ünden aö
küldükten S sene 
ıonra yeniden çiçek 
yeşerir ve çiçek 

açar 

1 

Eski diplomat ve devlet adamlarına Tarihten . sayfalar: 

göre bugünkü siyaset düngası Simo~nidis'in şiirini ödeyen 

Cemil -Topuzlunun fikri _ mHoloji~a~~amanları 
Şaır kapıdan çıktı. Bira: ileride gerçekten birbir" b . . • 

E ki 

JlT '1 h miııl harbden sonra Tevfik R0şa . ti d hl genç vardı. Kılıklarından da yabancı oldukla b ın~ en.zıyen ılu 
S ,., azır ve ._.e re ' " n ın rıgas e n e Simonidia onlara doğru yürüyerek. ccK" • • rı -!''. olayorda. Şair 

hey' etle Parise nasıl gittiğini ve Fransa Hariciye Nezar etinde galib mek için ağzını açtı. Fakat o d • k ım•dınız, .?
6 

~ıyo,.unuz?» Je-,# d an a ar aaın a mudhı b . - ··ı .. ld 

devletlerin m iJmess i ileri tara, ın an nasıl k abul edildiklerini an la tıgor •anki yer .a .... ldı. içinden çıktığı mermer bin~ ;;kı;,:.~:.~ o u; 

Eski nafia nazırı ve ıeJıremini Cemil vab vermek lazım. Zararlı olsun olma· 
Topuzlu ile kar§l karşıya oturUP da _su_•1• sın, diplomasi gizli kalmağa ınahküm- Yazan: Kadire>n Kaflı 
!erimi sıralayınca doktor bir an duşiin· dur. Açık siyaset müsbet netice veremez. Olimp ovasında büyük bir kalabalık böyle beraber ve ayni kuvvette olus\arı 
dü. Sonra: . . Çünkü diplomaside aleniyet yoktur. vardı. Gerideki mermer direkli beynz herhangi bir adamın tek başına kn;an-

- Canım öyle sorgu.ıarmız v_ar ki... - Şu halde Milletler Cemiyetinin il· mnbcdlerin, yer yer serpllmiş gibi durar. dığı muvaffakiyetlerden daha çok alilka 

dedi. ValoA ben gazeteciler• sev?rım. o_n· l~sını siz de kabul ediyorsunuz? mermer heykellerin önünde, kürsülerde, uyandırıyordu. 
)arın nrzu_ıarını her za_man yerıne gctır- - Siyasi bir nezaketsizlik yapmamak binlerce insan dalgalanıyordu. Belleri -

1 F k t hl t b 

k
. 

1
. Sıra yumruk kavgasına ve sonra "ra-

mek steram. a a sız, ve e en cev.ı için, bunu ı.;na sormamanızı temenni e- ne ır ı paçavralar sarmış olan çatlak a· b • 
verilemiyecek kadar ehemmiyetli olan deceğim. yaklı bronz renkli esirlerden; beyaz bi· a yarışlarına gelmişti. Sonuncusu hep-o 

1 t d

. B t b- 1 l sinden heyecanlı ve meraklı sayılıyordu. 
mevzu ara emns c ıyorsunuz. nna ı Eski nafıa nnzırı ve ~chrernini CL'>nlı'l ena arın_ı ve zarif sandallarını giymiş o-
ba müteallik şeyler Sorunuz, bUıİiğlm Topuzlu, yuknrdd cümleslle bu hu.,;sta· 1an bilyuk devlet adamlarne oair ve Yumruk kavgası epeyce çetin oldu. A· 
kadar söylerim- Şehre mbteallik ı;eyler ki kannatini kafi derecede vuzuhla sôy· san"ntkürlnra kadar her smıf halk bulu· r~ba yan§lanm seyrederken binlerce sc-
sorunuz keza ..• Çünkü bin mesleğim. dl· !emiş oluyordu. nuyordu. yırclmn nefesleri bkanmış gibiydi. !in ğcrl de 'sevdiğim ve meşgul olduğum bir _ Emredersiniz ded· Bu seferki oyunlara iştirak edenler a· ~ardeş bunlan da kazandılar ve biraz 
saha. Liikin bugünkü diplomasi hakkın· ki en heyecanlı İıatır ıt ve ha;atm~•· rasında bjlhassa iki delikanlı göze çarpı- '.";~ aiiu;1arı açık ve baıları arabaların 
da mazi ile halin mukayesesi de yapıl· rmı • bilmuknbele t.::':~:: :ı~_atma a· yorlardı. Bunlar iki kardeı idiler. Ger- ~ aınetbı~de uzanıp dönen halk, ansızın 

' tın k bı'r re"e~e - ım. gi ad ı ı · k d ·ı · oşanan ır sel gibi köpürdü ınak üzere fikir beyan e e • • - Eski bir yarayı tazeled" · ·y· k" n a • erı, yanı erı en ve sevimli İ . · 
yazmak bdar kolay olmasa gerek! artık o kara gu-nlerd ı~ız, §U ur J yüzler ile scyirdi.lerin !l'llndiden s""gilc- . kı kardeş başlarında defne dalmdnn 

k 

en uzagız, cevabını · . k 1 d ö bırer taç old ğu hald 
Siyasi bir etüd yapmak isterse. ı um~- verdi. Umumi harb 50 'd' 8 d nnı azanmış ar ı. yle ki herkes onla- u e şeref geçidini yap-b r nu ı ı. a razam rı f 1 . . • ti d tılar 

ml harbin Avrupa ınuvazenes'.ne ı Tevfik Paşa merhumun riyaseti altınd• n za e~ ~rmı ıs .yor u. Eğer böyle ·. . . . . haltı fAsıl teıkiI ettiğini göreceğaz. 19!~- Bay Cemil Topuzlu teşkil olunan murahhaslar heyeUnde. · • olmazsa uzulecek gıblydıler. Şaır Sunonıdıs le seyircilerin arasında 
dl.ploması ramaz Balkan dcvletcigvi ise Akdenize .n· t i ıs Şairle h k It ı ·· bulunuyordu Eg · k- ~k 1918 muharebesinden sonra, • em yerek kabul ettiğim nafıa nezareti .. . r, ey e raı ar, muzisyenler bü- bi . · enm uçu adalarından 

iki unsurun mücadele safhalarına ~akcs mck, Trakyanm bir ~ısm~ı almak için uhdemdc bulunduğu için • ben de var· tun dıkkat kesilmişlerdi. ÇünkU zaferi n r'.nde doğan bu adam otuz yaıında Ati-olmaktadır kar.61atindeyim.. Harıtnya • sankı ehne geçccekmış gıbı! - fırsat kol- dun. Parise gittik. Kedor e .· (Fr kazanacak olanlar içiın giürleır SÖYı'lene- a;>a gelmış, orada Apollon bayramların· ' .,~ ı d s· b" d kt tt.b' · k ı s )ın ansa k ı r • da söylea·~· .. 1 1 şöyle bir göz atacak olursak, Almanya· ayıp uruyor; .ze ır o or • ırı u. hariciye nezareti) kabul salonuna girdik. ce ; on arın heykelleri yapılacak ve on· m ıo• _şıır ere şöhret kazanmıştı. nın İtalyanın Bulgarlstanın ve Macn· !anayım: Bu uç devlet (Alnıanyn, İtalya. Loyd Corc Lord Gürzon Klem !ar namına şarkılar besteleneocktl park onu lumaye etmiş, şair az zaman· rıs· ta' nın h b' kı da bu-yu"k zararlara Bulgaristan) sivilcenin başını koparmak saire hep ~rada idiler ' anso ve Kocmlarda iki kardec: b' . . ld.. da büyük muvafiakiyetler göstermic:ti er a ın n . . . 
1 

1 .d 
1 

•· · .- • arınca ge iler. Olim • · uğradıklarını göreceğiz. Fakat Macarıs- fıkrındcler. ler: e ha_rb ~ursa beL'd bu Biz, dört arkadaştık: Tevfik Psşa o Sıçramalarda onları geçen buluna· için bi; ;;'unlarını _kaznnar iki kardeş tanı h b ka Ç"nkü kımıl- yüzden çıkacak. Yanı dunyanın rah:ıt zamanki dahT . A ' . madı. ço §aırler bır takım §lirler vaz-esa a tnuyorum. u • • _ b"l . . . b .. d 
1 

Un ı ıye nazırı hmcd Reşıd . mışlardı Fak t 
1 

s· . . · dıyacak ne yeri kalml§tır, ne parası, yuzu gore ı mesı ıçın u uç eve ya bey, maarif nazırı ve ben İıntilıan edl Dıskleri diğerlerinden daha uzağa at masa : il a on ar unonıdısin yaz-
ne de •A'--tı' F k t b ta Almanya ol- cbaritni fılem> den yok olması, yahud da len talebeler gibi bizı· k- . .. b . • tılar. - . n~ ıs yorlardı, çünkü onun yazıları ~~ . a a aş . . • ı· ·ı • ı· İ • , ursuye enzıyen eşsızdı. Halb ki s .. 
mak üzere İtalya ve Bulgaristan barbar emelle~'."~" ~~r;ne ~~ ırı ~es~. az:~· Ş· bir yere ~ıkartıp oturttular. Yalnız bura· _Mızrak atışlarında ayni muvaffaklyeti yazmazdı u lmonıdıs para"'z şiir bağırıyor, terler tepiniyorlar. Bu üç dev· tc, bugunun ıp o".'a arı, u ı zı ı te· da şu noktayı söylemek ıazım Alman gosterdiler. Şairi . 
!et muahcdelerln tadllinl istiyorlar, kay· life iınkfın/ul~b~ı~l~'.se ne ;~··· Yoksa, murahhasları da ayni adamla; tarafı~ Güreşte rakiblerinl birer birer yere sind e k'";uşuldu ve pazarlık netice· bettiklerlnhı te!Afisini istiyorlar, kendi· y~karıda a soy e ıgım veç ı e, sivilce- dan ayni •alonda kabul edilmiş. Faka; serdiler. Sle us_ı,t arak bir ıür ısmarlandı. 
!erinden zorla alındığını iddia eyJedlkle- nın başı... onlar içeri girdiği zaman kimse aya>a Alkışlar Olimp ovasının enginle !ar ~onı .. ıs - o zamana kadar çok oyun• 
ri haklarının iadesini istiyorlar... Vel- - Anlıyorum, kopacak, demiştiniz. Iş· kalkmamış! Bize karşı bu nezaketsı"zlr-;k yayılıyor; Olimp dağının beyaz t r~ne gormuştu. Fakat oyunları kazananla-. · k · t d. ~ · ·k· · 1 k d epcsıne rın onun ruhu .. · d hasıl istiyorlar istiyorlar' te şimdı sıze sorma ıs e ıgım ı ıncı su- yapılmadı: Ayağa kalktılar oturd k a ar yükseliyordu. İki kard . h uzerm e yaptığı tesirle!! 

' · · b" · b ki" ti' • h b · ' u ' 
0

• cşın ep (D İngiltere Fr Leh. tan Yugoslav· alim•. yanı ızı e ıyen a nın ar mı, !urdular! evamı 10 ncıı sayfada) 
' ansa, ıs , .. l v t d. H k ya ve Yunanü;tan ise onların bu feryad· yoksa sulh mu o acagına emas e ıyorsu- Ne fayda ki sözlerinin hüJasası c:::u Id'· ey eller ı·ç· ·ı b• k !arını, tehdidlerlnl .İnynıamak ;stıyor- nuz. Bu husustaki fikriniz? .Harbe girmek ve Çanakkaleyi k.paİ: ın varı en ır onser 

lar. Her iki tarafın da istekleri var ama - Kanaatimce herkes çok telaş ~di- rnakla, muharebenin uzamasına seb b'· 
bunlar birbirinin ınuarlzi, muhalifi. yor. Bence, 20 seneden evvel harb patla· yet verdiniz. Bundan dolayı, muahed:y~ 

Size, vaziyet! bir teşbilı ile anla~ • msz. Belki a_lda!_'t~o~m. Fakat_ görüyo- maalesef ağar şartlarla teklif etmek '. 
yun. Ortada güzel blı" gato var. Bir kısUII nam ki harbın onune geçmek ıçın hem buriyetinde kaldık. Maddeleri harf':'ec 
devletler bu .güzel gato• yu tatlt tatlı yl· çalışanlar çok. ~e".' cebdleri fa~la ... ~u kabul etmenizi istiyoruz.. yen 
yorlar. Aç kalanlar da feryadı veriyor- fikrimi ısrarla soyluyorum. Vakıa, goru· Biz, bunu biliyorduk. Yani §eklin mü
lar. McselA, Fransa kafi derecede doy- len tehlike al8metlerine karşı hazırlanıl· zakere değil, ancak tebliğ safhasını .. • muştur. ŞUndi yaın:z müstemlekelerinin mıyor d~ğil. L~kin, bütün dipfom~tların, !ereceğini önceden tahmin etmem· g;:' 
lmarlle meşgul. NUekim A]sas-Loren bütün mılletlerın, harbın mudhış skıbet· ğildik. Buna rağmen, Tevfik Paıaış ": 
meselesini de bertaraf etti. Artık Fransa !erinden korkmadığını mı zanncdiyorsu- hum, önüne konan evraka bakakald m;r 
için taarruza geçmek sebebi kalma".''.!" nuz? Bu, o. ~adar .. bariz bir. hakikat ki essüründcn: " e-

- ~ ı e p ce~~b verelim, bile dl· tır. Onun J·esıı· ancak tedafüi olabılır, görmemek ıçın, kor olmak lazım. T dk'k di 
hazmı teshil maksadile ... İngiltere de ay- - Bugünkü diplomatları kafi derece· yemedı. Zavallının vucudü zangır za 

ı rıyor u. e u esnada itilaf devletleri ni vaziyettedir. Zannetıniyorum ki Rus· de ener3'ik bulmıyanlar, muasır politika- ı·t · d !şt b ngır 
ya da bugün emperyalist olsun... nın aksamasını ckahtı rical> e atfedenler murahhasları arasında bulunan V . enııe-

Fakat Almanya, İtalya ve Bulgaristan var. l~~la .. Nubar Paşanın beşuş çehrelerini 
bu halde mi ya? Hitlerle başını kaldırım - Bu, boş laftır. gordum. Adeta her ikisinin de gözle . in 
Almanya, milstemlekelerlm de nıüstem· - Bir şey daha sormaklığıma müsna· içi gülüyordu: Muahedenln mahı::~ni 
lekelerim diye feryad ediyor. İtalya Ha- denizi rica edeceğim. Avrupa, biliyorsu- bildiğim ve bır kelimesinin bile deği tibeşistanı aldı aına doymadı. Akdenizin nuz, tekrar gizil diplomasi usulüne dön- rllemiyeceğini işittiğim lçın, bu haile ~ .. 
daha bazı sahil mmtakalarında gözii var. dü. Sizce bunun zararları ne olabilir? koru esnasında Tevfik Paşanın teessürıle 
Ya Bulgaristan, bu kabına sığmıyan ya- - Suallerinize, reel bir mantıkla ce- (Devamı 14 inci sayfada) 

Resmlmiz İngiltere Güzel San'atlar A kademisinin İn .. kestraaının 1ştiraklle tertib ettiği suvare den bir intıba gilız .top~ hassa alayı or-
Davetlilerinin ekserisi heykeltraıı olan b . ı. tesbıt cdıyor. 

h k ll 
,. u suvaıe sımde g·· ""ldüğ" . 

ey e er dekoru arasında verilıni§tir, oru u gıbi bir 



10 SaJla 

İstanbul Belediyesi llinlara 

Mahallesi ~ Göksü 
Sokağı ~ Bahçeler 
Numarası : ı 
Nevi : Bostan 
Hududu : Köprü ve tarik ve de re ve 'l'opaloğlu bah~ 

l - Yukarıda cins ve hududu gösteril en pJl'i menkulün gedikten münkalib 
bostan tamamının 288 de yedişerden 21 hissesi Xomıa çocukları Kostantin P.i
pina \'e Vasiliki 36 da 7 hissesinin 5 de 3 !hissesi Nikola çocukları Anastasya ve 
Marya ve bostan gediğinin 9 hisse itibarından bir hissesinin 4 hissesi itibarın
dan bir hissesi Apostol Kallve oğlu Mos ko ve bostan gediğinin 36 hisse itibarın-

dan 4 schminin berveçhi milkiyet bir sehminin yarım hisseslle berveÇhi vak
f iyet 36 da 2 hissesinden bir ve rubu his sesi ve mukataalı bostan mülkünün 16 
hisse itibanndan bir sehmı Hiristo oğlu Kostantin ve mukataalı bostan mülkü
nün tamamından nısıf hissesi Lambiri oğlu Vasil ve 36 da 6 hissesi Hacı Tanaş 
kızı Katerinaya aid olup vergi borçlann dan dolayı tahsili emval kanununun 
13 üncü maddesi mucibince açık arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma muamelesı 8/7/938 tarihinden 19/7/938 Salı günü saat on birde 
ihalei kat'iyesi Beykoz idare heyetince yapılacağından müzayedeye iştirak için 
talihlerin 490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerinde gösterilen şerait daire
sinde muvakkat teminat olan 450 lirayı Beykoz mal sandığına yatırmaları li
zımdı r. 

Fazla malılmat almak istiyenlerin P.P.ykoz Belediye Tahakkuk ve tahsil baş-

memurluğuna müraeaatları ilan olunur. (4455) 

.,,,,,,,,,,. 
Keşif bedeli 21,000 lira olan Silihtarağa - Kemerburgaz yolunun esaslı tami

ratı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş tur. Eksiltme 15/7/1938 Cuma günü saat 
11 de Daiınl Encümende yapılacaktır. K eşil evrakiyle şartnamesi 105 kuruş mu
kabilinde Nafıa Müdürlüğünden alınabilir: İstekliler 2490 numaralı kanunda ya
zılı vesikadan başka yirmi bin liralık bu işe benzer i} yaptığına ve Nafıa Veka
letinin 938 yılı ehliyet veslkasiyle 1575 liralık ilk teminat makbuz veya mcktu
biyle beraber teldü mektublannt hav~ kapalı unlarını yukarıda yaulı günae 
saat 10 na kadar Daimi Encümene venn elidirler. Bu saatten sonra verilecek 
zarflar kabul edilmez. (1.) (4089) 

~ 

Temizlik arabalarında lcullanılmak üze re yaşlan en aşağı 4 ve en fazla S ve 
boyları da 1,38 den aşağı olmamak üzere alınacak 20 tane hayvan açık eksiltme
ye konulmll§tur. Beher hayvana 130 ]tıa bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi 

Levazrm Müdürlüğünde görülebilir. lstckliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika 
ve 195 lır.ıı1ık ilk teminat makbuz veya mektubiyle bcrabcı rnn/1938 Cuma gü-
nü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. {B.) (4087} 

N/ıNfıl 

Kilosu Beher kiloSUDun muhammen beleli Cinsi 

12035 '1) k~.ış Kuru Üzüm 
1825 50 • > Kayısı 

600 "° • • Zerdali 
50 30 • > Vişne 

Belediye ve müesseselerine lü%UIDU :>1 an yukarıda cinsi yazılı kuru mcyva 
açık eksiltmeye konulmuştur. Listcsilc şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö
rülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanuuda yazılı vesika ve 259 lira 9 kuruşluk Hk 
teminat makbuz veya mektubile berahe r i5/7 /938 Cuma günü saat 11 de Dai:ni 
Encümende bulunmalıdırlar. (4088) 

S•bt ilanı 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Me'hme.d ve Hidayet tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23596 ikraz nume
rasile borç alınan paraya mukabil ntı;ıf hissesi birinci derecede ipotek gösteril
miş olup borcun ödenmemesinden dolayı ipotekli nısıf hissesinin satılmasına ka
rar verilen ve tamamına ehlivukuf tara fından 9089 lira kıymet takdir edilntlş 

olan Beyoğlunda KalyoncukuTiuğu mahallesinde Akkiraz soltağında eski 10 mü
kerrer 10 mükerrer yeni 16, 18 kapı numaralı prkan 33, 34 par~] numaralı 

mahal, şimalen yol, garban yol ve 13, 14 parsel numaralı mahal, cenuban 8-13 nu
maralı maha11erle mahdud kirgir ıtpartı man ve dükkanın evsaf ve mesahası aşa
lıda yazılıdır: 

Evsafı umumiyesi: Apartıman altı katlıdır. 
18 No. lu dükkan: önü camekan ve ~stor kepenkli olup zemi.nı karesimandır. 
Zemin kat: Üç mermer basamakla girilen zemini karesiman bir antre olup bu-

radan üç mermer basamakla çlkı1an diğer bir koridor üzerinde met'diven altı ve 
kömürlük ve mozaik mercıivenle çıkılan koridorda kapısı harab diğer kömürlük 
ve arkada bir aydınlık mahdli olup birinci kata mermer merdivenle çıkılır. 

Birinci kat: Sahanlığı karesiman 1 No. lu daire olup bu daire bir koridor üze
rinde dört oda, bir hela, :zemini kırmızı çini mermer küvetli bir rnufaktır. 

Z, 3, 4. 5 Enci katlar: Birinci ltatın ayni olup altıncı kata çıkan merdiven ah
şabdır. 

Altıncı kat: Bir koridor üzerinde üç oda, bir mut.fak bir beladır. 
Zemini kırmızı kini, kazanlı, mozaik teiknelt çamaşırlık ve önünde zemini çi

mento olan tarası vardır. Ve demir merdivenle çıkılan diğer bir taras varılır. 

Bunun zemini kırmızı çinidir. Ön cebhede katların birer balkonları olup ö~ ar
ka ve yanda birinci kattan itibaren çıkması vardır. Elektrik ve su tesisatı ol•ıp 
bina muntazamdır. 

Salıası: Hepsi 107 metre murabbaı olup burulan 14 metre ,murabbaı bina, 13 
metre murabbaı bahçe yani aydml1kt~. 

Yukarıda hudud. evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün nısıf hlssesi açık art
tırmaya konmuş olup 1/9/9'l8 tarihine rastlıyan Peqembe günü liUt 10 dan n 
ye kadar Adliye ibinasındlli dairem:zde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 
bedeli nısıf haseye isabet eden maah2m men kıymetin. " '75 ini bulduğu takdir
de gayrimenkul en çok artbruım iizerine ihale edilecek. aksi takdirde en .son art-
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün miidcletle temdid edi
lerek 16/9/938 tarihine nsthyan Cumn. günii saat ıo dan 12 ye !k.mr gene dai
remizde ikinci açık arttır~ yapllaca.k ve bu ikinci arttırmada gayrimenlwl eıı 
çok arttıranın üzerine ihale edileceld:.r. 

Satış peşindir. Taliblerin arttırmaya girmezden evırel hisseye isa!>et eden n!ll
hammen kıymetin % 7" u nisbetindD pey akçesi veı:meleri veya milli bir l>an
kanın teminat mektubunu ibraz etme!eri Liz:ımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid tc.n viri~ tanzitiye ve telWiye resimleri 
ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 2JD senelik taviz bedrli mü.fteriye 
aiddir. 

2004 numaralı İ~a ve tflis kanunumm 126 mcı maddesinin f iiDcQ. fıhasmca. 
bu gayrimenkul üzerinde ıpotekli alacaklılar ile diğer alibdararun ve irüfait 
hakkı sahihlerinin bu hak!annı ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialannı. 

bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 giın içinde evrakı müsbitelerile bildirme
leri icab eder, aksi halde haldan taou sicilile sabit olmadıkça satq bede!inm 
paylaşmasından hariç kahıcaklan ve daha fnla maliimat -.ımat istiyaı1erin 

1/8/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundumlacak olan 
arttırma şartnamesile 934/2660 numaralı dosyuına müracaattan flin olunur. 

(4447) 

BON POSTA 

Tarihten sayfalar 
(Ba§tarafı 9 ncu sayfada.) 

büyük değildi. Onun .ruhu vatan kahra
manlarına hayrandı ve vatan uğurunda 
fedakirlık gösterenler için yazdığı kasi
delerde çok muvaffak oluyordu. 

Simonidil kendisine yapılan teklifi pa
ranın hatın için kabul etmişti. İki kar
deşi göklere çıkarmaya bir türlü gönlü 
razı olmuyordu. Onları Yunan mitoloji
sinde meşhur olan Kastor ve Pollüks kar
deşlere benzetti Kastor ve Pollüks, Jü
piterin bir koğu kuşu kılığına girerek. g-1-
:zel Leda ile sevi~csinden doğan ikiz
lerdL Birbirlerinden ayrılmazlardı. Kuv
vetli dosUuğun timsali sayılırlardı. 

Simonidis Olimp oyunları kazanan iki 
kardeşi unutuyor ve Yunan mitolojisinln 
meşhur ikizlerini anlatıyor, bu ba~is ü
%erindeki parlak tasvirler onun yeni ve 
mükemmel eserlerinden biri olarak mey
dana çıkıyordu. 

Kaside okunup ilerledikçe iki kardeşin 
yüzleı1indeki :memnunıiyetsiz1ik artıyor
du. 

Simonidis onu bitirdiği zaman paranın 
verilmesini .bakledi. Fakat verilmedi. 
Bunun Üze!'ine istemeye mecbur oldu. 

- Parayı git te Kastor ve Pollükc;ten 
iste! 

Dediler. 
- Niçin? 
- Çünkü sen burada bizden değil, on-

lardan bahse~! 
Simonidisin canı .sıkıldı. 
O sırada şairin efendisi Hipark öldü. 

O da Atinadan çıktı. Tesalyaya gitti. Far
salede Skopades isminde zengin bir adam 
onu evine misafir etti. Orada yaşama~a 
ve <Civarda küçük seyahatler yapmağa 

başladı. 

Bir gün Skopades bir .ziyafet vermişti. 
Köleler ve cariyeler şarkı söyliyer~k 
dansediyorl.ar; şiirler okunuyor; şarablar 
içiliyord11. Dakikaların değil, saatlerin 
bile nasıl geçtiği anlaşılmıyordu. 

Ziyafetin en hararetli zamanında kö
lelerden biri .şairin yanına yaklaştı: 

- İki yabancı gelmış, sizinle konuş
mak istiyorlar! 

Simonidisin canı sıkıldı. O anda kaCnc;ı 
ne kadar dolu ve canlı ıse vücudü onun 
tamamen tersine olarak çok yorgundu. 
Bulunduğu sedire derin ve tatlı bir tem
bellikle uzanmış; şarkıcıların, dansöz'le
İ"in hareketlerini gözlerile taldp ederken 
sağdan, so1dan söylenen fClsef e ve san':ıt 
babislerini de kaçırmıyordu. 

- İki yabancıyı buraya getirin! 
Diyecek oldu. Fakat bunu da doğru 

bulmadı. 

- Şimdi ge1irim1 
Dedi. 

-- --- -
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Satıt llinı 
lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 

Sündüs tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23168 ikraz numarasile borç alı· 
nan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmeme
sinden dolayı sattlmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından 11 n 
Ura kıymet takdir edilmiş olan Edirnekapıda Hacımuhiddin m11hallesinin Mubtu 
sokağında eski 16 yeni 20 mahallen 22 kapı numaralı sağı Gül hanım hanesl 
bahçesi, arkası bostan, solu arabacı İsmail hane ve bahçesi önü Muhtar sokalı 
ile çevrili bir bab hanenin evsaf ve mcsa hası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Yeni 22 numaralı medhald en girildikte içinde bir kuyu ile gömülil 
bir küpü bulunan tuğla döşeli bir ta~lık üzerinde bir mutfak, bir kömürlük ye 
bahçede bir kaç ağaç. 

Ve 22/1 numarıllı medhalden girildikt e zemini çimento bir antre, bir mutfak 
yeri, zemini tahta bir oda. 

Birinci kat: 22 numaranın üstünde bir sofa, bir oda, bir hela. 
22/l numaranın üstünde bir sofa üze rinde biri yüklü dolablı iki oda, bir hell. 

lkinoj, kat: Bir sofa üzerinde biri camekanlı üç oda zemini çinko bir tah~ 
tan ibarettir. 

Umumi evsafı: Binanın zemin kat bcd en duvarları kargir diğerleri ahşabdır, 
Elektrik tesisatı vardır. 
Mesahası: Tamamı 172 metre murabbaı olup bunun 67 metre murabbaı bina 

geri kalanı bahçedir. 
Yukarıda hudud, evsaf ve m~sahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık art

iırmaya konmuş olup 1.9.938 tarihine ra stlıyan Perşembe günü saat 10 dan 12 ye 
kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma be
deli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıra
nın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma on beş gün müddet le temdid edilerek 16.9.938 tarihine rast
lıyan Cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar gene dariemizde ikinci açık arttırması 
yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale 
edilecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya. girmezden evvel muhammen kı}'lDetin 
% 7,5 nisbetind.e pey akçe.si vermeleri veya milli bir bankanın teminat meklu• 
bunu ibraz etmelrri lazımdır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve telliliye resimleri ve 

vakıf iearesi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aiddir. 

2004 numanllı icra ve if1is kanununun 126 ncı maddesinin f üncü fıkrasınc1t 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alal'aklılar ile diğer alikadaranın ve irtifak 
hakkı sahib1erinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialanıu. 
bu ilfınm neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirme
leri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicillile sabit olmadıkça satı§ ibedeli.niıı 
pa)'laşmasından hariç kalacakları ve daha fazla mah1mat almak istiyenlerin 
1/8/9'38 tarilıinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olaD 

arttuma pftnamesile :935/493 numaralı dosyasına müraca.atlan ilin olunur .,2449 

Mllsabaka ile Mttterclm alınacaktır. 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

İdaremiz Neşriyat ve Reklim §Ubesi için Fransızcadan Türkçeye ve Türkçe
den Fransızcaya tercüme yapabilir muktedir bir mütercim müsabaka ile alına· 

caktır. 
İmtihan lB/7 /938 Salı günü saat 9 da ;lnhisarlar Umum :Müdürlüğü binasında 

yapılacaktır. 

1. - Türk olmak, 
2. - Yaşı 21 den aşağı olmamak, 
3. - Askerliğini cfili veya kısa hizme Uh yaproıj olmak veya tecil edilm.iı 

bulunmak:. 
4.. - Siyasi haklan sahih :ve hiisnü ah lak eshabmdan olmak, haysiyeti mUhll 

bir cürüm ve alelitlak alır hapis veya o derecede cezaya müstelzim bir fi\Ue 
mahkfun bulunmımık 

5. - 'l'aliblerin Türkçe ve Fraımr.ca iyi bilmesi, resml kitabete vlktf olup ba 
lisanların birinden Cfiierine doğru olarak sür" at ve kolaylıkla çevirebilmeleri 

Gene dalmıştı. Aradan ancak birlmç / 

d 
şarttır. 

akika g~mişti ki köle gene onun yanı-
na sokuldu: 

- İki yabancı sizinle hemen konuşmak 
için acele ediyorlar. ÇOk mühim bir şey
miş! Eğer birkaç dakika dııba gecik:rs<>
niz büyük bir felaket olabilirmiş! 

Simonidis isler istemez yerinden kalk
tı. Çepçevre direkli avlunun ortasındaki 
havuzun kenarından geçti. Kapıdan çık-
tı. Biraz ileride gerçekten birbirine çok 
benziyen ilci genç vardı. Kılıklarından da 
yabancı oldukları belli oluyordu. Şair Sl
monidis onlara doğru yürüyerek: 

Müsabaka mevzuu 
1. - İki sahifelik Türkçe bir nizamn~me veya idari rnevzua aid bir yazının 

Fransncay:a çevrilmesi. 
2. - :Fransızca bir rapordan iki sahifelik bir yazının Türkçeye çevrilmesi. 
Talbilerin en geç 18/7/938 Pazartesi günü saat ikiye kadar İdaremiz Memu-

rin .Şubesine müracaat etmelerL c4417• 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satmalma Komisyonundan: 

Eşyanın cinsi Mikdan Tasınlanan İlk teminatı EKSİLTMENİN 
tutan tarihi günü saati 
L.K. L. K. 

- Kimsiniz, :ne istiyorsunuz? Gü. Mil Öı:güdünde-
Dcmek için ağzını açtı. Fakat o saniye- ld hayvanat için 2 677 geyim 331.73 

de arkasında rnüdhiş bir gürültü oldu. No. nal 
25 00 15/7 /938 Cuma 10,30 4" 

Sanki yer sar.sıldı. Gü. muhafaza kara- 192 tane 2467.20 186 00 15/7 /938 Cuma 11 de 
Simonid.is hemen geriye döndü. Göz- 'kollan ıiçin oturak 

leri yuvalarından iırlıyaca.k gibi korka- :terazi 
rak birkaç adım geriye fırladı. Karşısın- 1 _ Yukarıda yanlı eşyanın göster.ilen gün •e saatlerinde açık eksiltmeled 
daki manzara oııwı tüylerini diken diken yapılacaktır. 
y:apm11tı: 'Bir.az önce coşkun bir neş'e i- 2 _ Şartname •e evsaf komisyondadu.Göriilel>ilir. 
çlnde çalkanan koca ev birdenbire yıkıl- a _ isteklilerin ,an ve saatinde ilk teminat makhuzlan ve Jwıurıi vell -
mış ve bic yığın taş ve toprak haline gel- .kalarile birlikte Galata EKİ lthalit gürnrüğii bİllUlllclaki komisyona gelme-
mişti. Bu yığmlarm Masından .§imdi inil- .leri. cC.. .3977. 
tiler duyuluyor ve bunlar da gittikçe ke- ------------------------------

Antalya Nafıa Müdürlüğünden: :sUiyordu. 

Simoııidis eğer bir iki dakika daha ore\
da kalsaydı .enkaz altında can vermiş oJa
calrtı. Bir taraftan ölenlere acırken diğer 
taraftan da hayatını o iki ecnebiye bo11c
lu olduğunu düşündü. Onlara teşek~ür 

etmek için biraz evvel bulundukları yere 
döndü. Fakat kimseyi göremedi. 

Derler ki onlar Kastor ile Pollüks imi~
ier ve böylelikle kendileri hakkında ya
:zılan kasideyi ödemişler! 
._......... ··--------* Diş TABiBi 4m-.... 

RAT}P TÜRKOGLV 
Sirkeci: V"ıynna oteli 'SlntSt. 

No. '26, Kat ı M herg(ln ~n 
eoara nu t• den 20 ye kadar 
hastalan kabal eder. , ______________ _, 

1.- Eksilt.meye konulan ij: Antalya Lise pavyonu üçüncü kısmı süıh1 tesilat 
ve döşeme kaplamaları vesair teferrüat inpatL Keşif ibedeli 15662 lira 5 kıırl.lf
tan mevcud tahsisat dahlinde 11500 liralık bsmı - vahidi fiatla -

.2. - Bu ıi§e aid prtnameler ve evrak :şunlardır. 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık işleri genel .p.rtnamesi. 
D. - Hususi ve fenni şartnameler ve li.hika. 
E. - KŞf cetvelleri 
G.- Proje. 
İstiyenler bu şartnamelerle evrakı Antalya Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
3. - Eksiltme 29/7 /938 tarihinden - Cuma - günü saat on ibirde Antalya Nafıa 

dairesinde ~ksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
4.- Eksiltme kapalı zarf usulile ve \'ahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 863 lira elli kuruş muvakkat te

minat vermeleri bundan başka aşağıdald ıvesikaları ha.iz plup getirmeleri IN
zıındır. 
Nafıa Vekaletinden alınmış yapı işlerine aid rnüteahhidlik vesikası, Ticaret O-

dası vesikası ve yaptığı işlere aid bonservisler. c4405l 



Türkiyenin en küçük adamlanndan 
en büyük adamma mektublar 

(1Ja.,taraf ı l inci sayfada). . . ., 
- Hatay işine bu kadar mı sevındınız · 

diyorum. .. .. ·n 
İçlerinden bir tanesi ... Kara gozlu, 1 -

ce yüzlü bir kız: .. _ 
- Sevinmez olur muyuz? .. Ataturku

müz orada Türkleri de yabancıların bo -
yunduruğundan kurtardı. diyor. 

- Peki böyle teşekkür mektubu yaz
mak nereden aklınıza geldi? diyorum. 
Hanginiz bunu ötekilere söyledi?. 

İçlerinde çelimsiz bir erkek çocuğu: 
- Hepimizin birden aklına geldi diyor. 

Gazetelerde Hataylıların çektiklerini o -
kuduk. Şimdi de yaptıkları bayramlan 
görüyoruz. Hepimiz görüyoruz.- Hepimiz 
seviniyoruz. Sonra aramızda konuşuyo -
ruz. 

- Ne konuşuyorsunuz? 
- Bu Atatürk çok büyük adam dtyo -

ruz. O olmasaydı, Hataylılar istiklile tta
vuşmazdı ... İşte aklımıza mektub yauuak 
böyle geliyor. 

Bir başkası, biraz sabırsızca bir deli
kanlı: 

- Bayan muharrir, diyor, kuzum bu 
rnektubları basacak mısınız, basmıyarnk 
mısınız?.. Basacaksanız bırakalım bura
ya, basmıyacaksanız bir başka gazeteye 
götürelim. Eğer o da basmazsa posta yok 
mu, posta ile göndeririz. Kendisine he-~ 
teşekkür ediyoruz, hem de söyliyecek so
zümüz var ... 

Büyük bir ciddiyetle konuşan ene1jik 
delikanlıya dönüyorum: 

- Basarız diyorum, telaş etme! Yalnız 
işin ne olduğunu anlıyahm. 

- Anlaşılacak i§ yok. Biz hepimiz bu 
sizin mahallenizin çocuklarıyız.. Hep ar
kadaşız ... Hatay kurtulunca aramızda ko
nuştuk. Atatürke mektub yazalun, orıa 
hem teşekkür edelim, hem ondan bazı 
şeyler istiyelim, dedik. 

Küçük bir kız: 
_ 0 ne isterse yapıyor diyor. Olmıya-

cak kahramanlıklar yapan Büyük Ata -
türk elbette bizim istedıgimizi de ya -
par ... İstediklerimizden haberi olursa, on
lar da oluverir. 

- Sizin istedikleriniz nelerdir? 
Herkesi susturan enerjik çocuk: 
- Bayan muharrir, al JU mektubları, 

oku, anlarsın diyor. 
Ve büyük bir azametle birbirinin <'şi 

olan kfığıdlara kurşun kalemile kargacık 
burgacık yazılarla yazılmış bir mektub 

yığınını önüme seriyor ... 
Laalettayin bir tanesını açıyorum ve 

okuyorum. 
Sevgili Atatürkümüze, d' 

b .. ı devam e ıDiye başJıyan ıncktu şoy e 

yor. .. le i dü • 
[Ben ibareyi ifadeyi ve cum Y 

'v 'b' onu buraya geçı-zeltmeden oldugu gı ı 

riyorum.] d w a 
.sev ·u Atatürk size Hatayı al ıgınız 

gı • . · babamı: -
çok teşekkür edenz. Sız bızım 

· ·-.ı: oımaz-
ıınız. Siz olma.saydınız, bız f1m•... . d' 

_,,J,..,.:ı! Şım ı 
dık Hatay ı.,. .. kalann elınuc-ı1aa· 

• "'"'9 VtlkUile ka-
Hataylılar çok ıevıiniyorlar, 
mı;tular. Bayram bile yapıyorlar. 

Size rok ricam var bu da: Sizin yat: -
> , .ı-

nızın içini görmek, kırk doku~n:.ı' .~~ .. -
tebin bahçesini büyütmek. Buyudu unı 
zaman tayyareci olmaktır~ Ö k 

Vecihi zbe 

Kırk dokuzuncu ilk okul beşimi 8ıntf 
Diğer mektublar da hemen, hemen bun

ların bir eşi, kırk dokuzuncu ilk ~kul be-
. . f H" .. D ·ralp ımzasmı ıımcı sını tan usnu emı 

~ kü' ..:;ı, de 
taşıyan bir mektubda gene bu 'W"": 
aklının ve dilinin yettiği k?.dar Atatur . .ke 
teşekkürlerini yolladıktan sonra fU di -
)eklerde bulunuyor: Bizim oturduğumu~ 
civarlarda kışın çok çamurlu, yazın ço 
tozlu sokaklar var emrediniz bunlara 
baksınlar. Mektebi~ çok güzeldir, fa~t 

k .. ""k'ur bir yanlışı var. Bahçesi çok uçu _ • .' 
Emrediniz büyütsünler .. Ben de büyudu
ğüm zaman uçak zabiti olayım.• 
Kırk ikinci ilk okul dördüncü sınıftan 

kkü l ri tek-Haki Ulutaş gene ayni teşe r e 
3 rar ettikten sonra Atatürkten Flor~a .a

ki köşklerini gezmek için müsaade ıstı -

yor. 
Bir başkası da şöyle bir .rnektub yazmış: 
• Ulu Önderimiz Hataydaki kardeşle -

rimizi kurtaf'dığınız için size nasıl te. • 

kk .. . . . b"Z-•yoruz Hele o ıe ur edeceğımızı ı ,,_ .. 
taıh haberi alır almaz seııincimdenk tı:.
redıim. Aklıma bu dil§ünceden btı§ a ır 
ıey gelmedi. Bütün eski pad~la_":-:.~
'rinde birer Atatürk olsaydı, şımdı u un 

"b" ar dünyada ay ve yıldızımız altın gı ı P -

Iıyacaktı. 
Küçücük bir dileğim: .. 
Bütün yıl okuduğumuzu yaz tatilındc 

unutmamak için yazlık bır okulun aç:ıl-

ması. 

K rk dördüncü ilk mekteb mezunu Kc-
1 d B- -k .. nan - soy adını okuyama ım. uyu o. -

dumuzun Hataya girişinden duyduğu se
vinci ve bunu başarana :karşı duyduğu 
-kranı arkadaşları gibi basit, ve çocuk 

rir lisanla fakat ne güzel ifade e~yor. l3u 
kii -k te bundan sonra Atatürkün mem
le:ıin bir çok yerlerinde Çocuk_ ı::sirg~-

K urumu şubelerinin açılması ıçın em-
me V 11 · · d retmesini rica ediyor: c e e erınız en 
öperim babacığım.• 

Diyerek mektubunu bitiryior. 
İkinci ilk mektebden Zeki G~ler de ay-

. lerı· yazdıktan sonra Ataturke: c Y :ı-
nı şey ~ 
şadığın yerleri görınege çok meraklı • 

yım.• k d 
Diye yazıyor. Ve böyle yazara on an 

b ıniisaadeyi istiyor galiba!. 
uKırk dördüncü mekteb beşinci sınıf tan 

Semahat Gülser de §U mE>.ktubu yazıyor: 
c Ulu Btı§kanımız Atatürk. . . • 
Hatayı.fa yaşıyan. karde~tenmızı lcur -

tararak ve istiklalle1'ine katıUJturarak bi
zim içimizde bm JÜkrGn uyandırdınız. Bu 
k dar zamandanberi esaret altında ya -

1~an karde§lerim'2i ku'!°r~"": için 
ok teıekkür ederiz. Ataturkumüzün her 
~aman sağlığını dileriz. Ulu Başkanımız 
bizi de ıubaylann içine katı§tırmak içirı 
kız sübay okulu açılmasını emretmenizi 
rica ederim. Saygılarımı suna.rıım. 

Semaha.t Gülser 
Kırk dördüncü beş 

Ve gene kırk dördüncü okulun mc -
zunlarından Nadide Pakova da ayni te -
şckkürleri yazdıktan sonra mektubunu 
şöyle bitiriyor: 

cBen büyüdüğüm vakit sübay o1up 
Türk yurdunu korumak istiyorum. BH -
nttn için de kız silbay okulu açılmasını di
liyorum. Siz olmıyacak gibi görünen, ak
lıma gelm.iyen şeylerıin hepsini başardı -
mz. Türk kızlarını da bu ~erefe ulaştın -
nız, saygılar.> 

Diyor. 
Ben bu mektubları gözder.. geçirirkf'.n 

çocuklar dikkatle yüzümü siizilyorlar. 
- Bu kadar çok mektubla, böyle cH -

leklerle Atatilrkü rahatsız etmek doğru 
mu? diyorum. Onun bin türlü başka ve 
mühim itleri var. 

Küçük delikanlı: cSen ne anlarsın de
mek istiyen• bir bakışla yüzQme bakı -
yor: Kısa ve kat't bir ifade ile: 

- Basacak mısınız, basmıyacak mısı -
nız? .. diyor. Biz karar verdik, bu mek -
tubları ona yollıyacağız... Siz basmaz -
sanız posta ile yollarız ... Yazılarımız gü
zel değil, okumak için Atatürk yorula -
cak, ona kıyamıyoruz! O okursa bütün is
tediklerimizi yapar ... Onun yapamıyacağı 
şey yoktur ... Hem de hepimizi düşünilr. 

Hepimizin babasıdır.' 
- Elçiye zeval yok diyorum. Mektub

larınız.ı basarız. 

* Evde bu mektubları tasnif ederken an
nesile beraber bize misafir gelen üç ya -
şındaki küçük Aynura: 

_ Aynur diyorum, bak bir takım ço -
cuklar geldi, Atatürke mektub yolluyor
lar, diyorum. Sen de bir şey yazmak iste
mez misin? .. Senden de selam koyalım 

mı? ... 
Küçük patikleri içindeki aYaklannı ar-

sız arsız kanapeye vurarak: 
_Selam yazma diyor, ben ona dargı -

nım .. 
Bunu o kadar ciddi bir tavırla söylü -

yor ki, hep gülüyoruz: 
_ Neden dargınsın, Aynur? diyorum. 
_ Ben onu çok seviyorum. Her gün 

csmini öpüyorum da bir kere bizim e-.ıi
~ize gelmedi. Bana elma getirmedi. 

_Neden Atatürkii çok aeviyorsun? di-

yorum. 
Güzel gözleri hayret doluyor: 
_ Atatürk elbette, diyor, Atatürk sc -

vilınez mi? 
Evet bütün Türk çocukları bir insiyak 

halinde onu seviyorlar. Tıpkı, analarım, 
babalarını sevdikleri gibi ... 

Küçük Aynur büyük bir hayretle; 
_ Atatürk sevilmez mi? 
Diye sorarken bu sevginın canlı bir sem 

bolü gibi ... 
Ben bunu düşünürken, o hala: 
_ Seviyorum, seviyorum ama bize gel

meden barışmam. Selim yaµıa diyoı:'. 
Suad Dervis 

on rada ir a kan 
konferansı toplanıyor 

(BO§tarafı 1 inci sayfada) 
esaslarının kurulmasını temin maksad~le 
alakadar nezaretler erkanından müte -
şekkil hususi bir komisyon tarafından 
yapılan tedkikler hayli iler!emiştir. 

Casuslar İngiliz ve Fransız müdafaa 
planlarını elde etmişler 

Komisyonnn tavsiyesi üzerine Londra
da bir konferansın toplanması derpiş e
dilmektedir. Bu konferansa Türkiye ta -
rafından kıymetli bir iktısadcı olar. 
Başvekil Celal Bayarın, Romanya mali
ye nazırı Kostantineskonun, Macar taş
vekili İmredinin, Çekoslovakya başvek.ili 
Hodzanın, Yugosla'\-ya basvekili Stoyafü
noviçin ve Yunanistan ba~e1dli Metak -
sasın davet edileceği söylenmektedir. 

İngiliz başvekili Çemberi.aynin riyase
ti altında toplanması muhtemel olan bu 
konferansta, hariciye naZlrı ~e Fran
sayı temsil edecektir. 
logiltere yeni anlaşmalar yapacak 

Londra 13 (Hususi) - Salihiyet!ar 
mahfellerden alınan habeılere göre, hü -
kiimet, orta ve cenubi Avrupa devletle
rile iki taraflı iktısadi anlı:ışmalar yap -
mağı derpiş etmektedir. 

Bu anlaşmalar, son defa Türkiye He 
aktedilen anlaşmanın benzeri olacal:t.r. 
Hükumetin bu tasavvuru, Almanyanın 

Balkan devletlerlle olan iktısadi müna -
sebetlerini zayıflatmağı kat'iyyen istih· 
daf etm:emektedir. 

(B~taruf\ 1 inci •ay/ada' 
larını yazınakfa ve şu taf silah vermekte
dir: 

Ecnebi casusların, İngiliz ve Fransız 
müdafaa plinlannm esrarına vakıf bu -
lundukları meydana çıkarılmıştır. Casus
ların faaliyette bulundukları haberi ılk, 
Viktoryadan Pariste Senlizar garına 'gön
derilen iki valizle ortaya atılmıştır. Va -
lizler muhafaza altına alınını§tır. Bu va
lizlerde, bir dünya harbine kolaylıkla se -
bebiyet verecek vesikalar bulunmakta 
idi. 

İngiltere de, Amerika da meydana çı -
karılan genif casus te§kilitının merkE::zi 
olmuştur. 

Fransız polisinin iddir.sına göre, İngi
liz başvekaietinin yaltınlarmda yerleş -
mi§ olan Alman casusluk teşkilatına men 
ıub 18 ki§i de yakalanmıştır. Fransız em-

ingiltereye yeni harb 
gemileri sipariş ediliyor 

(Baftarafı ı inci •1/ftıda) 
İngiltereye ısmarlanacak harb gemile
ri için temaslar yapacak olan Milli 
Müdafa Vekaleti Deniz Müsteşarı Al-

Hani ya spor mertlik, bay Said Halman ve Deniz Fen Şubesi 
Centilmenlik Y8 kadirŞİOISbk Müdürü Yarbay Rıza Yener dün gece 

Semplon e.kspresile Berline hareket et-
aşıl ardı ? mişlerdir. Sirkeci istasyonunda deniz 

(Baş tarafı 1 inci sayfadaJ komutanı ve birç<>k sübaylar tarafın-
duğunu gördüğüm yerde !>ıyah blr levha dan uğurlanan deniz müsteşarı Albay 
üzerinde şöyle bir y.azı vardı: Said Ha1man, trenin hareketinden ev-

cBeşiktaş jimnastik klübü stadl>. vel kendisile görüşen bir muharririmi-

niyeti umumiyesi, gizli servıs ile birlik1e, 
Ncvyork müddeiumumisıne verilmek ü • 
zere bir rapor hazırlamıştır. Ve bu ra • 
porları İfigiltere hükUmeti muhakkak sır 
rette ve er geç mütalea etmelidir. 

Mahud valizler, şimdi gümrük müdü • 
riyetinde ayrı bir odada ve sıkı bir mu
hafaza altında pulundurulmaktadır. 

Paris polW, valizlerin sahibi olduk12-
rını beyan eden kadınla erkeği tesbit f:L• 

miştir. Yakalanmaları da gün meselesı • 
dir. Bunların Londrayı terketmednc:crl 
muhakkaktır. Kadınla erkek, izlerini kay

betmek için Londranın büyük otellerin -
den birinde oturduklarını söyliyerek po-

lise yanlış adres vermişlerdir ve o!ele 
müracaat eden polislere, bu isimde hiç 
bir müşterinin gelmediği cevabı verilmiş
tir. 

İzmir turistik şehir 
olabilir mi, olamaz mı? 

(&,tarafı l inci sayfada) 
le muharririni çok iyi tanırım. İz.miri 
tanıdığını da biliyorum. Makaleden, 
memlekette uzun müddet yaşamak, ta
nımak için kafi olmadığını, tedkik !A
zım olduğunu anladım. 

cİzmirin turistik bir şehir olamaması 
~ebebleri harabisidir• deniliyor. Fakat 
İz.mirin Cumhwiyet devri içinde yara
Jı:ınnı tedavi etmekte ve sür'atle umra
na kavuşmakta olduğu nazarı dikkate 
alınmıyor. Şerefin ismini taşıyan levhayı gönül - ze seyahati etrafında şunları söylemiş

lerinden kopan bir sevgi ile stadın kapısıl tir: İzmirin bazı kırlarının ağaçsız olma
na yerleştirenler, bugün, titremeden, c- Almanyaya ismarladığımız 2 de- SJ, telafi ediJemiyecek kusur değildir. 
kendilerine o sahayı nihayet canını ve - nizaltı gemisinin 23 temmuzda yapıla- İzmirin müsaid iklimi, ağaç yetiştir
rerek temin eden, hatt~ Beşiktaşı spor cak olan denize indirilme merasiminde mekte rekabet kabul etmez. Nitekim 
çerçevesi içine sokan eski arkadaşlarının hazır bulunmak üzere Berline gid?yo- birkaç senedenberi Kadüekaleden baş .. 
ruhunun karşısında muazzab olmadan, ruz. Berlinden sonra Londraya gidecek !anarak sessiz ve sadasız bir ağaçlanma 
kalblerilc verdikleri ismi ellerile yo~c et- ve yeni ısmarlanacak harb gemileri i- programı tatbik edilmektedir. Ve iki 
tiler. Mütareke seneleri geJinciye kadar çin tedkikler yapacağız. Yarbay Zeki üç sene içinde bunun feyizli neticele
Beşiktaşın futbolü var mı idi, yok mu idi. Işın, Yarbay Sadık, inşaiye yüzbaşısı rini herkes görecektir. 

belli bile değildi. Ata ve Cemil Ersu birkaç gün sonra İzmiri sıcak memleket saymak işine 
O devirde birinci ligde Galatasaray, Fe- hareket ederek Londrada bize iltihak gelince; bu bilhassa İzmirdc ikamet et

nerbahçe, Altınordu, Anadolu, Süley - edeceklerdir. Seyahatimizin ne kadar miş olanların söyliyebileceği söz değil-
maniye, İdman Yurdu klüblerl bulunu- süreceği belli değildir.• dir. Çünkü İzmirin kışı oldukca kuv-
yordu. - vetlidir ve kendisini hissettirdıği gün-

Bugün jimnastik khibil faminl ta- Beşiktaşlllar diyorlar ki: "Hayır, ]er vardır. 
şıyan Beşiktaş iktncf ligde kendi yağile buau yapanlar llizden degwUdirler? 
kavrulan silik bir klübdü. Her memleketin ve meselfı İstanbu-

Nişantaşlar, Darüşşafakalar, Vefalar (BGftarGfl 1 ind •11/ada) lun veya Avrupa şehirlerinin yaz mev• 
arasında bile kendini gösteremiyordu. timiz olan ·kadir bilir:t likle taban taba- siminde geçirdikleri üç şiddetli sıcalC 

İşte o Beşiktaşı, bugünkü Beşiktaş ya- na zıddır. gün sayılabilir. İzmirde de bunlar ni-
pan merhum Şerefti. Daha açık konuşalım: Türkiyenin belli hayet onu geçmez. Aradaki fark, İzmi• 

TeşkilAtta vazife aldı. Klübünü birinci başlı klüblerinden, ve disiplinli çalışma- rin sıcak memleket olmasına kafi mi• 
lige sokmak için uğraştı, didindi ve mu- ları ile sevdiğimiz spor yurdlanndan Be- dir~ 
vaffak ta oldu. şikta§ klübünün yeni heyeti idaresi, spor 

t ih "mız' de e · astı b' ka İz.mirden daha sıcak olan Yunanis-Şeref gözünü hiç bir şeyden eııirgemi - ar 1 şıne r anmıyan, ır -
rar Ve"""'• bulunuyor Bı'r '-arar k' 1-- fanın, İtalyanın, ve Cenubi Fransanın yen bir idareci idi. Takımını birinci lige • ......,.. · A ı, eı.1t-
diyyeıı Be'"ı..ta~ klübu"'nu"n sı"cilı'nde ka turist memleketi olmalanna ı'tır· az edi~ sokmuf, muhtelit takımlara oyuncu vr:r- ~ Y • P-

miş, ve bugünkü Beşiktaşın sahasını da, kara bir leke gibi duracak. miyor da hinterlindında yalnız en meş. 
mevkimi de hazırlamakta arkadaşlarma Bu .karar nedir?_ Yüreğimiz sızlıya aız- hurları yirmi beşi geçen antikitelee 

lıya hemen haber verelim ki, bu karar, gibi büyük hazineler ve çok şairane önayak olmU§tu... lA ~ 
1912 Stokholm olimpiyadında Frsn _ klübü uğruna canını feda eden, (Beşik - yay lar ve bakir ormanlar, en güze. 

saya 5000 metre koşuyu kazandıran meş- ta§) m siyah - beyaz rengini bütün Tür- ve muhtelif şifa hassaları mücerreti 
bur atlet Jan Bouen, 1914 de patlıyan kiyeye tanıtan ve bu uğurda klübüne bir kaynaklar yattığı halde İzınire bu maz.. 
harbin llk kurbanı olr •.. ştur. de kendi ismile yadolunur stad temin e- hariyetin kıskanılmasını hayretle ka11-
Şimdi Pariste Jan Bouen namında bir den hakiki ve temiz sporcu Şerefin ismi- şıladım.> 

stadyom vardır. Her sene Jan Bouen ku- ni bu staddan silmek fecaatidir .. 
pası namile bir takım resmi müsabakalar Havsalam almıyor, mantığım kabul et
tertib edilir. Beşiktaşlılar kendileri için miyor. Beşiktaş idare heyetini teşkil e -
canını vermiş olan Şerefin ismini bir yı- den gençler, hangi zihniyetin tesiri altın
ğın toprak ve bir taş parçası üzerinde bi- da ve nasıl olur da vicdanları sızlamadan 
le çok gördüler. en küçük bir azab bile duymadan, kılla-

Hani; spor merdlik, centilmenlik, ka _ rı bile kıpırdamadan cŞeref stadı olma -
dirşinaslık a§llar ve gôya öğretirdi? sın!. diye rey verebilirler?. 
Stadın kapısından Şerefin ismini kal- (Şeref stadı) babalannın his mülkü, 

dırmak için şerefli bir karar verdiklerini oraya §Crefli ismi konan, (Şeref) ecir u
sananlar bunun aksini .ne güzel isbat et- §aklan mıdır ki, parmaklarının ucu ile 

· ld ı o levhayı yerinden kaldırmak cesaretinı" mış o u ar .... 
·-------- gösteriyor ve acı blr kadir bilmemezlik 

1 

Sarışın kadınla çocukları 
nasıl öldürüldü ? 

saygı duymamazlık ile böyle bir işe gi-
rişiyorlar?. 

* (Bq tarafı 1 tnei sayfada) Beşiktaşın hAiis evladları bu karardan 

Amerikah tayyareci 
bu akşam Nevyorkta 

Mosk.ova 13 (Hususi) - Bu sabah Y~ 
kutzka vasıl olan Amerıkalı tayyareci 
Hughes kısa bir tevakkuftan sonra tek· 
rar yola çıkmıştır. Tayyare timdi Alas 4 

kaya doğru uçmaktadır. 
Hava ıartlarının fena olmasına rağ • 

men Hughes yoluna devam edecekt;r. 
Kendisinln yann akşam Nevyorka mu • 
vasalatı beklenmektedir. 

Nevyork 13 (A.A.) - Anadirden ha • 
reket eden Hughes saat 21 de Fairbankı::
dan 830 mil mesafede ve Behreng boAa4 
zını geçmek üzere bulunuj'ordu. Vet'di~ 
telsizde her şeyin yolunda &ittiğini bil • 

ğını, kadın ve çocuklann cesedlerfnin ziyadesile müteessirdirler. Yıllardır mü
Malatyada toprak altından çıkanld!ğmı essesenin başkanlığını yapm.l§ olan Ah _ 
dünkü nüshamızda yazmıştık. dülkadfr bile klübünden ayrılmak mec _ 

Dün emniyet müdürlüğüne gelen lıir buriyetinde kalmıştır. Konuştuğum Be _ ==================~ 
telgrafa nazaran cesedler, Ali Rızant'.l e- şiktaşlılar, izzeti nefislerine, haysiyetle _ 
vinin toprak zeminli bir odası içinde b'r rine en ağır darbeyi yemiş, cemiyet hu
metre derinlilindeki bir çukur içindPn zurunda en büyiik kabahati işlemiş suçlu
çıkarılmışlardır. Çdcukların iple boğul- lar gibi başlan önde, kısık sesleri ile: 
duklarına dair bazı em.areier mevcud ol- - Hayır, biz böyle bir günahı işliyenıe
makla beraber daha henüz ölümlerinin yiz, bunu yapanlar bizden değildirler! .. 

dirmiştir. 

kat'i şekli tesbit edilememiştir. Bugün, diye çırpınıyorlar. 
yarın, Malatyadan gelecek olan rapordA * 
Yanolanın ve çocuklann nE: tekilde öl - . Hakikat meydandadır: Beşiktaş idare 
dürüldüğüne dair .kat'f maltimatın bil - .heyeti, yanlış bir zihniyetin tesirile, yan
Qjrlleceğine ihtimal verilmektedir. llf bir yola sapmış bulunuyor. En büyük 

meziyet, hatayı anlamak ve kabul etm 
tir. Onun için, bu karan verenler, ya -
tıklan hatayı bir an evvel kabul edip tt._ 
rnizliyecek olurlarsa, merdlik gene onlar
da kalacaktır. 

- Anlamadım. Fakat hatamı da dü -
zelttim .. demek, küçüklük değil, bilfık:s 
nefis ferağatinin, asaletin en büyüğüd;.ir. 

Baylar, Şeref stadı, hep o şerefli ismile 
kalmalıdır. Başka türlü olmasına imkAn 
yoktur. 
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Birinci Mis Hermion, c.ynadaki genç, Kızından cevab çıkmayınca içine hir 
güzel hayalini son bir defa daha süzdü. şübhc geldi. Acaba birdenbire ağtr mı 
Evin en üst kalındaki karmakarışık oda- 1 söylemişti, se:sini büsbütün tatlılaş!ırdı · 
sının kapısını hızla çekti. Merdivenleri - Hakkım yok mu yavrum? 
güm güm, iki iki atlıya atlıya alt kata Genç kız birdenbire bir kahkaha ata-
indı Ayni gürültü ile babasının odasına rak yerinden fırladı: 
daldı. Kibar yüzlü, tertemiz giyili, orta - Meğer sen ne de güze.ı konfer.~ns ve-
yaşh baba oturmuş yazı yazıyordu: riyormuşsun baba_cığım. lnsa,? dun:~ya 

_ Ne 0 kızım hayrola! dcmiye kalma- iki kere gelmez. Elımde iken egleneceg • r.ı. 
dı. Mis Hermio~ yazıhaneye uzandı. Te- Ve kalktı, kapıyı cşarrrkh diye kapa-
lefonu aldı. yıp, odasına çıktı. Beş dakika sonra yuka-

- Yavaş yavrum, kağıdlarımı devire... .rıdan dans tıaval~rı. ge!i~oröu. Aşa~.ı~~ ~.a 
Adamcağızın sözü ağzında kaldı. Sade baba, başını ellerının ıçıne almış duşunu-

kağıdlar değil. bir yığın mektubla iki ki- yordu. Bu kızın böyle olması için ne ~·ap-
tab da yere saçılmıştı. Birinci Mis Her- mış, neyi esirgemişti? Mürebbiyeler mi 
mion telefonda kendisine taksi çağırmak- tutmamıştı? En iyi mekteblerde mi o'ku•-
la meşguldü, hiç oralı olmadı. Baba, eği- mamıştı? Köle gibi çalışıp her istediğirıi 
lip kağıdlannı topladı. Koltuğuna geçe- yerine mi getirmemişti? Cemiyet içiı-:.de 
mıyeceği için yandaki iskemleye ilişive- bu kadar iyi bir mevkii olan çalışkan bir 
reyim dedi. Pantalonu çikolataya bulan- babanın böyle avare, züppe bir kızı olsurl? 
dı. Çünkü, eline geçeni bu odaya saçmak Ah bari aklı kısa, yüreği yufka, bekarlık. 
birinci Mis Hermion'un Adetiydi. Bir g-.in 1 canına yetmiş bir delikanlı çıksa da ... Na-
evYel de çik:olata kutusunu o iskemıe- 1i!e o bile böylesini zor isterdL 
nin üstüne atıvermişti. Telefonu bırakıp * 
ta babasının o halini görünce gülmekten Aradan üç gün geçti. Simondan (Her-
katıldı: mion) a bir telefon. İkinci fırsatı bekle-

- Olur şey değilsin babacığım! Otur- mekten bezen delikanlı, ·sevdiği genç kızı 
mak için buldun buldun da burasını mı _ Anla§ıldı gene bozuk pcırcın yok! şehrin en kibar gazinosuna çağırıyordu. 
buldun? Bırak şimdi onu, sonra temiz- Bu davete giden Mis Hermion gene ikin 
lersin, bak, ben geç kalıyorum. altın gibi bir kızdı. Konuşmasında, dan- cisi idi. Yani o şımarık, gürültücü kıza 

setmesinde, sofrada oturuşunda genç kız- 1 k · - Anlaşıldı, gene bozuk paran yok. hiç benzemiyen ağır baş ı, çe ıngen, 11az-
Al ışte ... Acaba beni de kendin gibi sık lara mahsus öyle sevimli biı çekingenlik, lı, nazik kızcağız ... O kadar ki bu da\·pt
sık otomobile mi biniyor sanıyorsun? Ne öyle tatlı bir şenlik vardır ki hayran olmcı lerin daha üçüncüsünde Simon ona: 

dık kimse kalmadı. Hele genç Simon 1 a· ~ kadar da çok pudralanmışsın. Ne o gene - Hermion, dedi seni nası sev ıgım-
mi toplantıya yoksa ... Bir akşamcık ol- - tanıdığı serbest, züppe, hoppa kı~larm den eminsin. Ömrümün sonuna kadar da 
sun benimle evde kalsan ne olur yav- birine benzemediği için - onu adeta in- böyle seveceğim. Ayda yüz elli lira alı
rum? sanların üstünde bir mahluk saydı. Çek.i- yorum. Çok bir şey değil ama mühendıs-

- Geçen akşam kaldım ya ... Oh benim nerek dans teklif etti utanarak konuştu. liğin önü açıktır. Senin için canla başla 
şeker babacığım şu mantomu da lütfen Ayrılacakları vakit t~: cSize evinize kn- çalışırım. Benimle evlenır misin? 
tutuver de ... Allaha ısmarladık. dar arkadaşlık edeyim> demek için can - Ben de seni seviyorum Simon, ev-

Gene ev yerinden oynuyormu§ gibi bir attığı halde diyemedi. Bereket ev sahibi- lenirim ama önce babamdan izin alma-
patırtı. Kapılar kapandı. Birinci Mis HPr- ne .. · O: lısın. 
mion evli arkadaşlarından birinin dav~- - Simoncuğum, Hermion da sizin ta- * 
tine gitti. rafta oturuyor. Yalnız başına dönemez. Delikanlı hemen ertesi gün cya redd~-* Sen götürür müsün? dedi de, bu bulun- dilirsem• diye bin korku geçirerek genç 

İkınci Mis Hermion da ayni akşam, ev- maz fırsatın kaçmasına mani oldu. Oto- kızı babasından istemeye koştu. Artık 
li bir arkadaşına davetliydi. Taksiden in- mobilde şuradan buradan konuştular. babanın sevincini görmc~·in. İki erkek 
di. Merdivenleri ağır ağır çıktı. Kapıyı Hermion'un evine gelince delikanlıyıt her mesele üstünde tam tertib anla;ıtık
çalmadı. Çünkü çalıp ta bekliyen başka nasılsa bir cesaret geldi: ları sırada Mis Hermion üst kattaki oda-
bir da\·etli, genç, yakışıklı bir delikanlı - Sizi arasıra ziyaret etmeme müsaa- sından indi. Ne öyle pek gürültü ile, ne 
vardı. İçeriye onunla girdiler. de eder misiniz? diye kekeledi. de pek ağır ağır ... Neş'esi aştkardı, fabt 

Ev sahibleri ikisini birden karşıladılar. * delice değil. Oda kapısını hızla fakat gü-
Hermiona: · Bilmem bu sevimli ikinci Mis Herıni- rültüsüz açtı ve kendisini çılgınca seven 

- Çağırdık ama geceleri yalnız çık- onun birinci Mis Hermiondan başkası 'Jl- iki erkeğin yanına koştu. Bu giren ne bi-
mazsın diye de üzüldük dediler. madığını söylersem ne dersiniz? Eğer rinci, ne de ikinci Mis Hermiondu. İkisi-

Sonra onu öbür misafirlerle ve birlikte aklınıza bir mucizenin onu birdenbire nin birbirine karışarak yarattığı ye111 ve 
içeri girdiği genç, yakışıklı delikanlı ile değiştirip bu hale koyduğu geldiyse he- ikisinden de sevimli bir mahlüktu. 
tanıştırdılar. men ertesi günkü vak'ayı anlatayım da Bu, daima böyledir. Babalar kızlarının 

- Simon! şübheniz yatışsın. bir cebhesini, delikanlılar sevdikleı:inin 
- Hermion! O gün baba, kızile biraz ciddi konuş- öbür cebhesini görürler. Bu iki cehhc 
- Bir şey içmez misin Hermion! maya karar vermişti: birle~tikten sonra ortaya çıkan yepyeni 
- Hayır, mersi, daha ıçki tatmadım. - Yavrucuğum, dedi, yirmi yaşına gir- genç kadını tan~mak ta kocaya düşer. 
Ev sahibi karı koca zaten pek saygı din. Biraz ağır başlı olmaya çalış. Aktın, 

duydukları genç kıza büsbütün takdirle fikrin hep eğlencede ... Halbuki artık ev· 
baktılar. Sonra bu eşsiz kıza uymıyanı lenme çağında sayılırsın. Bu halinle seni 
var mı diye, hepsi de kibar ailelerden se- kim alır? Doğru ... Kabahat biraz da be
çilmiş, misafirlerini endişe ile gözden nim. Annen küçükken öldü diye seni faz
geçirdiler. la şımarttım ama sen de gün günden !yi 

İkinci Mis Hermion doğrusu gerçekten olacağına hoppalaşıyorsun. 

I Son Poata'nın edebi tefrlkaaı : 20 1 

v 

BABA -OGUL 
YAZAN: SUAD DERViŞ 

Feriha bütün genclerle olduğu gibi 
Halidle olan münasebetinde de arala
rına geniş bir mesafe koyuyor, ve ona 
bir anne şefkati ile hitab ediyor.. ona 
ela çocuğu imiş gibi muamele ediyordu. 

Aralarında bulunduğu zamanlarda 
bile onlardan uzak, onlara yabancı ve 
kendi aleminde bir hali vardı. 

Tıbkı suyun içine düşmüş bir taş 
parçası gibi idi. Bir parça bile onlarla 
karışmıyordu. 

Tanışhkları gündenberi Halidi işgal 
eden bir tek düşünce vardı: Feriha ... 
i,erih:ıyı umulmaz bir inadla düşünü
yordu. 

Gece bütün dedikoduların hilafında 
olarak metresile değil, Ermeni bir :ma
damın evinde pansiyoner olduğu oda
sında elektriği söndürüp yatağına u
zandığı zaman odasının karanlığı için
ae Ferihayı düşünüyordu. 

Onun gözlerini, onun ince vücudü
nün çizgilerini, onun dolgun dudakla
rını ve Sfenks alnı gibi şahsiyetini için 
de saklıyan alnını düşünüyordu. 

Maltepede bir köşkte bu yeşil gözlü. 
1'.adının yaşamakta bulunması, evet 
Ferihanın d~nyada mevcud olınası o
nun geceleri uykusunu kaçırmağa ka
fi geliyordu. 

Onunla hiçbir münasebeti yoktu ve 
belli idi ki Feriha onunla hiçbir müna
sebet yapmağı bir an bile düşünrniye
cek. 

Ferihanın bütün bu gibi şeylerden 
hevesini almış, böyle şeylere iştihası 

kalmamış uslu bir h~li var ... 
Ölen kocasına hala sadı~tır!.. Kim 

bılir nedir? ... 

• Onlar geleli yirmi dakika kadar ol-
muştu. Feriha bu gürültü içinden sıy
rılmak için bir bahane düşünüyordu. 

Onları i~gal eder görünmeden ve niha
} et bu bahaneyi buldu. 

Ve Halid henüz ona bir söz söyleme
ğe vakit bulmadan, onunla bir muha
vereye girişemeden evvel ayağa kalk
mnj: 

- Çocuklar size bir çay hazırlata-

' YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Sarısm kadm , 
Çeviren: İsmet Huhisi 

yım! diye içeri girmişti. 
O içeri girer girmez Cahide: 
- Oh, şükürler olsun! diye gülmeğe 

caşlamıştı. I Ablanın yanında bir mek
tt?b çocuğu gibi oluyorum. Onun bir 
rı1ekteb müdürü gibi bir hali var, değil 
mi? ... Çok nazik, çok müsamahakar a-
ma .. . 

- A, öyle söyleme! diyordu. Onu 
pek adrnire ediyorum. Ne gentille ka
dın ama toute a fa it, şeker ... 

Halid içini çekti: 
- Ben kendisinin hayranıyım, dedi. 
Nimet: 
- Alnında ne serenitc var, diyordu. 

Sakın alelade insan değil, bir 
< Sainte,. ... Yüzünün bütün çizgilerin
de cBautc», cCou~eur•, cİndulgence• 
ve cToute a fait charmante» bir kadın. 

Ekrem biraz Cahidenin fikrindeydi: 
- Doğrusu ben de rahat nefes al

dım, diyordu. Havası ağır bir insan. 
Hüsameddin müdafaa etti: 
- 1Ne yapsın .. bizimle beraber az

sın, saçma söylesin, gürültü edip, ba
ğırıp çağırsın mı? .. :o zaman da genç 
görünmek için hoppalık yapıyor, diye 
tenkid ederdin. 

Halid atıldı: 
- İhtiyar değil ya!.. 
- Hayır .. fakat zannederim otuzu-

nu biraz geçmiş olmalı. 
Leyla, Güler'e iordu: 

·· ıerin -f .. ırıor 
par ıı ·rı· size 

şaı 

J ı e 

COTY R u J u 
ve 

tava iye 
ediyor 

Yazın insan kendini daha 
kolayllkla iişiitiir 1 

Nezle 

Başağrısı 

Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz. 

Ba Dk tebllke aıametlerbd glrlr girmez derllal 

Almak lbımdır. 
NEVROZIN soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına mani olmakla 

beraber botun ıztırnhlan da dindirir. lcabında gOnde S kaşe alınabilir. 

ismine dikkat, taklldlerlnden sakınınız, ve Nevrozln rerl•• 
ba,ka bir marka verirlerse •lddetle reddediniz. 

- Kırk iki yaşında var diyorsun, de
ğil mi? 

Bütün erkekler hep bir ağızdan iti
raz ettiler: 

- Mümkün mü?... Olmıyacak şey 
söylüyorsunuz .. ancak yirmi sekiz ile 
otuz iki arasında varsa var ... 

Güler'in yüzü kızarmıştı: 
- Ablam kırk iki yaşında vardır, 

dedi. Kendisi de saklamaz. İsterseniz 
döndüğü zaman kendisine soralım. 

Tekinalp: 
- Doğrusu birçok yirmi yaşındaki 

genç kızlara tercih edilecek kadar taze 
ve güzel; dedi. 

Cemil: 
- Benim annem kırk ikisinde. Fe-

riha hanım onun pekala kızı olabilir. 
Diye ilave etti. 
Halid onun gittiği tarafa bakıyordu. 
- HarikuJade güzel bir kadın; diye 

mırıldandı. insan dört beş kere görse a
~ık olmaktan kendini alamıyacak ... 

Güler, yerde, havuzun başında otu
ruyordu. Eline bir çakıl taşı almıştı. 
Onu, suyun üzerine çıkmış olan bir 
kırmızı balığın üstüne hiddetle fıriat
\ı. Fatma: 

- Bu Feriha hanımın aleyhinde bir 
şey diye güldü. Senin ihtiyar kadınla
ra karşı olan z8fın meşhurdur. Bu Fe
riha hanımın lehinde bir söz değil, 

Güler gülüyordu. Halid: 

- Bu ihtiyarlara aşıklığı da nere
den çıkardınız? diyordu. 

Tekinalp: 
- Dünya biliyor, diyordu, meşhur· 

sun. Zaten bizi onun için evine çağır
mıyorsun ya! 

- Hem de ön dişleri altın1111f. 
- Canım bizim pansiyonun madamı 

o ... 
- Seninle Beyazıd yangın kulesi .. 

nin dibinde kavga ediyormuş... Dört 
gün seni orada beklemiş. 

- Kadına aylığı vermemiştim iki 
ay. Gece o uyuduktan sonra geliyor
dum. Sabahleyin daha o uyanmadan 
sokağa uğruyordum. Beni evde yaka
lıyamaymca fakülteye gelıniş. 

Cemil: 
- Te'vil ediyorsun ama nafile, dedL 

Yurdda bile herkesin ağzında bu hika
ye. Sen ihtiyar bir kadın seviyormuıı
sun. 

Ekrem: 
- Hem de ön dişleri altından. 
Halid omuzlarını silkti: 
- Öyle de olsa ne olur? dedi. İçiniz

de nişanlım mı var.. sevgilim mi? ..• 
Yoksa birinize aşk, sadakat mi vldet· 
tim? Bırakın kafamı rahat... Kırk beş 
yaşında imiş; ön dişleri altınmış ..• Oh .. 
oh, benim kabulüm .. -gönül kimi sever· 
se güzel odur. 

(Arkut nr) 
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AZRA • 
1 L Devlet kapısında elli yıl 

Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Yasan: Veda4 'D'rfl 
A A 

Prens N8zım Abadın ıztırabı 
Marangoz kapıdan çıkar çıkmaz sarıklı maarif müdürü 
arkasından koşmuş: " Bizim koltuk ile yazıhane diğer 
izanınkinden yüksek ve geniş olsun!,, diye tenbih etmişi 

c.Kleopatra•nın yurdunun cKazino:o 
ismini verdiği saha, dünyanın en büyük 
bir otelini, beş bin kişi alan pJajlarile, 
iki bin kişi sığan sinemalarile, muaz
zam dans mahallerile taşıyan başlı ba
şına bir koloni. Bu Mısır sınırları için
de müstakil bir cİsviçre cumhuriye
ti» ni çok andırıyor. Avrupanın en bü
yük müesseseleri, zannetmem ki her 
bakımdan İskenderiyenin bu muhte
~em misafir ve eğlence sarayının ön sa
iına geçebilsin. Buralarda, beyaz enta
rili, kırmızı kuşaklı cBerberi» lerin en 
usta Avrupa garsonlarına taş çıkarta
cak kadar muvaffak hizmetleri, fraklı 
garsonlar arasında, manzaraya belki 
c";e daha güzel bir renk veriyor. 

Dört yanımız, her milletin milyoner
lerini tanıtmıya yardım eden bir insan 
sergisi sanki. Mısırlı milyonerlerin kır-

Huzurlarında, izinsiz oturmadığım • 

l
dan dolayı Said paşanın taltifkar mu
ahazesi ile izinsiz oturduğumdan dola
yı Abdurrahman paşanın hiddet etme

( si, maksad ve gaye itibarile birbirinin 
· ayni olan hareketlerdir. Her ikisi de 
beni, kendi terbiye telakkilerine göre 
yetiştirmek istemişler, bu pederane e
mel ve maksadla halisane hareket et
mişlerdi. 

Esasen, ben babamın yanında bile, 
bir d"efa olsun izinsiz oturduğumu ha

r tırlamıyorum. 

sağıma enfiye kutusunu, soluma da 
burun mendilimi koyarım, sen dediği
mi yap, cevabını verdi. 

Marangoza: 
- Onun istediği gibi yap, sonra ka

bul etmez! deyip ayrıldım. 
Birkaç gün sonra koltuklarla yazıha

neler geldi. Müdürün koltuğunu, güç 
hal ile, aşağı, yukarı, sola, sağa evirip 
ç;evirerek kapıdan içeri sokabildik. Fa
kat yazıhane bir türlü sığmıyordu. Ni· 
hayet kapının süvelerini sökmek mec
buriyetinde kaldık. 
Odanın küçük dıl'ının ortasına 

müdürün kanapesini koydurdum. Sağ 
taraftaki uzun dıl'ın bulunduğu yere 
de azalara mahsus koltukları dizdir· 
dim. 

mızı fesleri, yazlık ipek tuvaletleri ara- cf §te bütün va.rlığnnı boğan topraklar!> 
sında birer fiyango gibi göze çarpıyor. 

Uzun süren memuriyet hayatımda, 

talihimin en büyük ve meşkur liıtfü o
larak telakki ettiğim cihet §udur: Her 
çeşid fena huylara ve kötü itiyadlara 
alışmak tehlikesi bulunan gençlik çağ
larımda Said, Abdurrahman ve Hosan 
Fehmi paşalar gibi bütün manasile te
miz ve yüksek adamların maiyetlerin
de bulunmuş olmak! 

Müdürün sol tarafında kapı vardı
Onun için buraya ancak bir yazıhane 
ile koltuk sığabilecekti. Şahsıma aid 
eşyayı da buraya yerleştirdim. 

Her köşede zenginliğin apaçık izleri ler kımınkner?.. Bir işareti binbir söylediğini, elimi tutan oır eıın s1cak-
var. cNib inin her damlası bir altın em're bedel milyoner~ b~r Hind Prensi- lığından farkedebildim • -14-

Müdürün yazıhane ve koltuğu, di
ğerlerinden bir hayli yüksek ve büyülC 
olduğu için, aramızda camilerde kür· 
süye çıkan vaizler gibi oturacaktı. 

kaynağı olan bir memlekette zengin - nin! ... Prens Nazım Abad ve... Oooh, Otomobiller gelmiş. Kahireye hare-
likten daha tabii ne olabilir?... bu imkansız!. .. Bu kadar kudretli bir ket edeceğiz. MAARİF MÜDÜRLÜGU VE 

MAARİF MÜDÜRÜ _ İşte .. dedi Prens ... Şimdi Şark- hakim bu derece bedbaht bir esir ola- Birkaç dakika sonra, İskenderiyenın 
tayız artık.. rnaz. Yoksa ... Yeryüzünün bir vakit- muhteşem sarayının gevrek kahkaha-

Vakta ki müdür geldi. Kırmızı çuha 
ile kaplanmış koltuklara şöyle bir göz 

Ve ilave etti: ler en kibirli heykeltraşını kendisine larile civelek müzik nağmeleri, son 
_ Memleketinizde Büyük Şefiniz~n köle eden yakıcı gözlü cAfrodih in bir model bir otomobilin gürültüleri ara

1882 yılında vilayet, liva ve kaza gezdirdikten sonra: 
merkezlerinde maarif meclisleri, ko- - Bunların üzerinde ot.urmak, hele 
misyonları teşkil olunmuştu. Bir müd- böyle yaz günlerinde, ateşin üstüne 
det sonra da, gazeteler, bazı vilayetle- düşmek gibi bir şey, dedi. Canım sı
re maarif müdürleri tayin edileceğ!ni kıldı doğrusu. 

yaptığı eşsiz inkılab, Türkiyeyi artık torunu Hind Prenslerinin en azametli- sında kayboldu. 
en büyük Avrupa devletlerile bir sıra- sinin kalbinde güç kapanabilecek bir <Nib in yer yer ayrılan altın kolları 
ya koymuştur. Orada şarkın bir izi kal- yara mı yarattı? ... Yoksa Fir'avunların yanında, kilometreleri bir hamlede n-
mamıştır. Buralarda ise...... dehşet salan gazabları, yaşar gibi gö- şan bir şerid gibi uçuyoruz. Arab köy-

Ne demek istediğini anladım. rünen mumyalarından birisinin gözün- ]erinin toprak evleri, kapıları önlerlne 
yazmışlardı. Bunun üzerine, vali paşa Keşki koltuğum da, yazıhanem gibi, 
tarafından maarif müdürlüğüne tayi- yeşil renkli olsaydL Ne çare, Türkün 
nim, maarif nezaretine teklif olundu. aklı sonradan gelir. Yazıhane, bahusus 
Fakat, nezaretten şimdilik tecrübe nıa- koltuk biraz büyük olmuş ama, beis 
hiyetinde olmak üzere, yalnız üç vila- yok, geni~ikten zarar gelmez. Allali 
yete müdür tayin kılındığı şeklinde bir darlıktan esirgesin. Her ne ise, bunlar 
cevab geldiğini bilahare mektubcu Na- ehemmiyetsiz şeyler ... Fakat, koltuk
zım bey bana söylemişti. lar biraz uygunsuz yarlere konmuş. 

cAfrodib in torunları, plajlara, kum den, Prensin ruhuna, bu memlekete yayılmış yağız tenli; bembeyaz elbise-
taneleri gibi sayısız serilirken: karşı ayrı bir sevgi mi aşıladı?... Bu li insanları gibi, gözlerimize görünmek-

- Buraları, dedi... Şarkın, garbm kadar gülünç bir faraziyeye kendi ken- le beraber kayboluveriyor. Her yanda, 
henüz ayni kudretle bir arada yaşıya- dimin gülmesi de gerek!... Saçmal1yo- sonsuz tarlaların, pamuk denizlerinin 
bildiği yerlerdir. Medeniyet ışıkların.ın rum. ortalarında yükselen heybetli saraylar. 
en serbest manzaralarile tan~mak ıs- O kadar dalmışım ki Prensin söz (Arkası var) 
terseniz bakınız. Ama aldanmayınız .. . 
Buralarda akla sığmadık en hür bir ha
yat hükmederken biraz ötede, taassu
bun en koyu çirkinliklerini taşıyan .ç?k 
geri bir kütleye de henüz rastlıyabılır-

• • 1 Bunun öyle garib manzaraları-
sınız.. .. d yJl 
ııa şahid oldum ki!.·· Hem e uzun -
lar ... 

- Uzun yıllar ını? .•. 
Prens sustu: an 
- Şu halde buralarda çok zam 

yaşadınız, Prens?.. . :şe 
Gözleri birdenbire uzak bır geçnı 

clalar gibi oldu: , llan-
- Belki hayatımın en uzun yı 

oı!... · •t 
Ve birdenbire başka birisinin 1~ 1 

-

' "b" -ne dogıu nıesinden korkuyormuş gı ı, 0 k 
eğildi... Sesi bambaşka bir bal aım.a -
la beraber Adeta itham edercesıne, 

' ·· +utu-haykırmamak için kendini guç · 
Yormuş gibi: .. .. 

- Bayan!... dedi... İşte benim .. b~t~ı~ 
gen~liğiniİ, bütün varlığımı, burrı) e 
timle ve her türlü zevkimle öldiire!l, 
boğan topraklar!... İşte duygularımın 
Prangalandığı ülke!. .. Bu yerleri tnnı
trıasaydırn, bir insan olarak kalırdım. 
Bu yerleri tanıdığım içindir ki ben ..... . 

Birdenbire sustu... Dişlerinin h.7ye
candan gıcırdadıgıw nı hissettim. Gözle

·z tine baktım: Korkunç bir sıkıntının 1 -

len hakinı. 
- Oooh!... diye haykırcı ... Banar 

cıyorsanız bf r şey sormayın! .. Saçma ı-
Yorum!. .. Affedin beni! ... • • 

Bazı insanlarda her söze bir muam-
trıa süsü vermek bir illetmiş. Ya ben 
böyle bir illetliyim, yahud da macera 
Sevgisi beni fesadcı bir insan yap~ış. 
l>rensin son sözleri her nasılsa bır -
L ' apan .,.aç zamandır felsefeden, saçına s . 
t · · venı-ahlillerden uzak kalan beynunı • 
.:1 ··1 gene 1.1en sarstı. Aı-Uk neş'e bana degı , 
ben bir merak kasırgasına esirim. :e; 
l'eket versin ortalık gu'"ndüz ve 0.~ 

' k yu-~anım kalabalık. Yoksa, b~ mera . ·r 
lÜnden bütün geceyi uykusuz geçırı -
u· un. ·· ·· var

.. - İşte .. bütün gencliğimi, butun ür-
lıgınu bütün hürriyetimle ve her t 1 
lU ze~kimle boğan, öldüren topraklar .. 

llarfi harfine, böyle dedi. 1 Bu 

O zamanki yaşıma göre, maarif mü- Bugünlük böyle kalsınlar. Zaten öğ • 

Deyrekte bl·r çoban Susıg~ ırlıkta bir adam dürlüğüne kendimi layık görmüyor- leden sonra kız rüşdiyesi.ne gidece • 
dum. Hatta muhterem vali paşanın ğim, yann düzeltiriz, dedi! 

b• k oto b·ı it d yaptığı teklifin tervic olurunarnasın- (Arkası var) 
ır genç iZi mo 1 a in a dan ziyade, onun bu yolda maarif ne- ............................ - ................. - ...... - ... -

fec: bir şekilde öldürdü kalarak öldü ~!~~~n:ı:ı~~ı:~:u dökmüş olmasıııa 
Devrekten yazılıyor: Bir kaç gün ev- Susığırlık (Hususi) - Buraya yarım Bu muhabereden birkaç sene kadar 

vel kazamızın Bakacak Kadıköyünden saat mesafede Özmeleklere aid 12 nu - sonra çirkin bir hareketinden do!ayı 
Kahya oğlu Ali kızı Hasime, odun top - maralı -şoför Sadeddinin idaresindeki o- B.ursa rüşdiyesi. hoc.~lı.~~da~ azledilen 
ıamak üzere koruluğa gitmiştir. Kırda tomobil Ömer oğlu Şerif isminde bir a - Lır a.?am, .m~arıf mutlu~ d~.ye. Konya
koyun otlatmakta olan ayni köyden M~~- dama çarparak altına almış, ezerek öl - Y~ ,gonderıldı. O zamaı;:kı ruşdıye1.~r.~e 
med adında bir çoban kızı geçerken ~or- dürmüştür. Kazadan sonra kaçan şoför rık a yarısı hocası mustesna, bulun 
müş, koyunlarını bırakarak kendisini ta- yakalanmıştır. muallimler sarıklı idiler. 

A• 1 kl tığı b"r •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bu hocanın terbiyesi, sözleri, tavrı kibe başlamıştır. gaç arın sı aş ı 
yerde Mchmed kıza yetişerek zavalhyı vali paşanın hiç hoşuna gitmemişti. 
kirletmek istemiştir. Fakat namuslu klZ- Ankara borsası Maamafih vali paşanın başkanlığında-

ğız gücü yettiği kadar kendini koru - ki büyük meclisten başka, maarif mü-
~uş 'teslim olmamıştır. Hasimenin mü - Açılıı • kapan-ıt "fi;tları 13 _ 7 _ 938 dürünün reisliği altında olmak üzere 
d fa~smdan büsbütün kuduran azgın he- dört azadan mürekkeb bir meclis daha 
.~ kamasını çekmiş, kızı bir çok yerin - Ç E K L E B teşkil edildi ve katiblik vazifesi de ba-

rı ·ti A k ı·ı -------~-A-ç-ıl-ı:ı--K-a_p __ -
1
-
1
-, ... na yükletildi. 

d n vurarak yere scrmış r. zgm a , ~ " 

Y:kalanmış, _cinayetini itiraf etmiştir. Londra 6.20 6.20 Hükumet konağı evvelce yanmış ol-
Nn-Yorı. 125.9125 125 . 912~ duğu için resmi daireler kira evlerme 

N·ışanfıSlnl elinden &ldlQI _İÇİn Parts 3
•
470 3

•
475 dağıtılmışlardı. Vilayet makamı ile mck 

d k t 1 Mlllno 6
'
6225 6· 62 ~5 tubcu odası, mektubi ve evrak. kalem-

arkadaşını öl üren 1 I ~nevre !:.·~~5 62!.'~~5 leri beş altı odalı bir evde idi. Ben de. 
k 1 d Aıruıterdam . ya a an 1 BerUn 60,54 60,M mcktubcu Nazım beyin gölgesi gibi, 

n (Hususi) - On gün evvel Brllt_,eı 21.285 21 •285 gene onun odasında bulunuyordum. 
Samsu ahs i · ter AUna 1•

135 1• 136 Sırf vali paşa ile mektubcu beyden u-
Osman isminde bir ş ın dzmsırl'ho . ı sor,a t.53 ı.ın 

. de Çaparcı Mehme a ı ıs- 4,3.35 4.35ö zakta kalmamaklığım için, bu evin kü-
bahçesın · ·.. ·· b"ld" · Prag 6 89 6 9 çük bir ddası da maarif müdür:ile ma-
nıinde birini öldürdi.ıgunul ık ırt~l ıÇş - Madrtd ,8 
. ş·adetle aranmakta o an a ı .o- vartova 23·03 23.62 arif meclisine ayrıldı. Tanıdığım bir 
tım. d 1 ,akalanarak cumhuriyet müd- Budapeıte ~.~25 2

:.:
25 

Tatar marangoza müdür ile dört aza 
ru?1 a ) "liğine teslim edilmiştir. Ka- Bükref 2,8575 2,8575 için birer !koltuk, birer yazıhane ısmar-
deıumumı d BeY-~obaad ma 36 195 36 196 landı. Ölçüler bir kağıda yazılıp ma-
t ·ı erdiği ifade e: U& 

1 v B rada nişanlanarak askere git- etokholm 31,960 31,965 rangoza verildi. 
. « - ld~ğim zaman nişanlımı Mehmed M~kon 23

•6726 :c.3. 6725 Marangoz kapıdan çıktıktan sonra 
tı~l;~le evlenmiş gördüm. ~u. v.~zi~e- E S B A M maarif müdürü arkasından koştu. Ona 
Sa mu·· ı edemiverek Sahhı oldur- A'"uıı yavaş sesle, adeta bizden gizlercesine 
te taham J • 11..apaıa•ı bir ı:eyler fısladı. 

. f r Anadolu pn. " eo .. 
düm!• demış ı · pelin Marangozun dükkanı yolumun üs-

ceyhanda bir ÇOCUk bOQUld .. U A. em. " 80 n-S.U tünde idi. Akşam lizeri oradan geçer-
BomonU - Nektar ken adamcağız karşıma çıktı: 

e han (Hususi) _ Ceyhanın Bu • Allan çimento 12 35 u 36 N b' . d d d" 
.. c YK m mahallesinden dellal Dura- werkea Bantua ıoıı 105 - e ıçım 8 am, e ı, o sizin ho-

yuk ırı w y f ··• i4 Bankuı Hı ıo ca? Kendi koltuğu ile yazıhanesinin en, 
·ki yaşlarındaki oglu usu og- Telefon 8 ~ boy ve yüksekligı· 'nin digwerlen"nden en 

nın on ı a belediye bahçesi altında 
leden .sonr . . I - itti.bat "' Delir· 11 50 11 50 az on parmak fazla olmasını söyledi. 

ş ırmağa girmıştır. rmagın eart oetırmeoı ~ 05 Ölçüler zaten büyük. Verdigı··ntz eb'a-
soyunmu , olmasından zavallı çocuk Terltoe 
kabarmış - da göre koltuğunuz iki kişilik bir ka-

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
8 numaralı reslmdeld sandalın motö

re bağlamı tarzına dikkat ediniz. San
dal sudan kesllmlf bir vaziyettedir. Bu 
da ıunu lsbat eder: 

Sandal içinde bulunan bir inaan, san
dalı bu ıekllde motöre ballıyamaz. Çün
lı:fi bajtlaması için sandalın batına geçme
aı ve bu suretle sıkleti ile, başın suya ııtr
mesine .sebeb oımaaı llzımdır. Blnaena
Jeyh bu sandalı motörden başka blrlsl 
baRlamıştır. O da, Granttır. 

Grant lstlntak esnasında, her şeyi ıtı
raf etmiş, ve arkadafl motöre çıkıp da, 
sandalı bağlarken batına bir cisim lle 
vurup onu sersemlettl~tnl ve denlıe yu
varlandıtını söylemlftlr. 

.............................................................. 

Nöbetci eczaneler 
--···.._, 

Ba sece nöbetcl olan eczaneler pn
larıhr: 

istanbol clbetlndeldler: 
Aksarayda: (Pertev), Alemdarda: ( ... 

ref Neı'et>, Beyazıdda: (Asador>. Bamat• 
yada: (Rıdvan), Emlnönünde: (Benaa
son>, Eyübde: <Hikmet Atlamaz), Fener
de: <Emllyadl), Şehremln1nde: (Hamdi), 
Şehzadeba§ında: (Hamdi), Karagüı:nı1Ut· 
te: (Fuad>, Küçtikpuarda: (Necati Ah
med) , Balcırköyilnde: (İ.stepan). 

Beyotla clbetlndekller:' 
İıJtlklll caddealnde: <Kamulı:>, oaıa

tada: <hmet>, Takllmd•: (Nisameddln), 
Kurtulutta: <Necdet>, Yenlfeblrde: <Pa
runaltyan>. Bostanbaflnda: ( İtlmad ), 
Beflktafta: (Nail llalld). 

Befuiçl. Kadlkö7 n Adalarclaklla: 
Uakfidarda: <İtlmad), Sanyerde: (Nu

ri), Kadıköyünde: <Moda, Merkez), Bti
yfikadada: (Şlnasl Rıza), Heybelide: (Ta· 
naş>. 

d' ·akıntıya kaptırarak çırpınmaga l S T 1 K B A Z L A B napeye benziyecek, dedim. Zarar yok, 
~~ınıtır O HM~~h~~ h~w- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~============~ 
baş am~şı 0

ag·a gelen tsmcıll ı<tdındaki Açı1., Kapaıaıı lstanbul Defterdarlığından 
nınıı su am ü . d • r .adeli 19 176 19 121> 

bl·r adam çocug·un feryadı zerıne er- • 19 20 19,20 
f k Tirit bOJ'CU ı PltlD Mesai saatlerinin değişmesi hruıebile Milli Emlak icar ve satış ihaleleri bade-

1 
atılmış ise de, Yusu u urta- • • u • 19 12s 19 126 .. •• 

ha suyat r çocuguw n cesedi hill bu- ma ayni gunun saat 15 şinde değil, saat on birinde yapılacaktır. Talihlerin bu 
ramamış ı . saatten evvel müracaatları ilin olunur. (4443) 
lunamamıştır. 

Bu topraklar Mısır toprakları ... b 
itham Mısırın topraklarına!.. Gas \
cfilen hürriyet, kimin? ... Boğulan zev -

~~~~~--------.... .-............................................... -..illİiilill .... ... 
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Ad sındaki Hayalet 
Ankarada Spor Harsketleri 

geçirilen vesikalar 

Konya - Konya Hnlkevi tnralmdan ay

D. spor Güneşi, A. Gücü 
G. Saray ve D. sporu yendi 
Geçen pazar günü Karadeniz liavuzunda 
Türkiye birinciliklerine hazırlık olmak 

bisiklet müsabakaları yapıldı 

yüzmeler, 
Üzere de 

Muradhda lokomotif kıvalcımı 
ile 42 demet ot yandı 

Eyubde güreş musabakalan 
da blr çıkarılan bu memleket mecmuasının Türt Ha.va Kurumu, Eyüb ko.zasında. bu a-

Muradlı (Hususi) - Muracllıda de -
miryolu güzergahında Halil Ayk çıtı 
tarlasındaki demetler lokomotifin kl
vıkımlarmdan ateş almış, ' 42 demet 
yandıktan sonra etraftan yetişilerelC 
büyük bir zarara meydan verilmeden 
söndürülmüştür. -----

20-21 lncl sayısı intişar etmlşt1r. yın yirml dördün.de Eyüb orta okulu bahçe-
Poliklinik - Bu aylık tıb mecmııasınm sinde yağlı güreş miisab:ıkalan terttb et.-

Temmuz sayısı çıkmıştır. mişUr. Oü.reşte galib gelenlere tay, tosun, a..: ki • 'I 8 
Olm1J'3D Şcyltt - Ertuğrul Şevket.in y~ ~ ~ kuzu nrileceğinden bu mfisahatnla- Samsunda uisi etı 1 8 uçurum 

dığı bu küçük hiktı.yeler zari! b1r §ekilde ba- nn beyeca.nh oıacatı tahmln edilmektedir. yuvarlanan genç öldü 
sıımış ve kltab hallnde çıkmıştır. Barutgocunun kongresi 

ı.er - 4 üne il sayısı çıktı. Abidin Da ver, Samsun ( Hususi ) - Geçenlerde 
aıbat Yasehke Te Esad Biiltat. R. ş. Qa•dar- :earutgtıcünün ikinci yıl k.angresl. 16/ 7/ 938 Samsundan Derbentle bisikletle gidet' 
Jmın yazıları. Ordular konuşuyor. ordularda. cumartesi günü saat (14) de Bakırköy Halk- ken uçuruma yuvarlanarak ağır sure\' 
motörle~me, bugünkü motörlü harblerde pi- evi salonunda ynp~ac:ık .Te yeni idare he- te aralanan Vedad ismindeki gell4 
yade kalkıyor mn? Mnhıı.rcbe tallm ve ter- yetl seçllecektlr. Ouçlulerın mezkflr gün n Y • •. .. .. 
biye.si, büyük zırhlı yarışı, Hatay tarihi v. s. saatta salonda bulunmaıan. yatırıldıgı hastanede olmuştur. 



M 'l'I•-

=,===H=m=·~=.~A~.~~~K~~-.~b~b~W~a~n--,,~~~-~~ 
i in 470000 kilo kuru ot kapalı zarfla ek- adamlarına göre 

. Pmarb~ ulmciva.~da 1:::!t;~e Asker! Satmalma Komisyonunda ya- b u kD . 1 do ası 
liJtmeye &On ~.ur. . b p komisyon& mi!racaat edebi· ug n sıyase ny 
pılacaktır. Şartnamesini görmek istıy::ıe: : 16 da yapılacaktır. tık teminatı 
Bıler. Ebiltmesi 20/7/938 Çarşamba kin. 

18 
lulltme saattnden bir saat evvel (Baf tarafı 9 uncu •allftulG) 

1146 liradır. Münakasaya iştirak edece er~ e tomlayon& teVdll.. Mu- ellenen sevinçlerini hiçbir zaman unu· 
teminat ve teklü mektublarile icab eden saır vesalldn tamam! Emin olunuz ki, o anda g6zlerim 
hammen tiatı 15275 liradır. c400b kör olsaydı, bu kadar ıztırab duynııya MEYVA TUZU 

"""""' 220 ton fabrika anu kapalı zarf 
Bitlis garnlzonundaki kıt'aların ihtiyacı için (2082) Ura ao kuruftur. tsteklile-

eaktım. 

Bu arada tuhaf bir hAdise olmUf. Söa- .. llot M .... ••JY•l•rtll -relerl11den 18tl11MI 

usulü ile münakasaya konulmuştur. Temlnaıı!.ıcbuz}arml ve banka mektub!annı 
rin maliye veznelerine yatırdıkları teminat teslim edeceklerdir. İhale BiUis 
Dıale saatinden üç saat evvel komisyona binasında 15 temmuz 938 cu
Taş mahallesinde satınalma Xo. Nu ktublannı bu aaatte vermeie mec -
ma günü saat 14 dedir. lsteklJler me ıto. na milracaat 1ttsinler. 

lerime taUı bir netice vermek için, ODU ..... , ...... r M•JY• tuzudur. 
da anlatayım: Biz, l'r8na hariciye nea-
retine ıapka pyerek pttlk. Bqımızda fes E=mlws Wr '- lmikaa alclağmıda11 tamamen taklld edileme& 
olmadığı içil\ blzi tanıyamaml§lar. o. INGh tz JCANZUK ICZANESI 
manlı iınparatorlulu murihhaslan ne-
rede, diye tranuflarl Bu ytizden, tstan - BeJOila - latanbal 

burdurlar. Şartnameyi görmek lltlyenler her gün (3958) 
bula döı\dqnımız vakit, rertd '-ta hal- -----------------------w 
ni bize tertenlfte bile buluMlUftu! S•bt lllnı 

"""""' R-L!~A·~ Is 
kilosuna tahmin edilen 25 kuruş DGOVI .---·· tanbul Dördüncü icra Memurlug"' undan: 

Safranbolu piyade alayı ihtiyacı için =e·en fiatı 12 kurUf olan 254000 
olan 63000 kilo et ile, beher kikJluna tah Et prtnamesinl parasız ve un p.rt- AılıerllJı lflell: Olman tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23796 ikraz numaruile borç aJ1.te 
kilo un bpalı zarfla ayrı ayn alınacaktır. alay satınalma komisyonuna un paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmif olup borcun ödenmem~ 
namesini 152 kurup almak istlyenlerin her glln unun llk teminatı 2286 lira- sinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından mt 
müracaatlan. Etin ilk teminatı 1181 Ura 25 ~l v;e ve etin ihalesi ayni günün Tlttha ikramiyeleri t~nl ecBliyor lira kıymet takdir edilmı.t olan Fenerde Tahtaminare mabaJJe ve caddesinde _. 

dır. Unun ihalesi 16/7 /938 Cumartesi gilnü saa lı kanunun 2 ve 3 üncü madde- ta:~:~= !~:n~~~ ki 168, 166 mükerrer yem 138, 1.fO, numaralı bir tarafı Petro ve Barahi menztll 
saat 12 dedir. Eksiltmelere gireceklerin 2490 ·~ ihale saatinden en az bir ıetının na ııenesı ttıttıı lkramlJell tnzıatı- ve bir tarafı gene merkumun dükklnı ve tarafeyni yol ile çevrili altmda diikkf,.. 
}erinde yazılı vesikalarile beraber teklif :::una vermeleri. c4002> na baflanmııtır. nı olan kirgir evin evsaf ve mesahaı.ı aşa jıda yazılıdır: 
saat evvel Safranbolu alay satınalma ko Alltadaranın 1Ube1e meraeaaı tımelerl 1- Zftllİtl Jcaı: 140 No. lu düWn olup zemini çimento, cebhesi camekin ve demli 

"""""' 11.n olunur. .kepenklidlr ve bir asma odası vardır. 
palı 

art usulu ................... ____ , ___ ,_ __ _ 

90000 kil pilavlık pirinç b 138 No.: Evin medhali olup mermer bir antre, bir göz bodrum, tulumbalı kuyu. 
Kırklareli Tümen birlikleri için :n muhammen fiatı 24 kuf\11 olup bir oda, merdiven bapnda bir beli ve hamam mahallidir. 

ile eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosun İhalesi 21/Temmuz/938 Perşem- 1 o D Pos ta Birinci icat: Bir sofa ilzerinde ild oda bir mutfak mahallidir. 
tutan 21600 liradır. İlk teminatı 1620 liradır. hergün Tümen Satmalma Komis- !kinci kat: Merdiven bapııda hell, hamam olup birinci katın ayni ve sofa c.,. 
be günü saat 17 dedir. İstekliler prtnamesinl ü " maddelerindeki vesaik ile Yevmi, B1Jul. BantU.s ,.. Halt pseteaı mekan bölmelidir. 

yonunda görebilirler. Tal~bleri~ k~~u:e~: ~: vens':tten en az bir saat evveline Yerebatan.-C-:~ı IObt. 21 Üçüncü kat: İkinci katın aynidir. 
teminat mektublarını havı zar ar K . yonuna vermelerl • t S TAN BUL DÖTdüncü kat: Nısıf iki taraslıdır. 
kadar Kırklarelinde ~jmen Satmalına ~mı~ 1 r kapalı zarf usulu ile eksilt- Binada elektrik, terkos ve bavagazı tesisatı vardır. Cebhede birinci kattan ıU:. · 

Kırklareli Tümen birlikleri için 160000 kilo u gufıa' tı 14 kuruş olup ilk temi- Gazetemizde çıkan yazı ve 
meye konulmuştur. Beher kilosunun muhammmenba gun·· u" saat 17 dedir. İstekliler resimlerin bütün hakları baren bir p.hniş vardır. Zemin kat pen cerelerl demir parmaklıklıdır. Harice11 

/ 938 Çarşa yan cebhe sıvalan tamire muhtaçtır. • 
natı 1680 liradır. İhalesi 20/Temmuz 

1 
unda görebilirler. Talihlerin mahfuz ve gazetemize alddir. 

.. Tü' Satınalma Kom syon 
1 

h . fl -· .. - Me$ahaaı: Umum sahası 41 metre aıu rabbaı olup bu saha üzerine bina mebıt 
şartnamesini hergun men . . .k .1 teminat mektub arını avı zar a- nidir. 
kanunun 2 3 üncü maddelerındekı vesaı ı e

1
. kadar Kırklarelinde Tümen Sa- ABONE FIA TLARI 

' bir saat evve ıne Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası ,a zuı gayrimenkultın tamamı açık arthl'4 
rını belli gün ve saatten en az · Tutarı 22400 liradır. •4029> 1 8 3 1 maya kon.mn• olup 1/9/938 tarihine rast h-"' u... ...... mbe gu" nü saat 10 dan 12 ..,. 
tınalma Komisyonuna vermelerL ------------ Sen A ..,, .1 ....... '""'""' .1-

e Y Ay Ay kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile aablacaktır. Mt. 

ı 1 A k ... Leva:dm Amirliği llinları .... ~~ ı:O Kr. Kr. Kr. tırma bedeli .amhammen kıymetin" '15 ln1 bulduğu takdirde gayrimenkul ~ 
stanbu S efJ ·J.u.ruu.u:ı 2840 760 ~ l5() ÇOk arttıraDUl ilzerine ihale edilecek, ÜD takdirde en 80n arttıramn taahhüdl 

tahmin edilen 180 ton meşe kömürü 15/Temmuz/938 YUNANİSTAN 2700 ~: : : baki kalmalr here arttırma OD bet ,Un müddetle temdid edilerek 16/9/938 tada 
Beher kilosuna 4 kuı;' T hanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Ko- ECNEBİ hine rasUıyan Cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar gene dairemizde ikinci aç\11 

Cuma günü saat ll,SO fla ksi~ltmesı· yapılacaktır. İlk teminatı 540 liradır. Şart- Abone bedeli n.tnndir. Adres . da tapah zar a e ber be • klif r-s- arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttırallUI 
mısyonun da görlilebilir. İsteklilerin Jtanuni vesikalarile a r :e deiiştirmek 25 kuruıtur. üzerine ihale edilecektir. 
namesi komlsYODaJ ti den b: .. saat evvel komisyona vermeleri. c4033> _ .. _ --
mektublanJlı lh e saa n ... Satış peşindir. Talihlerin artırmaya girmezden evvel muhammen kıymetbl 

U ~ 7 ,5 u nisbetinde pey akçesi vermele rt veya milll bir bankanın teminat met• 
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Gayrimenkul Satış llAnı 
Ltanbul Emniyet Sandıfı Direktörlüiündea 

Bay U:ehmecl Sıtkmm SanclılımJ?.dan llSM heab numarulle aldılı (200) 1lrll 
boreuDa brp blrtncl derecede ipotek edip vadesinde borcunu 6demediğindeı1 
dolayı hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanunun 48 mcı maddeıfnlll 
matufu o1uı 40 cı maddeal mucibince •tılması lcab eden tapu kaydıfta göre M
tımermerde Hacıtimur mahallesinin Hammallar Hanı ıokalında eaki 56 yeni • 

No. lu (mahallen Hekimoğlu Alipap. caddesinin sonunda eski Rum kilisesi clva• 
nnda Sırnpaşa sokak 65/l No. lu) kArgir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle 
açık arttırmaya konmu§tur. Satış tapu llcil kaydına göre yapılmaktadır. Arttır
maya girmek istiyen (35) lira pey akçe si verecektir. Milli bankalanm•ı.d•n bJ.. 
rinin teminat mektubu da kabul olunur. Birilani§ bütün vergilerle beledi1e ıec 
simleri ve vakıf icaresl ve taviz bedeli ve telWiye rüsumu borçluya aittir. :An
tırma p.rtnamesi 15/7/938 tarihinden itibaren tedkik etmek istiyenJere Sudılf 
Hukuk İ§leri servisinde açık bulundurulacaktır. 'l'apu licil kaydı ve alr ınzam. 
lu maldmat ta §U'bıamede ve takib doa yasmda vardır. Arttırmaya IİJ1lılf oJaa. 
lar, bu.olan tedkik ederek utW,. Çlbnluı pyrimenkul hekkında her .. ,. 
61reıımif ad Ye itibar olunur. Birinci arttırma 18/9/938 tarihine milsadlf Cmm 
günü Cağaloğlunda kAin Sandığnmma saat 14 den 16 ya kadar yapılacaldlr. 

Muvakkat ihale yapılabilmesi fçtn teklif edilecek bedelin tercihan alınması lcalt 

eden gayrlmenkul mllkelleflJetl ile Sandık alacaimı tamamen aeçmJt obDuJ 
prttır. Aksi takdirde son arttıranm taahhüdü baki kalmak pnlle tJdnd arttır
ma 4/10/938 tarihine müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni 1Utte aı artır
ması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul .en çok arttıranm tlltOnde bıra4' 
kılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olını1an .abdarlar ve irtifak hakkı sa
hiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve muarife dair lddialanm ilin tarlbhı
hn ltibareA 20 IGn lçin4e e'Vrakı müsbi telerlle beraber dalremllle bildirmeleri 
lhundır. B\ı ~etle haltlannı bildirmemiş olanlarla hakları tapu slcillerile 93• 

'bil olmıyanlar •tıf be(lelinbı paylqma sından hariç kalırlar. Daha fazla maın .. 
mat almak lstiyenleriıı 37/301 dolya numaraslle Sandılımız Hukuk İ§lerl ser
visine milracaat etmeleri lilzumu ilin olunur. ,,.,,.,,. 

DiKKAT 
Bmniyet 91ndıiı; Sandıktln alman gayrimenkulü ipotek göstermelt istiyenleN 

tahmin edilen Jo,.aetiıı 7amma kadar ikraz yaparak usuJine söre kola.vhll 
~- (lıMI) 



• 

Di oktor 
"RADYOLİN,. 

kullandıktan sonra, dişleriniz in
ci gibi parladıktan başka mik
ropların kAmilen mahvolduğunu, 

zararlı salya ve ifrazatın kesildi
ğini, di~ etlerindeki iltihaplann 
diırduğunu ve nihayet ağzınızda 
latif bir rayiha baıladığını du
yacaksınız. 

--- ··---
Gayet temiz - Gayet 
aıhhl • Gayet ucuz . 

Her gün sabah, öğle ve ak
şam yemeklerinden ıonra 

dişlerinizi 

Radyolin ile fırçalayınıZ ! 
ı,.-.,;,· ... ' .... , ..... ,. ' . 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
5 O lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek ku r'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 
4 ,, 500 " 
4 • 250 • 

40 " 100 " 
100 ,, 50 " 
120 ,, 40 " 
160 " 20 " 

4,000 Lira 
2,000 " 
1,000 tt 

4,000 " 
5,000 " 
4,800 " 
3,200 

" DİKKAT: Hesaplarındaki p aralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı t akdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylôl, l Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

f stanbul Defterdarlığından : 

Cins ve mevkii 
Muhammen bedeli 

Lira 

Arnavutköyünde polis karakolhanesi bahçesindeki harab bina 
enkazının ahşab kısmı ile kiremidleri. 70 
Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü 
binası müştemilatından harab evrak mahzeninin ahşab kısmı 

ile kiremidleri. 3:> 
Yukarıda mevkileri gösterilen harab binalara aid enkaz, hizalarındaki bedeller 

üzerinden açık arttırma ile ayrı ayrı satılacaktır. Tediye şeraiti ile diğer şartla
rını öğrenmek istiyenlerin hergün ve arttırmaya gireceklerin de 21/7 / 938 P er
şembe günü saat on birde % 7,5 pey akçclerile Milli Emiak Müdürlüğünde top-
lanan Komisyona gelmleeri. (M.) (4215) 

SON POSTA 

Yalıtıı 

EViNiZDE 
değil 

CEBiNiZDE 
bile 

Bir tife 

NERViN 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÔNMESl 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SİNiRDEN 
ileri gelen bntnn 

Rahatsızlıkları 

iYİ EDER 

~ INKIBAZI 
HAZIM8IZLI<'.'ll 

MİDE, EKŞlLl.K ve 
YANMALARINI 

MAZON 
MEYVA TUZU 

giderir. Mide ve bar· 
saklan alıştırmaz. 
MAZON isim ve 
HOROS markasına 

dikkat. 
Mutlaka evinizde blr 
şişe bulundurunuz. 

Temmw: 14 

c İL .D 

i 1 e tecrübelerini 
yapmak için bir 
cild mütehassısı ta
rafından 17 ili 72 

yaşlarında 

107 kadın intihap 
edilmiştir. 

işte neticeleri: 
Tecrübesi 
Yapılan 

Siyah benler 
.Açık ınesarneler 
Buruşukluklar 

Gevşek cild 
Yağlı cild 
Kuru cild 

17 
19 
22 
14 
18 
17 

107 

Muvaf· 
fakiyet 

17 
18 
19 
12 
18 
16 

100 

Her sabah daha genç 
görünmeğe· çahşınız 1 

BU AKŞAM YATMAZDAN EV-

VEL yü zünüze pembe rengindeki 

Tpkaloıi kremini sürünüz. Terki

binde, genç hayvanların clld hü-

ceyrelerinden istihsal edilen 

Şayanı hayret 
semerelerini 
görünüz. 

Herhangi bir kremi kullanın~ 
dan evvel bu baıit tecriib.?yi 

yapınız. 

---o----

ları giderir ve taze, nermin ve 
genç kılar. YARIN SABAH, Be
yaz renkteki (yağsız) Tokalon 
kremini sürünüz. Gayet besleyi
ci, kuvvetlendirici ve beyazlatı

cıdır. Siyah benleri eritir, açık 
mesameleri sıkıştırır. En esmer 
ve sert bir cildi beyazlatarak gü
;ı:elleştirir ve yumuşatır. Bilhas. 
sa pudra için ideal bir esastır. 50 
yaşlarındaki kadınlar, bu basit 
usul sayesinde şimdi 30 yaşlann
da görünebiliyorlar. Yukan ki 
r esimler, cild unsuru olan Toka
lon kremini kullanmadan ve kul
landıktan sonraki kadınların ha· 
kiki fotograflarıdır. Başka hiçbir 
müstahzar ile kabili kıyas olma-

Biocel cevheri vardır. Siz uyur · yan Tokalon kremi daima mü-
ken cildinizi b esler , buruşukluk- t ehayyir neticeler verir. 

DİKKAT: 30 Haziran 938 de çekilmesi mukarrer olan piyango ba1.1 tek· 
nik sebebler dolayısile 15 Temmuza talik edilmiştir. 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Türk Hava Kurumu a 

1 BUYUK PiYANGOSU 1 = == ~ 4 üncü keşide 11/Ağustos/1938 dedir. ij 
g Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ••• i 

------- ------ § Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ~ 
EN G O z E L § ( 10.000 •e 20.000 ) liralık iki adet mnklfat Yardır... § 

5_ Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyangoya a 
Hıfzıssıhha noktai nazarın· a 
dan ber hususta iyi imal § ' iıtirak etmek auretile siz de taliinizi deneyiniz... = 
edilmiş ÇOCUK ARABALARI, ~JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIW 
en iyi şerait ve en ucuz K• } k k J •• h • 

rıauarıa yaınız. ıra ı apa ı yuzme a vuzu ve gazın o 
Bakar Malazalarıada Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde yeni yapılan Çocuk Esirgeme Kurumu na 

satılmaktadır. aid sinema binasının altındaki 25 mt:?tre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde ve 

Fennt Sünnetçi 

Emin Fidan 

170 ila 3,5 metr e derinliğindeki kapalı yüzme havuzu cPisin> ile etrafmdakl 
gazino ve müştemilatı açık arttırma ile kiraya verilecektir. İhalesi 25 Te~z 
938 Pazartesi günü saat 10,5 con buçukttı> Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer
kezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin Kurum Hesap İ§leri Di-
rektörlüğüne müracaat etmeleri. c4406t 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun santimi 

Birinci ıahile 400 karnı 
ikinci •ah ile 250 )) 

Üçüncü •ahile 200 )) 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaKı hastalıkların 

mikroblarını kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 
Dördüncü ıahile 
iç ıahileler . 

100 )) 

60 )) 

Dr. Ihsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

ÖksUr:Uk ve nefes darlığı, botmaoa 
ve ktzamık OksUr Ukleri için pek 
tesirli ilaçtır. Her eczanede ve ecu 

~ 

udretıni ar9 ka i9 zor• 
luklarını, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, b~l 

ağrısını, ıık ıık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini 
giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat VekAletimizin resmi 
ruhaabm haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 

Dikkat: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavilettirir. 

Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir müddeı zarfında 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracak· 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nm t icari ilhılarına 
aid işler için şu adrese müracaaı 
edilmelidir: 

tıancliık KollektH Şirketi 
Kahramaıuado Ban 

Ankara caddesi 

depolannda bulunur. • 

Kadınlar için 


