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Hatay meclisi eylülde 
·faaliyete geçmiş olacak 

Fransa hududunda 
100,000 Alman 
istihkam yapıyor 

Hatagdan kaçan muhalifler, mahcub 
ve nadim birer birer geri dönüyorlar 

iş kamplarındaki Almanları Fransa hududuna 
yollama kararı, Alman tayyarelerinin 6,000 e 
çıkarılması emrile ayni zamanda verilmişi · 
İngiliz g~zeteleri .. yazı~orlar: Londraya 1 

gelen rnalwnata gore Hıtler, ii kampla
rında çalışan 100 bin Almanı, Fransız .1 
ların meşhur Maginot hatlarıM mukabil 
yaptırılan istihkiıroları 15 ağustosa ka -
dnr bitirmek için, Rene göndermiştir. 

-· 
Bu emir, Alman hava kuvvetlerinin 

arttırılması crnrile birlikte verilmiştir. 

Almanyanın birinci dereced(" 6 bin tay
yarelik bir kuvvet vücude getırmck eme
linde olduğu beyan olunmaktAclır. 

Teminat 
Ludwigshafen 18 (A.A.) - Avusturya u 

mumi valisi Bürrkel ~rad etmiı:ı oldu-' ~ 
ğu bir nutukta cFransız ve Alman millet-
lerinin sulhu isteyip istememekte olduk
larını ve istedikleri::.. taktirde bn sulhun 
ihlfıl edilerniyeceği hakkında teminat 
vermeğe ,amade olup olmadıklımnh anla-

·u b günü olan 14 temmuzda Antakyada yapılan geçid Tesmincfen intibalar: J\skerlerimiz Fransız 
Fransızlann mı i ııyram a.skerleTi ve kumandantaT geçed resmi! de 

mak için Fransa ve Almanyada bir plc- Fransızların Ma;~no hattından bir 
bisit yapılması fikrini ortaya atmıştır. ö - -

H fb b'" ı b. g TU1lU§ 

Kabak Klod Farerl
•n a ı oy e ır plebisit netıcesinin ·it- nunla birlikt lh h rf k ·r - ı . e su u mu aıaza etmek c-

Suriyede gürültüler 
ş d hükiimet bloku kongresi toplanarak Hatay 
almaşmaasını kabulden istinkaf etmiye karar verdi, 

an • k · d'l muhalifler de hük\ımetı protesto etme ıste. ı er, 
· fakat içtimaları dağıtıldı 
k 18 (Hususı) - Tilrk ordusu- ruıdeki resmi geçldde kıtaatınıız istisna-

Antn ya •.. ·n uyandırdıg~ı sevinç sız bütün hıılk tarafından coşkun bir §C· 
Hataya gırışını . nun kted. 

14 
temmuz şenlikle - (Devamı 11 ijncı scıyfadct) 

devam etme ır. 

Amerikalı, ehliyetnamesiz bir pilot, 
küçük ve eski bir tayyare ile dün 

Atlas Okyanusunu aştı! 
-:-n sabah Nev- şam İrlandada karaya tnmıştir. 

Londra 18 (Hususi) - Du eyda • -Korigan bu yolculuğu 29 saat S() da • 
B t tayyare ın , . 

ı a ı e soy enecek bır cevel> olacağını melindedir Alın , F 

b d 
ilave etmiştir. . · an) a, ransa t0prakla -

aşın a Patladı' H 
. d . . . • rından bır kısmını ele geçirmek niyetin-

' atıb emıştır ki: cAlmanya. Fransa de olmadıg~ı g·b· F h h ·ı h ı ı ransaya Pr ang· bir 
ı e arbetmek arzusunda değıl, belki o- fenalıkta bulunrn k d · t ı 

k 
=:=====:===========::;;;;======~~~~~~~~a~~a~ı~s:em~em~ek~t~cd;l~r .• 

Va tile Türkiye aleyhinde ~ 

~S~ri;:i;u~~~[y!~~ndf a:~ Çocuklara ne oldu? İki garib h8dise 
darmabiı far.dır,, demiş ı _....__ --- 1 yaşında bir çocuk, top 
Arab gazeteleri Fransız oyununa karıştı diye 

muharririne küfürle meşgul I arkadaşını yaraladı 

14 yaıında bir çocuk ta bir evin 
dqından ikinci kata tırmanmak 
ıuretile içeri girdi, evi •oyarken 

yakalandı 
<Yazısı 6 rncı sayfacha) 

fzmir gazetelerinde çıkan 
b.. ·1" " N" ır ı an : ışanlım iyi 
kızdı ama sevemedim ,, . 

lzmirli bir muganniye kendisine 
«zilli» diyen bir genci mahkemeye 
verdi, ıuçlu üç gün hapse mahkum 

oldu. 
(Yazısı 11 inci ayfada) 

-
Talihsiz Beşiklaş klübü, adı değiştirilen stadı yüzünden 

y.Drkun Floyd enne . d ski bir kikada yapmıştır. Kullandığı eski tayya-
nından, 175 beygir kuvvet~n e ~ . söY· renin kıymeti yalnı:z 900 dolarrlır. Kori-
tayyare ile Knliforniyaya gıdPcelğını Ko • rranın ehliyetnamesi ve pasaportu yok- Klod FareT u k h k t tmiş olan Dııg as b (Yazısı 11 inci sayfamızın 

~ri=~:~~·~A~t~:~~eo~~~Y:::~:s:~~u~a~ş~u~~~b;u~a~k~·~t~m~.~~~~=~~~~~~H~~;-f~f~~~ 

parçalanmak tehlikesine maruz, buna rağmen mahud 
levha hali yetinde duruyor 

posta,, da çok şay';l~ı dikkat "S p I 
b" siyasi yazı serısı on os a " yazı 

Efkarı umumigedeki tesir ve heyecana bir misal: 
17 genç şere/li ismi iade edilmedikçe (Şeref stadı) na 

ayak basmıgacaklarını bildiriyorlar Av r u P'_a_n_ı n ailesi içinde 

.. ~ 1 t ~ ~ d ~~~ni bil~!i~z'3rihi 
Dunun, bugunun ve Y 

• Harb sonrası . 
• Harb sonrası memleketler• 
• Harb sonrasm m meşhur 

devlet adamları 
• Harb sonrası davaları 

• ·· .. kim 
On milyon adam ölmüş, buyıt • 

~ • 11p yık ıZ· 
paratorlttklar bozguna ugra,..,. 

d .. niiş ma· 
mt.§, her yer harabezare onı ' .. 

· ı volrntışW. Bu 
i enler sanayi hepsı ma ı 

, • A pada açlık, se· 
tün orta ve garbı vru · 

,_ .. k .. ı·· bitkin bir halde bu· 
w::t ve ço ·un ıı F 1• t 

d .d diyordu. 11"a 
lunan halkı te1ı ı e th 
harb bitmişti. Harb bitm.i§ ve su 

u Bu kor:.fe· 
konferansı akdolunmıışt · 

.,. d bir sıılh ,nııa· NI 1 runstaıı doğan nev-a . l d - ç n 
lıede.<i olmadı. A "t~~~; yı s;yf amızda oku--···· 

Kadir§lnaslığa kar§\ indhitmiş bir darbe olmakla kalmıyarak Türk ıporunu da 
tehdide bcışlıyan mahud levha 

Beıikta§ klübüne güzel bir stad bedi- cBeşiktaş klübünü idare etnıek istiycn 
ye ettikten sonra gene onun uğrunda ca- kimselerin stad kapısındaki merhum Şe
nını da veren merhum (Şeref) in kıy - rc~n ismini ta§\yan §erefli leuhavı indir· 
metli ismi staddan kaldırıldı. Bu yersiz mck suretile gençliğe bir nankö' tük 1ıü
ve yolsuz kararın efkarı umumiyede ne muncsi gösterdikleri herkesçe malum. 

Cahid Yalçın , cSon Postat derin bir teessür uyandırdığını gün geç- Nitekim gazetenizde bu hu.susta ta,ım -
azı ailesine dahil olmuıtur. Bundan son- tikçe daha iyi anlıyoruz. İşte İstanbul- mış sporcuların fikirlerini yazarak bu 

:-a her cumartesi günü üstadın bir nıUsa- dan ve Anadolu şehirlerinden her gün al- çirkin hali bütün çıplaklığı ilP. efkarı u
habesi sütunlarımızı süsliyecektir. cSon dığımız müteaddid mektublardau bir n:.i- nıtımiyeyc gösteriyorsunuz. Eğer süturı
Posta .. , okuyucularına, böyle kuvvetll ve mune! larınızda tanınmamış okııyuculaıınızın tfa 

.iistad bir kalemin hizmetini kazandırdıAı 17 arkada§ namına İstanbul,:lan N. fikirleri ycı· bıılacaksa biz on yedı arka _ 
için haklı bir •vinç dut'.maktadır. Yara§ imzaslle gazetemize yazılıyor: (Devamı 11 11nci sayfada) 



1 Sayfa 

Her gün 
Dilimize aid 
Mühim bir mesele 

Yazan: Muhittin BIJ'fft 
n::::=- vvelki gün İstanbul valisinin 
~ muhakemesine aid tafs;Jatı oku

yordum; nihayet karara geldim ve orada 
gördüm ki yüksek mahkeme bu kararı 
csöz birliğh ile vermiş. Zihnimde bu 
csöz birliği> tabirini türkçeye tercüme 
edip cittifakla> tarzında anlamak lfızım 
geldi. Öyle anladım ve işin içinden çıktım. 

Türkçede csöz birliği> tabiri vardır; 
fakat, bu cittifak> manasına değildir; bir 
kaç insan bir araya gelir, bir mcsleyi bir 
tekilde mütalea etmeğe veya bir şekilde 
göstermeğe karar verirler; aralarında 
söyliyecekleri sözü de tayin ederler; bu
nun adı da csöz birliği etmek> olur. İtti
fak, her hangi bir mesele karşısında ken
di fikir ve vicdanlarının serbestçe hare -

SON POSTA 

Resimli Makale: =Mes'uliyet balısi = 

kelleri ile ayni neticeye varan, ayni ka - Bazı adamlar vardır ki ev, aile veya 1§ hususunda mü- Meçhulden korkmanın oaşlıca sebebi cehalet olduğu gibi 
rarı veren insanların kararlan uasında him bir karar alınması icab ettiği zaman ilk teşebbüsü mes'uliyetten çekinmenin ilk Amili de bilgisizliktir. Bilen 
kendiliğinden tezahür eder. cSöz birliği daima bir başkasına bırakırlar. Bu adamlara bu tarzda ha- adam görür, muhakeme eder, kararmı verir, verdi.il karan 
etmek> i.Se bir §eyi şu veya bu şekilde gös- reket etmelerinin sebebini soracak olursanız müphem bir da yapar, bilmiyen adam ise tereddüd içindedir, korkar ve 
temıek için, insanların evvelemirde ken- cevab ile geçiştirirler. Fakat vaziyetlerini tahlil etmeyi karar vermeyi bi:' başkasına bırakır, birinci mııfta olanlara 
di aralarında canlaşmaları> ve söyliye - biraz derinleştiriniz, başlıca Amilin mes'uliyetten korkmak güvenmek mümkündür, fakat ikinci . kısmı tefkil edenler-
cekleri sözleri tayin etmeleri demektir. olduğunu görlrsilnüz. den daima kaçınız ..• 
İttifakta biraz söz birliği, söz birliğinde ==~=~==~============================================ıı==:1~ 

~:@~@.%:~f ~~ffe.~i~~ 
bırakıp diğerile her iki manayı ifade et -
mek dilimizi fakirleştirmek, ince mana
ları ifade edemez hale getirmek <!emektir. 

Bunun üzerine bir müddet düşündüm. 

* Bir dil canlı bir mahlUk gibidir; yüz 
sene yaşıyan bir insan ne kadar ŞC:?kil de
ğiştirirse binlerce sene - ve kim bilir on• 
bınlerce sene! - yaşamış olan bir dH de o 
kadar şekilden şekle girer . Bizim dilde 
bir aralık arabca ve acemce kelimeler çok 
artmıştı. Bu dili bunlardan kul"Utnnak ve 
temizlemek lazımdı. Bir zamandanberi 
yavaş yavaş, bir zamandanberi de daha 
hızla bunu yapıyoruz. Fakat, bunu ya
parken dili fakirleştirici, ifadenin küçük 
farklarından da mahrum edici üratla
ra gideeek olursak hiç de iyi bir iş yapmış 
olmayız. Mesela, bir zamandanbcri ara -
mızda yayılıp giden bir. tabir peyda oldu: 
cHürmetlerimi sunarım> diyoruz; nal -
buki eskiden takdim ederdik. Pekata, tak
dimi sunmak yapalım. Niçin? Takdimi 
ortadan kaldırmak içinse iyi. Fakat Ah
medi Mehmede takdim etmek iizım ge-

!JOO lira için 
Kellesini koltuğuna 
Sıkııtıran kadın 

Holivuddaki sinema kumpanyaları, 
o'tt>mobil çarpışması, paraşütle tayya -

lince de: reden atlama vesair heyecanlı sahne-
c- Müsaade buyurun Bay Mehmed, si- leri filnıe almak istediler mi, resmini 

ze Bay Ahmedl sunayım!• gördüğünüz genç kıza müracaat eder -
Demiyoruz. Şu halde takdim gene yer-

li yerinde duruyor. Halbuki ben size hür- ler. . . . . . 
metlerimi sunduğum zaman, eski Türkle- Mary Wıggıns ısmını taşıyan bu 
rin: genç kız her seferinde 300 lira alır. 

,, .................. ·-······-···----- ·--· .... ' 
Hergun bir fıkra 

Enini söylemeyi unuttum 
Meşhur mübalagacı Marsilyalı l't1a-

riyWiln kansı; Mariyüsü, fazla MÜ-

1 

balıigaya kaçtığı zamanı ikaz ederd~. 
Bir gün Mariyüs miisafirlenle birlik
te yemek yerken bir av hikayesi cın
latmı.ya b4§1amıştı. 

- Ben bir sefer aılan cıuına çık· 
mıştım, dedi, bir culan gördüm. Uzun
luğu tam dört metre, boyu. da altı 

metre idi. 
Kansı, Mariyüsün ayağına bastı. 

Mariyü8, mübatagaya kaçt~ı ar ... 
ladı: 

- Yalnız eniini söylemeyi unuttum, 
dedi, ancak beı ıantim gelirdi. 

\. .. ·--·······-· .. ········------···--" 
GIJnde iiç defa 
Yumurllıgan tavuk 
Tavukların 24 saatte bir yumurtla

dıkları herkesce malUındur. Maahaza, 
ender olmakla beraber, sabah ve ak -
şam günde iki defa yumurtlıyan ta • 
vuklara da rastgelinmektedir. 

Fakat, Bulgaristanın Burgaz geh • 
rinde Dr. İvanorun beslediği tavuk -

'1000 lılJre spor 
Deni veren 
Amerikalı lıadın 

Sözün Kısası 

Tersine dönen dünya 

""** Ç ok sene evvel bir akşamdı. 
Evin orta yaşlı erkeği, evin 

orta yaşlı kadını, evin on üç yaşındaki 
çocuğu yemekten sonra bir arada otur
muşlardı. Evin erkeği eline gazetesini 
almış, okuyordu. Bir haber gördü. O -
kudu, evin çocuğu yanına gelmiştı: 

- Baba ne okuyorsun, ben de oku -
yayım! 

Dedi. Evin erkeği, çocuğa baktı, ga
zeteye baktı .. bir an düşündü: 

- Olmaz oğlum, dedi, babaların her 
okuduğu şeyi çocuklar okumazlar. Ah
lakın bozulur. 

Evin kadını sordu: 
- O okuduğun nedir? 
Evin erkeği kaşile, gözile işaret et

ti. Kadın sustu. Biraz sonra çocuk yat
maya gitmişti. 

Evin erkeği evin kadınına okuduğu 
havadisi söyledi: 

- Kırk yaşında bir hırsız, bir evin 
kapısını kırmış, içeri girmiş, evi baş • 
tan aşağı soymuş. 

• 
Geçenlerde bir akşamdı, evin orta 

yaşlı erkeği, evin orta yaşlı kadını ye
mekten sonra oturmuşlardı. Evin e:r • 
keği eline gazetesini aldı .. bir havadise 
gözü ilişti. Okuyacaktı. Evin kadını ye
rinden fırladı. Gazeteyi çekip bir yana 
attı: 

- Olmaz, dedi, okuma! Ahlakm bo
zulur. 

Evin erkeğinin gazetede gözüne ili
şen havadis şuydu: 

cOn üç yaşında bir çocuk bir evin 
kapısını kırarak içeri girmiş ve evde 
ne bulduysa çalıp kaçmıştır vesaire ... > 

*** ····························································-
Eminön8 meydanmm alacağı ıekil 

Eminönü meydanının açılması etrafın
daki faaliyet ilerlemektedir. YıkJ.lan Va• 
llde hanı arsasının önündeki yaya kaldı • 
rımı köprünün fretuvarı hizasına çeki • 
le<:ek, köprüden itibaren balıkhaneye ka
dar uzanan yol on iki metre genışletile • 
cek, Valide hanı yerinde yeşil bir saha 
vücude getirilecektir. 

Evkafia belediye arasında, istimlak e· 
dilecek binaların arsa istimlak bedelleri 
meselesinden çıkan ihtilaf, valinin An -
karada yaptığı temaslarla halledilmiş ve 
her iki tarafın da menfaati g6zetilmiştir. 
Bu binalann hemen yıkılmalan için nli
kadarlara lcab eden emirler verilmiştir. 
Binaların yıkılmasına bugünler-Oe başla· 
nacaktır. 

'Lokantalar lllllflara •Jnhyor 
lardan bir tanesi bunlara hiç benze - Resmini gördüğünüz kadın bir li -
memekte, günde üç defa yumurtla - merikalıdır. Güzellik enstitüleri idare İstanbul otelle~in be_ş sın~a ay • 

ktadır ed Sw...-t ..... ı.1r ,_Jt_,_8 A nlmalan etrafındakı faalıyet ilerle • 

cSundular bir cam dolusu şerbeti!> Resim, bu paranın hatırı için, kel • 

Yahud da: lesini koltuğuna llkıştıran kadını gös-
cBir bade sun, Allah için!> 
Mısralannda kulJandıklan csunmakt term_ektedir __ · _. ------- ma . er. .ıgU& ~ yapar ve auu.:ı- - . • 

1 
k tal d 

İlk yumurta kabuklu, diğer ikisi ise meri1tanın milli oyunlarından Beyz • mektedır. ~ledıye, o .an an a sı • 
kelimesi, o başlı başına husus! bir mana 
ifade eden eski Türk kelimesi piç olup 
gidiyor! 

iki baılı dört ayaklı 
çocuk yaşıyor 

kabuksuzdur. Bu mesele mütehassıs - bol'"" kulaktan x.. ı· M ktebde 7 bin nıflara taksım edecektır. L<>kantacılar u, ugre ır. e . ti "dare h , +ı bu üna 'L~ 
ıar tarafından ehemmiyetle tedkik e .. k.. d ~ cemıye ı ey ew. m seue•-
dilmStedir. ore en • le toplantılar yapmağa başlamıştır. Ce 

l ,, H · • •'azırının miyet, tstanbuldakl lokantalan bu • 
Moskova hastanelerinden birinde Bus• •inciri e arıcıge IY~ lunduklan mevkie, pişirdikleri yeme~ Yüksek mahkemenin iddia fezlekesini, - ~ • "b • l 

ıahud kararnamesini okuyanlar görür _ iki kafa1! dört eW ve dört ayaklı bir Şimdi Almanyada ttimeye çıkmış garı ınanış arı lere, konfor vesaireye göre muhtelil 
* 

k ÇOCugu doğdu Aradan aylar geç ı ·1 d . sınıflara taksim edecek, hazırlıy:ıcaA.. ler ki arabca ve farisl kelime kullanmak ız · • olan bir İngiliz dansözü, ngı tere e Lehistan hariciye nazın B •. Bek, bır listeyi belediyeye bildirecektir. fi.J 
bahsinde mahkeme asla, imsak ve tasar- tiği halde bu hilkat dcubesi tam bir Slough'de bir öpüı zinciri salgmını or • çok vatandaşları gibi Wtıl tüb.d lah.l-
ruf göstennif, türkçe hesabına kıskançlık sıhhat içinde yaşamaktadır. taya atmıştır. bidir. 13 rakamı, kendisinin en uğurlu Terkm havuzlan tevıi edilecek 
etmif delildir; burada sayılması uzun sn- Bu garibeyi ted1dk etmekte olan Dansöz İngiltereden ttirneye çıkar- saydığı rakamdır. Belediye sular idaresi, su bendlerinlJI 
recek bir a{1ıil kelimeyi birbirinin arka- doktorlar başın birine İren diğerine ken, bir fabrika .. mü~.ü~ olan sev~l~ : B. Bek, Rigaya yaptığı son seyahati tevsie milsaid olup olmadığım tedkik ebo 
sından ııralaYJP gitmifler; fakat, neti .. Korina ismini vermişlerdir. Başlar i - si, işinin çoklugu yuzunden kendısını bu ayın 13 ilnde yapmıştır. Tekrar ge- tirmekte idi. Tedkikat sonunda bendlerin 
ceye gelince lfi csöz birlijine> bağlayıp simlerini işittikleri vakit oynaşmaktl teşy:ie gelememiş, yerine bir arkada • çen ayın 13 ünde de Estonyayı ziyaret tevsi edildiii takdirde bile p!hrin su i .. 
çıkmıflardır. ve yüzleri gülmektedir. İki kafa ayni şını göndermiş. etmiştir. tihlAkatını karşılıyamıyacağı anlaşılmı,. 

Bilmiyorum, bu söz birlili JStılahı da, saatte uyumamaktadırlar. Bir bq u - Tren Viktorya istasyonundan ayn .. Bayan Bek ise 17 yi uğurlu bir ra~ tır. Bu sebeble terkos havuzlarının tev • 
meaelA c.maznun> yerine csuçlu> tabiri gl- yanıkken öteki uyumaktadır. Ancak lırken genç dansöz kollarını sevgilisi .. kam saymıştır ve evinde terüb ettiği süne devam edilecek, §ehrin au ihtıyaaa 
bi, adliye llblalılarına acele ile mi girdi? hastalandıkları vakit her iki başda bir- nin mümessi1inin boynuna dolamış, v~ resmi kabuller her ayın 17 inci günün- ancak bu suretle karşılanacaktır. 
Nasıl girene girsin, onu oradan çıkanp den hastalık Arazı görülmektedir. onu dudaklanndan öperek, cbu buseyı de yapılmaktadır. • ... --.... _ .. ___ ., • ..... _ .. _ 
halka iade etmek çok hayırlı olacalrtır. sevgilime götün demiş. T A K V i M 
Halt söz birlllinf de, ittifakı da pek güzel ket etsin. Yani, biz bozabllelim, fakat, on- Mühim bir vazifeyi sırtına yükle - şini bulmuş, öpmüş, onu, nişanlısı öp-
bilir ve bunları yerli yerinde kullanır. lar mutlaka düzeltsiııler! nen delikanlı, kaç geceler uykusuz kal müş, nişanlısı müdürün küçük kız kar-
cHürmet> yerine csaygı> kullanmak ne Eski dili elblrlill ile yıbhm Fakat, mış, ene yapsam da bu öpücüğü sahi- deşini öpmüş, müdüriln küçük kız kar 
kadar güzel bir feyse takdim yerme sun- tahrib etmek için değil, yavaş yavaş ye - bine iletsem• diye düşünmüş. Nihayet deşi de kendisini müdüre öptiirmüf. 
mayı, maznun yerine suçluyu, ittifak ye- nisinl ve mükemmelini kurmak için! aklına dahiyane bir fikir gelmiş: Ve bu suretle şimdi Slough'de zincir -
rine de söz birliğini kullanmak o kadan Muhittin Birgen · Koşmuş nişanlısının küçük karde - leme öpüş salgını baş göstermiş. 
yanlıştır ve dilin kan fakirliğine uğrama 
11nı mucip olur. 

* 
Daha bunlar gibi pek çok misal göstere-

bilirim. Fakat bunlarla fazla uğraşmıya 
lüzum yok. Yalnız, gönül ister ki temyiz 
mahkemesi gibi bu memleketin yüksek 
hukuk kültürilnü temsil eden bir miles -

IST ER 1 NAN, IST ER iNANMA! 
Çok tanınmış, çok sevilmiş bir muharririmiz cidden güzel 

bir eser yazmıştı, gündelik gazetelerden birinde tefrika edil
di, allli ile, zevkle okundu. Bitükten sonra sıra kitab halin
de çıkarılmasına gelmişti. Muharriri bir k1tabcıya müracaat 
etıi: 

- Telif hallı olarak 50 lira verebiliriz, dediler. Muharrir 

tek.lifi kabul etseydi çıkarılacak olan kitaba 1 lira fiat kona

caktı, teklif edilen para da kitabın ancak 50 nüshasının be

deline tekabül ediyordu. 
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19 Temınıuz 

İngiliz Kral ve Kraliçesi 
bugü~ F ransaya gidiyorlar 

Segah.ate büyük ehemmiyet veriliyor, 
Pariste mülı.im konuşmalar olacak 

Ankara civarına yeniden. Romanya Kralmrn 
şiddetli yağmurlar yağdı validesi dün 

vefat etti Kampta bulunan talebeler kendilerini yllksek yerlere 
atarak kurtuldular. Bazı yerler su alhnda kaldı 

• Akıbeti tesadü/t 
baglı olan sulh 

\ 



4 Sayfa 

Sus vapuru dün limammıza geldi 
Vapur 86,136 lngiliz lirasına yaphrılmıştır, sür'ati 
on &ekiz mil olan Sus Bandırma seferlerini dört 

buçuk ıaatte yapacaktır 

Sus vap uru limanda 

Denlı.yolları tarafından AJ.maı:ıyada saate inecektir. Sus vapuru İstanlıuldan 
yaptırılan vapurlanmızdan ikincisi olan sabahları Bandırmaya hareket edececek 
(Sus) vapuru dün öğleden evvel lima - yolcuları İzmir ekspresine bıraktıktan 

nımıza gelmiş ve Fındıklı önlerinde de - sonra akşam İstanbula dönecektir. Ban
mirlemiştir. dırma hattında haftada iki gün de De -

Vapur, Yeşilköy açıklarında deniz tica- nizyollarının diğer vapurları işliyecek -
reli müdürü ve Denizbank erkanı tara- lerdir. 
fından karşılanmış, heyet Yeşilköyde va-

SON POSTA 

Süt derdi 
lkhsad Vekaleti İstanbulun 
süt meselesile 

oluyor 
alakadar 

İktısad Vekaleti, halka temiz ve ucuz 
süt temin edilebilmesi için lazım gelen 
ıslahatın nelerden ibaret bulunduğunu İs 
tanbul belediyesinden sormuştur. BelP. -
diye, bu hususta hazırlıyacağı raporu Ve
kalete yollıyacaktı.r. Belediye, İstanbul 
baytar müdürlüğünden vilayet dahilin -
deki süt veren hayvanlar hakkında iza
hat istemiştir. Baytar müdürlüğünün be
lediyeye vermiş olduğu cevabda şehirde 
iki takimhane mevcud olduğu ve bu ta -
kimhanelerden ancak hastanelere süt ve
rilebilmekte bulunduğu ve hayvan cins
lerinin ıslahına devam edildiği biiciiril -
miştir. 

İstanbul belediyesi, şehirde d\.i.·t yüz 
bin lira harcanmak suretile bir s'it fab
rikası, biri İstanbul, diğeri Kadıköyünde 
olmak üzere iki takimhane yapılmasını 
muvafık bulmaktadır. Şehrin vasati ola
rak süt istihlakatı otuz beş bin kilodan 
ibarettir. Bu mikdarın otuz bin kilosu İs
tanbuldan, diğer beş bin kilosu da civar 
kasabalardan temin edilmektedir. 

Poliste: 

16 yaşında bir çocuk bir adamı 

pura girerek limana kadar gelmişlerdir. Ehliyetsiz otomobil kullanan biri Evvelki akşam Mercanda Vallde hanında 
Trak vapurunun ayni olan ve Almanya- tramvay direğine çarparak i>lr yaralama vak'a.sı olmuş, 16 yaşında bir 

yaraladı 

dan limanımıza Denizyolları kaptanların- d çocuk kendisinden 10 yaş büyük olan Şük-rü 
yaralan ı isminde birisini böğüründen ve kalçasından 

dan Vedadın idaresinde olarak getirilen Üsküdardn İnkılii.b mahallesi Boyacı 'so- ağırca yaralamıştır. Vak'anın tarsııa.tı şu -
Sus vapuru (1800) gayri safi tondur. Ma- kıı.ğında oturan ve Üsküdar iskelesinde ben- dur: 
kineleri 3600 beygir kuvvetinde, vasati zıncllik eden Hayri 1810 numaralı otomoblll Şehremininde oturan Cavid ne Şükrü es
sür'ati de 18 mildir. Vapurda bilinci ve ehliyeti olmadığı halde sevk ve idare eder- kldenberi birblrile tanışmaktadırlar. Evvel
ikinci mevkiler vardır. Birinci ve ikinci ken iskele civarında bir tramvay direğine k1 gece Şehzadebaşında birbirine tesadüf ct-

çarpmıştır. Çarpı§ma çok şiddetli olmuş, o - mlşler ve Şükrü Cavidl, yatmak üzere oda -
mevkilerde ikişer yataklı üçer kamara tomobllin ön kısmı parçalanmış, Hayri ba - ı.ına davet etmiştir. 
ile, bir yemek salonu vardır. Bir çok mo- cağından yaralanmıştır. Bunlar odaya girdikten bir saat sonra i-
dem tesisatı havi bulunan vapur 86,136 çerlden feryad ve istlmdadlar işiten kom§u-
İngiliz lirasına malolmuştur. 1stıab had- l.mail adında bir adam kendine ııırı vak'ada~ polisi haberdar etmişlerdir. 

Yüz vermiyen bir kadını yaraladı Zabıta memurları odaya girdikleri zaman 
di de 500 kişidir. Şükrünün kanlar içinde yerde yattığını ve 

Bir haftaya kadar Bandırma hattında Dün Kadıköyde Söğüdlüçeşme tren ıstas- elinde kanlı bir bıçak olduğu halde cavidin 
işlemeğe başlıyacak olan Sus vapuru, yonu civarındaki mezarlıkta blr. yaralama de bir köşeye büzüldüğünü görmüşlerdir. 
haftada üç defa Bandırma ekspresini ya- vak'a.sı olmu§tur. Kadıkö~ünde, lsmail Hak- Yaralı çağırılan sıhhl imdad otomobili lle 

b 1 k 1 kı sokağında 82 numaralı evde oturan is - hastaneye kaldırıldıktan sonra Cavid yaka-pacaktır. Vapur, buradan sa ah eyin a - • Did isminde bir ka 
mail o civarda oturan ar - !anarak karakola götürülmüş ve polise ver-

kacak öğle üzeri Bandırmaya :varacak, dını fırsat buldukça taklb etmekte ve onun- dili ifadede: 
yolcuİar da oradan eksprese binerek ak- la münasebet teaislne çalışmaktadır. - Beni odasına davet etti. Ben de kabul 
tam üzeri İzmire vasıl olacaklardır. Dün mezarlıklar araaında Didarın yolu- etmiştim. Meğer adam benim namusuma ta-

nu bekllyen İsmail, saat 24,3o da onun evi- arruz edecekm~. Irzımı muhafaza için her 
Haftada üç defa ekspresle sabahları d- d .. ,. .. ü - ü' ce yanına vakla•arak ne on u&un ııor n " Y zaman yanımda taşıdığım bıçağı çekerek o-

hareket eden İzmir yolculan da ayni ıe- ilfınıaşk etmeğe başlamq, fakat kadın_dan nu vurdum, demiş ve suçunu itiraf etmiştir. 
kilde o akşam İstanbula geleceklerdir. yüz bulamayınca bıçağını çekerek onun uze- HAdlse etrafında tahkikata devam edllmck

rine hücum etnı1' ve sol kolunun birkaç ye- tedir. 
Sus vapuru Bandırmaya 4,5 saatte gi- rlnden ağırca yaralam!ftır. Kadının feryadı K gü .. k b" ''dii il d . 

decek ve bu suretle evvelce 7 saat olan üzerine yetişen 'bekçi ve polisler carlhl bıc;a- ara mru na ıye mu r enıze 
Bandırma yolu 4,5 saate, ekspresle 18 tı ile beraber yakalam~lar, yaralıyı da Nü- düştü, kurtarıldı 
saat olan İstanbul - İzmir yolu da 14,5 mune hastanesine taldırmıtlardır. Karagilmrük nahiyesi müdürü Atıf ev -
=~~~~~~~~~~~~===~~;,;;.;,================= velkl gece Büyükdere iskelesinde vapura bi

Polis mektebinin 51 inci devre mezunlan 
abideye merasimle çelenk koydular 

On aylık bir tedris devresinden sonra, 
polis mektebi, 51 inci devre mezunlarını 
da vermiş bulunmaktadır. Mektebden bu 
devrede 183 genç mezun olmuş, asayiş 

kadrosuna iltihak etmek üzere stajlara 
başlamışlardır. Bu gençlerin stajları üç 

ay sürecek, ondan sonra, inzibat ve asa
yiş kadrosundaki vazifelerini alacaklar-

dır. Mektebden, 47 numaralı Reşad Mut
lugün birincilikle, 53 Demir Karacan ikin
cilikle mezun olmuşlardır. 

Yeni mezunlar, dün akşam saat on al
tıda, merasimle Taksim abidesine çelenk 
koymuşlardır. Mezun gençler otobüsler
le Tepebaşına kadar gelmişler, Perapa • 
lasın arkasındaki asfalt yolda toplanmış-

lar, muntazam bir tabur halinde, Galata

saray ve İstiklal caddesi yolile Taksime 
gitmişlerdir. Bunları, atlı ve motosikletli 
polis müfrezeleri taklb etmiştir. Mezun
lar, Taksimde abide etrafında bir devir 

yaptıktan sonra abide yanında mevki al
mışlar, itfaiye bandosunun iştirakile İs
tiklal marşını söylemişler ve Abideye 
bir çelenk koymuşlardır. Bundan sonra, 
mezunlardan, sınıf mümessili Hasib Şen
söz. kısa bir hitabe irad etmiş ve: 

cBu güzel yurdun emniyet ve selft -
meti için geceli gündüzlü, durmadan, yıl
madan ve asla bıkmadan büyük bir gay-

retle yurd ve ulus için rnüfid olarak ça
lışacağımıza and içeriz.t demiştir. Bu 

~ 
\~ 

cand içeriz!> 1, bütün mezun talebe bir 

ağızdan tekrarlamışlardır. Bundan son

ra, mezun talebe abide etrafında bir ge

çid resmi yapmışlar, tekrar rnekteblerine 

dönmüşlerdir. 

Polis mektebinin 52 nci devresi teşri -
nievvelin birinden itibaren açılacaktır. 

nerken müvazenesinl kaybederek denize düş 
müş ve etraftan yetişen tayfalar tarafından 
kurtarılarak tedavi altına alınmıştır. 

Bir kadın müvazenesini kaybederek 
pencereden düşüp öldü 

Samatyada, Şevket apartımanında otu -
ran Fofo evde yalnız bulunduğu bir sırada 
pencereden dışarı bakarken müvazene.slnt 
kaybederek düşüp ölmüştür. Cesedi muaye -
ne eden tabibl adil SalJh Haşim defnine mü
saade etmiştir. 

Kavgaya karııtıklan için kızıp 
bqlannda tiıeleri parçalamışlar 
Erenköyünde Etemefendi caddesinde otu

ran Ali ile ayni evde mukim Şüayip ara -
sında geçimsizlik yüzünden bir kavga çık -
mıştır. Kavgayı ayırmağa çalışan Şüayibin 
bacanağı Bayram ile karısı İffetin bu ha -
rekeUerine kızan Ali ile karısı Hayriye, el
lerine geçirdikleri şişeleri Bayram ve karısı 

İffetin başlarına vurmak suretlle yarala -
mışlardır Suçlular yakalanmışlardır. 

iki ço~uk kuyuya düıtü ikisi de 
kurtanldı 

Kadıtöyünde Ayrılıkçeşme sokağında o -
turan İsmallln evine misafir gelen Hüsniye
n1n oğlu 3 yaşında Oğuz bahçede oynarken 
kuyuya dÜftDÜl)Se de yetişen ev halkı tara -
tından turtarılm14tır. Vücudünün muhtelif 
yerlerinden yaralanan Oğuz tedavi altına a
lınmı.ştır. 

e Beykozda Fevzipaşa caddesinde otu -
ran Hasanın tızı 3 yaşında Türkan cvln 
bahçesindeki kuyuya düşmüşse de yetişen 
komşular tarafından kurtarılmıştır. 

Bir araba bir çocuğa çarparak 
yaraladı 

Cibalide Slvrikoz sokağında oturan Ruşe
nln oğlu Basri ayni caddeden geçerken sü
rücü Mehmedln idaresindeki beygir araba. -
sının sademesine maruz kalarak vücudünün 
muhtelif yerlerinden ağırca yaralanmıştır. 

Yaralı Şl§ll çocuk hastanesine kaldırılmış, 

suçlu yakalanmıştır. 

Temmuz 19 

Ziraat Bankası büyük sulama 
programım tatbika başladı 

Bu sene Karacabey ovası, Tokaddaki Kazovası 
sulama işleri bitirilecek, Marmara gölüne akan 

sular için kanallar açılacaktır 

Hükiiınetln büyük su işlerini başarmnk 

için ayırdığı 31 milyon lira ile yapılacak su 
işlerinin Ziraat Bankasınca yerine getiril -
mesi hakkındaki kanun mer'lyete girmiş bu 
lunmaktadır. Banka büyük sulama progra -
ramının bu seneye ald kısmının tablkatına 
başlamıştır. Bu sene, Bursanın Kemalpaşa 

kasabasını ikiye ayırarak geçen ve her za -
man su seviyesi yüksek olan derede, Ana -
dolunun en münbit arazi parçalarından bi
ri olan Karacabey ovaı.1nın sulanması için 
büyük tesisat vücude geUrllecek ve kanal -
lar açılacaktır. Bu büyük tesisat için 337,000 
lira sarfedllecektlr. Marmara gölüne akan 
sular için de bir kanal açılacak ve bunda 
sedler inşa olunacaktır. 

Tokad civarındaki meşhur Kazovasını:-ı 

:;ulanmnsı için buradan geçen çaydan kanal 
lar açılacak, regüllitörler kurulacak vesalr 
Jnşaat yapılacaktır. Çürüksu da, Saray gö -
lı.i ovasına doğru akıtılacak, yeni kanallar 
açılacak, tesisat yapılacaktır. 

Memleketin muhtelif yerlerinde yapıla -
cnk su işleri için 1937-1941 senelerinde 31 
milyon Ura kadar sarnyat icrasına mezu -
niyet verilmiş ve bu işlerden dolayı 1937 se
nesinde yapılacak tediyatı karşılamak üzere 
4,250,000 Ura tahsis edilmişti. Bu defa Zira
at Bankası hükümete müracaat ederek su 
işlerinin Ziraat Bankası kanunile, bankanın 
iştigali mevzuları arasına alınını., olmasına 

istinaden, su programının tahakkuk ettlrll
nıesi işinin bankaya verilme.sini teklif et -
ıniştlr. Bu teklif bilhassa finansman işinin 
büdce lmkAnlarlle mukayyed kalmıım:ısı 

noktasından, su programının daha kısa bir 
zamanda tahakkuku kolaylaştıracağı cihet
le hükumetçe memnuniyetle kabul edilmiş -
tir. Ancak, esasen bir kısmı ihale edilmiş o
lan bu işlerin ikmali için bankanın ayrıca 

teşkllAt yapmasına mahal kalmamak içln 
su işlerinin keşif ve projelerinin ve ihale
.sile tesellüm tarihine kadar fenni idare ve 
mürakabesinln Nafia Vekaleti tarafından 
yapılması ve tesellümden sonra sadece iş

letmenin bankaya bırakılması muvafık gö
rülmüştür. 

Bu suretle su illeri bankaca flnase edi
lecek, bu işlerden ikmal edllenler lşletllmc?k 
üzere bankaya devredilerek hasılatı banka -
nın temin ettiği krediyi 1Uaya talı.sis edile
cek ve kredi tamamen itfa edildikten sonra 
!.es1sat hükiimete geçecektir. Bankanın su 
işlerini ikmal için açacağı kredinin, mevcud 
sermayeslle temin edebileceği mikdardan 
fazlasını karşılamak üzere tahvil çıkarmağa 
mezuniyeti olacaktır. Lüzum görüldüğü tak
dirde bunlara hazinece kefalet edilecektir. 

Yeni kanuna göre muhtelif su işleri için 
sarfına izin verilen 3.1 milyon liradan ıım -
diye kadar sarfedllemlyen kısmı 938 mall 
yılı bıuıından itibaren Ziraat bankası tara -
tından açılacak kredi ile temin olunacak -
tır. Bu 31 milyon llradan şimdiye kadar sar
!cdllmiyen kısmına tekabül edecek mikdar
da banka tarafından çıkarılacak tahvllferln 
itfasında, kuponlarının tediyesine kefalet 
etmeye Maliye VeklU mezun olmaktadır. An 
cak bankanın bir sene içinde çıkaracağı tah 
vil yedi milyonu geçmtyecektlr. İnşaat bit -
tikten sonra işletmeye açılacak olan sula -
malının ücretlerine aid tarifeler, Nafia, Zi
raat ve Maliye Vekılletıerl tarahndan müş -
tereken tesblt ve icra veklllerl hey'etının 

tasdikile tatbi kmevkllne kontilacaktır. 

Bu tarife Nafia Vekılletl l!Şletme idare -
since tanzim ve Maliye Vekılletince verile • 
cek cedvellere göre, sulama ücreUerl bu ve -
kalet tarafından tahsil ve hususi bir hesaba 
kaydolunacaktır. Tesisatın işletilmesi, dalınt 
bakımı, tamir ve genişlemesi gibi işlere ald 
masraflar bu paradan ödendikten sonra ge
ri ka.lan kısmı, Ziraat Bankasınca açılacak 
kredinin itfasına talı.sis olunacaktır. 

Yapak ihraç projesi 
müzakereleri başladı 

Yapak ihracatı tacirleri dün İktısad 
Vekaleti iç ticaret umwn müdürü Müm
taz Rekin başkanlığında Ticaret Odasın
da toplanarak yapağı kontrölü için ha-

zırlanan ön proje üzerinde müzakerelere 
başlamışlardır. Dünkü toplantıda İktısad; 
Vekaleti tarafından hazırlanan ön proje
nin birinci kısmı madde madde okun • 
muş, ihracat tacirlerinin mütaleaları a
lınmıştır. Müzakerelere yarın da devam 
edilecek ve ön proje bu harta içinde 
kat'i şeklini alarak İktısad Vekaletine 
gönderilecektir. İç ticaret umum müdürü 
Mümtaz Rek, şehrimizdeki toplaııtılar 

bittikten sonra bu ayın 28 inde Fındık 

standardizasyon projesi için Giresona gi
decektir. 

Yerli mallar sergisinin son 
hazırhkları yapıhyor 

Onuncu ve sonuncu Yerli Malkr S_!?r· 
gisi önümüzdeki cuma günü saat 16 da 
Başvekil tarafından merasimle açılacak-' 
tır. Serginin açılmasına üç gün kaldığın
dan geceleri de çalışılmaktadır. Sergr 
bahçesinde, sergiyi gezerek yorulan hal
kın istirahatini temin maksadile bır ga .. I 
zino açılacaktır. 

~~~~~~~-

Şehir işleri: 

Şehir planına uygun olmıyan bina 
yapıln ayacak 

Cihangirle Fındıklı arasındaki bir k: .. 
sun bina inşaatının şehir planına uygun 
bir tarzda yapılmadığı görülmüş, inşaat 
menedilmiştir. Belediye fen heyeti tara- ı 

fından bu civarda yeniden tedkikat ya • 
pılacak, ancak plana uygun inşaatın de
vamına müsaade edilecektir . 

Yeni yollardan çıkanlacak 
parkelerden başka yollar yapılacak 
Beş yüz yedi bin lira ile yapılacak yol· 

ların inşaatına yakında başlanacaktır. Bu 
yollardan çıkarılacak parkelerle ikinci 
derecedeki yollar yapılacaktır. İnşaatı ü
zerine alan müteahhid, yollardan çıka • 
rılan parkeleri iki kilometre uz~ğa nak· 
letmekle mükelleftir. Belediye fon heye
ti yapılacak ikinci .derecedeki yolları tes· 
bite başlamıştır. 

Zincirlikuyu • Maslak, Bilyükdere 
yollan yapılıyor 

Zincirlikuyu ile Maslak arasındaki a~ 
falt yolun tamiratına başlanmışttr. BU • 
yükdere piyasa caddesinin tamirine ey -
lUlden sonra başlanacak, bir sene içinde 
yüz yirmi beş bin lira harcanacak, yolla-' 
rın tamiri tamamlanacaktır. 

lzrnit iş dairesi başmemurlugu 
İş dairesinin teşekkülünden bu güne ka

dar üçüncü bölge teşkilatında çalışan ga -
zetemlzin eski ve kıymetli arkadaşlarından 

Celaleddin Çetinerln bu sene yeniden teşkil 

edilen Kocaeli vilayeti iş dairesi 16 ncı bôl ... 
ge başmemurluğuna terfian nakil ve tayin 
edildiği memnuniyetle öğrenllmiştlr. 

Senelerce bir çok ecnebi bankalarının 

muhtelif servl.slerinde ve ezcümle gazete ~ 
mlzde ve son çalıştığı lş dairesi t.eşkllfıtında 
değerll başarılarlle kendlslni muhitine sev • 
dlrmlş bulunan arkadaşımıza yeni vazife -
sinde de muvaffaklyetler dileriz . ............................................................ ., 

Ege Tiyatrosu Temsilleri 

Nureddin Genç ve arkadaşları 
Bu akşam 

Üsküdar Beyleroğlu 
bahçesinde 

BABA 
Odol ile ağız bakımı 
pek büyük bir iyiliktir denilebilir. Yavaş 

yavaş dişleri bozan ağızdaki o çürütücü 

şeyler artık peydahlanamaz ve OOOL su· 

yunun her kullanılışından sonra insan bütün 

ağzında bir ferahlık duyar. Bunun üzerine 

bir de dişlerinizi Odol dişmacunu ile fırça· 

!arsanız onlar bembeyaz ve parlak olurlar. 
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• 
Ceghaiı elektrikten 

sonra suga da kavuşacak 
Halk 1 ak suyunu filitreden geçirerek 

çamur u ırm . 1 • • 
• • n . • h tı· 1·çme suyu proje erını 
ıçıyor. oeledıyeler ımar eye 

tanzim işini ele aldı 

Güründeki sel 
felaketinin tafsilatı 

.. . Geçenlerde duydum. 
. . . Zengin, yakışıklı bi - Hasan Bey - Hiç zan _ 

netmem, kmn günahına 

girmişler. Bu sene bir de
fa olsun plija ıitmedi. 

- Hasan Bey biziın a -
Partımanın üst katında otu-

Meğer kız ... 
• rile tanışmış, nişanlanmış-

larmış .•• 

C Yurddan güzel köşeler ~ 

göstermek 

( Küçük memleket haberleri ) 
Erzincanda sebze bili ı Bahkedr inhisarlar başmüdurü Sındırıuta 

Erzlncanda yeni sebze hlllnln muhammen Balıkesir inhisarlar başmüdurü Bedri Şa-
bedell otuz bin lira olarak tesblt edllmifUr. kir Sındırııya giderek inhisarlar müdurlye~ 
Bundan başka şehirde bir de gazhane binası ti muamelfltını teftiş etmi§, dbnmüştür. 
yapılacaktır. ineıölün temis tutulması isteniyor Sındarıı Jandarma kumandanı Mauisar.a 

İnegölde belediye kasabanın imarına ça- nakledildi 
lıtımaktadır. Ancak bir çok yerlerde hasıl o- Sındırgı jandarma bölük kumandanı yus· 
Jan plallkl•r halkı çok milteea.slr etmektedir. başı Natık Poyrazoğlu Manisa Jandarma bö-
Belediyenin bu 1t üıerlndı harekete ıeçme- lük kumandanlıima nakil ve tahvil edU _ 
il laekleDIJor. mittir. 



1 Hadiseler Karşısında 1 

IEŞIEK DÖll..Ö 
Vak'a Karasuda olmuş: 
cKocalarını kılıbık yapmak için on

lara eş~ dili yedirmek isteyen kadm
lar bir eşek bulmuşlar, dilini kesmiş -
Ier. Fakat dili pişirip yediremeden ya
kayı ele vermişler.» 

Bir an için düşündüm: 
- Eşek dili yiyen erkek acaba ha -

kikaten kılıbık olur mu? 
Kendi kendime: 

- Olmaz! 
Cevabını verdim. Fakat akabinde 

de caydım: 
- Ya oluyorsa! 
İçime bir şüphe girmişti Eşek dil -

}erindeki bu hassayı ben bilmiyor -
dum, fen keşfetmemişti ama, ya bütün 
kadınlar biliyor, ve tatbik ediyorlarsa .. 

Şüphe, şüpheyi canlandırdı: 
Köşede kağıd zarf satan adama bak

tım. Üstü başı temizdi. Ka_ğıd zarf diye 
bağırıyordu ama.. zarf kiığıd satışını 
kendine siper yapan bir gizli eşek dili 
tüccan olamaz mıydı? İşte yanılma -
mışım, yanına bir kadın gidiyor. Zarf 
kağıd aldı. Ve konuştu. Bir zarfla 'Qir 
kağıd almak için bu kadar uzun boylu 
konuşulur mu? 

Muhakkak eşek dili ısmarlamıştır. 
Yürüdüm, yeni yapılan bir ('partı -

manın önündeyim .. Taş taşıyanlardan 

birine sordum: 
- Bu apartımanı kim yaptırıyor? 
- Falanca! 
- Necidir? 

Bilmiyorum sözü, zihnimi kurcala
aı. Apartırnanı yaptıran da eşek dili ti
caretinden milyoner olmuş biri olma -
sın? 

Bir kadın geçiyor. Elinde bir paket 
var. Yüzü sevinç içinde .. 

- Pakette ne olabilir ki? 
Talunin ettim, hatta kat'i hükmü -

mü verdim: 
- Ne olacak, eşek dili! 

Evimde, odamdayım, pencereden 
ıbaklım: 

Bir kadınla bir erk~ birlikte yürü-
yorlar. Erkeğin başı önünde, kadın 

serbest: 
- İşte ,dedim, bu kadın da muhak -

kak kocasına eşek dili yedirenlerden 
biridir. 

Komşunun evinde bir patırdı oldu. 
Komşunun sesini duydum: 

- Vallah billah karıcığım ben yap
madım. Darılma karıcığım ... 

Kadının sesi yükseldi: 
- Seni rezil utanmaz. 
Erkeğin sesi yumuşadı: 

- Ayağını öpeyim karıcığım beni 
affet? 

- Bizim komşuya da karısı eşek di
li yedirmiş. 

Dedim, karım yemek odasından ba· 
ğırdı: 

- Yemeğe gel! 
- Gelmiyorum. 
Yemek masası hazırdı. Masadaki ye

rime oturdum. 
Tabağıma yemek konuldu: 

- Bu ne? 
- Dil. 
- Ben dil yemem. 
- Niçin yemezsin? 
- Sevmem! 
-

0

Bu da bugün mü çıktı? Her za-
man dil, diye bayılırdın. 

- Bu gün sevmiyorum, yemiyecc -
ğim! 

- Yiyeceksin. 
- Gözlerine baktım; hiddetli, hem de 
çok hiddetli jdi. 

Korktum: 
- Peki yiyeyim! 
Dilden bir parça kesip tabağıma a

hyorum. 
-Ye! 
Yedim, fakat istekle değil, korku -

dan .. Ama ben neye korkmuştum? Bu
na sebeb mi vardı? Sakın eşek dilini 
daha çok evvelden yemiş olmıyayım! .. 

İsmet Hulfısi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Dördüncü Hanri ve 14 

rakamı 
Meşhur Fransız kralı dördüncü Hanri 

1553 senesinin (14) üncü birincıkanu
nunda doğmuştur. Doğduğu senenin ra
kamlarını cemederseniz (14) bulursunuz. 
Bu kral (1610) senesinin 14 mayısında 

ölmüştür. Bu {1610) rakamını (14) e tak
sim ederseniz kabili taksim olduğunu gö
rürsünüz. Dördüncü Hanri (1594) St ne-

sinin (14) birinci kanunuevvelinde yara
lanmıştır. Bu tarih ile ölümü arası:.'1an 

ı 14 sene, 14 ay ve beş defa (14) gün geç
miştiİ-. Dördüncü Hanri meşhur İvri mu
harebesini 14 martta kazanmıştır. 

Katili olan Ravayyak, kralı vurduktan 
14 gün sonra idam edilmiştir. Görülüyor 
ki (14) rakamı dördüncü Hanrjnin haya
tında tuhaf bir rol oynamıştır. 

Avustralya vahşilerinin 
çamur banyosu 

A. .. 

Avustralyanın bazı vahşi kabileleri 
hasta çocuklarını çamur banyosuna ya
tırır, soğuk almış olanlar için kızgın tuğ
la makamında kaplumbağa kabuğunu l· 

sıtarak karınlarına veya ayaklarına ko
yarlar. 

L SLER 
Bir nişanlı 
Üzerindeki 
Tereddüdler 
İhtiyarlar blr yuva kurma teşebbü.<;fı

nü duydular ,mı: cAmım nişanlılık müd -
deUni uzatmayınızlıı nnsihatınl verirler. 
Bu söz yersiz değildir, işte misali: 

Ankaradan İ. E. B. 1nls1yall ile bana 
mektub gönderen delikanlı diyor kl: 

c- Bir sene kadar evvel bir genç kız
la nişanlandım. Fakat araya bazı mühim 
scbeblerin glnnl§ olmnsı, nişan müdde -
tini uzatmamız zaruretini doğurdu. Bu a
uda mektublaşıyorduk. Fakat günler geç 
tikçe bende bir kanaat yer etme~e baş -
ladı. Kendi kendime: cBu kız benJ mes'ud 
etmlyecek, bedbaht olacağım!ıı diyor ., 
dum. 

Mektublarımı so~'llk ve gayet kısa yaz
mağa başladım ve nihayet kestim. Fakat 
aradan kıro bir zaman geçince onun beni 
çok sevdiğini, kendisini bırakırsam bed -
baht olacağını duymağa başladım. Bu da 
beni müteessir ediyor. Ne yapacağımı, na
sıl hareket edeceğimi bilmiyorum. Bana 
blr yol göstereblllr mlsiniz?ıı • Yavrum, gözlerimle görmüş, kulağım-

in duymuş gibi bUJyorum: Sen evlenece
ğin kadında hiç bir Havva kızına naslb 
olmıyan meziyetler aramıştın. Onun hem 
güzel, hem hassas, hem şık, hem mukte
sld, hem cemiyet ve hem de ev kadını ve 
.saire ve.saire olmasını istemişUn.M Nişan

lılık müddeti uzayınca. inkisarı hayale 
uğradın. Hayal semasından hakikatin sert 
zeminine düştün. 

Fakat oğlum, kul kusursuz olmaz ... Nt
şanlın da senin hakkında hayal kunnuş 
olsaydı eminim o da ayni vaziyete düşe -
cekti, 

Eğer nlşanlında yuva kurmaya haki
katen mani olacak kusurlar yoksa kara
rından vazgeçme... Çünkü yarın nişan -
lılık müddeti kısa sürecek başka bir tz -
dlvaç teşebbüsü neticesinde yeni seçece -
ğin kadında belki halihazırdaki nişanlı

nın meziyetlerini de bulamıyacaksın. 

f,{evcudla iktifa et ve bulduğun noksan -
ları düzeltmeye çalış ... 

Dimyata pirince giderken evdeki bul
gurdan olma ve vicdanına bir genç kızın 
hayatını berbad etmek azabını yükleme 
oğlum! 

TEYZE 

Ellerin güzelliği 

Elleri yumuşatmak 
için: 

Miel blane 
Huile d'Olive 

Lait d'amandc 

Alcoolatc de citron 

Teinture de benjoin 

ve beyazlatmak 

50 gr. 

100 gr. 

100 gr. 
3 gr. 

20 gr. 

Bu krem elin bütün sertliğini, kırmızı

lığını geçirir, güzel bir beyazlık ve yu

muşaklık verir. Kendiniz yapacaksamz 

hepsini tahta kaşıkla birbirine karıştırır, 
sıcak suya batırılmış bir kabda ısıtırsınız. 

Bir şişe kutuya koyup saklarsınız. Size 

bir sene yeter. Çünkü her defasında an

cak derinizi yumuşatacak kadar sürmek 

lazımdır. Buna da pek azı kafi gelir. 

* Ellerdeki çatlaklara 
' karşı kullanılacak krem: 

Camphre en poudre 

Teinture de benjoin 

Alcoolate de thym 

Glycerine 

Anonge 

kırmızılıkhua 

5 gr. 

10 gr. 

3 gr. 

100 gr. 

20 gr. 

Bütün bu maddeleri toprak bir kaba 

koyar, sıcak bir yerde erimeye bırakır

sınız. Vakit vakit tahta kaşıkla karı~tı

rırsınız. Eriyip su gibi olunca porselen 

bir kaba boşaltır, soğumaya bırakırsınız. 

Sonra ağzını sıkı sıkı kapar, serin bir 

yerde muhafaza edersiniz. Akşamları el

lerinize sürerseniz çok geçmeden tesiri 
başlar. 

* · Tırnağın üstündeki beyaz benekler 
hoş bir şey değildir. Ellerin güzelleşme
sini isterken onları oldukları yerde bırak
mak doğru olmaz. 

Acide sulfurique 

Eau de Cologne 

Alcoolate de citron 

Baume de la mecquc 

Terkibini yaptırıp kullanmalı. 

2 gr. 
40 gr. 

2 gr. 

2 gr. 

Dikkat: Bu ilaçların hepsi, bu maksad

lar için kullanılan iyi cins hazırlarınkine 

çok yakındır. Daha da ucuz çıkar. 

Bunlardan başka en pratik, en ucuz bir 
çare daha var ki elin güzelliğine maml
mıyacak kadar yardım eder; sulu bir li
monla hergün ellerinizi iyice oğunuz. 

ali ] 
11 yaşmda bir çocuk, top oyununa 
kanştı diye başka bir çocuğu yaraladı 
Küçük mücrim suçunu olduğu gibi anlatıyor, lf!bibi 

adil çocuğun farıkı mümeyyiz olduğunu tesbit etti 
16 yaşında bir çocuğu bıçakla yaralı -

yan 11 yaşında diğer bir çocuk, dün müd
deiumumiliğe sevkedilmiştir. 

Sabri ismindeki bu küçük maznun, ilk 
mektebin henüz üçüncü sınıfında bulun
maktadır. Küçük maznun, Sütlicede Ka
raağaç mevkiinde arkadaşları ile birlik
te top oynamakta iken, 16 yaşındaki Ha
san yanlarına gelmiş ve oyuna iştirak et
mek istemiştir. Sabri ise, buna razı ol -
mamış ve bu yüzden aralarında şiddetli 
bir kavga çıkmıştır. Kavga sırasında bir 
aralık fazla hiddetlenen Sabri yanında 

bulunan büyük bir çakıyı çekmiş ve Ha
sanı omzundan ağırca yaralamıştır. 

Dün müddeiumumllikte sorgusu ya -
pılan Sabri hadiseyi hiç saklamağa lü -
zum görmeden, §Öyle anlatmıştır: 

- Biz top oynuyorduk. Hasan, geldi, 
oyunumuza karıştı, ben de kızdım. Çakı
yı çektim, onu yaraladım. Benim okuyup 
yazmam vardır. İlk mektebin üçürıcü sını
fına geldim. Babam tuğla harmanlarında 
çalışır. Adı Kerimdir. 

Müddeiumumilik 11 yaşındaki eli bı
çaklı çocuğu, farıkı mümeyyiz olup ol -
madığını tesbit için adliye tabibi Enver 
Karana göndermiştir. 

Doktor kendisine bazı sualler sormuş 
ve neticede müddeiumumtliğe müsbet ce
vab vermiştir. 

Sabri hakkındaki tahkikat neticele -
' nince, mahkemeye scvkedilecektir. 

Hırsızlık yaparken tutuldu 
14 yaşında bir çocuk hırsızlık ya -

parken yakalanarak, adliyeye sevkedil
rniştir. 

Sebze halinde çalışmakta olan ve 
nihayet maznunen hakim huzuruna 
sevkedilen Macid adındaki bu çocuk 
dün sabah saat 6 sularında Hırkaişe -
rifde Nazjreye aid evin 2 inci kat pen
cerelerine tırmanarak, içeriye girmiş
tir. 

Tam evi soyrnağa başladığı sırada, 
uyanmış bulunan Nazire ÇQCUğu gör -
müş ve feryada başlamıştır. Nazirenin 
bu bağırmasından bütün mahalle halkı 
heyecana kapılmış, yakalanacağım an
lıyan Macid de evin alt katına koşar~k. 
kömürlük kapısından dışarı kaçmıştır. 

Fakat peşinden koşanlar hırsız ço
cuğu arsada yakalamışlardır. 

Derhal polise teslim edilen Macid 
karakolda her şeyi inkar etmiş: 

- Apdest bozmağa arsaya girmi~ -
tim, demiştir. 

Suçlu, hakkındaki muamele ikmal 
edilerek, müddeiumumiliğe sevkedil -
miştir. 

Muhakemesi asliye 4 üncü cezada, 
hafi celsede yapılmış ve suçu sabit o
lan 1 4 yaşındaki hırsızlık maznunu 2 
ay müddetle hapse mahkum edilmiş -
tir. 

Sahte şahadetname 
ların muhakemesi 

kullanan· 
yaplldı 

Bahaeddin ve Hüseyin adında iki genç 
bundan bir müddet evvel sahte şahadet
name tanzim ve kulianmak suçundan a
ğırceza mahkemesine sevkedilmişlerdi. 

Dün duruşmalarına devam edilen suçlu
lardan Bahaeddin, · mahkemeye vermiş 

olduğu bir istidada kendisinin sabık ka
yınbiraderi Hüseyinin tahrik ve teşviki 
ile bu işi irtikab ettiğini söylemiş, ma -
sum olduğunu ileri sürerek, beraetini is-

temiştir. Hüsehin i böyle bir işten ha· 
beri olmadığını söy ıyerek inkarda bu • 
lunmuştur. 

Bu noktaları iddianar.ıesindc tebarüz 
ettiren müddeiumumi mucıvini Reşad Sa
ka: 

- Hüseyinin muhtelif suçlarda oldu!:ru 
gibi bu sahtekarlık su~unda da iştir~ <i 
olduğu yapılan tahkikatla sabit bulun -
duğundan kendisinin 491 ve 512 nci mad· 
delere göre ve diğer suçlu Bahaeddinin\ 
sahte şahadetnameyi bilerek kullandığı·u 

ikrarile sabit olduğunun ceza kanunum n 
342 nci maddesi mucibince cezaiandır 1-
malarını istemiştir. 

Muhakeme suçluların müdafaalarını 
Jıazırlamak için mühlet istemeleri üzeri
ne, 6 ağustos cumartesi gününe bırakıl
mıştır. 

Bir suçlu " içki, motörUn yağı 
gibidir,, diye müdafaada bulundu 

30 yaşlarında Fehmi isminde garib bir 
adamın sarhoşluk suçundan Kadıköy sulh 
ceza mahkemesinde duruşması yapılmış -
tır. 

Fehmi hakkındaki iddia Kadıköyünde 
Yoğurtçu parkında, fazla sarhoş olarak, 
başkalarını rahatsız etmiş olmasıdır. 

Hakim Muhlis Tünay, suçluya: 
-Yoğurtçu parkında ne yapıyordu -

nuz? .. diye sormuş, suçlu: 
- Ben, şairim. Parkta şiirler, yazılar 

yazıyordum, demiştir. 

- Peki ama, fazla sarhoş olduğunuzu 
söylüyorlar. 

- Filhakika öyle. Yarım kilo rakı iç • 
miştim. Fakat, kimseyi rahatsız etmiş de
ğilim. İçmeden yazamıyorum. Bu, motö
rün yağı gibidir. İçince, müfekkire işle -
meğe başlar. Beni, içki yüzünden mah
keme kararilc vesayet altına aldılar. Hep, 
içki sebebile .. Ama, gene de içerim. 
Duruşma sonunda suçlunun fazla sar • 

hoş olmakla beraber, fena bir harekette 
bulunmadığı, mahaUe çocuklarının ken
disini hiddetlendirdikleri bu yüzden on-, 
lara bağırdığı anlaşılmıştır. 

Bu sebeble hakim içki müptelası şairin 
suçunu sabit bulmıyarak, beraetine ka
rar vermiştir. 

Şüpheli bir halde dolaşan 
bir sabıkah mahkum oldu 

Dün asliye 4 üncü ceza mahkemesi sa
bıkalı bir maznun hakkında enteresan 
bir karar vermiştir. 

Ahmed ismindeki suçlu evvelce mü -
teaddit hırsızlıklardan dolay mahkfun e
dilmiştir. Son zamanlarda da Aksaray ci
varında şüpheyi davet edecek şekilde do
laşmağa başlaması Ahmedin sabıkalı ol
duğunu bilen zabıta memurlarının naza· 
rı dikkatini celbetmiştir. 

Nihayet dün gece gene Unga C:varın· 
da şüphe uyandırıcı bir vaziyette dola 
şan Ahmedi polis yakalıyarak, müddei· 
umumiliğe sevketmiştir. 

Asliye 4 üncü ceza mahkemesinde mı: 
hakeme edilen maznun, sorgusuuda: 

- Ben, hırsızlık maksadile doırışmıyoı 
dum. Evime gidiyordum. Evimin kapısı· 
na iki dakika kala beni yakaladılrır, de
miştir. 

Fakat duruşma sonunda suçlunun bu 
dolaşmasının dikkati çekecek bir :n1ahi· 
yelle olduğu sabit olarak, 1 ay müddetle 
hapsine ve derhal tevkifine karar veril • 
miştir. 

Bacaksızın maskaralıkları : Küçük kardeşle alay 

SAÇ l<Erl'1l 
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Kekemeler 
İki kekeme karşı

laştılar: 

- Na. na. na. na. 

nasılsın? 

İyi. i.i.iyi. iyi-

Ke.ke.ke.keli 

yorsun. 

• - E. E. E. Evet. 

' - Ni.ni.niye be.be. 

'be. r im gi.git. ti.ğim 

i:io.d .doktora gidip 

le.le.tedavi olmu.mu. 

yors n! 

f - Ni ni niye? 
! - Se be beni 
0

lt'tti de. 

iyi 

ı> 

Ben şaşırmadım 
Evleneli dört sene olmuştu. Kadın mu· 

hakkak her çar-
şamba günü bil 
sebeb icad eder. 
kocasile kavga çı
kancdı. Dört sene 
böyle devam etti. 
Dördüncü sene de 

bir gün salı günü kavga ettiler, erkelı 

Jıayret etti: .. .. .. dın 
- Sen, dedi, kavga gununu şaşır · 

Kadın homurdandı: 
- Ben şaşırmadım, yarın misafirleri-

rıiz gelecek te .. 

* HayaUer 
Erkek aşık olmuştu; fakat sevdi~. hi~ 

te oralı degıldı 

'ı:;;;iiJ / .' Erkek onunla ev .. 
'- ~ Ienmek istedi Bil' 

gün evine gitti: 
_ Sizinle evlen-

mek istcdiğimJ 

,..,Ao_~_, söylesem! 
~,.....-, ... 

• v. -1funSedi: 
Dedi, sevdigı gu 1 b 'lirdiniz. 
- Siz bir romancı o a ı 

- Neye? u· de 
- Hayalleriniz çok kuvve ı . 

* Kırtasiyecide 
eme istiyo

- Ben bir kürei nıücess 

rum. ? 
- Ne cesamette olsun· 
- Tabii cesamette! 

* . d Karpuz mevsinıın e 

muşum. 

- O da ne demek? 
Çiyordum 

- Ben onun yanından ge 
y gyıroın al· 

başımı çevirecektim, meger aya 
v ....... cı. . basınca 

tında bir karpuz kabugu var~._, 

ka mış ol-
kaydım, ve . onun dizlerine pan 

üum. 

erd bir kısmını 
- Hizmetçi pa.rkel . en .. .. leuip 

··k ·· .. ~:~: Evı-n.de ~z so. o~w'/UU.• 

SON POSTA 

Tekme tokat 
Tefeci, kendi gibi 

bir tefeciyi gördü, 

Konuştular. 
- Nereden geliyor 

sun? 
- Borçludan, on

dur evine gidiyorum. 

- Bir şey alamarlın 

mı? 

- Bugüne kadar 

- Bugün aldın ya? 
- Evet aldım. 
- Ne kadar. 
- Çok değil, bir 

tekme ile bir tokat! 
- Desene gene 

karlısın .. 
- Neye? 
- Ben iki tekme 

gibi soyunabt/irsiniz! 
ile iki tokat yemiş -
tim de .. 

- Teşekkür ederim bayan, iki şeker 
kafi.. yalnı.ı runu. cıTZetmek isterdim. 
Bura.ya gelmemize sebeb, biir cinaye· 
te kurban giden kocanızın, karısı ta· 
rafında.n kaı/l.ed1X11ff olmasını size 

tebliğ etmek içindi. 

. ' . ? _ Yann a]qam serbest mısınız. 

_Eveti 
_ Salı aJqa:rm? 

_ Gene serbestim. 
_ y 4 çarşamba? 

_ Bir yere davetliyim. 
_ Ne aksi 1ey, bi.ı de rizi çar!a~_a 
ak§aTnı yemeğe çağırmayı du.şunu.-

yorduk. 

Güzellik enstitüsünde 
Karısını, ~ellik enstitüsikıe getir

mişti: 

- B~ lira vere
ceksiniz ! 

Dediler. 
-Veririm. 
Dedi. 
- Peşin 

ceksiniz. 
- Neye? 
- Karınız, o kadar güzelleşecek ki O· 

nu tanıyamıyacaksınız. cBu benim ka· 
rım değil .. diye belki para vermeden çı· 
kar gidersiniz. 

insanlar. 

* 
Çocuk öldü 

- Nereden an
ladınız? 

- Taşındıkları 

akşam, radyodan 
rahatsız oluyor
larsa radyoyu ka-

nazik 

patalım, çocuğun bağırmasından rahatsız 

oluyorlarsa, çocuğu dövüp susturalım .. 

dediler. Biz de cradyo dinleriz:. diye ha

ber gönderdik .. 

- Sonra ne oldu! 

- Çocuk öldü. 

* 
Cehennemin dibi 

oturuyorum. 
- Ne oldu, yok-

sa evlendin mi? 

* Pokerciler 
Dört pokerci poker oynuyorlardı. İç

lerinden birinin kalbi durdu, öldü. 
- Ne yapacağız? 
En ustaları elindeki kağıdları masa

ya bıraktı: 
- Bu sayılmaz, yeniden kağıd yap-

mak lazım!. 

- Kamına iki tekerlek taktığından· 
beri köpeği daha. iyi yürüyebiliyor, 
daha az UonUV"°"*'f. 

Sayfa 7 

SÜVEYS KANALI 
NASIL ACiLDi? 

Kanal bitmişti. Fakat İngiliz hükumet erkanı hala 
muhalefette devam ediyorlardı. Buna rağmen pek az 
zaman sonra kanal lngilizlerin kontrolü altına girdi 

-3 

Kanal açılırken böyle çalışıldı. 
İmparatoriçe Eugenie, (De Lesseps) e sıl tarama dubalarını bile parça parça 

yardım için hiçbir şey esirgemiyordu. develere yükleyip ta kanala kadar taşıt· 
Kanal biter bilmez de bizzat Mısıra gidip mışlar, nasıl işci kampında kolera başla
açılına töreninde bulunacağına söz ver- mış, nasıl amelenin içeceği her damla 
miştL suyu hayvan sırtında getirtmiş, bunları 

1862 senesi 18 ikinciteşrininde Süveyş kimseye, imparatoriçeye olduğu kadar u· 
kanalının ilk kısmı bitti. Bu kısım, Fort zun uzun anlatmamıştı. De Lesseps yıl· 
Saidden başlıyor, Timsah gölüne kadar larla süren tahminlerinin çok üstiinde 
uzanıyordu. Aşağı yukarı kırk beş millik zorluklarla karşılaşmıştı. Masraf zannet-
bir mesafe, bütün kanalın yarısı demek. tiğinin iki misline yükselmişti. Bütün 

Ferdinand de Lesseps merasimi şu söz- bunlara rağmen her şeye göğüs gerdi, 
lerle açtı: kanalı tamamlamaya muvaffak oldu. 

cAllahın inayetile, haşmetlu Mehmed Bilhassa son üç yıl içinde eşsiz bir gay-
Said namına, Akdenizin sularına timsah ret sarfedildi. Yeni yeni tren istasyonları, 
gölüne akmalarını emrediyorum.:. fabrikalar, hatta şehirler kuruldu. Mısır, 

Pariste büyük bir neş'e, Londrada taş- Mısır olalı böyle hummalı bir çalışmaya 
kın bir öfke ... Lord Palmerston nihayet sahne olmamıştı . 
yenilmişti. Her şey olup bittikten sonra nihayet 

Fakat ha.la çekilenlerin sonu gelme- İngilizler de ckanal yapılabilir> diyebil· 
mişti. Eski güçlükler ortadan kalkarlten diler. 
yenileri meydana çıkıyordu. Para azal- İmparatoriçe Eugenie kanalı açm:ya 
mıştı. İstikraz açmak lbımdı. Ameleyi geldiği vakit Mısır, binbir gece masalla
hergün biraz daha arttırmak icab ediyor- rına benzer bir şenlik yaşadı. İmparato
du. Bir zaman geldi ki otuz binle başlı- riçe kendi yatile gelmişti Açılına ınera
yan işci sayısı altmış bini buldu. Tabii siminde ondan başka daha birçok hane
bunlarm hepsi çalışmıyoı·du. İş başmda- dan mensubları, devlet adamları da ha
kiler yirmi binden fazla değildi. Geri ka- zır bulundu: Avusturya imparatoru, 
!anların yarısını yeni alınanlar, yarısını Prusya veliahdi ile karısı, Holanda veli 
da işi bitip te köylerine dönecekler te~kil ahdi... Avusturya imparatoru Francis 
ediyordu. Josef gelirken Port Said açıklarında müd-

İnşa ameliyesi yedi yıl daha sürdü. Bu hiş fırtınaya tutulmuştu. Az kalsın bata. 
yedi yılın sonunda nihayet kanalın im· caktı. İngilizlerden birçok diplomatlar 
paratoriçe Eugenie tarafından açılacağı ve mühim şahsiyetler gelmiştL Fakat hü. 
ilan edildi. ~fımet erkanından kimse yoktu. Resmt 

Ferdiııand de Lcsscps'in odası Ingiliz mahfelleri Süveyş kanalına hala 
Eski Fransız diplomatı bütün bu s:?ne- muhaliftiler. 

leri maiyeti ile birlikte İsmailiede geçir- Kanalın. açılması gerçekten fevkalade 
dl. İçinde yatıp kalktığı oda bir manastır bir hadise oldu. Muhtelif memleketlere 
hücresinden ne süslü, ne de büyüktü. Bu sayısız davetiyeler yollanmıştı. Limanda 
oda hfila olduğu gibi muhafaza edilmek- elli harb gemisi, otuz alelade gemi, bin 
tedir. İçindeki en ufak şeye dokunulma- kayıkla Arab yelkenlisi görünüyor, kıyı
mıştır. İstiyen gezebilir. Bir köşesinde da her milletin bayrağı dalgalanıyordu. 
üstü pembe bir peyke ile örtülü demir Tam merasim başlıyacağı sırada bek· 
bir karyola durur. Duvarlan soluk mavi lenmedik: bir şey oldu. Kanalda bir gemi 
k.ağıd kaplıdır .. Pencerelerinde en ucuz tül karaya oturmuştu. Bu yüzden merasimin 
perdeler asılıdır. Hiçbir köşesinde H.iks tehir edileceği sanıldı. Fakat Ferdinand 
ve süs izine rastlanamaz. Mısır hidivinin de Lesseps bu son güçlüğü de haUetti. 
(Ferdinand) a kucak kucak para verdiği Karaya oturan geminin derhal dinamitle 
doğru ise, bunlardan hiç birinin diploma. berhava edilmesi i~in emirler vercii. Bin· 
tı:.ı. cebine girmediğine inanmak lazım. lerle Mısırlı denizci hep birden sf.yleni
Anlaşılıyor ki De Lessepa eline gE'çeni len yere koştular. Müdhiş bir patlııma ol~ 
son meteliğine kadar gayesi uğuruna sar- du ve kanal gemilere yol açtı. 
fetmiş. Binbir gece masallanm hatırlatan 

1862 de prens Said çok hasta düşmüştü. saray 
Eski diplomat bu haberi kanaldaki işinin Merasimden sonra imparatoriçe Eugı5-
başında aldı ve hemen o gece at sırtında nie ile diğer müstesna ziyaretciler ken
yola çıktı. Hiçbir yerde dinlenmeden Ka- dileri için yapılmış olan bir sarayda kal
;hireye ulaştı. Fakat dostunu ölmüş buldu. dılar. Bu taş sarayın yapılması dört ny 
Prens Saidle yirmi beş senedir arkadaş- sürmüştü. Bahçesine üstü meyva dolu a
tılar. Bu büyük dostluk arasıra mi.ışkül ğaçlıır, bulunmaz fidanlar dikilmişti. Göz, 
anlar geçirmemiş değildi. Fakat De Les- orada aradığı her güzel şeyi bulabiliyor
seps, en kıymeili emelini hakikat yapa- du. Iler köşesi nefis ve mükemmeldi. Pe
nın prens Said olduğunu ömrünün sonu- ri masallarını, binbir gece hikayelerini 
na kadar unutmadı. andıran bir saray ... 

Kanal açıbyor .. İngiltercnin kanala sokuluşu 
Fcrdinand de Lesseps derdini yalnız cSuveyş kanalı şirketi. birçok güçlük-

imparatoriçe Eugenie'ye dökerdi. Kanalı ler karşısında idi. Fakat hidiv İsmail Pa
açıncıya kadar geçirdiği bin türlü müş- şanın düştüğü sıkıntılarla ölçülünce şir-
külatı yanayakıla hep ona anlatırdı. Na- (Devamı 10 ncu sayfada) 



* .. • 
Ortancaların rengi nasıl değiıtirilir? - Hayvanlardaki keneleri naııl 
yok etmeli?. Yeni a~ılanmış fidanların ıürgünlerini ne yapmalı? .. 
Dutlar, ne vakit ve naııl aJılanır? - Ôkaliptüs ağacı hakkında türkçe 

bir kitab var mıdır? 

Y aza'n: T arımman 

Biçimli yapraklarile ve top top açbğı 
pembe çiçeklerile goulürr.üz:.i şenlendi

ren ortancaları hep bilirsıniz. Bu mev
simde havuz başlarınııı veya gölgeli çar
dakların kenarını süsliyen saksılar, hep 
ortanca saksılarıdır. Geç~nlerde Çiçek 
pazarından geçerken, meraklı bir grupun 
bir saksıyı çevrelediğinı görünce ihtiyar-

sız ben de sokulmuştum. Herkesin hay
retle baktığı bu saksı hir cortanca> idi! 
Fakat çiçekleri, her zarr.ankinin aksine 
pembe değil, mavi idi. 

Bir kısmı bunun ayrı bir cins olduğu
nu, bir kısmı da her orcancan:n binde bir 
böyle mavi açtığını söylüyordu. Mav; 
renkli ortanca, sahiden pek göz alıcı itli. 
Meraklanacak okuyucuJnrım bulunacağı
nı düşünerek bu birkaç satırı yazıyorum: 

Ortancaların esas rengi pembedir. 
[Fundasız topraklarda d'lha çek beyaza 
çalar.] Fakat istenilir0>c mavi çiçek açtı
rılabilir; bunun için, t•mıurcuklar görün
meden saksıların toprağına % 10 kadar 
Arduvaz taşı tozu, 7o 8 kadar da kara 
boya (=- Sülfat dö Fer) ufalayıp karıştır. 
malıdır. Ayrıca çiçek açıncıya kadar % 1 
nisbetinde Alun d'Amoniaque ile &uJa
nan ortancalar da mavi çıçek açarlar. Da-

ha kolayı istenilen renkteki Anilin bo
yalarının % 1-2 karıştmi!llıı suyunu kul
lanmaktır. Bu .sularla d'?•:amlı sulanan 
çiçeklerin renkleri de değişır. 

Hayvanlardaki keneleri nasıl yok 
etmeli? 

feylata karşı kullanılan hususi bir banyo 
tozu da vardır. 

Yeni aşılanmış fidanlann sürgünlerini 
ne yapmalı? 

Mevsim başında yeni aşılanmış olan 
fidanlann bu yaz büyüyen sürgünlerini, 
halile terketmek lii.zımdır. Bazı kimseler 
yanlardan çıkan filizle~ı koparıp, boy-

lanması için yalnız yukarı gidenini bıra
kıyorlar. Bu doğru olmayıp, ilerde esas 

' ağacı teşkil edecek aşı dalının zayıf ve 

dayanıksız olmasına seb<.!blyet verir. Bu 
yıl, sadece rüzgardan kmlmamaları için 
bir herekle bağlanmalu; ka!ıdir. Gele
cek yıl, lüzumu veçhile bir budama ya
pılarak aralanır. Şimdiden kesilecek bir 
kısım varsa o da aşının altındaki yabani 
kısımdan süren filizleri:r. Bunlar vak
tile kesilip körlenmiyecdc olursa .. hele 
bağlarda - pek kuvvetli beslenerek esas 
aşı sürgünlerinin büyümesine, hatta tut
malarına bile marn olur. Yeni aşıladığı
nız fidanları bu tertible gözden geçirme
ği ihmal etmeyiniz. 

Dutlar, ne vakit ve nasıl aşılanır? 

Dut aşısı için mevsim ge~memiştir. A
ğaçlarda suyun yavaş YdVc!f çekilmeye 
başladığı zamana kadar [Durgun göz a
şısı] yapılabilir. En münas!b mevsim, 
dutların dallarda artık kalrr.adığı za
mandır. 

Dlltkatll oldutunuza emin mısınız? O 
halde tendi kendln1z1 1.mtlhan ed1n1z. A§a -
ğıdald suallerl okumadan yukarıdaki resme 
bir dakika bakınız Sonra resmi kapayarak 
suallere cevab verinız. Batalım netice ne 
çıkacak? __ 

1 - Köprüde kaç kemer vardır? 
2 - Denize k.1m düşmüştür? 
s - Denizde kazazededen bafka ne Jilı

mektedir? 

4 - Kazaya ufrayanlan turtarmat ıoın 
neler yapılmaktadır? 

5 - Denize dalmalı: üzere bulunan adam 
tam liJinlk bir halde mld1r? 

e - Vapurun yanında kaç tanı cankur-
taran alm.1dl görüyorıunuz? 

'l - Vapurda bir bayrak görüntlyor mu? 
1 - Sahilde kaç çoculı: var? 
9 - Ka9ı balık avhyor? 

10 - Köprünün üattlnde taç tişl ıörll -

yorıunuz? 
ıı - Neler yapıyorlar? 
12 - Resimde kaç b1slkletll vardır? 
13 - Sahilde bulunan batkalan ne ya • 

pıyorlar? 

H - Polis var mı? 
15 - Köprüden otomobil falan geçiyor mu?, 

Tarif ediniz. 
16 - Otobtl!ün numarası kaçtır? 
17 - Köprüde kaç tane lA.mba var? .. 

Hayvanlara musallat olan keneler çok 
muzır tufeylilerdir. Kondukları hayva
nın kanını emmek su!'etile geçinen bu 
mahlUklar, daimi bir knşıntı tevlid ettik
leri gibi çok oldukları takdirde hayvanı 
kuvvet ve besiden de dü~ürürler. Kene
lerin asıl mühim mazarratları ise cPirop
lazmos> denilen öldürDcü hayvan sıtma
aını birinden diğerine geçirmeleridir. 

Durgun göz aşısı, bu sene s:lren uc kı
sımlardaki dallardan aıır.aci.ıi. gözlerle 
yapılır. Gözü seçerken, ağ·tcııı iyi bir ciut 
çeşidi olmasını aradığımı gibi, dalın d:ı 
kafi derecede katılmış ve yaprakları di
bindeki gözlerini beslem:ş olmasına da 
dikkat ediniz. Aşı gözilnün üzerindeki 
yaprağı koparmayıp sapından kesıniz. 

Böylelikle hem gözü zedelememiş, hem 
sonradan aşınızın tutup tu~madı{!ını kon
trol etmiş olW"sunuz. Zi :a yaptığınız aşı 
tutmuşsa bu sapcık ken lilı~inden düşer, 

Eski diplomat ve devlet a·damlarına 
göre bugünkü dünya siyaseti 

Kenelerden kW'tulım.k için onları ko
parmak doğru değildir. Bu takdirde ya 
kenenin başı koparak blır, yahud da 
hayvanın derisinden bir kısım kopar ki 
bu yüzden o noktada gözle görülmiyen 
bir iltihab belirir. En iyisi, bunlara aşa
fıdaki ilaçlardan birisini yaparak kendi 
kendisine düşmesini temin etmektir: 

tutmamışsa üzerinde kur..ıyup kalır. Şu
rası da aklınızda kalsın ki durgun göz a
şılarında aşı yerinden yukarısını kesme-

Edebiyat tarihi sayfalarında ( H. Nazım) lm zasile ger alan eski 
Dahiliye Nazırı Ahmed Reşid Rey, düşilncelerini anlatıyor 

1 - Dört litre petrol, yüz gram sabun, 
bir teneke sudan ibaret bir banyo mah
IQ.lünü kenelerin yapışmış olduğu nahiye
ye püskürmelidir. Bu ış filıt tulumbala
rile de pekfila olur. 

2 - Kloral denilen be:yaz tozu, eczane
den tedarik ederek bun•ı suda koyuca e-

rittikten sonra kenelerb üstüne damlat
rnalıdır. Bu maksadla benzin de kulla.:. 
nılabilir. Kulaklardaki kenelere bu usul 
iyi gelir. 

3 - Zeytinyaj ile gazyağını yarı yarı
ya karıştırarak sık sık kenelı yerlere sür
mek te faydalıdır. 

4 - Cooper fabrikasın~n her türlu tu-

ğe lüzum olmayıp sad~ce buradaki dal
ları topluca bağlamak icab eder. Yabani 
kısmın kesilmesi gelecP.lt baharda yapıltr. 

Ökaliptüs ağacı hakkında Türkce 
Bir kitab var mıdır? 

Bugün edebiyatımızda Serveti Fü-
nun devri üstadlarından olan pir 
H. NAzımın anketim.ize verdiği ce
vabları okuyacaksınız. diplomasi ile 
edebiyat arasında bir münasebet bul
duğu.mu, politik meseleleri, şiirle birleş

Bataklık yerleri kurutwak. böyle yer- tirmeğe çalıştığımı zannetmeyin... H. 
!erin havasını güzelleştirmek içın pek Nazım imzası bir namı müsteardır. Bu 
elverişli ve o nisbette de iktısadt kıymeti isim altında, eski Dahiliye Nazırı Bay Ah 
büyük olan ökaliptüs ağac1 hakkında med Reşid Rey'in hüviyeti vardır. 
türkçe yazılmış bir eser vard:ir. Bu eser Kendisile, Çubukludaki yalının serin 
yakınlarda, orman um11m müdürlüğünce 've çam kokan koyu gölgeli bahçesinde 
bastırılmış olan, Brezilycl ziraat nazırla· konuşmağa başlayınca: 
rından Ed. Narro'nun yar.d•ğı ve mual- _ BW"aya kadar gelmekle cidden yo
liın Hakkı Baha Pars'ın dilimize çevir- rulmuşsunuz, dedi. Fakat beni bu sual • 
diği kitabdır. Orman umum müdürlüğü- cevab listesinden çıkarırsanız size roüte
ne müracaatla tedarik edilch:lt:- PC'k fa- şekkir kalacağım. Ahmed Reşidi ihınali-
kir olan ziraat kütübh memiıde ökalip- ·· kü' • niz mum n ıse ..• 
tüse dair bundan dah:ı üstiin bir eser _ Maalesef, cevabını verdim. Ne şair 
yoktW'. H. Nazımı ihmal edebiliriz; ne de Nazır 

Tarımman d R ·w imh 1 
============================================-=-======= Ahıne eşı a ..• 

Güldü. Onun tebessümünü, muvafakat 
müjdesi sayarak mevzua girdim: 1980de insan ilk m üzesi 

- Cedleriniz, baylar!. 
- Aman ne tuhaf! ... (Fransız karikatürü) 

- Bugünkü diplomatik vaziyet ile es
ki ve yeni siyaset cereyanları arasında ne 
gibi farklar bulunduğuna cevab verme
nizi rica edeceğim. 

- Ben ya hep, ya hiç tarafdarı bir in-, 
sanım. Onun için, fikir beyanı uzun boy-
lu ted~k ve tetebbülere mühtac olan bu 
mesele etrafında sükutü tercih edeceğim. 
Yalnız, size şu kadar söyleyebilirim ki, 
harbden evvelki diplcımasi ile harb sonu 
diplomasisi arasında biriz bir fark var
dır. Bu farkın esasını tamamen tayin e
debilmek ise, devletler arasında mcvcud 
ve dünya ölçüsünde bir mahiyet alan ih-

tilafların, davaların tesbitine vabeste
dir. 

Demek ki eski ve yeni diplomasi ara
sında fark bulunduğunu, bu farkın ne
lerden ileri geldiğini anlatmış oluyorum. 
Mevzuubahs ihtilafların, davaların teŞ. 

rihi de günün siyasetini idare mevkiin
de bulunanlara aid bir hak, bir vazife
dir. 

- Bizim telakkilerimize göre, yerinde 
bir cHavale> yapmış olmuyorsunuz! Bu 
itibarla şunu soracağım: Şayed, söyledi-

ğiniz ihtiliflar bertaraf edilmezse, yahud 
diğer br sebeb ve saikle, atinin harbi do
ğuracağına kani misiniz? 

Bugün, diplomaside tutulan 
yolun ne 1Uretle netice verece-
ğini anlamak için, fU veya bu hareket 
tarzının doğurabileceği, yahud doğurma
sı umulan ihtimalleri düşünmek, bunla
rı birbirile mukayese etmek lazımdır. 

Harbin çıkmasına kimse intizar etmez. 
Muharebe, ufak bir kıvılcımla parlar. 
1914-1918 savaşını misal olarak alalım: A
wsturya - Macaristan imparatorluğu ve
liahdinin öldürülmesi, umumi bir harbi 
tevlid edecek denseydi, buna, kim ina
nırdı? 

Harbin, ufuklarımızı karartıp karart
mıyacağını kıestıirmelı; bence, imkansız.. 
dır. Sarih bir büküm vermek, kehanete 
mühtacdır. Demokrat devletlerin yani İn
giltere, Fransa ve bunlarla bir safta bu
lunanların harbe mAni olmak için çalış
tıkları gün gi1bi f.jikardır. Dünyanın 

en büyük devleti sıfatile İngiltere, bu 
huımsta en büyük gayreti gösteriyor. La
kin, Çemberlayn'in söylediklerine dikkat 
ediniz. İngiliz Başvekili, müteaddid nu-

tuklarında ehemmiyetle sulh siyasetin
den dem vurduktan, . sulhu muhafazanın 
ana prensipleri olduğunu bildiruikten 
sonra, cBiz harbden korkmayız! Muztar 
kalırsak, savaş bandırasını dalgalandır

mayı da biliriz!> demiyor mu? 
Başvekilinin ağzından yukardaki söz

leri dinlediğimiz Büyük Britanya impa
ratorluğu bir yandan da silahlanıyor, hem 
de geçen zamanı telafi etmek gaye~i gü
dülen bir sür'atle! 

- Sırası gelmişken şu noktayı soraca
ğım. Diyorlar ki: cDemokrat devletler, 
başta İngiltere olmak üzere, harb lıazır
lıklarını bitirmedikleri için, ipin ııcunu 

gevşek tutuyorlar!> Bu sözü doğru ve 
yerinde buluyoc musunuz? 

- Hayır! V!kıa demokrat devletle
rin sulha tarafdar olduklarını söylemiş

tim. Fakat, hüsnü 'lliyet, nasıl kafi bir em
niyet zımanı teşkil etmezse, hazırlıkların 
bitirilmemiş olması da mümaşata mütc-

madiyen sebebiyet veremez! Me~eleniı1 
esası şudur: Harbi isteyen yok! 

- Ya otoriter devletler? 
- Hakikatte, onlar da istemez! 
- Fakat, yaptıkları ataklara ne tliye• 

ceksiniz? ·, 

- Jesttir! Fırsatı müsaid bulmaktan 
doğan hareketler .•. Başka bir şey değlU 
Almanya ve İtalya, bütün devletlerde mev; 
cud olan cHarbi istememek> haleti ruhi. 
yesinden istifade ediyorlar. Vaziyetteki 
gerginlik de, onların fırsat gözleyen ni• 
yetlerine yardımcı oluyor. Demokrat dev• 
!etlerin tahammül hududunu aşmıyacali 
ıekilde emrivakiler ortaya atıyorlar. :Yolie 
sa, gene söylüyorum, hakikatte, bugün 
Al.manya da harbi gözüne almamıştır, t. 
talya da ... Biraz mantıki düşünelim: Har• 
beden ne kazanır? Hiç! Harbin değil mağ• 
lubu, hatta galibi bile zarar görecektir. 
Bu muhakkak! İşte, Fransa meyrlandat 
1914-1918 savaşından galib çıktı da sanki 
ne oldu? Kazançlarını sayayım: 

Bay Ahmed Reşid Rey gülüyor. Srn .. 
ra, cTezad> san'atinin ~u canlı misalin! 
veriyor: 

I - Para, 
II - Nüfus, 

III - Ve hatta nüfuz ·kaybı, o kauarl 
Bu suretle, Fransanın cebhedeki çok: 

pahalı galibiyetini, diplomat masns ı ba• 
şındaki hezimetleri, mağlubiyetleri U• 

nutturdu bile! Tarih, tekerrürden ib~ 
rettir, demiyorum, fakat, yakın maz.min 
ibret alınacak derslerini, devletlPraraııı 

münasebetlerin organizatörleri hafıza• 

!arından silmemişlerdir, zannındayım! 

- Fakat, müsaadenizle hatırlatacağımı 
Bugün, yeniden gizli diplomasi usulün• 
dönüldü. Bunun sulh için tehlikeli: ati i" 
çin, milletlerarası münasebetlerin Pmni• 
yeti bakımından, zararlı olduğunu diişün• 
müyor musunuz? 

- Doğru. Lakin, açık di;ploına~ininı 

bugünkü şartlar altında, mümkün Cilıoa~ 
dığı iiilen sübut bulmuştur. 

- Peki, ya açık diplomasinin mihveri 
vazifesini gören Milletler Cemiyeti? 

<Devamı 10 ncu sayfada) 
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Halife Mehdinin veziri Yakuba verdiği 
ıaciverd oda takımı ve güzel cariye 

~ * * 
. . " ulh konferansı değil, imla ettirilen bir sulh olacakhr " 
itilaf devletlerı S V muahedesinin Avrupayı 20 yıl daha tarumar 
demiflerdi. Şu halbd~ er~ak~ şeklinde tecellisine neye şaşmalı ? 

Bir salonu baştanba§a Uiciverd renkte döfedi. Halılar, küçük ve sedel 
İ§lemeli masalar, işlemeli Bedirler, duvarları kaplıyan kumaılar, per• 
deler hep lô.civerddi. Kendiıi de çok zarif ve laciverd elbise giymif 
olduğu halde gene laciverd elbiseler giyinmiı olan harikulade güzel 
bir cariyeyi yanına alarak salonda oturdu. Adamlar göndererek 

eden ır vesı 

Avrupanın mukadderatl 
dört kişiye bırakılmıştı 
e VİLSON _ Bir üniversite 

f 
.. .• 1 ___ .. _,..~ andırıyordu. pro esonı ıuu~ 

Mağlup devletlere bir pe~g~~. • 
her bazı galiblere baŞbelisı gıbı go-

.. ' .. rdu. Konf eransda hayatı 
runuyo ak ağ 
ihtiyar kaplana aldannı ve m • 
lup olmakla geçti. 

e KLEMANSO _ ilıtiyar kap· 

ansda tıpkı kurnaz ve 
lan... Konfer 1 'bi 

ulınak bilmiyen bir kap an gı 
yor b niarı 
çalıştı. İki şeye inanıyor ve . :ti -ve 
istiyordu: Fransanın emıny 
Almanyanın boyunduruk altına a: 
1ınması 8 ık tahakkuk etseydı 
siılh ~Öd ~ten yerleşecekti. 

• OR.LANDO _ Adiryatik de • 
hil Par • n.iziniıt .. hür tarafındaki sa . 

k
o rmaktan başka hır şey 

çasını opa 
d .. :~ ... --~~yordu. 
us~ 't 
~ e Loid Corç - Konferansa .gı -

meden evvel h~ -verdicli' ~0=!~ 
ı • ..t.-L-1.1~•k ettirenle • 
erı uuuuuu'. da bos oldu. 

gayrete geldiyse de bu • J 
\. 

Yazan: 
Çeviren: 

Emrys Jone~ 
lbrahim Hoyı 
-ımüc büyük imparı.-

On milyon adam 0 'S• 
a uğramış, ve yıkılmış, 

torluklar boz~ ....... n ekim toprakları 
Fransa ve Belç~ d'. .. 

nl 1 harabezare onmuş-
bombardıma ar ~atlar hepsi mahvol· 
tü Madenler, san , 

. Bütiln orta ve garbt Avrupada 
muştu. -•-' • ve çöır."" bitkin bir luılde 
aclık, St:ıJUe• .... ...,, 

halkı tehdid ediyordu, fakat 
bulunan d .ki ~on 
barb bitmieti ve mütareke en ı ay .:. -

al.b devletler dört yıllık harb oyu-
ra g ı ' ·11:.- Al-ttığı zararın bı ı:uıçosunu 
nunun yar.a "ttefik devletlere göstermek 
manya ile mu 

Parlste toplandılar. 
Qzere to ıanmıştı. Buna kon-

Sulh konferansı . pdi' Şübheli. Zıra, 
d bilir rnıY • •• ferans ene d harb ortakları, bu 

ne Almanya, n~şlardı. !tiUf dev
konferansa çal buk açığa vur
letleri kararlarını çarça 

dular: d ,.il imla l\tti-
- Bu, sulh konferansı e& , 

b sulh olacaktU' · · • rilen, ir _# anstan doğan 
alı? Bu ko11J.er 

Neye pşm ... uabedeıi olmadı. Av-
nevzad, bir IUlh Dl ıarumar edecek bir 
rupayı yirmi yıl daha 

vesika şeklinde tecelli e: geçtikten son-
Aradan b~ kadar yıll daha sakin b] r 

ra, bu milhı~ ~onferan.sa konferans için 
gözle bakabilırız. Do~ 1 rdi Paris??! .. 
ne de güzel bir yer se~ :ika~ hislerile 
O Paris ki, bütün tehir ın 

dolu bir zaferle s8:1"hor;:.. . kaftan de-
Londra da bu ite ~AHi Alman-

~ildi zıra· fngilterede daha ' K 
• · ad tmek ay-
yaya bütün yaptıklarını e ' 

i ...nlr.oHyordu. 
ıeri asmak sesler >'~ utedil ve da-

Siyasiler, bu ~!nıe ::u bir şekilde 
ha az intikam b.isl olsalardı bile, ken
hazırlamaya çall§Illll cak müsaa
dl tebaaları buna yanaşmıya ' 

veziri Davud oğlu Y akubu yanına çağırttı. 

Yazan: Ka dircan Kanı 
Bağdadın hurmalıkları arasından çıkan 

bir kervan, geçtiği yollarda bir toz bu
lutu yükselten renk renk ve kocaman 
bir alay halinde şehirden uzaklaşıyordu. 
Boyunlarını uzatarak ağır ağır yürüyen 
develerin üstünde süslü mahfeler, onla
rın içinde parlak elbisel erini giymiş olan 
halife ile saray adamları ve etrafta çe
vik Arab atlarının gemlerini kasarak on
ları köpük ve tere bulıyan yağız askerler 
vardı. Mızraklar, kılıçlar, yaylar, sadak
lar !rakın keskin güneşi altında parlı
yordu. 

Halile Mehdi hacce gidiyordu. 
Veziri Davud oğlu Yakub devlet işleri

ni gayet güzel idare ediyordu. Bunun 
için yüreği rahattı . 

Fakat Yakubu çeke.ıniy:::.nler çoktu. O
nun iktidar ve nüfuzunu kırmak için de 

d halifeye her fırsatta birçok sözler söyle- ran hayran seyrettL Hele cariyeye olan 
V,ilson, Kleman:so, Orlan do ve Loyd Corç Versay a niyordu. Lakin halife bunlara aldırmı-

. kl rdi Zira çok çok ıztırab geldiyse de geç kalmıştı. Diğer devletle- yordu. hayranlığı son derece yüksekti. 
de e~~ıy~:e e . rin talebleri bu dört büyük adamın mü- Bu sefer de hacce giderken yol üstün- - Ya emirülmüminin, cennet sarayla-
çekıniş er 

1
• ak ı · t f d ddü cezir halinde rmın salonları da yemin ederim ki anca!t İlkönce, itilaf devletlerini teşkil eden z ere erı e ra ın a me de bir kitabe gördüler. Bunda ~ satırlar 

32 devlet konferansa iştirak etti ve tabi- dalgalanıyor, dalgalanıyordu~ . okunuyordu: bu kadar güzel döşenmiş olabilir. Bu gü-
. d hal 1 ld kı· 32 devletin her AI.manya bütün ümidlerıni Wılsona cEy Mehdi, Davud og-ıu Yakubu k•·ı. zellikler hiç şübhesiz Allahın size mah .. 

atıle er an aşı ı ' il ,u l k ih b d ğ ilh l n 
b' .· i başka telden çalıyor ve bir nokta- bağlamıştı. Fakat Wilson, K.lem~n~o ~ lanmasan ne büyük adam olacaksın!> sus o ara san uyur u u. am arı 
d uıs n1 malarma imkan yoktur. Binaen- boy ölçüşemezdL Wilsonun fikırlerı, Halife bunu okuduğu zaman .ıltına eseridir. 
:e;h :~lhü yapmak işi, evvela 15 kişilik, prensipleri mübhemdi. ~vrupanın kurtu: şöyle yazdırdı: Dedi. 

ih t 4 ki ffk bir komisyona bıra- luşu için müşahhas planları, kanaat\erı cBunu yazan kıskanç adam rahat • ..ı•zü - Ya cariyeye ne dersin? ve n aye § 
1 

· t d'a' · bT J"' 

B k . Amerikalı Vilson yoktur Ama, Klemanso ne ıs e ıE>uıı ı ı- görmesin!> O d tt . . b1 h.. . kıldı. u omısyon, ' · - a cenne en ınmış r un ..• 
Fransız Clemenceau (Klemanso), İta]yan yordu. Vezirin düşmanları tarafından. yapılan Hem de hiirilerin en güzeli ... Allah onu 
Orlando ve İngiliz Lloyd George (Loyid Onun için konferansın başından sonu- bu oyun da bir netice vermedi. Bunun ancak size layık görebilir. 
Corç) tan teşekkül etti. na kadar, Wilson hep atlatılmış, ye ekser üzerine en can alacak yerden vurmağa Halife ayağa kalktı. Elini vezirinin o-

İstedikleri arzuları olduğu halde bun- zaman kendi icad ettiği Milletler Cemi- karar verdiler. muzuna koydu: 
dan fazla n:erhametli olaınıyan bu dört yeti planlarının, sulha iştirak eden dev- Halife Mansur zamanında hazreti Ali d 

- Bunlar bile hep senin yar ıınınla o• 
cbüyükler> e dikkatle bakınız! !etlerin yapacakları hataları düzelteceği- sülalesinden Abdullah oğlu Mehmed luyor, kardeşim! Bana yaptığın hizmet-

1.şte uzun arkalıklı iskemlesinde, hare- ne inana inana, manevra harici bırakıl- Medinede kendisini halife ilan etıni~ ve .. 
~ lerden çok memnunum. Bunları nasıl o-ketsız. eldivenli elleri dizlerinde olarak mıştı. başlı başına harekete geçmiştj. Yakub o 

diyeceğimi bilemiyorum. 
6turan. Klemanso Fransanın .Kaplanı.·· Klemonsa, Fransanın emniyeti ile AI- sırada Abdullah oğlu Mehmedin ikar- d h 

l İ Sağ elile bütün salonu ve a a sonra 
Bütün konferans esnasında tam m.anasi e manyanın boyunduruk altına alınmasını deşi brahimin katibliğini yapıyordu ve 

gülüınsiyerek halifeye bakan cariyeyi kaplan olduğunu isbat etti, tıpkı, kurna. z.' temin eden plAnlarına asla zarar vermi- isyan edenler arasında bulunarak halife 
b göstererek devam etti: yorulmak nedir bilmiyen bir kaplan gı 1 yecek uzlaşmalarla, cumhurreisini avut- Mansurun aleyhinde bulunmuştu. Fakat 

hareket etti ve yalnız iki şeye inanarak tu, durdu. sonra pişman olmuş, hüklımete sığınmış, - Madem ki bunlar ve bu kız o kadar 
Mehdinin adamları a as kar ı hoc:una gı' tti, onları sana hediye ediyo· çalıştı: Wilson, her muahedenin yeni Milletler r ına ışnıış L '.t 

Fransanın emniyeti ve Al.manyanın Cemiyeti kovenanı ile başlamasını isti- Davud oğlu Yakub kısa bir zamanda rum. 
boyunduruk altına alınması... yordu. Loyd Corç ile Orlando bu fikre Mehdinin gözüne girmiş, kendisine çok Biraz sonra vezire döndü: 

Ve eğer son şık mümkün olsaydı, d,in- muhalefet ettiler ve kovenanın bunu ha- yaklaş11µ1, bütün işlerde ona yardıni et- - Şimdi senden büyük bir hizmet ri• 
yada belki sulh daha fazla yerleşecekti zırlamasını bekliyemiyeceğini ileri sür- meğe başlamıştı. Bu dostluk o kadar ile- ca edeceğim. Bunu başkası yapamaz. 
kim bilir?... diller. Halbuki Klemonsa ustaca bir ta- ri gitmişti ki Mehdi halife olduğu zam.an - Emredersiniz. 
Okyanusların ötesinden gelen Ameri- biye ile, hiçbir mana, kıymet ifade etmi- Yakubu kendisine vezir e~, devlet 

kan Cumhurreisi, ciddi, küskün yüzlü yeceğini bile bile, Wilsonun tarafını tut.- idaresini onun eline vermişti. Ona o1an 
Wilson, 19 uncu asır Puritanı ile bir üni- tu. Neden mi?. Bir iki dakika daha sab- itimadı çoğaldıkça ıevgi.s.t artmış, kaz+. 
versite profesörü kırmasını andırıyordu. retmenizi diliyeceğim. deşliğe kabul etmi§, bu kardeşliği bütün 
İdealizmi, mağlub devletlere, onu yeni Sulh konferansına iştirak edenler üç devlet dairelerine bildirmekten kendini 
bir dünya nizamı kuracak olan bir pey- mühim mesele ile karşılaşrnıştılar: alamamıştı. 
gamber gibi gösterdi. İtilaf de~letleri~i~ Mehdiye şöyle dediler: 
bazılarınca da, bir cbaş belas1> gıbı A - Klemanso, Fransa ile Almanya a- - Davud oğlu Yakubun Alevilere olan 
sayıldı. . rasmda tampon vazüesini görecek o1an sevgisi ve bağlılığı hiç eksilmemiştir. Sa-

Orlandoya gelince, İtalyan diplomatı müstakil bir Ren devleti kurmak i3tiyor- dece gizli tutmaktadır ve elden geldiği 
Adriyatik denizinin öbür taıafında bulu- du. Wilson buna muarızdı. Zira, nihayet kadar onlara yardım etmekten de çekin
nan sahil parçasını koparmaktan başka ve nihayet Ren daima Alman toprağı o- mez. Aleviler henüz yatışmıJ değillerdir 
bir şey düşünmüyord.u. larak kalmıştı. Fikir müdhişti. Fakat Kle- ve fırsat bekliyorlar. Onlardan birisinin 

Ve nihayet bütün Ingiltere adalarında manso üç lira ümid ettiği bir makalesine devletin başında bulunması çok korkulu 
zaferin kendisine verdiği perestiş hAlesi- beş lira istiyen kurnaz bir muharrir gibi dur. Hiç beklenmiyen bir zamanda ~ıka-

ld w b ld Lo d C rç bunu ortaya atmıştı. Pazarlığa girişmişti 
le sarılmış o ugu a e, Y 0 

... cak olan isyan sırasında yalnız hilafeti-
't.rn d 1 Alın a ve sonunda, Fransa Alzas-Loreni muha-Konferansa gı e en evve • anyay niz değil, hayatınız da tehlikeye gire-

cödetiniz .. > cihadile umumi seçimi ka- faza ve Sardaki kömür havzalarını idare cektir. 
L d C rç konferansta um etti''i takdirde Ren devleti fikrinden ca-

zanmış olan oy 0 
• -

5 Mehdi bunlara da aldırmayabilirdi. Fa-
duğumuz gibi çıkmadı. Sonraları gayrete yacağını söyledi. • kat hilafet 've hayat meselesinden bahse-

Wilson Saarı Fransızlara vermek ni: 
yetinde olmamakla beraber, gene de mu
vafakat etti. Zira Cumhurreisi, Kleman
sonun dengi değildi, cengel harbinde 
kaplanla savaşamazdı. 

B - İkinci mühim mesele: Tamirat işi 
idi ve bu iş, Wilsonun Avrupada sulbü 
yaratmak gayesile yazılmış olan 14 mad
delik Wilson prensiplerinde vardı. Kle
manso gayet reybi bir tavırla: Amerikan 
Cwnhurreisinfo 14 emri var. Ulu Tanrı
nın ise emirleri ondur... demişti. 

Wilson §Öyle diyordu: Almanya yap
tığı zararları ödemeli ve mahv ve harab 
olmuş mıntakaları yeniden imar etme
lidir. Fakat Klemanso başka başka zarar 
ve ziyan isteklerinde bulunuyordu: Al
manyanın harb tekaüdiyelerini ve itilaf 
devletlerinin dullara verdiği avansları 
ödemesini taleb ediyordu. Loyd Cnrç da 
Klemansoyu desteklediği için, Wilson bu 

".-,unda bir kere daha mağlUb oldu. 
(Devamı 10 ncu sayfada.) 

diliyordu. Esasen ona nasihat verenler şu 
sözleri de ilave etmişlerdi: 

- Bize inanmıyorsanız bir defa tecrü
be ediniz. Bunda sizin ne zararınız olur? 
Mesela Alevilerden mühim bir adamın 
ortadan kaldırılması işini ona veriniz. 
Bakalım yapacak mı? 

Mehdi bu nokta üzerinde ehemmiyetle 
durdu. Evet, bir defa tecrübze etmekten 
elbet zarar değil, fayda çıkacaktı. Hiç 
değilse yüreğine küçük bir şübhe düş
müştü. Bu şübheyi de söküp atmadıkça 
rahat edemiyecekti. 

Vezirini tecrübe etmeğe karar verdi: 
Bir salonu baştanbaşa laciverd renkle 

döşedi. Halılar, küçük ve sedef işlE>meli 
masalar, işlemeli sedirler, duvarları kap
lıyan kumaşlar perdeler hep lıiciverddi. 
Kendisi de çok' zarif ve laciverd bir elbi
se giymiş olduğu halde gene laciverd el
biseler giyinmiş olan fevkalade güzel bir 
cariyeyi yanına alarak salonda oturdu. 
Veziri Davud oğlu Ya.kubu çağırttı. 

Yakub salona girdiği zaman orayı hay-

Mehdinin düşmanları arasında Alevi· 
!erden birisi vardı ki onu ortadan kaldır· 
mayı çok arzu ederdi. Yalrubdan onun 
öldürülmesini istedi. Eğer bu adamın A• 
levilerle bir alikası varsa bu işi yapmaz• 
dı. Eğer bu l§i yaparsa Mehdinin ondan 
fiibhe etmesi kadar büyük haksızlık ola• 
mazclı. 

Mehdinin düşmanı olan adam fazilet 
ve ilmlle meşhurdu. Yakub tarafından 
çağırılınca onun sarayına gitti. Yakub o
na bir odada ve yalıiız bulundukları sı:-a .. 
da, halifeden aldığı emri bildirdi. Adam• 
cağız şaşırdı. Yakub bu hususta yemin et. 
tiğini söyledi. Adamcağız onun ellerine, 

ayaklarına kapandı, suçu olmadığını sÖY• 
liyerek bağışlanması için yalvardı. O ka• 
dar yalvardı ki Yakub halifeye söz ver
miş olmasına rağmen ona acıdı. Hayatını 
bağışlamakla beraber hemen ka~·masını 
nasihat ettikten başka bunun için lazım 
olan parayı da verdi 

Halbuki Mehdinin hediye ettiği cariye 
bir casustan başka biri değildi. Ayni o
danın bir kenarına saklanmış, vezirle A .. 
levi arasındaki görüşüp konuşmaların 
hepsini görüp dinlemişti. Bunları olduğu 
gibi halifeye anlattı. 

Mehdinin artık şübhesi kalmamı ştı. 

Demek ki ona söyledikleri sözler yalan 
değilmiş! 

Hemen adamlar göndererek Aleviyi 
yakalattı. Ondan sonra da Yakubu sarıı
yına çağırdı. Sorguya çekti. Yakub inkar 
etmedi. Mehdi de onu azlederek zindana 
attırdı. 

Zavallı vezir kendisine hediye edilen 
laciverd salon takımı ile o harikulad& 
güzel cariyenin oltaya takılan yemde~ 
başka bir şey olmadıklarını ancak iş il
den geçtikten sonra anlıyabilmişti. 
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Dünün, bugünün ve yarmm tarih1 r:~ıt~aım 
(Be:§ tarafı 9 uncu sayfada) 1 lar Fransaya muhafaza altında gelmişler 

c - üçüncü miihiro mesele de, Wil- ve rıhtımda esi7l~r gib_i .kar~ııa_nmışlar~ı: 
sonun 14 maddesinden birinde mündemiç Alman heyetının reısı, kultur sahıbı 
idi. Polonyaya, halis Leh ahalisinin bu- demokratlardan Kont Brokdorf Rantsau 
Junduğu araziyi ve denize bir mahreç (Brockdorff-R:ıntzau) idL Muahede şart
vadediyordu. ları Almanları şaşırttı. v Zira bu şartlar 

Muvaffakiyetsizlik ve şanssızhk 
Bıırsadan Rah

mi ~le SOTU

luyor: 
- Muvaf1ak ola

cak mıyım? 
Bu Klemansonun işine geliyordu. İşte korktuklarından daha agırdı. 

:A.lm,nyayı budamak için tam fırsattı. Kont ağır ağır fikrini söyledi: 
Şarki Prusyayı, Almanyadan ayırarak - Bu şartları kabul etmek, Almanya-
Danzig limanı Polonyalılara verilebilirdi. nın mevcudiyetini inkh etmek olur. 

Loyd Corç cBu katlan da fazla> diye Ve 13 mayısta da, Almanya nanuna bu 
s sini yüksel

1

tti, fakat hususi bir komis- şartları reddetti. 
) on bu mıntaka ahalisinin Polonyalı ol- e 

Kendi kabiliyet
leri dahilindeki 
muvaffakiyet ta
lebleri ekseriya 
müsbet netice ve
rir. Olduğundan 

d ıgunu söylemesi üzerine Klemanso e- Daha hfila itilaf devletlerinin ablokası 
melinde muvaffak oldu ve işte bu suretle altında inliyen Almanlar Wilsonun 14 
Avrupanın meşhur dağdağalı Polonya maddesinin ikıbetini soracak oldular. 
korıdoru meselesi doğmuş oldu. wibona ne olmuştu? ... Peygarnberleri-

Bununla beraber, Klemanso, Wilsona nin kendilerini aldattığını, onlara hiya
kar ı bir fedakarlıkta bulunarak Dan- net ettiğini ~eziyorlardı. Kızmışlardı. 
zig·n Milletler Cemiyeti tarafından ida- Daha fenası haysiyetleri bir paralık ol
r e edılen bir serbest devlet olmasını ka- muştu. 

bul etti. Almanya hükumeti Versaya bir pro-
Büyük dörtler, üç ay kadar böyle saç testo gönderdi. Muahedenin yapılışında 

saça, başbaşa geldikten sonra, bildiğımiz bir köprü gibi kullanılan Wilson, sevgili 
sulh muahedesi meydana çıktı. (Milletler Cemiyeti) fikrine yapıştı kal-
Aı adan yirmi sene geçtikten sonra, bu dı. Hiçbir değişikliği kabul etmiyor<iu. 

muahedenin Almanyayı sınat bir millet Loyd Corç, vaziyeti düzeltmek istedi. 
halinden çıkararak kötürümleştirmek Yukarı Silezyada Almanya lehine bir 
mak adile yapıldığını insan kapalı gözle plebist yaptırttı ve 1935 yılına kadar 
bile anlar. Almanya bütün demirinden Saarın Fransa yerine Cemiyeti Akvam 
ve kömüründen vazgeçecektL Zengin ve tarafından idare edilmesini, 1935 yılının 
endüstri sahası Alzas-Loren Fransızların sonunda da Almanya veya Fransaya il
olacaktı ve yukarı Silezyanm da en zen- tihak: edip etmiyeceği hakkında da hal
gin kısmı Polonyalılara peşkeş çekili- kın karar vermesini temin eyledi. 
yordu. Muahede kitabı beyaz olarak cildletU-

Belçikalıların hisselerine de Eupen ve rilmişti ve bu değişiklikler de kırmızı 

Malmedy eyaletleri düşüyordu. Alman- mürekkeble kenarlarına yazıldı. Kitab 
yanın ticaret filosu müsadere edilecekti. Alman delegesi başkanına teslim edildi, 
Müstemlekeleri muzaffer devletler ara- kendisine: 
sında bölünecekti. Tamirat için de mu- - Almanyaya be~ gün mühlet veriyo-
azzam ve mikdan daha henüz taayyün ruz, kararını versin!.. denildi. 
etmemiş bir para ödiyecekti ve harbin Kont vakit kazanmak için Almanyaya 
bütün mes'uliyeti de gene Almanlara döndü. Fakat Almanya hükumeti, ülke
yüklcniyordu. sinin mahv ve istila edilmesinden ve 

Bu muahede, umumi harbde halkın Fransanın takındığı tavırdan korkarak 
katlandığı en büyük ıztırabın bir sem- 28 haziranda muahedeyi imzaladı . 
bolü, sonu idi O tarihten beş sene evvel ve ayni gün-

7 mayıs 1919 da Alman delegeleri sulh de, bütün Avrupayı harbe sürükliyen 
şartlarını duymak ve anlamak üzere Pa- ilk kurşun Saray Bosnada atılmı~ bulu
riste Trianon oteline kabul edildilPr. On- nuyordu. 

Mütef errilı : 

Balkanlar arası tlmendif erler 
konferansı devam eciyor 

Cumartesi günü Ankaraya giden 
Balkanlar arası şimendifer konferansı 
murahhasları dün sabah şehrimize dön 
müşler ve dokuzuncu işletme binasın
da tarife müzakerelerine devam et -
mişlerdir. Konferansın mevzuunu teş -
kil eden yolcu tarifelerinde, beş dev -
Jetin demir)olları, idaresi muayyen nis
bet'erde ucuzluk yapmayı kabul et -
mişlerdir. 

Konferans eşya tarif el eri müzakere
lerin i de bir iki güne kadar bitirerek 
tarif el eri hazırlıyacaktır. 

Ziraat Vekilinin tehrimizdeki 
teftişleri 

Kültiir işleri : 

İstanbul kültür direktörlüğüne 
bir muavin illve ediliyor 

İstanbul kültür direktörlüğüne bir 
muavin daha ilavesi takarrür etmiştir. 

Yeni muavininin vazifelerini kültür di
rektörü tayin ve tesbit edecektir. 

Sanyerde bir ortamekteb açılıyor 
Sarıyer kazası dahilinde İstanbul ve 

octa mektebi olan diğer kazalardaki orta 
dereceli mekteblere devam eden çocuk
ların sayısı bin bef yüzü bulmaktadır. 
Bu çocuklar önümüzdeki ders yılından 
itibaren Sarıyerde Hasanpaşa köşkündt? 
açılacak orta mektebe devam edecek, 
mekteb binasının kirası Cumhuriyet 
Halk Partisi tarafından verilecektir. 

Orta tedr1&t Umum Mildürü geldi 

fazla görünmek istemekle muvaffakiyet-

sizlik meydana gelirse şanssızlıkla izah 
edilmemelidir. 

• 
Hesabmı bilir bir tip 

Kadıköyden Na
yazi de karakteri
ni soruyor: 
Başkalarına pek 

ehemmiyet ver
mek istemi yen, 
müstağni davra
nan bir hali var. 
Kendi fikir ve ha
reketlerini beğe

nir. Menfaatlerini 
israf ile bqkaları lehine fedaklrlıklara 

katlanmak niyetinde değildir. tpnı, hea
bını bilenler gibi hareket eder. 

• 
Muntazam bir tip 

Gebzeden Neşet 
te karakterini ı:"'" 

ruyor: 
Çetin işlerle m:.i· 

cadeleden, müna
kaşadan çekinmez. 
İğbirarı devamlı 
olabilir. Elbisele. 
dni, eşyasını iyi 
kullanmasını bilir 
İntizam kayıdları

na pek lakayd kalmak istemez. HusUil

yetlerini etrafına tqırmaz. 

• Yumuşak başh bir tip 
Ankaradan Ali 

fotografının tahl~

lin4 istiyor; 
Zeki ve yumu

şak başlıdır. Bu 
halile kendisini 
sevdirir. Bir Mde 
önayak olmaz. Da
ha ziyade başkala
rına tabi olur. Ca
nı tatlıdır. Tehli
kelerden, zararlardan çabuk uzaklaşır. 

• Hatırsinas bir genç • 
Ço111udan N eca

ti de fotografının 

tahlilini astiyor: 

Maarif Vekaleti orta tedrisat umum 
müdürü Avni Ankaradan İstanbula gel
miştir. Umum müdür !stanbulda kaldığı 
müddet zarfında önümüzdeki ders yılın
.da çift tedrisat yapacak, orta mekteblerin 
vaziyetlerini gözden geçirecektir. 

Süveyş Kanalı nasıl açıldı ? 
(BC§ tarafı 7 inci sayfada) 

ketinkl hiç derecesinde kalıyordu. İsmail 
Paşa müsrif bir adamdı. Parası yetme
dikçe bir düzüye Osmanlı padişahından 
ödünç alırdı. Nihayet borçlarının hesabı 
milyonlan buldu ve deh§etli bir para 
darlığına düştü. İster istemez kanaldaki 
hisselerini rehine koymaya mecbur kaldı. 

Hisseler kime geçiyor 
1875 yılında, sisli bir akşam üstü Lon

drada bir evin önünde bir araba durdu. 
Bu arabanın içinde siyah saçlı bir adam 
vardı. Evin alt .katındaki bir odada da 
biri, bu ada.mı bekliyordu. 

Arabadan inen, Pall Mall gazetesi sa
hibi Greenwood'du. Odadaki zat kraliçe • 
Viktoria'nm pek takdir ettiği Disraeli a-
dında bir hilldlmet adamıydı. Disraeli, 
hidivin kanal ~elerini satacağ-uıı arka
Başı Rotschild'den duymuştu. Greenwood 
da bunu bir Alman bankerden işitmiş, 

önce bir lorda müracaat etmiŞ, red ceva
bı almıştı. Şimdi de Disraeli ile görüş
meye geliyor<iu. 

Eski diplomat ve 
devlet adamları 

(BC§tarafı 8 inci ıayfada) 
- Ölmüştür ve dirilemez de! Esasen, 

Milletler Cemiyetinin kuruluşu mevsim
siz idi, henüz de mevsimsizdir. Nasıl an
latayım: Bu müessese, olmamış bir §ey
dir... Ham bir meyva gibi! 

- Şu halde, sulhun muhafazası için, 
sizin tabirinizle bu cHam meyva> dan 
fayda yok! Ayni fikre iştirak eden bazı 
diplomatlar, harbin önüne geçmek için, 
muahedelerin tashihi meselesini öne sü
rüyorlar. Bu noktai nazan doğru buiuyor 
musunuz? 

- Hayır! Sulh, muahede ile nımaz! 

Harbe karar veren devlet, evvela mua
hedeyi ihlal yoluna sapar! Hadise, ma
alesef, fiilen böyle tezahür ve böyle C'ere
yan ediyor: Yeni muahede ile, tarafeyni 
tatmin mümkün mü? Tabii hayır! Çünkü, 
bu mümkün olsaydı, harb sebebi tahad
düs etrczdi zaten! 

Çubuklu sahilleri karanlığın serin ku
cağına gömülmek üzere idL Gece bastırı
yordu artık. Nazırlığın ihtiyarlattığı, şa
irliğin gencleştirdiği sayın muhatal:ııma 

teşekkür ve veda ederken: 
- Siyasi hayatınızın en heyecanlı ha

tırasını anlatmanızı rica edeceğim, dHiim. 
Bay Ahmed Reşid Rey: 
- Yaşım, heyecana müsaid değil, e~ki

lerini de artık unuttuk. cevabını verdi. 
İsrar ettim: 

Disraeli kanal hisselerinden ileride e
dilecek istifadenin para dökmlye hem de 
fazlasile değdiğini derhal anladı. O sıra
da parlamento içtiına halinde değildi. Fa
kat o, Baron Rotcblld'den, Süveyş kanalı 
şirketini kontrol hakkına mukabil, lazım 
gelen istikraz yapmanın yolunu buldu ve 
bu suretle seksen sekiz bahri mil uzun
luğunda bir kanalı işleten büyük ticaret 
şirketini İngiliz kontrolü altına sokmuş 
'oldu. 
Süveyş kanalı şark yolunu üç biıı mil 

kısaltmaktadır. Bunun için İngiltere ile 
Hindistan arasında bir can damarı de
mektir. Cihan harbi bu kanalın, memle
ket müdafaasındaki mühim rolünü açık
ça göster<ii. Alman denizaltılarının ha
kim olduğu kısa bir zaman istisna edilir
se, bütün harb boyunca buğday, et, yün, 

demir ve petrol hep Süveyş kanalı vası
tasile nakledildi. Bir Fransız kafasının 
yarattığı bu su yolu, tayyare postaJarına 
rağmen, bugün hfıla ayni chenuniyeti 
muhafaza etmektedir. 

Suçlu"Bacağı sakat olan 
dilenci midir,, diyor 

Alaca oğlu Ali Osman adında 60, 70 
yaşlannda bir adam, dilencilik: suçundan 
adliyeye sevkedilmlştir. 

Suçlu ihtiyar, Sultanahmed 2 nci sulh 
ceza mahkemesinde yapılan muhakeme
sinde: 

- Ne münasebet demiştir, bP.n dilenci 
falan değilim. Aşçılık yaparım. Memur
lar bir ayağımı sakat gördüler. Dilenci 
zannederek yakalayıp huzurunuza ge -
tirdiler. Her ayağı sakat olan, dilenci ol
maz ya! .. 

Hakim, Ali Osmana kaç yaşında oldu
ğunu sormuş, suçlu: 

- İyice, bilmiyorum, der~ 'tır. 
Nüfus kütüğünden bu hususun tahki

ki için, duruşma talik edilmiştır. 

Bir kan gütme davası 
Kan gütme yüzünden Kurtuluşta ta

banca ile sabıkalılardan Saidi öldüren 
İhsanla suç ortağı Mehmed, taammüden. 
öldürmekten idam talebi ile, ağırcezaya 
verilmişlerdi. 

Mehmedin yaşı küçük olduğu cihetle. 
muhakemelerine dün hafi celıede bq • 
!anılmıştır. -------

Bir otomobil elektrik direğine 
çarph, iki kişi yaralandı 

- O halde yazınız, dedi. En büyük te
essür ve heyecanı, memleketimin umumi 
harbe karıştığı gün duydwn! 

Şoför K~mllln 1dareslndeki 2615 numa -
ralı otomobil Fevzipaşa caddesinden geçer
ken caddenin sağ tarafındaki elektrik dlre
ğlne çarpmış, otomobilin içindeki müşteri 
Mürteza ile TalAt ba§ ve bacaklarından ya
ralanmışlardır. Yaralılar tedavi altına alın • 
m1.1 şoför yakalanmıştır. Sabih Alaçam 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : 

ve 

Mikdar Muhammen fiat Muvakkat garanti 
Azı Çoğa 

Aarpa 3000 - 3500 5,50 29 lira 63 
Saman 2000 - 2500 2,50 
Kepek 3500 - 4000 3,50 

Evvelki sabahki ekspresle Ankara -
dan şehr.imize gelen Ziraat Vekili Fa.._ 
ik Kurdoğlu dün Vilayet Ziraat Mü -
düdüğü, Ba) tar Başmüdürlüğü, Ay -
gır deposu ve Ziraat Vekaletine bağlı 
sair bazı müesseselere giderek tedkik 
ve teftişlerde bulunmuştur. Vekil, bu 
gün de bazı tedkikler ve teftişler yap
tıktan sonra bu akşamki ekspresle An
karaya dönecektir. 

.............................................................. 
Hendek icra ımmıurluğundan: 

Zeki ve hatırşi
nastır. İlk zaman
larda telkin ettiği 

duyguların de
vamlı olabilmesi i
çin birdenbire kız
mamalıdır. Giydi· 
ğini yakıştırmak, 
intizama riayet etmek suretile hayatını 

Şişli Çocuk hastanesinin arpa, saman ve kepekleri için teklif edilen fiat fazla 
görüldüğünden yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. Mikdar, muhammen fiat, 
muvakkat garanti yukarıda yazılıdır. İha lesi 3/8/938 Çarşamba günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 
belgeler ve bu işe yeter muvakkat garan ü makbuz veya banka mektubu ile bir· 
illete belli gün ve saatte komisyona gel meleri. c"l-b 

Yeniden 1750 1eyyah geliyor 
İki Ağustosda Markopulo vapuru 

450, Roma vapuru 700, üç Ağustosda 
:Viktorya vapuru 600 ltalyan seyyahı 
ile limanımıza gelecektir. 1938 sene -
sinin ilk yedi ayında memleketimize 
gelen seyyahlann yeklinu geçen sene
nin on iki ayındaki seyyah ye'kununa 
tekabül etmektedir. 

Liman tarife komiayonunun 
toplan tılan 

Liman tarife komisyonu ikinci top
lantısını bugün Deniz 'Ticareti Müdür -
lüğünde yapacaktır. Bugünkü toplan
tıda Denizyolları, Akay ve Şirketi Hay 
riye tarüeleri tedkik edilecektir. 

Bugln iki ıu tankı geliyor 
Lıman işletme idaresi tarafından 

Almanyada yaptırılan iki büyük su 
tankı bugün öğleden evvel limanımıza 
get rileceklerdir. Son sistem tesisatı 
havi bulunan bu tankların beheri 300 

almaktadır. Sür'atleri saatte 

Himmete bir kıt'a ipotek senedile 250 
lira ve masarifinin itasına borçlu Baş
punar mahallesinden Meryem, Os
man Mehmed ve Hanifenin Baş
punar mahallesinin Ada şosesi ü
zerinde vaki prkan Ahmed fi
malen Mustafa, garben Ali, cenuben 
Mustafa tarlasiyle mahdud 21/3/936 ta
rih ve 38 No. lu tapunun ihtiva ettiği tar
la 5514 metre murabbaında ve 240 lira 
kıymetinde olan tarlanın paraya çevril
mesine karar verilmi§ olduğundan bu 
kere birinci açık artırma ile 16/8/938 salı 
günü saat 10 da Hendek icra dairesinde 
paraya çevrileceği ve haddi lflyıkını bul
madığı takdirde ikinci açık artırma ile 
31/8/938 çarşamba günü ayni saatte Hen
dek icra dairesinde paraya çevrilf>ceğin
den ayni haklara irtifak haklarına vesair 
haklara malik olanlar yirmi gün zarfında 
evrakı müsbitelerini ibraz etmeleri aksi 
takdirde paylaşmadan hariç bırakılacak
ları talib olanlar yüzde yedi buçuk depo 
akçesi veyahud banka mektubunu ibraz 
etmeleri daha fazla malfunat almak isti
yenler Hendek icra dairesinin 938/862 

__ ......... _....__~..,._....&.Ji.u..K..uu:....ı.t»ı..lll.&,&;,IAIOl....,...._.JIJ=..&..ıı.:! o. lu dos asına müracaat etmeleri ilan 

kayıd altına alabilir. Bir mevzu üzerinde 

münakaşa yapabilir, kafasını işletir. 

• Sakiı bir ti~ 
Mııçkadan Za.

hid de karakterini 
aonıJIOr; 

Sakin ve sessiz 
bir hali var. İçin 
için etrafı gt'zetir, 
zekismı birdenbi
re meydana vur-
rııaz. Kendisine 
göre hesabları, 

prensipleri vardır. 
Dalına ihtiyatlı davranmak ister. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

t.im • • • • • • 
Adres • • • 

DİKKAT 
rotoırat tahllll 1çln bu tupoDlardalı 
6 &ded1nln 1önder11mul pnt.ır. 

Orman Umum Mtldtlrltlğftnden: 
Omwı amenajman ve &çme iflerinde kuJl•nılmık üzere: 
100 adecl ufki ve ptu1I daire takmm•tb pusla ve dilrb(lnlil ölçme ileti. 
250 • ormancı kompuı. 
250 • Cep pwınlıp 
100 • Mira. 
200 • Tecessümat burgusu. 
200 > Be% ferld. 

satın alınacaktır. Kolaylıkla taşınabilecek hafif allt ve edevat tercih sebeblerin-
den biridir. 

Bu alit ve edevatı vermek isüyenlerin son tadilltı gösteren kataloklar ıle cins 
ve nev'i, ftab, teslim edebilecekleri tarihi gösterir teklif mektublarını 30 Temmuz 
1938 tarihine kadar Orman Umum Müdürlüğünde teşekkül eden komisyona ge
tirmeleri veya taahhüdlü olarak göndermeleri. 

5 Ağustos 1938 saat 10 da teklif ettikleri alat ve edevattan birer tane ile bun
lar hakkında her hususta izahat :verebilecek bir mümessil bulundurmaları lazım-
dır. c4347> 
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Hatay meclisi eylUlde 

faaliyete geçmiş olacak 
(BGJUıf"afı 1 itıci ıa.yjada) dar gidecektir veya gitmesi ihtimali 

ıox •o•T& 

iki garib hadise 
lzmir gazetelerinde çıkan 
bir ilin : " Nipnhm iyi 
kızdı ama sevemedim " --

1 : •= : i· 
Belediye ve hükdmet tabibleri arasmda 

nakil ve tahviller 
kilde alkışlanmıştır. Muhalifle• pmdi bi- vardır, bilmiyorum; fakat, görüyorum 
rer birer kanaat değiştirmekte. Türklere ki Şam bu hadiseye ~k ciddi gözile 
ve Türkiyeye karşı evvelce gösterdikleri ]:;akmaktadır. Ve netice hakkında bır lzmiTli bir muganniye lcenddine Ankara 18 

<Busu.si) Ba d bel dl "dl besli _ı_L re tablb - n ırma e - Maniaa memleket hastanell Bevliye m 
soğukluktan dolayı hicap duyduklarını hayli ümı er yor. (<zilli,, diyen bir ..,aci mcuucemeye Ur ı Bayatinin .istifası kabul edllmlt - tehassısı Fuad Bayer müstatı 18

.,..,..,.,. bit 

Ha b 
toplantı e __ 1.1....-. • Yıldızeli htlktunet tabibi Mehm d tt 

3

~ 
söylemektedirler. tayın er verdi, auçlu iir sin hopae IJUllUU&m Cebir merkea tabibUllne, Sandıklı ~iikü!e~ talebe yurdu tdarecllerlnden Saim Ya "' 

yerinde Türklerin asaleti, temiz yü - Bu ümidle neticeyi bekleyedursun- olJa. tabibi Abdullah Kemalpqa hütılmet tablb- nısa memleket hastane.si Bevliye miltebu .. 
rekliliği konuşulmaktadır. lar bir taraftan da Türkiye aleyhinde :fr1e· Kadıköy belediye bqtablbi Tevfik A- sıslı.ğına, İsparta belediye tabibi Ragıb llt!· 
Meşhur muhaliflerden biri Türk ordu- ~ ganda ve neşriyat devam ediyor. İzmir (Hususi) - İzmir gazew1erin - ledt İzmir belediye tablblltıne, Kadık~y be - fa etmlş ve kabul edllmlş, oureba hastane-

ıunun intizamını, sübaylann ve 'Mehmed- Hataydan gelen haberlere göre, Türk- den birinde orijinal bir ilin nv.arı dik- ~:-dispanseri esti bqtablb1 Esad cafer al clld ft ztlhreTi baatabklar aatatam 1'all 
ciklerin kibarlığını takdir ederken de - ler cdinsizliğe• başlamışlar (!) Yani kati celbetü. İlin aynen şöyledır: ınJtler~.beled11' baftabibllthıe tayin edll- frengi tarama bey'etl mütehumlılma. A• 

mlflir ki: Halayda ezanlar Türkçe okunmaya ba!j •Çok nazili: ve .,._tik nipnlıından lllbıt .....ıeı. 1 ""*"" dana beledi,. tabibi Cemli AfJvn -
.Şimdiye ıwı.r gönl;;ıüıııüz ordu)ann ~ (!) Türlrçe bilmiyen Arab imımı- aynldığunı bildirirken ... ı ediyorum. lebumsı NecaU.U: ıaııı :.bol- mA- lablbllltne, açıktan ınlllekaid tablb Nıııl F 

en güzeli Türlr. ordwıudur. Bunu eskid<D !arla Arab müezzinler ele iŞlerinclen çı Nipnlım iyi bir kız olmakla beraber, bir '"'" Burdur memleket :........ :!:"""' · Uh lıeled1ye lablbllllne, Demlrl<OJ h
duyar ve .acalıof• derdik. Şimdi blZZ8~ kanlıyonnuş. türlü kendishılsevememiftlm. Ayulnwna n,. mülelıaasw zmm...,,, lllAzıl m!:.hl: ıaııtbl - llodrwn h11t6met _.., 
görmekle temiz ve güzel karıUtler sahıbı Günün lıoşlıca bir yaygarası ve kil· sebeb de sevişememlzdik. 1e .. ı hastanesi dalı!lf,e mütelıaambıtına llendn stıt •• çocuk muayene eri mtl-
olduk.. Halaydan kaçan muhalifler bl· für mevzuu da budur. Dedikodulara ve suitelehhüınlere yer N:ızllll hO~et tabibi Talıs1n İstanbul...; .,.. Nlha1 Adana - _çocuk m...- e-
rer birer geri dönmektedirler. Müfsidleriıı Jh)ebil:!d faıılqeti verdiği için ıunu da 1liıı ederilll ki be- test hilkfunet tablbllllne, Ktltaıı>ıı memle- "fi milte••-ııtına, Trabom tur111 -nim Pariste bir metresim yoktur. ve bu- ket hastanesi rontgen miitehuaısı Bati De- rlnden Niyazi Marao trahom bastanell ıtlD-

İntihap faaliyeti Antakya 18 (Hususi) - Hataydan nun için ayrıhnıyorum. Keyfiyetı, beni n1al1 memleket butanell rontgen mütehas- el tablbllllne, 8uad Urfa trahom haaıan.t 
Antakya 18 (Hususi) - Halayda kal· kaçan milfsidler fl'bekesi şimdi ele Ha- tanıyanlara bildirmek için bu t)iw neş. ~ İalımbu1 At1tıo haalımel1 mil"' - ltlnd labllıllllne, Azbı llardln trahom -

dıjı yerden ba§lıyacak olan ıntihabat 15 lebde.' faaliyete geçmiş bulunmakta - redi a.ssıs arından Cahid Emre Mantsa akliye taneal w.ncı tab!Ntilne Nazım ağustosta bitecek, eylül ortasında Hatay dır. Bunlann bqmda ınahud ,Memduh >"'."""·' . . . .. -.ı..ı m•ıe•·-ıtm•. Kars •otuıne.ı ...-. ,,_ .. ,,;..,. - 1JdDd 
meclisi kurulmuş bulunacaktır- Selim ..,.roır. _Bu ~ fl'ldl, lıizcle pmdiye lıadar go • -bibi Rall Yesari llanlaa dolame..ı oo- ...,blllbıe !Qln ed1lmlf)l:rdlr. lır.ı.wll bir Jr.oape ewoı-ııa -~ ıulmedlii ıçm, pelr. tabi! olarak merak u- - hulalıldan mote- - 0 

• l'alih beledi1e tabibi llahmadan -,.; 
yandırmıştır. İlinın altındaki imZa, İz- dllmlflerdir. kabul edllmlttlr. 

Antakya 18 (Husust) - Buton burada Şam 18 (Hususi) - Fransız - Su - mirin maruf musevi ailelerinden birinin 
bir iktısad kongresi toplanmıştır. Kon - riye muahedes.inin tasiHki 8DCllk Tür - genç erkeğine aiddir. Saffet Arıkan Japonlarla Soogetler 
grede Hatayın iktısadi ağırlığlnı kal~ır- kiye - Suriye paktı akabinde ~bil o - Şüphe edilemez ki bunun altmda giz- GBmBıhanedB 
mak, yerine canıı bır aıış verıt bayatı ık•- ıabileCeii b*;1'ı!"1' buraya hır takım 1enen 11o1r.1a, clraOOma ~esidir. ıııııe- Ara•Ufdall.I me•ele 
me etmek çareleri konuplmnftut· haberler gelmiştır. Bu haberler halka- vi delikanlısı, yeniden nişanlanacalt zen- Gümü~ane 18 (~) - Dolcı illerin- Moskova 18 (Tas ajansı bildiri • 

Sariyede priiltti rasında çok iyi karşılanmıştır. Buna gin bir ailenin kımıdan drahoma alır - de ~kik seyahatinde bulunan Maarif yor) - Japon membalanndan vem. 
Şam, 15 (Hususi muhabirimi> _ya " mukabil bülr.funet memnunlyetsızlik ten, eski nipnhsile allbsı lr.almodığıııı V~ _Saffet ~ bugün aaat H de haberlere göre, 11 Temmuzda kırlı: ım,. 

rıyor) - Beklenilen blok kongresı _ya- izhar etmiştir. • açıkça ilin .-ır. ınecburiyeünl duyu -~ ~~· _ . _ _ dar ~lordu eri, Çançi gölünün pr • 
rm, Başvelr.il Cemil Beyin y~ ika· &qe ,,.u.ıtflerialD ,.-tolan yor. Zengin mwvl vatandqlar uasın- V~ vali ve kültür direkt~u tarafı~- hında kfiln mmtalı:aya girerek Mmçan 
metgilımda toplanacalr.tır. Sunyentn Şam 18 (Hususi) - Buradalr.i mu- da, genç kız lıill para1ıa ölçülen n üze- dan "'".'ye~ munncla .., kıbalıolık hır koya aid bir yeri işgal eylemiştir. 
bqbca merkezlerinden_ mıı_rahhUlar halif)er Zeki Hutbinin reisliği altında rinde .. ıış -..i :rapılan bir me - ~küllen tar"!"'dan tehrin medhalin- Tas ajansı, hiç bir Kızılordu eriniD 
gelmif)erdir. (}ç veya dört~ ~ev"': toplanarak Vatani kabineye. protesto- tadır. Fakat bu Adet, lıill eold mwıevl .;;tun tezohüratla ~· Sovyet hududunu tecavüz eylemeclltı-
edecek olan bu kongrede gorüşülece 1ar göndermiflerdir. Fakat bu sırada an'anelerini muhafaza eden bazı RDgin- ~et makamını, belediyeyı ve mek- ni bildirmeye salahiyetlidir 
feylerin bizi aJikadar ~en kısmluhi~~y içtima yerleri polis tarafından basıl • !erde lr.alınıjlır. Fatır lr.alar, fakir deli - nda zı=:, eden Veldllınlz geceyi bu- Bu iş için hariciye halk İ.omiserli • 
meselesidir. Buranın aıyasl Dl tin e mıştır. bnhl••la drahomuıa evleniyorlar. geç ve JVID Trabzona hare- ... .. 
. diden dönen sözlere nazaran Jron - • 1r.et -- ~ muracaat eden Japon maslahat. 

i1Dl Hata baklnndııki an1qmayı ı.a - General Hutzlnger Gıırip lıir ılııYa • • • guzarma, ıe69 Hançun muahedesi ıı. ~ Jwreıı ı.stinJr.if Iraran vere - Snrlgeden ayrıldı ~ <Hususil - lzmir sulh cezasın. ln91lız • TUrk mali ıılqıııasını buna".'~ harita ırae olunmllfbD', 
ktir • da dün enteresan bir hakaret davaaı rü- lordlar Kamarası ıla kabul etli Bu harıta ıle bu muahede, yukarıda ... 

ce A;,.ı zamanda bu meselenin Tür - Şam 18 (Hususı) - Fransa Şarlr. yet edildi Davacı Silheyli isminde bir Lond 18 (A.A. ismi geçen gölün tamamile Sovyet a. 
kiye ile 5ur1ye arasında dostane bir şe ordulan k~ Gen~ H~~'." - genç kız, dava edilen Öıner Faruk ismin- İn . . ~Türk ~ - Lordlar kamarası, razisinde bulunduğmıu ve bu sebelıdeıı 
a.:1c1e halledilmesi için !rakın tavas - ger Fransa yüksek asken meclısı aza- de bir delikanlıdır. ~ Amaliye anlaşması hakkın - dolayı herhangı· hır· hudud t __ .,..n. 
AD , v ;ı_.,;~ d.. Fr d v daki kanun }iyihasın ikin kJ tind ec8vu;c,a 
sutla bulunduğu veya bulunacağı hak- ,,gına seç~...., ve un ansaya ogru Süheyla, Karşıyaka sahil gazinosunda b • . . 

1 cı raa e m0V2uubahs ohnadığını sarih ~ 
kındaki dedikodular musirrane surette bareket etmiştir. Hutzinger'in yerı3e hanendelik etmektedir. Geçenlerde bir ugun kabul etınıştır. göstermektedir. 
devam etmektedir. General Kapo tayin edUmiı ve ~ ak§&D1 iazinoda prkı söylerken bir aen- Kral Znno Çekoalova'--

HattJ. bu mesele bakında Şamm geJmittlı'. eın -- ifrat - bir - -a • • •z•J• y- ı..:- Sari tel f 
el kuvvetli ümidler beslediğini sez Kat • ........ ~ pleeek olkıflacblım ~ili- Ve Öaıer !'arulr. a- lıdiJ'OI' m ... z., - J'9 e Cllnl 

:;k güç değildir. Bunun içill, tavusııt t.kenclerun ıa (Hususi) - Buraya ~ ~ a1tış1arı hoıuna glbnipe !'rol ıı (A.A.) - Anıavudıut Kniı, 3 gün sonra açıhyor 
teşebbüsünü alelıide bir rivayetıen zi· gelen haberlere göre Suriye fevkalicle de hır _mu~ ııoıı~a ayni ~ - lıoharda Slovair.Ja:ra ııeJeeelr.tir. :U. Şam 18 (Hıuusl) - TilrtiJe ile s... 

d cereyan halinde bulunan diplo - komiRri ironi dö Martel Eyltllüll haf· ııar~ aıparış etmesı hoşuna _11tmemııtır. l6m oldujıı veçhile Arnavudluk KraU- riye arasındaki telefon muha-tı 
:.ı~ bir faaliyet şeklinde telilr.ki et- tasında Ankanya giclecelr.ür. KmniJU ~ıılrı:b:"' bel 7 ye~ getirme- çeııl .Jeraldln Aponjl, ulen prlr.I sıonır.- ayın 21 inde bqlıyacalr.tır. 

v • t bulunduğunu zanne- ayni günler içinde Türkiye başşehrine mes se ' e yenin arıcden §81'• yada kiin Oplenislictir. - • ........... ·-·-·--
~ mecbun~e atlı: faaliyet ne ele gelıniş bulunacalr. olan l'ranllZ haricL • lr.ı lipaıifinl ~ir, Siilıeyll I""" • • • - - .,. ......, -
diyorum. Bu diu~~ı.tir nereye ka - ye Nazın Boneye mülikl ola<al<tır. lr.ıyı ııliylemeyınce ömer Faruk avaza- Hitlenn J&Yen Londraya vı.euın Serpn-.-..,, hin -
receye kadar er ~ ' vaz batırmaJa başlamıı: •d• lı:efifl1 muntazam ve ıtmeı bir tarkol blDI& 

- Neden lfiylemlyotsun, zllU kız... gı ıyor JaPılmJttır. 

A 1 k 
. ad yetişir 1 Ankara borsası cZilU. kelimesini kendisine hakaret te- Londra 18 (A.A.) - Deyli Telgraf ga- Traltso• otoblsJerl r 1 ın lAkkl eden Süheyli derhal cürmü meş • atesi, Hltteıfbı ya'V'el'l J'riç Vidman'm Trabzon belecHyealnln tın alcblı tabii-. 

(&ıştm-afı l iRd ıuıyfado) . hud yaplırııuf ve it ınahlr.emeye akset • CuJnarteşl gllnll Lııadraya geleceğini ha- lor bu aydan ıııtıaren .. :, ~ -
.ıo,.,. do difiin<eımmiıl ~eıme;:. A!;ılıt· kapaml fiatlan 18 • T • 938 JIÜIUl". 1ıer -rermelr.tedlr. Mwnaileyhln bu ziya- - lıofl•-· 
rica ediyoruz. Be,aa.P ol~ alala Mahkemede davacı kız ve dava edilen retınin sebebi mektum tutulmaktadır. --------

de ,.ahmedi Şerefin 2'i1'1c qonına. .,. ç B K L B a delikanlı birbirlerine yan gazte bakıyor- laraşda bir klRPll daha Jlpıhy• Bir otomobil lld çocuja çarptı 
hizmet• göz önünde ıuta7'ak onu haç bı 1--------,ı--------11 1ardı. Davacı kız davamnı anlattıktan, p- "I" " lof6r JlehDM4 Top1111111 1danllndekl llP. zammı unutmayacak olan biz bu cm fl9dı AçılıJ Kapnıı hidler de dinlenildikten 80IU'a pnJarı Maraş 18 (A.A.) - Abu üzerinde numaralı otomobil Galata<fa Hecatlbq Olıfl 
ari:adof Ş""1 ~ Şe<efm ,.,..,,. .-. 6.IS 6.10 oöylodi: lr.urulacalr. oluı 120 metre uzwı1ıığmı- ıleslnden ,..erten -ed .,. t.maıı -
iıftlild #IHH- ıeoJao yerilM Ja>atnaddc. - Yor't 1)1,ml !11,861 daki betonarme kö .. .. temel ka de w oocula birden~ ber WldDI • ....,..._.... nıaçı gcw •••- s.a S.48 - Evet bana hakaret etU. Eğer on lira .. . prunun - ,aralaDUftır. Yaralılar tedavi altına t.1m 
.ça cwada yapılacak olem hiç bir _- Parla 6,6UI 6.6226 tazminat verirse davaın<..an vazgeçerim. zıklan dun merasimle çakılmıştır. Dllf, tof6r ıataıanmıttır. 
meğe gitmi11eceğiz. Hatt4 pek ~pJc : = 21.94 11,saı> Bu defa delikanlı ayap kalktı: 
menaJc "e .wıızZık.la beldediğim&Z ,amaterdalla 69.141 69.15 
Fner _ Güaeı wııJalmG" orada ya - eernn •· 77 IP.M - Efendim pua vermek idetim delil-
_,_ ıı..:ı-. B•• karanmı.ıa oJcuycıcak o~J& Brlbel ıı,W 21,29 dir. Zilli kelimesi bir f/O)' adı da olabilir. 
,,_ UllC .. d-·..J-L .. ·- ı.14 1,136 Eğer bunu soyadı olarak kabul edefleniı 
Befiktal klibi idaf'e hetlSti ...._.. "" • - S.1571 L63 
brele binlerle _,.a1cı. araaında cm ~ = 4,J71 4.366 mesele yok.. Kabul etmezseniz kendisine 
w.:..ın oraun. nezmemesile. bir .. ıı11cm g"!_- lı(adr1d 6.922& 6,19 gayet tık bir ilt.arp1n abn alayım ınese-
..... - •- • z b r'- 0 a -- ss.1• ss.a le kapan11n 
mÜf ı yacakZannı IÖ1I ıye ıu iOla• &' y--·-l:at ::lfrUUl1llM ki btı nanJWrllik de • aucıa- '!:m "!,:,. Netkede bilim kararını tefhim et • Şam 1 

S (Hususi muhalıirimis ya - 8urtJe için, ne de hattU>flnller " -
_.. eCtliil ,,.uc1e1çe ı.mın.- ııı;lıak = 1.11 ....,. ıniflir: Z1101') - lleşlıar Fransız edlh~ ...,. ruııller için selAmet bMAnı 
edecek do1ıa pek ı;o1c JciınHler de ~ıu- y- ,. n il 1'" - Uç güıı hapis ve llr.i Ura para cezası Türk dootu. akademi bumdan Far - _.., luıialriHr. - b1s1en1eıJ bııflca lıörli< _...... -.11 sı ,,.. .. rir •. F~ •. talilısiz bir idamdır. Bal- Ben bu malr.aley! görmedim; bUJMI~ bir"""""_,,,,, ........... 1>u1oı.,. ... ,.. - ..__ •u115 Toplantılar: kabir ilacle ile, Hatay meııelelinde ka- yapılan neşriyattan anlıyorum. :a.. 
...,.... ,. rcıw. - .ı.Mllr" I! S B A B balr. onun haşmcla patladı. Mwr gazetelerinden tutunuz da 

.sem Paota•.,. yazılan dlA-ı' meır.tub • _, .._., Sajır ve cliblzler yeni bir cemiyet llal4m _ya, bu me"1ar edlb, Ha~ ve Berutun mulıtelif renlr.te bütün,..; 
!arla marul sporcuiarımımı nriitaiealan- - ,... 1' IO lmnıyorı. ~n ilk •flı~~ ~ tezını zetelerine vanııca:ra kadar Farer 

d 

m edeceJrH• peoln 40 60 40 60 mudafaa etmek içm Türkiye aleyhın - hine kıyamet kopuyor. 
nı neşre eva eo-- Mefsuh is&anbal alır " dllalzlei' oemı • de bir mable TMM::_._,,., ve onda Tür" s · e1il · vurd·-'-'--

Bu ı.ararımızı bildirirken dCn aldıl• • A. ıım. 1'"' ..... yeti - ıopıaııaıalt ..,.ı bir - • - .. ~--. • uny enn sa ...,.., kWDrlllıi 
bir haberi de ıJivc edelim: ııoınonıt • -

12
,. 

12
,. maı: ü=e ..,._ -· Yenl tur- klyeyi Fransız dostluğu nimetinin kad rı tahmin etmek kolaydır. Fakat, 1f 

mız acı d ki "dııri geçini - ,utan _... lG6 '° '"' liO - nıaı lledenl. yeıı1 - ilin .,:-_ rinl bilmemekle itham etmifti- Bu ma· ele onlara blmı101'; llanmller için 
Befiktlf klübü için e 1 · Mertes Banbll ıe 11rlanaD ıenl ntwmnam.,ı Wll-.. - • kalesi, ona, İstanbulda kendi adını .. __ selAmetin ---ı. ...:ı..L jandarmuil ıılzlikler nihayet Iıid safhaya dabil ol - İl •- "' ~- - - ---~ - ~~· edi ftldm • • mlfUr. Yeal cemlıeUn ilmi 8lraba7 8111? ,. pyan sokağın levhasmın bldmlması - mümkün olacajmı söylediğinden do -

JllUflur. Kiüb ikiye ayrılmak üze~k r. ltuııa',. J>llll. 11 IO 11 IO d11mler blrllli olwlrbr. na ve yerine bir başka isim konulma - layı kendilerini Suriyeli sayan Kato 
:eepttaşı seven genç ve ihtiyar Beti tat- euır. J>elinD9Dl ! 86 - • llDA maloldu. liklerle bunlara da dokunduğu için bi 
bJar cBefiktaf spor klübib namı altın- Terlm9 KecbklJtblde yapdlıcak ,_ı ,.... Anlaşd•n Türkiye ile Fransa ara - zat J'ransızlar bile ateş püskürüyor 
da yeni bir ldüb açacaklardır. 1!_U ura~- t s ır l K & A Z L A & :Kadıköyilnde Sel•mtçepne ile Çlfteha- 11ndaki anl•pna üzerine bu defa J'arer Jar. Şu halde ihtiyar akademi 
da cŞeref stadı» bldisesinin mühim bir A.... ~ vuzlar arumda beledi,e tara1mdan ,_,.. bir makale daha yamuş ve bu sefer l'ransanm kıymetli edibi bütün Ha 
rol a,nactılı muJıakkak addediJJDekte - • 

1 
,..w; tlnlan leklz Jiz metrelik JOl IDpatı ta- ltillfın gayet iyi oldlJlunu, Türklerin tay meselesinde yazdıklarile ne 

dir. Tlrk ._.. 
1 

,... -• mamıanmıfbr. Buradan ClıddebCJ8tanma davalarmda haklı buhmduklanm söy- leri, ne Arablan, ne de bizzat Suri1* 
cŞeref stadı• mn lsmiDi delfltirD'P.k. • • u • giden bin iki JÜZ, Cemllpap mblma il- lectikten acmra czaten Suriye milleti politikası ile meşgul olan müstemlelıa 

bdiqb>ashta karp iDCtirilmif bir darbe elen .etiz yb metrelik iki J01mı tnp11Da derilen millete Jaklpn 4Lı Jcrblçtır!• Fraıısasmı memnun edebildi 
ki .~ ııtaclt> ı..... Artık lıir ild aGne ıı.ı.r IMıf'-k, "-' tııt- dmnlf. Halt& daha ileri gilmlf ..., •Tilr Bir edib ve fikir odamı ıCm talih • 

• kadar ~. Jı:IJ..m jaDdlnDahlı oJmabızJD ile sizlijin bundan büyüğü de olamar.dL 



"Son Posta,, nın HikAyesi 

S N'ATKAR GURURU 
Saffet Arıkan Bitliste 

IUUl-111111111--.. Çeviren : Faik Bercmen .....-1 
Edrnee Letresser her zamanki gibı tak- Mahcub bir tavırla sordu: Hergün Danielin yanına gittikçe lakayd 

liyı sokağın başında durdurttu. Altı ay- - İşlerine dair yeni bir şey var mı? olmağa çalışarak: 
.4~mberi geçtiği bu sakin sokaktan yiırü- Genç erkek kaşlarını çattı: - Piyes ne llemde? diye soruyordu. 
nıege başladı. Ilık bir mart günü idi. Ha- - Hiç.. bir defa daha röfüze edıldim. - Henüz bir cevab yok. 
IA hır türlü alışamadığı ve her defasında Hem bundan bahsetmiyelim.. Nihayet bir gün Daniel büyük bir neş'e 
çpğalan tatlı bir heyecanla vücudü ür- - Niçin Daniel? Sen beni işe yaramaz ve sevinç içinde kapıyı ona açmıştL 

reli. Mahcub bir çocuk veya telaşıı bır bir lüks bebek mi sanıyorsun? Seni oka- - Kabul ettiler. Piyesimi kabul P.ttiler. 
dın gibi yiıreği hızlı hızlı çarparak e- dar çok seviyorum ki.. yazdıklann ~ni - Oh! Sevgilim, ne kadar mes'udum.. 

onune geldi; kapıyı çalarak içeri fazlasile alakadar ediyor. Ne kadar gü- Kendini onun kollan arasına attı. 
dı. zel, orijinal ve kuvvetli yazıyorsun! Pi- Daniel heyecanla sözüne devam etti: 

Edmee sevgilim, ne kadar iyisin. yesin ne oldu? - Kabul ettiler sevgilim. Ev~ bunu 
le erken g lmekle ne kadar iyi ettın - Sana söyledim. Kabul edilmedi ge- umuyordum. Artık meçhul olmaktan 

• üse:n! ne. Bu sefer de, başrolünü oynıyacak ka- kurtuldum. Bu, büyük bir muvaffakiyet 
- Hayır Daniel.hayır. Ben o kadar iyi dın yokmuş ta, tuvaletler hazır :ieğilmiş .. olacak, mücadeleye devam etmekle ne 
ğilım. Sadece senı çok .. pek çok sevi- diye bir bahane buldular. kadar isabet etmişim. Çabuk oynıyacak- Bitlis (Hususi) - ~ültür Bakanı nltanı samimi tezahüratla 1stild.ı ve 
rum. - Ne yapmak fikrindesin? lar. Bu lazım zaten .. yoksa.. Saffet Arıkarun Doguw illerini c1o1 .... ır • 

d U k kl k Danı'el hiçbir vakit paraca olan sıkırı- ..._, teşyi etmiştir. Kapı kapan ı. zun uzun uca aştı - _ Cesaretı'mı' kaybetm'• de~ilim. 'l'e- ken ~hrimize de ugw radıgı" telgraflarla 
"T " tısını belli etmemişti. Edmee .. necı'e i~in- ... - Resim ""u"ltür" Bakanımızı - .. -t 1tan sonra, hem çalışma, hem yatak, hem fahür etmiyorum. Fakat yaptığım •Jın ,, bildiribnişti. Bakan burada bir gece ~ .......... 

misafır odası vazifesini gören salona kıymetini biliyorum. Beni anlıyacak zeki de çırpınıyordu: kaldıktan sonra Muşa hareket etmiştir müfettiş Abidin Özmen ve diler Yili· 
tıler. Burada eski koltuklar, bic kana- bir tiyatro müdürü buluncaya kadar u"'- - Sevgilim., sevgilim! diye, kekeledi. Halle ge'l:~ınde ve gı·dimnde Saffet A. yet erkinı ile bir arada g.ıw.+....a-. 

d Sad f k t kJ 6 Bu saadetin t*ıissülünde ken~in de 'UAJ ~ - .......... v-· 
~~W~~~L eaa~e~~·~ilili~n~•~m. ~ ~-------~--~~--~-------------DJ!itenmişti. Kristal bir vazonun içine ta- bir hissesi bulundujuiuı anlatmak itlll 1 ib 1 z· ~_.c__.i_._, al........... K k b 1 __ _..._ 

guller yerleştirilmişti. Gülmeğe çalıştı; fakat hatları sadPCe hakikati söylemekten çeldnmıyerek de- atan u ıraat UKUIU ~ ayıt ve a u ....... n. 
Bdm4Se geniş bir nefes alarak: gerildi. İzzetinefsinin kırılmasından vam etti: 1. - Türkiye Cuinhurt;eti ~......_ n olmak. 
_ Oh yarabbi! Burası ne kadar sakln korktuğu için sıkıntılarından, ıztırabla- - Biliyor musun Daniel! Evet !Mmim i. - Orta olrulu bitirihlı Çiftçi veya it razi sahibi çocuğu olmak. 

w guzel!. rmdan ve çektiği yoksulluk~ asla bal~- amcam direktörü gayet iyi tanır; hem de 3. - Yaıı 19 dan yukan olmamak. 
;.şapkasını ve kürklü paltosunu ~ıkardı. setmedL Kadın onu? maddı varl~r "ı- o tiyatronun en mühim hissedarların- 4. - Tahsil esnasında okulu mazereti iz bıraktığı takdirde kendisine ,...._,, 

anın önünde saçlarına biraz çekidü- çinde olduğunu sezıyordu. Ona bülun dandır. Ona rica etmiıttm. Oh, bu )>ır il- olan bütün masrafları ödeyecelini bildirir noterden musaddak önıell olmlca 
llın verdi. Koyu renkli ipek elbisesi vil- varlıjile yardım etmek istiyordu .. fakat timas sayılamaz! Senin eserin o kadar verilecek bir kefaletname vermek. 

ünJin bütün güzelliğini, inceliğini ve nasıl? Hıçbir şeye muktedir değildL güzel ve kıymetli ki.. 5. - İstekliler: 
nunlannı tebariiz ettiriyordu. ~oy- Sordu: Fakat Danielin birden sapsarı olması a - Orta okul diploması, b - Nüfus tezkeresi, c - çiftçi veya arazi ahllli ço-

unda inci bir gerdanlık ve parmakların- - ~imdi nereye vereceksin piyesini? üzerine kırdığı potu anladı. cuğu olduğunu bildirir vesika, d - Hiç bir hastalıfı olmadılJnı ft ri-
~ pırlanta yüzükler vardı. Biçimlı yü- Acı ile gülerek: Daniel gayet yavaı bir sesle: cudünün ziraat işlerine dayanıklı bulundujunu bildirir hekim l'llpll8, 

'6Jıde ancak belirsiz bir tuvalet göze _ İkinci bir defa daha ıukuta utra- - Ya, gerçek mi Demek bu yüzden e - Aşı kağıdı, f - İyi hal vesi kası, g - Uç aded vesikalık fotapafm, 
ıyordu. mak için mi? dedi. Henüz bir karar vPr- piyesim kabul edildi, dedi Sana minnet- okul direktörlülfuıe hitaben yazi lacak dilekçeye baiJanarat ~ •· 

- Ne kadar güzelsin Edmee! medlm. Bu sefer piyeslmi Dronot tiyat- tarım Edmee.. fakat b'1 tefebbüst\ndt'n yının sonuncu gününe kadar Oku 1 Direktörlüiüne gönderllmesl .. elt.tlr. 
Genç adam ona aşkını tezaüf ettiren rosu direktörüne ..Atüreceğim. beni haberdar edecektin. 8. D dan lacak 1 b 1 1 mah ıı 

&"' - Amcamın muvaffak olmamasından - ışarı yapı müracaat arın u unu an a in en b6yilt mllkl-
gururla bakıyordu. Ne sıkılgan, ne Edmee silkindi, birden aklından blr f ı- ye memuru vasıtasile yapılması. 
viyetkAr olan Daniel sadece onun ta- kir geçti. Ah, bunu neden önce düıünrne- korkuyordum Daniel. Oh, sevgilim, seni 

1mak muztarib görmek beni öyle perişan edi- 7. - Okula alınacaklar diploma aırui le alınacaklarından; sıra ile en an. pd 
-.ıından sevilmiş 0 tan ıurur duyu- mişti. Ne kadar kabahatli idi. Bir teY bel· iyi, iyi, yetişmediği takdirde orta dereceliler seçilecektir. Diplomam aJlli de-

. O, fakir ve tan~mamıı bir adam- u etmemde çalıprak sakinleştL yordu ki.. --.:ı 1 ı d tab' · rizayise de ı · d "kse'- d .. 1-.. el ı 
P _ Bu kadar ıztırab ,...kmiyordum. Te- ~e o an ar an ııye ve r s erın en yu & erece ........,su 

ek nadir olarak gittiği bir salonda - Evet hakkın var sevgilim. Dronot · s- te ih edil k · B ı..ı .. di lomala h " tasdik elmi eni ~--bbüsün herhalde hüsnüniyetle olmucı. re ece tır. unun ~ P rı enuz ten g ·y ertn_. me-
rutlamıf, uzaktan uzata takib et- tiyatrosu büyük bir müessesedir. Piyesi- r- -s ld k1a ta kul ı.:ı-~ı-..ı- dip ı tab" · ri · d --'-in tur. Benim için yaptı~ın bu fedaklrlı~a zun ° u rı or 0 ~-.. oma, ııye ve yazıyeerecucı .ı 
· Edmee güzelliğin, zarafetin bir nin kabul edileceğini umuyor musun? 5 " ..x..+ ... • b" "ka ı ala itti 

teşekkür ederim. Amcana da mütPşekki- ......... rır ır vesı a m n gere r. 
~LINIU gibi ıörünmüştü ona. Genç ka- - Kat'iyetle .. Dronot'un müdürü zekı . 8. - Okul 10 Eylillde açılacağından; kadro dolmadığı takdirde orta okullar-

' ağır sanayide çok mühim bir mev- bir adam.. kuvveW ve canlı eserleri se- rım.. da Omıa1 kalanl ... d.... ..._ __ .. __._ de t....a.....w 
bulunan çok zengin bir fabrikatördfln izzetinefsi yaralanmış gibi 8'1çliltle ko- e --ı- lyl --™ milracaatlan amu.u ..,,....... Ba 
ka'-· .. tı. Etrafında dola~n bir sürll ver. ona daha evvel gitmediğime hata nuşuyordu. Şimdi, karşısındaki kadına glbilerin 11 Eyltilden 25 Eyl6le kadar ikmallerini verdikten sonra tamam nıalh 
~ ...- ettim. Şimdiye kadar muvaffak olmuı:- okula ba aiar 
Lıı.- dalka eh ır hürmetkar ve resmi bir tavır almı- b.?n- ş vurm ı. ~işıuu.-a ve vuıa emmiyet tum. Fakat baıka şeylerden bahsedelim ....-

amiyordu. Daha ilk de.ta seviyordu. ziyordu. 9. - Noksan evrakla dilekçeler muameleye konmaz. 
sevıuım. Sen burada iken o kadar mes'u- 10 Seç' d kula kabul 1 nla &v .. m.ine bftı..ft-ak deminki 50··zu"ne Ondan sonra, genç kadın gitgide temiz . - ım neticesin e o o una ra, bulunduklan mahallin en M-

a-- ClA04 dum, ki.. seni kendi derdlerimle üzmek 
b verdi: neden?. ve menfaatsiz aşklannın Hasına, kendi yük mülkiye memuru va11tuile tebligat ta bulunulacağından: namr.ed ,..ı.n-

- Seni sevdijim için gilzellm. Senin _ Senin derdlerin benim sayılır.. hatası yüzünden derin ve atılması imkln- larm seçim neticesinde beklemeleri n tebligat yapılmadan okula plmemelert 
nda oldux..·- zamanlar böylP-yim. sız bir uçurum gLrmif olduğunu anlı- gerektir. c4600> 

15>&&&& Onu kucaklıyarak sözünü kestL. 

e~~~~da~~~ • ~~ -. --.--.--.. --. --.--.--.--.--.--. --.-ıstiyorum ki .. 
Edmee kendi evine dönüp soyunmağa • B r lahza düşünceli durdu. Hakikaten 

kın ve mütevazı yerden ayrılmak 

mıyordu. Muhteşem apartımanına bu-
mı tercih etmekte idi. 
Bır ok içtımai kaıdeler onun elini, ko

bağlıyordu. Danıelle evlenmek? Bu
imkln yoktu. Ondan hem on yaş hü

ve hem de çok zengindi. Böyle bir 
vaç mlıhitinde onu küçük düşürmez 
di? O ne kadar mağrur ve ne katlar 
1u idi .. 

başladığı zaman şöyle düşünüyordu: 
cDaha önce neye bunu düşünmedim. Bu 
ne kadar basit bir işeli. Bu hareket gayri 
kabili aftır. Bu akşam doğru amcamın 

yanına giderim. Onunla konuşmalıyım. 

Ejer icab ederse itirafta da bulunurum. 
O o kadar iyi kalbli bir adam, kL. mu
hakkak muvaffak olur .. • 

Edmee yemekten sonra doğııı amca.sı
nın yanına gittL Salonun bir klitetine çe
kerek onunla uzun uzun konuıtu. 
Artık •neticeyi heyecanla bekliyordu. 

. v 

BABA -OGUL 

YARnod R08KAMlzDA: 

Hazin bir vak'a 
Yazan: Mih. Zoıçeüo 

Çeviren: H. Ala% 

···························-·-···············--·-·····-
Bir amele iskeleden cllflp yaraJandı 

Pqabahçede ispirto fabrUtuında oalılan 
Sald Çakır tamirat lçln tonulmut olan is -
keteden milvaseneslnt Dfbedlp dil.terek btı
şından ve bacatından )'Ualaımuttır. Yaralı 
tedavi altına aluımıttır. 

8q, elif, nezle, ıriP romatiam, aenalji, lunkbk ve llltla 
ağnlanmzı derhal ktılel'. leabmcla pde 3 k• .... ...... 

• ••••••••••• 
kaç gündür Halid ne kadar kendi ken- Bir adım daha attı. Ve kasten salklDl- kadar genciz. 
dine benzemiyordu. ların dallarına çarptı ... Yapraklar, tat· Feriha hep o iç huzurunu ifade eden 

Feriha bu eve gelmğindenberi, Gü- lı bir hışıltı çıkardılar. tatlı ve rahat gülümsemesile Raıtde 
ler ona bu harikulade kadını: c.Ablam• Feriha gözlerini açtı ... Tıpkı tahmin bakıyordu. Halid ondan müsaade iste
diye tanıtmadan evvel Halid .• böyle bir ettiği gibi. .. Gözlerinin yeşili bu a1aea meden yere, çlmenlenn üstihıe ot.ır -
his tanımamıştı ... Bir çok kere sevdi • .karanlıkta ~k koyu görünüyordu. Du- muştu. Kollarını dik tuttuğu cllzlerine 

1 
YAZAN: SUAD DERvlş l ğini de zannetmeıniş değildi. Bebek de- dakları da sanki simsiyahtL Gene Ha- dolamıştı. Ve başı dizkıipaklarmm iis-

ğildi artık, tam yirmi üç yaşındaydı ve lidin düşündüğü gibi müşfik bir hay- tünde idi. 
Gdlerde şimdiye kadar eksik olan Uzun ve ince parmaklarının ucundaki bu sene .. . Doktor .. çılanıyor muydu? retle: - Meseli sizinle benim aramda hiç 

onu güzel yapmıyan şey var. tırnaklan pembe bir ışıkla parlıyordu. Biraz yaşlı olan kadınların ne de - Bir şey mi istiyordun cçocuğum?• de büyük bır yaş farkı yoktur. 
rqamamış, sevmemiş, sevinç ve keder Bu eller balmumundan yapılmış gibi hoşa gitmez bir koketrileri vardır. diye sordu. _ Ama yaptınız ha!. Ben ap1ı yu-

bilmemiş olmak. solgundular ..• Ne tatlı bir rehkleri var- Kendilerinden bir kaç yaş küçük olan - Danstan yQruldum... Bir parça karı anneniz yaşında bir kacbmm. 
e cL. Halid bu elin kendi eline temas et- gençlere: cHep çocuğum• diye hitap dinleneyim dedim, buraya geldim... _ Müballgayı çok seviyOl'IUDll& de-

an. yaklaştı. Çok yaklaştı ... Fakat tiği zaman nasıl bir ipek kumaş gibi ederler. Bu sureile bafkalarınm ene ka GaHba sizi rahatsız ettim. di. Siz benim yaşımın kaç oJdaiwıu 
çimenler ayaklannın bütün sesi- ~umuşak olduğunu hissetmişti. Bu te- dar yaşlı• diye düşünmesine mlııi ol • Gülümsedi: biliyor musunuz?. Ben yirmi alta ya· 

boğmuştu. Bunun ıçin olacak, Feri- nin hararetini ve yumuşaklığını hatır- mak: cYok canını o kadar da yaşlı de- - Beni mi? .. Yok canım ..• 
gözlerini kapalı ~utuyordu. K_?n !ayınca kalbi kuvvetli, kuvvetli ÇArptL ğil, mübalaga ediyor• diye düşünme le· - Düşünüyordunuz... ~1~~~~~· güldü: 
or diye merak bile etmemiş .. goz- Bahçenin şurasında, burasında sarı, rine vesile olmak için olacak. - Uyukluyordum. 
aralamamıştı. mavi, kırmızı, yeşil fenerler vardı... Halid bunlan düşünüyordu. Yahud - tçerde sıkıldınız gallba? - Ne büyük bir yq, eledi. Ve Jinnl 

Ne kadar güzeldi bu kadın... f1Pt; İlerde iki kapısı geniş verandaya açtlan hiç bir şey düşünmüyordu, orada du- - Hayır sıkmaktan çekindim... altı yaşındaki kendi halini düpindl. 
asılı renkli fenerin alaca ışıgında salonda dansedildiği görülüyordu. ruyordu. Ferilıanın karşısında ... Feri· - l~rdeki insanların hepsi siıe - Hatti daha fazla bile! 

yüzün ne unutulmaz bir gençliği Halid düşünüyordu: cNiçin buraya haya bakıyordu: cKendisini sevdiğimi hayrandır, sizi hem sever, hem de sa- - Nasıl olur, henüz tahsiliniz bile 
geldim!. Ona ne diyeceğim? Ne konu- söylersem acaba ne der!• yarlar ... Sizden sıkılırlar mı hiç! bitmemiş.! 

Halıd: cYalan söylüyorlar... Gü!er şacağım onunla!• Kaçmak istedi, geri Çıldırmıştı galiba.. çok içmişti bu Rahat bir uykudan uyanan bir çocuk - Ben tahsile geç başladım da on-
aöylüyor, mümkün değil kırkın- dönmek, o, göz kapaklarını açmadan ve gece. İmtihanı nihayet atlatabildiği i- gibi tatlı, tatlı gülümsedi: dan senelerimi kaybettim. 

yoktur• diye düşündü. Ve sonra ilA· bu ışıkta koyu, koyu panldayacak göz- çin Güler coşkun bir halde idi. Deli - Ben de ontarı seviyorum! dedi. - Niçin! 
etti: cBır de kırkında olsa ne çıkar?• lerinin sual dolu bakışlarile ona bak - gibi bütün arkadaşlarını büfeye sürük- Ve ilive etti: - Niçin olacak ..• lstikW harlll için· 

Ayak ayak Ustüne atmıştL.. Siyah madan ve her zamanki gibi bir büyük lüyor... Onlara adeta zorla lçlriyordu. - Seviyorum ama anlaşmamız kabil de yetişmiş bir çocuk oldulum icln··· 
den dar elbisesinin altından kalça- abla ... Hattl neden itiraf etmiyor .. bir FakaJt Ferihanın nesi vardı?. Gene değil... Aramızda o kadar büyiik bir O zamanlarda Anadoluda 9""*1-nn 

ve bacaklarının bileklere kadar in- anne gibi müşfik bir seale: cBir py mi böyle kederli idi. Niçin bahçenin bir yaş farkı var ki. okutulmasından çok daha ı..- PJler 
incele süzülen uzun hattı görünü - istlyordmı çocutum?• demeden evvel kananna kaçmıştı .. gençlerin gürilltü- - Müballja ediyorsunuz, dedi. Ne diifünülüyordu. 
.... iki elile lıasır koltuiwı iki tara• kaçmak JstecU. sü mü acaba onu yormuttu! Uyuyor ıll g&ilnmek fstectiibıiz kadar yqhSI- - Siz o zamanlan babrlar mss =T 

tubDuftU. Ne &OZll elleri vardı. lftt kadar mb tekiJordL.. Ye Mr IDUJclat mı. M de Ws bili alılltk Jlttdıpa .. 
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AZRA • 
1 L . 

Yazan: Vec1ac1 Ü'rfJ 

Kızı iden iz sularında 
cMetrdotel> kımıldanmaclı, gözlerini 

yarı yumdu: .. , . 
- Totames! ... Fir'avunlarm guzel.ık 

h .. k .. d ı Füsun' u en gaddar hü-u um arı.... , 
kümdarları köle eden bir cazibe na-

hesi! ... 
- Daha? ... 
«Metrdotel> gene kımıldanmadı: .. 
- Onun mumyasını, birkaç yıl once 

buldular. Krallar vadisindeki mezar
larda. Keşif şerefi de muhterem. pr~ns 
Nazını Abada aiddir. Ne çare kı, bu -
yük prensin milyonlar sarfile keşfetti
ği bu mumya, esrarengiz surette orta
dan kayboldu. 

- Kayıb mı?... . . 
- Bu mumyanın bulunması .çın 

gerek İngiltere hükUmetinin, ger~k bi~
zat prens hazretlerinin on bin Ingilız 
lirası mükafat vadettiklerini penses 
hazret leri elbet çok iyi bilirler! .. . ~r~
liçe Totamesin mumyası, Mısır tarı~~
nin karanlık bazı sayfaların~ en mu
bim bir anahtarı olacaktı!.·· 

:Akdeniz incisi sahibinin ülkeler.ine doğru daldı. 

çin? .. Saadetim uğrunda .. şu halde bu ğurduğu bir his değil midir? .. İki insan 
hayatın, bu servetin, bu ünvanların birbirile alakadar bile olmaz da konu
yarı sahibiyim. Hindistanın göz kamaş- şa konuşa, ısına ısına günün birinde = r:u:;~e:~lunamadı ve tarihin tırdığı söylenilen esrarengiz muhitle- seviştiklerini farkeder. Bu sevgiyi do

sayfaları büyük bir anahtardan mah - rine, bütün hayatımı saadete bağlıya - ğuran karşılıklı samimiyettir. Mede _ 
cak bir izdivac için gidiyorum. Bunun- niyetin çoğaldığı yerde etiketin çoğal-

rum kalmış oldu. . E t B l b b Mertdotel çekildL Fakat bir şey bı l- la beraber... ve . . . unun a era E:r... ması samimiyeti öldürür derler. Buna 
Müstakbel kocamın yirmi dört veya bir kere daha inandım ve ... İnandığım 

mediğini temin ediyordu. Beş dakika sonra kapı açıldı:. Pr:ns otuz altı saat yü zünü b ile görmemeğe için de korkmağa başladım galiba! ... 
Bizzat odama geliyordu. Muste~na mahklı.mum. Düşünüyorum da ... Mese- Babam anlatırdı: Vaktile padişahlara 

bir hadise. la babamın yatak odasına, uykusunun damad olanlar, düğün günü koltuk 
Söz söylememe vakit kalmadı: Ko.l- en tatlı zamanında dalan ve bıyıklarını merasiminde, sultan hazretlerinin 

larunı yakaladı. Gözleri, derin bır ma- çekmiye başlıyan benim gibi şımarık gönlü olup da kalksın diye saatlerce 
na arıyormuş gibi, gözlerime. saplandı. bir kız için bu merasim günün bir inde beklerlermiş. Çok defa, kullarınızı şad 

- Yarım saat sonra ... dedı. .. Hare- bir azab olabilir!... buyurmaz mısınız, diye yerlere kapana 

k 1 
Dağdaki kulübesinde, ocağın karşı- kapana içeri giren müsahiblerin arka-

et ediyoruz ... _ Bu kadar çabuk?. sındaki minderde uzanıp yavuklusunun sındaki damadı hazreti şehriyari, sul-
- Elzem!... saçlarını okşıyan dduncu ile asaletin tan hazretlerinin hazan saati geçen kı-
Bu son sözde kat'i bir ifade vardı!.. icabatı içinde yaşıyan zengin arasında mıldanmayışı karşısında fenalık geçi

Tek söz söyliyemedim. O çıktı, ben ha- ne kadar manalı bir fark var. Sevgi, rirmiş, bayılırmış bile. Bence bu bir 
zırlandım. yakınlığın kuvvetlendirdiği, hatta do- saadet değildir. (Arkası var) 
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36 .saattenberi :kır-
Akdeniz mcı.~ı'.. .. do v rusu 

mızı tüllere burundu. Daha . . ? _ 
'Kırın d niz ihtişamın gelmını Ak 

LZı e ' S" e ka-
deniz sularından kıskandı. uv yş 

1 Isın. ·1· limanının koylarında na ı, aı ıye d . 
Avrupa ile Asya arasına son per eyı 

çekti. b ı wl 
Yatı bir an bırakmıyan köpek. a ıg 

sürüleri 't 'de yaklaştığımız dıyarm 
' gı gı w • h b verıne-

esrarengiz oldugunu bıze a er . . 
ğe memur birer korkunç ejder gıb~. 

Afrika ve Asya kıyılarında sı~~h 
b' ruz

Bedevi yavruları, suları hırçın ır . 
gar gibi yaran gemiler kızını masum 
hareketlerle selamlıyorlar. 

1 
. 

'b' · ülke erı«Akdeniz incisi-, sahı ının 
ne doğru daldı. 

Korkmuyorum ama. 
Heyecanın zevki, 

muhtemel tehlikelerini 

serg'ü:zeşUmin 
bana düşün -

dürmek bile istemiyor. b. 
Vapur seyahati ne kadar da hoş ır 

§iir. Her saati bin bir güzel mıs~ala do= 
lu E ··1 .. b' uh önüne serılen çe . n o gun ır r , i1 

şid çeşid yenilikler ve ~~ ka~~~i~ 
heyecanlar karşısında bır şaır ke;) 
liı·. .. 

Dündenberi prensi görmedim. Gu -
. · ·· l" bah-vertelerin limon çıçeklerıle sus u . · • ··ı·· emelerıçeleri onun yarı cıddı gu ums 

akı me1
• sa-le tanısamadı. Vakur b şı, ye "' 

lonları~ın iç açıcı tablolarını şereflen
d' d' Çok mühim bazı evrakın ted-
ırme ı. ·1 a·w• . k 

kiki ile meşgulmüş, özür dı e ıgını se -
reterinden öğrendim. 

Zenginlik ve asalet, ne tuhaf şey. 
Paranın ok olduğu yerde ne tuhaftır 
k

. ç w lı r Karılarının 
ı merasim de çoga yo · . 

yanlarına bile gündüzden randev~ ve-
1 v ınan

rerek gı·ren kocaların var ıgma . t 
· d' bızza nıazken, inanmadığıma şım 1 

, 
w • Teklif te-Ugruyorum gibi. Merasım. · · . 

keı1··rr Dün' da en sevmediğim bır u ... ya 11" 
§ey .. saadetin tamlığı, teklif, teke ~-
fün · varlığında değil, samimiyetın 
lleş'esindedir. Ziyafet sofrasında etiket 
Yüzünden aç kalanlar gibi ben de, .rn~
rasimin azameti önünde bir eksık~:k 
duymağa başlıyacağım galiba.: !.len~z 
bir prenses olmadıysam bile butu~ bır 

• TQI', 

Hendek icra dairesinden: İsmalle 420 Jh·ıı 
ve masari!inin itasına borçlu Hendeğin 

Başpınar mahallesinden Köroğlu İbrahimh1 
gayri menkullerinin paraya çevrilmes\ne 
karar verilmiş olduğundan Başpınar ma -
hallesinin Kalaycılar mevkiJnde gün doğdu
su yol, yıldızı çorapçı Mevlüd, ve Kuş Ali 
oğlu Yusuf ve Şerafettin, gün batısı eski yol, 
kıblesi İsmail oğlu Aziz ve Receb tarlalarıle 
:nahdud tamamı 120 lira kıymetinde ve 3616 
metre murabbamda 13/ 8/ 936 tarih ve 7 nu
maralı tapunun ihtiva ettiği tarla iki his.se 

Hendek icra memurluğundan: Hendek 
hukuk mahkemesinden verilmiş 24/ 12/935 
tarih ve 169 numaral kesbi kat'iyet etmiş 
bir kıt'a ilam mucibince Yusuf, Ya.kup ve 
Mehmed ve İbrablın ve Hatice ve Mehmed 
ve Ayşe ve Hatice aralarındaki şuyuun lza
:iesi için paraya çevrilmesine karar verilen 
oereboğazı maha.llesinde vaki karanlık bah
çe mevkiinde vaki tariki am ve bark ve Hü
seyin ve Osman ile mahdud 16/ 12/ 933 tarih 
ve 39 numaralı tapunun ihtiva ettiği iki bu
çuk dönüm ve 150 lira kıymetinde: ve ~ene 
nereboğazı Bağlık mevki!nde vaki Ahmed, 
Hafız Ali ve Çll Ahmed ve Osman tarlalarllc itibarile bir hissesi: ve gene Başpınar ma -
mahdud 16/ 12/ 933 tarih ve 25 No. lu tapu - hallesinln Mütevelliler bahçe.si mevkiinde 
.nun ihtiva ettiği iki dönüm tarla ve halen t:ımamı 100 lira kıymetinde gün doğd11Su 
bostan halinde ve 50 Ura kıymetinde: ve ge- Fatma, yıldızı Mustafa ve Mehmed, gün batı
ne Başpınar mahallesinin Şeyh köyü yolun- sı Çorbacı oğlu Ahmed, kıblesi Pırtıcı Yusuf 
tla 29 va 35 numaralı ve 16/ 12 ·933 tarihli ta- tarlasile mahdud ve 13/ 8/ 936 tarih ve 8 nu
rafları Mehmed ve tarik ve Abdullah ve Re- maralı tapunun ihtiva ettiği tarla iki hisse 
ceb ile mahdud bir dönüm ve bostan halin- itibarile bir hissesil>u kere birinci açık art
de ve 100 lira kıymetinde: ve gene Dereboğ&- tırma ile 16/ 8/ 938 .salı günü saat 14 de 
zmda Yemenici Mustafa ve Dere ve Ovalı Hendek Jcra dairesinde paraya çevrileceği 
Mehıned ile mahdud 16/ l21933 tarih ve 31 ve haddi 18.yikini bulmadığı takdirde ik.Kıcl 
No. lu tapunun ihtiva ettiği iki dönüm ti d açık arttırma ile 31/ 8/ 938 çarşamba günü 
meyva bahçesi ve 50 Ura kıyme n e: ve ge- ayni saatte Hendek icra dairesinde açık art

oereboğazında mahalle içinde Hacı Ah-
ne d ve Tatar Mehmed ve Akgül ve Ali Mol- tırma Ue paraya çevrileceğinden ay41i 
me haklara irtifak haklarına vesair 
1 

tarlalarile ınahdud 16/ı2/933 tarih ve 27 
a maralı tapunun ihtiva ettiği iki dönüm haklara malik olanlar yirmi gün zarfında 
nu il' çlarını müşlemil ve 150 Ura kıyme evrakı milsbitelerlni ibraz etmeleri aksi tak-
meyva aıı.a _ ~ 
ti deki tarla: ve gene Derebogazı Baglık E- cllrde paylaşmadan hariç bırakılacakları ta-
re~er mevkimde Mehıned ve Türdü ve tarik 11p olanlar yüzde yedi buçuk depo akçası 

osman ne mahdud 16/ 12/ 933 tarih ve 26 veya banka mektubu ibraz etmeleri ve daha 
~:maralı tapunun ihtiva ettiği iki dönüm ve fazla malumat almak istiyenler Hendek ıcra 

90 lira kıymetindeki tarla: ve ~ene Kemaliye dairesinin 938/ 1003 numaralı dosyasına mü-

haııesı.nin Eski Ada caddesı mezarlık al- 1 i il" • 1 ma -ı M" . b h racaat etme er un o unur. 
• d Mebmed, Hampı og u ve uezzın a -
.,ın a t · h 32 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• çeıerile mahdud 16/12/9~; .akrlı d'~e.. num2:ı50-
ralı tapunun ihtiva ettısi ı onum ve 
ara kıymetindeki tarla: ve gene Dereboğazı 
mahalle içinde Yüzbir oğlu ve tarik ile mah
dud iki dönüm 16/ 12/ 93.3 tarih ve 30 numara 
Iı tapunun ihtiva ettiğı ve 100 lira kıyme -
tinde tütün tarlası: ve gene Tuzak K. de me
zarlık mevkiinde 16/ 12/ 933 t~r~ ve .. 4?. nu ~ 
maı·alı tapunun ihtiva ettiğı ıki donum 1kı 

1 k t arik ve mezarlık ve Sarısakal oğlu 
eve • t d ki hududlarile mahdud 300 lira kıyme in e 
tarla bu kere birinci açık arttırma 
ile 16181938 Salı günil saat 11 de 
Hendek icra dairesinde paraya çevri -
leceğl ve haddi ıayiklni bulmadığı takdirde 
ııdnci açık arttırma ile 31/ 8/ 938 çarşamba 

.. .. ayni saatte Hendek icra daires~nde 
g~~:ya çevrileceğinden ayni haklara irtıfak 
P ve sair haklara malik olanl(ll' 
baklarına ·· · i lb 

1 
.. zarfında evrakı musbitelerın -

~m~ l dn~ 
raz etmeleri aksi takdirde pay aşm.~ a -
riç bırakılacakları talip olanlar yuzde Y~ıı 
buçuk depo akçası veya banka mektubu ; 

etmeleri ve daha fazla malüınat alnrn 
ra~ 

1 
Hendek icra dairesinin 938/ 589 

i'>~~:~ae~ dosyasına müracaat etmeleri ilan 

Nöbetci eczaneler 
Bu gece nöbetcİ.~İ~zaneler tun • 

lardır: 
istan bul cihetiııc1ekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda. .. 

(Esad), Beyazıdda: (CemU), Samatya~ 
da: (Teofilos), Emlnönünde: CAminas
ya>, Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: (Vi
tali), Şehremininde: (Nazım), Şehzade
başında: <Hamdi), Karagümrükte: (Su
ad), Kilçülrpa:ııardıa: (Yorgi), Ba·kırk~
yünde: (Merkez). 

Beyollu clhetindekiler: 
İstlklô.l caddesinde: (Dellasuda), Gala

ıatada: (Hüseyin Hüsnü), Taksimde: 
(Limonclyan), Pangaltıda: (Nargileci -
yan), Beşiktaşta: (Süleyman Receb). 

BOğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: cömer Kenan), Sarıyerde· 

(Osman), Kadı köyünde: (Saadet, Osman: 
Hullisi), Büyilkadada: <Halk), Heybeli
de, <Halk>. 

Sayfa 13 

~·················································································· .. ---~:f Niğde tahrirat kaleminde başlayıp İstanbulda ) 
\ darağacı albnda biten memuriyet hayatı: 41 E .... _ • •................................................................................. ·•' 

Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Abdürrahman paşa biran evvel Kastamonuya varmamı 
istiyor, telgraf çekmek sabırsızlığını bile gösteriyordu. 

Bu yüzden Niğdede yalnız bir hafta durabildim 

Şu kötü tesadüfe bakın ki bir kaç gün 
evvel yağmurdan kaçmak için bir ağaç 
altına sığınan dört köylüden üçü yıl
dırım isabetile ölmüştü. Bu münase -
betle, vali Said paşadan yıldırımlara, 
garibelerine ve musibetlerinden korun
mak için alınması icab eden tedbirlere 
dair bir çok şeyler öğrenmiş, bu p:ıılak 
belalar hakkında hayli malfunat sahibi 
olmuştum. Keşki olmasaydım, çilnkil 
madem ki Konya çölünün ortasında ta
haffüze imkan yoktu, Arabların cküllü 
cahillin cesurun> dedikleri gibi, ben de 
cehaletimin cesaretile şüphesiz daha az 
korkacak, belki de müsterih buluna -
caktım. 

Şimşekler, yıldırımlar Meta kova -
lamaca oynuyorlardı. Onların ani pa
rıltılarla yalnız beygirlerin kulaklarını 
J'e sayısız inceli, kalınlı billfıri teller 
geoi ~rünen yağmuru *çebiliyor, 
başka hiç bir şeyi göremiyordum. 

Çorum, Osmancık, Hacıhamza ve Tos· 
ya kasabalarında bulunan eşraf ve 
memurlarımızdan gördüğüm pek ncci
bane misafirperverliği söy liyeceğim. 
Türk an'anesine tamamile uygun olan 
bu misafirperverlikten, yarım asır son .. 
ra olsa bile, iftiharla bahsetmek benim 
için pek lezzetli bir vazifedir. 

Yolda iken hiç unutamıyacağıın uç 
şeye rastgcldim. Birincisi: Yozgad ci
varında yeni yapılmakta olan ~ose 
köprülerinden birinin, yığılan kereste
lerinin rengine nazaran bir iki sene 
önce oraya getirilmiş oldukları anla -
şıldığı halde, inşaatı bitirilmemiş! Bu 
yüzden, köprünün alt tarafından a!·a
ba geçirmekte uğradığımız müşki.i1at 

ve 2 sene sonra da, gene o yoldan ailem 
le geçerken, ayni kerestelerin yığıldık· 
ları yerde çürüdüklerini görmek, az 
hüzünlü şeyler değildir. Sonraları, 
muhtelif mahallerde bundan daha ga -
rib ihmal eserleri gördüğüm için sözü 
u~atmıyacağım. 

İkincisi: Galiba Osmancık kasabasile 
Hacıhamza arasında bir çay ÜzE!rine 
kurulan köprünün iki ayağı yapıld1ğı, 

üstünün tahtaları döşendiği ve :ıh~<-:.p 

korkulukları bile ikmal edildiği halde, 
iki başının kara ile muvasalayı temin e 
den bayır kısımlarının vücude getiril
memiş olmasından dolayı çıkmak, in
mek mümkün değildi. 

Bir aralık bir köpek sesi işitir gibi 
oldum. Kurtuluş müjdesini andıran bu 
sadayı bir daha duyabilmek için can 
kulağile etrafı dinledim. Fakat bey -
hude ... Biraz daha gittikten sonra, bey
girlerin susuz bir yere bastıklarını his
settim. Araba hafif meyilli bir bayırı 
çıkmağa başladı. Kesif karanlığı yırtan 
şimşekler durmuştular. Yolun meyJi 
gittikçe artıyordu. Nihayet bir düzlüğe 
çıkan arabamız sola döner gibi oldu, 
gıcırdadı. Fakat, beygirlerin bastıkları 
yerin altı boş imiş gibi derinden gelen 
kaba kaba sesler duyduk,akabinde de Ben atla ve kiracılar yük katırları 
gürültüler, anlaşılmaz feryadlar, çığ - ile çaydan geçtik; fakat kiracının pek 
!ıklar . .. Tekerlekler bir taşa çarpmış küçük olan eşeği geçemedi. İki kiracı 
gibi hareketten kaldılar... ve atıma bakmak üzere Niğdeden ge-

Sanki bir kabusa tutulmuştum. tirdiğim Hüseyin zavallı hayvanı o • 
Meğer, bu namütenahi karanlık i- muzladılar, köprünün üzerine salimen. 

çinde. arabamız, köy odasının damına 
çıkmış! 

Büyük bir tepenin sathı mailine ya
pılan köyü ufki olarak ikiye bölen bir 
yolun seviyesine kadar yükselen bu oda 
nın damını yalnız bir taşla yoldan ayır
mışlar. Köpek sadası gelen cihete gide
bilse imişiz köyün önüne gelecek imi

çıkardılar, lakin öte tarafa indirirker. 
eşeği düşürüp bir ayağını incittiler. 
Köprüyü şu halde bırakanlara pek 
haklı olarak gıyaben ağzıma geleni 
sö~lerken> ilerdeki kulübeden çıkan 

silfilılı bir adam, bizden köprü müru· 
riyesi diye para istemesin mi? 

şiz. Buna muvaffak olamadığımız için, 
soluğu damda almışız! Üçüncüsü: İlk defa olarak, o sene • 

Köy evlerinin damları şöyle yapıiır: lerde, bu civara hattı tahdid edilen tel 
cHezen• denilen cılız ağaç direkleri · graf hakkında avamın ve hatta bu ta· 
seyrek seyrek ve ufki olarak konur. bakadan bir iki parmak yükselen ha 
Üstlerine çalı, çırpı, arpa, buğday !ap- vasın bilgilerine tercüman olan bizinı 
ları döşenir. Sonra bunlar toprakla ör- seyis Hüseyinin sözleridir . 
tülür. (Arkası var) 

Yultarıdaki ıtarifianden ·anla.şı,lacağı ·························-·································· 

~1~::~t.7rf~:;!~:~;!;~;~:~~~~ ~ 
tüne çıktıktan sonra da yoluna devam ~ : : "' ~ ~ ~ ~ J 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

edecekti! O zaman, ya dam çökecek, al
tımızda teravi namazı kılan köylüler 
ezilecek, yahud da biz damdan aşağı 
uçacaktık.! 

Taşların sayesinde biz de, köylü ce
maat da büyük bir tehlikeyi savuştur
muştuk. 

Artlarda düşen on dört yıldırımdan 
zaten dehşet içinde kalmış olan köylü
ler, sükfuı ve huzur bulmak ümidile 
ve büyük bir imanla namaz kılarlar -
ken, damın üstünde atları.n tepinme -
sini, arabamızın gürültüsünü duyunca 
büsbütün korkmuşlar! Can havlile 
birbirlerini çiğniyerek sokağa fırlamış
lar! 

Bu korkunç ve feci tehlikeyi kazasız, 
belasız atlattığımızdan dolayı onlar bi
zi, biz onları tebrik ettik. 

Fakat adamcağızlar, o kadar şo.şır -
mışlardı ki> yarıda kaian namazlarını 
tamamlamayı bile unuttular ... 

Bu seferki seyahatimde, böyle kor
kunç maceralarla karşılaşmadım. 

Fakat, Abdurrahman paşa bir an ev
vel Kastamonuya varme.klığımı istiyor, 
telgraf çekmek sabırsızlığını bile gös
teriyordu. Bu yüzden, Niğdede yalnız 
bir hafta durdum. 

Yola çıktığımın on ~ dokuzuncu gü
nü Kastamonuya varmıştım. 

Atla, araba ile gittiğim bu uzun yol
da çektiğim zahmet ve meşakkati yaz
mıyacağun. Yalnız Nevşehir, Yozgad, 

19 Teırıınuz 1938 Salı 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14:.30: Plakla Türk musikisi. 14.50: Hava

dis. 15.05: PlAkla Tiirk musikisi. 15.30: Muh .. 
tellf plA.k neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Hafif müzik: Tepebaşı Beledlye bah

çesinden naklen. 19.15: Konferans: Fatih 
Halkevi namına: Mesud Cemil (Musiki hak
kında). 19.55: Borsa haberleri: 20: Saat A
yarı: Grenviç rasadhaneslnden naklen: Ve
dla Rıza 'Ve arkadaşları tarafından Tiirk mu
sl.ksl (Eviç ara, Mahur>. 20.40: Hava raporu, 
20.43: Ömer Rıza Doirul tarafından arabca 
söylev. 21: Saat Ayarı. Orkestra. 21.30: Ce
mal KMıll ve arkadaJ}ları tarafından Türk 
musikisi (Hicaz). 22.10: Müzik ve varyete: 
Tepeba~ı Belediye bahçesinden naklen. u.. 
50: Son haberler ve ertesi günün programı. 
23: Saat Ayarı. 

ANKARA 
19 Temmuz 1938 Salı 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Karışık pllik neşriyatı. 14 50: Plaklll 

Türk musikisi ve halk şarkıları. ıs.ıs: Ajan · 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: PlAk neşriyatı (Dans), 19.15: Tii~ 
musiki.si (Mukadder), 20.00: saat !\yarı , 
Ara'bca neşriyat, 20.15: Türk musikisi (Gıi -
ler), 21.00: Keman solo (Prf. Necdet Remzi 
Atak), Piyanoda George Markovltch, 21.15· 
Stüdyo .salon orkestl'QSl, 22.00: Ajans haber..'. 
ıeri. 
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-
l':ızan: Sapper 

Ad sındaki Hayalet 

Türkceye çemen: Basnua Upklırll 

Şef de öldürülmüş! 

Yurd bisikletçileri bize 
büyük ümidler veriyorlar 

- Pekala dostlarım, sözünüzü tuta· f 
cağım, fakat siz ne yapacaksınız? 

G aston söze kanştı: 

Dokuz mıntaka içinde mesela Eskiıehi~in Türkiye 
bisiklet mukavemet birinciligini kazanmış olması 

memleket sporu için bir kazanç teşkil eder 
- Baylar, size bir nasihat vermek 

bana düşmez, fakat ben sizin yerinizde 
olsaydım şimdi otele dönmezdim. 

Standiş tasvip etti: 
- Mutabıkız, bu muhiti görmek zev

kinden kendimi mahrum etroiye hazı
rım. Eşyamı da feda ederim. 

Drummond'un cevabı da ayni ıekil
ceydi: 

- Ben de bu fikirdeyim. Mösyö Li
det'e yol üzerinde herhangi bir mevki
den 2 5 lira yollamak kafidir. Fakat 
Mösyö Gaston Londraya gitmek iste -
ci.iğinizi: söylerken latife etmiyor mu 
idiniz? 

Gaston haykırdı: 
- Ne münasebet? BilAkis ıon derece 

ciddi idim. Eğer bana yol arkadaşlığı 
yaparsanız çok memnun olurum. Aksi Fakat deh§et~ gördüler ks. albayın ha~ererinden ka" akmaktadır. 

Türkiye bisiklet mukavemet ıa.~iyonlu~ unu kazanan Eıki§ehir takımı idarıdlftt 
ite b~ arada 

halde yalnız seyahat ederim. Madam Tomesko, yahud Madam Pi- - Bahse girişirim ki Menalin deni-
Bisiklet federasyonu Türkiye sür'at ve 

mukavemet şampiyonluğunu Topkapı ile 
• lo~ki yanında bir erkek olduğu halde len adam budur ve kemiklerimize kar-

Drummond ile Standiş se'rl bir nazar salona giriyordu. şı büyük bir aiakadarlık göstermekte-
teati ettiler, yüzbaşı: Drummond mırıldandı: dir. Kendisile arkadaşlık etmek iste -
• - Hiç bir mahzur yok, diye söze gi- - Bay Menalin olmasın? Deri ve saç mem. Ya siz .. ihtiyar dostum? 

Çorlu yolu üzerinde yaptı. 
Her iki müsabakada bulunmuş olmak 

fırsatı bana; maatteessüf çok gizli kal -
mış büyük bir sporun mahiyetini iyice 

rişti. Eğer takip edilir;ek bunu anla - itibarile bana koyu renkte görünüyor. Elinde bir tepsi, tepsinin üzerinde de 
mak zor olmaz. Bu çift, İngilizlerin önünden geçer- bir gazete, küçük bir garson iki arka-

Küçük bir sükfıt oldu. Sonra Gasto - !erken kadına refakat eden adam kaıın ciaşın yanında durarak sordu : anlatmış oldu. 

nun sesi duyuldu: kaşlarının altından soğuk ve azimkar - Deyli Ekspres gazetesini siz mi 
- Feda edeceğiniz şey sadece eşya- bir nazar fırlattı. Sakalsızdı ve elmacık istediniz efendim? 

Cumhuriyet idaresinin ciddt bir prog
ramla şose ve asfalt yol inşası bizde bi
siklet sporunun sür'atle inkişafmna bünızdan ibaret olmıyacaktır, otomobili- kemikleri Slav ırkına has bir çıkıklıkla Standiş: 

niz de vardır. Tabii takdir edersiniz ki ~iş ve sivriydi. Kalın bir burnu, kalın - Hayır, ben böyle bir şey ısmarla- yük bir rol oynamıştır. 

Hüşmanlarınız bu dakikada otomobilin dudakları vardı. Boyca pek uzun de - madmı, dedi. Fakat gazeteyi alacak 
numarasım kaydetmekten geri durmuş ğildi. Fa.kat batın sayılır bir kuvvete kimse göremiyorsanız bana bırakınız. 
değillerdir. Sizi takip etmek şöyle dur- malik olduğu görünüyordu. Size nafile yere bir yorgunluk yükle -

Pist koşusundan ziyade şehir harici u
zun mesafeli müsabakaların sık sık ya
pıldığını duyar dururuz. 

sun, geçeceğiniz yol"lan casuslarına da Standiş söyledi: tilmiş olmasın. (Arkası var) 
haber vereceklerdir. Bu takdirde ise .. 

Futboldan gayri sporlara kulak asma
dığımız içindir ki şu veya bu spor gibi 
bisikletten de haberdar olmamaklığımızı 
tabii karşılıyoruz. Hangi takımın olursa 
olsun şöylece yaptığı bir maçı zaman o

Gaston cümlesini ikmal etmedi, 
esasen sesinin ahengi cümlenin ikmal 
edilmesine lüzum göstermiyordu. Fa
kat biraz sonra fikrini tamamladı: 

- Eğer otomobili burada bırakmak , 
Bir doktorun günlük 

notlarından luyor günlerce yazıyoruz. 

istemezseniz yol üzerinde bir yerde, 1 Şeytan tırnakları 
Yüz elli altı kilometrelik yolun kızgın 

bir güneş altında inişli, çıkışlı bütün me
şakkatine göğüs geren Mersinli, Muğlalı, mesela Orlean şehrinde bırakmanız t--+--+

mümkündür. İlerde kolaylıkla gelip a- l ._,.._ ..... _ Bazı hastalarımızda gayet ehemmiyet- Çanakkaleli, Edirneli şampiyonların mev
slz addedilen bir meselenin bazan pek labilirsiniz. Yolun üst kısmını birlikte .5 mühim netaylc veren hD.dlselerine tesa- cudiyctlerinden ne yazık ki, bala ha -

ikmal etmeyi de düşünebiliriz. düt ediyoruz. Meseltl tırnaklarımızın alt- berdar değiliz. 
Standiş: 
- Mösyö Gaston'un bütün söyledik- S 

leri makuldur, dedi. Fazla münakaşaya 6 

tarafında şeytan tırnağı ismi verilen Doksan dakikalık bir maç için 10.tfen 
zevald buna bariz bir misaldir. Bunları soyunan futbolcuyu gözümün önüne ge
blr çokları ehemmiyet verınlycrek dlşlc

lüzum yok. Şimdiden hareket tedbirle- 7 
1-...a;..-w-

r ini almalıyız. e 
rile veya ellerlle koparmaktadır. Bu yüz- tirdim. 
den mühim entanlar ve lltlhaplar mey- Bir de Eskişehirli Halilin çektiği me -

Gaston da bu fikirde idi. ,1-~-

- Ben madam Polen'i götüreyim, g .-...... -

dana gelmektedir. Clldde hele ellermlz- şak.kat ve eziyete baktım. Hangisine: 
de daima mevcud bulunması muhtemel cTam sporcu!> diyeceğiz bilmiyorum. 
olan bir çok mikroplar açtığımız ve hiç 

r. 
sonra gelir sizi alırım, dedi. Benim tı _ _.._-6_...__,__ de temiz olnuyan bu fercelerden kana Yeşilköye kampa götürdüm. Kapıdan gi -

karışarak mevzii veya umumi blr takım renler bacadan kaçıyorlardı. 
gaybubetim esnasında siz yol progra-
mını hazırlamıya başlayınız. SOLDAN SAÖA: 

tehlikeler husule getirmektedir. Bisiklet şampiyonası münasebetile ne 
Şeytan tırnaklarının meydana gelme- gün otele gittlıruıe, müsabıkları orada 

Standiş: 

- O halde madam, dedi, size mera
simle orövar demiyeceğim, burada da 
gözetlenmekte olmaklığımız mümkün
dür. Fakat müsaade ederseniz size bü
tün kalbimle teşekkür edeyim. 

Madam Polen muhatabının sözünü 
kesti: 

- Eğer benim zayıf yardımım Jim
mi Latimerin ölümünün intikamını 
alabilirse bu, benim için yetişir. Haydi 
:Allah yolunuzu açık etsin, yüzbaşı 
Drumınond size minnettarlığımı bir 
defa daha söyliyeyim. 

Gaston ayağa kalkarken tembih et
ti: 

- Beni barda bekleyiniz ve hep sır 
tınızı duvara vererek oturunuz. 

• Gaston ile Matlam Polen lokantadan 
çıkarlarken Standiş: . 

- Ne şık, ne kibar kadın! diye mı -
rıldanmaktan kendisini alamıyordu. 
Drummond da bu takdire bir baş işare
tile iştirak ediyordu. Biraz sonra: 

- Biz yemek salonundan çıktığımız 
.zaman yerinden doğrulan bir ~lam 
vardı, sonra tekrar yerine oturdu, dik· 
kat ettiniz mi? 

- Hayır, görmedim. 

ı - Elçlllk - gençllk. 
2 - Adalar denlzl - itiraf. 
3 - Rende ile düzeltmek. 
4r - San'at - inanmak masdarından em:-1 

hazır. 

5 - Yardım - rabıt edatı. 
8 - Emeller-gözü görmlyen 
7 - Keder - pllijda bulunan - hayret ni

dası. 

8 - Bir şeyi sahibine göstermeden almak. 
9 - Bir nota - sarık yaptıkları bir clns 

mest Jçln muayyen zamanlarda tırnak -
lann dip lusmındakl derileri kesmek ve- gördüm. 
yahud geri itmek IAzımdır. Esasen bu Ferdi spor yapanlarla, toplu spor ya -
tırnaltlann hıfzıssıhhası Jçln Ilzımdır. panlar arasında birinin lehine, diğerinin 
Bu tarzda hareket edlllrse hem nazara aleyhine bir fark bulunacağını kabul et
hoş göriinmiyen bu zevaid meydana gel
mez. Hem de onlann koparılınalanna se- mekle beraber, ben bu şampiyona vesile-
beb kalmaz. sile tanıdığım bisikletçileri, disiplin ve 
Şeytan ıırna~ı koparıldığı veyahud ke- spora karşı muhabbet bakımından en baş

slldlğl takdirde derhal oraya tentürdl - ta yer alması icab eden sporcular olarak 
yod koymalıdır. Bilmek lflzımdır ki eller tanıdım. 

kumaş. vücudümüzün en pis uzvudur. Elleri-
10 - Bakiye - aur. mümkün olduğu kadar günde bir kaç de- Memleketin muhtelif kö§clerinde yer 
YUKARDAN AŞA<il: ta sabunlu sıcak su ile yıkamalıdır. Her yer müsabaka yapmak fırsatı bulan bi -
ı - Me.şher - büyük müsamere. yere, her şeye ve herkese temas vasıtamız siklet federasyonu sessiz, sadasız çauşan 
2 _ Adalar denlzl _ onda bir almak su- eldir. Artık bunun ne kadar televvüs e- parlak bir varlıktır. 

retlle cvvellerl carl olan bir vergi. deceğlnl takdir buyurursunuz. Belli başlı ~hirlerimizi temsil eden 
3 - Fenle uğrapn adam. cnab tste1en olııwyaealanmızm l'OSta dokuz mıntaka içinde mesel! Eskişehirin 
4 - Facia. puJ11 roliamalannı rlea ederi%. Abl ta•-
5 - Akciğer - rabtetmet. dlrd• ııteldetl mukabeleshı kalabllir. Türkiye mukavemet birinciliğini kaza -
6 - Eklenntlf - oyun. nabilrniş olması memleket için büyük bir 
7 - Şimendifer - beyaz .......................................... ·-··--·-······· kazanç sayılacak.tır . 
8 _ Gözleri görmlyen - valide. ı y • · ı · 11" b 
t _ Haydarpaşa banllyusunde bir töy - eDJ Deşrıyat işte şimdi spor memlekette şümu U ir 

vlllyet. - - şekil almak üzeredir. Eskişehir bisikletçi 
ıo _ Komşu ve dost bir devlet. Yannın mektebleri - En son terbiye sıs- verecek, Çanakkale ailet yetiştir~ek, 

temlerinln Amerikada taU>lk teldllerlnl gös- bilmem hangi mıntakada pehlivan çıka
teren meşhur pedagoji lllml Jon Devvey'in 
bu eseri prof. Sadreddin cew Antel tarafın- cak, memleket renklerini tek başına tem
dan tercüme edllmlş ve Kanaat kitabevi ta- sil eden İstanbul yerine, bütün yurd bu 
rafından ne§redllmiştir. temsil hakkına malik ve elbet blı- gün 

Son terbiye cereyanlannda mühim bir te- de sahih olacaktır. 
ıtri olan Jon Devvey'in bu eseri de kendisi 
kadar şöhret kazanmış ve onun s. Cel1l An- Futbol federasyonu Ankaradan millt 
tel glbi salflhlyettar bir terbiyecımız tara • takım çıkaramadı. 
fmdan tercüme edllmlt olmaaı eserin ehem- Atletizm federasyonu henüz gözünü İs-

fız alayının attığı bu uğurlu adım bugün 
semeresini vermiş oldu. Yoksa, Konyada. 
Eskişehirde, hele Muğlada hiç ıampiyon 
yetişmezdi. 

Gene kimse bilmesin. Memleket btı. 
sporu benimsemiştir. Bisiklet federasyo
nunu biraz takviye, biraz da teşvik et • 
mek bize hakikaten §eref ve zafer hazır .. 
lıyacaktır. 

1924 de Paris slimpiyadından geldikten 
sonra: İstanbuldan muhtelif sporlar için 
küçük, küçük grupları memleketin dört 
köşesine yayalım, sonra iyi olur!> de • 
miştik. 

Tabii o zaman biz ne Aleksi Abraham, 
ne Herbert Louis değildik ve bununla be· 
raber sakalımız da yoktu. 

Bugün bisiklette şampiyon veren Mut• 
la çırpınd-euruz zamanlar işe başlasay • 
dı, atlet te verirdi, futbolcu da ... 

Neyse olan oldu, henüz bugünü de ka)-. 
bolmuş sayrnıyalım! ômer Besim 

Ankaradaki atletizm 
müsabakaları 

Ankara - Bölge atJetizm müsabakalar~ 
bu hafta. da devam olundu. Kalabalık ~ 
merakh kütlesi tarafından büyük bir a.lüC 
ile taklb olunan müsabakalarda blrinctlll 
şu atletler almıştır: 

100 metre m8.nlalı: 1 - Feyyaz CHarbl • 
ye> - ıs.ı. 

800 metre: 1 -Ökket (Ankaragficll> .. 
2.08.7. 

ıoo metre slir'at: ı - Necat.f (Harbiye) ... 
11.7. 

400 metre: 1 - İbrahim (Demlrapor> -
54.8. 

5000 metre mukavemet: 1 - Mustafa co .. 
latasaray) - 16.32.6 «Ankara rölı:oru.» 

4Xl00 bayrak: ı - Harbiye eldbl 
Yük.sek atlama: ı - Jerfi (Oençlerblrll • 

ğl) - l.'72. 
Gülle atma: ı - İsmail CAnkaragücll) • 

11.03. 
Tek adını uzun eUama: 1 - FethJ - 8.0'f. 
200 metre mlnlalı: ı - Feyyu (Harbl -

ye> - 29. 
200 metre sür'a~: 1 - İbrahim CDemlr ' 

Epor) - 24 
1500 m~tre mukavemet: 1 - Ökkef (An -

karagücü) - 4.27 .4. 
10.000 metre mukavemet: ı - Mustafa 

<Galatasaray> - 36.23. 
Sırıkla yüksek: 1 - Muhittin (Galatasa -

ray) - 3.20. 
Cirld: 1 - Yılmaz (Harbiye) - 41.N. 
Üç adını uzun atlama: ı - Fethi (Harbi.

ye> - 13.05. 
4X400 bayrak: ı - Demlrspor eldbl - U.0.1. 

1940 olimpigad 
Oyunları 
Nevgorkta yapılacak 

Nevyork 18 CA.A.) - Japony&Dlll o • 
Umplyad oyunlarını tertfb etmekten vu -
geçme.si Uzerine, Nevyork tehrl ollmplyad o 
yunlanna tallb olmU§ıur. Nevyorlr. oeıbrt. o
llmpiyad oyunlarını önllmü.zdelr.1 yıl aoıta • 
cak olan dünya serg1a1 sahasında tert1b e~ 
meğl düşünmektedir. --------- Tam arkanızda oturuyordu. Bana 

öyle geliyor ki teşkilatlan kuvvetli, fa

mlyetinl arttırmııtır. tanbuldan ayıramıyor. Memleketin ken-
Garll avcdarı - İqills muharrirlerin - E • d h ld 

den Ballantyne·ın eauı dllimtze tercüme e- dini tanıdığı en kısa bır zamanda Eski- mırgAn a spor sa ası yapı ı 
kat adamları acemidir. 

Standiş bir istifham nidası ile arka
(iaşının sözünü kesti: 

- Vay, işte Madam Tomesko tekrar 
_ _..&.il·~·· nd'' caba bu defa anındaki 

dllnıit ve Kanaa\ Kitabni taratından ne~re- şehirden Türkiye şampiyonu çıkaran bi- önümüzdeki cumartesi gfinü öğledeO 
dllmektedir. siklet federasyonu birinci derecede mu- sonra Sarıyer Gençler mahfeli EmirgAo 

Afrika ormanlan aruında vabfl hayvan vaffak olmuştur ve bundan dolayıdır ki şubesinin Balta limanında yaptırdığı fUt"' 
avcılıiJ,na çıkan üç İngillz aTCJSllllD Afr1ka takdir t brik I'" ıkt V lsu ve e e ay ır. ar o n!. bol sahası merasimle arılacaktır. Mera "' 
vahşllerı arasında ve kesit Atrita ormanla- • ak. 
rında geçirdikleri meraklı ve heyecanlı aer • Bundan 1enelerce evvel memleket da - simden sonra sahada flt maç yapılac 

----------~~~~~~----~~~~--------"--------~------......_ __ __ ._._.,_ 
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YAVRUNUN gUrbUz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NECATİ 
Hentlek icra mıemvıut-a.ıan: Batlceye 1 

1 kt r bin Ura ita.sına bo~lu Kemaliye mahalles1n-

Kı• mya ger a ınaca 1 e den ölü Alinin ipotekli bulunan Kemaliye 
mahallealQdekl 36 numaralı haneainln pa-

Mftdft r ;;,n den • raya çevrllmesıne tarar .erllmif oldulun-
Askerl Fabrikalar Umum r 05""

8 
• dan :yemini Mescld, y~ ıarDt. cebbeai ta-

. _ . ühd edilmek üzere kimyager alınacaktır. k t k ı-t da ıs am rlk1 am ve Hat.icenln müfrez arsası "fe Bacı 
Umum Müdürlü eş 1 a m . . d kiler istida ile müracaat ederek prtları Hamdlnln müfrez hane avlusu ile mahdud 

isteklilerin bizzat ve Ankara hancın e 270 arşın arazt:yt ihtiva eden 338 haziran 36 

~~~e~n~e~b~il~~~~~r~·-·:4:0~18:>~--------~-~~~~=~~~---~~"~~b~~~~-~ _ ve üç tatlı ve iki tane altında kapalı dükka-

lstan bul Sıhhi,. Müesseseler Arttırma ve nı mevcud oıan ve üst taıı na tamam oısn 
hane bu kere birlncl açık arttırma. ile 16/ 

Ek
siltme Komisyonundan: 8 938 salı gunü saat 15 de-Hendek icra dal-

kkat İhalenin .. .,.,,.li resinde paraya çevrileceği ve haddi Ilyiklnl 
Muhammen Muva ~ bulmadığı takdirde 1k1ncl açık arttırma Ue 

Cinsi Azı Çoğu fiat garanti gün ve saati 31 8/938 çaqamba günü saat. 15 de 

Pırasa 

Lahana 
Bakla 
Ispanak 
Barbunya 

'.Ayşekadın 

Çalı 

4000 
4000 
2300 
4500 

300 

4500 
1800 

6500 
7000 
3500 
7000 

500 
7000 
2500 

5 
6 
7 
6.50 

13.50 

12 
11 
20 

1300 2000 
Bamya 8 
Sırık domates 5 00 S: 7,50 
Yer domates 4000 8 
Sakız kabağı 4000 6500 15 , 
Patlıcan 4200 7000 4 

409,05 ;Kapalı 20.7.938 
Çarşamba saat 

11, 30 

Semizotu 2200 3300 1 
Enginar 2300 3600 85 170,63 Açık 20.7.938 
İyi su 2500 3500 damacana saat 11 

H d rpaşa Nümune Hastanesinin yaş seb
Kapalı zarfla yapılan eksiltmede _ w ~y da ve Haydarpaşa Sariye hastanesinin 

. . örü1dugun en 
zesine teklif edılen fıat fazla g d e açık eksiltmeye konulan Heybe-

b 1 . d h"ç istekli çıkmadığın an v - ··1d .. ğü. d 
ya~ se ze enne e ı ek lif edilen fiat ta fazla goru u n en y suyuna t 
liada Verem Sanatoryomu ı ~ k k 'ltmeve konulmuştur. Mikdar, muham-

. · yenıden acı e 51 
J 

sebzeler kapalı ve ıyı su J • nü ile saati yukarıya yazılmıştır. 
t · ve ihalenın gu 

men fiat, muvakkat garan ı Od vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 
"d Ticaret a 51 

1steklıler cari seneye aı t• makbuz veya banka mektubu ile bir-
uvakkat garan ı 

belgeler ve bu işe yeter m f den bir saat evvel ıxıakbuz mukabili ko-
. rf}arını ihale saa ın 

llkte teklifi havı za . • de belli saatte komisyonda bulunmaları. 
. k eksiltme ıçın 

misyon vermelerı ve açı .4199> 

' 1 P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden : 
lstan~u. • . i: 200 adet testere cbıçkı>, 200 adet saplı çelik kürek, 200 

1 - İdare ıbtıyacı ıç d t l balt3llın alımı açık eksiltmeye konulmuştur. 
k ve 200 a e sap l na .. d .. l" 

adet saplı . :: 26/7/938 Salı günü saat 12 de İstanbul P. T. T. V yet mu :ır u-
2 - ~ kkil alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

ğünde ınuteşe b d l 590 lira muvakkat teminat 42 lira 50 kuruştur. 
3 Muhammen e e ' - l . d zk. .. 

- • • .... ..+ • görmek üzere çalışma gun erın e me ur mu-
• - İsteklılerın ~ .nameyı - ve saatinde muvakkat ıemınatıarile birlik-

dürlük idari kalemıne, eksiltme gun 

Hendek icra dairesinde paraya çevrllece -
ğlnden ayni haklara irtifak haklarına ve 
sair haklara malik olanlar yirmi gün sarfın-

ı de evrakı musbltelerlnl ibraz etmeleri aksi 
takdirde paylaşmadan hariç bırakılacakları 

1 t llb olanlar % yedi buçuk depo akçesi veya 
banka mektubu ibraz etmeleri daha fazla 
malfımat almak lstıyenler Hendek icra dai
resinin 938/18 numaralı dosyasına müracaat 
etmeleri ll~n olunu. 

Son Posta 
Yevmt. sı:vaaı. Havadla n Halk pseteal 

Yerebatan, Çataıçeşme tokat. • 
ISTANBUL 

Gazetemııde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE! 14-UO 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindır. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen eurak geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

A'' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,. 
: Posta kutusu : 741 İstanbul ~ 
i TelgTaf : Son Posta ~ 
i Telef on : 20203 : 

'·····-··----··-····· ... --· .... ·---"' 
te komisyona müracaatları. c4218> 

KATRAN BAKB.l IKBIM ÖksUrenler• ,,. 
aölU• nezlelerln• 

11\lUJimADA 
CAN KUDTAQ.Hl. 

T. 
tı~ 
~ı, 

• 
El 
A· 

• 

Sıhhatınız 

namına 

ENO •. "Fruıt Salt'", "Sel 
de Fruıt•• ve "Meyva Tu. 
ıu" kelimeleri fabrika 

tescil 

ENO'S "FrÜlt Salt'',• ·~ 
llıınyada ahhabrı ~ 1lti'f•ft ea: 
mlleuir yardımcıııdır. Hemeaı; 
heryün küçük J'~atsızlıldan"' 
bllyülc hastalıklar tevlit ettiti 
görülmektedir. Bu küçük rahat• 
aızJikJann menşei, inkibat o!du· 
tu bazen farkına bile varılma%', 
Muntazaınen alındığı takdirde~ 
;ENO'S, tabii tedbirlerle dahlll 
temizliği temin eder ye banıal(.4 
ları yalcan ve zchirliyen :ı:ehiıı 
leri giderir. Bugünden bir fİŞG 
ENO'S alınız:. ENO'S un hiçbitı 
milmaail müstahzarla kabili ~ 
olmadığını hemen anlıyacakaını~ 
ENO'S, .onderece teksif edil
miş bir toz olub, rranille ıek• 
tindeki mümasil müatabzarla. 

dan daha lcat'l bit 
tair icra eder. ~ 
kayeıeden eoma 
ENO'S almakda iır'1 

bütün 

taklitlerlnl 

.. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Nazillide Çürüksudan Sarayköy ovasının sulanması için açılacak kanal 
ve sınai imalat, keşif bedeli •400008> dört yüz bin sekiz liradır. 

2 - Eksiltme 6/8/938 tarihine rastlıya n cumartesi günü saat 12 de Nafıa Ve
kaleti Sular Umum Mudürluğü Su Eks.ilt me Komisyonu odasında kapalı zarf U• 

sulile yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 

p.rtnamesi, fenni şartname ve prijelcri 20 lira mukabilinde Sular Umum Mü· 
dürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek lilcrin 19.750 lira 32 kuruşluk mu\•akkat 
teminat vermesi ve 70 000 liralık nafıa su işlerini taahhüd edip muvaffak:yetle 
bitirdiğine ve bu kabil nafia işlerini başar makta fenni kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa Vekiletinden alınmış müteahhidli k VC$ikası ibraz etmesi, isteklilerin teır. 
lif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sulan 
Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olau 
gecikmeler kabul edilmez. c2473> c4557> 

1 
Kefil bedeli 

814,56 
868,57 

1789,15 
2442,86 
2856,68 
907,81 

lstanbul Belediyesi llinları . 1 
İlk teminatı 

46,09 
50,H 

134,19 
183,21 
214,25 

68,09 

Feriköy 17 inci mektebin tamiri) Bu i§e benzer iş yap. 
Be§ikta§ 46 ıncı , , ) tığına dair Nafıa Mb.c 
Beyoflu 2 inci , • ) dürlüğünden ihale-
Usküdar 34 üncü • , ) den bir hafta evvel 
İstanbul 43 > > , ) fen ehliyet vesikasile 
Balat tamir atölyesinde yaptırı

lacak tamirat (Fen İşleri Mü
dürlüğünden fen ehliyet vesikası) 

Yukarıda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulınut
tur. Keşif evrakı ve şartnameleri Levazı rn Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilu 
2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 

veya mektubile beraber 27 /7 /938 Çarşamba günü saat 11 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (4410) ,.,,,,,,. 
Keşif bedeli 2048 lira 6 kuruş olan Ça talca sıfat istasyonu ikmal inşaatı a91N 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile p.rtnarnesi Levazım Müdürlüğünde IJc 
rülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanu nda yazılı vesikadan başka en az lSoo 
liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ve sika ile eksiltmeden bir hafta evveline 
kadar Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 153 lira 60 kut'U§"' 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21/7/938 Perşembe günü saat 
11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (4250) 

,.,,,,,,. . 
Keşif bedeli 1358 lira 85 kuruş ohm Gü lhane parkında Bahçeler Müdürluğü bf .. 

nasının tamiri açık eskiltmeye konulmuş tur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. 1steklıler 24 90 No. lı kanunda yazılı vesikadan lia .. 
ka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet veslkaslle 101 Ura 91 kuru~ 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21/7/938 Perşembe gtinü saat 
11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4251) 

Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünden : 
Umum Müdürlüğümüz teşkilatının te knik ve idari kısımları kadrolarınö~ 

münhal vazife bulunmadığından memu riyet talebinde bulunulmaması ve bt 
ilina rağmen istida ile vukubulacak müracaatlara bu ilanımızın cevab telllld 
edilmesi lüzumu ilin olunur. c243h ·4508> 

• 



_ f8 Sayfa 

HiLKAT; 
Daima Kanunlarına Sadıktlr. 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hakkını 
venniştir. Her türlü Suiistimal ve tabiat kanunlarına aykın hareketin 
cezası ölümdür. 

Yurddaş! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyetini göz

den geçir ve gördüğün en ufak hir arıza üzerine derhal faaliyete geç. 
Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, kuvvetsizlik, tenbel
lik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzviyetin imdat işaretidir. Ça -
buk yetiş ve hayat eksiri olan 

içıniye başla. FOSFARSOL tababetin esasının teşkil eden bütün doktorlar 
tarafından takdir edilen en mühimiliçlann pyet fenni bir surette teşri
kinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kam tazeler ve çoğaltır, iştihayı a~ar, bifıza ve zekayı yükseltir. SinH
leri, adeleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyetti yükseltir. Ve bütün kud
retleri uzviyette toplıyarak ömrü ta büyi bütün neş'elerle ıeçirtir. FOS
F ARSOL gföıeş gibidir. Girdiği yere sağlık dinçlik ve cençlik saçar, 
Jıer eczanede bulunur. 

-.. ........................................... --~ 
ERKEKLERi TESHiR EDEREK 

C ildim, hemen yarı ölmüş- gibi idi, 
yti.zü buruş:ukluklarla dolu, cildi 

ıolmuş, ihtıyarlamıştı, fakat karakte
rım da.ima gençti, dans, eğlentiyi se
verdim ... 

Fakat kimse beni dansa davet etmi
yordu. Bugünün erkekleri gençliği arı· 

yorlar. Nihayet bir cild mütehassısı ile 
istişare ettim. Cildimin genç ve taze 
tutan kıymetli bir cevher olan Biocel'e 
ihtiyacı olduğunu söyledi. Fen, son 
zamanlarda bu Biocel cevherini, genç 
hayvanların cild hüceyrelerinden istih
sale muvaffak olmuştur. Bu cevherde 
bızzat sizin cildinizdeki hayati 
unsurlar mevcuddur. Biocel 
şirndi cildinizin beslenmesi ve 

J 

gençleşmesi için ihtiyacı olan 
tam nisbet dairesinde Tokalan 
kreminin terkibine kanştınl
mıştır. Bu kremi her akşam 
yatmazdan evvel kullanırım ve 
gayet muvaffakiyetli semereler 

NAS 1 L 

MEŞHUR 
OL O UM ... 

ART 1 K 
Dünya benimdir !.. 

Anzara Rahl'in 
yukarıkl hakiki fotografi

lerine bakınız ve gayet basit 
olan tedavi tartlarını tatbik 
eden bir kadının edineceii 

cazip aüzelliil nazarı iti-

elde ettim. Diğer taraftan her sabah da beyaz renkli Tokalon kremini kullan
dım, bu da siyah benlerimi eritti, açık mesamelcrimi sıklaştırdı ve esmer ve 
sert cildimi beyazlatıp yumuşattı. 

M Ü H 1 M : Cild unsuru olan meşhur Tokalan kremleri her yerde satılır. 
Muvaffakiyetli semereleri garantilidir. Aksi takdirde para iade edilir. 

DİKKAT: 30 Haziran 938 de çekilmesi mukarrer olan piyanıo bazı tek
nik sebebler dolayısile 15 Temmuza talik edilmittir. 

Nafıa V ekiletinden: 
YÜKSEK MÜHENDiS VE FEN MEMURLARINA 

Yüksek Mühendis ve Fen mekteblerinden mezun olup ta kanunen mükellef 
bulundukları mecburi hizmetlerim bitirmeden evvel her ne suretle olursa ol
sun vazifelerini terketnuş olanlark bu hizmetlerini yapmak için şimdıyc ka
dar müracaat etmemiş veya bu husustaki davete icabet etmemiş yahut Vekalet
çe istenilen tazminatı vermemiı veya ikametgahları meçhul kalmlş olar. Yüksek 
Mühendis ve Fen memurları 3467 sayılı kanunun muvakkat maddesi hükmüne 
tevfikan 1/ Ağustos/938 den itibaren üç ay içinde yani Teşrinievvel 938 gayesi
ne kadar Nafıa Vekaleline müracaatla kanuni mükellefiyetlerinı ifa etmeleri 
!uzumu aksi takdirde mezkur 3467 sayılı kanun hükümleri haklarında tatbik edi-
leceğinden alakadarların bilhassa 4 üncü, 5 inci ve 6 mcı maddelerdeki müeyyi-

SON POST& 

a.raek, kanacııer 
ve 111lde~I• kuaurhı 
l9le111eal de111ektlr. 
Bu Uç uzvun iri lt
lemealnl temin için 
111uhekk•k gece r• 
tarken ve ubah •f 
k•rnına ltlr kahve 
katıll M A Z O N 
Merv• tuzu ahnız, 
alanma• earet laUf 
tealrl taltll ve ko
larder. -Mazo• lel111 
ve Horo• •ark••· 
11a dlkk•L MD .. blh 
lal111ll 111aatahzarl• 

rl redclecllnla. 

Mazon Meyıı Tuzu 
•- İlmi taldld edilebilir, 
falı:at De terkib De de te-

9iri taldid edllemes. 

KAR DOL 
SOkQn ve istirahat veriyor. 
Asabl buhrdnları geçiriyor. 
Her eczaneden 1'898t~iz teda
riki mümknn. 

S/N/R DAMLASI 

Gayet modern biçimde, 
Gri ve beyaz fanila pantalonlar, 
Fantazl fanilA pantalonlar, 
Palmbeach (sJnya) pantalonlar, 
Keten ve pamuklu paııtalonların 

Zeng n şık çeşitleri 

ReklAm fiatın,\ Beyoğlunda 

B A ili: B Mağ azalarrnda 

~•-•• DIŞ T ABIBI \ıı 

RATIP TIJRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteU sırası. 

N o. 26, Kat ı de hergnn Oğleden 
sonra saat t• den ~ ye kadar 
hastalan kabul eder. 

'~--------------~ Dr. llısan Sami 
ÖKS0R0K fURUBU 

ÖksOrDk ve nefes darlığı, botmaca 
ve k1zamık OksnrDkleri için pek 
tesirli ilaçtır. Her eczanede ve eczıı 

depolannda bulunur. • 

·································-··· .. ·····················• 

\lan Tarifemiz 
Birinci sahile 400 
l lıinci sahile 260 >> 

Oçiincü sahile 200 ,, 
Dördüncü sahile 100 ,, 
iç sahileler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda il&n yaptıracak
lar ayrıca tenzilltlı tarife'mizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa lllnlar için ayn 
bir tarife derpif edilmiştir. 

Son Poata'nm ticarl ilinlarına 
aid işler için 111 adrese müracaat 
edilmelidir: 

tllncll* &ellektU 8lrkeU 
KallruWua4e Bu 

Aabraead .... 

································--··· .. ········•·······•···· 
Son Posta Matbaua ................................ 

Nepiyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S . .Ragıp EMEÇ 
SABIPLEBl: A. Drem UŞAK.LlG1L 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve acı badem 

BA LSAMİN KREMLERi 
Bntnn dünyada birinciliği tudik edilmit aıhhi gllzellik kremle
ridir. Gece için yağlı - gllndilz için yağsız ve halis aca .,.._ 

çqidleri vardır. Huauai vazo ve tllblerde .. hlır. 
INGILlz KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu • l.tanbul 

TAM YERLi MALI 

pr.atıu " aebatal ara.. 
felennı öldürH toadur , 

P-,.ıı k.plar denıanda 

•talır Ve dai•a lnıllaaıl••te 
huardır. A.fnea 1ab• alıMcek ala• 

.... ,._ Hatan• İÇID öldüricl. 

1Dbae'" •Mtlu ~· •rDn!Ddır ZeWrlı 
ct.fil6. Pndls •e IDÜeaİrdi• 

.,_. .... : "· .,.... .......... •····· . .,,,.. ..... . 
Müsabaka imtihanı 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 
ı.- Bankamıza müsabaka ile clO> müfettiş namzedi alınacaktır. 
2. _ Bu müsabakaya girebilmek ~in Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisad v 

Ticaret okullarından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı mc 
leketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lazımdır. 

3. _ Müsabaka 7, 8 ve 9 Eylıll/938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. C. Zira 
Bankalarında yazı ile yapıla~ak ve kazananlar Teşrinievvel içinde sözltı bir 
tihana tabi tutulacaktır. 

4. _Müfettiş namzedlerine cl40> lira aylık verilir. Askerliklerini yapmak 
zere ayrılan müfettiı namzedleri askerlikten avdetlerine kadar maaşsız m 

sayılırlar. 
Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına ti 

tutulacaklar ve kazanırlarsa cl75> lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdi 
cYeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaüdlük hakkını hai 

dirler .• 
5. - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, İltan 

ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 
6. - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli suret 

rini bir mektubla Ankarada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Teftif Hey 
Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmelidirler. Bu -
caat mektubiyle vesikaların en geç 24/8/938 tarihinde Teftiş Heyeti 
ıelmif olmuı meıruttur. c239'b c4402• 


