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BU GAZETE: 
---·------------------lstanbul'un en çok satılan 
hakiki akt•m gazeteaidlr. 

ıısnıarını SON TELG RAF"a 
verenler en çok okunan bir 
vasıtadan hakklle istifade etmiş 
olurlar. 

Seyit Rıza yakalandı mı? 
.. 

EJaziz 11 (Hnsusi Muhabirimizden) - Deı·simde hükumetin icraatına muhalefet edenlerin elebaşılığxnı 
Yapan seyit Rızanın yaralı olarak ele geçirildiği şimdi burada şayi oldu. Kat'i ve resmi malumat henüz yok
tur. Maaınafih sergerdenin sığındığı mağaranın civarına kadar asayiş müfrezelerimizin ilerlediği murıak
tır. Haydutlara yataklık eden bir aile buraya getirilmiş, haklarında takibata başlanmıştır. Seyidin birkaç 

.... avenesinden başka hiç kimse kalmamıştır. Hükômetin planı en mükemmel şeklile tatbik edilmektedir. 

Büyük harbin çıkmasırMAKINEYEVERIRKE~ 'IJci°ponlarınilkhede 
ispanya harbı p k• • k' için daha iki ı B?!!a.zmutlaka e ıne ~ırme . 

. • Bıtırılecek Japon Erkô.nıharbiyesi yeni piti. 
ay b ek 1 en ece km 1 ş ! :;~~~:~:;:;t~~i~=~ nının _ıatbikcitına girişli 

rafça da kabul edil- Amerika, lngiltere ve Sovyet Rus .. 

Muoe hı·m ı•f şaat yapılıyor ~:d~:: 11 (Hususi) - İspan- yanın bu yeni Vaziyeti nasıl karşı~ 
yada diplomasi usullerinin dur- lıyacaklarına me k d·ı· duramadığı dahm harbi, niha - ra e ı ıyor 

41manya ve ı·talya ı·spanyayı nu··ıuz ~;ta~::;l~ı~w~;~i:~!:n~:r~~;a~~~ ' ... " ~ 
1 ' • ~~;~.:.':·::zi~;,;;:ii;;;;~: ~:: 
arı altına aldıktan sonra Avrupa da

1
I ~!~~::i~l!~~:yh~~tıt;rt~~b~ık~~~ 1 

to" patlıyacakmış 1 memiştir.GeneralFrankobaşla-(. ' _ • • 'I dığı işi sonuna kadar götünnek 
~ • 1 azminde olduğunu bir kere da-

delondr.a 11 (Hususi muhabirimiz
~a.~~ - Deyli Hcraldın Roma mu
hır ırı ınevsukıyctine itimat ettiği 
t:trtı ~rr.badan aldığı haberi if.şa 
~~ ·ledir. Bu if.,aat son derece a-

llij v.e heyecan uyandırmıştır. 

~ •..ıt1 __,.... - -- .. 1 ...::, ::'"fL_;t.' • ' 7ıa söylemiştir. Hükümetçiler de 
~ .. MJ vaziyetin gösterdiği bütün müş-

- külata rağmen sonuna kadar mü-
- daf aaya karar venni§ vaziyette-

di1'ler. 
~Mı> tici Santımdu .r , §'1i"7. civarına gelmi§ bulu. -

n rlar. Santanderde ~ıil a-

ttıih ll ı~şa.ata göre Roma ve Der.Un 
ııy v~rı büyük harbın nihayet iki 
dtr sonra çıkabileceği kanaatlnde
taı )spanya dahili harbinin gene
~ tanko lehine halledilmesi 

~ ,:.~hrin de yarın öbür gün Fran- lain Hari~ . ... /ılı binaıı [Yazısı 2 de] 
en kimse kalmamıştır. Bu. '"( · • 

:i'. kocu.ların eline geçeceğine şÜp• • 1··-tep allll,llll"lfİıt._~ n-lalllfllllltllmlUlllllNlltltolllltfflJl:lldlllllllllıtllff ell ~ tahakkuk eder etmez belki ~e 
lıııt ~a olarak İngiltere imparator-,. 
ti . ~011arının emniyeti ve rnenııta-

tçı h ., ... 
lş n arbe karar verecektir. 

ttıtı ae edilen Alman ve İtalyan 
Ştetek planı şudur: 

ı - i . ttıl!h spanyada muharebe beh~_. ~~ 
tl'k aı Frankonun lehine bitirile-

• hunun için mümkün olabil ·~ 
1 

1ıe edilmemektedir.: Bu takdirde 
Biskaye denflen çetin cephe or-"' 

tadan galgacak ve· G.~~~~a~Fran-
1 

. ,. , • • t•~· , 4 
• MW h b 

~:.~:;~~~:;;;;:ı~~~· !;'":il~ tr:eft· ~ a er 
istikametine çevfrecektfr. •:.. •• l)eTıi~M_Tjıa;,.,1~rı açılacak 

Dr ARAS lstaobul klyt• 1 
". ı ~ fınnda denize 

ıı'!· - girme yasatı 
Muıo/lnl geni -,. slıtım ·6;, ltalgan cfır mtıklnell trlftıin s h 'd kaldmlmışbr. Bu \ • 

. "fıcrrlbuincJı bu/UJIU!JOT a var a cehennemi SIC&k• 
, ""''""'""'"";;""""""-"""";;""'"'uı"11111111111111111111111111111111111ııııııııııuıııu111111111ııııınınııımıı11111111111111111 .,.,. Jarıo hüküm sür• 

Duryo .son· hıncı- Şükru·· Ka:l.y.U ' en- :~~~e~r:ev~si::j~ 

"'~t.. . ·- - - : ' .. ,,Q . 
'lfQI( suıhunun nıu::<adaeratı n ı 

~•tırıe ~!Jet oega ademi muvaf fal..ı- . 
~ «Ilı görünen General Franko 

~OJ-q Ve açık her türlü yardım Fran· 
~a Pılacaktır. 

t~ll~ı İspanyaya Alman ve İtalyan 
~lbaı!SU, tank, tayyare, top, tah'tlr gönderilmeye devam cdi-

3 . 
~~ ....._ li'rankonun zaferi İspanya 
~ti:t~n Almanyanın müstemleke 

cını gidermesine imkan ve -
(Devamı 2 inci sahifede) : 

a gıdemıyeo halk n I ÇI karıyor'• disiniM oskovada ~:~a~~~iz!üzsr~~: 
bekliyecek mekten de mah4 

__ rum ka1ıyordu. 

Verilen sözü lufmak için Dür- Afgan ve Irak Hariciye he~~::~uısuı~!~~ 
yönün hareketi bu mu olmalı idi? vezirleri d~evri~t:::n~:~:~-

• 

(Deoamr 2 de) 

Halep hapishanesinden tahliye edilen 
Türk münevverleri Antakya'da yeniden 

Mendubun emrnn tevkif edildiler 
ı r----~------------------------·----

1 

Antakya 11 (Hususi muhabiri -
mizden - makineye verirken) -
Mendup Düryö gider ayak burada 
ki Türklerden azami hıncını çıkar
maktadır. Hatayı yıllardanberi 
kendi çiftliği gibi kullanan, astığı 
astık, kestiği kestik olan Mendub
ün bütün fesad ve fitnesine rağmen • 
Hatayın kurtuluşu karşısında duy-

. duğu sızıdan sonra bir de Napoliye 
tahvili memuriyet ettirilmesi ken
disini · bütün bütün intikam hissile . 
harekete sevketmeye amil olmuş-

( Devamı 2 inci sahifede) 

Bag Ar•ı "' Şükril Koga 

Tahran 11 (Hususi) - Dün bu -
radan görülmem.iş derecede samimi 
zahürat arasında uğurlanan Hari -

(!)evamı 2 inci sahifede) 

Müsabaka 
Hangiklüp 

taraftarısınız? 
~ON TELGRAF: büyük 
bir anket ve 

müsab~ka açıyor 

kıldi talihl·iler kimler? 
'Güzide şair 
Faruk Nafiz 
Son Telgraf ta 

Okuyucularuıuzın en çok rey vereceği klübU 
"En çok sevilen klUp,, olarak nan edeceğiz ve 
o klUbe &OH TELGRAF kupası hediye edecefiz. 
Oku yucular1mıza da ayrıca muhtelif kıy metli 
hediyeler vereceAlz. 

- Yazısı 2 ncf sa,qfamızda - Tafsilatını 7nci sayfada okuyunuz. 
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eanan 
akisleri 

Japonların ilk 
Hedefi 

Tayyare piyangosu [_0_•ş_s,;;.;..ıv..._A__,s 
Bu günkü keşidede kazanan ta
lihli numaralar hangileri ? 

On yedi sene 
itti fek Pekine girm.ek 

Harp icabettiği zaman 
siz rie yaparsınız? •• 

Londra, 11 (Hususi) - U2.ak Şark 
tan gelen haberler, Japonlarla Çin
liler arasında başlayan ve ilk ev -
vel mahalli bir müsademe ~klindc 
gösterilen çatışmanın Japon erka· 
nıharbiyesinin derin tetkiklerden 
sonra hazırladığı geniş bir yayılma 
hareketinin başlangıcı olduğunu 

göstermektedir. Japonlar yalnız Çi
ne karşı değil, Sovyetlere karşı da 
artık silahlı bir harekete geçmiş 
vaziyettedirler. 

' 
3,000 

Lir• k•z•n•nlar 

39655 
23575 
4319 
2568 
29343 
33638 

31409 
32301 
54149 
36594 
17025 
27020 

537 1874 11896 
18902 2091 6641 
13687 21390 17409 
31202 3724 7419 
2741 1514 17721 
14768 17724 37550 
33492 18592 14130 
39975 4816 33897 
36477 39667 33990 
18232 3441 9041 1 
15836 1361 27447 
21085 21150 12232 

Romanya kralının Varşo·ı 
dip gelmesinden sonra or 
oedi kodu çıkmadı. Şimdi . 
fın da salahiyettar adaRll 
vesile düşdükçe ortada yala 
şılır bir cihet kalmnsın diy 
~ıyorlar. 

----- 13266 Musevilerin (Arzı mev'ud)u Fi· 
!istin parçalanıyor! Royter ajan
sının verdıği haberleri okumu§ ol
sanız gerektir: Filistin üçe ayrılı

yor. Cenup kısmı Arapların elin
de bırakılıyor. Orta kısım İngiliz 
mandası altında kalıyor. Ancak şi
malde bir kısım arazi Museviiere 
''eriliyor .. 

Ajanslar, Arapların da, Musevi
lerin de bu tsksimden dolayı pek 
galeyanda olduklarını bildiriyor -
lar. 

Hadi, bi.ıtün dunya ıçin yeni bir 
m<> ele daha çıktı: Fili tin uğrun
c1.ı asıı !ardan beri u ra ıp durmuş 
Musevıler şimdi ne ~ apac klar? .. 

- İşte tarihi aıı geldi! diye dil ü
n nkr olacaktır. Tarihi an geldi: 

!' u viler üphc>s'z artık bu s<'
f r l ha s rılıp çare iz harp edc
c k rı. 

Filhak'ko, ~ine RoJ tu Ajan ı 
! I ·~· :ıcrin ne kad r h ec nda 
odu unu bıldi n şu t f ilUtr vc
rıyor : 

Fıl"s in tahkik komisyonunun 
r P u rad ·oda okunarak ilan edil-

i ı1useviler bunu he) ecan için
de ditılC'ml .Ier. Büyük galeyan ol-

mus, bir çok Muscvıler büyük n • 
!aylar haH:vie toplanmışlar .. 

Bu galeyanlı alaylar yürümeye 
d~ bas)amı lar: Ağlı:ıma duvarına 
doğru .. 

Ne yapmışlar, biliyor musunuz: 
Royter ajansı şöyle bildiriyor: 
- Fılistinin taksime uğramama. 

il için dua etmişler!.. 

* Kemer mi yoksa? .. 
Şu bizim pehlivan Mi.iliı~imle A

;nerika boğası Komar'ın kemer me 
c:ele i ama uzadı ha! Bu erbap peh
lı\·anlar bu kemeri bir türlü pay
laşamıyorlar .. Bu k merde acaba 
ne var? İns nın içine bir şüphe 
gelıyor: 

-- Acaba p yl .laml!lıma. 

mi, kem rin alt Jarı m 
er 

Arna·~11t gen· 
cini" istidadı 

Nedi isminde 17 11şında bir Ar
navut Üskildarda ~ çiflikte ça-

lışan bir çobancağlll, sürüsünü ça
lıştığı araziye soktuğu için bir so
pada öldürmüş! 

Dehşet değil mi? Hem de Arna
vut delikanlı: , 

- Vallahi ne yapayım, demiş, 

öldürmek kastiyle vurmadım ama 
bir sopada canı çıktı! 

Dikkat buyruluyor mu: Öldür -
mek kastiyle yurmamış! Hayret 
değil mi: 

Herifte ne futbol istidadı var -
mış!! 

* 
Garip bir hadise 

İzmirden garip bir hadise bildi
riliyor: 
Muteaddıt hırsızlıklardan dolayı 

hapı hanede bulunan bir sabıkalı 
tahlıyc edılmi . Adam: 

- Burası benim mekanımdır, 
çıh.-nıam! 

Diye direlmiş! Adamı güç hal 
ile çıkarmışlar!.. 

Demek adam hırsızlıklardaki 

sabıkalılığından ıslfıhı hal etmiş 
ama, kiracılıktaki sabıkalılığından 
islahı hal etmemiş!!.. 

* MUklfat yeri· 
ne ceza mı? 

Belediyemiz esaslı bir temizlik 
mücadelesine girişiyor. Ve güzel 
de tedbirler almakta.. Ezwm1e 
şehri kirletenlerden, sokaklara tü
kürenlerden ağır para cezası alına
cak!. 

Hepsi iyi, hoş ama, tükürenlere 
bizce bilakis mükaf~t vermeli! 
Çünkü neden: 

Bari önüne gelen tükürür de o sa
yede şu sokaklar yıkanmış olur!! 

··=§~~ 

F rankoya da, 
çilere de artı 
asker gönderi e 

Çine karşı sevkedilmek üzere bir 
çok fırkalar Japonyada \'e Korede 
yeni emir beklemektedirler. 

Çine karşı dört fırkanın sevke
dildiğine dair buraya yeni haber -
ler gelmiştir. 

Mançuriden sonra, Japonyanm U· 
zak Şarkta vaziyetini büsbütün tak
viye etmek için giriştiği bu yolun, 
Çinde büyük mcnfantlcri olan A· 
rnerika, Japonya ve Sovyet Rusya. 
da nasıl karşılanacağını şimdiden 

kestirmek mümkün değildir. 
Japon harekatı henüz tnm mana

sile inkişaf etmiş olmadığı için, bu 
devletler vaziyeti şimdilik dıkkatlc 
takip ederek, tedbir almak yolunda 
bulunuyorlar. 

Japonların bugün, yarın Pekine 
gireceklerine şüphe edilmemekte -
dir. Ancak Uzak Şarkta yeniden 
sıçrayan bu kıvJlcımın büyük bir 
yangın çıkarmaması için son dere
ce teeni ile hareket edildiğine de 
şüphe yoktur. 

Büyük harp 
iki ay sonra mı ?ı 

600 lir• kaz•nanlar 
8121 29230 3352\ 18857 34098 

23451 37974 37336 

200 lira kazananlar 
37133 16243 28:19 7268 27805 
16447 24491 4083 24634 28014 

1265 17639 38203 32353 ?3585 

•100 Ura ka: alanlar 
28936 6743 5106 8913 25814 
16651 11954 25494 20276 7293 
13342 33752 34842 27396 33406 
31734 38993 25025 35548 

50 llra kazananlar 
18416 35692 23008 33819 59S2 
17349 22392 1938 ~7646 14797 
7385 13810 7540 31663 23138 

18020 2020 21314 13806 9164 
5873 29426 21001 4643 40 
8719 1532 16719 52523 39927 

60 4725 35036 11678 16689 
29959 35139 31771 29228 39201 
19906 11443 26505 18483 36225 
12641 28891 14502 16011 38988 

8929 39462 4060 26589 2321 
12234 2841 5639 1610 10774 
12841 38749 30093 23832 32609 
15856 

30 lire 
7167 3526 

36210 21151 
12909 10338 
26235 39660 
13629 17788 

kazananlar 
33~57 11087 39213 
28682 17244 2912 
5331 12608 26205 
36~1 37759 20475 

26047 27453 9728 

2118 
10526 
12091 
22552 
25710 
16350 
31494 
21751 
5672 

8731 

802 
16669 
36705 
15666 
10692 
35688 
34870 
10537 260 30991 10609 
26822 26822 2864 31796 
833 31151 7576 ........................................................ 

Tarlada 
Bulunan eski 
Bir bomba 

Ramide Uzunca ovada Beyazıt 
ağaya ait rner'ada bir facia ol
muştur. 

Mer'ada sürülere bakan Siiley. 
man ve Osman isminde iki çoban 
bir demir parçası bulmuşlar ve me
rak ederek bu demiri evirip çc· 
virmeğe \'C karıştırmağa başlamış· 

)ardır. 

Bu sırada eskiden orada kaldı
ğı anlaşılan ve bombadan başka 

bir şey olmıyan bu dcm"r parçası 

birdenbire patlamış, çobanlnrdan biri 
param parça bir hale gelerek öl-

müş, öteki de ağır surette yaralana
rak hastahaneye kaldırılmışlır. 

/ (Birinci !ahi/eden devam) ====== 
recektir. Buna mukabil İtalyanın Düryo Dört ceset 
dn Habeşistandaki madenleri iş -

}etmesi için Almanya sermaye iş- Son hıncını Denı·z Jen 
tirakini temin edecek ve Balear ada- Uı 
~:~ı:;ec~~!~~ya ilhakına müzahe- Çıkarıyor Çıkarıldı 

4 - Alman ve İtalyan erkanı har- ( Ba§tarafı ~irinci sahifede) İki gün Haliçte işlerine gitmek ü-
biyeleri İspanyanın kuvvetli bir tur. Köylere jandarmalar çıkar - zere bir sandala binen ve Üzerleri· 
faşist devleti halinde kurulması i- makta, zorla tahsilat yaptırmakta, ne gelen bir motörün sandalı de -
çin azami müzahereti temin ede - ileri gelen Türk halkını çağırttırıp vimesi üzeıine denize döki.ilcrek bo-
cekler, zaferin tahakkukunu müte- akla gelmez hakaretlerde bulun -
akip Roma· Berlin • Madrid ittifa- maktadır. En son bir hınç olarak ğulan üç kızla bir erkeğin cesetleri 
kı imzalanacak ve İspanyol ordusu da ahiren serbest bırakılmış ve yapılan araştrrmalardan sonra de -

Lehistan ile Romanya ittif 
ni de~ildir. On yedi senelik 
tifak tıer iki memleketi bir 
bağlamıştır. Fakat ey o geç 
manlar!. .. 921 de Lehistan 
Fransa demekti, Romanya 
de o vakitler Fransadan b 
~ey değildi. Bu gün ise o itt 
tazelendiğindcn, kuvvetlen 
öen tatlı tatlı bahsedilirkc 
ittifakı yapanlar derin bir 
ccye dalmış görünüyorlar. 

Bunun sebebi aşikar: Le 
Romanyayı da kendi tarafına 
rck yarın öbür gün Bükreş!e 
carları d ı barış O'Örüş etfktc!l 
ra hep birlikte Berline do ru 
mck ihtimali uznk olmadığın 
liycnl r çoktur. Onun i )n n 
o 921 Lehistnn - Romany.:ı ı t 
nerede 937 de tazelen n, ku\ 
nen ittifak?.. Fakat :Mnc.:ı 

Bükreşin anlaşabılmc. i o kad.:ı 
lay olabilecek mi dersiniz? 1111 
lar ki Triyanon muaherlcsin · 
ni baştan gözden geçirılınc in 
rar ediyorlar. Elden çıkmı 

topraklarını almak emelinde 
vaz geçmiş değillerdir. 

Macaristan bir taraf, Leh 
ile Romanya ittifakı bahsine 
ce, bu ittifakın şimdiye kadar 
bir kıymet ve ehemmiyet haZ 
fmış olmadığı, ancak şimdı taz 
ınekle ehemmiyetini buldll 
sövliyorlar ki bunun mana l 

histanın mevcut muahedeleri 
nutrnamakla beraber kendi k 
ne bir siyaset takip ettiği \ c 
manyanın da onun yanına gel 
ğidir. Ah, bu Orta Avrupa! .. 

/!Ahmed Ra 

Istanbul 
Halkına müjd 
get. .. " en haber 

Roma ve Berlin erkanıharbiyeleri- Antakyaya dönmüş olan münevver nizden çıkarıllnış ve ailelerine tes-
1' d'l · t" (Birinci sahifeden devam.> 

nin murakabesi altına konacaktır. vatanperver Türkleri tevkif ettir - ım e 1 mış ır. 
5 Ceb 1 .. t k · l~~~~~~~~~~~~~!!!!!I denize 0 irmcmesinin esasını te - e ut arı vazıyeti bu it- miştir. Bu ırkdaşlarımız yeniden I• 

6 

t "f k kd" ·1 be b "k b G eden bu mahrumiyet ortadan kD ı a ın a ı le ra er ı inci İl' hapisaneye atılmışlar ve envaı iş· u··zı·de şaı·r 
h 1 l ak b 

makta beraber yine dava halle 
mer a e o ar teşe büs ,.c tahak- kenceye maruz bırakılmışlardır. 
kuk sabasına çıkarılacaktır. F k N mi~ değildi. Çünkü sahillerde 

6 - İspanyanın tamamiyeti mül- Doktor Ara• aru nfz hamamı da yapılamıyord·ı. Şi 
kiycsinin, İspanya Fası, Cebelütta- S di beled;ye Bo~aıiçi, Kumkap•, 
rık ve Balear adalarının, iktisap e- Şahvarda O liç sahillerinde der.iz hamamları 
deceği müstakbel vaziyet karşısın- (Binnci ıayfad.an devam) Kıy pılmasına da müsaade eımi~tir. 
da ingilterenin haklı müdahalesi ciye Vekili Doktor Ara~ Şahvara Du takdirde Boğazın iki t.uaf 
takdirinde derhal müşterek ve fili muvasalatı haberi gelmiştir. Vekil len mu da, Haliçte, Üsküdar, Samat 
harekete geçilecek Berlin _ Roma oradan Hazer kıyılarına varacak ve bel, gazetemiz Kumkapı sahillerinde temiz ve sı 

Devletler I spangadaki harbı·n -Franko mihveri orduları erkanı - hususi bir vapurla Sovyet toprak- girmiştir. şartları havi deniz hamamları 
harbiyelerin esasen Roma ve Ber- larına çıkacaktır. Rüştü Arasın ya- Üstadın birkaç güne kadar fık- hemen inşasına başlanabilecek, 

bitİrİ/mesİnİ istiyor/ar lin temasları ile hazırlanmış olan rından sonra Moskovaya varabile- ralarını ve makalelerini muntaza- ı1um almak hususunda belediyece 
müşterek planını tatbik edecekler- ceği anlaşılmaktadır. man neşrctmeğc başlıyacağımızı o- kolaylık gösterilecek ve bu .sure 

I
• ~·- dir. Bu takdirde ilk merhale Al - İç Bakanı Şükrü Kaya ile birlik- kuyucularımıza müjdeleriz. şehir halkı Kendi semtlerinde d 
span ya, iki taraftan birini kat 'i ne• manyanın önündeki manileri de - te Moskovaya giden heyet kendi - Son Telgraf, bu kıymetli yazıcı- niz banyosu almak ve güneşlenır. 
• virerek İtalya ile fili irtibat tesisi sine orada intizar edecektir. yı kendi tahrir ailesi arasına almış fırsl\bnı bulacaktır. 

ticeye götürecek daha çok şiddetli olacak, Akdenizde Alman ve İtal· Burada bulunan Irak ve Efgan bulunmak rnuvaffakiyetiyle cid - Gelecek yıl Sarayburnunda 

h f .1 1 ·· t k h d Hariciye Vezirleri de bugu··n hare- b'JAI At tM k k- ·· ·nün Y 

b 1 
• •f • :..ı b J yan ı o arı mu~ ere en arp e e- den fahir duyduğumu ve okuyucula- ı cı. l&re a ur oprusu mu are e erın arı esınae u onuyor ceklerdir . ., ket ediyorlar. rın da, üstadın harikulade güzel nında birer modern deniz haın 

M hab. ·n ı"fc:a"t a ·· b"" ··k yapıiacak \'C guMnuMn her saatin u ırı ~ .. ın gore uyu bu vakte kadar Frankonun Madrid yazılarını, gazetemiz sütunlarında 
Londra, 11 (Hususi) - Ademi 

Müdahale Komitesinin toplantısın
dan beklenildiği gibi, sulh davasına 
yarayacak hiç bir netice çıkmamış
tır. De,.;letler kendi vaziyetlerini 
muhafaza etmektedirler. 

Portekiz hudutlarında Frankocu-
1 ra alabildiğine tayyare, cephane 
ve gönüllii gönderilmektedir. Artık 
bu iş o kadar açığa vurulmuştur 
ki, Portekiz Hükumeti kontrol me
murlarına pekala çekilip gidecek-
1 rini ihtar bile etmiştir. 

Bu vaziyet karşısında Fransanın 
e\ velce almış olduğu kararı tatbik 
~d(lceğini bildirmesi İngiliz meha • 
fılini hiç şaşırtmamıştır. Artık bun
dan sonra Por~kiz hududundan na
ıııl serbestçe Franko Jrıtaatma yar
dım ediliyorsa, Pirene hudutların
can da İspanyol hülrumetine ayni 
suretle yardıma devam edilecek de
mektir. Ancak vaziyet Franko taral
tarlarına daha müsait olduğu için, 
Fransanın ne dereceye kadar mü
essir olabilecek bir yardımda bulu-

• ııabileceği sorulabilir. 
Roma mehafili de bu neticeyi 

bekledikleri için, Komitenin vardı
~ iı çıkmazdan hatta hoşnut görün • 
in ektedir. 

ROMAYA GÖRE 
Roma, 11 (A.A.) - Giornale d'İ

ta ia, gazetcı:inc göre, Portekiz hu
Clutlarmda beynelmilel kontrolün 
l e::id0 n tesisine musade etmediği 

1 
takdirde Pirene hududundaki bey- harbin çıkması mes'uliyetinin ne- üzerine yapacağı saldırışların ne- takip etmek zevkine varacakları çalışanlar buralara gidip den 
nclmilel kontrolün ilga edileceği reden patlak vereceği henüz ma - ticesi alınacaktır. Sadece yukarıda- için sonsuz sevinç duyacaklarını 1 an• olar 01 ala~ iteceklerdir. 
hakkında Fransa tarafından veri - lum değildir. Fakat, dnha iki ay ki planın tatbikı için Frankonun tahmin ed" ·o z 1 11"'"" 

len karar Ademi Müdahale Komı·- 1
:> ru · s"'"
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muvaffakiyetsizliğe uğramasından ~ """"'""'"'""""""'"""""""" Hezimet ve şatafa 
:~:~~ellit asabi bir hareketten iba- Sabah ve k Ü h . 1 yazıyorlar'· I dı::kadaşımla konuşuyordum. so 

Ak 
a şam aşmu amr eri ne _Bir gazete, bir tüccar, bir 

su vapuru - ve .. bir bu, hezimete uğrarsa 11e !J 

H d• • Cumhurltet duygularla mukabele etmiş ve bu denberidir Garpte İspanyanın der- par? 
3 ıSeSJ karc:1lıklı duyguların hakikı"' sırrı- d' ·ı v k Gu'"ldu".· iki Cumhur Batkanı r 1 1 e ugraşır en, §imdi de şarkta 

- Aksu vapuru bugün saat on 
ikide kalkıyor. Hadi istiabisinde~ 
fazla yolcu ve yük almıştır. Bir kı
sun yolcular da sokakta kalmıştır. 
Ayılanlar, bayılanlar vardır. Niçin 
bu hatta daha fazla vapur tahsis e
dilmiyor ve halk bu kadar zor için
de bulunduruluyor?. 

Bu şikB.yet iberinc Devlet De • 

nizyollan İdaresi ile görü§tük ve 
ayrıca vaziyeti de tahkik ettik. Al
dığımız neticeye göre limandan bir 
heyet de bugün vapura gitmiş, va
purun 536 yolcu alması Iazım ge -
lirken 686 yolcu bulmu~ ve bun -
larm 150 sini vapurdan çıkarmış
tır. Bu suretle de 12 kalkacak va
pur 40 dakika teahhurla kalkmrş-

tır. Demek ki, bi7.e fikAyet eden -
lerin hakları vardır. Bu vaziyet 
karflilllda Earackmiw haftada bir 
sefer dalia iliveahıe acaba imkln 
yok mudur? 

nı da /her iki milletin sulh ülkü- Japon, Çin ve Sovyet tüfenkleri 
arasınd• süne bağlı olarak çalışmalarında patlaıruya başladı. Bu hadiseler de 

Şimali Amerika Birleşik hükll - b lın 
metleri cumhur reisi Franklen u uştur. bütün dünyayı alakalandıracak in-
Ruzvelt ile cumhur reisimiz Ata- ~ kişafla rgöstercbilir. 
türk arasında teati edilen me:b."iup- Bir haftahk tarih Son Posta 
!arın samimiyetindeki miıstesna Bu haftanın en mühim hadisesi Üniversite dedikodusu 
güzellik, her dikkati onların üze- Şark misakının imzasıdır. Şimdi Üniversitedeki imtihanların neli· 

dört devlet tam emniyete dayanır · h k · ı2k d d rine çekecek kadar yüksek olmak- cesı er esı a a a ar e iyor .. Mern-
la berabet. iki millet arasındaki bir iş birliği kurmuşlardır. leket rençlitinin okudutuna ve öt· 

Alll€.rlkalılar bir takım veni su1li re dı' ~ı i ·~ ı k d b münasebetleri de çok esaslı suret- J n & n v&renmes a ar ta if 
te tebarüz ettirmektedir. şaıtlau arıyorlar. Belçika 'başvekili birşey var. Acaba "bu müessif ne. 

Amerika Cumhur reisini Atatür- Ame:rikan cumhur reisi ile görüş- tice ecnebi profesörlerin dilimizi 
ke bu kadar sempatik mektup gön- tü. Getirdi~l haberler henüz ma • bilmemelcrınden mi ileri ıeliyor? 
dermeğe sevk eden sebep zihirde lfun dejildir. Fakat herkes bir 0.- Yokıa Üniversite dııhıı 11kı bir fn. 
basittir. Fakat Franklen Ruzvelt Kurun tizama mı ihtiyaç gösteriyor? 
bu mektubunda Atatürkü bizzat &lrasl hafta Fakat biı Üniversite talebesinin 
görmek ve onunla konuşmak iste- Garp ve Şark birer infilak mer- bu sene muvaffak olamıyışmı ob· 

k 'b" / · · d keri o1du. İnsan sagva bakınca, sola jektif olarak rnütalea etmek llzım· 
me gı ı en samımı ve erunt bir gelditf fikrinde i1. ~cnebi profe-
a....,, .. unu izhar etmı"c:tır· bakınca ateş görüyor. Bu manzara 

..... ~ ır • sörler aleyhine . 'a yaratmak 
Atatürk, Mister Franklen Ruz- karşısında bir milletin kendi emni- isteyen yoktur. I c ılım gözü ile 

veltin /bu çok candan mektubuna yetini nasıl kollaması lazım geldi- ve bilai ile bakmak lazımdır. 

verdiği cevar' •• ... : Dünv~nın ğini düşünmesi kadar haklı bir va· Akşam 
büyük mili zife tasavvur edilemez. Bir sene - Bqmakıleal yoktur. 

- Son kozunu oynar .. 
Dedi. 

- Nedir o? 
Dedim. Manalı manalı 

min içine bakarak: 

- Şataf ata ba§ ımrur .. 

gözleı1 

Diyerek devam etti: . 
- Ta~fiye ilanları yapar, tcrızı' 

lat vadeder, boyatır, özetir, br:e~ 
tir, beşi ona, onu yirmiye, yi mı~, 
kırka ,.,karır, kırkı altmışa yukS a 

~· • 1'17& 
tir, ortalığı. velveleye ve .,.ei' 0 

boğar, fakat, yine o hep odıır. 
- Desene ki bir işe ve bir teşcbA 

büıe bir kere 1ıezimet musallat ol

du mu ne 31apılsa boş!! 
Dedim. Bana, Ziya Pıı§anı~ ~~ 

hur beytini hatırlattı 1)f •• yıııe, 
zun uzun güldü: 

.. .. . .. i.t • 
- Huda gostermesın asarı 

mihlal bir yerce. 

f'urh:ı.., Ce"•' 



meselesi: •• n 
u e e 5 lise açll

ararlaştırlldı . 
30 lise de tamk görecek 

ilaveler yapılacak olan mektepler teshil edildi, 
f aaligete derhal geçiliyor 

Bu Yıl şehrimizde Trakya ve A- İstanbul erkelc l isesinin kalor ifer ı 
"' nadoluda yeniden açıtacak ve ta tesisatı yenil rilecek, Yakacık-
.. ıır .....ı ·1 k• "'"'ı ecek mektepler Maarif Ve- taki sanntoryQ'lflun yapılması biti-
a;ti~ce tesbit edilmiştir: rilecek, ve İstanbul erkek muallim 
tı~rılen karara güre bu !;ı'll, şeh- mektebinin tmad duvarları. yap-
Q. de (2); Tr abzonda (1), Adapa- tırılacaktır. 
l llnda (1), Tokatta (1) olmak ü- Şehrimı74cki Gelenbevi or ta 

t re ceman beş yeni lise açılacak- mektcbiy Çangın, Düzce, Akşe-
ır. 

şehir, /ımasya, Kırşehir, Or -
~~~nlardan maada Afyon, Dıya~ du, Samsun, Sinop, Sivas. Uşak, 
Pıl ır , Kars liselerine ilaveler ya- Hopa, A'khtsar, Erzincan ve Trab-

acaktır. zon erkek ve kız orta mektepleri 
AYrıca; Nişnntaşı kız orta mekte- esaslı bir şekilde tamir edılecekler-

ıia~~ in aatı bitirilecek, Aksaray- dir. 
P 1 Pcrtcv9iyal lisesine yeni bir Bütün bunlardan başka Erzurum 
~ yapılacaktır. muallim mektebi kalorif€'r ve elek-

trik tesisatı da yapılacak, halk ta
rafından açılan Çorum, Eibüstan 
orta mektebine yardım edilecek ve 
A ntalya lisesindeki pa\•yon inşaa
tı, Adapazarı orta mektebi inşaatı 
Ye Edime -erkek muallim mektebi
nin ihata duvarları, İnönii orta 
mektebinin tadiliitı tamamen lbu 
yıl içinde yapılacaktır. 

Erzincan orUı mektebine bir pav
yon ilavesi, Kastamonu lisesine ya
takhane yapılma ı ve Edirne er
kek l isesile kız ve orta muallim 
mekteplerinde kalorifer tesisatı 

kurulması da muhakkak bu sene 
bitirilecektir. 

• e ın 

a 
• 
1 • v İ 5' Sade yağ 

? Fiatları 
• Yükseldi 

.411 ezarlıklar ve suların hesabı 
tetkik edilmeğe başlanıyor 

E\>k~fla Belediye arasındaki ~ürüzlü meseleler ~~akk~nd~ ~at'i kara~_lar 
t erılmiş, tahkimname Bcledıye ve Evkafa teblıg ooılnuştı. Bunun uze
r iJ!e .~l~iye bu meselelerin tatbik şekillerini t esbit için alakadar dai
lll erın birer program yapmalarını emretmişti. Tahkimnamede en ziyade 
,k?Z<trlık ve Sular Müdürlüğtlnü ala kadar eden maddeler mevcuttur. Bu 

1 
1 daıre de Evkofln ihtilaf halinde bulunup da şimdi halledilen mesele-

h·td~n birikmiş paraların miktnrile tahsil menba ve tarzlarını gösteren 

1. ter cetvel hazırlamışlardır. Bu cetvellere göre Belediyeye ait olması 
~ıınıg~len Evkafça satılan veya vaz' ıyet edilen mezarlıkların . t_utarmın 
1 tnılyon lirayı bulduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Evkafta bırıken su· 

r aidatı da çok mühim bir yekun tutmaktadır. Bunun da hesabı yakın-
~ bıtecclttir. 
s;gır;,;ı;; ............................. A.;;·b;;;;ı;; .................. ~ 
kalabalık Adaya 
8ir halde Gidiyorlar 
Şehir sokaklara tenha Orada iş daha fazla 

lki gündenbcri şehrimizde tek - Adalar belediyesi; bu yıl adala-
tar sıcaklar başlamıştır. Bu müna- ra biriken büyük halkın gezme ih-
ibeue sayfiyelere gidenlerin ade- tiyacını tamamilc tatmin e tmek i -

1 Çoğalmıştır. Yalnız dün; Büyük- çin- İstanbuldaki arabacıları yaun 
ada ve Anadolu sahillerine kalkan adalarda çalışmağa davet etmiştir. 
IU:aYın yük vapurlarile yüz par - Çünkü Büyükadada mevcut 30 
~adan fazla göç eşyası Mkledilmiş- arabanın bu seneki büyük kalaba- ' 
ır. hk karşısında ihtiyaca kifayet et-

l \>az ve pazar tatili münasebeti- miyeceği görülmüştür. 
b~· b.u sabah daha altıdan itibaren Bu davet üzerine İstanbul ara-
l'tıUt~n iskeleler ve istasyonlar gez- bacıları daha çok kazanç ümidile 
d eg<! gidenlerle hınçahınç dolu i- arabalarile büyük adaya gelmeğe 

ı. başlamışl ardır. 

, Ezcumıe gerek Akayın gerek Bo- - ---·-·--
l:aZi • Bono ve evrakı naktiye 
~. Çı vapurlarının bu sabahki ten 
~ latıı ilk postalarına müthiş bir Uz rine muamele ya-
<ı.iabalık hücum etmiştir. p a nlar 

.,, llu büyük halk kitlesini gezinti E\•rakı nakdiye ve bono muame-
;:r~ne nakletmek için tnrife ha- lalı üzerinden komisyonculuk ya-
~ıci olarak ilk postalara biııer vapur pan mükelleflerin,hangi nisbet ü-
~ti?e - En yukarılarına kadar do- zerinden kazanç vergisine tabi tu-
lltt hır halde _ Köprüd~n üçer va _ tulmaları lazımgeldiğindc tered-

t kaldırılmıştır. düde düşülmüştür. 

h nugün, mesire ve plfıjlar hınca- Bu münasebetle Maliye Vekaleti; 
,~nç kalabalık, şehir sokakları boş .bütün ticaret odalarına müracaat 
~ızdır. ederek mütalea1arını sormuştur. 

de~~:· bundan da şüphe etmiyor 1 
hl ğ;Jırn. Çünkü, hislerimdeki du
~ ş. ve ifade tezahürleri yalnız in-
il Ilı değil, muhakkak ki biraz da 

~:l'Utıi v bedii. Onun gözlerine ba
k tk n her hangi konuştuğum bir 
ı111se . 
~1 nın gözlerine bakar gibi bak-
~ ~0rum. Göz görüyor ve.. gönül 
la~ıYor ki, bu bakışlarda bir hoş -
tu ~a, bir hususiyet de var. Bu hu 
tlaısıyet eğer, bir cazibe ise bütü,n 
histnarları kaynatan bir incizabı 
" sediyor, gözlerimde alevli bir ya 
•ıışın 
!li el tutuştuğunu duyuyorum. Ya-
ltışı 0Ya doya ona bakmak ve.. ha
lsi· ardaki zevki içime sindirmek 

ıyoruın. 

lte~nun yatağmın başında oturur· 
lforij onun sancıdan kıvrandığını 
~ceı rk('~· oııun ıstırapla morarıp 

t<!rı döktüğünü sezcrken bile, 

1 
nice 

Yükseli•in ebebl nedir·ı 
Son haf ta içinde şehrimizde sade 

yağ fiatları birdenbire artmıştır. 

Bu yüzden; yemeklik ve nisbe

ten iyi yağlar (120) kuruştan aşa

ğı alınamamaktadır. 

Kenar mahalle bakkallarında i 

se bu fiat yükselmesi büsbütün 

fazladır. 

Hayvan ve istihsal mevsiminde 

bulunduğumuz bir zamanda piya
saya yeni mahsuller gelirken ve fi. 

atların ucuz.laması beklenirken 
birdenbil'le bu yükselme herkesin 

nazarı dikkatini celbetmiştir. Be
lediyenin bu hususta hemen tetki-

kat yapması ve ihtiharm daha zi
yade artmasına mani olması isten
mektedir. 

Ye11i at 
Yarışları 
Başlıyor 
Zengin müklfatlar var 

Viliı~ et Baytar müdüriyetince 
her sene yapılmakta olan yazlık at 
yarı§larma bu sene de 25 temmuz
da Veliefendi'deki koşu mahallin
de başlanacaktır. Koşu m ahallinde
ki noksanların tamir. ve ikmali iÇin 
ıcap eden tedbir nlınmıştır. Yapı

lacak yarışlar, 25 t emmuz pazar 
günü başlayacak ve bu haftayı ta
kıp eden 1, 8, 15, 22, 29 ağustos ol
mak üzere 6 hafta devam edecektir . 
Bu altı hafta için 10640 lira müka -
fat verilecektir. 

29 ağusto ta vilayet yarışından 
sonra bir yarış da muhasebei hu -
susiye namına yapılacaktır. Bu ya
rış için de ayrı bir mükiıfat var -
dır. Bu yarışa vilayet n· ~"-
sunun y~tiştircW i a ~ ... J ıar 
i~tirak ed,.,cektir. 
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ISTATiSTiK 
Mahsulat ve hayvanlan

için yeni bir istatistik mız 

Memleketin hakiki istihsal kuv
veti bu suretle anlaşılacak 

1 B aşvekilet İstatisti k Umum Müdürlüğünce memleketimizin umumi 
yıllık mahsulatı ve hayvan mikt:ı rı hakkında mühim bir istatistik ha

zırlanacaktır. Bu maksatla dün bütün vilayetlerden bazı malıimat isten
miştir. Vilayetten sorulan suallerin b&şlıcaları şunlardır: 

1936 yılında mıntakada tarladan kaldırılan her yüz kilo buğday, arpa, 
yulaf, çavdar, kaplıca, pirinç ve mah hit saplarından tane çıktıktan sonra 
kaç kilo saman alınmıştır? 

1 

Kum darı, dora, sorga, süpürge darısı gibi darıların yüz kilo sapm
ôan .ta.ne çıktıktan sonra kaç kilo sa ınan veya snp alınır? Mısırın ve kuş 
yemının tanelerine ınazaran saman veya sap nisbeti nedir? Diğer bütün 
hububatın sap nisbetlcri nedir ? 

Mınlakadaki nay\•anlar ne yer? Bir yıl içinde hayvanlar kaç gün 
merada ve kaç gün ahırda kalmakLl dır? Hayvanlardan istihsal edilen 
muhtelif gıda maddelerinden yapılan yoğurt. peyni ve saire miktarı ne
cir? Ve bunların hangilerinin o mıntakada şöhreti çoktur ? 

Sivil 
Tayyareci 

! Yetiştiriliyor 
Eskitehire talebe ahnıyor 

Yakında açılacak olan yeni hava 
hatlarımıza ilfızım olan şivil pilot 
ve makinistleri yetiştirmek için 

Eskişehirde Askeri tayyarecilik 
m ·tebinde si\'ll talebenin de oku
ması kararlaştlrılmıştır. 

İler· de sivil tayyarecilisimizin 
inkişafı maksadilc bu hususta ay
rı bir karar da verilecektir. 

Şimdilik, bu sene ilk defa ola
rak bu mektebe üç lise mezunu 
genç alınacaktır. 

Bu gençler. bünyeleri havacılığa 
müsait olan lise mezunları arasın-

da Nafıa Vekaletince seçilecekler
dir. 

Sh•il pilot namzedi üç gence, 

mektepte okudukları müddetçe 

ayda (50) şer lira ücret de verile
cektir. 

Yeni posta tayym-elerimiz gel
dikten sonra, önümüzdeki yıl Eski

şehir tayyarecilik mektebine; da
ha çok sivil pilot namzetleri alına
cakt1r. 

Bu yıl fındık 
Mahsulümüz 
Çok iyi 
Müstahsiller haz1rhkla· 

ra ba,ıadılar 

Kadınlardan 
Muayene 
Memuru 
GUmrUk memur ahyor 

Gerek şehir dahilindeki kaçak 
işlerinde ve gerek memlekete ha
riçten gelen eşya ve ~asın güm
rük ve kontrol muamelelerinde giz 
li çalıştırılmak üzere İstanbul güm 
rükleri müdürlüğü bayanlardan 
yeni (kolcu) lar olmağı kararlaş
tırnuştır. Eski de\'İr ve idare za -
manında bu kabil kolcu kadın -
lar; münhasıran avam . arasından 
ve yaşlı kadınlar meyanından se -
çilirken şimdi (kolcu) olarak güm
rük teşkilatında çalışacak bayan -
lar; en aşağı orta tahsil görmüş ve 
25 - 35 yaş arasında bulunanlar 
arasından intihap edilecektir. 

Ko1culuk için İstanbul güm-
rükleri müdürlüğüne müracaat e
decek bayanlar; ihtiyaç miktarın

dan fazla olursa aralarında müsa
baka imtihanı açılacak ve makine 
ile yazı yazmasını bilenler tercih 
edilecektir. 

Yaş meyva 
ihracatımız 
Başladı 

İktısat Vckületi, bı.ı sene yaş mey
Ya ihracatına çok ehemmiyet veril-

ıne:.ıni alakadarlara bildirmiş ve 

dış memleketlere yaş mey\•a ihra
cına başlanmıştır. 

İlk parti olarak üzüm kurumunca 
Londraya (4466) kilo karpuz gön

derilmiştir. 

1
-Hafk Filozofu 1 

d iyor ki : 
---------------------------Temizlik seferber· 

liğinin ilanı .• 
İstanbulun pisliğinden şikayet • 

1er ediyoruz. Zaten istersek hiç bi- • 
rimiz ağzımızı ::ıc.;ımya.lım: 

'fifo konuşuyor! 

Kırk nasıhattan bir musibet yek

tir, sözü galiba acı bir şekilde bir 

defa daha kendini isbat etti. 

Bu musibetten, demeyoruz ki, 

yalnız belediyemiz veya cümlemiz 

ders almakla kalma ııdır. ~~~ır. 

Hakikati söylemek yazıfedir: 

Halkımızın dn ders almış olma
sı gerek. 

Eğer zannediyorsak ki bir şeh

rin temiz.liği yalnız iki yüz bı tare 

çöpçünün başaracağı bir şeydir, ya 
ya kalı!ltıcağı aşikar olur! 

Asırlardır biz, yalnız, iki yüz bi

çare cöpçünün mucizesini bekkdik. 
E artık insaf!.. 

Bir buçuk milyon insa ın el bir

ligiyle sokaklara attığı çöpleri iki 

yüz çöpçü degil, çöpçü orduları ba
şa çıkamaz. 

E\•lerirİıize ve dükanlarımıza ağ
zı kapalı küçük bir teneke koyup 

bütün çöpleri, kab.ukları onun içi
ne atmak kadar bir zahmete kendi · 

mizi mecbur görmeyorsak, gırtla

ğına kadar deniz içinde olsa dahi 

zavallı İstanbul daha yüz asır pis
likten kurtarılmıyacaktır. Ve illa 
temizlik seferberliğinde hepimiz 

üstümüze mükellefiyet almalıyız! . 

H l k Filozofu 

Heybeli plajına da 
vapurişliyecek 

Akay idaresinin bu yaz Büyük 

ada ve adalar ile Yörükali plajı 

arasında ihdas ettiği yeni seferler 

çok rağbet görmüştür. 

Önümüzdeki yıl He) bclideki bay 

Sadık plajina da idare bir iskele 

yaptıracakbr. 

Bu iskelenin me} dana getirilme

sinden sonra plaj arası vapurları, 

Heybeli plajma da ugrayacaktır. 

İstanbul Beşinci İcra Memurlu
ğundan: 

Mahcuz olup satılmasına karar 

verilen muhtelif ev eşyası 12/7 /937 

tarihine müsadif pazartesi günü sa

at 10 dan 12 ye kadar Ayaspaşa, Gü 

müşsuyu hastahanesi karşısında A 

zaryan apartınınnının önünde açı~ 

arttırma suretile satılacağından ta· 

liplerin yevmi mezkUrda mahal -

linde hazır bulunacak memuruna 

müracaatleri ilan olunur. 

Bu seneki fındık rekoltemizin 

beı-eketli ve iyi olduğu gelen ha -

berlerden anlaşılmaktadır. 

İlk tahminlere göre Trabzondan 

400 bin, Giresondan 350 - 400 bin, 

Ordudan 150 bin kantar fındık alı

nabilecektir. 

Bunu, diğer kuvvetli partiler ta
kip edecek, yaş meyva ve sebze sev 
kiyat ve ihracatı fazla miktarda 

,. pd•~::-·: ;~~." 
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Türk Haı-a K1Lrumu Kadıköy §U- Hepimizin derrli 
Müstahsiller; birinci derecede 

fındık müşterimiz olan Almtılnya 

ile yapıiacak ticaret anlaşması mü
zakerelerini dikkatle takip etmck
trcHrler. 

Anlnsma rnü1.akereleri, bu ay 

başında başlndığına göre bu sene 

alı\'"€ s ışlara 

mektedir. 

imkan görülme-

besinden: 

şubemizin tertip ettıği eşya pi • Mide a t 1 "ı 
yangosu 27 Haziranda çekilmiştir. y a fO antalar 
Pazardan maada her gün saat 9 dan Bir dostumuz şunları anlattı: 
12 ~ e kadar biletlerle Cumhuı iyet Bulundugum müesseseye ya-
Ha1k Partisi binasındn şubemize kın bir lokanta vardır. Bir iki 
müracaat edilerek eşyanın alın - senedir orada yemek yerim. Fı-
ması ve 31 Tcmmuzn kadar alın - atı orta bir lokanta . yani; 40-50 
mıyan eşyanın Kuruma teberru c- kuruş arasında, her gitn öğle ye-
dilmiş sayılacağı ilan olunur. meği için para veririm. Fakat, 

Ve .. vı.icudüm bir külçeden fark
'Sızdı. Ney e kı, Salih eve gelmeden 
iben gelebilmiştim. Bu halimle o
nun karşısına çıkmış olsaydım, mu
hakkak ki yine bir kavga bizim i -
çin mukadder olacaktı ve bu sefer
ki, kavga belki de bizi biribirimız
den tamamiyle ayıracaktı. 

Belki, yarım saat sessiz ve nefes
siz oda minderinin üzerinde kıv -
rıldım kaldım, üst üste iki üç kah
ve içtim. Hizmetçi bile: 

- Hanımefendi ne kadar çok 
kah\'e içiyorsunuz? .. 

Diye cevap verdim. Ve .. belli i
yamıyordu. Ona: 

- Çok kahve içiyorum, çünkü 
çok sıcak. Harareti kesermiş. Hem 
biraz da yorgunum .. 

Diye cevap verdim. Ve .. Belli i
d i ki, epey zamandır: 

- İdarei maslahat .. 
Dedikleri kabilden de olsa kendi 

mi yalan söylemiye alıştırıyor, he

le Salih'e karşı tam yalancı oluyor, 
karakterimden, benliğimden kay
bcdivordum. 

bu kış sonunda m·demde mii hi§ 
ağrılar, sancılar başladı. Dok -
torlara muayene edild•m. Bir çok 
paralar sarfettim. Neticede an
l~!dı ki, benim, iki sencdcn
beri yemek yedigıın lokantaı n 
yağları fena, bozuk t:e pis bir 
şeymiş .. Binaenaleyh midemi alt 
üst etmiş .. 

Hastalığımı tedavi ettirmek 
için ta Viyanaya gittim. Dönü~
te, artık o lokantada yemek ye
miyorum. Fakat, o lokanta ayni 
yağı kullanmakta devam edi -
yor. Ve bir çok vatand<!.§lar da o
rada yemek yemekte devam edi
yorlar. 

Halkın yemek yediği !stanbul 
lokantalannın yüzde 90 ı pis, 
gayri sıhhi, bozuk yağlıdır ve bu 
lokantalar, İstanbulluların mi -
desine her türlü 1icıstalığı aşılı -
yorlar.. bu lokantalara ani stı

Tette baskın yapıp teftiş, mura
kabe etmeli .. Yemekleri, yağlan 
tahlil ettirnıeli .. 
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.lngiliz Hariciye nezaretinin 
esrarengiz şefleri 

'[ H 1 K ~Yz~ Bak• 

.._ ... . -ik_i_ç_i_ç_ek-b-ir-böcek 

Bütün aleme meçhul olan gizli dosyaların içinde, , 
hangi devletlerin mukadderat ferf!lam var 7. 

.ı 
~ 

Londrada Taymis nehrihinin görünüşü.. Bahçede oturan kızlar 

1 Versay muahe- ı 
desini yapan meç 
hul şef öldü.. Fa· 
kat. Versayın, on 
maseşefinin kale
minden çıktığını 
kimsebifmiyor~du. 

i n giliz siyaseti.. 
Bütün diinyayı alfık;:ıd:ır eden 

bu mevzu üzerinde söz söylcmiyen 
ve bunun neden ibaret olduğunu 
merak etmiyen yoktur. 

Hele düny:ı siyasetini ellerinde 
tutan İngiltere siyasilt!ri hepimiz 
için çok meraklı bir mevzudur. 

Bu yalnız bizim memlekette de
ğil, bütün dünyad<ı da böyledir. 

İşte bunu düşünen bir Avrupalı 
gazeteci, üzerinde güneşin batma
dığı imparatorluğun hariciye neza
retine giderek tetkikat yapm1ş ve 
gördüklerini yazmıştı. 

Bu muharrir diyor ki: 
dünyayı parmağı üze

rinde oynatan mesela bugünün bü

yük İngiliz polıtikac1sı Mıster E
dcn'in nasll çalıştığım hcpimız me
rak ediyoruz. 

Fakat bunu o kadar düşi.ınmcğe 
lüzum yoktur. Çünkü İngiltere ha
riciyesi, dünyanın hiç bir harici -
yesi gibi çalışmaz ve onun başındaki 
adam da dünyanın diğer hariciye 
nazırları gibi ctüdlerle vakit ge
çirmez. 

Bundan başka İngıltere Hariciye 
Nazırının maiyetinde başka memle
lerle mukayese edilecek derecede 
hariciye memuru da yoktur. 

Mesela 6 milyon nüfuslu bir mem
leketin hariciye kadrosu 2000 me
murdan az değildir. 

-Fakat dünyanın yarı nüfusuna 
yakın hakimiyeti elinde bulundu -
ran İngilterenin ise harıciye me -
muru yalnız 70 tam~dır. 

Rakama dikkat edmiz. 
Belki inanmıyacaksınız, amma, 

bu hakikattir. 

İngiltcrenin harıcıye teşkılatı di· 
ğı·r dünya memleketlerine hiç ben
zemez. 

IIcr memlekette harıciye teşkila
tı muayyen şubelerden ibarettir. 
Hemen hemen de bütün dünya mil
lctlerinm bu tcşkıtatıaynıdır. 

F'akat İngiHercdt-ki hancı e teş
kılfıtı büsbütün ayrıdır. Burada her 
memleket ıçin ayrılmış bır çok ma
salar vardır. Bu masaların başında 
bir şef ile ıki, üç katip bulunur. 

Almnnyc.ı, Fr:ınsa. İtalya, Asya 
memleketleri, kolonıler... ilh gibi 
muhtelıf meselelerle uğraşan ma
sanın başındakı şef o memlekete aıt 
bülün meseleleri takip ve ıntaç e
den yegane sıyasi adamdır. 

İngillerc, mesela İtalya siyaseti 
hakkında bir noktai nazar derme -
yan edecek olsa, bunu söylıyecck o
lan adam o ma::;anın şefidir. 

Hariciye Nazırı böyle bir mesele 
Y.ar::;ısında dNhal masanın şefini ça
ğırır ve ona, istc•nilcn valıyeti söy
ler. O da eski t.ırihi vaziyetlerı tes
bit ederek rapoı unu hazırlar. Bu 
raporu haricıye nazırı koltuğuna 

alarak istediği malumatı tophr ve 
bunların içinden söylemek ist€di
ğini bulur, çtkarır. 

Fakat hakıkatte ikinci planda rol 
alan masa şefidir. Masa şefleri ev
vela katip olarak harıciyc dairesi
ne gir<>r, nihayet yüksele yüksele 
masa şefi olur. 

İngiliz hahriciyesinde garip bir 

söz vardır. Derler ki: 
- Bir adam, bir hariciyeci, n;ı;m 

Edebi Roman No : 5 3 

Zekeriyya Sofrası 
Ydzan :AKA Gündüz 

salonun hazır olduğunu haber ver

diler. 
Bu sefer başka koridorlardan .ge-

çerek değirmi bir salona girdik. Bu 

5alon her halde binanın bir köşe -
sinde olacak. Nasıl anlatayım? Bir 
sirk kadar büyük ve değirmi. Or
tasında sirkin pisti kadar geniş bir 

havuz. Salonun çevresi üstünde bi
rer kemerli kapı ile girilen başka 

değırmi, küçük odalar. Bunlar, içi
ne ancak dört kişilik birer masa sı
ğabilir. Hıepsi oryantal döşeli ve her 

birinin rengi başka. Kapıları tıpkı 
havlet kapıları gibi tokmaklı. Fa· 
kat tabii oymalı, işlemeli. Havuzun 
ortasında, tavana kadar yükselemi
)'en somaki direk üstünde ha -
vuza sarkan bronz fenerler. Soma
ki direğin su ile bitiştiği yerde bir 
kaç mermer sedir, intizamsız ko • 

nulmuş gibi. Suyun derinliği bazı 
yerde bir metre kadar, bazı yerde 
bir karış. Bu su ağır havaya ince 
bir serinlik veriyor. 

Havuzun etrafına başka başka üç 
sofra kurulmuş. Biri kadife yastık
lı, ipek minderli, yerden yapma 
oryantal bir sofra. Sedefli iskemle

nin üstünde işlemeli sini. Üstünde 
bir çok kadehler ve yemişler. Ote
ki de öyle fakat kadehler yerine çu-

buklar, nargileler, sigaralar dolu. 
Üçüncü sofra tam garplı. Bütün ta

kımlar bizote kristal. Bu sofrada on 
iki kişilik bir hazırlık var. Dikkat 
ettiğimi anlıyan kontes: 

- Emir, dedi. Bu gece sizin şere· 
finize gayet hususi bir eğlenti ter
tip ettirdi. 

Hemen sordum: 
- Başka davetliler de mi var? 

olur .. başvekil.. fakat kolay k 1 ı y 

masa şefi olamaz. 
Çünkü masa şefi olmak için uzun 

seneler politika işlerile uğraşmak 

ve hayatını o masada çürütmek la
zımdır. 

Buraya girerken pek az maaş alan 
İngiltere hariciye memuru, daha 
doğrusu masa memuru yavaş yavaş 
fazla maaş alır ve yılda 5000 İngi -
1iz lirasına kadar yükselır. Harici
ye Nazırı olan zat da aşağı yukarı 
bu nisbette maaş alır. Yalnız onun 
makam tahsisatı olduğu için bu ra· 
kam biraz yükselir. 

Masa memuru ve şefleri çok ke -
tumdur. Kat'iyyen yanındakine e
tüdde bulunduğu mselele hakkın

da söz söylemez. Mesela geçen -

!erde ölen Almanya masa şefi ... 
Bu zat hayatında o kadar az söz söy
lemiye alışmıştır ki, evinde bile 
çok zaman bir kaç saat içinde (e

vet), (hayır) dan başka bir şey söy
lemezdi. 

Bu zatın ölümü münasebetile neş
redilen bir makalede de şöyle söyle 
niyordu: 

"- İkinci plandaki hakiki politi-

kac.ı kimdir? biliyor musunuz. İşte 
bu zat geçenlerde ölen Almanya 
masası şefidir. Bu zat Versay mua
hedesini hazırlamıştır. 

Bütün Alman - Fransız mesele

rindeki İngiliz noktai nazarını bu 
zat hazırlamıştır. Nihayet bütün 
harp ve harpten sonraki bütün sulh 
i~ini bu zat idare etmiştir. 
FiJhakika görünürde birçok hari

ciye adamları vardır. Fakat bun 
!ara asıl kuvveti veren işte bu şcfl 

İngilterenin Hariciyesini başka 
memleketlerde temsil eden elçiler 
de ilk derslerini bu masalarda alır
lar. Burada mah1mat sahibi olduk
tn n sonra ihtisas peyda ettikleri 

- Evet. Fakat üç kişi. Umumi 
müfettiş son ekselans dö Kornblan, 

baş müddeiumumi son ekselans 
Lenjust, ve onların misafiri harbi

umumi cephelerinde ordulariyle 
muzaffer harpler yapan meşhur 

Portekiz kumandanı Mareşal Pata
ta. Aziz hemşerim Patata Şarktan 

dönerken bir kaç gün için buraya 
misafir oldu. Bir de baş müddeiu
muminin arkadaşı Madam Meri 
Bil. 

- Bu adam karısı mı?. 

- Şimdilik öyle sayılabilir. 
- Yani metresi? 
- Kimsenin hususi işlerine ka -

rışmam. Diğer misafirler bizden ol
dukları için .. 

Havuzlu salonun büyük kapısı 
açıldı Kırmızı şah-arlı, cepkenleri 
sırmalı kara uşaklar yerlere kadar 
eğildiler En önde, yolu gösteren 
jestlerle Emir. Arkasında kadınlı 

erkekli sekiz on kişi. Kontes fısıl
dadı: 

- İlerliyelim. 
Bir kaç adım attık .. Kontes birer 

birer tanıtıyordu: 

--------------------·· Hariciye nazı
rı, başvekil ol
mak kolay .. fa
k at, Hariciye
de bir masa şe
fi olmak pek 
kolay değil.. r 

-----------------~ 

l'ı..karıda ıimdi ki Baıvekil Ç 
berlo9n, h arici9e nazırı Ed .. 
Arcığrda, eski 13a~vekil Baldvin 

memleketlere gönderilirler. Bunlar 
içinde tanınmış elçiler pek azdır. 

- Dünyanın en şen, en nefis ka
dını, Madam Meri Bil. 

Üstünde gül kurusu bir tuvalet. 
Boynunda iri taneli bir sıra inci 
gerdanlık. Parmakları pırlanta, 

zümrüt, yakut. dolu. İnce uzun bir 
kadın. Çok makyajlı. Halbuki gü
zel, makyaj niçin? Madam gülerek 
elini uzatırken kontes beni göste -
rerek: 

- Şaıkın bir pırlantası: Madam 
Fatma Abdülfettah paşa. Saray ve
zirinin torunu ve Prenses Ayşe 

Nurullahın hemşiresi. 

Az kalsın ağzım bir karış açıla
caktı. Bu sayıp döktükleri ben de
ğilil'l1. Fakat Kontes bana öyle 
tatlı ve işleyici bir gözle baktı ki, 
ses çıkartamadım, yanlışınız var, 
ben sadece Matmazel Mavişim! Di
yemedim. Anladım ki, ev sahipJeri 
bana bu şatafatlı sıfatları vermek
le yüksek miso:ıfirlerine kurum sat
mak istiyor1 

- Son ek.7',; ans Mösyö dö Korn
blon! 
• Tek gözlüklü, çıplak kafalı, siyah 
pantolon üstüne beyaz simokinli, 
kısa boylu, yus yuvarlak bır adam. 

- Eğer beni karım sorarsa mü
.asaya gitti dersiniz. Ben yazı

haneye gelmiyeceğim. 
Osman Avni telefonla bütün me

seleyi hallettiğine kanaat getir -
mişti. 

Karısı Belma, Osman Avniyi çok 
kıskanıyordu. 

Günde bir kaç kere yazıhaneye 
telefon edip kocasının hatırını so
ruyor ve telefonla buseler gönde -
riyordu. 

Bunun sık sık tekerrürü Osman 
Avniyi çok memnun ediyor ve göğ
sünü kabartıyordu. 

Serveti kadar, karısının sadaka • 
tine inandığını gururla eşe dosta 
söylemekten de kendini alamıyordu. 
Hele, zavallı denecek bir kaç ar -
kadaşı vardı ki, karıları tarnfından 
aldatılıyorlardı. Kansının güzelli -
ği de dillere destan olmuştu. Sülün 
gibi bir boy, mavi gözler .. sarı saç
lar ve inci tanelerinden parlak 
muntazam dişler. 

••* 
Osman Avni Büyükadaya giden 

vapurda mütemadiyen karısını dü
şünüyordu. 

- Keşke onunla beraber olsay
dım... diyordu. 

Adaya g('ldi. Büyükotellerden bi
rine gitti. Öğle yemeğini yerken ya
nındaki masada da esmer bir bayan 
vardı. 

Esmerlere büyük bir zaafı olan 
Osman Avni, Belmayı ne çabuk 
unutuvermişti!.. Kalbi heyecanla 
çarpıyordu. 

Bu esmer kadınla konuşabil -
rnek için gözlerinde masum ihtiras
lar hasıl oluyor, fakat, esmer ba
yan hiç oralı bile dı?ğil. 
Yemeğini yedi. Kadının gözlerini 

çekebilmek ihtiyaeırıı karşılamak 

için yegane şey, garsonu çağırıp, 

yemek parasını verirken, cüzda -
nmdaki yüzlerce lirayı meydana çı
karmaktı. 

Bu esnada, esmer bayanın basası 
üstündeki gazetelerini rüzgar uçur
muştu. Osman Avni derhal yerin -
den fırladı ve yere düşen gazeteleri 
bayana verdi. 

Garson geldiği vakit Osmanın 

şu sözleri duyuldu: 
Bayan ile benim hesabımı 

yap. 

**"' 
Esmer bayan ile konuşmaya baş

ladığı dakikadan ıtibarcn, damarla
rındaki kanı kızışan Osman Avni 
gönül ve ihtiras heyecanlarile a
deta gençleşmişti. 

- Zenginim, ailem hiç hoşuma 

Elimi öptü ve avucundan bırakma
dan bir hamlede bir sürü tatlı laf
lar söyledi. 

Sonra kendisi tanıttı: 
- Şer madam! Müsaade ediniz, 

size tanıtmakla bahtiyar olayım: 

Harbiumumi kahramanlarından, şe
refli misafirimiz Mareşal Patata! 

Esmer, karakuru, uzun boylu bir 
adam. Göğsü baştan başa çeşitli ni
şan kordelfilarile donanmış. Saçları 
kaşları, kirpikleri, bizim Kadıköyü
nün meşhur gazete satıcısı Suavi 
gibi ipek beyazı. İnsana çipil çipil 
bakıyor. Mareşalın da parmakları 
Madam Meri Bil gibi yüzükler le do-
1 u. Komik yapılı bir tiyatro mare
şalma benziyor. Daha doğrusu Pat.. 
Pataşonun canlısı. Gülmemek için 
dudağımı ısırdım. 

Baş müddeiumumi son ekselans 
Lenjuste gelince, bu. ufak tefek 
sarıca benizli, Hind fakirlerine ben
ziyordu. Kara gözleri fıldır fıldır. 
O da beyaz simokin giyinmiş. Sı -
cak iklimlerin modası olacak. 
Aramızda esmer, beyaz, zayıf, 

şişman bir kaç güzel, kadın daha 
var. He si de z.en i t · 

· tiyorıı gitmiyor. Onu b•Jşamak ıs ·ı 
Boşamak için bir ~ok sebepler a~ 
yorum, bir türlü bulamıyorUJTl· 
le beni aldattığını bir öğrensem, 
ştln ile hemen birleştireceğiJll·. 

Plaja geldiler. Esmer bayan. 
- isminiz? dedi. 
Osman Avni yalandan: 
- Şevket HUsnü, mühendis. d 
Kumlarda başbaşa yatıyorlar 

Esmer kadın bugünkü şansıııd~ 
·nı 

bahsettikten sonra Osman Avnı 
kalbini buran bir şeyler söyledi: 

- Bugün sarısın bir arkadaşı 1 

, d Il 
la Adada buJuşac~ktık.. Ne_: d 
gelmedi. Hem şaştıgım bır nokt 
sevgilim de gelmedi. 
Kadın söziinü tamamladı: 
- Arkadasımın l:ocası çok ıen 

ginmis. Koc~sına kıskançlıkla 5 a 
ver gibi görünen gü1.cl kadın, akr 
bamdan bir genele komı;uyoı ,·e 
gence mütemadiyen kocasından sı 
dırdığı paraları yediriyor. 

Osman Avninin ayağı suya e~ 
miş gibi yü?.ü buruştu. Tarif edı 
len kadın, kımsı Belma idi. d' 
Beıma her vakit, gençleri sevın: . .ı. 
ğini, anc::ık Osman Avniyi sevaı 
ğini her sosyetede söylüyordu. 

*•·t 

Deni~e girdiler, sandalla geıdi " 
ler. Plajda çok hoş vakit geçirdiler. 

pa
Adadan ayrılırlarken, esmer 

yan: .. 
- Mühendis Bay Şevket Hüsnu, 

dedi, ben Kadıköyde oturuyoruJTl· 
Kartımı buyurunuz. Sizi, haftaya 
çayımızda beklerim, dec.li. 

1 Osman Avni kartı memnuniyete 
aldı ve cebine koydu. 
Yaşlı olmasına rağmen, kadınla

rın kendine gönülden iltifat etrne-
lerine bir türlü akıl erdirenüyor· 
du. Ne gençler vardı? Evde karısı 
Belma, kendi için çıldırıyor. 1 

Bu yeni tanıştığı güzel esmer }{a· 
dın, onun havasını teneffüs etı:ne~ 
istiyor ki, ilk tanışmada büyük b~r 
cesaretle evindeki çaya davet edl
yor. 

*** 
Osman A vn ievc geldi. 
Belma, bahçedeydi. Antredeki rna 

sanın üstünde bir mektup gördÜ· 
Mektup, müşterek isimle yazılı ol
duğundan okudu. Fakat okudukÇ3 

eli ayağı titreyen Osman A voi ncr
deyse düşüp bayılacaktı. 
Kardeşim Belma, 
Geçen çarşamba sizi Büyükad~· 

da . .. otelinde bekledim. aeımedı-
niz, canım sıkıldı. Fakat, bereJ<et 
versin, imdadıma yaşlı, zengin mü• 

(Devamı yl!dinci sayfada) 

vuz başında ve ayakta konuşulu ' 
yor. 

Azametli ev sahibinin misafirle
re karşı takındığı tavra şaştım. IIaJl 
dise yerlere yuvarlanacak. Meşhut 
Rigoletto bundan daha çok az dal
kavuk. Erkek misafirler de ona kar· 
şı kurumlu. Adeta hiçe sayıyor ı~r-
Olabilir. Şunu düşündüm: Bir~
let son ferdine kadar parçalanma 

1
' 

ölmeli, yok olmalı, fakat müstern· 
leke adamı olmamalı. Bir vatan 
müstemleke olacağına yerin dibine 
batsın! 

Gerek misafirlerin, gerek uşak-
ların arasında bir telaş ol.du. !~ 
sahibinin karısı lıltfen teşrıf c . 

• v .k. zencı 
yorlarmış. lki koltuguna ı ı 

kızı girmiş bir hilkat garibesi t~ 
pallıya topallıya -girdi değil- ge~a 
rildi. Cüce ile kısanın arasın~ 
bir boy. Alabildiğine şişman. Gö~;. 

. • .. \'U" 
sünden kasıklarma doğru ıkı bu. 
torba sarkıyor. Çok sürmeli göıl~
rinin altında muşmula burun. ~.1.1· 

·· "klU -yük bir ağız ve yarım el buyu el· 
ğf.irıdc dudaklar. Elmas, eırnas, 
mas . .:;1.ezik, bilezik, bilezik ... o:r) 



& - S O N T E L G R A F - 11 Temmuz 1937 

ar! " ıztaşı,, nın Kc§lcdlon=11 v~ ~~yt©ı1n1 
n geçtiniz mi ? d __ ....,,...... 

Fa 
[ 

ahv"elerin'n fokurdayan nargile
r· 1er'ne şimdi, cıvıldaşan genç kızlar 

Bu iki mahluk 
arasında gizli 
bir akrabalık 
varmıdır? Ka
dın şeytan koy
nunda doğarbii-

i r 
......_.: 

Q yıllnıda Fatıh, İstanbulun en 
ucuz bır ycrıydı. llem öyle u

cu;: bır pazar ki, insan hayretten 
k ndıni alamazdı . .Mesela etin ok
ka. ı her verde 5-6 kuruşa satıldığı 
h.:ıldc, Fa~ıhtc muhakkak 3-_ kuru
şa alırdınız. 

Pa.car verı geçıldikten sunra, ke
llıerirı ilcrisind(•ki meydanlıkta a
g:ı<'ların ycşıl golgelcrinde sıra sı-
1 a knhv<>ler vardı. Müdavimleri 
dr-1· iam.lar, bıyıklan sünneti seniye 
tarifatınco. kesilmiş yobazlar, cta
kbcı u!Um efendiler.-, kör, topal 
dilenciler, kayyumlar, müezzinler, 
imamlar, entarili, hırkalı, takkeli 
tı1ütekaıtlerden ibaretti. Bunlar çok 
0ksürürlcr, :fazla burun silerler, ve 
ll'ıüt<?madiyen kadınların mübaHit
sııJığından, açık saçık gezdiklerin
den şikayet ederler: 

- Şeriat kalmadı! 
Diye ahüzar ederlerdi. 
Burada en geri fikirler ileri sü

tülür, bir ailenin namusu bir sakız 
gibi ıığızlarda gevelenir, falanın 
kızının, iillının karıSlnın, falancn 
Ve fılanca ile seviştiklerinden, ço
cuk düşürdüğünden en kabıı lisan
la bahsolunurdu. 

'Bazıları, afaki söze bayılır, elinde 
tesbıh, başındıı takke, sırtında beyaz 
entari, c;ıplak ayaklarilc, kahvenin 
btr köşesine bağdaş kurarak, bir ta
taftan bol köpüklü, kokulu ve lez
i"..etJi bakır kahve cezvcsini şapırda
ta, şapırdata, gözlerini zevkinden 
bayıltarak içerken, bir taraftan da 

tkaşık düşmanh nın pişirdiği pat
lıcan dolmasının lezzetini anlata 
<ınlata bitiremezdi. 

liele bayram günleri, bilhassa 
caıniin arka avlusu, bir mahşer ye
tind n farksız olurdu. 

Bekçi babanın: 
Bu sabaJıın ayazına 
Kalkın Hakkın niyazına, 
Abdest alın ey komşular, 
Buyurun bayram namazına! 

l'hanisini okuyarak, müminleri 
kaldırırken, çocuklar da sevinçle ya
taıtıarından fırlayarak, yeni elbi • 
Selerfni giyerler, mutad el öpmelet• 1nden sonra soluğu bayram. yer • 
le · ttnde alırlardı. 

Ecel beşiği, dönme dolap, beygir, 
ltıerkc>~, araba alemi, çocukları ak
Şallla kadar meşgul ederdi. 

l\fütevekkil munis, hörgüçlü kö
~i.ireü develeri, meydanın en canlı 
flUsJeriydi. Ne tatlı bakışları, ne in
sana yakın tavırları vardı bu hay
vanı arın ... 

nün buraları, Fatihin, Şehzade 
tall'liinin etrafını dolaŞJrken, Jın:> 
eski Fatihi hatırladım. Eski Fatih 

....., 

çocukları güzürnun önüne g.:.-. 
hep ... 

Eskı Fatıh çocukları, Fatih ve 
Şehzade camiının avlularında uzun 
eşek, birbırbır, topaç, çatal matal, 
köşe kapmaca, esir almaca, pişti, 
uçtu uçtu, kaydırak, kör ebe oynar
lardı. Bugünküler ise, top oynu -
yorlar. 

Buralarda, genç kızlara rastla -
mak mümkün müydü? Hele onlara 
sorgu s<Jrmak, istikbal hakkında fi
kirlerini istimzaç etmek maazallah 
küfürlerin en eşnaı sayılırdt. 

Halbuki, dün önümde yürüyen, 
defterkri elinde bir sürü genç kıza 
rastladım. Aralarında konuşuyor -
!ardı, kuşlar gibi cıvıldaşıyorlardı. 
Yanlarına sokuldum, sordum: 

- Hayatta ne olmak istiyorsu -
nuz? 

Dört beş ses birden cevap ver -
di: 

- Ben kımyager olacağım. 
- Ben avukat! 
- Ben kaptan! 
- Ben de makinist! 
- Ben tayyareci! 
Göz bebeklerinde beliren adsız 

bir ışıktan C('sarct alarak soruyo -
rum: 

- O kadar mı? 
Yanakları hafif hafif kızarıyor, 

yine hepsi birden cevap veriyor: 
- O kadar! 
Dikkat ediyorum, bizim mesleğe 

heves eden kimse yok. Anlıyorum 

ki, bu işin nankör bir meslek ol
duğunu onlar da takdir etmişler!.. 
Maamafih, bu cıvıl cıvıl, baştan ba
şa hayat, şetaret, neş'e ve ümit o
lan genç kızlara soruyorum: 

- Gazeteci olmıık istemiyor mu
sunuz? .. 

Hepsi birden önüne baktı. Sanki 
murakabeye varmış gibiydiler. Ce

vap vermek için, lahutt irşat 

bekleyen dervişler gibi düşünüyor
! ardı. 

var ... 
-· -·-

iza ns imparato-
runun baldızının 
yüzüne, günahım 
haykıran Kıztaşı .. ------
Eski Fatih kay
yum yetiştirirdi, 
şimdiki çocuklar 
tayyareci olmak 
istiyorlar. __________ , ___________ ._. 

Nihayet içlerinden biri -omuzla
rına sarkan başındaki eflatun men
dilin altından fışkırmış kumral saç
larının çerçevelediği lacivert göz ·
leri alevlenen bir genç- vahye nail 
olmuş gıbi, dudaklnrı müstehzi bır 
gülüşle büküldü: 

- Sonsuz bir meslek o! .. Sefa 
Jete uğramak içın mi gazctı::ci ola-
cağız! 

••• 
istanbulun h<:r köşcsind<• olduğu 

yürveolgunlaşır 

-----------------------Kadının erkek hayatın-
da oynadığı rol ne

' dir?. Kadın erkeği 
· nasıl kandırır?. 
L----------------K adın ve şeytan .. bu iki kelime 

çok defa, böyle yan yana, kul
lanılır .. Adem ile Havvayı cennet
ten kovduran meyvai memnua hi
kayesinde de Ademi orada kan -
dıran kuvvetin şeytan olduğu söy
k·nir .. Fakat, bu şeytan bizzat Hav
va mıdır? .. Yani, Havva şeytan kı
lığına girmiş bir kadın mıdır, bu
rası belli değil.. Fakat, Ademin cen
netten kovulmasına sebep, Havva 
olduğu da söylenir .. 

Bir söz vardır: Kadın, ~ytanın 
koynunda doğar, beslenir ve büyür .• 
veya olgunlaşır .. Son gelen İngi -
liz mecmuaları, kadınla şeytan ara
sındaki ezeli ve ebedi münasebetleri 
anlatan, izah eden yeni filmler çe
kildiğini haber ''eriyorlar.. ve 
şeytan kılığına girmiş bır takım fi
güranların kucağında, kadın resim
leri neşrediyorlar. 

Filvaki, kadın, bir şeytan gibi çok 
gibi, Fatihte de bir cfsıınc abidesi ciefa erkekleri kandırabiliyor. Fa-

vardır: Kıztaşı! kat, bu kandırılış acaba erkeğm 
Bilmem buranın eski halini bilir 

mutlaka bir güzel kadına boyun mısiniz"~ Fatıh yangınından eV\•el, 
eğmek isteyişinden, kandırılmak ih-

1 Kıztaşı çok kalabalık hir semtti. tiyacından mıdır? Yani bile bile 
Sarıkları dört beş okk<ı gelen iri Hides midir? Bi? söz daha vardır ki, 
göbekli mollalar, ilmiye sınıfının hepimizbiliriz: Kadının fendi, er-
ileri gelenleri hep burada oturur- kcği yendi .. 

!ardı. Yeşil kafesli pencerelerden, Kadın, muhakkak ki, kuvvetli bir 
beyaz başörtülü kadınlann gölge- mahluktur. Hiç bir tesir, hiç bir 
leri çamurlu sokaklarda akisler ya- kuvvet ve hakimiyet önünde eğil-
şatırken, ayağı takunyalı, elleri kı- miyen nice erkek başları, bir gü -
nah küçük kızlarla, burnundan sı- zel kadının şuh ve çapkın bakışları Kadın ~egtanrn ko;qnunJa doğar, IJe<;fenfr w olgı;rıtnı,, 

.. an sümükleri dilıle vaJayan küçük cazıp dişi mahllıka, bütün kalple-
,,. J kıırşısında teslim olmuştur. Tarih-çocukların bağt,şmaları, mahalle- rini, vücutlerini, !;ervet ve mevkile-

te bunun misalleri çoktur. 
lere sürükleyebilir. Böyle kadınla

ra korkunç ve tehlikeli kadın, dernin uhrevi scssizlig-ini noktalardı. rini kaptırmışlardır. 
O halde, böyle en kuvvetli erkek 

Bir yirmi, otuz yıl evvelki Kız- iradelerini sıfıra indiren kadında, Kadın i~n varını, yoğunu feda e- Fakat şunu da unutmayın ki, bir 
taşını hatırlarsanız bir kere, bir de den, hatta aklını oynatan insanlar 1 .. .. d h d n· . k şeyt<ından bir parça aramak, hiç ata ar sozu a a var ır: ışı uş 

ler. 

Şimdiki Kıztaı::ı semtini gidip gö- az mıdır? Harikulade nefis, cazibe-
'$ de yanlış bir düşünüş değildir. k yuva yapar, derler. Hulasa dün-rünüz. Eg· er buralarla aşinalığınız li, genç, gfüel ve kıvrak bir adın, 

Kadına mağlup olmıyacagyım di yada her şeyi kadın yapar. Bütün eski ise, şimdıki halini muhakkak .., ' - ayni zamanda bir tehlikedir. 
yen nice erkekler görülmüştür ki, E b k k h h ·· hadiS<!lerin sebepleri, seyri ve inki-yadırgıyacaksınız. v, ar , oca , an, arman son-

Hani 0 biribirinc girmiş ahşap, bir gün, hiç haberleri yokken, bu dürebilir. Bir insanın hayatının sey-ı şafında bir çok uzak, yakın, kadın 
cumbalı, boyalı, boyasız, kafesli ezeli sihir ve füsun kaynağı olan rini değiştirebilir. İnsanı felaket - parmakları vardn·. 

~~ıre~iii~:ı~ed:u o b~~::~~:i~.ed~~~i;:şl •• u .................................................. m .................. : ........... H ............... a .......... b .......... e ... """"ş' ......... , ..... ,: .. , ..... e ........... r ........ ı;"n ............... d ........... ,= .. n"""'""ı; ....... V ....... uıe ... .... 
tui~~;,~::~:.~.:~~~~::'. . ~:':.7 ~:ı ~ ş~:~,:~~~t~ :,,~ • • • 
kı:.

1

~:~~r~~:·;,'m~~zli~~~n~:p:::!~; 1 halk meQ~~% mu. de• kıhsesı ayrıhyo 
bir tılısımdır. Taşın üstünde genç · 

;Yı;:E;:~~~?:~~~;~~~~;~ş Mısır kilisese ve P~trikhanesinden aynlınca ne olacak ? 
dır. Kız öldüğü zaman mermerden 
bir tabuta koyarak, direğin üstüne 
yerleştirmişler. Yılan, karınca ü
şüşmesin, tırmanmasın diye ... Bu 
taş esasen tılsımlı imiş ... Bundan 
başka genç kızların namusunu ko
ruman, bunun için de tılısımı vardı. 

Kostantin zamanında bu taşın ö
nünden geçen genç bir kız eğer ah
lakını muhafaıa etmemiş ise, Kız -
taşı bir ses çıkarır, onun ayıbını yü
züne vururmuş! 

Bu taşın başında, Şarl Dil, 450-456 
da icrayı saltanat eden imparator 
Marseye'nin, oturur vaziyette bir 
resmi olduğunu yazıyor. Bir riva
yete göre de asıl Kıztaşı bu değil-

(Devamı 6 ncı tagfamızda) 

ı• talyanlar Habeşistandaki ma -
denleri işleterek zengin olma

yı düşünürken altı senelik bir de 
program hazırlamışlardı. Bu prog· 
ramı geçen gün İtalyan kabinesi ar
tık tasdik etti, tatbikata geçilecek
tir. Evvela söylemeli ki, bu altı se
nede yuvarlak bir hesapla 12 mil -
yar liret para sarfedilmesi zarurt 
görülmektedir. 

Altı senede bu 12 milyar liretin 
ne kadarı nerelere ve niçin sarfe-

dileceğini gösteren rakamlar da 
neşredilmiştir. cSon Telgraf• oku· 

yucularına biraz bu rakamlardan 
bahsedelim: 

Yollar için 7 milyar 730 milyon 
liret, Asab ile Mogadisk limanları 
için 670 milyon, Somalideki nehri 

tanzim, sulak cetvelleri açmak 
için 300 milyon, hıfzıssıhha işleri 
için 550 milyon, madenler için 100 
milyon, hükumet konaklan, me -
murlara ev ve saire için 1 milyar, 
982 milyon, müstemleke işleri için 

200 milyon, telefon ve telsiz tel -

graf tesisatına 60 milyon, kışla, is. 
tihkam gibi askeri inşaata 493 mil
yon liret. 
Eğer bu rakamları üşenmeden 

toplarsanız 11 milyar, 995 milyon, 
900 liret ettiğini göreceksiniz. 

Cami aolnııınclcı 09nıgan çoculcıa, 

İtalyan gazetelerinin dediğine f 
bakılırsa bu pı·ogram yalnız altı ı 
sene içindir. Ondan sonra başka şey
ler yapılacak, başka paralar sarfe-

Bir Habe~ cmlzadfıl kilisede dini merasim esnasında 

dilecektir. Hatta o kadar ki, yine 

1 

bu gibi işleri için bütün bir neslin 
İtalyan matbuatı imparatorluğun (DeCJamı 6 ncı ıaq/ada) 
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I 
: 11 Yazan : M . S iHe yman Ç apan 

Tercemc "e iktibt.• hakkı oıahfuzdu.r 

Abdülhamidin atiyesi : ( 10,000) 
lira hakkı sükuti 

Dahiliye Nazırı Hakkı Bey dediki: "Yazıları
nız pek şiddetli oluyor. Böyle devam edecek 

olursanız 'b ~a türlü hareket edeceğim!,, ·-
Sokak adeta bir muharebe m ;

d.lnına döndü. Kınlan kafanın, pat
layan gözün haddı hesabı yoktu. 

Mahalle heyecan içindeydi. Ev -
!erden kafesler sürülmüş, beyaz bııJ 
örtülü kadın başları, olandan biten
den bihaber, etrafı seyrediyorlar, 
yalınayak sokağa fırlayan çocukla
rın yaygaraları, çığlıkları: 

- Yangın var! 
- Can kurtaran yok mu? 
SeslPrine karısıyor, etrafta son

suı akisler bırakıyordu. 

Bu gürültüye ne bir polis, ne bir 
jandarma gelmişti. J\Iatbaai askeri
yed~ bulunan askerler müdahale 
etmemiş ol<alardı, arbede ve hü -
cum s1bahlara kadar de.-am ede -
cek, belki ıle -e,ki bir tabirle- kan 
gövdeyi götürecekti. 

Bu, (İttil1at ve Terak1<i) nin yap
tığı ilk ~ücumdu. Cemiyet bu ha
reketile demek istiyordu ki, Tür -
kiyede kendisile boy ölçüşme · 
kalkacak, ona şirk koşacak bir ba 
ka cemiyelın hayat hakkı yoktu. 
Bir başka fırkaya siyasi sahalarda 
mevcudi Yet göstermesine müsaade 
edilemez! Buna teşebblis edecek -
!erin akıbetleri tehlikelidir. 

İlk ihtar: 

Cemiyet merkezini taşlamak, 
camlarını kırmaktır Bu ilitarın te
siri görulmezse, o zaman daha baş
ka çarelere baş vurmak, tevessül 
etmek tabiidir. 

Halbuki, (İttihat ve Terakki) bu 
ynptırdığ, baskınla büyük bir ha
taya düştiığünü anfamamıştı. Bu 
münasebetsiz harekctile bir ço~c 

kimseleri gücendirdi. Halk arasın
da fena d~dikodulara sebebiyet ver
di. 

Gızli !r.fialini (Fedakaronı Mil -

tahkik ve tetkik bütün hakikati, 
(Fedakuranı Millet cemiyeti) bina
sının (İttıhat ve Terakki) nin tas
vip ve emrile taşlandığını meydana 
çıkaracaktı. Bunun içindir ki, fır

kanın, Bulgar komitecilerinin dağ 
başlarında takip ettikleri tehdit ve 
ölüm siyasetini, İstanbulda da ta
kip ve terviç taraftarı olan ileri 

gelenler, - bilhassa doktor Nazımla· 
Bahaeddin Şakir - tahkikatın tami
kine mani oluyorlar ve bunun için 
bütün kuvvetlerini sarfediyorlardı. 

(Hukuku Umumiye) çıktığı za
man bir cemiyetin, bir teşekkülün 
(organ) olhrak değil, müsta -
kil bir fikir ve murakabe gazetesi 
olarak çıkmıştı. Fakat Necip Nadir 
Beyin Fedakiıranı Millet cemiyeti 
mücssislerinden olması, efk3.rı -
umumiyetle cemiyetin organı his
sini uyandırmıştı. Halbuki, gaze -

Hukakıı Umumiye başmuhaırirı 

N•cip N adir. /O ra m anki " " bu
gün kıl ruimleri/ 

1 tenin cemiyetle ufak bir alakası 
bile yoktu. 

lıpaşaya naklinden bir iki gün son· 
ra (Hukuku Umumiye) adlı gün -
lük ve siyasi bir gazete çıkmıya 
başladı. (21 ağustos 324) 

Gazetenin sahip ve başmuharri· 
ri Necip Nadir Beydi. Necip Nadir 
Bey, istibdada karşı yaptığı müca
dele ve mucahede ile tanınmış bir 
vatanseverdi. Abdülhamit. onun ı 

İstanbulda kalmasını muvafık bul-
matlığı içın, mcm"1riyetlcrle Anado-

Gazetede çıkan yazılar, makale
lPr istıbdat devrinin z.ulmünü, ah
laksızlıklarını, rezalet ve fecayllni 
anlatıyor, bir taraftan da jurnalcı
Iarı terııl ve teşhir ediyordu. 

Bu ağır neşriyat Abdülhamidi 
a. ırı derecede mlll:eessir etmişti 

Hücumun, ithamların önüne geç

mek için, Necip Nadir Beyi sustur-
maktan başka çare yoktu. Ona e
hemmıyetlice bir atiye vererek, 

(Devamı var) 

ludan Arabist<na, Arabtötandan A- B 1 (K )1 
nadoluya dolaştırnıı5, sürmü~. su- ' ayan ar ıztaşı 
rüklendirmişti. •• •• d 

(Hukuku Umumiye), meşrutıye- nJn Onun en 
tin ilan ve iadesini takip .,den böy- • 
le ~vimli ve mes'ut günlerde, bır geçıyormuş 
cemiyetin taşlanıp camlarının kılet Cemiyetı) nin umumi merkezi

' rılma.ının, hürriyet ve ıneşrutıyet ni taşatm:ık suretile meydana çıka- ı 
(5 inci My/arları d.,nm) 

dir. Asıl Kıztaşı, Süleymaniye ca-mefhumlarına aykırı bir hareket rışı ve bu suretle söndürmesi, halk 
olduğunu korkusuz ve pervasız arasında iyi bir tesir yapmadı. 

Bir çok istibdat artıkları, ev bark bir lisanla yazıyor, müsebbiplerınin 
her halde meydana çıkarılmasını yıkan, hanuman <öndüren, hafiye -
musırran talep ediyordu. ler söylenmiye, muzır propagan -

Bu netriyat böylece devam etti, dalar yapnııyn başladı. Filhakika,· 
bunların söylPnnıesinin o kadar e- yavaş yavaş hükumeti avuçlarının 
hemmiyeti yoktu; halk onların ne içine alan, kabineyi istedikleri yo-

la sevkeden (İttihat ve Terakki) bu olduğunu bilıyordu, alınlarındaki 
damga malômdu: neşriyattan kuşkulanıyor, hüku -

metin bu hadise üzerinde durması- Hafiye! 
B na mani oluyor, tahkıkatın şümul-ununla beraber, bu g'.iruhun ze-

hirli sözkri halkı, bilhassa cahil lü bir şekil almasını istemiyordu. 
kısmını, 0 glinlerin tabiriJ.e cavamı Öyle inceden inceye yapılacak bir 

• mıındeki dört somaki direklerden 
birıdir. 

Evlıyaçelebıdeki bu bahsin altına 
bir haşiye yazan Necip Asım Bey, 
Kıztaşı hakkında şu rivayeti kay
dediyor: 

cBu taş oradan geçen genç kızlar
dan bekaretlerini muhafaza edemi
yenlcri haber verdiği ve hatta İkin
ci Jüstinin (578-665) baldızını işaa 

ettiğinden heykel o zaman kırıl -
mıştır .• 

M Unlr Süleyman Çapan 

Habeşlilerin 
Dini ve kilisesi 
Ayrılıyor 

( 5 inci say/ adun rlevam ) 
ev!ıitlarını meşgul edecek saha 
mevcut olduğunu söylemektedir. 
Paranın en çok sarfedileceği yer, 
yollardır. Yalnız alelade yollar de
ğil, demiryolları ve limanlar da bu
na dahildir. Bu işler için yerli a
mele değil, İtalyadan giden amele 
kullanılmaktadır. Şimdiye kadar 
İtalyadan Afrikaya giden amele 
100 binden fazla imiş. 
Habeşistandaki hırıstiyan ahali

nin Mısırdaki patrikliğe tabi oldu
ğu malumdur. Romadan gelen ha
berlere bakılırsa, İtalyanlar Mısır- 1 
daki Kıpt patrikliğine tabi olan Ha
beşleri oradan ayırarak müstakil 1 

bir kiliseye tabi tutmak istemekte
dir. Bunun etrafında bir hayli de
dikodular dönmektedir. 

Mısır gazeteleri bu meseleden 
ısrarla bahsedıyorlar. Kahire gaze
teleri Mısır efkarı umumiyesini 
memnun etmiyecek olan her hangi 
bir şeklı, İtalya hükumetinin tasvip 
ctmiy~ceğıni söylüyorlar. 

Kahiredeki Kıpt patrikhanesi ile 
Kıpt cemaatinin ileri gelenleri ise 
Sinyor Musolini tarafından Roma
ya çağırılmış olan başpapas Kiri
los'un İtalyadan geri gelmesini bek
lıyorlar. Bu mehafil, Habeş ve Mı
sır Kıpt kiliselerinin ayrılmasını hiç 
istemiyorlar. Kahirenin en ileri ge
len bır gazetesi olan cAlmukatta'Il• 
ın bu hususta yazdıkları az manalı 
değildir. Bu gazete diyor ki: 

.Mısır ve Habcıistan Kıpt kili -
' . selerini ayırmıya kalkışmak !tal -

yanın menfaatine uygun değildir. 

Eğer İtalya daha Habeşistan sefe
rınden evvel böyle bir siyaset takip 
etmeyi düşünmüş olsaydı bile Ha
bc:şistandakı bugünkü vaziyeti, ki
lıselerı ayırmayı değil, barıştırma

yı icabettirır. İtalya Habeşıstan -
daki emellcrıni elde etmiştir. Onun 
içın her ıkı Kıbt kilisesinin baglı 1 

olmasından korkmıyabilir. Hem de ' 
İtalyanın bugünkü sıyaseti Mısıra 
karşı dostluk göstermektir ... 

Kahire gazetelerınin bu tarzdakı 
neşriyatına rağmen İtalya Hüku -
metinin H;ıbeşistandaki Kıbt hırıo

tiyanları Mısırdaki Kıbt kilıseoınin 

nüfuzundan ayırmıya karar vererek 
bu kararını ergeç tatbik etmek is- 1 

tiyeceğınden endışe ediyorlar. İs -
tikbaldc Habeşıstan kilisesi erka
nını İtalya Hükumetinin istediği 
gibi tayin ettıreceği düşüncesini 

Mısır gazeteleri saklamıyorlar. 
İşte İtalyanların Şarki Afrıka İm

paratorluğu dedikleri memlekete 
taalluk eden bugünkü meseleler ... 
Habeşıstanda yapılacak yolların 

Sudan ile bağlanması düşünüldüğü 
gıbi Habeşistan hıristiyanlarının 

Mısırdan dini alakaları kesi!mek 
te ayrıca ihmal edilmemektedir. 

Katolik kilisesi eskidenberi Habe
şistanda nüfuz ve hulU! etmek iste

diği içm şımdi Habeşıstandaki Kıbt 
kıristiyanlarının Mısır kılise -

sinden ayrılması da olursa Vati
kan mısyonerlerinin Şarki Afrıka
da faaliyetıne yeni bir yol açılmış 
olacaktır 

KANUNi SÜLEYMAN 
1 

1. No.69 Y azan Nedim Refik ... < 
Sultan Sil/eymdn 

bulunması nı kızın 
kaybolan 

emretmişti 
leymandan altınlar alarak yola 
çıkacağını bize bunlar haber verdi
lerdi. Fakat bizim elimize geçecek 
korkusuyle müslüman Hindli para 
!arı karadan götürmek üzere yola 
çıkmıştır. Eğer bu paralar bizim e
limize geçseydi .. 

Fakat üstadıazam olan ihtiyar 
şövalye elinin bir hareketiyle bu 
bahsi kesti ve: 

- Vencdikli bu kızı Venediğe ni
çın ötüremiyor .. diye dü~ünüyo -
rum. 

- Çünkü Sultan Süleyman bu 
kızın kurtarılması, bulunması ile 
son derece meşgul olduğunu söster
miştir. Venedikli böyle bir şey ya
parsa İstanbul ile Venedik münase
batı için iyi olmaz diye düşünüyor. 

- Venediklinin bu yazdığından 

şu anlaşılıyor ki Hindliler bu kızı 
ellerinde bulundurabilmek için her 
fedakarlığı yapacaklar, kendilerin
den ne istenirse vereceklerdir. 

Tamam le, Üstadıazam şimdi 
ne C'mrediyorsunuz?. 

- Bir takım işler vardır ki, yok 
bir takım işl<'r değil, bir çok işler 
vardıı· ki bunlar ikinci, üçüncü de
rece köy memurları tarafından ii
mırlere danışılmadan yapılmalı.. 

Eğ~r bu mesele muvafiakıyetle bi
terse yapanlar büyük birer iş gör
mü~ sayılırlar. 

Egcr beceremezlers kendilerini 
feda edilmeğe razı olmalıdırlar. 

Genç katibin gözlerine dikkatle 
bakan ihtiyar üstadıazam ondan 
kendısinin ne demek istediğini an
layıp anlamadığını ö.~renıncğc ça
lı~ıyordu. Genç kô.tıp miin~.lt bir 
baku;la: 

- Üstadı azam, dedi, her f'CY 
yolunda cere.van edecektir. Sonrı 
iğ"ı,orek çekildi, ihtiyar şövalyeyi 
yalnız bıraktı. Yalnız kalan üsta
dı üam kendi kcndıne: 

- Başta bulunan adam bazı iş

ler çıkarken başta bulunan adam 
bunları kendı kendine halletmeli, 
danışmalt lazımgtoleni sormamalı. 

Bizim ~övalyelerin meclisine hava
le edilecek iş var, sonra her biri bir 
şey söyliyecek olan muhterem aza
dan gizli tutulacak iş var; diye 
söylendi. 

Sonra Sultan Süleymana gönde
rılecek cev~bın müsveddesini tek
rar tekrar okumağa daldı. 

Genç katio, Üstadı azamın hu
zurundan çıkıp ta dışarıda kendini 
yalnız gördüğü ?aman: 

- Oh, diye söylendi. Bu iş de be
nim idareme bırakıldı. Ne güzel 
itimat ve emniyet gösteriyor. Bana 
bırakılan bir kaç mühim iş şimdiye 

kadar hep muvaffakıyetle bitti . 
Eğer şu !stanbuldaki Venediklinin 

daha ilk günlerde ettiği müracaa
ti ben iyi karşılamamış olsaydım 

İstanbul!a bu kadar iyi bir sureti 
ırtıbatırı-ıız olmıv1caktı. 

Sonr:ı doğru kendi hücresine ç~ 
• 1 •(' 1" 

kılcrek kapısını iyıce kalY:lC ı, ' 
. . l . - na cnıın çerıde kımse bu unmaaıgı 

. .. dll" 
olarak yerine oturdu. D clşu:ıe 

şüne- uzun uzadı.va bir 
mağa başladı. 

se\ Jr.!" :·r·: ... 
' . 

yazdıtını bitirdikten 

sonra: 
- ~·.;nu yollayac'1k v:ı~ıla da 

(l'll'lındir, df"'di. \'·cncdık'iniıı g<·rr'''" 
si aziz cenazesiı~i Jıclmil olarak Rn· 
dos a~ıklarıı.da dol,ı-maktadır Bu 
zengin ıTemı\·i el" r•ccırnıflli.. 

Kalip
0 

yerinden ka;i<:arak kaplvı 
açtı. Dışarıya cıkarak biraz SOı'lf~l 

h "ıc"'(:'" ba~k~ bir siivalyc il~ tekrar 1 -

ye girdi. Ona: 
( Deı·anıı ı·ar) 

1111111 •1lillllHlllll11111•''' l lllNll "' ... ,., uuııı ılltllt•IH il ............ . 

Vali ve Belediye 
Reisi vekilinin 
Blr tavzihi 
İstanbul Vali ve Bel<'diy(' rci~ 

V<'kilindcn di.in şu mektubu aldı!: 
Aynen ncşrcdivoruz: 

•- İki gündenberi İst•nlıı ldJ 
ıntişar eden gazetelerde bana izaf 
edilen bir takım bevanat görmek· 
teyim. Gazetecileri" vaki olan l<" 

masımda münhasıran tifo hast.ıiı· 
ğı haKk:nda alınan t,di;;rlrrdcT' 
bah>cttim. Bundan bask• h,ç ı,ı: 
m.-vzua hent!iz temas e:n:iş deği· 
lim. Buna rağmen bazı gnzetcierde 
bu beyanatıma ilave olarak ~hr' 
pis gördüğüm yolunda ve buna rnü 
masil bazı yazılara tesadüf ettim· 
Beyanatım ~undan ibaretti. H3ki· 
katin anlaşılması için aynen tckr•r 
ediyorum: 

Tifo hastalı;>ı şiIT'diye kad3r cf· 
kiırı umumiyeye aksettirilen Ş('kıl· 
de tehlikeli bir manzara arzctıı!!· 

yor. Şehrin bütün suları temizdir. 

Bu bizim için ferahlı bir net.cedır. 
Eğer temiz olmasaydı i k mi cade
lemiz bunun üzerinde tekasüf ede
cekti. Bilhassa Terkos suyu rr. mbaı 
ayrıca fenni bthirata tfıoi tııt~d~
ğundan çok temizdiı-. Hası.ilk •e
mas suretiyle bulaşıyor. Bıııacn.ı· 

leyh halkla doğrudan doğrnyo te
masta olan satıcıları mecburi a~ı· 

ya tabi tutmak suretiyle bu hasta
lığın nakil yolunu da önlemek tcd· 
birlerini alıyoruz. Bu icraata Ha!· 
den başlamı~ bulunuyoruz. Hasta· 
lığın temas yolu ile geçtiğine naza· 
ran halkın da bu husustaki müca
deleye yardımcı olmalarını ve a ıs 
verişte temiz vasıtalara dikkat et· 
melerini faydalı ve müessir gör
mekteyiz. Alakadar komisyol'uıı 

tavsiyelerini dikkatle yerine getir· 
meye çalışıyoruz. Bu mevanda u· 
mumi hala temizlik işleri gibı ihti· 
yaçları da bertaraf etmek yolun
daki tedbirlerimize devam edi,-o
ruz. Bu beyanatımın haricind•• ba
na atfen yapılan neşriyatın han•· .. 
kate uygun olmadığını bildirırirll· 

nas. ı sinirlendiriyor, \'e memle - ""' -----~....---. ........ -..... ......... _....!!!!!!!!!!!"""'!!""'""""!!!!!!!!!!!! ................. ~ ........ !!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""!!!'!!!!!!!-..~!!!!!!!!!!!!!!:-..,....~ ................ ~......,~----~--------· 
kette bir muhalefet kuvvet;nin doğ- Tefrika No. :6 
duğunu, her doğan şeyin büyü ve- .. .. ... .. .... .................. . 
C('ği _gibi, bunun da büyliyeceğlni, 
gayrı ıncmnunların çoğalacağını 
gösteriyordu. 

(İttihat ve Terakk ) hat"'2ını an
lar gibi oldu; (Fedakiıranı Milkt 
Cemiyeti) merkezini taşlatınakla 
çok fona, çok kötü bir harekette bu
lu .duğunu anladı. Efkarı umumi _ 
yndc gizl. bir infial uyandıran ses
siz ve sinsi cereyanı önlemek 

için, taşlama hadisesi hakkında tab
k ikat yapılmasını istedi. Fakat bu 
da matlup tesİ!'i güstermedi; her _ 

kes kurnazlığı, zevahiri kurtarmak 
' herkesin ağzını kapatmak için ya-

pılan teklifin, tahkikat talebinin 
mahiyet ve manasını aoladı. Bunun 
bir blöften ibaret olduğuna kana
at getirdi. 

Hükumet ehemmiyetsiz bir tah
kikatla işi kapattı, örtbas etti. Taş

lama hadisesinin siyasi hırslardan, 
fırka gayretkeşliğinden ileri geldi
ği anlaşılmasına r2ğmen, işe ale -
iade bir sarhoşluk vak'ası şekli ve
rildi ve bu hadise de böylece ört -
bas edildi. 

Bu vak'adan sonra, Süleymani -
yede kalmayı muvafık görntiyen 
F"dakaranı-Milletçiler, umumi mer

kezlerini Çemberlitaş civarında, 
Fazlıpaşa semtine naklettiler. 

Bu taşlama hadisesinden ve (Fe
dakaran Millet cemiyeti) nin Faz-

Kara Mihala: 
c- Türk korsanları mağarayı 

bastılar ve şôvalyeyı kurtardılar 1• 

Deyince, bu, meydanı boş bulan 
haydudun aklı başından gitmiş, 

hiddetinden ateş püskürmiye baş
lamıştı. 

Haydutlar sahıle doğru inerek 
kumsalda dolaşan Türk denizcileri 
ile karşılaştılar. 

Kara Milial hem kendine, hem 
adamlarina güveniyordu. 
Boğuk, yüksek bir sesle haykır

dı: 

- Hayd i, ne duruyorsunuz? Şu 
koca kavuklu herifleri birer birer 
yerlere seriniz ! 

Ve palasını çekerek, Türk kor • 
sanlannın içine atıld ı. 

Türk denizcilerinin elleri bağlı 
değildi ya .. 

Oolar da meydana 
Kavga başlamıştı. 
R üstem: 
- Şu cana\'arı d r 

layalım .. 
Diye bağırıyordu. 

atılmışlardı. 

~ak yaka-

Levendlerin palaları havada pa-

rıldamıya ve şimşek gibi savrul -
mıya başladı. 

İlk ağızda iki Türk korsanı ya • 

ralanıp yere yuvarlanmıştı .. Bunu 
gören gemiciler demirden bir çem
ber gibi haydutların etrafını çe -

KO R S AN 

Kara Mihalin savurduğu pala, gere düştii. Mi hl 
g ere eğilip alacağı sırada yere bir baş düştü. 

Gemiciler: yaşa Murat reis diye bağrıştılar 
v irmekte ve hepsini birer ikişer 
yere sermekte gecıkmediler. 

Rüstem Cezayirde ve diğer ada
larda böy :e kav&alara çok girip 
dıima muzaffer çıktılı itin, kuru 
g jrültülere kulak vermiyor( u. 

Kumsaldaki dövüşü Muret Reis 
geminin k .ipe~tesinden se) ·edi -
yordu. 

Sinyor Ciyani, Murat P.eise: 

- Bh canavarı gebertirscniz, ıs
sız adaya siz hakim olursunuz! 

Diyordu. 
Ciyani, kara Mihalio ölmesini 

bekliyordu. Kızını bu canavarın 

elinden başka türlü kurtaramıya
cağını anlamıştı. Bir aralık Murat 
Reise: 

- Sizi İsa mı gönderdi? Haya -
tımda bundan daha büyük bir mu
cizeye rastlamadım .. 

Diyerek mütemadiyen Türk kap
tanına teşekkür ediyordu. 

Murat, kavganın ortasında li • 
mandan Rüsteme seslendi : 

- Yardımcı istersen göndereyim? 
Rüstem azılı bir haydutla boğu

şuyordu. 

K avga arasında başını liman' 
çevirdi : 

- Hepsini hakladık .. yardıma 
ihtiyaç yok .. 

Diye cevap verdi. 
Rüstemin kelle uçuruşu pek 

meşhurdu. O iki kişinin başını bir 

hizaya getirip, bir vuruşta iki başı 
birden yere düşürürdü. Cezayir kıyı 

larında Araplar bile ondan çok kor
karlardı. 

Türk korsanları denizde macera 
aramıy~ çıkmışken, böyle bit ada
da haydut çetesile dövüşeceklerini 

akıllarından bile geçirmemişlerdi . 

Haydutlar bir saat içinde pestil 

gibi yerlere serilmişlerdi. Yere dü
şenlerin başları tamamile gövde -
!erinden ayrılmış bulunuyordu. 

Haydutlardan iki kişi nasılsa 

Türkleri kpilerinden k uvvetli 
görerek kaçmışlardı. 

Şimdi kumsalda elinde palasile 
korkunç bir cehennem zebanisi gibi 

sağa sola saldıran bir adam kalmış
tı : Kara Mihal. 

Murat Reis gemiden: 
- Vurun hınzırı .. kaçmasın .. 
Diye bağırıyordu. 

Kara Mihal kudurmuş bir köpek 

gibi etrafına saldırırken, geminin 

gü,·ertesinden bu sahneyi seyret

mekte olan Murat Reis dayanama
dı.. kumoala atlad ı.. ve palasın ı sı -

l 

Yazan: Celal Cer. '.t. . ..... 1 ................. . ... . . .. ....................... . 

yırarck Kara Mihalın üzerine as • 

! 
!anlar gibi atıldı. 

Türk gemicileri : 
- Murat Reioi kurtaralım. o bi-

ze lazımdır. 
Diyerek, hep birden ka\'gac.ıJ -

rın üzerine yürüdüler. 
Murat Reis: 
- Bırakın bizi.. Başbaşa ciövü • 

şelim .. 

Diye bağrıyor ve şıddetli hanı-le 
!erle ?vlihlın palasını elinden yere 
düşürmek Ltiyordu. 

Rüstem t<'hlikeyi görünce, be!iW 
den küçük hançerini çekti. !{ara 
Mihala nişnn alJı.. ve hançerini u
zaktan fırlattı. 

Aksi ~eytan .. Rüstem çok iyi bir 
nişancı olduğu halde, Mihalın gôğ· 
sfıne attığı hançer haydudun ba -
cağına 'aplanmıştı.. 

Kara Mihal sür'atle hanceri çe· 
kip yere fılattı.. ve kindar dişlerini 
göstererek tekrar dövüşüne dev:;rn 
etti. 

Murat Reisle Kara Milialın dii -
vüşm<'si, bir dağda sırtlanla boga· 

nın boğuşmasından daha korku:JÇ· 
daha heyecanlı idi. 

Kam Mihalın bacağından akn° 

kanlar, sahildeki kumların üstlın· 

de şerıt gibi kırmızı yollar çiziyor 
idi.. 



- -

Süleymaınon Saırayaırıı©la 

KU[O)t:JJ~ KH~lbAIRI - ~ 

Ölümün ağzı ~i burada bü
tün dehşetile açılmış gibi, insanı 

iÇeriye çekiyordu. 
Hassa zabiti :zeki ve dikkaUi bir 

adamdı .. Askerler kuyunun ağzın· 
dan içeriye seslenirken, o da kuyu· 
nun etrafında tetkikat yapıyordu. 

Acaba Süleymana gelen haber 
Yalan mıydı? 

Beni İsrail hükümdarını aldata· 
tak oyalamak mı istemişlerdi? 

Bu şüpheli dakikalar uzun sür • 
ınedi .. 

Hassa zabiti, askerlerden birine 
seslendi: 

-- Şaon muhakkak bu kuyuda • 
dır .. 

- Nereden anladınız mella? 
- Bu sabah kendisine taze ek-

ınek vermişler .. İşte kırıntıları bu
rada. Yeni fırından çıkmış gibi ko
ku:,or .. 

Askerler ekmek parçalarını göz
den geçirdiler. 

- Belki bir adam burada oturup 
ekmek yemiştir, mdliı! 

- Olamaz ... Amonlular bu ku
Yunun ne kadar me§'um olduğunu 
bilirler, ağzında oturup ekmek ye
ll1ek şöyle dursun, yanından bile 
R~cmezler. 

Zabit vere bakarken sevinçle 
güldü: • 

- İşte bir iz daha ... 
- Ne var? 
- Yerde ayak izleri.. Kuyunun 

ağzına kadar devam ediyor. Şaon 
ll1uhakkak bu kuyudadır. Haydi, 
hep birden bağırınız bakalım! 

Suhrıı o altıa,,. ıarogın iç kapııında lıaua kumandanını 6okligordu .. 

bu halde görse, onu kur~armak için 
kendisi bile kuyuya inerdi. 

Hassa zabiti bu sözü hassa as -
kerleıini teşvik için söylüyordu. 

Askerler bir müddet biribirleri
ne bakışarak somurttular. İçlerin
den birisi bağırdı: 

(Devamı var) 
Üç asker bir ağızdan kuyunun 

i~irıe seslcnclıler: 
Bu- \=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:==:==:=:==:==:==:=:;:;;; 

- Şaon .. büyük kahraman! 
tada mısın? Seni kurtarmıya 
dik .. 

gel· 

~ 
l<uvunun içinden gök gürültü • 

SUne benziyen akisler işitildi .. 
Ve ince, cılız, t trek bir ses cevap 

Verdi: 
- Ben oldum artık ... Beni neden 

arıyorsunuz? 

l!asca zabiti sevinçle haykırdı: 
- Şaon .. seni kurtarmıya geldik .. 
Kuyunun içinden boğuk, kısık 

bıı· ses duyuldu: 
- Beni kurtaramazsınız bura • 

:lan. 

Sustular .. 
Dinltdiler .. 
Ses devam etti: 
- Bırakın beni burada .. lıaşatat 

içinde gebereyim! 

llassa askerleri, Şaonun kuyuya 
atıldığuıı bildikleri için ihtiyatlı 
gdınişlerdi. Derhal bir ip uzata • 
tak: 

- Bu iple yukarıya çıkamaz mı
sın? 

Diye sordular. 
Şaon kuyunun içindeki çakıl taş

ların üstünde serilmiş, cansız de
l!ecek kadar mecalsiz yatıyordu. 

Artık ağzını açmağa da mecali 
Yoktu. 

l!ası::ı zabiti kendi kendine söy
lendi: 

- Beni İsra.! hükümdarı Şaonu 

Riyaziye -Lisan - Fizik - Kimya 
ikmal ve olgunluk dersleri : Türkçe, Fransızca, lngilizce, Almanca, 

ltalyanca: • Tercüme, tahrir, gramer, kıyası ve gayrikıyasi fiillerin tas
rifatı ve tatbikatile cümle teşkili çok esaslı konuşmalar; kuvvetinize 
göre 16 büyük tablo üzerinde sonsuz mükfılemeler, ti.:aret mektupları 
bankacılık ve muhasebe dersleri : • 5 lisanla ihtiyacınız olan derslerden 
her mektebin imtihanlarına da hazırlıyoruz:• Dersler hususi olarak tek 
veya ayni sınıf ve derste olan l, 2, 3, 4, 5, 6 kişile gündüz. akşam. gece 
de veriliyor : 4 kişile dersi 30 kuruş. 6 kişilik grupla ~5 kuruştur: 

1914 senesindenberi usulü tedris ve muvaffakiyetile tanınan (Çemberli 
taşın karşısındaki Yabancı Diller ve Riyaziye Kız • Erkek Okulu) ec
nebi mekteplerini aratmaz, birkaç derste sınıfta kalmak korkusu da 
bırakmaz. Bilenler ve bilmiyenler her zaman kayıd ve kabul edilir. 
Haftada kaç ders lazımsa verilir, orta mekteplerde lisana başlıyacak· 
Jar ve yeni sınıflarının derslerini güç bulacaklar için de talil güzel 
bir fırsattır. lstiyenler bütün sene devam ediyorlar. Tetkik ediniz. 

Direktörü: ZIYA ÇETINKAYA 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartname, Keşi/name ve planları mucibince Erzurumda ya• 

pılacak 59914.74 lira muhammen bedelli Başmüdürlük binası inşaatı 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

il - Pazarlık, 14 • Vll-937 tarihine rasllıyan Çarşanba günü saat 

14 de lstanbulda Kabataşda inhisarlar levazım ve mübayaat şubesi 

müdürlü~ü binasında müteşekkil alım komisyonunda yapılac1ktır. 
ili - Şartname vesair evrak 300 kuruş mukabilinde lslanbulda in· 

hisarlar inşaat Şubesinden alınabilir. 
iV - Muvakkat teminat miktarı 4246 liradır. 

V - Taliplerin Nafia Vekaletinden verilmiş müteahhitlik 
sını haiz bulunmaları ve Mimar ve Mühendis de~illerse bu 
bir meslek adamının iştirakini temin etmiş olmaları lazımdır. 

vesika· 
sınıftan 

"3969. 

Bundan C\'Vel bır gun bır kömür 
vagonunun altında kalmış, başın

dan yaralanmış. Bunu bana kendisi 
söyledi. Bu adama iyi muamele e
dilirse, bir çocuk gibi zararsız hale 
geleceğine yemin edebilirim. 
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Darbi, aklımı mı kaybediyorum, 
diye şüpheli şüpheli bana baktı . 

- Hakikatin ta kendisini söylÜ· 
yorum patron. İra benim avucu -
mun içinden yemek yiyor. 

Yazan: 
Al Jenlngs 

{~y öğrenirim diye ne büyük he • 
Y.ctan geçirdiğimi tasavvur eder • 
~miz. Tam o sırada bir hademe gel-
1 ı, direktöriln beni istediğini söy
d:di. Fakat İra Maralat ta bu mü -
•hale üzerine söyleyeceği şeyi u

lıutcıvcrd' ı. 
Direktörün ya;,ına biraz geç git

ltıiştiın. Adamca«ız bu gccikişime 
Son d o • erece kızmıştı : 

- Neredesin? diye bağırdı, ya -
rıın saattir seni bekliyorum. 

l:!cn de son derece sinirli ve kız
rn bir halde idim. Maralat'ın söy
eyeceği şeyi öğrene~yişime kı-
21YOrduın. Tam söyleyeceği sırada 

Çeviren, 
Muammer Alatur 

hizmetçinin gelmesi, Maralat'ın 

zihnini allak bullak etmişti. 
Artık bu işe yeniden başlamak 

Iazımgeliyordu. Bu adamın ağzın

dan bir şey öğrenememek korkusu 
beni son derece ye'se düşürüverdi. 
Artık ne yapacağımı şaşırmış -

tım. Bir gün içime gelen ani bir ka
rarla meseleyi Darbi'ye açtım . Ta 
ilk elma meselesinden o güne ka -
dar yaptıklarımı birer birer anlat
tım. Bunları söylerken de adeta 
ağlıyordum. 

- Bana inanımz patron, dedim, 
Allahın, beynini kaybetmiş zavallı 
bir rnalılukudur, size temin ede • 
rim ki, İra yarı deli bir adamdır. 

- Eğer bu söyledikleriniz doğru 
ise, dedi, onu kafesin içine sokmıya 
lüzum kalmaz. Yarın ben onu ka
festen çıkaracağım. 

Ertesi sabah Maralat'ın kafesine 
gittik. Direktör kapının açılmasını 
emretti. İra köşesine daha ziyade 
sokulmuş, yüzü te!ıditkar bir hal 
almıştı . Bu manzara hiç te iyi bir 
aliımet değildi. 

Anahtarcıba~ı ile diğer gardiyan

ları bir korku almıştı. Darbi anah
tarı aldı, bizzat kapıyı açtı \'e içe
riye girdi. Eğer direktör yürüyen 

bir lokomotifin önüne atılsaydı, Ö· 

lümü belki o dakıkadaki vaziyeti 
kadar yüzde yüz ve muhakkak sa-
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.ı HiKAYE ı Mü~albaka 
iki ciçek bir böcek 

(:üncü sayfadan J.vam) Hangı· klu·· bu·· n 
hendis Şevket Hüsnü isminde bir 
bay yetişti. Bu bay hakkında biraz '? 
tafsilat vereyim: Şişman, iri ela ta rafta rı s 1n1 z 
gözlü, başında saçları sayılabile • • 
cek kadar az ve boyalı. Buna rağ-

m~~!=~=eb~~~1~. Mühendis Şev- En çok sevilen klübü ilan edeceğiz 
ket Hüsnüyü sevmiye başladım. O· 
nu çaya davet ettim. Siz de, tanıma 
dığım bayınız Osman Avni ile ça
yımıza şeref verirseniz beni mem
nun edersiniz.-. 

Osman Avni, büyük bir korku ve 
büyük bir aldanışın ıstırabile titre
miye başladı. Mektubu bundan faz
la okuyamadı. 

Karısile kendisini aldattığını söy
leyip kavga etmek istedi. Ya bir 
gün esmer bayanla karşılaşırlarsa .. 

Derken, Belma geldi. 
Kocacığım, diye boynuna sarıldı: 

- Bir arkadaşımdan mektup 
var. Bizi yarından sonra çaya davet 
ediyor. Gideriz değil mi? 

Osman Avni ne söyliyeceğini 

şaşırmış bir halde masaya yığılır -
ken şu sözleri mırıldandı: 

- Hayır, hayır .. çarşamba günü 
Parise gidiyoruz. 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Huku!t 
Mahkemesinden: • 

Dosya: 934/1087 yenileme. 
Dosya: 937 /1163 yeni dava 

numarası. 

esas 

Hazinenin, Mülga Hicaz ve aske
r! demiryollar ve Limanlar İdaresi 

tarafından anbar ittihaz edilmiş o
lan Vartan hanında yapıldığı be -

yan edilen tamirattan tahakkuk et
miyen yüz kırk iki lira 17 buçuk 
kurşun: binbaşı Cemal, Mühendis 
Neş'et kasım, Mülazım Mustafa Ce 

vat, mezkıir ambar memuru baş

katip Ahmet Hulusi, İdare zabiti 

Yüzbaşı Ahmet Bin Habipten ve 
mahsup muamelesi haricinde ka

lan yüz yirmi üç lira 80 kuruşun da 
Vartan Emenciyandan tahsili hak
kında ikame olunan dava üzerine 

7/7/937 tarihli celsede ınüddeaaley
he iliınen tebligata rağmen isbatı 

vücut etmediklerinden gıyaplarında 

başlanan muhakemede: Hazine a

vukatı tarafından ibraz edilen \'e • 
sikalardan bahsile muameleli gı • 
yap kararı itiraz ile ve ilanen tebli
gat icrasile muhakeme 24 Eylul 

937 saat 10.30 a talik olunduğun • 
dan ilandan itibaren be. gün için

de itiraz edilmediği ve mezkur 
günde yine mahkemede isbatı vü
cut edilmediği takdirde gıyaben 

muhakeme icra ve gösterilen delil 
ve vesikalara istinaden hüküm ve
rileceği malıimları olmak ve teb
liğ makamına kaim olmak üzere ga 
zaete ile ilanı keyfiyet olunur. (Y. 
934/1087 937/1163) 

İstanbul Birinci ticaret Mahke -
mesinden: 

• Merhun olup mahkemece satıl -
masına karar verilmiş olan kısmen 
asarı atikadan madut büyük ve kü
çük 131 parça muhtelifülcins halı, 
kilim ve seccade açık arttırma su

retile 13/7/937 salı saat 15 ten iti
baren vşe kabil olamadığı takdirde 

anı takip edecek günlerde ve ayni 
saatlerde Mahmulpaşada Büyük A
but Efendi hanında 30 No. lu ma
ğazada satılacağından talip olanla
rın mahallınde hazır bulunmaları 

ilan olunur. 

yılaınazdı. Çünkü mütemadıycn 

gerıleyen ve kendisini pusuda tutan 
İra, birdenbire yumruğunu kaldı
rarak, dırektörün üzerıne hücum 
etti. Bütün kuvvetıınle bağırmışım: 

- İra, ne yapıyorsun? 
Dev adam, sanki vilcudilnden e

lektrik cereyanı geçmiş gibi, bir -
denbire durdu, iri ellerini yan ta
raflarına bıraktı ve dört ayak üze
rine gelerek önümde büzüldü. 

Parmak;;, arasından fısıldadım: 
- Uslu olur İra ! 
Direktör de : 
- Gel, dışarıya çık İra ! dedi. 
Sesimi ~ıkarmadım, başımla tas-

vip ettim: 

- Eğer sana iyi bir yer verirsem, 
rahat oturur musun İra? 

Maralat hapishanede bulunduğu 
on dört senedenberi, ilk defa ola -
rak, böyle tatlı bir söz i~itiyordu. 

Etrafına bakındı. Gözleri ufaldı, 

bakışlarında bir kin ışığı parladı. 

İtimat etmediği anlaşılıyordu, ni
tekim tekrar gerisin geriye kafe
sin dibine doğru gitti. 

- Senin için çok iyi olur İra! .. 

Müsabakamız 15 Temmuzda başhyor 

S on Telgrafın bu yeni müsabaka-\ 
sı şimdiye kadar memleketi -

mizde hiç yapılmamış. cidden me· 
raklı, alakal ı ve heyecanlı bir an· 
kettir. Ötedenberi, bizde klüpçülük 
\ardır. Klüpçülük yüzünden birçok 
münakaşalar, kavgalar, hatta dö
vüşler olur. Herkes bir klüp ta -
raftarıdır. Her klüp bir muhitte 
sempati yapmıştır. Fakat, bir klü
bün ne kadar taraftarı, sevgilisi bu
lunduğunu hiç merak ettinız mi' .. 
Acaba, Türkiyede, bilfarz ne kadar 
Galatasaray tara ft3rı vatandaş 

vardır. Bu meraklı neticeyi. Son 
Telgraf çok yakında bulup çıkara
caktır. 

Müsabaka ııas,] olacak? 

Bunun için şu u düşündük. Bü
tün okuyucularımıza soruyoruz: 
"Hangi klüp taraftarısınız~." Oku
vucuların1ız bize cevap vC'r<::Lcklcr· 
dir. Bunu da şöyle yaplcag:z. Ann 

.on beşindPn itibaren, hergun hır 
kupQn neşrcd<'ceğiz. Okuyucula -
rıınız bu kuponun üzerine hangi 
klübü tutuyQrlar, sc\·iyorlarsa o 
klübün ismmi yazacaklar ve ku -
ponun altına da kendı isim \'e ad
reslerini gayet sarih olarak ilave 
edeceklerdir. Neşredcceğimiz ku
ponlar ağustosun on beşine kadar, 
yani bir ay sürecek \'e 30 kupon 
çıkmış olacaktır. Rey verecek her 
okuyucumuz, bu 30 kuponu kesip 
saklayacak, ağustosun 15 inde, son 
kuponun üzerine yukarıda sordu
ğumuz ~eyleri yazdıktan sonra, bi
ze yQllayacaktır. Her kuponun üze
rine yazmağa lüzum yoktur. Yal
nız, en son kupona yazmak kafi
dir. Fakat, bize 30 kuponu birden 
göndermek Jazımdır. 

Yalnız bir rey t'erilecek 

l\!üsabııkamıza bütün okuyucu -
!ar iştirak edebilirler. Fakat, her 
okuyucu, yalnız bir rey sahıbid;r. 
Yani, ancak, 30 kupon gönderebi
lir ve bir tek klübe rey verebilir. 
Onun için isim ve adresler sarih o
larak yazılmalı, ve ayni okuyucu
nun, ayni klübe iki rey vermesine 
imkiın ve iltibas bırakmamalıdır. 

15 Ağustosta okuyucularımızdan 

gelen reyler bir heyet tarafından 
tasnif edilecektir. Bu tasnü gayet 
titiz bir itina ile yapılacak ve en 
çok rey alan klüp ağustosun sonu 
na doğru ilim edilecektir. Tasnif i
şini çok salahiyettar ve dürüst bir 
heyete yaptıracağız. 

Hangi klüple-re rey venlecek? .. 
Burada bir noktayı izaha mec· 

buruz. Filvaki birinci kümede 12 
klüp vardır. Fakat, bunların için
de, topladıkları taraftar itibariyle 
biribirine müsa\'i vazıyelte olmı

yanlar vard,r Biz, şimdilik en çok 
azası \'e t~raftarı bulunduğunu tah 
min /ettiğimiz, Fenerbahçe Galata
saray, GünPŞ ve Ileşiktaş takımları
nı ele alıyoruz. Binaenaleyh, oku
yucularımız revler~ni yalnız bu 
doıt klüpten bir;,e vereceklerdir. 

;.üphesız, bu d·'..·t klüpten hiç
L rine taraflar olmıyan ve bir baş
k ı kiubc taraftar olan okuyucula· 
rımız d~ \·ardır. Tabii, onlar reyle· 
rini vermezler. 

Hediyclerımiz nelerdir? .. 
Rcylcrltı tasnifi neticesinde, en 

çok sevilen klübe Son Telgraf he 
diyesi olarak kıymetli bir kupa ,·e· 
receğiz ve bu klübü, " en çok se\'i
len klüp" olarak ilan edeceğiz. 
Okuyucularımızdan da, en çok 

sevilen klübe rey vermiş olanlar, 
muhtelif kıymetli hediyeler kaza
nacaklardır. Tabii, şimdiden, hangi 
k lü bün en çok rey kazanacağı ve 
çok sevilen klüp olacağı belli de
ğildir. 

Hediyelerimiz arasında 100 lira
lık bir radyo makinesi, kostümlük 
kumaşlar, kadın \·e erkek giyecek 
kvaıım.ıtı, diğer muhtelif ve cazip 
hediyelerimiz \'ardır. 

Hcdl\·elHimiz hakkında ayrıca 

tafsilat ,·ereceğiz. 
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İLAN 
Emiııönii A. Ş. den: 
Şubemizde kayıtlı emekli \'e ye

dek subaylarla aslteri kiılip ve me
mu-lardan 35-36 senesi şube hari
cine çıkar;ık akıbetleri meçhul 
kalanlarııı bulundukları mıntaka

nın şubesine müracaatla şubemızi 
lıaberdar etmeleri ilan olunur. 

Giimrük Muhaf~za Genel 
Komutanlığı İstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
Eşyanın Cinsi: Miktarı Tasınlanan ilk Te- EK S 1 L TM EN l N 

tutarı minat tarihi günü sa>ti 

Ekmek TorbMı 

Mahmı,ız maa 

Kayış 1256 Çift 816 L. 40 K. 62 L 22-7.37 14 
Yün Fanila 198 Taoe 594 L. 00 45 L. .. .. 
Tevhit Semeri 30 ,. 750 LOO 57L • .. 

1 - Gümrük Muhafaza Komutanlıiı;ı için yukarıda yazılı eşyanın ayrı 
ayrı pazarlıkları yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafları Komisyondadır. 

3 - istekliler ilk teminat olan vezne makbuzlariyle \'eya banka 

mekluplariyle birlikle o gün Galalada eski ithalat Cümriik binasında 
Komutanlık Satmalma komisyonuna gelmeleri. "3936. 

Bak, sana söz vcrıyorum. 
Bir kule gibi başımızda yükse • 

len İra ufak bir fiske ile beni sinek 
gib, eziverecek lıir ~damdı. Ben 
yar.ıbaşında duruyordum. Başım 

onun gögsüne ancak yeti~ebiliyor
du. İra bana baktı, dizçöktü ,.e bü
yük bir mutavaatle dört ayak üzeri 
beni takıp ederek, kafesten çıktı. 
Gardiyanlar gözlerine inanamıyor

lardı. 

Direk ter zinci, feri çıkarttı ve ba
na İra'yı hastahaneye götürmemi, 
orada kendisine bol Ye iyi yemek 
verilmesini emretti. 

lRA MARALAT'IN HAYATI 

Üç hafta sonra Ohyo hapishane • 

sinde mütemadiyen tatlı tatlı ko -

ııu. an yeni bir Hiergü! peyda o1 • 
muştu. Artık kızgın bir hayvan gibi 
böğiirmüyordu. 

Doıct.,rl:ır. ira Maralat'ı muaye • 
r ını .erdi. Doktorlar zavallı a

damın beyni üzerinde tazyik eden 

arızayı keşfetmekte gecikmediler. 

Kırık bir kemik parçası beynin f· 

çinde kalmış. İra Maralal'ın arasıra 

gösterdiği delilik buhranları bu 
yüzzden ileri geliyormuş. 

Nihayet bir gün ameliyat yapıldı 
ve bu uğursuz kemik parçası ora
dan çıkarıldı . 

İra Maralat hastahanede neka ~ 
het günlerini geçirdiği sırada idi 

ki, artık ha!ızasını tamamen top • 
lamış bulunuyordu ve bir gün ke· 

yilli bir zamanında Bil Porler ile 
bana başından geçenleri anlattı. 

İra vaktinde bir demir fabrika • 

sında çalışıyormuş. Hayatını da ga· 
yet iyi kazanıyormuş. Klevlandda 
bir fabrikada ustabaşı imiş. Kıp • 
kırmızı fırının ve kazanların karşı· 
sında eritilen çeliklere izlenilen ka
lıpları veriyormuş. Ancak Fahri • 
kadaki bu meşekkatli hayata son 

derece mütehammil ve kuvv~i ya. 
ratılışta insanlar tahammül edebi· 
Jiyorlarmış. İra Maralat mesleğin-, 
den çok hoşlanıyormuş, patronları

nı son derece memnun edecek bir 
şekilde çalışıyormuş. 

Mara!at şöyle anlatnuştı: 
(Devamı var) 
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GÖZÜNÜ SEVDiGiM 

-

ZEYTtNYAGI 
Bununla piliv mı? Tath mı? Mayonez mi ? Pathcan 

dolması mı pişirsem, salata mı yapsam? 
Piyasada hayret ve dehşet uyandıran tenzilath yeni fia tlar: 

Tam 1-4 Litre şişe 40 1 Kilo Tcnekesile Kutu 90 

n 1-2 ,. ,, 60 3 ,. ,. • 225 

• 1 • ,, 100 s ,. • ,, 375 
• 2 ,. ,, 200 7 ,. .. .. 525 

HASAN DEPOSU 
..... --------------------~~----~----~----~------------------------------------

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

' cİslfıh edilmiş saç kıvırma aleti. 
hakkındaki ihtira için alınmış olan 
8 Temmuz 1935 tarih ve 2035 nu
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kerre başkasına devir ve
yahut mevkii fiile konmak için 
icara verile<:eği teklif edilmekte ol
makla bu hususta fazla rnalUmat 
edinmek isteyenlerin Galatada, As
lan han 5 nci kat 1-4 numaralara 
müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

i.SBANKA~\--.. 
lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Müdüriyet Memur!n ve Müstahdemini ile Alğarna ve Kılavuıluk 
zabitan ve mürettebatı için 62 takım beyaz keten elbise ve kasket 
ile 25 çift beyaz iskarpin ayrı ayrı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Elbiselerin muhammen tedeli 455, S lira ve %7,S teminatı muvakkatesi 

38 "lira 16 kuruştur. . 

iskarpinlerin muhammen bedeli 81.25 lira ve Of07,5 temiqalt muvak· 
katesi 6 liradır. . 

isteklilerin teminatı muvakkate makbuzlariyle 12-7·937 Pazartesi , 
günü saat 15 de Galatada Deniı Ticareti Müdürlüğü binasında müte• 
§Ckkil ıatınalma Komisyonuna n ıartnameyi görmek iıteyenleriıı de 
ldar~ Şubcıınc müracaatları ilin olunur. •4044. 

SÜNNET DOGONO 

................... 
DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 
.Maden boruların lifli maddeler 

ve çimentolu mcvadı mayiiyc ıle 

harir.1.en ıksası usulu• hakkındaki 
ihtira için alınmış olan 17 Eylfıl 

1928 tarih ve 1496 numaralı ihtira • 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu ke
r<• başkasına devır veyahut. mevkii 
fiti<: konmak için icara vcrilmPsı ı 

tPklif cdilm{!kte 0lmakla hu hu -
susta fazia malı'.ımal edinm<~k ıste

yenlerin Galata'da, Asları han 5 nci 
kat 1-4 numaralara müracaat eyle· 
rneJeri ilan olunur. 

Ht!r Akqm 

PANORAMA 
Bahçesind~ 8A YAN 

HAMiYE1] 
DEVREDİLECEK iHTİRA 

BERATI 

ha ziyade mallımat edınmek iste -
yenlerin Galatada, Aslan han 5 nci 
kat 1-4 numaralara müracaat ey
lemeleri ilan olunur. .......................... 

ı Zührevr ve cild hastalıkları ı 
ı .. ı 

ı Dr. Hayri Omer ı 
ı ô . ı ı 
ı ğleden sonra Beyo~lu Ağacam 1 ı 
ı karşısında No. 313 Telef on: ı i 
ı 43585 ı .......................... \ 

İSTANBUL DÖRDÜNCÜ 
NOTERİNE 

Aksarayda Kemalpaşa clldde. 
sinde allt "sayılı apartımanda 
mukim mühendis Fazıl, Aksa• 
rayda eski Alem Bey yeni Mesih 
paşa mahallesinde Ceylan sokağın
da mutasarrıf olduğum arsam üze
rine tafsilatı 3/8/933 tarihli ara· 
mızda mün'akit mukavelede mün
deriç şartlar dairesinde 1200 bin iki 
yüz lira bedelle dört taksitte öden
mek üzere iki katta üç oda iki ha
la bir hamam ve bir mutfak zemin 
katta bir kömürlük inşasını taah -
hüt etmiş ve 600 lirayı peşinen ben
den alarak binanın temel taşlarına 
koyduktan sonra taahhüdünün on
da birini bile ifa etmeksizin ve adı 
geçen mukavele şartlarını yerine 
getirmeksizin hanemi arsa halinde 
bırakıp gitmiş ve dört senedir de 
bir daha semtime uğramamıştır. 

Bir ay zarfında mukavele ahka
mına tevfikan gelip haneyi yap -
madığı takdirde başka müteahhide 
yaptıracağım cihetle bu yüzden vu
kubulacak farkı fiyat, 7.arar ve zi
yanımın kendisine tamamen ait o
lacağı fuzulen benden aldığı altı yüz 
Hra ile protesto, mahkeme masraf
larını ve yüzde on ücreti Vekaleti 
kendisinden talep ve dava edece -
ğim malum olmak ve ona göre ha
reket etmek üzere işbu protestolar
dan birinin Mühendıs Fazıla tebli
ğini. bir suretinin tarafıma itasını 
saygılarımla dilerim. 

Hüseyin kızı Naime: 

Mezkur Ceylan sokağında 3 sa
yılı arsa üzerine kurulan barakada 
mukim. 

1 temmuz 1937 

Bu protesto nüshası talep veçhile 
muhatabı Mühendis Fazıla tebliğ 
olunur. 

Bir temmuz bin dokuz yüz otuz 
yedi perşembe günü. 

Muhatap Mühendis Fazılın otur

makta olduğu yazılı adresten dört 

sene evvel çıktığı, nereye gittiği ve 

halen nerede bulunduğu meçhul ol 

duğu mübaşirinin tahkikinden ve 
mahalle mümessilinin tasdikinden 

anlaşılmakla bu nüsha tebliğ ma- · 

kamına kaim olmak üzere talep 

vcçhile ilan edilmek için Son Tel
graf gazetesine gönderildi. 

10/temmuz/1937 

lsttınbul Dördüncü Noteri mührü 

Başlarda başhyan yap· 

rak dökümünü durdu

ran ve saçlara can ve- -

reo yegane eksirdir ! 

''Üplamin,. saı, ek sıri tcrkı bınde 
"Vitamin., den istilade edildiği için 
çok kuvvetlidir. Hergiin "Üplarnin., 
le yıkanan v•. taranan oıaı,:larda dö-

fi n ca~ 
külme derhal durur, ıayı ı} 8 • 

kökleri yenide:n kudret kazan ır, k~ 
- ! klac::ıra pekler duşer, ve saç ar sı • d r 

gençli~ini, güu:lliğini muh:ıfllzı e t 

ecr-·be ifi • 
ır r 

&izi iz'aç ve elblselerlvtizl tahrip eden 
T E R 'in balesi için 

SU - DO - RO --No - Perte 

Kullanısı : PEK KOLAY .. 
Tesiri: Mt'i ve DEVAIVLI 

HER AKŞAM 

TAKSi~A B E L E D 1 y E BAHÇESİNDE 

1 
Bestekar Tanburi S E L A H A T T 1 N 

Bayanlar Okuyucular Saz heyeti 

Suzan Yaşar Necati Tokyay Kcm'ln 

Nermin ~dik Piyano 

Melahat lbrahim Has:ın Kanun 

Muazzez Hasan Banço 

K. Melahat-- Şükrü Klarnet 

Yahya Nihat Nef 
Parasko Kemençe 

BA y AN LÜTFiYE tarafından MiLLİ OYUNLAR 
T ANBURİ FAHRİ tarafından HALK ŞARKILARI 

Maoıalarınızı evvelden temin ediniz. Tel. 437.03 

İstanbul Defterdarhğından: 
Keşif bedeli 238 lira 36 kuru~tan ibırel bulunan Fener Maliye şub'": 

sinin tamiratı pazı.rlıkla eksiltmeye k~nulmuştur. l1Jteklilerin ve şeraı• 
tini öğ'renmt-k istiyenlcrin yüzde 7,5 pey akçalarile 12-7-937 Paz~r· 
tesi günü saat On Dörtte Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Komıs· 
yona gelmeleri. (M.) (4097) 

Dans merakhlarına ı 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybe: neden dans pro • 

fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka •. 

sında Topçekenler sokak No. 31,, 
~·mci kat. 

Dans Profesörü 
Parlıin 1937 ıenetl:ıl ı ye• 
nl danı figürlerini zır 

···de 
renmek lıteyenlere ıııuJ 

Beyo~lu istiklal caddesi Tür~u:J 
dans dershanesinde Kemal a 

11 Bayere müracaat. Hergün sab3
5

_ 

ondan akşam dokuza kadar det 
hanesi t3lebelcri!'!e açıktır. __.,.,-

de• Sahibi ve umumi ntfriyah idare e 

Bııtmuharrin E. l:tLET Beaic• 
Baaıldıj1 ye.: Matoa.ıl EbU:aiy.a 


