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Hatagda 
Türk kanı 
Pökülügor 

Suriyede, hududumuza 4 saat 
1

mesafede çıkan isyanın içyiizii 
Türkler ölüm 
tehdidi altında 

'flal.k miimessilleri Adanaga 

Asiler Fransız aleyhtarı 
Araplarla Kürtlerdir 

iltica ettiler Yenigün J 9 A" A J K •• l · 

............ ......,., ............................................... . 

Çlndeki hadiseler Rus - Japon 
harbine mi sebep olacak? 

gazetesi. tekr~r kapandı syan gustosta rap ar ve urt erın 
( Adana, 13 (Hususi muhabirimiz - Fransız taraftarı Ermenilere hücumları ' 
.O.en) - Son Antakya hadisesinin yeni 

;t.rejiıne düşman Usvabetel kavmiciler ta- ile başladı el' an şiddetle devam ediyor ' 

lngiliz 
gazetelerinin 
Sovyet Rusya 
merkezinden 

Moskovada 
Yapılan 
Gizli içtima 

ltafından çıkanldıgı anlaşılm~tır. Kar- ' 
· ~aşalık esnasında hükumet dairesinde J k • h• • H 1 b k ""d.. .. 

bir Tu"rk · ... 1d.. k t'l g . syan mer ezı na ıyenın a e e açan mu uru 
gencını o uren a ı , encı 

~~k olduğu için öldürdüğünü itiraf et- " Son Posta ,, muhabirine neler anlattı ? 
lllıı:t. ' 
~ ır. Derbesye, 1 O (Hu 

ler ~r~ler ölüml~ teh.dit edil~e~tedir- susi) _ Bu mek .. 
· Olumle tehdıt edılen Yenıgun ga- tubwnu alıncaya ka 

~et:si sahibi ve baş muharrirleri gaze- dar telgrafla size 
d~Yı kapamışlardır. Ayni suretle teh • Suriyede çıkan is _ 
ıt edilen halk m~e?.5illeri. de budu- yan hadisesi etra ., 

(Devamı 3 uncu. sayfada) fında elbette malu .. 

Demiryollanmızda 
yenilikler 

mat vermiş olacak ... 
lardır. 

Derbesye istas .. 
yonundan itibaren 
demiryolunun bir ta 
rafı bize bir tarafı 

da Suriyelilere ait .. 
Nafia ve ki ı i A ı i tir. İşte bu havalide 

hududumuza dört 
Çetinkayanın beyanab saat mesafede bu .. 

------- * Jt ~ ------. lunan Kamışlı ka • 
D'elll za tabi 

e ryollanınız için bir Alman nahiyesi hAdiselerin 
:üteh ssısı getirtiliyor, seya- merkezidir. o, .... t ·~ > . . .l .. 

etlerin daha rahat geçmesi Bu nahiyenin l~ . . . . 
temin edilecek, İstanbul lima· yan çıkınca kaçan Sunyedekı Fransız kuvve~l~ınc mensup yer1ı askerler. 
nında feribot tesisab vücude müdürünü Halebe giderken trende gör-ı anlattı: 

getirilecek düm. Bana. hadiselerin sebebini şöyle (Devamı 12 inci sayfada) 

G. Bekir Sıtkmrn Bu sene Avrupaya 
katili yakalandı kaç kişi gitti? 

· Musulda bir çok zabitler ileri sürülen mütalealar 
ortadan kaybolmuş hatalıdır 

1 

aldıkları 
çok mühim 

haberler 

-
Molotof yoldaş "Çinin tamamiyeti aleyhine matuf 
bir hamleye müsaade etmiyeceğiz,, diyor. Uzak.şark 
orduları kumandanları Moskovadan her ihtimale karşı 
hazır olmak emrile ayrıldılar, Mareıal VoroşiloE, 

"- Kızılordu harbe hazırdır u sözlerini söyledi 

Londra 13 (Hususi) - Dün Musul- Bir kaç gün evvel gazeteler bu mcv • Stalin Yoldaş Mareşal Voroşilofla başbaşa 
da, Irak er.kanı harbiye reisi general sim içinde memleketimizden Avrupaya v -;-------------

\ # - - -

- illi Çetinkaya -
'(Yazısı 12 inci sayfada) 

Kısırlaştırma 
meselesi 

938 tıb kongresinde bu 
mesele görüşülecek 

1 İzmir, 13 (Hususi) - Bu yıl top • 
h~ası mukarrer tıb kongresinin Cum 
Urıyetin on beşinci yıldönümü müna-

....... (Devamı 6 ıncı sayfada) .......... _·········-· .. ·-·······---···--

Talar Paşanrn 
Son Günleri 

Yazan: ? 
Pek Yakında 

Bekir Sıtkı ve tayyare kuvvetleri ku • 30 000 kişinin gittlğinı b ·· d d Londra (Agustos) - Sandey Kro -, , u yuz en e en 'kl t . M k h b' · d 
mandam binbaşı Ali Cevad'ın ölümle- aşağı 30,000,000 liranın harıce çıktığını m v ga~e esı os ova mu a ırın en 
rile neticelenen hadiseden sonra, bü - yazdılar. Biz bugün hı.: haberin mutlak aldıgı hır telgrafa atfen Rusyanın U -
tün Irakta tam bir sükfın ve asayişin surette yanlış olduğunu söyliyecek va • zak Şarkta JaponY.~ t~rafından vukua 

Şanghayda harp başladı 
şehir alevler içinde yamyor 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 
hükümferma olduğu bildirilmektedir. ziyetteyiz. (Devamı 3 uncu sayfada) 

(Devamı 6 ıncı sayfada) (Devamı 12 inci sayfada) •• .. •• • 0 •• • •••~•~•-+• .... • •M•~••• •~•~•-+• .... • •M•~•-••~•-• .. •-• •"""•-••••• • •• • • • • ••• • • • • • •• 

Yunan erkinıharbiye 
heyeti dün geldi 

Irak askeri Hey' eti de bu akşam geliyor. Yunan Genel 
Kurmay Başkanı: "Türkler ve biz kardeşleriz,, diyor 

' ----,aı 'Y] 
«;.. 

. ~ ,.,. ... ' ,,. 
.-rintın genel kurmay ba§kanı Galata nhtımında askerlerlmf~n 

önünden ~erkea (Y azm 6 ıncı ıayf ada}. 

Yeni edebi tefrikamız bugün başladı -
Kalbimin Masalı 

Bir genç kızın hatıra defterinden 
Nakleden: Selami izzet 

cıKalbimin Masalı• iç duygulan, yüzünden çok daha 
güzel ve yiizü iç duyguları kadar masum bir genç 
kızın evlenme çağından ölünceye kadar devam eden 
hatıralarıd!r. 

«Kalbimin Masalı», Yalnız bir tek genç kızın değil, 
hemen hemen her genç kızın duygularıdır. Bir kız ta
savvur ediniz ki, dünya güzeli kadar güzel ablasının 
yanında sönük kalıyor ve ablasile güzel güzel arka .. 
daşlarına yapılan iltifatların birine bile lfıyık görül • 
müyor, boynu bükük, hisleri öksüz, köşesinde k:sme-

1 tiıri bekliyor. 
cıKalbiınin Masalı•, Kısmet bekliyen genç kızlarıµ 

aşk ve gönül hikayesidir. Selami izzet 

l 
1 1 

Bugün 7 inci sayfamızda okuyunuz! 



2 Sayfa SON POSTA 

Her gün 
Hataylıların dikkat 
Edecekleri en mühim 

· il Resimli Makale: X Muhit degişikligi, meşgale degişikligi X 

(((/lf/1/1& 
1 Mesele: Alevilik ... 

Yaz.an: MuhittiJa Bire• 

'\ ,' '\ \~ -------
Y""'·~=::>->.-.... 

R...-JI atayda tek tük hadiseler devam 

U--U ediyor. Son günlerde Antakyada 

Halkevinin basıldığı ve burada bir takım 
araştırmalar yapıloiığı, içeriye bazı JY • 
durma vesikalar a~ıldığı ve nihayet hal
kın tedhiş edildiği hakkındaki haberler 
de bu cümledendir. Şu dakikaöa Hatay
da henüz tabü olmıyan bir geçit devri 
büküm ·sürüyor. Bu devrede henüz Ha -
tayın kendi idareı:i kurulmam1ş, Sunye 
.hükumeti de henüz bu memleketten çe
kilmemiştir. Bu geçit devresinin ne de
receye kadar nazik olduğ:.ın•J izaha 1ü • 
zum yoktur. Suriye memurları Hatay -
dan çekilmeden ev ·el, elbd bu memle
ketin tam bir sükCtn ve intiz:ım içinde 
yaşamasına yardım edecek değildir. El
bet muhtelif tarzda hadi!:.eler çıkacak ve 
elbet halkın orada birblrm~ düşmesıne 

yarıyacak işler görülecektir. Kah müs -
lümanlar fırkası kurulacak, kah mutedil
ler zümresi teşil edilecek, Arap Türke, 
Türk Araba karşı ~ahrik edilecek, hülôsa 
bir çok şeyler yapılacaktır. Bütün bun
lardan içtinabın imkanı yoktur. 

İnsanın vücud ve dimağ yorgunluğunu gidermekte din
lenme kadar meşgale değiştirmek te mühim bir rol oynar. 
Bir fen kitabını üç saat müddetle tetkik edini~, nihayet 
anlamamaya başlarsınız, fen kitabını bırakınız, yerine me· 
seıa bir tarih alınız, beyniniz çalışmaya koyulduğunuz ilk 
dakikada olduğu kadar bulutsuz ve tazedir. 

Bazıları tatil eğlencelerini mutad meşgalelerine benzer 
şeylerden seçerler tatil gezintilerini kendi muhitlerinde ya 
parlar, bu, onları dinlendirmez, bilakis yorulmalarına se
beb olur. Tatil eğlencemiz mutad meşgalemizin tamamen 
zıddı, gezinti yerlerimizin kendi•muhitimizin büsbütün 
aksi ve uzağı olmalıdır. 

* Şu halde Hatay 'riirkler:, yeni tarihle-
rinin en nazik ve en mühim devresini 
yaşıyorlar demektir. BugüPlcrde her va
kitten ziyade aralarmda birleşmiş bulun
maları ve her vakit.ten ziyade siyasi faa
liyetlerinde dikkatlı olmaları lazımdır. 

Yeni rejimin tatbikatını hazırlamak hu
susunda Suriye hükiımetinin hayırhah
lık göstermiyeceğinı bızzat kendisi aleme 
ilan etmiş bulunduğu cihetle bu husus
ta ondan yardım lY.!kliyemcyiz. Pakat, 
yeni rejimle menfaatler. bozulmuş ola"l 
başka unsurlar da vardır. On1ar da Ha
tayda mesele çıkarmaktan çekinrniye -
ceklerdir. Onlar da ellerinden geldiği ka
dar işleri karıştıracaklardır. Bütün ka -
nşık vaziyet içind~ Türklere düşen va • 
zife birbirleri arasınd.l birleşmek, seviş· 
mek ve etraflarına dikkat etmektir. 

Hatay Türklerinin dikkat edecekleri 
en mühim mesele, Sünnihk ve AleYilik 
bahsidir. Bir kaç defa bu sütunlarda işa
ret etmiş olduğumuz gibi, Türk için Sün
nilik ve Alevilik meselesi yoktur. Bu me
sele, en kesil olarak yaşamış bulunduğu 
Kafkasyada bile ortadan kalkalı çok ol
muş, Anadoluda a:-tık adı bile unutul • 
mıya başlamıştır. Halayda da Sünnilerle 
Aleviler, yani Türk oğlu Türkler, arala
rından bu rneseleyı kaldırc!ıklan zaman 
artık Hatay meselesi kendiliğınden hal -
}edilmiş bulunacaktır. Bu takdirde Türk 
ekseriyeti Hatayı, mes'ut, müreffeh is -
tikbaline doğru kolayca sürükleyip gö -
türeceklerdir. 

* 

( _____ s_c __ z_,_A_~ __ A_·S~D_N __ D_A_) 
/ngilterede denize 
Girerek konser 
Veren askeri bando 

·----------------------------· 
HERGt N BiR FIKRA 1 

Mersiye yazacak vakti 
bekliyorum 

Eski şairlerden biri, bir vezir 1ıak
kında methiye yazmıştı V czir met
hiyeyi aldı. Ba1ıJ~ bekUyen şaire bir 
şey vermedi. Şair bu sefer gene ayni 
vezir hakkında bir hicviye yazdı. 

Hicviye yazmaktan ·maksadı da hak
kı sükUt istemekti. Vezir gene §aire 
bir şey vermedi. Bir akşam e:•inden 
çıkarken şairi kapınm on!inde gö~dü: 

- Methiye yazdır~, hicviye ı,azdın, 
dedi, hepsi bo§ttna oldu. Şimdı bura
da gene ne bekliyorsun? 

Şair vezire bakh: 

1 
- Hakkınızda mersiye yazacak 

vakti bekliyorum. 
... • Jfo 

Hayvana eziyet 
Arabacıya 

Verilen ceza 

eden 

Masscehudet eyaletinin Vakelfeld 
1 

Dayak hakikaten cennetten şehrindeki himayei hayvanat cemiyeti, 1 mi çıkmış? bir arabacıyı hayvanlarına eziyet ctti-ı 

İngilterede sıcaklar artmıştır. .r~a -
kat vazife, vazifedir, diyen alay ban
dosu, mukannen saatlerde. denize gi -
rerek muzika çalmakta, plaja topla -
nan halkı eğlendirmektedir. 

ğinden dolayı mahk~rneye şikayet et
Eskiden dedelerimiz dayağın cen -

mişti. Hakim uzun boylu düşündükten 
netten çıktığını söyler dururlardı. Bu 

sonra yalnız arabacıya ceza vermekle 
iddiaya şimdi Amerikalı komıserler -
den birisi de iştirak etmiş bulunuyor. hayvanın tatmin edilmiş olamıyncağı 
Ohayo eyaletinin Puhaton şehri polis kanaatine varmış ve vereceği hükmün
komiseri dayağın bütün haylaz ve ya - den eziyet çeken hayvanın rnüstefıd oJ
ramaz çocukları ıslah ettiğini, çocuk- ması icab ettiğini söyliyerek şu kararı 

17 gaşındalli 
Arlladaşile düello 
Eden genç hız 

Jar tarafından işlenen suçların yüzde vermiştir; 
Halayın büyük ekserıyeti Türk oğlu 65 nin bu suretle azaldığını sôylüyor. İki gün iki gece arabacı hayvanları-

Bu lngiliz lazım evinin taşl1ğında 

patenle eğlenir zannetmeyiniz. Yaşı 17, 
kendisi güzel, gözleri harikulade ca -
ziptir. Fakat gelin görün ki bir katil -
dir ve bir kan güdme yüzünden 17 ya
~mdaki arkadaşını bir tabanca düello -
sunda öldürmüş, 1 S seneye mahkUın 

olmuştur. Şimdi hapishane koridorla -
Tında nyaklanna geçirdiği patenlerle 
\•akit geçiriyor. 

Türk olan Alevileri şunu bilmelidirler ki Kullandığı usul de pek basit: Suç i~le- nın ahırını baştan aşağı temizlemek su
onlara cAlcvh diye hususi bir varlık ver- yen çocuğu yatırıyor ve kaba etlerine retile ahır içinde çalışacak ve iki gece 
miş ve kendilerini daima Sünni T .irklerc bir kaç sopa vurduktan sonra bırakı - eziyet verdiği hayvanın yemliğinde u
karşı tahri~ etmiş :ıl&nl~:· cayır ki ~ôkim yormuş. yuyacaktır. Buna mukabil hayvan da 
olasın!> düsturunu tatbıK eden rr:ustcm- ı Komiser ha suretle bir takım cani- ·k· ·· "k" be t k · · H olivudda yanma modası 

b 1 . ,.. J ı gun ı ı gece ser s yaşama ıçın 
lekecilerdir. Eğer Aleviler unu an ar • J~rın. de ~ ~uk!uklannda ı_slah e- himayei hayvanat cemiyetıne teslim k d 
larsa mesele yoktur; ötekı Türk karJeş- dılrnış oldugunu lddıa ~tmektedır. edilecektir. yasa e ildi 
lerine kollarını açarrlk koşacaklardır. Son günlerde Holivudda güneş ban-

Hatay Sünnileri de şunu bilmelidırler 19 aylık bir bebek katil oldu A 'k d fi l k l · yosu merakı salgın haline geldi. PlfıJ-
1 - d 1 · d merı a a en az a aza ar ki Osmanlı • ran muca c esı esnasın a Fransada Ren nehri civarında Breig- • • • lara koşan en büyük yıldızlardan en 

bizim hududumuz içinde Süwıiler Aie - de şimdiye kadar emsaline tesadüf e- ev/erın ıçznde oluyormuş! küçük figüranlara kadar herkes vü -
vilcre karşı bir hayli haksızlık etmişler- dilmemiş bir cinayet oldu. On dokuz Amerika emniyeti umumiye ista - cuduna tunç rengini verrneğe çalışı -
dlr. Türklerin çok büyük bir ekseriyeti aylık bir küçük, iki aylık kardeşini öl- tistikcileri Amerikada vukun gelen ka- yor. 
ya doğrudan doğruy3 Alevidırler; yahut dürdü. Cinayet şöyle olmuş: İki küçük zalar üzerinde bir tasnif yapmışlnr. Bu Fakat bu merak meşhur sinema yıl-
ta gizli olarak Alevi!ik duygus!J taşırlar, kard1><: bir dakika yalnız kaınuşlar. İs-

Ağustos 14 

Sözün Kısası 

lstanbul 
itfaiyesi 

E. Talu-.-

H § ugün, öğleden sonra, Taksirıt 
stadyomunda İstanbul itfaiye

si tören yapıyor. Beied·ye, bunu d:ı fes· 
tival eğlencelerinin sırasına koymuŞ. 
Programa dahil butunan eski yangıı:ı 
söndürme vesait ve teşkHatımızın uyan· 
dıracağı merak itibarile festivalle alakıı· 
sı izah edilebilen bu tören bana kalsa 
büsbütün ayrı bir şey olmalı, hei biri 

adsız birer vazife kaliramanı olan itfaiye 
amir ve efradının, minnettar İstanbul 
halkında tebciline vesile teşkil etmeli idi. 

Çünkü, yurdun tamamiyet ve haysi
yetini koruyan asker gibi, itfaiye <l.rniC 
ve afradı da, bir vatan cüz'ünün ekono
mik ve tarihi varlığını ateşten koru;na1' 
için daima uyanık, daima emre ve işare• 
te müheyya duran, canın1 istihkar ede-< 
rek ateşle, dumanla savaşan fedailerdir• 

Ateş, İstanbulun e?eli ve amansız bit 
düşmanıdır. Onun, düne kadar kül etti· 
ği milli servetin bahasını biçmeğe im
kan tasavvur edilemez. Tarihi açıp ba· 
kacak olursanız, bütün bu koskoca şeb• 

rin baştanbaşa kaç defa yanıp, kaç defa 
yeni baştan yapıld1ğını hayretle, dehşet
le görürsünüz. 

Osmanlılar, payıtnhtlarını her an teh
did altında bulunduran bu hain düşman· 
la başa çıkabilmek için çok uğraştılar. 

Lakin, kurdukları teşkHiı~ noksan, ipti· 
dai ve insicamsızdı. Bazan birkaç ma• 
halleyi birden saran kudurm~ bir yan· 
gını bastırmak için kırbalarla su taşını· 
yor, ufacık omuz tulumbalarile gül su
yu serper gibi, su sıktırıyorlardı. 

İkinci Abdülhamid, terakkiperver g(i. 
rünmek için, glıya muntazam ve mo• 
dern bir itfaiye te~kilatı vücuda getir• 
meğe razı oldu. Yari bunak, lagar ve ip
tidai bir Macar paşasmm idaresine veri .. 
len bu teşkilat, padi.şahın makine kor
kusu yüzünden noksar.. ve iptidai vesa• 
itle çalıştı. Türk zab?tan ve efradının 

fıtri şecaat ve fedakarlığı sayesinde aı 

çok, iş de gördü. Lakin, i~!aiyemizi, bu .. 
günkü, göğüs kabartacak bir tekamül 
mertebesine iriştirmek Cümhuriyet re• 
jiminin muvaffakiyetlerinden biri ola· 
caktı. 

Hakikaten, İstanbul itfaiyesi, bugünkü 
günde, iftihar edilecek ciddi ve rnükero• 
mel bir heyettir. Elindekı son sistem ci .. 
hazla, her birinin cesareti, feragati, va .. 
zi!eperverliği mücerreb ve müsellem 
olan amirleri ve efradı ile o, yangın be.
yulasını İstanbul afakının üzerinden sil .. 
miş, gönüllerimizi güvenle doldurmuş
tur. 

Bizim bu huzurumuzu temin için ]ıel 
an uyanık ve müheyya duran, icabında 
da gene bizim için kendilerini ateş~ at" 
maktan asla tereddüd etmiyen bu kah" 
raman kardeşlerimi.zı bugünkü kutlu 
günlerinde candan tebcil ve tevkir et .. 
meliyiz! 

~-··· ' ...... -.......... .................. .__ .•. ~-

Dün hava gene sıcaktı ] -ıı: tasnife göre en fazla kazalar evlerin dızı Betty Davis'i yataklara düşür -
ve yahut ta, bunların h3ç biri değıl erse, mi Mişel olan iki aylık bebek kardeşi- q3 

1 h"bb içinde vukua geliyormuş. 1 6 yılında müştür. Yıldız Üf' gun·· çırılçıplak hu - D"" h k k ı k ..... jı: .. mutlaka, Sünnilik içinde A_i mu ı ı - nin emziği ile oynuyormuş . .Aralarında :r un ava açı ve sıca · o ara geçı .. 'I 
dirler. Türkler arasında açık veya gizli ne cereyan ettiği anlaşılamamış. Fakat evlerinde merdivenden veya pencere- susi plajında güneşin altına yattıktan tir. Rutubet derecesinin yüksekliği sı " 
Alevilik, yahut Ali muhabbeti, bir ckal- ayni odada hizmet görmekte olan an- den düşmek, döşemede kaymak, hır - sonra dördüncü günü kendisini kay • cakıık üzerinde 
liyet ifade etmez. &!lk! de pek büyük lıir neleri birdenbire Mişelin bağtrdığını sızlar tarafından öldürülmek suretile betmiş, derhal hastaneye kaldınlmış, tesir yapmış, şeh • 
ekseriyet teşkil eyler. Osmanlı devrinde, işitip aralarına girmeğe yeti.5Illeden bü- her yaşta tam 38.500 kişi ölmüştür. İ- tehlikeli dakikalar geçirdikten sonra rin bir çok semt -
bilhassa Abdülhamit zamanında böyle yüğün emzikle küçüğe vur.duğunu gör- kinci derecede fazla ölenler otomobil doktorların ihtirnamile kendisine ge - lerinde sıkıcı ve 
r"'yleri yazmak kabil d.?~i"di. Fakat, hu- müş. Kadın çocuklarının yanın~ gelin- kazalarına uğrayanlardır. lebilmiştir. bunaltıcı bir hava 
bJn, bütün Türkler tarafından ma1um 0 - ce emziğin iki aylık bebeğin şakağına İstatistiklere göre otomobil kazala- Şimdi film kumpanyaları yıldızlara esmiştir. 
lan bu hakikati bütün Türklere açıkça saplandığını ve bebeğin öldüğünü an- rmda ölenler insan elile öldürülenler - güneş altında yanmalarını menetmiş _ En fazla sıcak-
söylemek zamanı gelmışttr. 1amış ve düşüp bayılmıştlr. den fazladır. tir. lık şehir dahılin • 

Şu halde Hatayı"l Sünni Türkleri, bü- ~===~~====::=:=::::;:::::;=:===============================~ de 31 e kadar yük-tün politikalannın es3Sı olarak, kendile- "" l selmiştir. Buna mukabil Yeşilköy rasat 

rlnc şu şiarı kabul l'.!tmeliaırlcr: cAlcvi - ı· s T E R ı• N A N ı• s T E R ı· N A N M A ! istasyonunun verdiği rapora göre en fa# 
ler bize gelmezler, bıze yaklaşmakta te- • la sıcaklık 28, en az sıcaklık 20 oııırııll 
reddüt ederlerse biz onlara gideriz ''e Gazeteler dünkü nüshalarında ~erli mallar sergisinin tında 758.488 nüfus vardır. Bu ınikdarın dörtte birini he- kaydedilmiştir. Hava tazyikı 761 e k:ıdtıı 
kollarımızı, sıcak \"C geni~ bir Türk s~v- kapanması münasebetile serginin kazandığı muvaffaki- nüz bir yaşını bulmamış çocuklarla fazla ihtiyarlar teş- yükselmiştir. Rüzgar poyrazdan saniJC 
gisi He açarak onları kucaklarız.> yetin bir bilanÇ(>SWlU yaparlarken bu yıl sergiyi 500,000 kil ettiğine göre arkadaşlarımızın verdiği habere göre de 10 metre ile esmiştir. 

Umumiyetle Aleviler ince, zekı ve d!- kişinin ziyaret ettiğini söylüyorlardı. sergiyi İstanbulda ve mülhakatında yaşıyan 2 yaşındak: 

'Devamı 3 ücü sayfada) 

rayetli insanlardır. Hatay Sünnilerinin Son rakamlara göre İstanbul şehrinde ve mülhaka- çocuklar da gezmiş demektir. 
gösterecekleri bu sıcak aıakayı ve bu 1 · · · 1 
geniş Türk sevgisını anlamakta güçlük S T E R l N A N 1 S T E R N A N M Af t_ _____________________________________________________________________ __, 

GGoq : s.Cı9 Otlc : 12.18 
İkindi : 16,09 - ~am : 19. 12 
Y at.ı : 20.SS - lm1ak : !1.13 
Rumi leH 13S3 - Arabi MM 1356 

Hızır 101 
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izm!r bir tehlike S4~~ 
ı · daha atlattl AL:E E 
Ş·anghayda harp başladıı~ü_n.birbenziıf~ük~a.nın~a e Siyaset aleminde 

• • ınfılak oldu, bır kışı agır bir yenilik: 

Şehl•r alevler ıçınde izmi~~~:~~:~:;aıa:a~:h yedi Amerika donanma 
sularında çıkan yangın az daha kiralıyor 
şehrimizde büyük fel5kcte sebep Ya7.811: Selim Ragıp Emeç 

Şanghag etrafında Çin - Japon kuvvetleri Dün 
çarpıştılar, limandaki tesisat tahrip edildi 

olacaktı. Mağazalar açıldığı sıra -
da Suluhan cıvarmda bomba se
sını andıran bil infilak olmuş, bu 
nu kefilf bir duman takip etm~, alevler 
yükselmiye başlamıştır. 

Londra 13 (Hususi) - Şanghayda, . Şanghay 13 (A.A.) - Bir Fransız karşılamak üzere 100.000.000 yen kıy- 25 numaralı mağazadan çıkan yan-
Japon ve Çin kuvvetleri arasında bu- piyade taburunun 27 Ağustosta Hindi metinde hazine bonosu ihraç etmeğe gın büyüyerek yanındaki baharatçı 
gün ilk çarpışma başlamıştır. Bidayet- Çiniden Şanghaya gelmesi beklenil - karar ver!Iliştir. mağazasına sirayet etmiştir. Bu mağa-
te tilfek ateşine münhasır kalan çar - mektedir. lngilterenin vaziyeti zada benzin, petrol, ispirto ve tuzruhu 
Pışma akşam üstü kızışmış ve topçu , Japonyanm metalibi Lon~ra 13 (A.A.) - Diplomasi me- gibi maddeler bulunduğundan ateş et-
<iüellosuna inkılap etmiştir. Tokyo, 13 (A.A.) - Sabah top1a ,hafili, Ingiltere hükfunetinin Şang - rafı sarmış, bu sırada yetışen itfaiye 

Muharebe, Şanghayın şimal mm - nan nazırlar hey'eti, aşağıdaki karar - hayda vaziyeti çok büyük bir dikkatle büyük fedakarlıkla iki dükkan yan _ 
takasında cereyan etmektedir. Çin kuv lan ittihaz etmiştir: ;takip etmekte olduğunu ve Şanghayda dıktan sonra ateşi söndürmüştür. 
Vetleri şimendifer istasyonu etrafında 1 - Japon zabiti ve bahriye nefe- ahvalin hiç te memnuniyeti mucip şe- Yangın 25 numaralı mağazada man

'nlevki almışlardır. Japonlar ise civar rinin katli hadisesi Nankin hükfuneti kilde bulunmadığını beyan etmekte - tarların patlamasile çıkmış, mağazanın 
bahçelerde yerleşmişlerdir. nezdinde protesto edilecektir. dir. üst katında bulunan Hüseyin yanarak 
. Japon bataryalarının ~çhğı ateş ne- 2 - Şanghay şehrinin etrafında tah Londra hüklımeti, Nankin ve Tokio ağır surette yaralanmıştır. Kast yok _ 

ticesinde, Şanghayın üç mühim nokta- §id edilmiş olan jandarma kuvetleri - hükumetleri ile temasını muhafaza et- tur. 
sında yangın çıkmıştır. Akşam geç va- .nin geri çekilmesi istenecektir. mekte ve Amerika hükUınetinin mü -
kit yangın devam etmekt~ .idi. . . 3 - Japo~ .te.b~sının ~~~atını ve ~asil bi: hattı hareke~i takip edeceği- Kızıİcahamamda 
Şangbay limanında yenı ınşa edılmış emval ve emlakını hımayesı ıçın Japon nı tahmın eylemektedır. 

olan talunil tahliye tesisatı da bir Ja - deniz :müfrezesi kumandanına tam sa- Son vaziyet d b• k 
Pon harp gemisi tarafından bombardı- Iahiyet verilmiştir. Tokyo 13 (A.A.) - Şanghaydan n- a il amyon 
ınan edilerek tahrip edilmiştir. Teftişler lınan bir Japon telgrafına göre, ener - f • Jd 

Bu tesisat 300 bin İngiliz lirasına Tokyo 13 - Harbiye nazın muavi- jik bir baskın hücumu üzedne Japon aCJa ~1 0 U 
inal olmuştu. ~ ni Rato, tayyare ile Tiensine gitmiştir. kuvvetleri şimali Szemian mahallesi i-

Şanghay ile Tokyo ve Amerika ara - Çin'de bir turne yaptıktan sonra Sov- le beynelmilel konsesyondaki Bivzvo- iki ölü, 6 ağır yaralı var 
sında telefon muhaberesi kesilmiştir. yet : Mançuri .hudutları~daki müdafaa lrayu tam.~mile temizlemişlerôir. Bir Kızılcahamam (Hususi) _ Mişon oğlu 

Çinlilerin mukavemeti tertibatını teftış edecektu~ kaç saat suren çarpışmadan sonra, ata- R f 1 . . d li •. ehlöyetnamesi ol 
A • 

1 
.1. . b" d w • • 1 1 ı e aae ısının c c naı.: 

Şanghay 13 _ (Çin aJ·ansı). Japonyada malı tedbır er şemı ıterın urosuna ogıu ı er enıeye b' f" .. 'd esinciek; 740 nu • . . 
1 

. . . 97 . . ç· f 1 mıyan ır şo orun ı ar • 
Japon agwır topçu kuvvetlerinin ve Tokio 13 (A.A.) - Bankacılar sen- çalışan sıvı gıyınmış ıncı ın ır - l k gece saat 20 de 10 yoku 

t d' • ,. k l' 1 J k tl . t f mara ı amyon 
ayYarelerinin bombardımanına rağ - ıkası, şi:malı Çin hadisesı dolayısile kası ı a an apon uvve erı ara ın- ·ıe Ankaradan gelirken Kcrevir ile Ak-
ı:ıen ve günlerdenberi devam eden çe- ihtiyar edilen fevkalfı1e masrafları dan tamamile imha olunmuştur. ~oğan arasında devı·.ilmiş, içinde bulu· 

::: ~~a::b:;::~~a~~::m~ı~y~~:~~i~ M e ç h u 1 ta .h_t_e_l ... b __ a_h_ı:r-1 ... e_r_b .. -,:r ı· s p a n y o 1 :;~ ~~~:~~:r~:a1~~~~a~~~ş. 6 kişi de 
YUnda kain Nankow geçidi Çinlilerin Ölenler Ankat·ada İnkilap m:ılıallc· 
•lindo bulunmaktadır. t , d h ı b • ı t · ı ı d · ı sinde 28 numarada oturan Mehmet oğlu 

. To~;~·l~~l~A~üşt7ı:::;:~ Ame- o r p 1 o m u r 1 1 n 1 o r p 1 B l er ::h~~~:;a~2 ~~~ın~:~~l:~~ı·~~i:hem:~ 
tıka, Fransa, İngiltere ve İtalya mü _ ile diğer kızı dört yaşında Nezahat te Cebelüttank 13 (A.A) - Mahalli ma· pido muhriplerine hücum etmişlerdir. n:e illeri tarafından müştereken Nan- . ağır yaralılar meyanındadır. 
kın hükfım t• kamnt, nasyonalist lspanyollarm Cebe - Churrugaya bir torpil isabet ederek Ankaranın Fevzıpao:a mahallesind~ bC?Ş 

· e 1 ile Çindeki Japon sefi - lüttarıkm başlıca caddesinde tesis etmiş mühim hasarata scbebıyet vermiştir. "' 
ııne verilen notada ecnebi devletlerin llumarada oturan Ahmet oğlu Mahmut 
.<:!~ h oldukları konsolo3hanenin kapatılması • 3 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmşıtır. 
"t<lng aydaki mühim menfaatleri e _ kızı 12 yaşında Sabaha: i!c sabık Kı -h nı emretmişlerdir. Bı.r kaç aydanbcri bu Bir gemi batırıldı 
emmiyetıe zikredilmekte ye Çin hükiı zılcahamam Ziraat B:.m~ası memuru Ne-konsoloshane, kendısinc bu bapta mczu- Tunus 13 (A.A.) - Campcadorun k:ı-

rnetinden kıt'alarını geri çekmesi, Ja _ cip oğlu Sabri de ağn· yauJı1a.r arasında-
p niyet verilmemiş olduğu halde pas.:?pOı.'t zadan kurtulmuş olan kaptanı Felix 
~n hükfunetinden de takviye kıt'aları vermekte idi. Gary, gemisinin ~.arşambı sabahı Kili - dır. 

gonderilmemesi istenilmektedir. Otobüsü idare c;-dcn ehhyetnarr:esiz ŞIJ-
. Tabiiyeti meçhul tahtelbahirler biaya 60 mil mesafed~ Saetta adındakı för Mişon oğlu Reiael hakkında ceza 
lngiliz ve Amerikan gemileri Valencia 13 (A.A.) - Müdafaa neza - İtalvan torpido mulmbi tarafından ta -

J mahkemesi tarafın:ia:ı tevkif kararı ve-
Şanghay 13 (A.A.) - İngiliz Ami- reti tebliğ ediyor: Dün sabah tabii.veli kip edilmiş ve birıtz sonra bu muhribe r ı rilmiştir. 

a gemisi Cumberland ile Amerikan meçhul bir takım tahtelbahirler, Car - ayni eşkali haiz olan ve faka~ ayni ala • --------
Amiral gemisi Augosta, yarın buraya tagene açıklarındd cumhuriyetçilerin Al- metleri taşımıyan diğer bir muhribin il-
geleceklerdir. mirante, Anteguecra ve Churruga t,.,r - tihak etmiş olduğunu beyan etmiştır. 

Çindeki hadiseler, Rus - Japon 
harbine mi sebep olacak? 

(BCl§tr..rafı 1 inci sayfada) Uzak Şarktaki son hadiseler münase -

ge~ebilecek herhangi bir yeni tahrike betile: . . . 
~Usaade etmemek kararılu vermiş ol- - Uzak Şarktaki polıtıkamızı teba-
cıuğunu yazmaktadır. rüz ettirmek icap ediyor Çinin istikla .. 

(Sandey Kronik!) in anlattığına ba- line ve ülke tamamiyeti aleyhine ma -
kılırsa: tuf herhangi bir hareket ve bir hamle-
. Çin - Japon çarpışması Moskovaya Y~ müs~ade etmiy~eğ.iz. Ç~nin bugün-
1.Jlaştığı zaman, Stalin, Uzak Şarktaki ku statükosunu. de~ıştırme1ge ~alkışa -
~zıl ordunun bütün kumandanlarını cak olana da, hıç şuphe yo.t kı payımı
~eınJ.in'de gizli bir içtimaa davet et _ ~ düşen ~~ şekilde mukabele edece -

Gece hulul edince muhripler, gemiyi 
bombardıman etmişler ve batırmışlar -
dır. 

Vergi kaçakçılığı 
Hahhında bir ihbar 
İzmir 15 (Hususi) - Soko:ıi benzin 

firmasının gümrük kaç:ıkçılığı yaptığı 
hakkında aHikadar makamlara bir ihbar
da bulunulmuştur. Yapılan ihb1ra göre 
firmanın Turandak.i depoc;una nak1cdi • 
len benzinlerin bir kısmı gizli bir mus
lukla gümrüğün haberı olmaksızın satıl
makta imiş ... 
İddiaya göre bu suretle 100 bin liralık 

bir vergi kaçakçıhğı yapılmıştır. 

Sarhoşluk 
Yüzünden cinayet 
Dün gece saat oncfa Ahırkapı kah\'e

sinde sarhoşluk yüzünden bir cinayet ol
muştur. Sabahtanbeti rakı içen Sadul -
lah isminde biri kahveye girmiş, şuna 

buna çatmış, nihayet kahve? sahibi Fah
ri ile kavgaya tutuşmuştur. 

Neticede Sadullah memesi üzerinden 
f 

bıçakla yaralanmış ve yanın saat sonra 
imdadı sıhhi otomobili ile hastaneye kal
dırılmıştır. Suçluıar zabıta tarafından 

yakalanmışlardır. Fahri de iskemle ile 
başından yaralıdır. 

Halayda Türk 
Kanı dökülüyor 

M eşhur Monroe'nin cAmerika, 
Amerikalı \arındır> nazariyesi, 

bugün olduğu kadar pratik bir tatbik sa
hası görmemişti, dens~ yeri · vardır. Ma· 
lum olduğu üzere, bu nazariye, Ameri· 
kayı, yeni dünya ış~erme karışma~tan 

tahzir ettiği kadar hariç aleme de Ame· 
rikanın işlerine karışmamasını ihtar e
den bir ana prensiptir ve fark gözet
meksizin şimal Amerikası için olduğu 
kadar cenup Amerikası için de kıskanç
lıkla göz önünde tutulup tatbik edilmiş
tir. Bu prensipi ortaya atan adamın, 
münhasıran insani bir gaye ile hareket 
ettiği farzolunamaz, bilakl:;, şimali Ame
rikanın cenubi Amerika üzerinde beslı· 
yebileceği emperyalıst emellerin tahak
kukuna imkan vericı bir düstur mahıye
tini de haizdir. 

Amerika, Monroe prensipinin ameli 
bir şekilde tatbikine Brezilyaya kirala
dığı altı torpido muh~ibi ile ilk defa baş. 
lamış oluyor. Brezilya, bu torpido1aı 

için Amerikaya beş para vermiyecck, 
yalnız bu gemileri ve gemiıerdekı Ame
rikalı efradı sigorta etti.recek ve bu si
gortabrın primlerim ödiyccektir. O ka
dar. 
Amerikanın Brezilyaya yaptığı bu 

yardım Almanyanm son zamanda bu ge
niş memlekette ihraz etmiyc başladığı 

nüfuzu önlemek içindir. Amerikanın 

Brezilyada elde ettiği nüfuz, buraya scv
kettiği mühim muhacir kütlelerile baş
lar. Sonra, Brezilya kahve tröstlerine 
yaptığı para yardımJari!~ artmıştır. A
merika, bu tehlikeyi de gidermek ic.ın 

Brezilyaya altmış milyo?l dolar para ver· 
miş ve Almanlara olan borcunu ödetmiş· 
tir. 

Amerika Cumhurrcısı Rooscveltin tel-
kin ve hariciye nazırı Huli'ün tasvibi ile 
yapılan bu yardımların mahıycti, pek 
yakında, Amerika-::ı i'iyanında izah edil~ 
cektir. Amerika harıciye nazırı cCordell 
Hull> e göre, cenubi Amerikanın bazı 

memleketleri Almanyanın manevi ve ik
tısadi istiliısı tehlik.:!sıne maruz bulunu-
yor. Amerika, onları bu tehlikeden kur
tarmak için Brezilyay:ı yaptığı yaraım
lar şeklinde yardımlarda bulunmaya ha
zırdır. Çünkü Amerika, Almanyanın gı:?

rek iktısadcn, gerek askeri vasıtalarla 

cenubi Amerikaya hululüne muarızdır. 
Bu hal, Almanya iç.in, ilk madde buh· 

ranını bir kat daha artırmakta olduğun
dan, müstemleke davası, yeni vaziyette, 
daha had bir şekil al:r.ış oluyor. 

Selim Ragıp Emeç 

Hataylıların dikkat 
Edecekleri en mühim 
Mesele: Alevilik ... 

(&ftarafı 2 inci ıayfada) 

çekmiyeceklerdir. Hatti, bunu sade bu-, 
gün Türk olan, türsçe konuşan Aleviler1 

değil, Türk olup ta dillerını kaybetmiJ 

( 
bulunan Aleviler de anlıyacaklar ve 
Türklere yaklaşacaklardır. Tarihin iyi 
bir tetkiki gösterir ki Arap Alevi olmaz. lnıştir. Ve yirmi kadar yilksek rütbeli gız ... demıştır. ..w . . .. 

Rus zabiti tayyare ile Moskovaya git _ Moskovada ogrendıklerıme gore, 
l ~_iş~.erdir. Orada Stalin ve Voroşilofla Sovyet Rusya Uzak .Şark hududunda, 
tgoruş.mek üzere Moskovaya gelen Ma- meşhur Fransı~ ~a~ınot hat~~na ben -
reşa1 Blüherle buluşmuşlardır. Derhal, zeyen, yeraltı ıstihkamları vucuda ge-

İhbar etrafında tahkikat yapılmakta
dır. Henüz bir netıce elde edilmemiş~ir. 

Deniz ticaretinin maruf 
bir siması öldü 

(Başrarcı/1 1 in.et "!Yfa.da) Alevi olanlar ya halen Türktürler, yahu• 
du geçerek Dörtyola gelmişlerdir. Mü- ta bir zamandanberi dillerini kaybet • 
messillerden bir kısmı şehrimizde bu- miş olan Türklerdir. 

kreınııne gidip Stalin tarafından ka _ tir:miştir. Son haftalar zarfında, bu is-
buı edilmişlerdir. tihkamlara epeyce miktarda asker yer-
. İçtun· d St ı· b·tı leştirilmiştir. a a, a ın, za ı ere, ıcap e - . 
derse Uzak Şarkta ku b 1 k h _ Stalın, Rusyanın garp cephelerinde 
h vu u aca er h h · b. t ·· ·· k b 1 ang1· b. h b · -· . ç· .. 1 er angı ır ecavuzun vu u u aca -

ır ar e gıreccgını ve ın u - _ . . 
kesinde J 1 1 h ed w. . .. gına ınamamaktadır. Halıhazırda mev-apon ara arp ecegını soy- . . 
leıniştir cut olan Alman - Japonya ıttifakını or-

z .' · . _ . . tadan kaldırmak için de, hususi dcle-
abıtler, ertesı gun vazıfelen ba - geler vasıtasile Almanyaya :müracaat 

Şına h h · b" 'ht" l k h buı ' er angı . ır 1 .. mı~ e a.rşı azır ederek, Almanya - Sovyet Rusya an -
Un.ınak eınnle donmuşlerdır. !aşması için, müsbet tekliflerde bu· -
~reşal Voroşilof şöyle demiştir: lunmuştur. Alman müessese1erine bü-

. lki senedenberidir merkezi icra ko- yük miktarda siparişler vermeği, para
Inıtemiz ve bilhassa Stalin Yoldaş, U - sını nakden ödemeği vadetmiştir. 
~ Şarkta vuku bulan meseleler, ha- Sanıldığına göre, Stalin, Almanya 
ıselerle meşgul olmakta idi. Vladi - ile yeni bir anlaşma yapabilmek uğ -

~0stok'dan Steretsk'e kadar olan hu - runa, Sovyet Rusya - Fransa p,aktım 
Utlanmızı tahkim ettik ve harp kuv- feda etmek niyetindedir. Çünkü, Uzak 

"etlerimizi arttırdık, hazırlıklarımız Şarkta herhangi b1r harp vukuunda, 
~ona ermiştir. Kızıl ordu harbe hazır- Fransız erkfuııharbiyesindcn fazla bir 

r. şey bekliyeıniyeceği, elde edemiyeceği 
Stalin'in Port Parolü olan Molotof kanaatindedir. 

lunmaktadırlar. İşte, her gününde bir hAdise kayde • 
Londra 13 (A.A.) -- Deniz ticareti - Hatayda Türkler ve Aleviler sarsıl- den bugünkd geçit dewi arasında HataJ. 

nin en maruf simalarından Board of maz kardeşlik hislerile birbirlerine bağ Türklerinin ebeının(1etle dikkat ede .. 
Trade'in eski reisi lord Runciman, 90 h bulunmaktadırlar. Bunlar her türlü cekleri me.ele! ) 
yaşında vefat etmiştir. • taarruza göğüs gerniektedirler. Muhittin Birgen 

lhl .ahbap çavuşlar Garsonun iıgüzarhğı 



4 Sayfa 

Kırkçeşme suyu terkos 
terşih havuzlarında 

tasfiye edilecek 

Kırkçeşme sularının kesilmesi yü - mektedir. Maamafih belediye bu yer -
zünden müşkül vaziyete düşenlerin şi- lere de terkos suyunu isale etmek için 
kayetleri devam ediyor. tertibat almak üzeredir. 

Fakat belediye bu şikayetleri hak- Belediye, tifo tamamile ortadan 
lı görmüyor ve aldığı tedbirlerle şehri kalksa bile artık kırkçeşme suyunun 
susuz kalmaktan kurtardıgını ileri sü- şehirde kullanılmasına müsaade etmi
rüyor. yecektir. Bu sulann terkos terşih ha -

Belediyeden aldığımız mallımata gö- vuzlarından geçirilerek tasfiye edil -
re vaziyet şöyledir: dikten ve ilaçlandıktan sonra terkos 

SON PO STA 

Dikkat! •• 
Müstahdemin vergileri 
her ayın yirmisinde 

öden ecektir 
Büyük Millet Meclisinin son tati

le girmeden evvel kabul ettiği bir ka
nunla müesseselerin memur ve işçi 

bordrolarına ait tediye tarihlerinde 
bir değişiklik yapılmıştır. 
Şimdiye kadar kazanç, buhran ve 

müvazene vergilerine ait beyanname
ler her ayın 15 inci günleri akşamına 
kadar maliye şubelerine tevdi edilir 
ve bu beyanname ile beraber kazanç 
vergileri de ödenirdi. 

Buhran ve muvazene vergilerinin 
tediye müddetleri, beyanname ayın 
on beşinci günü verilmış olduğu için, 
her ayın yirmi 1leşine kadar mute -
ber olurdu. Yeni kanun müddete ait 
bu ikiliği ortadan kaldırmaktadır. 

Her ayın on beşinde verHebilecek o
lan beyannameler bu aydan itibaren 
her ayın yirmisinde verilecek, ve ve
rilen beyanname ile beraber her üç 
verginin karşılığı da bir defada öde
necektir. 

Bu esaslara riayet etmiyenler hak
kında eskiden olduğu gibi resen tak
dir yoluna gidilecektir. Bu sebeple 
mükelleflerin yeni vaziyete uyarak 
her ayın yirmisinde beyannamefo -
rini ve vergilerini maliye şubelerne 
vermeleri kendi menfaatleri iktiza -
sıdır. 

.. 

Adliye Vekili dün Usküdar yanornrnı 
bizzat tetkik etti 

' Üsküdar Adliye yangını hakkmdaki hapishanesini gezmişler ve maiyetleri. 
tahkikata ehemmiyetle ve her türlü ih- ile birlikte tekrar dönmüşlerdir. Üskii1 
timal gözönünde bulundurularak, de - daır adliyesi dün şimdilik kaymaknnıh.-: 
vam olunmaktadır. Yangında bir kasit ,ğın hizasındaki maliye tahakkuk şube"' 
olup olmadığı henüz anlaşılamamıştır . . sine naklederek, faaliyete başlamış i? 
Fakat, böyle bir şey kuvvetle tahmin lere bir saniye olsun ara verilmemıştir. 
edilmemektedir. Zira, yangın mahal - Yanan evrak daha ziyade sulh mahkt?
line yetişen memurların ve o civarda mesine aittir, bunlar yenllenebilir. Yal> 
oturan halkın ifadelerine göre, hadise- gının çıktığı odadaki evrak kamiıen 

de kast bulunduğuna delalet edecek bi! kurtarılmış, içeride ateş ve duman aa 
vaziyet görülmemiştir. · görülmemiştir. Adliye Vekilimiz kaza 

Bina bir noktadan tutuşmuş ve a - kaymakamının gayretini takdirle kar
levler şakuli bir şekilde yükselmişler- şılamışlardır.> 

dir. Yangın hakkında İstanbul müd - . İstanbul müddeiumumisinin beya -
deiumumisi Hikmet Onat, dün de aşa- natından da anlaşıldığı üzere zarar zi
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: yan çok azdır. Dünkü akşam gazetele

- cYangın, gece saat .2,30 da başla- ,rinden biri yarım milyon lira zarardan 
mıştır. Alevleri ilkönce Ihsaniye ma • bahsediyordu. Bu kat'iyyen asılslzdır. 
hailesi bekçilerinden 62 nUll}aralı La- • . . 
tif görmüş, derha1 koşarak polis nokta- Yemköydekı rüşvet davasma 
sına haber vermiştir. Polis noktası da devam edildi 
vaziyeti itfaiyeye bildirmiştir. 

Bu zamana kadar yangın zeminden Ahmet isminde birinden 28 lira rüş•, 
1,5 metre kadar yükselen bir alev sü - vet almaktan suçlu Yeniköy nahiy• 
tunundan ibarettir. Yapılan ihbar üze- müdürü Alaeddin'in duruşmasına, As• 
rine önce Üsküdar, sonra Kadıköy it- !iye 1 inci ceza mahkemesinde dün de 
faiyeleri sür'atle yangın mahalline ye- devam olunmuştur. . 
tişmişlerdir. İtfaiye grupunun geldiği Dünkü celsede, şahit olarak .dinlenı-

Kırkçeşme suyunun kesildiği bütün borularile şehre dağıtılması muvafık 
mahallelerde terkos çeşmeleri açılmış- görülmüştür. Ancak bunlar için sarfe
tır. dilecek para belediye bütçesinde mev-

zaman, yangın aşağıdan yukarıya, orta len şoför Osman, şunları anlatmıştır: 
kata kadar yükselen bir alev sütunu - Hadise günü Ahmetle birlikte 
halini almıştır. Hava sükuneti ve is - 2 in~i şube memurlarını Yt!niköye bı • 
tanbuldan gönderilen bir müfrezeyle raktık.. sonra, dönerek Emirgand:ı.n 

----------------' de takviye edilmis olan itfaiyenin me- nahiye müdürünü aldık .. otomobile bil" 
saisi sayesinde, k~milen ahşap ve kav de radyo makinesi getirdiler. Ahmet 
halinde bulunan binanın ancak üçte bi- bana, daha önce şöyle demişti: Poliste: Bu yerlere verilen kırkçeşme suyu- cut olmadığından şimdilik böyle bir 

nun miktarı günde 1200 metre mik'abı tedbir alınamıyacaktır. 
idi. Halbuki şimdi yeni terkos çeşme- Belediye, kırkçeşme suyu şimdiki 
]erile bu miktar 2500 metre mik'abına yolile şehre verilirse derhal tifo vak'a
çıkarılmıştır. !arının artacağı k~n~atind~ . olduğu~ -

ri yanabilmiş, diğer kısmı kurtarıl - • c- Yolda mendilime tükürdüğüm ıs. 
Bir kadın odasında ölü. mıştır. man, derhal arabanın içindeki ışıkları 

olarak bulundu Yanan kısımlardaki evrakın büyük yakarsın.> 

Şikayetlere bazı yerlerde yeni çeş - dan bu sulardan ıstıfade ıçın beledı!e 
rnelerin bir kısım evlere eski çeşmeler bütçesinin genişlemesini beklemek la -
kadar yakın olmaması sebebiyet ver - zım geliyor. 

Fatihte Hasanhalife mahallesinde bir kısmı kurtarılmıştır. Hakiki zayiat Bu suretle yola çıktık .. Bir aralık' 
Vatanperver sokağında, kuyumcu Sa - mevcut evrakın tesbitinden sonra an - ~ü~ü:r~e .Ahme~. ~.rasında, _bir tabanca 
lihin iki numaralı evinin bir odasında }aşılacaktır. Yangının hariçten zühur sozu ış~ttım.: Donup bak.~ıgım za~an_: 
kiracı tütün inhisarında amele 45 ya - ettiği yapılan tahkikatla sabit olmuş - A.?medı~ elınde pa.r~. cuz.danmı gor .. 
şında Ayşe odasında ölü olarak bulun- tur. Müddeiumumilik, her ihtimali gö - dum. Nıh~~et ~~n.~ko~e gırerkcn, .<\.h. 
muş, muayene eden belediye. doktoru zeterek, yangının zühuru ve alakadar- ,met mendılı~e ~~~urdu. Ben de, ışıkla 
ölümü şüpheli görerek Morga kaldırıl- 1arın tesbiti ile uğraşıyor. Şimdilik, i - rı yaktım. Bıldıgım, ~~kadardır. . • 
rnasına lüzum göstermiştir. Ceset Mor- şin içinde bir kast olduğuna dair delil . Bu~d?n son:a mud~faa ş~hıdler: 

\ Terfi Balıkçılar 
Arasındaki 
ihtilaf 

Eden ga kaldırılmıştır. yoktur. Şehrimizde bulunan sayın ve - dınlenildı. Komı~r Zekı v: p~lı~ me 

ı . v kil dün refakatlerinde hukuk i~leri muru Mehmet Alı, Ahmedm hadısedell 
Muallimler brahımaga çayınnda yangın .?d .... ş· . h • k 1 ':> •• sonra kendı·lerı·ne gelerek müdi.iri.in kS mu uru ınası ve ususı a em mu -

Evvelki günü akşama doğru, Ka - dürü Şakirle birlikte Üsküdarda tetki- bahatsiz ve kendisinin bu ~şi yaptığına. 
Balıkçılar Cemiyeti idare hey'eti i · B~ sene İstanbul ort~ mektep v~ ıı- dıköyünde, İbrahimağada, tren köp - katla meşgul olan teftiş hey'eti reisi pişman olduğunu söylediğini, anlattılar. 

le reis arasında çıkan ihtilaf yüzünden selerınde çalışan muallımlerden ~ıre: rüsü yanında devlet demiryollarına ait Sezai müfettiş Arif ve tahkikatı bizzat Bunun üzerine mahkeme Ahmetle şa· 
idare hey' etinin istifa etmiş olduğunu derece terfi eden muallimlerin lıstesı erazideki kuru otlar, manevra yapan yapan Üsküdar müddeiumumisinden hitleri yüzleştirdi. Ahmet böy.~e bi~ ~~1 
dün yazmıştık Ticaret Odası istifaları dün Maarif Vekaletinden tasdik edile- trenden düşen ateşten tutuşmuş ve bir icap eden izahatı almışlar, sonra gene söylemediğini, şahitler de soyledıgınJ 
kabul etmemiştir. Bu hususta idare rek İstanbul Maarif Müdürlüğüne gel- kısmı yandıktan sonra itfaiye tarafın- aldıkları izahata göre yangın yerinde iddia ettiler. . . 
hey'eti şunu iddia etmektedir: miştrr. Terfi edenlerin sayısı 173 tür. dan söndürülmüştür. yeniden tahkikat yapmışlardır. Duruşma, diğer şahitlerin celbi ıçıJl 

c- İtalyanlar memleketim.izden yük isimleri aşağıdadır: • Bir Yunanlı hır31z yakalandı Sayın Vekil bundan sonra, Üsküdar başka güne bırakıldı. 

~:: ~~t1~::~~ ı~f ~~; ;::ı~. :;:: ~:~:?n1~·?.~~;:::f €-ri{~-=~~~ g•r:a:ı'::!0:~ık b.~~1:;!~. ~\!~:~ ·· · · · · ··· ı~·t--f·a· · ·
1
:y· · ·e· ·· ·ı· · ·5· · · · .y ... a ... ş .. ı .. n ... d ... a ......... .... 

dan balık alan Italyanlann dırektor - s~ mih Nafiz Kandilli kız lisesinden ~mey- t b d y · ·kın· cı· şube me . . . ... • .. e aasın an orgı, ı . mur-
lerıne dedıler kı: yed HaUce, Bedriye, Faika, Behire, Kadıkoy l ta f d k b·r tahkı'k v t · .. arı ra ın an, sı ı ı e a -

«- Ne diye Türkiyeden pahalı fiat- ikinci ortadan Sıdıka, Erenkoy kız llsesln - k. t k 1 ştır y · 
· · · den münevver Davutpıışa orta mektebin - ıp en sonra ya a anını · orgı sa-

la balık alıyorsunuz. Bizımle hır an - •1. " .. tad G"-' K bıkasızdır Eşyadan bir kısmı bulun den All Fuat, nonu or an wan, an - · -
gajman yapın ve !ür.kiyede!:.yalnı.z ~i~ dilli Jtız ııseslnden Naciye, Kab~~aştan Ali muş, ucunda altın bulunan bir zinciri 
den balık alın. Bız sıze torıgın çıftını Kem.al, Halim, Hamdi, Abdülkuddus, Gnlatn. adi zannederek attığı anla~ılmıştır. 
70 - 75 ktıruşa değil 15 kuruşa temin saray lisesinden Bedros, Hikmet Cemil, Ha- lk' 0 uk balkondan düştülc 
edelım. Bu hadise üzerine 1ta1yan ba - fız iNurl, Mehmet Cavit, Halid, İstanbul kız 1 ç c r 
lık ıları bu ekilde bir konturat yapı _ lisesinden Ayşe İsmet, Sfireyya, Hayrünnl - Alemdarda Tunçlu sokakta, 22 n:ı • 
l 

ç k dş 
1
. d b"l k 1 ısa, Belkıs Rıza, Mebrure, Ratibe, Makbule, maralı evde oturan 1 yaşında Katına 

ıncaya a ar ımanımız an a ı a - hll'•ft H i z 1 . . • . Semiha, Mediha, Me '""• a)T ye, a me, ile Manol kızı 8 yaşında Vartul evle -
madzlar. Keyfıyet Iktısat Vekaletı ta - İstanbul erkek muallim mektebinden Yusuf rinin üçüncü katındaki balkonda 0 _ 

rafından duyuldu. Tahkikat yapıldı, cemil, Kasımpaşa orta mektebinden Rıfkı 1 k parmaklık kop 
böyle bir konturat imzalanmasının Melfıl, İstanbul erkek lls~lnden SaH\hattin, ~k·n· 0b~dar arS en t .. k ı ı·kte muş, 

h t Rlf t A · h A • h s ı ısı ır en, me re yu se_{ ı n ye-
Türk balık ılğını mahvetmek demek Malik Ramlz, A .me a • go. • ga ır- _ .. . . 

- _ç d.l k f laketin önüne rı, Tahir Nadi, Usküdar ikinci ortadan Bcd- re duşmuşlerdir. Katma başından a -
oldugu tesbıt e ı ere c rl, Haydarpaşa lisesinden Kamil, Abdülka - ğır, Vartul ayağından daha hafif ola-
geçildi. Bu kere bizden bu hususta tek- dlr, Vehap, Marko, Gelenbevi ortadan Os - rak yaralanmıştır. Yaralı çocuklar Ha
rar malUmnt istendi. Bir rapor hazır - mnn Nuri, Yusuf Agah, Abdurrahman, Bey- seki hastanesine kaldırılarak tedavi al
ladık. İktısat Vekaletine gönderilmek koz orta mektebinden Nurhayat, Kasımpa- tına alınmışlardır. 

şa ortadan Osman Nuri, Fatih ertadan Neş-
üzere reise verdik. Reis Ahmet Muh - et. Melahat cemil, İnönü ortadan Emine Bir sarho~ bir kere sızdı, bir 
tar, bizim raporda tesbit ettiklerimizi Meliha, İstanbul kız ortadan Tahir, Kadıköy daha ayılamadı 
tahrif ederek vekfılete bildirmiştir. Bi- ikinci ortadan Kürkc;lyan, İstanbul kız mu
Iaharc vaziyeti haber aldık, ve istifa alllmden Abdi, Eyiip ortadan Şadiye, Ha -

. . . . san Tahsin, Vefa lisesinden Babri, Kumka-
etmek ıstedik. Bakalım tahkıkat neyı pı ortadan Naşide, Nl.şantaş kız ortadan 
gösterecek?> Hüseyin Katime, Pert.evnlyal lisesinden 

Tahkikat devam etmektedir. Dün Haşmet, Bekir, Tevfik, İhsan, İstanbul kız 
cemiyet reisi ve azaları tekrar dinlen- lises1nden Meliha, Şükufe Nihal, Babahat, 
mıştir. Raife, Süleyman, Üsküdar birinc1 ortadan 

Şaziye, Eyüp ortadan Müeyyed, Naclyt?, Ab-

14 üncü gece şenliği bu akşam 
Genç bestekanmız Necip Celal 

durrahman, Meliha, Münevver, Cumhuriyet 
orta mektebinden Naim, Kandilli kız ıı.e -

Fenerde Tomruk sokağında 26 nu -
maralı evde oturan Marangoz Hamdi 
evvelki gece sarhoş olarak evine gel -
miş ve yatmış, ertesi akşama kadar ~ 
yarunamış ve uyandınlamamıştır. Ham 
dinin zehirlenmesinden şüphe edilmiş 
sıhhi imdat otomobilile Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmış, orada ölmüş -
tür. 

Busıün Taksim stadında şenlikler yapılacak 

Ge~en ıeneki mera simden bw intiba ~ 
Bugün saat 15,30 da Taksim stadyo- Mer~ime İstik!al marşı ile .başıa;.· 

14 ·· ·· }" .. d b l l eli-. sinden Hatice, Halll Nimetullah, Hasan Feh 
uncu gece şen .ıgın e es e e gı mi, Cevdet, İstanbul erkek mualli.mden Ce-

tango parçalarını bızzat ça.lacak ve lal, Galatasaray lisesinden Recai, Ahmet 
san'atkar Janin Kremezi bu şarkıları Mazhar, saıt, Kadıköy birinci ortndan İz -
okuyacaktır. zettın, Niyazi, Lutflye, Fatih orta mektc -

munda itfaiyenin 15 inci yıldönümü cak, mute~kıben. ~st~nbu_l v.~lı ve siiel°' 
münasebetile şenlikler yapılacaktır. Bu lediye Reıs . .V ~kılı :;;ı~ırrcı ~kmen ~ 
münasebetle itfaiye müdürlüğü on beş bir nutuk soylıyecektır. Bılfıhar:skeıi 
binden fazla davetiye bastırmıştır. Tür ~tia~ye tak:~~r~, tu~~ba~~lar, bnllO~ 
k. de itfai e teşkilatı ne zaman ku - ıtfaıye, asrı 1 aıye ı~er ıre~ ~ 

50 kilodan fazla yük taşımak yasak ıye . y . .. önünden geçmek suretıle geçıt re .. 
r~l~~; es~ d~v~rlerde nasıl yang~ ~on- ·olacaktır. Bu arada Meşhur Komik N9 

Gene 14 üncü gece şenliği için tek binden Rahmi, Vefa lisesinden Osman Ha 
sesli üçüzler isimli iki erkek ve bil' ka- sıp, İstanbul erkek lisesinden Saffe~ Eyüp 

ortadan Rami, Vefa lisesinden Mehmet Sa
dından mürekkep üç kişilik bir habeş mlh, Bakırköy ortndan Etem Nuri, Knbataş 
~rkıcı da gelmiştir. lisesinden sarnceddln. 

Zati eşya taşıyan küfecilerin küfe- dururlercli, gıyınrne tarzları ne ıdı ve şit bekçi kıyafetinde görünecektir. . 
lerinde 50 kilodan ağır yük taşıdıkları nihayet bugünkü itfaiye nasıl çalışır; Geçit resmi bittikten sonra TakS1~ 
görülmüştür. Zabıta memurları şüp - bugün bütün bunlar davetlilere göste- stadyomunun ortasına dikilen ahşap bi .. 
helendikleri küfecilcri durduracak ve rilecektir. naya ateş verilecek ve bu muhtelif dCtl 

yükünü tartacaktır. 50 kilodan fazla Bugünkü merasimin dün sabah Tak virlerdeki itfaiye gruplan tar:ıfmd9 
) ük taşıyan küfeciler ceza görecektir. sim stadyomunda provası yapılmıştır. söndürülecektir. 



-..2._4 Ağustos 

Vaktile memurlara menfa 
olan Orhaneli 

Bugün cumhuriyet hükumetinin gösterdiği alaka ve 
ihtimam sayesinde Borsanın en güzel 

kasabalarından biri haline geldi 

() Orhaneli hüktımet Jc~ ve pcırb 
~· rhatıelinden ya -
'-'ılJYor: Orhaneli 69 
·'1 om . 
ile etrelik bir şose 
gu :aursaya bağlı ' 
L zeı \'e . . b" lllasab şırın ır 
11111 adır. Kasaba • 
taıı en eskı adı Ar· 

•Cs \' 
dır eya Aıiırnaz· 

bu · Son radar. da 
ra ' .....,. ~a, Beyce den· 

.. 11Şbr 

Orh. 
li v~ ane}ı 350 ev • 
Jııd 1150 nüfus .. 

Ur t>- , 
v:ı.. · ~urtuıus sa • 
~•lld • lll a kamilen yan 

.. 
ta~ olan kasaba son. 
lll rı yeniden kurul 
k Uştur. 50 yıl evvel 
Caza olan Orhaneli Bursa Halk.evi üyeleri Orhanctinde 
~~:uriyetin Banma kadar çok ihmal l lerinde değerli varltklar ~öste~ılmekte· 

oı.. ıştir. dir. Kazanın merkez ve koylerınde 16 
.ı.ab· 

bir ıatin birçok yerlerden esirgediğ; ilk mektep vardır. 
OrhÇok güzellikleri sinesınde toplıyan Kasabaya 8,5" kilometre uzaklıktan 

-~· -ırıu 1 ı, eski zamanlarda devlet me- muntazam borularla getirilip bütun ma-
A-1~ ~rı için adeta bir menfa olmuş ve halleler arasına dağttılan su Orhaneline 
"lll tı ·ı . 
g0liil ı e geçınemıyen ve yolsuzluğu taze bir hayat bağışlamaktadır. Kasaba-
?tıesı e~ memurların Orhaneline sürül- da 100-150 metre aralıkla 25-30 çeşmede 
len hır usul halina gelmiş. Buraya ge- bu su akıtılmaktadtr. 
l'ıp ~~rn~rlar da kçndilerinı biraz zorla- Kasabada içtimai hayat çok iyidir. Hu
\ıe ır ış yapmağa liizum görmemişler kümet konağı önünde vücuda getirilen 
~uJeldikleri gündeıı itibaren buradan park ve havuz başında memurlar ve 
• Cü Ultnak çarelerinı aramışlardır. halk iyi bir vakit geçirmektedirler. 
beli tnhuriyethı ilanından sonra Orha- Orhaneli maden cihetinden pek zengin
)oU Çok değişmiş ve her türlü geçinme dir. Kasabada bugün modern teşkilatla 

arını .. 
l'la :'1' k ıyı derecede temin edebilen ca- işletilmekte olan iki krom madeni var-

;~tguı'~t~k~ ~!:ı;ğ:s~~m~:~yş!~\da~:~~~ dır. Arazi bağcılık işierine çok müs:ıittir. 
" :t ır· · Meyva ve dut ağaçl:m çoktur. İpek bö-

.dıır. ıcı Ve yapıcı kudretine> medyun- cekçiliğine verilen ehemmiyet te günden 

~Urs d güne artmaktadır. la11 69 a ~n itibaren kasabays. kadar .:>· 
Kasabanın bugün en mühim ihtiyaçla· 

rından biri doktordur. Kaza üç aydan
beri doktorsuzdur. Bu yüzden idari ve 
adli işlerde de zorluk çekilmektedir. Her 
hangi bir yurddaşın hastalanarak :ıraba-

ttıeıa· kılometrelik şose gayet mükem
\>e 20~· Bu şose üzerintle 450 kadar viraj 
"arcı den fazla küçiik, büyük köprüler 
liond1.~ ~ .""! olcular bu şos~ üzerinde.- her 
lerıe? Virajda başka başka güzellik-

13 rşılaşmaktadırlar larJa kaza merkezin'! ve otomob:Uerlf' '- ursa $ . 
«1tı il Valisi efik Soyer kaza ihtiyaç-
d.tr. ~ çok yakından :ılakadar olmakt:ı
hq11eı· Yınakam i. H::ıyri Sarıkaya da Or
tadır.1~~e büyük bir g:.ıyretle çalışmak· 

ılhassa kültür, y:>l, su ve k5y iş-

liasa 

450 virajı döne döne Bursaya doktor ve 
hastane aramağa gidişir.dek. güçlük göz 
önünde tutularak buraya bir an evvel 
bir doktor gönderilmesi al8kadar ma
kamlardan beklerunektedit·. 

.J SON POSTA Sayfa 5 

Kang~lda kamyon 
kazasının tafsilatı 

Y urdda spor hareketleri 
Sivas (Hususi) - Telgrafla bildir

diğim feci kamyon kazası hakkındaki 
mütemmim malfunat şudur: 

Kangal kazasına ait bir kamyon, Si
vastan bir miktar yük almış, kamyo -
nun sahibi Kangallı Hay~ar, on iki ya
ş:ndaki kardeşi Kemal, şoförün karde
şi, bir de amele kamyona binmiş ve ha· 
ıeket etmişlerdir. Deliklitaş nahiyesi -
nin Oluklupınar mevkiine geldikleri 
zaman, şoför, otomobilin sür'atini a -
zaltmadan virajı dönmek istemiş, fa -
kat, otomobilin aşağıya doğru yuvar • 
!andığını hissetmiştir. 

Bunun üzerine metanetini bozmıya
rak kamyonu durdurmağa teşebbüs et
mişse de, muvaffak olamamış ve kam
yon sekiz metre yuvarlandıktan sonra 
devrilmiştir. Kamyonun sahibi Hay -
darla kardeşi Kemal ezilerek derhal öl
müşler, şoförle bir amele de ağır su • 
rette yaralanmışlardır. Kamyonda bu
lunan amele ile şoförün kardeşi hafif 
yaralanmışlardır. Yaralılar, derenin i
çerisinde uzun müddet kalmışlar, an -
cak, ertesi sabah koyunlarile oradan 
geçen köyün çobanı iniltiyı işitmiş ve 
gidip bakmış, f cci manzara karşısında 
bir an dehşete düşmüş, biraz sonra ko
şarak nahiyeye haber vermiştir. Bu -
nun üzerine yaralılar kaldırılarak te
davi altına alınmışlar,• ğlüler gömül -
nıüştür. Hadiseye müddeiumumilik 
vaz'ıyed etmiştir. 

Bu acıklı hadise, Kangal ve civa -
1"1..nda büyük bir teessür uyandırmıstır. 

Uşakta yeni stacıyomun açılış törenini bütün tafsilatile yazmıştık. Neşre~ 
miz resimler stadyomun açılış töreninden muhtelif safhalan göstermektedir. 

Lüleburğazda 
Kuraklık 
Lüleburgaz (Hususi) - Uzun zaman

dır kuraklık devam etmektedir. Arpa, 
buğday, kuşyemi gibi ekinler iyidır.' 
Fakat, mısır, pancar, bostan ve yazlık 
mahsulün vaziyeti fenadır. Pancar zc.
ten az ekilmişti. Şeker fabrikası Av
rupadan getirttiği pullukları köylüye 
müsait şerait ve uzun vadeyle dağıt -
makta, bu suretle köylüyü pancar eki
mine teşvik etmektedir. 

Kızılcahamamda bir hırsız 
şebekesi yakalan(ı Pulatııdan yazılıyor: Ankaragücü kJü-

Kızılcahamam (Hususi) - Bundan bünden Erdoğan, Mustafa, Alaeddin, 
bir müddet evvel Geredenin Çukurca Bünyamin ismindeki dört sporcu bisik
köyünden Ahmet oğlu Alinin bir çift 1 !etleri ile reisleri yarbay Fikret Karabu
öküzü çalınmış, bu hırsızlığı İnceler' dağın direktifleri altında batı Anadolu 
köyünden Mehmet oğlu Memduhun ve Trakya turuna çılam<jlardır. Bu seya
yaptığı anlaşılmış, hırsızlık mallar da hat esnasında Pulath, Afyon. Dinar, Çal, 
Memduhun evinde bulunmuştur. Meh- Denizli, Nazilli, Aydın, İzmir, Edremid, 
met oğlu Memduhun bazı arkadaşları Çanakkale, Gelibolu, Keşan, Edirne, İs
da olduğu anlaşılmış, onlar da yaka - tanbul .İzmit, Geyve, NallıJıan, Ayaş ta
lanmış ve müddeiumwniliğe teslim e
dilmişlerdir. 

~~~~~~~~-

Adanada sıtma mücadelesi 
Adana (Hususi) - Mart iptidasın

dan temmuzun 15 ine kadar Adana sıt-l 
ma mücadelesi merkez şubesine 13,832 I 
hasta müracaat etmiş, bunlardan 5074 ü 
sıtmalı çıkarak tedavi altına almmış -
tır. Yalnız Adana merkez şubesinde 
gerek sıtmalı ve gerek şehir dahilinde 
seyyar bir halde bulunan yabancı ame
leye bu müddet zarfında 59 kilo 334 
gram ve 10493 adet kinin komprimesi 
sarfedilmiştir. Sürfe mücadelesinde 
kullanrlan ,ilaç miktarı 76 kil'.o 800 
gram saf Paris yeşili tozu ile dört ton 
73 gram mazottan ibarettir. 

-Turhal şeker fabrikası takımı Niksar"a 
giderek Niksar takunı ile bir maç yap· 
mış ve Niksar takımını 3-1 yenmiştir 

Resimde Turhal ve Niksar takımları bir 
arada görülmektedir. 

Turhal takımı Zile takımı ile de bir 
maç yapmış ve Zile takımını 7-1 yen
miştir. 

Konya İdrnanyurdunun 14 i.incü yılı 
Konya (Hususi) - Konya İdmanyur

dunun 14 üncü yıldönümü parlak suret· 
te tes'id edilmiştir. İki gece arka arkaya 
belediye sinemasında müsamere verıl

miştir. Müsamere çok beğenildiği i~hı 

halk tarafından takdir edilmiş ve uzun 
uzun alkışlanmıştır. 
Yıldönümü rnünascbetile Konyaya 

davet edilen Ankaranın kuvvetli tak1m
larından Çankaya futbol takımı ıle iki 
maç yapılmıştır. 

riki ile Ankaraya iönülecektir. Takın 

kaptanı Erdoğan şunları söylemi§tir: 
c- Biz bu seyahati, İzmir beynelmilel 

fuarında yapılacak olan spor hareket~ 

!erindeki büyük koşuya, ekzersiz olmak 
ve Türk çocuklarının kabiliyetlerini gös
termek, mekteb tatilinde yurdumuzun 
garp kısmını bizzat görmek maksadı ıle 
yapıyoruz. Resimde Ankaragücü bLSik· 
letçileri görülmektedir. 

etmiş ve Gençler Birliği bu maçı 6-2 gi
bi bir fa:~;· kazanmıştır. 

Dede bahçesinde Ankaradan getirilen 
cazbandın iştiraki ilt: bir kır balosu ve
rilmiş, eğlenceler bu suretle sona ermiş
tir. 

Malkara-"Jarköy maçı 
Malkara (Hususi} - Kasabamız fut

bol ve temsil takımları maç yapmak ve 
temsil vermek üzere Şarköyc gitmiş:er
dir. Maçta Malkar& Gençler Birliğı Şrır
köylülere 1-0 yeniln·iştir. O gece Genç
ler Birliği menfaatbc müsamere veril
miş ve her iki kaza gençliğı fevkalade 
bir gece yaşamışlardır. 

Balıkesirdc güreş teşvik müsabakalan 

~etı· n Bey - Öyle ce -
l>,. 1 adarn k' B ı "tta h .... en 1a-
~ecı· · U?ıuıı gibisim ,gör-

... Ne o Hasan Bey, ka • 
rısile mücevhercı clükka -
nına ıru girdi? 

... Yoksa Maslakta oto
büsle gezinti mi yaptı? .. 

Hasan Bey - Hiç biri 
değil azizım, yıkamadan 

ve soymadan bir şeftali 

Birinci maç İdmanyurdu ile Çankay.a 
arasında olmuş ve 3-2 Konyalıların gali
biyeti ile neticelenmiş, ikinci maç Genç
ler Birliği ile Çankaya arasında cereyan 

Balıkesir (Hususi) - Başta ıruntaka 

başkanı olmak üzere güreş ajanının ve 
bütün klüplcrin elbirliği ile başladıkları 
güreş faaliyeti iyi neticeier vermeğe b:ış
lamıştır. Mıntakaca tertib edilen birinci 
teşvik müsabakasına Balıkesir ve Ban-

ıllı. . 
azıztm .. . dil ' ye . ( Devamı 15 inci sayfada ) 



• Sa,fa 

Yarın Vandervald ile 
Müliyim güreşecekler 

o •• 

NOTdling (Finland) Zamboıı (McıeOT) 

Yarın, Taksim stadyomunda, Mülayim ı cam daha var: Ring ipleri, hem çok ince, 
pehlivanla, cenubi Afrika şampiyonu hem çok gevşek. 
Vandervaldin güreşmeleri sureti kat'i • O iplerin hem daha kalın, hem çok 
yede kararlaşmıştı. daha gergin olınası lazımdır. O taktirde, 

Dün, Vandervaldm. bu güreş etrafın- ring ipine çarpan bir pehUvan, ok teli-
daki sözlerini ya"Zmıştık. ne çarpmış yay gibi kendiliğinden orta-

Vandervald, Amerikan usulü giireş - ya itilir. Halbuki, bu gevşek ringlere 
mesine hakem ve tertip heyetile Mülayim çarpınca, insan gömülü,: kalıyor. 

pehlivanın itiraz etmemelcrinı istiyor - Bu mahzur da ortadan kaldırılırsa, çok 
du. müteşekkir kalaclğım. ve olanca neşem-

Biz dün, bu gür~şlerdç hak~m dura - le güreşeceğim! · 
cak olan Cemal pi!hJivanla görüştük. Ce
mal pehlivan: 

- Ben, diyor, Vandervaldin, neden 
böyle bir şart koşmıya liizum gördüğü· 
ne bir türlü akıl erdiremedim. Geçen se
ferki güreşte kendisme: 

- Sen Amerik:ın güreşmiyeceksin! di
yen mi oldu ki, bu sefer müsaade isti 
yor? 

Tekirdağlı, Van1ervald•n istediği u -
sulde güreşmemiş oıab!lır. 

Fakat bu, ne Tekirdağlının öyle tü -
reşmekten korktuğundan, ne de bizim 
mini oluşumuzdandı. Tekirdağlı, sadece 
o usulü bilmediği iı;in. kendı bildiği gibi 
g\ireşti. 

Halbuki Müiayim, Amerikada uzun 
müddet bulunduğ'.l içm. Vander\'aldın 

istediği usulde gü:eşnrye vakıfdır. 
Binaenaleyh, Va:-ıdervald, isted;gi şe • 

kilde güreşmekte serbc"itl°r! 

* Cemal pehli\·anın bu söz:er!nde:ı 
sonra, Vanderva!·H tekrar bulduk. Ce
mal pehlivanın kcncli::in•.! anl.ıttığımız 
sözlerini dinleyince, bır çocuk gibi elle
rini çırparak, S!?v:nçli sevinçli güldü: 

- O halde pazıır günü geçen haftanın 
acısını çıkaracağ:ml 

Fakat eğer yerine getırilmcc;i müm -
künse, benim hakem h~yetınden bir ri -

* Vandervaldden sonra, Müalyim pehli-
vanı da gördük. Mülayim pehlıvan: 

- Benim bir istediğim yok. Ben s:.de 
Vandervaldin istcdıği gibi güreşmesi, ve 
Bu Komar gibi, sıkıştıkça ringlere kaç
mamasını bekliyo~ um. Çünkü ringde koş
maca oynamaktan bıktım. Pehlivan ko
valamıya alışmak~n. güreşmesini unu
tacağım. 

Usule gelince, Mfüayim pehlivan u -
sule hazırdır. 

Bu adamların: 
- Bize müsaade etmediler ... Biz kıran 

kırana güreşmiye alışkınız. Öyle güreş· 
seydik yenerdik! diye palavra savurma
larından bıktım artık. 

Ring ortada, ben de hazırım. Vuracak 
mı, kıracak mı? Ne marifetı varsa gös • 
tersin. Daha isters~. bir de tabanca alıp 
çıksın! 

Fakat unutmasın ki, pazar günü ona, 
zorun oyunu bozduğunu gö5tereceğim. 

Mübarekler, türlü türlü oyun öğre -
neceklerine, biraz pazrularını doldurmı
ya baksalar, ringıerdc kaçacak delik a
ramaktan kurtulNlar! 

Ring iplerine gc.l ince, onu da stadyonı
cular düşünsün. Amerikalının gönlü ol
sun diye, gidip ring tamirciliği edecek 
değilim a? 

Selim Tevfik 

Dünya güreş şampiyonları 
şehrimize geliyorlar 

Festival münasebetile ayın 21, 22 ve 23 üncü 
günleri mühim müsaballalar yapılacak 

Festival münasebetlle 21, 22, 23 Aius-ı Cadier <İsveç> 87 tllo : Dünynnın ender 
ıosta yapılacak gureş mu_sabakalarma tJun- yct,ştlrdlğl tiplerden biridir. 1932 dünya 3 ün-
111 famplyonlan davet edılmlşlerdlr. cusü. 1935 Avrupa 2 lnclıl. 1936 Berlln oUm-

Güreş federasyonu bu müsabakaların tf'k plyadlarında dunya pmplyonu olmuştur. 
nlk tdareslnl deruhte etmiştir. Bu gi.ıne ka- Neo <Estonya) 87 tllo : 1934 - Avrupa 
dar devam eden muhabere kaL'i şekllnl al- 2 incisi. 1935 Avrupa 3 cüsü .. 1936 - Dünya 
mış ve dunyaca tanınan şampiyonlarla ınu- 2 lnclsi. 1937 - Avrupa tampiyonu. 
tabakat hasıl olmuştur. Davet edilen ımisa- Nlstrum (Finlandiya) Ağır : Hı28 Dünya 
bıklann beynelmilel kıymcUerlnl ve rlerece- 2 elsi. 1930 - 1931 Avrupa 2 clsl. 1936 Dünya 
lerlnl aşağıya yazıyoruz: S cüsu. . 

Zamburl (Macar) 61 kUo: 1928 _ Dünya Nlmnn - <Isveç) Ağır: 1936 2 elsi. 1937 Av 
5 incisi. 1930 - Avrupa 3 uncusu. 1931 - Av- rupa şampiyonu. 
rupa Ş. 1932 - Dunya 2 incisi. W33 - Avrupa 21 Ağustosta ba.:şlayıp üç gün sürecek o
Ş. 1933 - Avrupa serbest güreş şampiyonu . l :ı.n bu muhi.?1 müsabakalara federasyonca 
1934 • Avrupa 2 incisi. 1936 _ Dünya serbest seçile? iyi g~reşçller iştirak edeceklerdir. 
gureş şampiyonu. <;>ureşçllerımiz: 

Kcrkkelnln - !Finlandiya) 61 kilo: 1936 Iştlrak edecek güreşçllerlmlz şunlardır: 
dünya lkinclsi olan Rcln!yl son musab:ıka- 61 klloda Dünya pplyonu Yaşar. 81 tı-
Jarda yenen bu pehlivan son yapılan Fin - loda Basri, Rasim. 79 kiloda Dünya llltıncıs1 

Adnan ve Rızık. 
Jandlya şampiyonasında bir yıldız olarak 87 kllodn dünya üçüncüsü Mersinli Ah _ 
meydana çıkmıştır. . met. 87 kiloda dünya beşincisi Mustafa. A -

Nordling (Finlandiya) 79 ldlo: 1930, ~ır kiloda dünya dördüncüüs Çoban Meh _ 
1931, 1933 seneleri Avrupa §amplyonu. met. Ağır kiloda son günlerde iyi çalışan ve 
1934 Avrupa 2 inclai. nazarı dikkati celbeden Samsunlu Ahmet. 
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Bakiyyetüssüyuf 
Sokakta iki kedi gördüm; y:ınımclaki 

arkadaşım: 

- Kedilere bak? 
Dedi, sözünü tashih ettim: 
- Onlara kedi demezler. 
- Ya ne derler? 
- Bakiyyetüssüyu{ derler. 

* Kedinin tanesine beş kuruş verilme -
eliği zamanda bir söz vardı: 

Kedi ciğere bakar gibi! derlerdi. Ke
dinin tanesi beş kuruş edince bu söz de 
deiişti; şimdi: 

- İnsan kediye bakar gibi! 

* Para göz kaldırımlarda dolaşan kedile-
re bakıp söyledi: 

- İstanbulun kaldırımlarında para 
doludur, diyenin hakk: varmış. 

* Çocuk, bir kedi yakaladı; bakkala gö-
türdü: 

- Bana beş kuruşluk çikolata ver! 
Dedi. Bakkal çikolatayı verdi. Çocuk 

kediyi uzattı: 
- Al parasını! 

* Erkek övündü: 
- Karımın mant')su, tam beş yüz ke -

diden yapılmıştır. 
- Karınızın mantosu kedi kürkün -

den mi? 
- Hayır, beş yüz kedi tutup belediye

ye sattım. Parasını karıma verdım, o -
nunla bir manto yaptırdı. 

* İhtiyar kadın küfeci çocuğu çağırdı: 
- Oğlum on beş kuruş vereyim de 

şu elimdeki bohçayı Aksaray.ı götür. 
- Vaz geç nine .. Şimdi belediyeye iki 

kedi götürdüm mü on kuruş cebimde de
mektir.. Sen bohçanı taş1tmak istiyorsan 
liradan kapı aç! 

* 
Kedi belediye memumnun evinden bir 

koyun budunu kapmış, kaçmıştı. Bele -
diye memuru peşinden koştu, yakalıya
madı; kedinin gittiği tarafa baktı: 

- Dönüp dolaşıo geleceğin yer bele -
diye dairesi değil mi, ben orada s:ına 
gösteririm. 

G. Bekir Sıtkıgı 
Öldüren katil 
Yakalandı 

İM SET 

(Ba§ tarafı 1 inci sahiiede) 
Katil yakalanmış ve tahkikata baş

lanmıştır. 

Ortadan kaybolan ~bitler 
Berut 13 (A.A.) - Bir çok zabitier 

ortadan kaybolmuş oldukları Musul -
dan bildirilmektedir. BunJarm general 
Bekir Sıtkmın ölümü ile neticelenen 
bu sebepten dolayı kaçmış oldukları 

suikasttan mes'ul olan kimseler olduk
ları tahmin edilmektedir. 

Kısırlaştırma 

Mesel~sl 
(Boştarafı 1 inci sayfada) 

sebetile 938 ilk teşrinine teahhür edi!
diği şehrimizdeki alakadarlara bıldi -
rilmiştir. 

938 Türkiye tıb kongresinde neslin 
ıslahı ve kısırlaştırma mevzuu görüşü
lerek kararlar verilecektir. 

Doktorlarımız hazırlanmaktadır -
1ar. İzmirde doktor Kip bir tez hazır
lamaktadır. 

Müsabakamızda 
kazananla" 

1 

Resim müsabakamızda""' altın kaz~an 
okuyucula ·ın bir çoğunun resimlerini 
evvelce neşretmiştik. Tokat Cumhurıyet 
okulunda öğretmen Bayan Vehibe üe 
Samsun inhisarlar ziraat şubes i amıri Rı

fat Ergörün oğlu Bay Raha da talihli o
kuyucularımız arasmdadırlar. 

Yunan erkinıharbiye 
heyeti dün geldi 

Irak askeri Hey'eti de bu akşam geliyor. Yunan Genel 
Kurmay Başkanı: "Türkler ve biz kardeşleriz" diyot 
Trakya ordu manevrasını takibe da - mesi bekleniyordu. Efgnn sefir! ile ~ 

vetli Balkan Antantı v~ Sadabad paktı - karşılayacak zeval istıısyonn gelrniŞ 
na dahil askeri heyetlerin gelmesi dün- lerdi. Fakat heyet gelmed.. Belde, 
den itibaren başlamıştJL". Yunan askeri nilen heyetin başkanı Şahı tıı 
heyeti dün öğleden sonra Romanya va - meni~ komutanı general Esadullah J{ b, 
purile Pireden ~e miştir. Heyet şu ze • dır. Azası Herat tümeni komutanı A 
vattan mürekkeutir: dullah Handır. . • . 1 

Genel kurmay başlumı General Fa - Heyetin bu akşam Toros ekspresı ~ 
pagostur. ve Irak erkanıharbiye heyetı ile bir~ 

Azaları: Genel kurmay ikinci başkanı şehrimize gelmeleri beklenilmekt J 
General Melisinos, topçu yarbay Mani - Heyete Perapalas otelinde bir bU5 

dakis, süvari binbaşı Korozis, yarbay daire tahsis edilmi~t:r. 
Hergül Zoumbou~aki::; \'e Yunanistanın 1 k h · b k l" r 
Ankara ataşemilıteri. ra eyetı u a pm ge ıyo eti 

Yunan askeri heyetini karşılamak üze· Manevralara d:ıvetli olan Irak as~ 
re genel kurmay ik\ncı başkanı korge - heyetinin başkam Irak erkamharbiye ti 
neral Asım Gündüz. İstanbul mevki ko- si general Bekir Sıtkı ile Irak tDY~ 

kuvvetleri komutanı binbaşı Ali Ce , 
mutan vekili korgeneral Cemil Cabit ,,ı 

te Musulda suika~t yapılarak öldiı~·ru
Toydemir, genel kurmay yarbaşkam 

t mesi memleketimizdf? büyük bir t , 
tümgeneral Veysel Ünivar, stanbul uyandırmıştır. Bugün, aramızda görnıt 
merkez komutanı tuğgeneral İbs.-ın İl • peı 

ğe hazırlandığımız bu kıymetli aske , 
gaz ve Hariciye Vekaletinden protokol artık hayata ebed!yyen gözlerini yuııs 
müdür muavini Kuclıet Galata yolcu sa-

muş bulunmaktadır 
lonu rıhtımına geın•işlerd:r. 

Misafirlerin istn~ballerınde resmi se
lamı ifa etmek liz2r~ bandolu bir ihtiram 

Bununla beraber asil Irak millet ~ 
hükumeti, büyük kayıp ve acıya rd 

bölüğü de yer almıştır. 
Yunan maslahatgüzarı Sindika, 

konsolos Gafos, ve ataşcnıililer 
Zumbulalds de gelmiş!erd ir. 

u O' men, orduf!1uzun manevrasına davet. r. 
haş _ lan heyetin progr.ıımını değiştirmen1ı~J 
albay Mukarrer olduğu veçhile Irak as~., 

heyeti bu akşam Toros eksprcsile şelıtl 
mize gelecektir. General Bekir Sıtkı, ~ 
niyane bir suikastıı kurban gittiğınd ~ 
heyetine, esasen dahil bulunan, gener 
Hüseyin Fevzinin rıya:set edeceğı a~ 
şılmaktadır. Heyetin azalan: Bın il 
Nureddin Mahmut, ön yüzbaşı Refij( 
rif, teğmen Cemildir. 

Yunan askeri heyetmin rakip olduğu 
Romanya vapuru s:ı:ıt 15,40 da rıhtıma 
yanaşmış, genel kurmay ikınci başkanı 
korgeneral Asım GUndüc:, diğer general
lerimiz, Yunan sefaretı erkanı vapura 
çıkmışlardır. Ko•·general Asım Gündüz, 
misafir Yunan askeri heyeti başkanı ge
nel kurmay başk:ını general Papagos ile 
general Melisinos beyanıboş amedide bu
lunmuştur. Yunan askeri heyeti başka -
nı, Yunan heyetiııi takdim etmiştir ve 
böylece tanışma meras;mi yapılmıştır. 

Yunan generallerınin zevceleri de gel
miş bulunduğundan kendilerine gene -
rallerimizin refikaları tarafından ~hoş 

geldiniz• denilmiş ve buketler takdim e
dilmiştir. Heyet vapurd:ın inerken rıh • 
tımda toplanmış olan bi.iyü k bir halk 
kütlesi tarafından alkışlanmıştır. 

Vapurdan indikten sonra ihtiram bö
lüğünün önüne gel:ndiği vakit bando 
Yunan milli marş·nı ve Türk İstiklal 

Irak heyeti Adanadan geçti 
Adana 13 (Hususi) - Büyük Tr:tıtf, J 

manevralarında bulunmak üzere iken~ 
dürülen Irak askeri heyeti reisi gene~ 
Bekir Sıtkı yerin.? tayin edilen gene 
Hüseyin Fevzi, diğer iı ;-.a il<' birlikte bil' , 
gün Toros ekspres!!.? İstanbula miite 
veccihen şehrimızden geçmişlerdir. 
İran heyeti pa"!arteo;ı günü vapurllı 

Yugoslav heyeti aynı gün semplon e~ 
presile ve Romanya hey~ti vapurla gelt' 
ceklerdir. 

Heyet ıerefin" ziyafet 
1 

Salı akşamı, h\!yetle:: şerefine Pera 
palasta saat 22,:Jo da korgeneral .J\~ 
Gündüz tarafından b!r ziyafet verile 
cektir. Ataşemiliterlet de ziyafette bıl ' 
lunacaklardır. 

marşını çalmıştır. Marşla1·, selam vazi -
yetinde dinlenmiştiı·. Miiteak:ben aske -
rl heyet, resmi s~lamı ıfa eden bölük ö
nünden geçmiştir. Bundan sonra otom,,_ 
billere binilmiş ve Perapalas oteline gi - Tekirdaitna hareket 
dilmiştir. Askeri heyetler, çarşamba bünü 5'~ 

Burada istirahatten sonra generallar 17 de İzmir vapurı~? Tekirdağın:ı ha~ 
Dolmal:İahçe san.yın:ı giderek defteri ket edecektir. Genel kurmay baŞ ~ 
mahsusu imzalamısJar V(' vah ve beledi- Mareşal Fevzi Çakmak ve orgene 
ye reisine, mevki kQmutanlığına kart bı- Fahreddin Altay vıı9urda heyetıerı )#' 
rakmışlardır. bul edeceklerdir. ~ 

General Papagosun beyanatı Çorlu 13 (Hususi muhabirimizden) , 
Bundan sonra Perapal.is otelinde İs _ Manevra hazırlık~an ilerlemiştir. ~fo 1 

tanbul matbuatı mümessillerjni kabul törlü kıtaat mevzi1erıne yaklaşmak~ 
eden general Papagos, şu beyanatta bu· dır. Dün de motörlü kıtaattan bir Jo " 
lunmuştur: gitmiştir. Küçük harekat 17-18 ajU5:.e 

- Evvela, do;t Tilrkiyc hükumeti ve günlerınde başlıy3caktr:. Asıl hare 1 

makamları tarafından bize yapılan fev- 19-20 ağustosta olacaktır. Ecnebi de\' # 

kaHide kab.ılden çok müte:hassis ve mü- let~er askeri heyetlerı lil ağustosta ~e' 
teşckkir olduğumuw söylemek isletim. kirdağından otomcıbtllerle hareket , 

Türkiye ile çözülmPZ bir dosllukla bağ. rek Muratlı üzerinden Sarav mınta~•1' 
h bulunuyoruz. Türkiyeyı ikinci vatanı- sına gelecekler \•e manevra arazisini ı$J 

muharebeve hazıı·lanmakta olan kırfll 
mız sayarız. Yunan hükumetnin en bü - J 

yüklerinden başhyar:.ık en son Yunanlı _ beyaz kıt'alarını görecek:erdir. ı,r' 
ya kadar Büyük Önder ve Tiirk hüküme- Şehrimize gelen generallerın refi1<

8 ~ 
tine karşı derin bir ·hayranlık beslemek· şeref ine genel kurmay ik:nci başkanı it~ 
teyiz. Türkler ve biz ayni ailenin efra. general Asım Gündüzün refikaları tB 4' 
dı, kardeşleriz. fından aym 21 inde Moda deniz klübiJf1 

Kahraman Türk ordusunun Trakya _ bir çay ziyafeti verilecektir. . , 
da cereyan edecek olan manevralarında Atinada çıkan Katimerini gazetesıf1 
büyük bir memnuniyetlt~ hazır buluna - den: ~ p 
cağız. Bu ziyaretimiz, kahraman Türk• Türk ordusunun Trakyada yapac~ıe 
ordusunun, pek kıymetli mareşah ve ge- büyük manevralar husmi bir alaka ıJl -
neral Asım ile diğer mesaı arkadaşları • beklenmektedir. :Bu manevralarda it) yl' 
nın yüksek idaresı altında, tahakkuk et- ~u ve müttefik memleketin hadkba~9 'ıcetf 
tirdiği inkişaf ve tekamüfünü bir kere ratan çelik ordusunun kuvvetıne it 

daha yakından görmeğe ve takdir etm~- daha şahit olacağız. . etli 
ğe vesile olacaktn. Manevraların kafi bir muvaffa)tl) 1" 

İlk defa olarak İs:anbula geliyorum. netice vereceği muhakkaktır. Yun:tf1 ·~il' 
Fakat geçen sene, Bükreşteki toplantı _ bitleri ve ahalisi rlost Türk mıll:~~t -
mızda yüksek kıymetlı Mareşal Çakmağı ordusunu tekamül ettirmek için sa• e~1 
yakından tanımak şert!f ın·.? nat1 olmuş _ tiği gayreti memnumyetltJ takip etrtl 
tum. tedir. tti ' 

Bize karşı gös~enleıı hüsnü kabulden Türk ve Yunan askerlerı Balkan 
1 

Jtlll 
pek mütehassis olduğumuzu bir kere da- fakının diğer askerler.la bırlikte ya ıııt 
ha tekrarlamak isterim • şarkın sulhuna hiz.mct edecek en ıY1 ıııJ 

Efgan heyeti gelmedi 
Efgan askeri heyet:nin bu sabah Av

rupa yolule ve semplon ekspresi ile gel-

kuvvet olmuştur. Türk ordusunuJl·ıııı" 
defa yapacağı manevralar bu teşkt 1~ 
sulhun hakiki bekçısi mevkiinde bt> 
duğunu isbat edccektrr. 



Monolog 

Ben bir mucidim 
f~_M_e_ra_k_h_ve __ Fa_y_da_h ___ I 
Aslanları korkutan kadın 
Çok meşhur bir seyyah olan Bayan 

Janson çok müşkül bir vaziyetten nasıl 

kurtulduğunu an-
1a tıyor. Tanganji
ka havalisinde uç
makta iken bir 
gün aslanlarla do
lu bir sahaya in-

Hikaye 

Salimle 
Bayan Ayşe fakir bir kadındı. Kocası, l 

evlendiklerinden iki sene sonra ölmüş, 
Bayan Ayşe de henüz kundakta bir ço-ı 
cuk olan oğlu Salirrle kalmıştı. Bayan 
Ayşe çalışmayı severdi. Kocası öldükten 
sonra çamaşırcılığa başlamıştı. Tez ça
maşır yıkadığı ve daima sözünde durdu
ğu için az zamanda çok müşteri edin
mişti. Böylece seneler geçmiş; küçük 
Salim de büyümüş, sekiz yaşına gelmi~ti. 
Bir gün Bayan Ayşeye bir müşteri bnı 
çamaşırlar getirdi \'e akşama almak is
tedi. Bayan Ayşe: 

• 
annesı 

Mucit neye derler, bilir misiniz? Hani 
ll'&ınofon var, radyo var, otomobıl var, 
ta.yYare var ya ... İşte bunlar eskiden yok
lutır. Bunlan insanlar icad ettiler .. Am
bıt hep hır olup değil, araıarından biri 
Çıktı radyoyu icat e!ti. Biri telefonu icat 
etti. Biri otomobili icat etti. Bu adam
lara işte mucit dedıler .. Ben de bunlar
dan biriyimdir. İnanmıyor musunuz? 
Niçin inanmıyorsunuz. yalan mı söylü
Yorum? Affedersiniz.. Ben yalan söyle· 
lne:rn. Her sözüm doğrudur. Mademki 
lnUcidirn diyorum !nanın. Ne mi icat et
:? Siz mucidim dediğime inanın ki 

de ne icat ettiğ~i size anlatayım .. 
~andınız mı? lnandınızsa anlatıyorum. 

ele baştan başlıyayım: 

lar; tetkik ettiler, bir daha, bir daha tet
kik ettiler ve nihayet pianım mucibine':? 
yerde yürüyen, ha va da uçan denizin 
hem üstünde hem altında giden şeyi yap
maya karar verdiler. Günlerce, geceic·!'.:e 
uğraştılar . .Nihayet yapıldı. Mükemmel 
bir şey olmuştu. İlk tecrübeyi ben yapa
caktım. Fabrikanın kapısında bindim. 
Vitesi açtım. Son sür'ati~ ilerlemeye baş
ladım. Benim son sür'atle ilerlediğimi 

gören motosikletli polisler: 

mişti. Yorgun olduğu için tayyarenin ka
marasında uykuya cialdı. Uyandığı za
man pencereden dış'lrı bakınca bir de n~ 
görsün? Tayyarenin etrafı bir düzünC'
den fazla aslanlarla çevriımiş. Genç ka
dın başını pencereden uzatınca büyük 
bir aslanın hücumuna ır.aruz kaldı. O 
anda hemen kendisin~ bır fıkir geldi. 
Tayyareden bir torbı.ı un alarak unu as
lanın üzerine boşalttı. Birdenbire kendi
sini beyazlanmış gören aslan öbürlerinin 
istikametine doğru gerilemeğe ve kaç
mağa başladı. Arkadaşlarının garib bir 
şekilde beyazlaştığını göre~ diğer aslan
lar da kaçışmağa başiadılar. 

- Hayhay, dedi, akşama kadar yıkar, 
ütüler, size teslim ederim. 

Çamaşırları derhal yıkadı ve bahçeye 
astı. Güneş kızgındı, bir iki saat içinde 
hepsini kuruttu. Nerede ise Bayan Ane 
çamaşırları toplayacak, ütüleyccekti. Fa-

Bayan Ayşe Salimin ne yaptığına ba· 
kıyordu. Salim küçük evlerinden bisll'.· 
letini çıkarmıştı. Islak çamaşırların üze. 
rine konulduğu telli çerçeveyi sıkı sıb 
bisiklete bağladı. 

h'Bir gün evde oturuyordum. Yapacak 
~Çbir işim yoktu. Sinek avlıyorum. Bi
~rn evde de karasinek pek çoktur, ı>v
l~rnakla bitmez. Ben onları avlarken 
~01ı:rna .~e.~iverdi. Düşündüm: Otomobıl 
rn d: Yurur. Tayyare havadn uçar, deniz 
d Otorü denizde gıder, denizaltı gemisi 
de deniz altında ilerler. Bunların dördü 

1'i e birbirinden ayrıdır. Yazık değil mi.. 
? e diye dört nesi için, ayrı ayn mas-
a~ar Yapılıyor. Dördü de birleştirilmez 
lnı? O ane kadar kimsenm aklına gelmi
~~ bunu ben akıl ctmiştım. Derhal ka
~· ı kalemi ele alıp çalışmaya başladım .. 
ır otomobil modeli çizdim. Her füi ya

rıına · lt ıcabında kapa!1u, icabında açılır 

0~adlar yaptım. Tayyare ve otomobil 
tı uştu. Denizin üstundc yüzmesi ve al
.... -:.na dalabilmesi için lazım gelen tefcr-
6\4atı d ·ı~ 
~fer .. a l ave et~eyı unutmadıı:n. Bu 
lt ruat nelerdi? dıyeccksiniı. lşte bu 
~ar, ~azlasını söylemem. Mucit hiçblr 
h an ıcadının püf taraflarını uluorta 
ı:rkese açmaz.. Sonra hepiniz mucit o-

Verir be . . d b . . . ' nım ıca ınu enımsersınız. 

-Dur! 
İşaretini verdiler. Durmadım. Sür'ati 

daha fazla artırdım. Onlar\da peşim sırs 
geldiler. Yakalanıyordum. Hemen ka
nadların düğmesine bastım. Kanadlar a
çıldı. Haydi havaya. Motosikletlı polisler 
durmuş, hayranla bakıyorlaröı. Şaşkın

lıkları geçer geçmf,Z1 SÜr•atle geri CÖn
düler. Biraz sonra yanı başımda bir tay-

yare peyda oldu. Anlamıştım.. Polisler 

* Koskoca binayı taşımışlar 

kat birdenbire gök gürledi ve yağmuı: 
bardaktan boşanırcrısına yağmaya baş

ladı. 

Bu o kadar çabu1c olmuştu ki Bayan 
1893 Şikngo sergisındeki Monroe Pa- Ayşe bahçeye 'çıkıp çamaşı: )arı toplıya

h:ısın resmidır. Bu hin:ı her taşı ayrı ayrı cak vakit bulamamı5tı. Gerçi yağmur on 
sökülerek Rio de Janicro'da tekrar inşa. dakika içinde bitmişti. Fakat çamaşirlar 
edilmiştir. yeni baştan sırsıklam olmuş, hem de kir-
............................................................... lenmişti. Bayan Ayşe onları tekrar yıka-

!şareti yaptım. Ve bu sefer denizin al- dı. Tekrar astı. Ço1< üzülüyordu. Al:şam 
tına dalıverdim. Denizin altında ne ka- teslim edeceğine söz vermiştı. Şimdi 
dar gittim bilmiyorum. Karşıdan bana bu sözü tu:amıya~aktı. Sözii~ü tutam~-

d ğ 1 bilyu" k çok bli ·· k bir balık 1 mak ona agır gehyordu. Salım annesı-
o ru ge en yu . h 1. d d .. "ld" ğ" -. .. nın a ın en ne c~ece uzu u unu an-

gördüm. Birdenbıre manevn yapıp de- lamıştı: 

nemedim. Balık ta c.rok yaklaşmıştı. Bir _ Hiç merak etme anne, dedi, ben ça-
çarpışma oldu. Balık öldü. Fakat ben!m maşırları az zamanda kuruturum. 
deniz altında, deniz üstünd~. karada ve - Nasıl kurutacaksın yavrum. Güneş 
havada giden icadım da param parça ol- hızını kaybetti. Şimdi assam kurumaları 

muştu. 
için en aşağı altı saat ister. 

bu sefer beni tayyare ile takib ettiriyor-
- Sen ne oldun? 

lardı. Onların tayyaresi de motosıklct-
leri gibi sür'atli idi. Motosikletten kaç- Diye soruyorsunuz. Me:ak ettiniz ha, 

- Ben kurutaca~ım anne bak görür--sün. 
Bayan Ayşe buna pek inanmamıştı 

amma oğlunun kendine yardım etmek is
temesine de sevinmi~t!. 

- Anne, şimdi çama~ırlan buraya .. 
aslım. 

- Ne olacak! 
- Bak görürsün. 
Ana oğul çamaşırları, bisiklete bağ]& 

çerçevenin tellerine astılar. Salim, uç
mamaları için onları mandalla güzelce 
iliştirdi ve kendi de bisiklete atladı. ~ 
sikleti hızla sürdü. B:siklet koştukça ça.. 
maşırlara rüzgar çarpıyor ve kurumala· 
rını kolaylaştınyordl:. Salim bir saatten 
fazla zaman bisikletten inmedi. Nihayet 
çamaşırlar kurumuljt!.1. Annesinin yan .. 
na gitti: 

- İşte anne, dediğJrıi yaptım. 1 

Bayan Ayşe çamaşıdara baktı. Elledi., 
Adeta inanamıyordu. Ne de çabuk kuru. 
muşlardı. Sevinçten gözleri yaşardı. Oi
lu Salimi kucakladı, öptü. Hemen ütüyü 
kızdırdı. Çamaşırları ütüledi ve çamaşır-

ların sahibi geldiği zaman hepsi ütülen
miş ve hazırdı. Çamaşırların sahibi ço)i 
memnun olmuştu. Fakat asıl memnun 
olan Bayan Ayşe ile Salimdi. 

mıştım amma bu sefer tayyareya yaka- teşekkür ederim. İşt~ buna memnun ol
lanacaktım. Aşağı baktım. Deniz üze- dum, herhalde şimdi karşınızda o1Juğu
rinde idim. Balıklama denize indim. U- ma göre ölmedim. Yalnız biraz kolum 
çan tayyareye bakıyor. Kah kah gülü- acıdı. Kendime geldiğ!m zaman, biraz 
yordum. Ben gülüyordum amma onlar evvel üzerinde oturduğum koltuğun a
da peşimi bırakmamaya niyetli imışler yakları yanında idim. 

......•....................... , ................................ ... 

meğer. Bu sefer de sül''atli bir deniz m?- Evet, evet doğru söylüyorum. Hani 
lI törünün beni kovaladığmı görmiyeyim başta anlatmıştım ya, sbek avlıyordum .. 

):il er ~e ise lafı uzatmıyayım. Yaptığım mi? Deniz motörün:ieki polislere eliın1'c Ben, sinek .~~~arken ~ir~~nbire uyuy~-
la anı hır fabrikatöre götürdüm. Mimar- bir: vermişim, butun bu g"rduklerım de ru-

r, :fabrikatörler, mühendiı;1er toplandı- - Allaha ısmarladık! ya imiş! 
~ ............................................................................ 1"-+ ............. . 

Yeni bilmecemiz 

1 Bu karmakarışık resimler arasına bir de deve gizlenmiştir. Siz o deveyi bu
~~ ı~a.ret edebilirseniz, resmi kesin, bize gönderin, bir kişiye hır kilo çikolfıta, 
:a~ kışıyc birer masa saati, diğer yüz kişiye ayr:ı ayrı güzel hed\yeler vereceğiz. 
~~.eceye cevab verme müddeti on bC?Ş gündür. Bilmeceyi gönderdiğiniz zar-

uıcrine bilmecenın gazetcd'! çıktığı tarihi yazmayı unutmayınız.. 

r· Küçük -"" 
okuyucularımıza 

Küçük okuyucularımızın f o
toğrallarını çocuk •aylasına koy
mayı iıteriz.. Bunr.ı evvelce de 
ilan etmiıtik. Bize birçok lofoğ
ral geldi. Fakat bunların hemen 
ekserisi, gayet küçiik ve iyi çık
mamı§ fotoğraflardır. Gazeteye 
konulunca b~r §eye bcnzemiye
cektir. 

Küçük okuyucularımız. da ga
zetede güzel resimlerinin çıkma
ıını iıterler. Onun içn mesela bir 
gezintide, yahut oyun oynarken 
alınmıf, yahut ta iyi bir fotoğraf
çıda çıkarılmıı rcıimlerinden 
gönderirlerse iyi ederler. 

Bilmecelerde birinci ikramiye 
kazanan okuyucularımız.dan iı
tediğimiz lotğrallar bu tarz.da o
lanlardır. 

· Yakalanan hırsız 

~lahalleye bir hırsız dadanmıştı. Ba
zan evl<>re geceleri ba1.an do gündüzlP.ri 
gır.yor, ne bulurı;a çalıp kaçıyordu. Bir 
gün evlerin birinde hi; kımsf:' bulunm:ı
dığı bir zaman gi'rmişti. Evin kapısını 
açmak güçtü. Hırsız eve yakın blr ağaca 
tırmanmış ağacın bir dalma bir ip bağ
lamış ve iple bir öne bir arkay:ı sallana-

vardı. Hırsızın evden çıkarken kendi 
kendine söylediği sözleri de duymuştur; 
hırsız: 

- Bunu bırakayım, bir se!er daha ya
parım! 

Demişti. Genç ressam. hemen evine 
girdi. Kalın bir t<>neke aldı. Merdivene 
açık camın olduğu yere çıktı. Tenekeyi 
mıhladı. Ve boyalarım alıp tenekenin 

rak, kendini evin açık camına yaklaştır .. 
mış ve cama yaklaşınr.a ipı bıraknuf, 
camdan içeri girmi§ti. Yükt~ hafıf, ba
hada ağır bulduğu c~yayı torbasına dol
durup gene geldiği yerden dışarı çıkı· 
yordu. Bitişik evde oturan genç ressam 
onu gördü. Fakat uzaklaşıyordu. Arka
sından koşsa elinden kaçırması ihtimali 

uzaktan bakanlara açık bir cam hissini 
verecek bir tarzda boyad1. 

Biraz sonra hırsız tekrar göründü. İlli 
seferde girdiği gibi girc.::ckti. Kendisini 
iple snlıverdi. Tam sallanıp kendisini 
pencereden içeri atıyordu ki pencereye 
ressamın koyduğu tenekeye olanca hızi· 
le başını çarptı ve yPr'.! yuvarlandı, res
sam koştu, hırsızı yaknladı. 
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SiNEMA 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

Yıldızlar sinemayı 
Terkettikleri gün 
Ne iş y apacaklar? 

(Baş tarafı 9 uncu sahifede) 

V ALAS BERi, ROBER MONGO
MERY, SPENSER TRASY 

Bu üç san'atkarın g!.izel çiftlikleri var
dır. İleride işi ziraatçUiğe dökmeleri çok 
muhtemeldir. 

Suriyede, hududumuza 4 
saat mesafede çıkan 

• 
ıs yanın 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
cBu havaliôeki Fransız tarafta -

rı Ermeniler ve gayri müslimler, Va
tani partisi taraftarı olan Araplarla ö
tedenberi. geçinemiyorlarır.ış. Aradaki 
zıddiyet son günlerde birdenbire art -
mış ve nihayet jki muhalif tarafa men
sup olan bir Kürtle bir Ermeninin kav
ga etmeleri kanlı hadiselerin patlak 
\'ermesine sebep olmuş. 

• •• •• 
ıçyuzu 

dıman etmiştir. Djerirch posta araba • 
sının içindekilerle birlikte ortadan kaY 
bolmuş olduğu bildirilmektedir. - 615 - 1 - 620 -

Kadında zenginlik, gUzel yoz Erkek iyi bir memuriyet sahibi 
aranmaz! olmalıdır 

GLORIA STlJART 
Bir gazete çıkarmak arzusundadır. Bu 

hususta hayli malumat edinmiştir. 

Halep istasyonunda dahilden gelen 
ve asilere gönderilmekte olan mühiı1l 
miktarda mü~'nmat ve kurşun müsa· 
dere edilmiştir. 

En çot beğendiğim kadın tıpl : 

İnsan eş olıırak seçeceği bayanda zengin
lik. yüksek tahsil, güzel yüz, kaş göz.beyaz 
ten ve buna benzer güzellik şekillerini değil, 
şu fiç şartı arar.: 

1 - Temiz bir aUeye mensubiyet. 
2 - İyl ruhlu, zeki, samimi ve neş'ell ol

mak. 
3 - Temiz ve çocuklarını tam manaslle 

yetiştirebilecek, yuvasına, vatanına hizmet 
edebilecek kabiliyette olmak. 

Alpullu A. K. 
(Sarih adres ve isminin neşrini istememiş· 

t lr .) 
-616-

Kadm işinde temiz olmahdır 
Benim aradığım kadın tipi: 
Tahsili tahsillmden aşağı veya beraber ol

mo.lı, asil bir nlleye mensup bulunmalı, gü
zelliği benim kadar olmalı, işinde temiz ko. 
casına bağlı, "Sözüne sadık olmalıdır. 

Ankara nafıa makin istlerinden : Şuayip 

-617-

Kadm Greta Garbo gibi neş'eli 
olmahdır 

Beğendiğim ko.dın tipi şudur: 
Bu~day benlzll, onduleslz hııfif kıvırcık si

yah saçlı, kara gözlü, uzun kirpikli, yolunma
nıış kaşlı, geniş omuzlu, spora yaraşan dol
gun ve çevik vücutlu, dudakları az etll, kü
çük dişll, müdevver burunlu ve yarı müdev
ver çehreli, gamzeli olmalıdır. Tahsili bence 

.mevzubahs değildir. Ayrıca Greta Garbo gl
b l neş'eli, müzik sever olmalıdır. 

Seyhan ceza evinde Bahri Çarkçı 

- 618 -
Kadın hayat arkadaşrna daima 

ayak uydurmalı! 
Beğendiğim kadın: 

Kadın kadın olduğunu bilmeli, hayat 
arkadaşına daima ayak uydurmalı, muti ı 
ve temiz kalbli olm:ılı. Tahsili orta, ah-ı 
lakı yüksek, tatlı dilli olmalı. 
Ayrıca elci gözlü, ince kaşlı pürüzsüz. 

boyasız yüzlü, hafif dalgalı saçlı, daima 
mütebessim, yüksekç~ boylu, mütenasip 
endamlı, sıcak kanlı bır kadın her zamaiı 
beğendiğim kadındır. 

Menemen Kasınıptışa M. Kumru so:wk 
44 de Sabahaddin Çakın 

- 619 -
Kadm yuvasma sadık olmahd:rt 
Beğendiğim kadın şöyle olmalıdır: 

Namuslu, terbiyeli, yuvasına sndık, 

tahsili kendi hesabını bilecek kadar ol
malıdır. Bütün bu saydıklarım bir kadın 
için kafidir sanırım. 

E!azi.z M. ô . 
( Sarih adr.?s v~ isminin n e§rini 

istememı~tır) 

Size beğendiğim kadın ve erkek tip
lerini şöyle anlatab;Iırim: 
Kadın sarışın, uzun boylu, ortö tahsılli, 

yemek ve dikişten anlar. kocasına karşı 
sönmez bir muhabbetle bağlı, çocukla
rını sever olmalıdır. 

Erkek ise iyi bir memuriyet veya gii· 
zel bir san'at sahibi, ailesi için canını fe
da eder, istikbalini düşünür, çocuklarını 
candan sever, tahsili en az lise olmah
dır. 

Adana Mardin hattı. Üzt?rinde lfrsülıi

yin istasyonunda Niyazi Aykut!u 

- 621 -

Erkek karısma ebedi bir aşkla 
bağlı bulunmah 

Greta Garbo evleniyor mu ? 
Holivuttan gelen en son havadislere 

göre meşhu r sincmn yıldızı Grcta Gar • 
bo büyük bir şöhrete. malik orkestra şı:?f
lerinden Leopold Stokovski ile sevişmek· 
tedir. 

Bu havadisi teyit eden iki nokta var
dır: Biri: evli bir adam olan Lenpold 
Stokovskinin karısı ile boşanmak üzere 
olmasıdır. 

İkincisi: Greta Garbonul' davet ed:ı-
diği her yere mumaileyhın de davet e -
dilmesidir. 

Demiryollarımızda 
Yeni:;k/er Beğendiğim erkek, ruhan ve fikren 

yükselen, iyi gören, iyi düşünen, muhiti
ni sıkmıyan erkekfü. Dyle bir erkek ki, Şehrimizde bulunan Nafia Vekili Ali 
karısına ebedi bir lŞkla, aılc efradına Çetinkaya, dü~ Almanca Nati?~al - Zci-

d · b' · ·1 h ;-,• b ı 1 B"' tung gazetesi lstanbul muhabırını kabul erm ır sevgı ı e a,.;ıı u unma ı. u- . . . .. .. f' . 
yüklere hürmet etmesini, küçüklere şef. ı ederek memleketımtz:n buyuk na. ı~ ış-

ı · h kk d .. h. · h t vermışlır kat göstermesini, zamana uyr.-ıasını bil- erı a . ın a mu ım ıza a . 
meli. Ali Çetinkaya bu bı::yanatında demir -

Tahsili yüksek, görgüsü bol olmalı. yolları servislerinde bazı yenilikler ya -
Boyu boyuma, zevki zevkim.:? uymalı. pılacağından bahsederek Anndoluda faz. 
Güzellik çirkinlik ben\m icin mevzuu- la elektrik cereyanı istihsal edilcikten ' . bahs değildir. sonra bfr kısım hatlarda trenlerin elek-

Yeter ki bu vasıfların hep:>ı kendisinde trikle işletileceğini söylemiştir. 
toplu bulunsun. Bundan başka muhtelif hatlardan ~e -

A4nkara: R. K. len trenlerin birleştiğı istasyonlarda ak· 
(Sarih adres ve ismir.tn 11Psriııi tarmalar, yolcu ve tşyalar çıkarılmadan 

istememi:;ıtir) \•agonile bil'liktc icap eden katara bağ-
r --, )anmak suretile y.\pılacnk. böylece sc -

Teyzenin anketi ;::~~~n çok rahat g<?çmcsı temin edHe-

bitti Demiryolları için Gerstner adlı bır Al-
mnn mütehassıs ge:tirtiicccktir. Vekalet 
su işlerine çok chemmıyct vermcktcöir. 
Bunun için İsveçli dört mütehassıs ccl -
bcdilmek üzeredir. 

Yukarıya bastığımız mektuplarla Tey
zenin okuyucularına sordu~u suallere 
muayyen müddet zarfında gelmiş ol:ın 
cevapların arkası tamamen nlını:uş olu
yor. Vnkıfı. ellmizde daha bir miktar mek 
tup vardır. Fnkat bunlar t.aym edilen 
müddetten sonra geldikleri için tasnif 
harici tutulmuşlardır. Teyze ümit e.Uyor 
ki bu mektupların sahiplen kendisini 
mazur göreceklerdir. 

Hediyelerimiz gönderildi 
Dercedllen her mektubun saHiblne 

vadimiz vechile gazete tarafından bir 
hediye gönderilmiştir. MPktup çıktığı 

halde hediyesini henüz almam~ bir ka
rllınlz bulunursa, tcahhürün sebebini 
tetkik edebllmekliğimlz için bizi haber -
dar etmesini rica ederiz. 

Anketin netıceslnl yakında okuyucu
lara bildireceğiz. 

Yeni limanlarımı'/:! yapmak üzere 64 
ecnebi firma Vekalete mürncaat etmiştir. 
Fakat henüz bunların yaptıkları teklif -
lere ait tetkikler bitmediğmden hAngi -
!erinin tercih edileceğı belli değıldir. 

Vekalet Sirkeci ile Haydarpaşa ara -
sında nakliyatı temiıı için feribot tesi -
satı vücuda getirmeğ<: karar vermiştir. 

Bunun için 938 bü~çcsine tahsisat ko -
nulacaktır. 

İstanbul - Edirne şos':? yolunun Lüle
burgaza kadar olan kısmı tamamlan -
mak üzeredir. Gelecek sene bu Avrupa 
yolu Edirneye varmış olacaktır. 

Abdünnebi jsmindeki nahiye mü -
dürü çarpışmaların bütün şiddetile de 
vam ettiğini, gelen tayyarelerin hadi
seleri yatıştırmağa müessir olamadı -
ğını, isyan mıntal\.asından büyük müş
külatla kaçtığını, Halebe vaziyeti an -
latmak üzere gittiğini söyledi. 

Benim aldığı mmalfunata göre ha
diseler 9 Ağustos sabahı başlamıştır. 

Berut, 13 (A.A.) - Deiri Zordan 
bildirildiğine göre ordunun sür'a tle va 
ki olan müdahalesi nifak hareketine ni· 
hayet vermiş gibidir. 

Müfritlerin kaçmasını müteakıp P.· 
mouda'ya dönmüş olan ahali, kargaşa· 

lıklar, ve mukabelei bilmisiller korku• 
sundan, isyan ve galeyan mıİıtakasınl 
terke davet edilmişlerdir. 

Ahali, ordunun nezareti altında J{ıı· 
;mechjie'ye çekilmektedir. 

Bir Ermeni ile bir Kürdün kavgasile Bu sene Avrupaya 
başlayan gürültü Fransız aleyhtarı A-
raplarla Kürtlerin hep birden Fransız Kaç hişi gifli? 
tarftarı Ermenilere hücum etmeleri, (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
bu arada resmi müesseselere saldırma- Şehrimizden mayl:i ayı içinde takribell 
lan ile birden, isyan mmtakasını b ü- 425, haziran ayında 750, temmuzda da 
yütmüştür. 800 kişi olmak üzere bu üç aylık mev -

Asiler hariçten kuvvet gelmçsine sim içinde ancak 200:! kışı Avrupaya git· 
mani olmak üzere telgraf ve telefon miştir. Memleketin bütün diğer kısım • 
tellerini kesmişler, hariçten dahile kim larmdan Avrupaya gidenlerin miktarı 
se sokulmadığı gibi isyan mıntakasın- mutat üzere İstanbul yekununun dörtte 
dan çıkmak isteyenlere de müsaade o- biri kadardır, şu halde yeklınu 2500 ola-
lunmamıştır . rak kabul edebiliriz. 

İki ermeni kaza merkezine giderek Elde bulunan rakamlara göre bu yol· 
olup biteni bildirmek üzere bir oto - cuların 800 kişisi Fransaya, 200 kişisi Al· 
mobile atlamışlar, otomobil yolda a - manyaya, üst tarafı d=t vasati Avrupa ne 
silerin ateşine maruz kalmış, Ermeni- Balkanlara gitmişlerdir. 
lerden biri ölmüş, diğeri kaza merke - Hükiı.metin hastalık gibi ist isnai ah • 
zine giderek vaziyetten hükumet kuv- valde bulunanlar hariç olmak üzere Fran· 
vetlerini haberdar etmiştir. saya gidenlere verdiği döviz miktarı 25 

Bir taraftan bunlar olup biterken, liradan, vasati Avrup'1 ile Balkanlar için 
diğer taraftan nahiyedeki Ermeni ev - verdiği deviz ise vasati 150 liradan ,ba· 
lcri yağma edilmiş ve ateşe verilmiş - rettir. Seyahat için harice çıkan deviz 
tir. Kazadan gelen askeri kuvvetler işe ı mikbrını kat'i olarak bilmiyoruz. Fa • 
müdahale etmek istemişler, muvaffak kat yukarıdaki malfunata bakarak, istis
olamayınca tayyareler celbedilmiş, fa- nai ahvalde buluna!l·ıarın aldıklan fazla 
kat dediğim gibi bu da müessir olama- miktar da dahil olmak şartile beher yolcu 
mıştır. için vasati 150 lira kabul etsek, 2500 yol-

İki tarafın zayiatı mühim bir mik - cunun harice götürdüğü para üç ayda 
tara baliğ olmuş, isyan mıntakasile ci- 375,000 liradan ibarettir. diyebiliriz. 
varındaki Ermeniler akın akın Halebe Görülüyor ki bu mevsun içinde seya-
kaçmaktadırlar. hat için Avrupa gitienlerin memlekette!! 

Aksu 30 milyon çıkarmış oldukları iddiasında 

Ajansın verdi ği malOmat en küçük bir hakikat hıssesi aaru yok • 
tur. 

Deiri Zor 13 (A.A.) - Havas ajansı 

cildiriyor: 
Evvelki gün asiler tarafından Amo

uda kasabasına karşı yapıian taarruz 
esnasında gümrük binalan yağma e -
dilmiştir. Motörlü bir müfreze gönde -
rilmişse de asiler daha evvel kaçmış bu 
Iunuyorlardı. 

Takibata iştirak eden tayyareler, 
isyan mıntakasında üç me\'kii bombar -

Bununla beraber, Avrup~ yolculuğu • 
nun bir tarafı vardır kı cidden mühiaı • 
dir. 

" Son Posta ,, nın tefrikası : 76 Şimdi de işte yıllardanberi balast ile - Nasıl olur, benim Kayseriye mut
birlikte Kayseriye yerl~şmiş; İstanbu- laka dönmem lazım!. 

Buradan Avrupaya giden, orada b ir, 
iki, üç ay kalan bir yolcunun avdet bile· 
ti de.. dahil olmak sartile bu seyahati 25, 
100, hatta 150 lira ile yaptıklan iddia e· 
dilemez. Gittikleri yerlerde doğrudan 

doğruya tanıdıklarından, veya bilvasıta 
tanıştıklarından faz!a farkla para bul • 
makta olmaları çok muhtemeldir. Bu su· 
retle bulunan para binnetice şu veya b\J 
suretle gene memlek~tten çıkıyor, üste
lik aradaki farktan dolayı faizile gidi • 
yor, demektir. 

Yazan : K. R. Enson 
Hüsamettinin. yüzüne ölüm .~engi J ve bilirdi. Yalnız o kadın Hüsameddini 

y~~ı~~ştı. ~oş bır bakışla o da sozle - mes'ut edebilirdi. Neden ş!nıdiye ka -
rını Suheyladan ayırmıyordu: dar bunu düşünmemişti.. . 

- Söyliyecektim, hepsini anlatacak- Sayıklıyordu· 
tun; olmadı, yapamadım, elimden gel- .. • '.. • , 
medi.. Gelip bunları sana anlatmak o - Suheyla, Suheyla. 
kadar güç göründü ki bana!.. Kayseriye telgraf çeklilec Sü -

. . 
Bu görüşmeden sonra evlenmişler -

di. Bu evlilik her ikisi için de ıztırap
tan başka bir şey değildi. Fakat Siihey
lanın çektiği iztırabı Hüsamettin çek -
memişti. Şimdi düşünüyor. Genç kıza 
yaptığı fenalığın azabını duyuyordu. 

Bundan sonrası daha karanlık bir 
hayattı. Süheylayı seviyordu. daha çok 
sevecekti. Aksi tesadüfler Süheylayı 
ondan ayırmıştı. 

Süheyla nasıl ona karı olmadıysa 
Süheyiadan ayrıldıktan sonra aldığı 
Fehamet de karı olmamış sayılırdı. 

Daima Hüsamettine karşı kapalı, da
ima Hüsamettinden saklı işler peşinde 
koşmuştu. 

Hüsamettin ancak bir tek kadını se-

heyla da hemen o akşamki tre
ne atladı, geldi Kendi kendine kı -
yanların pek çoğu sonradan pişman o
luyorlar ... O da ölümden kurtulduğunu 
görünce yaşamak yollarını aradı. O 
yolda elinden tutacak, ancak Süheyla 
idi. Şimdi artık onun temizliğini her
kesten üstün yaradılışını iyiden iyiye 
anlamıştı. Şu geçen üç yıl içinde hep
si birer birer anlaşılmış; Cevad Rasi
min yalısındaki hadise, Süheylfının yü· 
zünü karartmak şöyle dursun, onun 
böyle gece yanları kaçıp gitmesi, yayan 
sokaklara uğraması, kendisine hiç bir 
lekenin sıçr!lyamıyacağı kadar yüksek 
bir kadın olduğunu, ortaya çıkarmıştı. 
Artık onu sevenler de, çekemiyenler 
de hepsi Süheylanın tertemiz olduğuna 
inanınıştL 

lun dedikodusundan uzak, orada yaşı- - Neden?. Eşyanı filan getirmek i-
yordu. çin mi? Onları nasıl olsa, sonradan da 

Süheylfı.ya telgraf çekildikten soma, nldırtırız. 
Hüsamettin hep onu bekledi. Yattığı - Sade o kadar değil ki, beni orada 
odadan içeriye kim girse, hepsinin yü- bekliyenler vnr!. 
zünde onun için bir haber arıyordu. - Kim?. Halan değil mi?. O da bi-
Sonra bir sabah eski karısını karşısında zim yanımıza gelir, beraber oturur. 
görünce hiç sesini çıkarmadı. Gözieri - Yalnız halam değil.. kocam da var, 
kapandı; kirpiklerinin arasından sızan çocuğum da .. 

d b K ?Ç v ? birer damla, onun arkasın an o~::ır•a- - ocan mı.. ocugun mu ... 
cak göz yaşlarına yol açıyormuş gibi, - Ay sen bilmiyor muydun?. Ben 
yanaklarının üzerinde ıslak izler hıra- bir buçuk senedir evliyim, Muzaffer
karak yuvarlandı. le ... Dört aylık bir de oğlum var. Onla-
Geçmiş günler için hiç konuşmadılar. rı bıraktım da geldim. Görsen Muzaf

Süheyla ,bütün gün, bütün gece hasta- fer, şimdi ne iyi adam oldu!.. O eski 
nın yanından ayrılmıyor; Hüsamettin haylazlığı büsbütün geçti. İşine gücü
de onun yumuşak elini başında duyduk- ne bağlı, evine barkına düşkün, terte
ça saadetten uyuşmuş gibi gözlerini a- miz bir adam! .. Ne içki, n e kumar!. Kay
çamıyordu. seride onu herkes seviyor. Bütün bü-

Günler geçti. Hüsamettin artık iyi· yükleri beğeniyor!. Şimdi başmühendi-
leşmişti. Bir gün Süheyla dedi ki: se vekalet ediyor. Yakın~a da onun ye-

rine geçecek!. Nasıl diyeyim?. Onu bi
- Maşallah büsbütün iyileştin. Ar- raz da ben değiştirdim, ben adam et

tık hiç bir korku kalmadı. Ben de bu- tim!.. 

gün gideyim, olmaz mı? Hüsamettin acı acı güldü: 
- Nereye? - Beni de edecektin ama, ben kadri-
- Kayseriye!. ni bilmedim. 
- Kayseriye mi?. Beni böyle bıra- Sonra önüne baktı. Temiz bir yuva 

kıp da nasıl gidersin? · kurmak ümidi yeniden, hem de büsbü-
- İki güne kadar büsbütün hastane- tün yıkılmış, ortadan yok olmuştu. 

den çıkacaksın. Demin sordum, doktor- Gözleri yaşardı. Fakat bunlar, Sühey
lar öyle söyledL lanın buraya geldiği günkü göz y~la

- İyi ya, işte .. asıl ondan sonra beni rından pek başka, pek acı idi... 
bırakmamalısın!. Asıl o zaman ben sa- Sinaya 19~7 
na mühtacım. • B 1 T T 1 • 

Türk sermayesinin harice akma3ına 

yol vermemekle beraber bu mahzurun ö
nüne geçecek tedbiP almak mümkün de
ğil midir? Bize öyle geliyor ki bu nokt• 

ehemmiyetle tetkik·~ değer bir mesele· 
dir. 

Alelhusus memle~'etimizden vasati AV• 
rupaya, hele Almanyaya gidenlerin pıı· 

ra vaziyetleri büsbütün ehemmiyeti hııiı: 
bir noktadır. Bizim Almanyada milyon • 
larca alacağımız para vardır. Bu milyon• 
larca lirayı tahsil etmekliğimiz pmdilil< 
güçtür, yerine mal a!mak mecburiyetin· 
deyiz, buradan Almanyaya ve klering a· 
lacaklısı olduğumuz diğer memleketlere 
giden Türk yolcusu buradan alacağı ç.:olC 
ıle oradaki Türk parasından bir mikta· 

rını tahsil edecek, on.ıda yatan Türk pa· 
rasının eksilmesine s,,.bep olacak dC'mc1'· 
tir. Bu itibarla Almarı) aya gidecek seY • 
yaha istediği kadar para ~ek mı:-n -

faatimiz iktizasından da olabilir, d ıY'e 
düşünmek mümkündür. 

Boğazı geçıne müsabakası 
İstanbul su sporları ajanlı~ı taratınd:ıfl 

tertip edilen Boğ:ı.1.ı geçme yümıe IXJıl. 
kavemet yarışı bugün Anadoluhisarı ne 

Bebek arasında yapılacaktır. Müsabaka• 
lara elliden fazla yüzücü iştirak ede • 
cektir. 



~Ağustos SON POSTA; 

Son Postanın tefrikası : 8 

Denitl~rin MakvaveH . 

tan ·eum Bum a 
Çevirea : Ahmet Cemalettin Sara~oğlu 

Ertesi gün sabahın sekizinde amiraldan şu telsiz geldi: 
" - Haydi Emden, korsan harbine başla! ,, 

~Eınde~> taze erzak aldı ."!e -~emen_ ~ 
~ ~ duınen sularında komur nakiı
a.:Sı cMarkomania• bulunduğu halde, 
~s· sız, sedasız limandan çıktı. 
\t Ben cÇing-Tav> dan bu ayrılışı mu
nı akkat. zannediyordum. Meğer bu li-
anı bıze bir daha görmek nasib olmı

Yacakrnış ... 

Sayfa 1 

f'Ôsta-;, .. nın_ Hikayeleri 

GİDİŞ GELiŞ 
Yazan: Frcıncis 'Amb&ere Çeviren: Nurullah Ataç 

şu Cenubta bir taraftan av peşinde ko
lt.ı{0r bir taraftan da düşmanı adam a
i 1~ ~arassud ediyorduk. İşte bu suretle 
,~gılızlerin bütün Asya filosunun 
g°tey·Ra-Vey> e ve cHong-Kong> a · .~,,~~ 

ı ;:ekte olduklarını ufukta gördük. 
lı' gilizlerin telsizlerinden mevkileri
\tı de öğrendik. Lakin bir Japon posta 
\' apuru gene telsizle cEmden:ı> in o ci-
a~da bulunduğunu etrafa bildirdL 

can aPon vapurunun bu ikazı bizim için 
Çi Sıka~ bir şeydi. Zira Japonyadan - Beşi yirmi beş geçiyor, bir saate kadar vaNm§ ola.cağız! 
dı~e tnuteveccihen yola çıktığını ~il- Monsieur Frederic Helbron, yeleği- ki bizim gibi erkekleri burmuşlar... · 
gi~ıın_~apon imparatoriçesi:11 isimli In- nin cebinden saatini çıkarıp baktı ve İki erkek biribirlerine, müşterek bir 
lrıi~~ posta vapurunun b~ ~ka~ el~- F.mde:'> yavaş yava~ limandan aynlıyordu. yüksek s?sl~: . . . . sırıaı: ı.:armış gibi ~e~~s~mle baktılar. 
tek· .. kaçmasına sebeb olabılırdı. Nı- hemen ümitsizlig-ine rag·men kruvazör-J Kruvazörün ikinc' s"var· . H 11_ - Beşı yırnıı beş geçıyor, dedı! Bır Trenın ıstasyona gırdigını haber veren 

l.lnoyl d ld ı u ısı • e t k d 1 v d''d"··· .. · 't' iki'· d b' d Amir e e 0 u... . . ,de herkes neş'eli, kuvvei maneviye ha- muth Müke» de tıpkı süvarimiz gibi es- saa e a ar varmış 0 acagız. .. u. ugunu ışı ınce sı e ır en yer-
hirinde al_ Fon cS~ee· ~ılosıle ayı~ ~? ,kımından demir gibi sağlamdı. mer ve uzun boylu, kara saçlı lakin ~~.rşısı~a otu.:an .. zayıf, esmer, gu- lerınden f!rladılar. Tren durduktan son 
lnij d ~ırleşecektık. Bınaenaleyh onu- Belki batacaktık lakin batmadan ev- mavi gözlü bir denize' 'd' muşu fanıla kostumlu genç: ra M. Esteve: 

z e bır h r '"dd t d B'naen- ' 1 1 ı. H l "k" r d d' Y d' t h' k - s· .. d b ded. aleyh . ay 1 mu_ e. var ~·. ı vel de mümkün olduğu kadar fazla ge- Spordan, denizden ve musikiden an- - e e şu ur. e ı. e : sa_a ıç ~ - ız on en uyurun, ı ... 
den, «bır av ele geçırebılme~ ıç~n _•Em- mi batıracaktık. lıyan Fon cMükeı. alicenablığın, merd- mıldamadan ~t~rmak çekılmı~o~ d~g: M. H_elbron: . . . . 
Eadüf Şa·?~ha_y .. a Y?l ~erdı. L~kın te- Dört saat vardiyada bulunursak dört liğin bir timsali idi. rusu. Gene talıhım varmış da sızın gıbı - Rıca ederım, dedı, sız dclıkanlısı-
\'apurı ettı?~ız gemıl~rın hepsı .. Japon saat istirahat ediyorduk. Ve bu korsan Kruvazör zabitleri arasında im para- bir Y?l arka~aşına rastl~?ım,. yo~?sa bu ~ız, sab~rsız ~l~rsunuz, be.pim gibı ih
ilfın ar;ı ıdı ve Japonya da henuz harp harbi seferimiz esnasında hemen he- torun akrabasından bir mülBzim d yol bıtmek tukenmek bılır mıydı. tıyarın ınmesını beklemenız olur mu> 

'l'a~~ış. değil.~i. men hepimiz güvertede uyuyorduk. vardı: Torpido zabiti Prens Fransuv: . M. Hef~~on ~u iltifata bir baş işareti dedi. . • . w 
lıtıe d _:nüze kuser~k randevu mahal- Mürettebatın kuvvei maneviyesi mü- Jozef Hohnzolern ... İri yarılıkta bana ıle teşekkur e?ıp: . . . . Delikanlı selam verıp hemen aşagr 
~a .

1 
Oğru yol verdik. Yolumuz Japon- kemmeldi yaklaşan bu taçlı d . . a 'f . . - Asıl benım talihım varmış kı sı- atladı, M. Helbron da eşyasını topla· 

ı e «F d ki d . enızcı v zı esının . .. d 1 d d' . k . . k ll fil 
latıa .. .?~0Z• arasın a . sayıstz a a- Kim bir vapurun yaklaştığını evvela güçlüğüne rağmen daima tebessüm e- zml~ ı:?uşerr~f 01 um. e 1". • • • ma. ,1ç_.1~ ~ a~ eye uzattı. Tam 
sı.ııarıo:u~u sulardan geçıyordu ve bu haber verecek olursa mükafat olmak der, hiç bir şeyde». şikayet etmezdi. Sozun~e rıya y~ktu: .Bırıncı .. m~~~~ valı~nı ındırecegı_ sırada ~rkasından, 
lal'ını s~~~~arbte ol~adık~?rından .. ı~ı~- üzere bir şişe şampanya .hak ediyordu. Görülüyor ya! Çok tehlikeli bir se- kompartımanına . gırer gırmez gordugu k_u~gı~a .pek murus gelen bır kadın se· 
Yen Ja urıne~e bıle luzum g~rmı- Binaenaleyh bu şerefli şampanya şişe- yahate çıkmış olan cEmden» de vakit 0 uzun boylu delıkanlıya hemen kanı ı: sı uy u. 
l~tdı. afn .. t~~ıdolan kara~?.1 e_~ıyo~- sini hak etmek için gemide herkes bil- hiç de fena değildi. Bir şeye ihtiyacı- sını:ııştı .. Tren 538!. 1 O u 42 geçe, ~a~~ . -:-- Aman ne iyi ettin de geldin, sev. 
hır haı z bu tun ışıkl~.n~ızı sondunn. ş tün mevcudiyetile dikkat kesilmiş et- mız olduğu zaman onu elinı uzatıp al- yedı ~a~ı~a _teehhurle hare~~t. etı:nıştı, gılım! 
€İttiJr. ele bunlara gorunmeden geçıp rafı gözlüyordu. mak kafi idi. Lakin kendi gemimizden b_~ma ıkı_sı hır.den kızmış, ıkısı ~ırden M. Helbron hayretle dönerek: 
J\yın on birin . .. _ b hl . F cEmc:ien> in korsan kruvazörü o!arak değil ha! .. Bir düşman gemtsinden al- soy~~nmışler~ı: ~nra Vagon-Res~o:an- - Ya Nadia'cığım! dedi, işte böyle 

Spee filosun ~1 gun~. sa ~ eyın on talihi o kadar yaver gitti ki kruvazörde mak şartile istediğimiz şeyi tedarikte da ogle yeı:?e~~n-~ karşı karşıya yemışler habersizce geliverdim. Ama sen nere-
tılt: «Nür un ruvazorl:rıle karşılaş- pek çok kimseler şampanya şişesi hak serbesttik. ve artık busbutun ahbab olmuşlardı. den haber aldın da ... 
2enav. n~~rg •. cŞa:nııo~tı>~ •Gnay- ettiler ve bu kıymetli mayi gemide Erzak ve biramızın büyük bir kısmı- Fakat arkadaşlıklarının sona ermek Sözünü bitiremedi: zavallı adanı hiç 
ltatıeri~d a .ıye gemisı •Tıtanıa• ref_a- mebzulen midelere aktı. Kruvazörün nı bu suretle, bazı düşman gemilerin- üzere olduğu bu anlarda, M. Frcderic beklemediği bir sahne ile karşılaşmış
haıde .. : ~r çok vapurlar bulundu~.u zabitlerine gelince birbirfrıi seven, bir- den tedarik ediyor ve Allaha şükürler Helbron, o zarif delikanlının kim olabi- tı: Nadia, Jean Esteve'in boynumı atıl-
2el ge~~umuzde duru!~rlardı. B~ gu- birlerile iyice anlaşmış mütenasid bir ediyorduk. leceğini merak etti; onun ismini Jean mış, onu kucaklıyordu. Bişman M. Hel-
l'lefis ıkerle, .ce~et gıbı adalar ~ıdde~ küme teşkil ediyorlardı. cYap» adasında kablo şebekemiz ve Estcve olduğundan başka hiç bir şeyi- bron: 
Yord'~.ço nefıs bır manzaıa teşkı! edı- Süvarimiz Fon cMüller» e gelince bir telsiz istasyonumuz vardı. Biz bu n~. bilmiyordu. Daha fazla bir nezaket - Bu da ne? diye Üzerlerine atıldı. 
Süvaliın· F .. . 

1 
kendisile mektep sıralarında tanışmış istasyonla muhabereye girmeye uğraş- gostererek: , . .. Nadia onu görür görmez .mpsarı ke-

ll'ıisine id~ on cMüller> .3mU:~ - ge~ olduğumuz bu müstesna hilkat cidden tık IB.kin bir cevab alamadık. Biz de gi· - La Bourboule ?ahır ~~?~.e~_kalır- sildi, delikanlı da yıldırım çarpınış gi-
Ve liin:ok ek Fon •Spee» ıle goruştu ideal süvari tipini temsil ediyordu dip işi yakından tetkike karar verdik. sanız her halde kazmada goruşuruz, de- bi hareketsiz kala kaldı. Üçü de birı"bı·r-
he . yanusunda korsan muharc- .. .. . . ·. d kl t v di 
. sı Yapmak . . k eli . d . . . t Hemen butun vaktını kumanda köp- <Yap• a asına ya aş ıgım17. zaman · , ]erine ahalinin içinde bir tek kelime 

di ıçın en sın en ızın ıs e- .. .. .. . d . . k kt w gı'bi istasyonun t h 'b J ean Esteve· · rusu uzerm e gaçırıyor, az uvuvor ve ar ugumuz a rı e- :. . söylemeden baktılar. Evvela M. Hcl-
.. ~esi .. .. . . mürettebatının bütün meşekkaÜerine, dilmiş olduğunu gördük. Tabii bunu İn- --Maatte~suf 0 talıhten ~ah~um ka- bron kendine geldi. Nadia'ya dönüp 

bı.ıtUıı gunu sabahın saat sekızınde b"t" h . t1 . .. .. 1 g'lizler yapmış olacaklardı )acagım dedı. Ancak kısa bır :!lluddet o-
lıti s filo demir aldı ve denize açıldı. du u~t~akrud~ıyed e:ı;ıne can ve gonu - ı (A .k ) turabile~eğim Nasıl ~öyliyeyim? bura- kendine hayli cebrederek: 
. aat 80 • ld . 1 en ış ıra e ıyor u. r ·ası var • • · • D k k' d d' h li alı nra amıra an telsız e şu enı- da sevdigim bir kadınla buluşacagım. - eme ı, e ı, em beni ~ldatı-

Yorduk : 1 l f M. Helbron biraz bayağı bir gülüşle: yordun, hem de -bu bayın söylediği 
ba; ,liaydi Emden!.. Korsan harbine Yeni neşriyat _ Çapkın! dedi; eminim ki evli bir doğru ise- ona benim karım olduğunu 
F'~ ~anrı muinin ol~un! ?_ruvar... Erzurum ihtilali_ Nedim uıusakul imza- d k ltadınla buluşacaksınız. iddia ediyordun, ha? Ben ayaklarını yı· 

d.y0 d P~e oruvvar dıyecegı yerde a- sile lstıpdat aleyhine Türk ulusunun ilk ha- Saçlarmız Ö Ulmege Jena Esteve, yarı mağrur, yarı malı- kamak nedir bilmez bir herifmişim, öy-
:Jtıış: Çe:kı~. olsaymış daha iyi olacak- reketi olarak bu ısını altında küçük ve de - başladı ise... cub bir tavırla itiraf etti: leJmi? 
tnan . n u Amiral Spee'nin o kahra- ğerıı bir kitap çıkarılmıştır. 'Bu değerli eser- ~ Doğru keşfettiniz. ean Estcve de hiddetle: 
ten· fılosue gene onun o kadar ve şöh- de siyasal blleller okulu ailesinin ilk tc.larl M. Helbron göbeğini okşıyarak: -Bu baya da benim karım oldugvunu 
h ı «Eınd k b' b' 1 . . . . d fedakarlığı temiz bir üslupla anlatılmnktn. - ,, , ı.;:: du··~me i • be 
a göre . en. artı ır ır ermı oır a- dır. İçindeki bir çok telgrd'nar da tarıh için ı euışa v y nız _ zavallı adamcağızın da hiç şüp- ve seni dbaht ettiğimi söylüyonnJş .. 
:F'on ~yeceklerdi. birer vesika kıymetini haiz bulunmaktadır. Q p T A M 

1
. N hesiz bir şeyden haberi yoktur! dedi. sun, öyle mi? dedi. Ben de sabahtan ak· 

§ekkiir ~uller amiralin telsizine bir te- Altan - Eif\zlz Hnlkcvinin bu aylık mec- Ben de sevdiğim bir kadınla buluşma- şama kadar saçları, tırnakları ile uğra .. 
hattı d e~sizile cevab verdi ve prova muıısının 27 inclsayısı çıkmıştır. ğa gidiyorum. Pek güzel, pel":: !}irindtr, şan bir.züppe imişim ha? 

l3i n aki mevkiinden ayrıldı. Çoeuk - Çocuk Esirgeme Kurumu tara- doğrusu! O da evlidir. Ama kocası ola- Nadıa ikisine de verilecek bır cevab 
las1nr;: sonra Okyanusların ıssızltğı a- fun:lan hnftnda bir çıkarılan bu güzel çocuk cak alığı bıraktı, benimle geldi. Hak- bulamıyordu. M. Helbron valızinı va· 
lto ~ «Emdenı> ve onun peyk: civlar- mecmuasının 46 ıncı sayısı bol resimler ve • 

tı'lanya. eğlenceli ynzıla:rın çıkmıştır. çası pişman da olmadı! Haftanın sonu- kalayıp azametle: 
l\.rtık . yalnız kalmışlardı. Resimli Ay - ıs inci ağustos sayısı çık- na kadar yalnız oturacaktı ama aldığım - Bundan sonra senin cinsinden ka· 

llıenab·· b~z tek başımıza, ancak kendi mıştır. kederli mekiuplara dayanamadım, da- dınlarla alış verişim yok! dedi . 
Ce]t ıı.nııze güvenerek hareket ede- .... - ..... - ....................................... :.:::::··.. ha fazla üzülmesin diye es.yamı topla-

' lnacer b d t' M. Estcve de valizini yakaladı: 
aya susamış ir tazı i ik. dım, yola çıktım. Beni görünce şac:ıra-Nn be i"l "' - Lanet olsun! dedi. 

b _ - s - u ~ cak ... Kim bmr ne kadar da sevine-ql~ - E l İstasyonun kapısını geçtikten sonra 
İ GALE KÖRFEZİ BASKINI czane er cek!... iki erkek bir kere daha karşı karşıya 

li~e~ tanı Lauterbah şarkısını söy Bu gece nöbetçi olan acanneler ,unlar- Jean Esteve: geldiler, bakıştılar. Bir an tereddüd et-
Cü sıra... dır: - Siz benden bahtiyarsınız, dedi. Be- tiler, sonra ikisi de kemali ciddivetle 

SUlh <:eı bir kruvazör, düz bir deniz ve İstanbul cihetindckller: nim sevgilimin kocası berbad bir he- ellerini şapkalarına götürdüler, İakat 
Z!l-. Aksarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: rif Ama ne apalun? çok zengı'nmı·ş 

oı... "h.. -"anında olduguw kadar mebzul ··· Y · ... birdenbire ikisi de kahkahayı c .• alıverdı". "ll"'·•ı k (Eşref Neşet), Beyazıt ta: (Haydar), Sa. - . Ge . 1. • • • 

~altika a la beraber gene arzu ettiğim matyada: <Teofllos), Eminönünde: csa- Boynumuzu egıyoruz. rçı uenım ıçın Biribirlerine kızınağa ne hakları vardı?, 
ı~çebı'le~ea .... hic- . .n.lmazsa bir kaç yudum lih Necatn, EyüptP: (Arif Beşir), i'e- zor bir iş değil, asıl kadıncağıza ağır ge- Ge . M H lb b' . fk 

... Mır 'r 1. Be h 'f .. .. .. bile görme- rçı . e ron ıraz o elenmiş, J e-

lıa \'a., .. ğinj'ôıra... nerde: cHüsamcttin), Şehremininde: Sizi bu dertten kur• ıyor. n erı ın yuzunu . . an Esteve biraz üzülınüşt' ti ama ikisinin 
c.Ord (Nazım), Şelundebaşında: (Üniversite), d' Kadın } ...._L} nnı bır dınlese 

• tb;..,.. e hemen herkes bu korsan 1 ..,_ ım ın an anIA a - bundan d l b' 'b' ı · · 'tt"h Pl~ ... ıın 1'ök Karngümrükte: <Keman, Kiıçükpazar- tarmak iç R-nazırlan• . . . de u tanımak bile istemezsi- o ayı_ ın ır erını ı ı ama 
~ı b .ı:--- o kadar uzun sürmi)'.'ece- dn: muıüsO, Bakırköyünde: <Hilal). ~ s~ d on <rlb' . . hakları yoktu. !kisi de aldatılmışlardı, 
l ~ fı1~fn1Yor değildi. Çünkü koca Ingi- Beyoğlu cihetindekiler: mlf bir ekslrdlr mz. Bır omuz 6~ 1 pısmış ... 'k' · d .. te k d" k ... f 
ltap~a arı karşısında ilanihaye köşe istıkl~l caddesinde: <Dellasuda). Tepe- M. Helbron: 

1 ısı e muş re~ uşınana ·arşı ~L ı-
·•ı ca _ Bı' zı"mkin,,,..ın· kocası da tamamı'le ak- fak arzusunu duyuyorlardı. 

l"?~ı- oynamanın imkanı yoktu ve başında: aKinyoli), Karaköyde: muse-
L "'!'\, -üh" • ikl" dd i d crJ Vitamin kullanılarak yapıldıg· ı için 81·ne ı'dı". sabahtan 0··ğleye kadar saçla- M. Helbron: C<ttı tea"'' . imınat bakımından da bun- yin HUsnü), Ist " ca es n e: mon-
~e~.i b.arik edecek bir Alınan limanı ciyan), Pnngaıtıd:ı: <Nnrgileclyan>, Be- guddeleri ve kökleri ihya ederek saç- rını tarar, öğleden akşama kadar da tır- - Vallahi, dedi, sizin sayenizde yol-
~ı;.ı.1.,.,,1:' dost devlet lı·manı bulmak da şlkt.aşta: (Ali Rıza): Sarıyerdc: <A~af). ların dökülmesini durdurur, uzatır. naklanm temizlı>l'TI"lic:. Teınizligıw·n oka- da hiç sıkılmachk, gene beraber dönsek 

'' "'"~ Adıllar Te Anadolu cihdindeltiler: ~··~ 
~•e i b 'Y Olınıyacaktı. Hele kömür me- üsk\idarda: cittihnd>. Kadıköyi.indc.: Kepekleri tamamen temizler. darı da aptallıktan gelir... iyi ederiz. 

l ~: eıaıarın ·· kü·ıı·· .. ·a· (Moda), (Merkez), Bilyükadadn: CŞinnsi M. Esteve: .Tean Estcve üzüntüsünü gidermek i .. 
~in pus usu 1 ı. . . 

vaziyetin güçlüğüne, hemen Rıza>, Hcrbelindada: <Hl\lk). :... Doğrusu ikisinin de talihi varmış (Uıtfen sayfayı çevırıniz) 
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Azerbaycan da son ittihatçı 

SON .POST.Ai 
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nm 

TAR 1 Hl 
TEFRIKASI 

- 71-
Ya:ı:ao: 

M. Raaim Ôtgu 

Ağustos ~ 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Azerbaycan hudutlarından çıkarken kat'i suretle anlamış 
bulunuyordum ki, insan dogup büyüdügü siyasi camıa 

siyasi vatan içinde kuvvetli olan insandır Giv nöbetçiye, kendisine hokka ve kalem getirdiği takdird 
Ben, kendi nefsimde tecrübe etmiş kikat yapmış olanların, günün birinde d k } • 

olmakla bilirim ki, insan da üstünde beni istintaka çektikleri zaman, ellerin- parmağın a i a tın yüzüğü hediye edeceğini vadetti 
doğduğu siyas! toprağın hudutların- deki koca dosyada bana sorulabilmek _o halde, söyle_ 
dan dışarı çıktığı zaman garip ve mu- üzere yalnız bir cTanin• kelimesinin memekte ısrar edi. 
lıacir oluyor. Vatan, entcrnasyonalist- manası ile, İstanbul ve Ankaıada gör- yorsun! İşkenceden 
lerin vehm ettikleri gibi, nasyonalist- müş, olduğum vazifelerden başka bir korkmuyor musun~ 
!erce kullanılan bir edebiyat kelimesi şey bulamamış olmalan da bunu gös- Delikanlı! Bil ki ha
değildir. Vatan, iktısadi ve siyasi bir terir. Bununla beraber, sırtında Os - yatınla oynu;or _ 
mefhumdur ki insanların hayatlarını manlı imparatorlugu~ nun on s".!nelik ve sun. 
kc_.,.disine sımsıkı bağlar. Vatan, bizim mütarekeden sonraki devrin bir iki se-
hayatımızın kendisidir ve onun seHi - nelik siyasi vukuatından alınmış hisseyi - Ben.. buraya 

hiç kimse tarafın -
metle yürüyüşünü temin edecek olan taşıyan bir adamdan şüphe ctl]lek caiz-

dan gönderilme -
bir takım içtimai bağların umumi ve di. Bilhassa bu adamın vaktile içinde 

diın. Casus da deği
müşterek bağlarından ibarettir. Bir ta- bulunduğu siyasi zümreye mensub ba- ıı·m B.. . b" . 

f b b ~l k 1 · 1 • . oyıe ır ısna-
:.a .~ u ag arı ?Pm~ o an insan1~rm, zı .. ınsan ann Kafkasyada kah nalına, dı kabul etmem! 
obur tarafta aynı bagları tekrar vucu- kfilı mıhına vurmak suretile vaptıkları · D - b 1 
da getirebilmelerine kadar çok zaman sıyasi faaliyetlere aid müşahedeler var- ogru~u u.. . 
ve belki de bütün bir hayat geçer. ken büyük inkıltibın muhafazas: ve mü 1 D~~ıkanl~nın ~?ır 

Türkiyeden Yunanistana, isteye iste- dafaası ile mükellef olan teşkilatın ben ş:y soylemıy~c~gı -
ye hicret elmiş olan Rumların doğduk- den şüphe etmesi ve benim peşimde do-ı nı anlıyan bakım -
ları vatanın hasretile dertli oldukıarını laşması gayet tabii idi. Bidayette Ba- ıe:: ona, bi: haf~a 
çok iyi biliriz. kuya gitmemek hususunda inadcılığım musaade ettıler. Bır 

Bunun için, biz Türkler, aramızda da bundan ileri gelmişti. hafta içinde her şe-
mikdarlan gittikçe artan Azerilere Orada bulunduğum müddetce hiç bir yi itiraf etmediği 
karşı hususi bir alfıka göstermeğe ve işde hiç bir siyasi mülahaza cle>rmeyan takdirde, ya doğru -
onların cKendi memleketlPri olan • etmedim; rejim aleyhinde ne bulun- dan doğruya idam 
Türkiyede sür'atle yeniden kök salma- dum, ne de muhitimde, bilhassa talebe- idileceğini.. yahut 
lanna yardım etmeğe mecburuz. min arasında kimsenin bövlc bir sey 1 işkence kuyusuna a-

-Azerbaycanın hududlarına ilk girdi- yapmasına müsaade ettim. Bilfıki.;, bü- tılarnk aç ve susuz 
ğim gün duyduğum hisler, yukarda söy- tün Azeri maarifi içinde, içtimai ilım- öldürüleceğini bil -
!ediğim giJli, beni o kada.r kuvvetlen- lerin tetkiki için materyalist usulü kul- dirdiler. İ§keııce kuyusunun yanında ba§ını ta§a dayadı ve mnledi' 
dirmiş ve canlandırmıştı. lki buçuk se- }anmanın, yani e\rvela iktıs di hadise- Giv .. odasına kapatıldığı zaman, bir daki altın yüzüğümü sana hediye ede- Odasının kapısı tıkırdadığı za~ 
nelik bir ikametten sonra, o ııududlar- !erin tetkiki usulünün tecrübesini ben müddet ayakta durdu. Olan biteni göz- ceğirn. Dedi. bayılacak kadar heyecanlandı. Ka~1 

dan çıkarken artı~ ~at'i su~~tte anla?1ış yaptım. Bütün derslerimde ilim için ve 
1 
lerinin .. ö~~nd~n geç.irdi. Nihaye~ haya- Nöbetci.. ertesi gece, herkes uyuduk- çılınca, başka birisinin gelmesi ihtuıı; 

bulunuyordum kı, ınsan ıçınde dogup ilim yolundan gittim. Yegane knbaha- tının buyuk bır tehlikeye maruz bulun- tan ve gece yarısını geçtikten sonra nö- !ini düşünerek yerinden kımıldanın' 1 
büyüdüğü siyasi camia, siyasi vatan i- tim, olsa olsa, din için, yeni din ve ye- duğunu .. hapishaneden sağ çıkmasının bete geleceğini .. istediği şeyleri getire- Kapının içinde, sağ elinde kılıç.. solo" 
çinde kuvvetli olan insandır. Arkasın- ni akide için ilim yapmamaktı; benim imkanı olmadığını anladı. · ceğini ve yazı yazabilmesi için de ko- linde yağ lambası bir ada~ duru~ 
da böyle bir vatanı olabilen insan, dün- de vazifem zaten bu değildi. Ben siyasi Giv .. bu büyük felaketi arasında, bil- ridordaki zeytinyağı lambasını verece- kendisine bakıyor~_u· _De~ıkanlı, ~ 
yanın her. ~arafında kendisin7 .?ir v~- olmıyan bir hoca idim. yük babası Zali, dayısı Rüste.'111 hatırla- ğini söyliyerek odadan çıktı. sesini çıkarmadı;.~' bır gec~. e tel' 
tan yapabılır; fakat, mutlaka ooyJe bır Bütün bunlara rağmen inkılab ben- dı. Onlar .. çok uzaklarda ve nerşeyfüm Giv .. sevincinden sabaha kadar uyu- karanlıkta kendısile kon~şan ~0~1°1 
vatana ve -bilhas~a-1 kuvvetlı bi~ .vata- den şüphe etti; buna, ma;imcien dolayı, habe~iz idiler. Onlara, bir hab~r gön- yamadı .. iranı, Za~~lis~ı, büyük ba - nin bu ad.nm olup olmadıgıru bilmt 
na dayanmak şartıle. Arkasın~a ~~r v.~- hiç bir şey söyliyemem. Diinyanm ne- derebı~se .. ~e yapıp. ~a.par]ar ımdadı- bası Zalı, dayısı R~ste~ı:. 8:1~~ını:. ba- du. .. .. . . bil 
tanı ol~ı.yan za!ıf ve ~u~etsız duşmuş resinde olsa bu böyle olurdu. Fakat, ben na gelırlerdı. Kendısın.ı ~ayatt:ı bula- basını, kardeşlerinı, evı~ı duş~nd~. !3u Kap~ın o~undeki adam .. w GıvibııS'° 
olan bır ınsan, ıster buyuk Anadoludan Azerbaycanda iki hoca bıraktım ki buıı- mazlarsa, muhakkak, ıntıkamım alır- düşünceleri arasında, gozlerının onun- an tetkık ettikten sonra, yag lam tı' 
küçük ~~doluya, isler küç~k Anado- .Iarın ikisi de Tür~iyede hiç bir siyasi lardı. Deli~anl.ının d~ş.ü~e düşüne .. h~ de, sevgilisi To!111"isin h~~ali dönüp do- nı ~ap_:~ın içine !oydu. Koyn~da~etı" 
ludan buyuk Anadoluya geçsın, her za- hareketle alakadar olmamış insanlar- da bıraktıgı hı1.metcısını hatırladı. Bu- laştı. Zavallı kız.. kim bılır ne kadar pe- derı kagıt.. kuşagı arasından bır ka ?J 
ınan za!ıftır .. Türk, cTaş yer!n?e ağır- dı. Hoca ve 'kitab getirmek üzere İs- tün p~rası on~n elinde idi. Ona ~~r ha- rişandı ?He~ ~alde, gizli gizli ağlamak- le bir toprak hokka çıkardı. Onları3f 
dır!• dı~?r:. I:?~~n da, ta~ gıbı, ancak tanbula göndermiş olduğumuz zata ver- b~r gon?.e~~bılse, mutlaka son su~'atle la vakit geç~nyordu. . . lambanın yanına bıraktı. So.nra a)'ett' 
d?gu~ ~uy~dugu yerd.e ag~:~ır. Bol~~- diğim ilk ve son talimat, getireceği in- gıder, buyukbabas1?ı, dayısını vazıyet- Giv .. günun saatlennı ıztırablar! sa- kalkınca, onlan .almasını ışaret 
vızmın ınkar etmek ıstedıgı ~u haıu- sanların siyasetle hiç alakadar ulmamış ten haberdar ederdı. hırsızlıklar içinde geçirdi. Gece, hıç u- Sonra, kapıyı çekıp kapadı. J 
kat, in~fm i~~anı olmıyan. hır. hay~t bulunan bir ilim muhitinden seçilmesi- . G~v .. !ki gün, kapa_lı odasında, böyle yumadı. Nöbetcinin gelmesini bekledi. (Ark<m "°"'~ 
ve cemıyet mudnfaasıdır. Nıtekım, nı- ni sıkı sıkı tenbih etmek olmuştu. İs _ hır imkanı bulamadıgına yandı, durdu. 
hayet, bugün, o da cvatan• kelimesini mail Hikmet ve Halil Fikret, hakikaten Gece, üzüntüsünün tesiri altında bi
kullanmıya mecbur oluyor. böyle unsurlar ve tam manasile kamil ~~ ~endind~~ ~eç~iş, .~~~uştu. B~-

ıki genç ilim adamı idiler. Halbuki, be- rısın1:1 ke~dısını ~urttugum~.~. ~Deh-
AZERBAYCANIN SİYASI nim arkamdan bunlar da oturamn:iılar. kanlı. Delıkanlı• dıye seslendıg:nl duy-

VAZİYETİ Bir tanesi bir sene sonra tecrübi du .. Rüya gördüğünü zannetti. Gözleri, 
ruhiyat al~tleri almak üzere Almanya- ~aranlıkta bir şey göım~~?r.du. Bir e-

Üzerinden on beş senelik bir nevrin ya gittiği zaman, çıkarken kendısine ~-ın u.~n.~p ~o~.und~ .çe~tıgı~ı. du!~~ca, 
süngeri geçmiş olnn bu hikayenin so- vadedilmiş olan avdet vizesi verilmedi, urktu.: oldu~ulmesı_ ihtımahnı duşune
nuna, bu bahse aid bazı siyasi ır.ülaha- ötekinin de bir müddet sonra mukavc- rek, bırdenbıre, dogrulup oturdu: 
zalarımı da kaydetmekten kendimi ala- lesi feshedildi. - Kimsin sen! Ne istiyorsun? diye 
madım. Bunu, her nevi siyasi mülfilıa- Demek oluyor ki kabahat bende ve bağırınca, karanlıktaki .. a~am, yavaş 
zadan veya bir mnksaddan azade ola- bizde değil, Azerbaycanda idi. Yani sesle, korlonamasını soylıyerek onu 
rak, bütün hayatımda takib ettiğim saf bütün bunlann sebebi, Azerbaycanı~ teskin ettikten sonra~ kapısı önünde 
fet ve samimiyetle yalnız, Tür~iy:_. A- Türk oluşunda idi; Türk oldukça ondcı ~kliyen nöbetci .ol~~.~nu.. hizmetci-
zerbaycan ve Rusya arasmdakı muşte- nasyonalist temayüllerin artması sınden haber getırdıgını anlattı. 
rek ve c1.aruri• dostluğun yüksek men- korkusu vardı. Nasyonalizmi scvmiyen Hizmetci, onun, efendisinin mahbus 
faatleri namına yapmak istiyorum. Bu inkılfıb da bunun böyle olmasını iste- bulunduğu odanın kapısında nöbet bek
bakımdan belki faydası olur: Dünyaya miyordu. Bilhassa Azerbaycanda Tür- liyenlerden olduğunu anlamı~ .. o da iki 
geniş gözlerle bakan bir adamın, on beş kiye muhabbetinin tezahürleri meydan- si arasında muhabere vasıtası olmayı 
senelik bir geçmişten sonra, her nevi da olunca inkılfıbın bu hareketi hoş kabul etmiş. Nöbetci, karanlıkta Givin 
hissi tesirlerden kurtulmuş olabilece- görmemesi, ilan ve müdafaa ettiği pren- yanında çömeldi. Hizmetcinin söyledik-
ğini kabul edenler, aşağıdaki sözlerin sipler bakımından gayet tabii idi. lerini şöyle anlattı: 
derin ~iınlliğini kolayca anlıyabile- Acaba, Rus inkıiabı, bu mese!ede lü- - Seni götürdükten sonra, elbiseleri-
ceklerdır. zumundan fazla hassas olmuyor muy- ni, sana ait olan şeyleri almışlar. Götür-* du> Acaba, bu meseleyi daha nbjektif müşlcr. Hizmetcinin mevcudiyetine 

Ben, gerek Kafkasyada, gerek Azer- bir şekilde mütalea etse, bazı noktalar- dikkat etmemişler. Hancı ile arası ıyi 
baycanda siyasetle hiç meşgul olma- da Azerbaycana karşı daha geniş ve mü- olduğu için, o da, onun hakkında kim
dım. İnkılabların ve politikaların ve samahakar bir gözle baksa bu petrol seye bir şey söylememiş. Senin atını da 
bilhassa komite politikacılığının ne de- memleketini inkı1aba daha samimi ~ir almışlar. Hizmetçininki duruyor. Hiz
mek olduğunu çok iyi bilen bir adamın, tarzda bağlıyamaz mıydı? Ben zihnim- metci senden, ne yolda hareke: edeceği 
aklı başında olduğu müddetce başka de bu meseleyi.\ tamamen objektif bir hakkında talimat istiyor. Şunu da söy
türlü hareket etmesi caiz de değildi. Be- bahis halinde çok mütalea etti:n; üs- liyeyiın, ki. ben seninle hizmetcinin a
ni, gerek Tifliste, gerek Bakfıcla aylar- tünde çok düşündüm. nihayet, bazı hü- rasında haber getirip götürmeyi üzeri
ca takib etmiş, aylarca hakkunda tah- kümler ve kanaatlere wrdım ki onları me aldım. Kaçmıya kalkışırsan .. o za
-~~ ~~·----------- bugün söylemek isterim. Belki bu söz- man iş değişir. Bil, ki buna hiç göz yum 
çin kendini toplıyarak: !erden ameli bir fayda hasıl olur. Bun- marn. Aranızda habercilik yapmaktan 

- Hay hay! dedi; çok iyi olur, l'.mre- lan on beş sene evvel söylemiş olsay- da vazgeçerim. Hizmetçine de böyle 
Aiersiniz .. · dım, belki de bir takım taze hislerin söyledim. , 

Tarifeye bakıp tren saatini öğrenmek tesirlerinden müt~r ohnuş bulun- - Arkadaş! Bu iyiliğine teşekkür e-
için tekrar istasyona girdiler. marn ihtimali hatırn gelebilirdi. fakat, derim. Merak ehne .. kaçmıya imkfuı ol-
,.-.Y_a_r_ın_k_i_n_U_S_h_a_m_ı_z_d_a_: ___ -:. bugün öyle değildir. Bir takım taze madığını bilirim. Senden yalmz bir şey 

duygulann tesirleri şöyle dursun, bel- istiyorum. Hizmetcim .. bir deri kağıdı, 
Otuz senelik ahbap ki ae geçen on beş sene içindeki hadise- bir kalem, biraz mürekkep temin etsin. 

lerin kontrolünden istüade edilmeğe yann gece nöbete geldiğin vakit bunla-
imkan hasıl olmuş bulunuyor. n bana getir. Bir mektup yazmak isti-

(Arkası varJ yorum. İstediğimi yaparsan, parmağım-
Yazan : N. Kren 

Rusçadan çeviren : ll. Alaz 

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme v• 
Pazarhk Komisyonu ilanları 

İşin özü Keşif bedeli Muvakkat teminat ihalesi 
Lira Lira 

Haseki hastanesinde tedavi 7485 
paviyonu inşaatı 124687 92 
Gureba hastanesinde nısa-
iye pavyonu Jtamiratı ve 
operasyon kısmı initısı 95092 5'1 

6005 

ı - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A ) Eksiltme prtnamesi. 
B ) Mukavele projest. 
C ) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D ) Hususi şartname. . 

,.,, 
.ftioa 2.9.937 perşembe 5--

saat 15 de. 

-ııO 2.9.937 pellembe SU 
aa.at 16 da. 

E ) Keşü cedvcli, silsilci fiyat cedvell, metraj ccdvell. 

F) Proje. 
İsteyenler bu şartnamelerden Tedavi Kliniği projesini 7 lira, Kadın ve Do~ 

projelerini ise beş lin bedel ile Üniversite Rektörlüğünden alabilirler. _ dl 
2 - Yukarıda yazılı iki iş ayn ayrı kapalı zarfla Univ~rsite Rektörlüğüı> 

ihale edilecektir. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminattan başka Bayındırlık 9:; 

kanlığından alınmış 1937 senesine ait müteahhitlik vesikasile beraber bir d~ 
da 100 bin liralık bina inşaatı taahhüdü nü iyi surette ikmal ettiğine dair vcs 

verecektir. . •tf 
4 - Teklü mektup!an ihale saatinden bir saat evveline kadar 'Ünivers1 

Rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır • ı.ıııJf 
5 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatine kadar gc 

olması ve dış zarflarının mühür mumu ile iyice kapatılmıı olması şarttır· ro" 
tada olacak gecikme!er kabul edilmez. (5080) 

Cinsi Az Çok 

Kilo Kilo 

Muhammen 
fiat 

Arpa 7000 9125 5,5 
Kepek 7000 9125 4,5 
Ot 500 500 3,5 
Saman 500 500 2,5 

Muvakkat 
teminat 

73 lira 

Buğday 200 200 8,5 ıe~ 
Tıp Fakültesi laboratuvarlarında mevcut hayvanlar için alınacak beş lt~c;tıJ'' 

yem Üniversite Rektörlüğünde ihale eclllmek üzere açık eksiltmeye konuln1~1ı.t> 
Şartname ve liste pazartesi ve perşembe günleri Rektörlükte görülür. ( 



-

~Aiustos SON POSTA · Sayfa 15 

iN 1( 1 B AZ 1, 

EKŞiLiK 
HAZIMSIZLIGI, M 1 DE M A Z O N giderir. Hiçbir zararlı ve mOshiJ maddesi yoktur. Şeker 

hastalığı olan lar bile alabilirler. MiDE ve BARSAKLARI 
.. AIJ./I'IRMAZ. İçilmesi lAtit, tesiri Kolay ve mOlQyimdir. 

E Y V 
Yerini hiçbir mümasil müstahuır t utamaz. 

M A T U Z U MAZO!'' isim HOROS Markasma dikkat. Deposu: Mazon ve 
'"'----_ Boton ecza deposu. İstanbul Yenipostahane arkasında No.47 

YANMALARINI ve 

t -------~·--------------~------~------~~~~~----"!"'-----~----~--~~--------~-----~---------------
llrd da spor SA T ı Ş .1 LA N ı 

liarehetleri lstanbul Dördüncü icra memurluğundan: 
d ( Saştarafı 5 inci sayfada ) Penbe tarafından vakıf paralar idaresinden 24631 ikraz numarasile borç alı -
llıll'rna şehirlerinin güre§l,ileri i§tirak et- nan para mukabilinde birinci derecede ipotek gösterilmiş olup, borcun öden • 
~\re. şu neticeler alınmıştır: memesinden dolayı satılmasına karar verilen ve yemin1i üç ehli vukuf tarafın-

Sı>o kıloda birinci Bandırma Doğan- dan tamamına 1225 lira kıymet takdir edilen Kumkapıda Bayramçavuş mahal-
tııa rdan Salıh Üral, ikinci Balıkesir İd- iesinde, Kuyulu sokakta eski 12 ve yPni 18, 20 numaralarla mürakkam 51 paite, 
llaıı~Yurdundan Cemal Galar, uçünt'Ü 754 ada, 8 parsel numaralı (haritası şartnameye ilişiktir.) kagir evin evsaf ve 
6t k' ırına Doğanspordan Mustafa Işın. mesahası aşağıda gösterilmiştir 
dar ıloda. Bandırma Doğanspordan Hay- Gayri menkulün beden duvarl~rı kagir ve dahili aksamı ahşap olup, 
% Pehlıvan, ikinci B:ındı?'ma Doğ'.ln- Zemin kat : Zeminı karosjman dö~li ve mermer musluk taşı olan bir taşlık 
~.t t~an li~san Koçoğıu, iı~üncü Balıke- üzerinde zemini kınnızı çiru döşeli, maltız ocak ve tulumbası ve helası ve arka-
~ııOd rnangticündcn Kimm Cihangir, 66 daki aralığa kapısı olan bir mutfak, arkada etrafı çimento bilezikli b ir kuyu. 
lıknsia Gönenden l\b:h.ilkadir, ikinci Ba· Asma kat : Zemi"l kattaki taşl:ktan merdivenle çıkılan bir sahanlık üzerinde 

" tden Ah birinin altında bodrum olan ikı oda. liasan . med, üçfüıcii . Ayvalıktan 
ğİlıd • 72 kıloda B:.ıhlcesiı· Idman B:rli- ~irinci kat : Yük ve aolabı olan bir sofa üzerinde (merdivenbaşı camekanla 
bog en Ahmed Alp birinci, Bandırma kapalıdır.) büyük hir odadan ibarettir. 
lla}~ns~ordan Afif 'Srçıe' ir., 79 kilndıı, Hanenin zemin kat pencereleri demir parmaklıklı olup birint'i kattan itibaren 
l\ara~sır İdman Birlığindcn Mustafa ön cephede ve ortada bir çıkma vardır. Elektrik tesisatı mevcuttur. 
liasa Ulut, Balıkc,,ır İdman Birliğınden Mesahası : Umum me.sahası 35,5 metre mürabbaı olup bu saha üzerine tama-

Saıın nİ ~-emiş, Bandırm:ı Doğansporuan men bina inşa edilmiştir. 
~li Ö lkozen, 87 kilod::ı Selman, ağırda Yukarıda evsaf ve mesahası ya zıh gayrimenkulün tamamı açık arıtır-
İltiııc· neı rakibsız birinci olmuşlardır. maya konmuş oJup şartnamesinin 27.8.937 tarihinden itibaren dairemizde her
ticeıe~ t:şvik müsabak9.l:ırında alınan ne- kes tarafından göriıleb~Jeceği gibı 27.9.937 tarihine müsadü Pazartesi gı.inü saat 
ldl?ıan ıs~ ~nlardır: 56 kiloda Balıkesir 14 (on dört) den 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık uttırma ile satılacak-
klüpt Bırlı,ğinden Hasan birinci, ayni tır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yjjzde yetmiş beşinJ bulmadığı tak
lrıada en Ahtned ikinci, 61 kiloda Bandır- dirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 12.10.937 tarihine rnüsa
tcn ~ liasan Koçoglu birinci, ayni klüp- dif Salı günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikmci arttır
~ıhad a~d~r pehlivan ikinci, Ayvalıktc.n masında gayrimenkul gene muhammen kıymetinin % 75 inı bulduğu takdirde 
?ı.1ustar Uçuncü, 72 ki!oda Balıkesirden en son arttırana ih'.lle edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun 
ikınc.i a .. birinci, Balıkesirden Hüseyın hükümlerine tevfikan satışı geri bırakılacaktır. T:ıiiplerı!l muhammen 
loda B Gonenden Ahmed üçül}cü, 79 ki- kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir banka
l'ıend andırmadan Nazını birinci, Gö- nın teminat mektubunu hamil bulunmaları Jazımdır. Müterakim 
~unc~n Şükrü ikinci, Erdckten Şükrü ü- vergiler ile vaktf icaresi, ve belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rü -
bıtint''. 87 kiloda İbrahim Bürhaniyeden sumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli müşteriye 
l3a1ık:·. lialH Erdckten ikinci, agırdn aittir. 2004 numarau İcra ve İflas kanununun (126) ıncı m~ddesinirı dördüncü 
tırıci, ~ır idman Birliğinden Mu~tafa bi- fıkrasına tevfikan lıu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alıi
<le11 0 YValıktan Ha•ıl ikinci, Bürhaniye. kadarnın ve ir~ak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiıe faiz ve masa
tasııııtnıan üçüncü olmuşlardır. l'mumi rife dair olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içndc evrain 
l3~clı e 15 puvan ile Balıkesir birinci, müsbtelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça sa
~~ııe:~a .. 8 ~uvan i~ ikincı, 6 puv;ınla tış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alfıkadaranır. işbu ma:l
dotd;; Çuncu, 4 ı)uvan ile Bürhanive denin mezkur fikrasma göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak is-

"llc" . • Iıtıvanı u, 5 puvanıa Ayvalık beşinci, 3 tiycnlerin 937-374 do~ya numarasile mü racaatlnrı ilim olunur. (5226) 

~MkaE~~al~m~arakt~hlt~~ ı~----~~~~~~~~=~~~~~~~~------~1-l.ıilas~ lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 
l\iiJas ~cktebliler-Halkevi mnçı 

lrı~ktebı Uiususi) - Miliıs sahasında, 
ta~llllı'l ilcHrden teşkil edilen bir futbol 
d e a1kev· t k • ıt. :a ı .a :mı karşılaşmışlar-
Vi taku maça, rnekteblıler Uıkımı Halke
~§ler~~ını sıfıra karşı üç sayı ile yen-
lla ır. 

'1dırnıada bi , l3and r stadyom yapılacak 1 

hendi . ırma (Hususi) - İstasyon mü-
sı Ek 

"tadı i . rem, geçen sene, Bandırma 
o" çın bir · c.Ote st d pro3e yapmıştı. Bu pıojeye 
b~lan a Yomun inşasına pek yakında 
~Si atcaktır. Ba1ıkesir hususi muhase
li· , s adyo . . 

ııı li m ınşaatına başlanması için 
l'l ra tah · 
·~ to sısat ayırmıştır. Bu sene yal-

le &ai~t~k tesviyeı.ı yapılacak, tr:bün1eT
lallae!a~nşaat önümüzdeki sene tamam
~ ır . .............. 

~A··o·vo-
'"aünkU program 

lt 
• Ahstos - 937 - Cumartesi 

ôtt. İBTAlfBCL 
. ı2-ao~•tı: 
~ 13.0s·PlA.kla Türk musikisi, 12.50: Hava
~· :Mubt.elif plfl.k neşriyatı. 
ıa 3 lleıtrfyatı : 

t · O· Pl" {)~: · akla dans musiklsi. ıo.so: Kon -
'l\.~aı ~ktor Ali Şükrü tarafından. 20.00: 
~~t :trııısı fı.rnu ve arkadaşları tarafından 
~ tar k1sı ve halk şarkıları. 20.30: Ömer 
~ arka:;ndan Arapça söylev. 20.• s: Bedia 
~ ( latk lan tarafından Türk muslklsi ve 
~·15: l.j Uarı. <Saat Ayan). 21.15: Orkestra. 

8oloıa ans \'e borsa haberleri. 22.30: Prnk
~l'a ve operet parçaları. -.....__.... -----------

OsMANLI BANKAS' 
'rtJnK ANONİM ŞİRKETİ 

'rEsls TARİHİ : 1863 

l!ettna;resı: ıo,000,000 İnglllz Urıw 

1 - Longoz ormanında mevcut (220) lira (26) kuruş kıymetinde ve (22,026) 
mct~e mikap mikdarında Dişbudak ağacı satılmak üzere 5 Ağustos 037 günün
den itibaren on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - İstekliler pey sürerken % 7,5 nisbetinde teminat vereceklerdir. 
3 - İhaleyi müteakip müşteri bedeli ihaleyi defaten verecektir. 
4 - İsteklilerin 21 Ağustos 937 tarihine müsadif Cumartesi günil s:uıt on bir

de Kırklareli Vakıflar İdaresinde müte şekki! komisyona mürncaatları ilan olu-
nur. (4962) 

• 

~ürl<i!Je lr;5 JJw.. .. 

Dr. IHSAN SAMI ~ 
Gonokok Aşısı 1 

BelııoktJklutu ve ibb1itlM"ıPa kartı pek te
airli ve taze •fıdır. Oivanyolu Sultaomah-

rnut türbesi No. 113 

Gaip - Eskişehird~ Köprübaşındaki 
Merkez Eczaneme ait Sıhhat ve 1. M. Ve
kaletinden verilmiş olan 19/1/932 atrJh 
ve 2/49 sayılı eczane ruhsatnamem kay. 
bolmuştur. Hükmü olmadığını ilan ede-
rim. Eczacı 

Yusuf Kenan 

ı:>a~tkiyenin başlıca şehirlerile 
~a 13

• Marsilya, Nis, Londra ve 
İta nçester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
Şq~ Filistin ve Yunanistan'da 
Sı.ırı leri, Yugoslavya, P.omanya, 
Var~ ve Y unanistan da Filyaller i 

~er torıu banka muameleleri 

lı Bankaıı asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira maJıafat dağıtmaktadır. 

yapar. 1931 sonuna Jıadar Jıeıid• tarilılsri: E11lül, Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
aylarının Ull gllnlerl. 



18 Sayfa SON POSTA 

Pirinç- Yulaf-Mercimek - Buğday-İr
mik - Patates - Mısır - Arpa - Bezelye 

- Çavdar - Türlü - Badem 

özlü rı 
Yevruler ••ve eeve ylyorler. Ve bu lealz gıdalara bayıhyorlar. Tabiatın saf hububallnın özlerinden ıatlhsal edlldlll için çocuklar çeb118' 

netvUneme buluyorlar. Çabuk bUyUyorlar. Hastallksız ve çok uzun ömUrlU oluyorlar. 

Mutlaka HASAN ismine ve Markasına dikkat ediniz. 

l~ 
BANKA KOMERÇiYALA 

iTALYANA Ebeveynin en büyük vazifesi 1 
Çocuklarını küçük yaştan itibaren dişlerini temiz 

tutmağa, onları hergün fırçalamağa alıştırmaktır 

Küçüklerdeki diş arızalan 3 - 4 ya- akşam dişlerini fırçalamağı öğretmek 
şmdan sonra başlar. Bu devre - lazımdır. Küçük yaşta başlıyan bu 
den itibaren her üç ayda bir dişle - iliyad onların her itibarla mükem -
rini doktora göstermek ve yavrulara mel neşvünemasını ve gürbüz ol -
her yemekten sonra ve her sabah, rnasını temin edeı:. 

Kullanmağa alışan çocuklar yarının 

en sıhhatli gencleri olmağa namzeddir 

KANZUK 
YVA TU .. ZU ,, -

...... - - -
EN HOŞ VE TAZE MEYV ALABIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 

EDİLMİŞ TABii BİR MEYV A TUZUDUR 
Emsalsiz bir fen hB.rikası olduğundan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlı~ mide yanmalarını ekşiliklerini ve muannid 
inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi hayatın intizam
sızlıkl.arını en emin surette ıslfilı ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - İSTANBUL , ............................... _ .............. ~ 

Sermaye ve ihtiyat akçesi· 
847,596,198,95 İtalyan liretidir. 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBEI.ERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturja, Maca· 
rlstan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Aınerlka Cemahlri 
Müttehides1, Brezilya, Şlll, Uruguay, 

Arjantin. Peru, Ekvatör ve 
Kolumbiyrı.da 

Afllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karak.ö7 

Palas (Telef. 44841 /213/ 4/ 5) 

Şehlr dahilindeki acenteler : 

İstanbulda : AlA.lemclyan hanında 

Telef. 22900 /3/ 11/ 12/ 15 Beyoğ -

lwıda: İstiklA.l caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 
~ ....................... , 

Hafiflik - Rahathk 
J . R o u ı ı • 1 t<oraılerlnd• -k (Golno). •izi lncltebllecık ne 

. tur. Bu karaeler vQcudunuıu 
' ~ balina ne de hiçbir t111ık yok-

ııllmaksırıft tenıaübQnüıO '"• \T;:;r; cetıır •• 96~10nOıü ku•...,fl•ndlNr. 

Fiyatı : 25 liradan Ulhru, 

&atıt ıerl J&lnız ı 

ISTANBUL, ee,oğlu 
TGnel meydanı 12 Na. lu. 

Magaıamııo ı l1aret edın l t vere 
ı:. No.ıu tarifemizi late1lnlı. 

Flyatla1'1mııda bGyGk ltnılllt. 

,-~ -
HiÇ 

ı:~~ =::~~ ~b~ Ro~uo ~ 1 
ile sükunet b1Jlmasın. 

'--------------' ---~------------------~ DOYÇE ORIENT BAN;< 
Dresdner Bank Şubesl 

Merkezi: Bertin 

Türkiyedelr.i ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İznı.ir 
Deposu: ist. Tütün Gümrüğü 

ı * Her türlü banka iıi * --
~---... ----------~ DİŞ TABİBl 1 
~~~İc~de!n~•~~~~~l~ 
karşısında (88) No. 1ı muayeneha-J 
nesinde bergnn sırnt on dörtten 

(19) a kadar kabul etmektedir. 

Son Posta Mathaası 

N8frlyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 

AHİ 1: S. Ragıp EMEÇ 
S PLER • A Ekrem UŞAKLIGİL 

HiÇ ŞÜPHE 
ETMEYiNiZ. 

Sizi de 
CENCLEŞTiRiR 

' 

· PERTE 
~ r:s. 

>- ANKARADA 

Türk Maarif Cemiyeti Lisesi. 
1937-38 ders yılı tcdrisat:ı yeni yaptırılan Kolej binasında başlanacakb~· 

İlk Orta ve Liı;e kısımları vardır. Yıllık ücret İlk 60, Orta 80, Lise 100 ll-, 
radır. Kayıt ve fazlı tafsilat içın «Ankarada Türk Mt'arif Cemiyeti Lise--

Müdürlüğüne müracaat edılınesi. c4996• 

SATıŞ ILANı 
İstanbul Dördüncü icra memurluğundan: 

Fehime, Hüseyin, Hayrettin, Tevfik, Nedime ve Saliha tarn!ı~dan 2~ ~~ 
raz numarasile vakLf paralar idaresinden borç alınan paraya mukabil birine• ~ 
recede ipotek gösterilmiş olup borcun müddetinde ödenmemesincıen dolayı aÇ, 
arttırma ile satılmasına karar verilmiş ve tamamına yeminli üç ehli vukuf ~r~e 
fından 646 lira kıymet takdir ed:.miş olan Eğrikapıda Hacıilyas mahalle5111 

Bakkal sokağında eski ve yeni 12 numaralı sağı Şahinde ha.."lesi, sol ~rab çt~ 
gıcı Ahmedin hanı> ve bahçesi, arkası Ayşe hane ve veresesi hanesi, cepb 
tarik ile mahdut bir bap hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır. ... .. ııJtl' 

Zemin kat : Zeminı toprak bir avlu, bir hela ve bir kapıdan geçilen -
toprak adi ocaklı bir mutfak (arkadaki bahçeye kapısı vardır). 

Birinci kat : Bir S')fa üzerine karşılıklı iki odadan ibarettir. 
İkinci kat : Birincı katır. aynidir. 1t 
Umumi evsafı : Bina kagir ve beden duvarlı olup dahili aksamı ahşa~Uf~ 

lektrik tesisatı vardır. Birinci kata çıkacak merdiven tamire muhtaçtır. yv
ufak bir bahçesi varılır. • 
Mesahası : Umum sahası 35,50 metre murabbaı olup bundan 27 metre JPl) 

rabbaı bina, geri kalanı arka::la bahçedir. . tJt' 
Yukarıda hudud, ı:?vsaf ve mesahar.ı y:ızılı gayrimenkulün tamam. açık art • 

maya konmuş olup şartnamesinin 27.8.937 tarihinden itibaren dairemizde !'et9t 
kes tarafından görülebileceğı gibi 27.9.9 37 tarihine müsadif Pazartesi günı.1 59 ~· 
14 (on dört) den 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık arttırma ile sa~ıa:~
tır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadıgt il59' 
dirdc en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere ı2.10.g37 tarihine JJl ,, 

. rttı• 
di! Salı günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak oıan ikincı 8 ,eıl 
masında gayrimenkul en çok arttırana ihale edilecektir. Taliplerin muhaııı11 ~· 
kıymetinin yüooe yedı buçuğu nisbetin de pey akçesini veya milli bit 1>811\fCt' 
nın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. MüteraktJJl ·fıı' 
giler ile vakıf icaresi, ve belediyeye ait tenvirat ve ~11;1e 
rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli oıufl iiJlCU 
aittir. 2004 numaralı İcra ve İflas kamı nunun (126) ıncı maddesinin ~örd ıı1t· 
fıkrasına tevfikan bLı g1yrimenkul üzerinde i.potekli alacaklılar ıle diğer si' 
kadarnın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ı::,.~ 
ri!e dair olan iddiaianm, ilan tarihinden itibaren (20) ylrmı gün içndc e 51• 
müsbtelerile bildirmelerı, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit oımadı~çJ ,ıl' 
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alakadaranın işbU ~ ;r 
denin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat atııı' 
tiyenlerin 937-316 dcısya numarasile müracaatları ilan olunur. (5225) 

~~ 
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