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Yazı itleri telefonu : IOZ03 PAZAR ti- AOOSTOS 1931 idare if)eri telefonu : 20203 natı ı kurut ı 

z manevra hazırlıklarını bitirdi 

~ _.,,11414 toplaamakta otan ~dan bir grup ue moıörUi bfr kıt'a · -ı 

IAN EVRA SAH AS 1 N DA ........ A~~~ö·;k ............... öün H~i"i~i;··iki ... d·~·~·i~;ii~~~·~·;; ... . 
:Bugün motörlü ağır topçu yakmda l~~lrl · omurga vatı nıeraıiml yapıldı 

alaylarımıza sancak · şereflendmyor Batbakanın millete 
- erme töreni yapılacak ~~~ verdiği mDjde 
,.. • inci Ortla rni>'ettl•liji karnrai/ıı ı"e ~.!zmirdetU'.· SODIUZ le\'inç- Meruimcle bulwum ismet lnönii "deniz iııpatile çoı. 

i• -r - e· w9~ 1akından alikadar olecatız. Amk bu tezsahıu. 
~---·· n Çorlııga hareket etti \, (Devamı 3 

tici sayfada) ,J bot bırakmı1acajız ı,. dedi ) 

ıa: ~ebriınize gelen Irak askeri hey'eti reisi: "Tmld,e 
n111ı •atammdır. Ben ba vatan evlidı11m " eliyor Sarig ede 

•• 

lsga'!:_ 
Tayyare bombardma
nından kaçan bin mülteci 
hudutlarımıza sığındı 

ltlOl'tliıa 14 (H,,.,.; nuıhabirimd
tl•) - s.riyd• uyan deoam et. 
ıaMıt.Jir. Tayyare bombarJ;ma • 
nınd• lıaclatlanmuuı aıiınan bin "°"'"' Stıriyeli Mardine getirilmif- . 
ferwl.ir. Amad alevler içindedir. 
YC1116111 Jlardinden görülmelıtedir. 

Jliltecihr belediye taralından 

... .Jibnelıtedirla. -~---------------

~l'l llotörlü * ~ 1*1MON ........ ~ip · y k t · h · ltfaı·yenı·n yıldo·· n ·· •· 
Su 15 (Hususi muhabırimizden) -ıben:ıemiye baflMı, Ne tarafa babanız a ın arı ın umu 
Sn_lııın bu kısmı harp hazırlığmda piyade, lilvari veya topçudan bir kıt'a r büyük bir ordunun geri&lne görüyarsuııuz. (DaHımallloacl-vfadcı) aydmlanan merasimi parlak oldu 
ngilizler Egeden incir ve b 

1
• r sayfa 

81 
itfaiyecilerimiz dün stadyomda kasten çıkanıan 

• yangınla beraber yüreklerimizdeki müthiı yangın · 

lİzu·· m satın alıyorlar korkusunu da J;,;., daha söndürdüler 
Arabistanın istiklili için -. -

loailiz kooperatifçilerinden mürekkep mühim bir Şerif Hüseyin ile itilif 
~ ticaret hey' eti on gün sonra lzmire relecek devletleri arasında teati 

Sir, 14 (Hususi) - Türk mah • İngiliz kooperatifçilerinden bir edilen mektuplar 
~e karşı daha geniş bir aiika hey'et ba§lannda cCooperativ Wole sa- Maltlm olduğu üzere cihan harbi 
4İat )ı} e!.e. bqlıyan İngiliz piyasalan le society• umum direktöıil Kardinal esnasında Mekke Emlri Hüseyin, daha 
~': lllkarüJıiın • npktar_r. U.,züm, incir ve altı kooperatif şirketi müdürii ol • harbin ilk senesinde İngiliz hük\ameü 
~ arlaş!iı!l!tf?ır"1:: ~ (Devamı 3 ündı •ııfadcı) (ıı...ıa- 11 loacl •yfadcı) 

anghay dehşet içinde 
:?'?~a ~e obüsler altında ~a~an şehirde güz/erce . 
ışı oldu, Japonlar tayfun guzunden takviye kıtaatı 
Qtnıgorlar, şehri terkedecekleri söglenigor vS:~lbıcl 

llrferalmcien W ıa1ıne: DGMI w flll 
gira1ci ttfalve ı.,lriWA il ba,m&ı 

{Y ............ J 



-----------------------.... 
H~rgün 

/stanbul Tersanesinde 
Denizaltı gemileri 

Yazan: Maldttlll •a• 

Ç anakkale mücadelesinin en ka • 

ranlık günlerinde ~· H•nüı: 
Balkan yollan a-;,lmarnış, henuz ~ana~
blede bütiin topumuz ve tiUeğ:ını7., bü
tlDı harp malwmtmia Mehmetçık :ieııı • 
len orta boylu, yanık yüzlü, yumuşak, f~
kat çetin bir mahlukun aöğsünd~ sakın 
sakin çarpa blbden ibaret bulunu10r-

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

Sözün 

• 



ıs •.:.......,. --- SON POSTA -

.Şanghay dehşet içinde 
Çin tayyareleri Japon filosunu 
bombardman elti, tayyareler üç 

defa amiral gemisine hücum ettiler 
Şehirde yüzlerce kişi öldü, tayfun yüzünden takviye 
kıtaatı alamıyan Japonların şehri terkedecekleri söyleniyor. 

Çinliler Japon umumi karargahına girdiler 

Filistinde 
Çarpışmalar 

. Kudüs 14 (AA) - İki gündenberi 
dördüncü defa olarak Kudüs civarında
ki yolun üzerinde polislerle, sillhlı bir 
haydut çetesinin efradı çarpışmışlar -
dır. 

Haydutlar, sillhlanm bırakarak kaç
mağa mecbur olmuşlardır. 

Vaklflar İnşaat muduru VekAlet 
emrine ahndı 

Ankara 14 (Hususi) - Vakıflar in
şaat müdürü Vehbi görülen lüzum üze
rine vekalet emrine alındı . • 

E 
e Fransızlar, Cezayirlileri 

iç Afrikaya tehcir 
Etmeyi düşünüyorlar 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

F ransanın şimali Afrika müstem· 
lekesinde gıiL geçtikçe şiddetle

nen bir buhran göze çarpıyor. Bu buhra
nın bilhassa had bu safhaya girdıği mm· 
taka Cezayirdir. 

Atatürk yakında Müstemle~ecilik usullerinin en aman· 

Jzmiri şereflendlrlgor sız şekillerile .idare edilen, y~rli h:ılkı~a 
. . . seçmek ve seçılmek hakkı verılmeyen bır 

(B°! ~~afı l ım-ı ~hıfede! . memlekette böyle biı· buhrnn .çıkmasL ka-
Ataturk un Başvekılle bırlikte dar t bii ne olabilir: Müfrit bir milliyet

n:ıane:-ral~rı. mütea~ıp İzmi~i teş - perve:lik cereyanile müterafLk o!arak 
rıflerıne .. ı~.tızar ~dılmektedU:. Hal- müstevli düşmanhğını.'l alıp yürüdüğü 
k~mız Buyuk .~fı ~~şkun hır se - şimali Afrikada, dar bir istismarcı zıhni-

Londra 14 (Hususi) - Şanghay şehri . Şanghay 14 - Bir Çin fırkası şi - Çin ajansı Çinlilerin şimal istasyonu - vınç ve tezahurat .ıçinde karşılaya- yetinin hak tanımaı: gaddarlığı, nihayet 
bugün dehşet ve ı>anik saatleri yaşamış- mendiferle Şanghaya gelerek mevzi al nun üç kilometre şimalinde kain Pat- caktır. bu milliyetperverliğ!, bir nevi mütearrız 
tır. mışlardır. 12 Çin fırkası, icap ettiği za- sejao mahallesine girdiklerini bildir - Fuarın açılmasının manevralar komünizm haline sokmuştur. Cezayirin 

Limanda demirlemiş olan Japon ami- man Şanghaya yürümek üzere emir al- mektedir. münasebetile tehir edileceği haberi geçirdiği buhrand'l nüfus artmasının da 
raı gemisini bombardıman etmek üzere, mıştır. Central News ajansının Paotin_g'den esassızdır. Enternasyonal mahiye - büyük dahli yok de~ildiı·. Son bir asırda 
tin hava kuvvetleri hatekete geçmiş ve . Tokio 14 (A.A.) - Şanghay'dan bil- aldığı bir habere göre Çin ileri kara - ti haiz bulunan fuarın tehir edil - Cezayirin uüfu.c;u bir mi!yondan altı mil-
:tiç akın yapmışlardır. ,dirildiğine göre ilci Japon harp gemisi kolları Pekin - Nankea: hattı üzerinde mesine imkan görülemez. Fuar cu- yona yükselmiştir. Yabancı halkın yeku-

Çin tayyarelermden atılan külliyetli beynelmilel imtiyaz.mıntakalarının şi- Şangtingsien'in 10 kilometre cenubun- ma günü İktısat Vekili Celal Baya- nu ise bir milyona fırlamıştır. Bunun 800 
~tarda bombalar, şiddetli bir tayfun- malindeki Şanghayın hükfımet binala- da Japonların işgali altında bulunan rın nutkile açılacaktır. küsur bini Fransız, müt~hakisi İsplnyol 
idan dolayı hedeflerine isabet etmemiş, .nndan bir kısmını şiddetle bombardı - Liangsiang şehrine girmişlerdir . Operetçiler İzmire gidiyor ve İtalyandır. Halbuki bir asır evvel, ya-
hntiyazlı mıntakanın muhtelif noktala- man etmişlerdir. Diğer cihetten öğrenildiğine göre İzmir, 14 (Hususi) - Fuar ko - hancıların sayısi bir binden dahı fazla 

mitesinin daveti üzerine İstanbul rına düşmüştür. Çinliler Japon karargi.hmda Çinliler Nanken civarında bulunan Ja- İ olmıyan ehemmiyetsiz bir ekalliyetti. Bu 
. Bu şiddetli bombardıman halk arasın· Şanghay, 14 (A.A.) - Central News ponları geri püskürtmüşlerdir. Şehir tiyatrosu operet trupu zmi- mıntakanın sadece bir ziraat mem~keti 
da d h n B"t.. J d re gelecektir. . e Şet ve panlıc uyandLrdığı gibi 50J Çin aJansına göre Çin kıt'aları Yangtse, u un apon onanması ----- olması, nüfusunun haddinder. faıda yuk· 
kişinin ölümüne ve 1000 kişinin yaralan- deki Japon iplik fabrikasına yerleşen Tokio l4 (A.A.) - Resmen bildiril- Jngi/izler Egeden sclmesi ile, bilhaşs!I. yerH halk için, ta -
lrıasına sebebiyet vermiştir. Bu rakam - Japon umumi karargahını işgal etmiş- diğine göre, Japon bahriye mehafili, hammül edilmez bir geçim sıkıntısı do-
lar henüz kat'i değildir Ölü ve yaıeh }erdir. şimdiye kadar müzakerelerin neticesi- incir Ve ÜzÜm ğurdu. Bilhassa ce!'lup mıntakalarmda 
adedinin daha fazla olduğu zannedil - Hongken mahallesinde Japon deniz ni bekliyerek deveran eden Japon do- Sat.n alıyorlar hüküm süren kur.ıkltk yüz bin~crce Jll· 

blektedir. müfrezesi tarafından hareket üssü ola- nanmasının diğer bütün gemilerini de f 1 . • f-3-) sanın o .. lu .. mu-ne seb~"" oldu. ihin garibi ç· h be · · · k (Boşuna ı ıncı say l4UU ı:- ~ 
ın tayyareleri ufukta kaybolduktan rak kullanılan başlıca Japon kışlası Çin mu are ye ıştırak ettırmeye arar d • h ld · .. İ . 1 şudur ki, halkınııı mühim bir kısmı aç-

~~~a İzumo müstesna olmak üzere diğer kıt'alan tarafından muhasara edilmek- vermiştir. ukgt~ aH e, otntegtukn··kslonra zmı~ ge e-"" - e r e ı er yapacagını a lıktan ölen bu zürra meınleketinın but-
tun Japon harp gemileri nehrin man- tedir. Bir Japon ıemisi batınldı c. ı · ey . . . . : 

labına d ğ ha ek t tm v b •1 ş- ş=-·U Çinde Şanghay 14 (A.A.l _ Central News a- lakadar makamlara bıldırmı.ştır. Hey -
la o ru r e e ege ai amı ıua.- • •• 1 taraf · 

tdır. Bunlann Çin mıntakasını bom - Tokio 14 (AA.) _ Nankinden ge _ 3ansının bildirdiğ!ne görl.!, Çin tayyare- et res?.1ı mu~ese er ınoan yar • 

çesi, son seneler:i";! goze batacn1': bir faz. 
lalık kaydetmekt~jır. Cezayırin ne a -
mansız bir şekilde idare edildiğini ispat 
için bundan dah::t beliğ bir misal bulu • 
nabilir mi? 

\ardım.an etmek :izer'! müs3it mevkiler len bir telgrafa göre Japon kıt'al:m, lerinin, Japonların, üsungua 20 kilomet- dım. go.r~cektır. . . . . . 
iııtthap t k . ed'k\ .· u1 kk k d· re şimali garbisindeki Liuho mevkiine Ingılız kooperatıfçılennın gayes} 
el . e me ıst ı eı:ı m ıa a a topçu himayesinde olarak Nankin'in .. - h 1.. ·· ·· ··ba · ı · · 
ediını~1-tedir. asker çıkarmalart!ıs mani olmus.otur. Bir u.z.um ma su. wnuzun mu yaa, 1i er.mı 

~ arkasındaki sırtları ·işgal etmişler ve b k 
Japon mmtakasında dağlarda keçi yollarından düşmanı ta- Japon avizosu batırılmı~ ve dö:-t topçe • ızzat tanzım .et~e . ve :ın.aşmaı~r Bütün bunla!' yetişmiyormuş gıbi, 

müstevli idare, ~ımdi, bu nüfus fazlalı ~ 
ğını ferahlandırmak, d3ha doğrusu l"ran
sadan buralara nakledilen müstcnilcke
cilere toprak bulmak içın Cezayirin acıl 

JaPon iıntiyazu mınta~a~ı bu gece ta- kip etmeğe başlamışlardır. ker kuvvetli hasara uğratılmıştır. yapmaktır._Şe~rım~ pıy~sasında .: ~-
~~~ karanlık içmdedir. Çin tayyare- t--m-ıerin ı-.. bbüsü Yabancılardan öleruer ya;~te büyük ir e emmıyet verı e ·-
ennın bu gece y~nı bir hücumda bulun- 06

11&&4W ~ Şanghay 14 (A'.A.) - Bugün yabar.cı te ır. 
~ylar~dan kw-k.ılmaktadır. Londra 14 (A.A.) - İngiliz mümes- olarak 4 Amerikalı, iki Rus ölmüş, 4 A· 

eru İngiliz Vı!! F.ransız h:ıhr•y~ silah- silleri dün Nankin ve Tokio hükfunet - rnerikalının baca!darı kopmus, elli bdar 
endazları bugün karaya çıkmışlardır. J:ı- leri nezdinde teşebbüslerde bulunarak Avrupalı da ağır sure!te yaralanmıştır. 
f.°nlar ise, Çin tayyarelerinin faaliye • Şanghaydaki beynelmilel imtiyaz mın- Saniyede dört mermi 

la
tnden dolayı yenı kuvvet çıkarmamı, _ takasının askeri harekata ::;ahne olma- Şanghay 14 (A.A.) -- Saat 21 de Ja -
rdır. masmı jstemişlerdir. pon bahriyesi, ::;aniycde 4 mermi at -
J Çinliler ilerliyor mak suretı"le şimaı istas'.'onunu bom -\' aponyadan t:ıkvıy~ kuvvetlerinin mu 

P~cıer Loti'yi 
Düşümde gördüm ! 

(Ba§tarafı 2 inci sayfada} 
Üstat sustu; cezbeye dalar gibi bir hal 

aldı. Kediler, kalkık kuyruklarını küs -
tahça üzerime 3Ürcre~: yarumdan geçti
ler. 

sekenesini Nijer varfüine, garbi Fransız 
Afrikası denilen Senegaı ve Gambi ta • 
raflanna tehcir etmeyi düşünüyor. 

Fransa, bir büyük demokras!dlr. Dün
ya rejimleri mevzuu bahsolurken, Fran
sızlar, hep bu rejim:Pri il~ iftihar eder -
lcr. Fakat her madalyenin bir ters tarafı Jliasalatı da gecikmiştir. Bun:ı sebep, de- Şanghay 14 (A.A.) - Central News bardımana başlamıştır. 

f :ı:.~"ı.~~cı:.~.~~:" ~:ı~.:yf~::~: ·ı.·s···p· .. a ... n .. ·y···o· ··ı··c····u· .. m ... , ·h···u·· .r. ·ı; .} ..... e ........... t .......... ç ..... _ ...... ı .... _. .... ] ...... e ............... r .......... ı .. ; Fi 
.... ~~ ve Japon kıt'alarını baskın vere • _.._ 
~"-1\le · / 
:\' . rı çok muhtemeldir. Japonların !Ju b k b f k d / c. ~ 
ır:z~~et karşısında Şanghayı tahliye et- u·· yu·· ı·r za er azan ! . Q.-4', 

Odayı keskin bir afyon kokusu sardı .. 
uyandım .. 

olduğu gibi Fransız demokrasisinin yüz 
karası da şimali Afrikl müstemlekecili
ği, Hindiçini ve Annam idareleri ve saire 
ve sairedir. - Seli91l Rap:p Emeç 

, egı düşündükleri bile söylenmektedir. l ar -----·- .. ~ =-.:- Almanyada bügülı bir 

t&Şa~ghay :!°~~.;~':1 rn dan son- Hükumet kuvvetleri bir ay evvel bıraktıkları T I" p Yangında dört 
.ini Çın tayyareleri Uangfu önünde de - Brünet Kasabasını istirdat ettiler c at aşan 1 n Kişi yandı 
1>o rlenıiş olan Japon harp gemilerile Ja- Potsdam, 14 (A.A.) - Büyük bir yan-
.Q· n tnevzilerini bombardıman etmişler - Londra 14 (Hususi) - İspanya hü- mil Edith isminde bir kaçakçı gemisı s G - 1 ı gın, Berlinlilerin en mühim tenezzüh 
~r. Setcouan caddesinin şimaline Ja - klı.met kuvvetleri bugün mühim bir za- görmüşlerdir. Tayyaı:el<"r, gemiye Pal - o n u·• n er 1 yerlerinden biri olan Marquart kasa -
~··n kışlnsının yanına bir çok bombalar fer kazanmışlardır. ma istikametipde yürümesinı emretnıi§ - basını kısmen tahrip etmiştir. Yangına 
uşnıüştür. Takriben bir ay evvel şiddetli bir lerdir. ı karşı bütün gece devam eden !11Ücade-

b ~apon konsoloshanesi önünde demirli muharebeden sonra harabe halinde a- Vapur, bu istikamettt.? :i mil kad.u git- Yazan : ? le esnasında ikisi itfaiye nefcrı olmak 
tou ~nan İzumo kruvazörüniin yanına silerin eline geçen Brunete şehri, hü - tikten sonra birdenbire yolunu değiş · ıı Pek Yakında üezre 4 kişi yanmıştır. Yangının sebe-
lt tpıller düşmüş'.Ur. Uangfu nehrinin kfımetçiler tarafından istirdat edil - tirerek bütün sür'atile Barcelona doğru bi, henüz meçhuldür. 

~ilii~hilin~de~n~~Mç~mqb~ m~ti~ y~alm~a~~am~t~İ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 
F' Fransız ınıntakasmda Bu zafer hükumet kuvvetlerinin Asi İspanyol tayyareı.erı 0 zaman va- ı ı 

b ransız imtiyaz mıntaltasmn iki bom • maneviyatını yükseltmiştir. purun üstüne he: biri 50 kHograın sik • Sabahtan Sabaha: 
l.! düşmüştür. Birinci bomba de Grand Jetinde 15 bomba atmı~ıardır. Bunlardan Küf Ür bolluğu .. VJ.onde d Bir Danimarka gemisi yakıldı iki tanesi geminın ön tarafına )sabet e-
Ci k enilen yere ve kesıf bir mülte-
ein· alabalığı içine düşmüş, yüzlerce ki _ Salamanca, 14 (A.A.) Dün oğlede.n derek yangın çıkarmJştır. Vapurun mü-
lt ~ Yaralanmasına sebep olmuştur. Bu sonra Balear ad.:ıları üssünde bulunan rettebatı sandall:ır•a gemiden uzaklaş • 
ıta~ a havas ajansının telefoncuSl' da ya- asi tayyareleri Dıınınıa~ • ....-

Ccld~n~ı~ır. Bir başka bomba Nankin Bir Alan tayyaresi Emniyet müdürleri 
·•-ı ~sının nihay<>tinde bulunan Palas o-
; c~varında infilak etmiş ve bir çok ki- Düşlü 8 hişi öldü Ar~sında değişiklilı. 

~~ın Ölümüne sebebiyet vermiştir. Hanovre, 14 (A.A.) _ Yeni. tipte Ankara, 14 (Hususi) - Ankara Po-
da~n ~~ Japon tayyarelerı imtiyaz mın· bir Alman ticaret tayyaresi bugün Ha- lis Enstitüsü Müdürlüğüne İkt!sat Ve
~d 81 

uzerinde aynı zamanda uçtukla - novre tayyare meydanında tecrübe u- kfıleti milli seferberlik şubesi müdü -
lıa.n ~n bu bombaları atan tayyarenin çuşları yaparken yere düşerek ateş rü doktor Salifı Ad.il, Rize Emniyet 

tİlit. gı ta. rafa mt?nsup ol iuğu belli d.eğil- almıştır. İçinde bulunan 8 kişi ölmüş ... Müdürlüğüne Istanbul ikinci şube mü-
.t\nıi tür. dtirü Necati, Çanakkale emn:yct mü -

f ral gemisine ÜÇÜ'1CÜ hücum dürlüğüne Rize emniyet miidürü Ke -
t(i ~anghay 14 (A.A.) - Bugün üçün- Türk • Yunan nan, İstanbul ikinci şube müdürlüğüne 
len/~a. olarak Çin tayyareleri Amiral Q _ - l Çanakkale emniyet müdürü Nevzat 

ısı Izumo'ya hücum etmişlerdir. zum tuccar arının tayin edilmişlerdir. 
~Japon konsoloshanesinin bombar - Müşterek bir teşebbüsü Öl·· · · -ki · 
tr'a anına 1 o tayyare iştirak etmiştir. ' A •• um ısta tıslı erı 
:ttı.~n hava müdafaa toplan şiddetle ~.~ra, ~.4 (Hus~) - Tu~k - .Yu- Ankara, 14 (Hususi) - Sıhhat Ye-
t~s~abele etmişlerdir. Bir Çin tayya • na.~ uzum tuccarlan ihrac~t .. ışlerınde kaleti Adliyeye müracaat ederek ölüm 
'bllJ.1 nteş!er içinde bir çok Japonların muşterek ça~ak teşeb~usunde bu • istatistiklerini sıhhatli yapmak için ad-

~ndugu Honrrkow'a düşmüştür. lunmuşlardır. Ikt~at Vekaletı bu hu - liyenin el koyduğU vak'alardaki ölüm-
1':laı ~Pon sahra toplan ilın obii~eri şi - susta yapılan teklifi tetkik etmekte - lerin belediyelere bildirilmesini iste -

lStaS}~nuna isabet etmiştir. dir. ' ,miştiı: . 

Falih Rıfkı Atay bir yazısında sporcu gençlerin küfürbazlığından şikayet 
ediyor. Bir sahilde kamp kuran sporcular o kadar çirkin kelimelerle konuş
muşlar ki yakınları erkekler yanlarında kadınların yüzlerine bakamaz ol-
muşlar. Geçenlerde Boğaziçinde bir orta mektep gençlerinin VOi>Ur iskele
sindeki. konuşma!ıırınaan bahsederken gelip geçenlerin kulaklarına kadar 
kızarıp uzaklaşt!klarım yazmıştım. Mektep talebesi olsun, sporeu olsun 

gençler arasınd!l ana, avrat küfürü adeta dil pelesengi olmuştur. Eski lisa
nın cevet, ha'yır, m3amafih, f.ıkab gibi cümle ~ağları yerine şimdi cyuuuh, 
uuulan, vay enayh den başlıyarak dile ve kaleme gelmez ağır, galiz, iğrenç 
kelimeler kullanılıyor ve bu pis kelimeleri aşağı tabakadan değil, yazık ki 
yeni neslin ağzından işitiyoruz. 
Yazın vapurlarda, tramvaylarda itişip kakışarak ve daima böyle çirkin bir 

nrgo ile konuşan kollan çantalı, başlan kasketli gençleri gördükçe düşünü
yorum. Acaba bun1arı evlerinde anaları, babalan işitmiyor mu, mektepte 
muallimleri duymuyor mu? Bızım bildiğimiz mektep terbiyesi, hele spor ter
biyesi başkalarına örnek olacak bir terbiyedir. 

Sporcu her şeyden evvel bir centilmendir. Tahsil görmüş insan her şey
den c>vvel konuşma, oturup kalkma usullenni kavramış bir adamdır. Nasıl 
oluyor da bu koskoca delikanlılar yürümesin~ bturup kalkmasını, ve bil
hassa konuşmasını bilmiyorlar? 

Her zaman dedi.ğimi tekrar ediyorum, orta mekteplerde, liselerde~ tahsıl 
sistemi ne olursa olsun, fakat sıkı bir terbiye disiplini lazım. 

Bürhan Ca1ıit 



4 Sayfa 

Fakirler için parasız 
hamamlar yaptırılacak 

Be!ediye Avrupadaki halk hamamlannın projelerini 
ve çalışbrılma şartlarını tetkik ettiriyor 

POSTA 

1 
Efgan hassa alayı 
kumandanı geldi 

Efgan hassa alay.:. kumandanı Sadul
lah Han manevralarda haza· bu1unmak 
üzere bu sabah Avrupadan ekspresle 

" şehrimize gelmiş, istasyonda merasimle 
karşılanmıştır. 

Ağlistoe 11 

Gizli ·doktorluk yapan 
kadın hikime yalvardı 

. 
Bir daha yapmam, yasak olduğunu bilmiyordum, bll 

· seferlik affedin,, dedi ve cezası tecil ediJdi 

NiKAH 
İnhisarlar idaresı fabrikalar müoi.irtl 

ve Galatasaray klübii. ikinci rejsi Saifll1i 
Bayan Adaletin ni!<alı merasimi dün satı 
on ikide Beyoğlu beledıy:~ dairesinde '!~ 
pılmıştır. Bir çok davetliıerin huzuôlC 
icra edilen mera5tm çok samimi olm?J ~ 
tur. Yeni evlilere <'bedi saadet diJerız .. 

TEŞEKKÜR ~ 
Edi?1e umumi meclısı azasından r.1~ 

tafa Ünerin oğlu, ve füyasetıcumh 
başyaverı Celal : 
Üherin kardeş1, 
Uzunköprü hudut 
taburu hesao ~mc-
.muru M. Hilmi 
Ün.:!r ağustosun 

dördüncü günü 
H&ybeliada sa .. 
natnryorıunda ve
fa: '· •1 1ştır. Bu 
mü n.ısebetle bır ı.lJl• 
çok taziye mektupları almaktayım. :a.. , 
fara nyrı ayrı ce.vat) vermeğc tces;:~JC' 
rüm mani olduğundan aleni teşekk\l 11\J 

rimin iblfığıoo gaıeteniıın tavassutıı 
rica ederim. ·ıc•i Merhumun aı 



Sun'i ipek -fabrikasına 
tesisatı yapılıyor 

SON POSTA 

!Ata.türkün Sivasta 
büyük bir heykeli 

yapılacak 

Sayfa S •·. 
• 

Hayrabolulular Alpullu yolunun 
,. ' _yapılmasrnı istiyorlar 

masrafını çıkarır 
ve evine yardim 
ederken diğer ta
raftan da tahsiline devam etn1ektedir. 

Safranbol uda odun ve 
köm Ur buhranı 

Kastamnnuda kereste davası 
başladı 

Kastamonu (Hususi) -:_ Ağır ceza 
mahkemesinde kereste davasına baş

lanmıştır. Suçlulardan Şakir ınevkuf
tur. Muhakeme 1 7 eylf:ı.le talik edilmiş
tir. Kaya Ali oğlu Mehmet Hamdi ile 
Mehmet Göçmen 346 ncı madde muci
bince suçlu bulunmaktadırlar. 
~ ........ , ......................................... _ ....... ... 

1 Koçuk memleket haberlerf 1 
Zafranbolu (Hususi) - Yeni Orman ~ 

kanununun hatalı tatbikatının neticele- AdAdana(dHa bir.a)yda kTesilen hayvanları i de 
. . 'd ana ususı - emmuz ayı ç n D" ----------- ri bilhassa muhitımizde daha şımdı en belediye kaneresinde kesnen muhteill clruı 

Ortyold 1 kömür, odun ihtikarı ve kışın bütün hayvanat sayısı: 3772 erkek koyun, 43 dişi 
l:ıött a e ektrik yaptırıhyor bütün odun ve kömürsüz kalına tehli- koyun, 621 erkek keçi, 18 dişi keçi, bir kuzu. 

Si Şeh Yol (Iiususi) - Dörtyol belediye- keleri arzetmektedir Eskiden 15 kuru- 21 dişi manda, 13 öküz 135 inek, 50 dana, 
!tuş, ı..~~ elektrik yaptırmaya karar ver· ı t 1 b' yük' . d. 100_ 1 ?Q k ve bir de malak olmak üzere cem'an 4675 dir. 
% 1Jtı.tçe . şa sa ı an ır ~ ô ~n~ . - . uruş Fevzipaşada hayvan hastalığı miicadeJesi 

§ttr l3 sınde bu iş için tahsisat ayır- istenmekte oldugu ~orulmektedir. Çok ifi netir .. "'""ı:t' · 
için i~tikelediyeler bankasındar~ da bu iş büyütülmüş gibi ~örü!ecekw olan lı~. fiat Fevzipaşadan yazılıyor: 1nt111 köyünde 875 
l'ıua.l:'a· raı yapılacaktır. Santralın ku- farklnın bir hakıkat oldugunda şuphe sığır arasında baş göı:;leren yanık kara has-

g~ıştır. edilmemelidir. talığının der~ı.ı.l ' t::ttbik edilen aşı sayesinde 
Ciz ---- ' Bundan önce Gülyaylası ve Gökçea- önü alınmıştır. 

ti~r rede akrep mUcadelesi ğaç pınarındaki kuru ağaçları çekisi 15 Sivasta kardeşini vuran kasa.b 

~<ldeıe e. (B:usus1) - Burada akrep mü- kurusa Kemal adlı birisi almıs. Bu 15 mahkônı oldu 
~e Qo,~lthaşlamıştır. Her sene temmuz kuruş. a alınan odunun çekisir.~ mahal- Sivas .. <ı=ı:~susi> - Karde~i kasab İhsanı 
lh. -t>'-tS . · . . . . . . .. vuraak olduren kasap Ragıp cereyan eden )~tıla os aylarında çoğalarak bir çok linde ıki lira ıstenmekte ımış. Bu yuz- muhakemesi neticesinde yedi buçuk sene 
eı-ıe "tın Ölümüne sebeb c;lan akrep- Dünyanın her tarafında tanınmış ve rağbet bulmuş olan Edirne peynırı den fırınlar odunsuzdur, bir çok küçük hapse mahkii.m olmuştur. 
"eı- .rapıian b .. d ı · ı· 1 frakyamızın başta gelen ihraç maddelerinden birini teşkil eder. Şu birkaç sene ~ ~ .. tı'ıiş .. u muca e e ıyi ne ıce er kahveler kömür pahalılıgından çok za- Bergaınada yeni bir ptaj açıldı 
~lltUı~e~unde 500 den fazla akrep öl- içinde çok güzel ve sıhhi bir şekilde yapılan kaşar ve beyaz peynirlerimiz dış manlar ateş yakamamaktadırlar. Bergama (Hususi) _ Çandarlı mevkilnd& 

~t- bir· ge başlanılmıştır. Akreplerin piyasalara sevkedilerek satılmaktadır. Resim Gelibolu çiftliklerinden birinde Dört bir yanı ormanlarla muhat olan Çociık Esirgeme Kurumu bir paj y_aptırm~-
lrıe iki kuruş verilmektedir. beyaz peynir mandırasının faaliyetini göstermektedir. Zafranboluda bu vaziyetin tahaddüsü tır. Bu plaj, merasimle açılmıştır. Iznılr va-
-=::::::===~==-=-----= ....... ---=------=-=......,=-=-=--=-=--==-=------=--=-====---==== . . ,;... 'lisl Fazlı Güleç de bulunmuştur. 

Pazar Ol-. Hasan Bey Dlvor Ki : kanunun tatbıkınden ıs~~f~.de yol~n~ _PI;ai. bütün umıdıerin fevkinde ra~bet gör-
11 tutan mutavassıtların yuzunden ilerı mektedir. Bergamadan Çandarlıp her hafta 

. .. Geçen gün birden 
hasb.landım. Midem bula
nıyor, gözlerim kararıyor· 
du. 

... Ka1kı.p doktora git -
tim. .eSu yasak, yalnız süt 
içeceksin! .. dedi. 

. . • Düşüı:. bir kere hem 
süt içeceksin diyor, hem 
de su içmemi yasak edi • 
yor! 

gelmektedir. Ne olursa olsun kış gelip otobüs işlemek,tedir. 
çatmadan ekmek ve su kadar mühim Adaua~a sıcaklar 
olan odun kömür buhranının öni.'me ge- Ada.na· {Hususi) - Bunaltıcı sıcaklar de. 
çilmesi ve esaslı tedbirler alınması çok vam etmektedir. Hararet derecesi golgede 
şayanı arzu<lur. 34 dür. · 

Sivasta yaz alemleri 
Sıvas (Hususi) - Denizden kilometre

lerce uzak olan Sıvasde, halle, bunaltıcı 
yaz günlerinde, sıcal.t ve soğuk kap1ıca· 
lara, Paşa fabrikasına koşmaktadır. Şe

hirde kalanlar da, Bengiler mevkimdeki 
baraja giderek kayık gezi.ntileri yapmak
ta, deniz hasretlerini böylelikle telafiye 
uğraşmaktadırlar. Bu gezintiler hayli 
eğlenceli de olmakta<dır. 

Adana bisikletçilerinin büyük turnesi 
Adana (Hususi) - Şehrimiz Toros blsik· 

!etçilerinden dört kişi yarın bisikletle Ereğll, 
Konya, Eskişehir, İzmir ve İstanbul t•unest
ne çıkacaktır. 

Hayırperver bir köylü 80 çocuğu sünnet 
ettirdi 

Adapazarı (Hususi) - Kaaımıza ba.ğlı 

Adliye köyünde büyük bir sünnet düğüniı 

yapılmıştır. Köy zenginlerinden Rıza 81 fa
kir ve kimsesiz çocuğu hiç para almadan 
sünnet ettirmiş ve güzel bir eğlenceli güa 
geçirilmiştir. 



SOH POSTA 

Fransızlar telişta! 
Dört sene sonra Alman ve ltalyan donanmalan 
Fransız donanma11na faik birer kuvvet olacaklar, 

yeni bir deniz programı yapma11 düfiinüyorlar . ... 

·~ Ff~DI !;fEt;E R~ 
~ ,>.t<AASISIND~ 

Ahpp binalardan çıkınız 
- Vay İMSET'ciğim, n~relerdesin, 

.ben de seni anyordum. 
Beni aradığını söyleyen dostuma sor 

.dımı: 

C EDEBİVATj 
Ömer Seyfeddinin ölülll 

ve ona ait habralandl 
- Bir şey mi isteyecektin? Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

- a rı - Gazeteye bir yazı yazmanı söyle-
yecektim. 

- Söyle yazayım, nedir1 Bilmem, Ömer Seyfeddin o kış 
- Üsküdar adliyesi de yandı, bütün sonunda mı, yoksa ertesi kış sonunda mı 

-ı ·· ..+-' B. - ekt be gı"derken yol ahşap binalar yanmaya mahkfundur - 0 muıl.u · ır gun m e • 
lar. Ben bu şehirde bir çok ahşap dajrc d_a Ali Canibe rasUamı!tım. Bana, Öml'
ve bilhassa ilk mektep biliyorum. Bun- rın çok f_ena hasta oldugunu, !1ay~arpaşa 
lann hepsi birer birer yanacaktır. Gö- hastanesıne kaldırdıklarını soyledL Deh-

.. - tehlik · - ·· ek şetli müteessir oldum. İki gün 1<>nra, ben ze gonınen enın onune geçm . . . . .. . 
gerektir Bu tarzdaki binalar derhal vakıt bulup kendisini gormeğe gıdeme -

• • • • • 
1 
den de ölümünü iştitüm ve ancak cenaze-

.boşaltılmalıdır. Istanbul adlıyesının . d b 1 bild. 
• d Ü k"" d ı sın e u una mı. 

yanması bır ders olmlaıy ı.. s u ar Za 11 öm 1 u--talanıp Jıastane•e 
B d .. d""k l' k va ı er. ~ J 

unu . a gor ~ ten sonra e an me - yollanışından 00 be§ gün evvel bir gece 
teplerı ahşap bınalarda bırakmak hata- Şemsitap mahallesindeki odamda ban:ı 
bdır. misafir gelmişti. O akşam başka gelen 

- Bu söylediğini yazdım. olmamıştı. İki saat başbaşa, bir mangal 
- Arkadaşlarına söyle onlar da yaz- karşısında, memleketten, )larpten ve ni-
~r. hayet edebiyattan konuşmuştuk. Bir a -

FNUIZ cWnaft"' uı ~,.. - Söylemeye lüzum yok. Yazdılar. ralık elini uzatarak. yazıhanemin üstün-
İtalyanın 3S bin tonluk iki zırhlı yapma yüzünden bu programı zamanında fntaç 

11, Almanyanın da deniz silihlanmasına edememeli ihtimalinden korkmaktadır~ 
yeni bir hız vermesi öyle görünüyor ki lar,. Eler verdikleri malumat doğru ise: 

- Peki neye yaradı? deki kü~k .tırmm maroken kaplı bir 
_ Henüz verilmiş bir karar yok!.. cildi almıştL Bu kitap, Şeyh Galibin 

. 
1 

•Hüsün ve Aşk> ı idi. Derhal açtı, bir ye-
- Bır daha yazın. . rinden okwnağa başladı. Dedenin mıs -

l'ransada göze çarpan bir teliş uyandır- Fransa 8 bin tonluk bir kruvazörü 4,5 
- Bir daha yazanz. ralarını ne içli, ne hazin bir sesle oku -

nuştır. senede, İngiltere 2,5 senede, Almanya ise 
- Gene faydası olmazsa bir kere da- yordu! En sonunda bir mısraı çok beğcn-Fransada neşredilen bir istatistiğe gö- 2 senede yapmaktadır. 

ha, bir kere daha yazarsınız. di ve kıtabı dizlerinin üstüne bırakıp, re bugün bu üç dtvletin deniz silahlan 
fi>yledir: 

Fransa : 406,500 ton 
İtalya : 297 ,000 > 

Almanya : 119,500 > 
Fakat tezgaha komHan yeni inşaata 

göre bu miktar 1941 senesinde şöyle ola
taktır: 

Fransa : 562,500 ton 
Almanya : 460,000 > 
İtalya : 406,500 > 

* Fransız gazetelerinın bu münaSt'hetle 
söyledikleri şudur: 

Bugün bir harp vukuuııda şimal denizi 
sahillerimizi muhafaza ed<?bileceğimiz 

gıöi Akdenizde Fransa i!e Afrika arasın
da asker nakliyesinı de koruyabiliriz, fa
kat dört sene sonra her iki denizdeki vn
ziyetimiz de tehlikeye düşeccktır. .r\fol
husus Fransanın bu 562,500 tonluk deniz 
kuvvetinin mühim bir kı.;mı eski, Al -
manyanınki ise tamnmen yenidır. 

* Fransız gaıetele:.-i bu tehlikeli vaziyet 
karşısında Fransız hükümet:nın yeni bir 
bahriye programı kabul etst' bile Fran -
sanın tezglh noksar.ı "e teşkilat eksikliği 

• .. . 

Fransada bir dcnizsltı gemisinin ya -
pılma müddeti 4 sene, İngılterede 1,5 se
ne, Almanyada 12 aydır. 

- Dediğin gibi olsun! ~anki ta karşısında kabaran bir sakalı 

Dostumdan ayrıldım. Yoluma gidi- okşuyormuş gibi ellerini havada dolaş -
yordum. Aklıma bir fıkra geldi: tırarak: 

- Ah cancağ1Zım, sakalını seveyim.. 
neler de yumış! 

Kapanan hamamlar 
Yakında açılacak 
Hamamcılar cemiyetinden istifa 

edenlerin yerine yenileri ağustosun 

19 uncu cumartesi günü Belediye 
cf varındaki cemiyet merkezinde seçile
cektir. 

Hocanın birinin sarığı k:rlı imiş: 

- Bu sarığı yıkasana! 
Demişler, cevap vermiş: 

- Yıkadım yeniden kirlendi. 
- Bir kere daha yıka! 
- Gene kirlenir. 
- Gene yıkarsın. 

Kırkçeşme sulannın kesilmsei üze _ Hoca, suratını asmış: . 
r ine bu su ile çalışan hamamların faa- - Bu kadarı da fazla, demiş, ben bu 
liyetlerini tatil etmiş oldukları malüm- dünyaya hiç durmadan çamaşır yıka -
dur. Hamamcılar Kırkçeşme suyunun mak için mi geldim? 
tekrar akıtılması hakkında belediyeye Kendi kendime kızdım: 
müteaddit müracaatlar yapm,şlarsa da - Ben muharrir oldumsa, bütün 
s:hhat bakımından bu sudan şimdilik ömrümde, •dairelerle mektepler ahşap 
mtifade edemiyeceklerini anlam!Şlar, binalardan çıkarılmalıdır• mevzuu ü -
hamamlarına terkos suyu getirmenin zerinde yazıla,; yazmak için :muharrir 
zaruri olduğunu kabul etrnişlerdır. Bir olmadım ya .. 
kaç gündenberi Kırkçeşme suyu ile ça- Dostum, içimden geçeni :mlamış gi
lışan .~ıara terkos tesisatı yapıl - bi arkamdan koşa koşa geldi. Kolumu 
mak uzere sahipleri ve müstecirleri ta- yakaladı: 
rafından ha11ekete geçilm~tir. Pek ya- _ Kolayını buldum, dedi bir for _ 
kında, ~mlara terkos tesisatı yapıl- mül hazırladım: ' 
mış olacagından kapanmış hamam kal- cAhşap binalardan çıkınız!• 
mıyacaktır. - Bu formül ne olacak? 

- Hani milli tasarruf cem:yetinin: 
cÜzüm ye• 

Diye söylendi. 
İşte Ömcrin kulaklanmda son çınlayan 

sesi ve gözlerimin önünde son kalan 
jesti... 

1 Ömerin ölümünden bir kaç ay evvci, 
bir gece de İstanbulda Celal Sahirin e • 
vinde misafir kalmıştık. Salonda Orhan 
Seyfi, Yusuf Ziya. Faruk Nafiz ve Ömer 
vardı. Gece bir aralık galib:ı İbrahim A
lôeddin de gelmişti. Celal Sahir o sene 
her ay, bizim hepimizin son yazdığımız 
şiirleri bir yere toplayıp - Nazım Eık

metin ilk şiirleri de dahil olarak - seri 
kitaplar halinde neşrediyordu : Birinci Ki
tap, İkinci Kitap, ilah diye ... Önce bu ki
taplardaki şilrlerd'!n bahsettik, en son 
yazılan parçaları okuduk, nihayet sua 
Ömere geldL 

- Ömer, sen de bir §eY oku! 
Dedik. .Nazlanmadan: 
- Peki, dedi, size son yazdığım bir ya

zımı okuyayım cancağwm! 

Ve okudu. Bu okuduğu, bilahare Da
rülbedayide temsil edildiğini sandığım 

bir perdelik bir komedi idi: Mahçupluk 
imtihanı. 

CONULISLERI •İncir ye• 
Tarzında i1~ılan var ya! 

- Evet! 
- Bu da onlar gibi bir ilan! .. Çerçe -

Eser çok gülünçtü, fakat en gülünç ve 
orijinal tarafı, komedinin şahıslarından 

birinin kUfdili ile konuşması ve Ömerin 
bu dili taklit ederek okuması idi. Okur
ken ayağa kalkıyor, gene oturuyor, gene 
kalkıyor, ellerile garip işaretler, jestler 
yapıyor ve artık Plindekı kağıtlara bile 
durulmu~ acayip şekil"~eri! 

Evlenmek te 
Gilçlillı m eselesi 
Anbrataa (S. ç.) imauile •ir mektup 

ald&m, iberinde mütalea beyan etmeyi 
p.illlk tehir ederek aynen apiıya ko
nforum: 

cSlze acı -.e acı oldutu tadar da bu ns
nn 'fe Türk Jnlı:.1lA.bının kanunu medenisi 
ne uymıyan hatlti bir vaziyetten bahse
decetfm: 

•Kazancım blr kaç tlşlllk aileyi geçin
direbilecek mltdardadır. Vatanıma an
nemden dotdutum gilndenbert borçlan
dJlım askerlik vaz.lfeml geçen sene öde
dim. Birlkmit bir kaç param da nr. İhtl
JU' annemin ısrarı dolayıalle kendime 
bir bayat yoldafı seçmek, aileme 'fe mcm~ 
JeteUme bayırlı evlA.dlar yetlrtlşmek duy
pslle evlenmete teşebbtls etUm. Huyu ve 
tabiatı benim ve anneminkine uysun dl
Je memleteUme git.tim. 

Zengin, fakir ayırd etmed;!n bana ha
J&t yoldaşı, anneme dirlik ~l olabilecek 
bir kaç allenln twna (bu asrın icabı oı. 
madıtı halde görmeden .sırf ı;ıyabt medla 
'Ye takdimlere uyarak) dünür gönderdim. 
Günlerce eşitleri aşındırdıktan sonr!l 
muhtelif tıç nden aldıtım eevablan lı
aca yazı:ronmı: 

Blrlncl n - Pekô.11\, pek münaslb, ten
dialnl ve alleGnl tanının. Merhum pederl 
artadafımdı. kendi.üne kızımı rla vereee
tım. Faka~ ortada mürüvvet. ve gösterlş 
meselesi mevzuubahlsUr. Yedi ttsmk ai
le efradına elbiselik ,kızıma talniık ziy
net ve 200 lira da başlık isterim. - dedi. 
hıncı e'f -Günlerce nazdan sonra bir 

oda takımı, nişanda bir burmalı bile1Jk, 
iki dana taşlı yüzüğe .,e nikahta da be' 
befiblryerde ile gumuş bir hamam takun
,uına kızımızı verlrlz - dediler. 

'Oçüncu e'f - Damat olacak, iki tara1JJ 
dtltün masrafını gormell ve listede yazı
lı takı, hediye .,e baflıtı verdikten sonl'8 

kwmızı almalıdır. Hem bla ;urbete alıf
kın detlltz. Hiç olmusa 1.ltl üç ayda blr 
kızımızı yanımıza göndermek taydlle ve. 
rirlz - ce'fabını verdi.• 

* •Son aylarda bu gibi halleri ebenunt-
yetle nazarı dikkate alan hüküı:net evlen
me işlerini kolaylll4farmı.I olmuına rat
men bu glbl yıkım 'faalyetıerln hemen he
men her yerde ve bllhassa markezl hüka
mete yakın bir kazada tesadtif edilmesine 
hayret etmekteyim. Ben kendime bir ha
yat yoldaşı mı, yotaa paramla puardan 
bir mal mı aat.ın alıyorum? 

Evet, giydirmeden, k\Jf&tmadan bedu:ı 
insana kız vermezler, derler, ama, etin
den sofanın&, hnlusundan taryola ew
ilne, daha meydanda çocuk yokken ço
cuk bezine tadar alınacak eşyanın ııste. 
sini gondermek. esir tlcaretlnln çokbn 
gömüldütu bu devirde 200 nya 500 lira 
ba4Jık istemenin bUhaaa hayatın pek güf 
kuanıldıtı bu zamanda bu t;efit e'fl~n
menln veya kız alıp ftrmenın dolru Ol
madığı fikrindeyim. 

Teyzecltlm . Genclm, her türlü kötü 
ldetlerden uzağım. Tam sıhhaUl btr kim
seyim. Se'ferelt detti, eevmeden, hattl 
gonneden almalı bile kabul ettıttm bn 
kızın, böyle bir delere satılması yerinde 
midir? 

EvlflUar yet14Urebilecek blr yafta ol
dufum halde bu acı ve hatlkl vaztveUer 
karşısında e'flenememem tabaııit benim 
midir? 

Ancak kazancına ıöre mes'ut bir aile 
yuvası kurabilecek. ırençlfk bu ,erah: al
tında evlenemezlerae, kabahatıarı nr 
mıdır? 

Bu gibi lflerle utrafan dairelısin nazarı 
'1ktaUn1 çekerim. 

* l"ukanya yudtiaa m • 2 O ..,... ••-
talnkhr. 

TEYZE 

ve içinde her gün gazetenin muayyen 
bir yerine koyarsın! 

İMSET 

Şapka, değil çadır! 

Bu sene her yerde sıcaklar şiddetli.. 
Amerikalı genç kızlar, hem plajların 

zevkini çıkarma.le, hem de gül yüzlerini 
yakmamak için, gayet ucuza mal olan bu 
geni§ hasır ppkalarda4 kullanmakta • 
dırlar. 

- Seki, meki, kili, mildi .. 
Ne bileyim, işte böyle bir takım sesler 

ve bazıları manalı cümlelerin bu dile uy
durulmuş acayip şekilleri! 

Ah, o gece ne kadar eğlenmif, Ömerin 
ne§'esinden ne kadar neş'e almıştık. J."a
kat bilmiyorduk ki onun o neş'"!Si hakiki 
neş'e değil, bilikis içindeki bedbinliğin, 
yesin yalancı bir ta§kınlığı idi. Nasıl ki, 
bu çok milli hikayecimizin ölümündi!n 
sonra en eski ve aziz arkadaşı Ali Cani. 
bin bulmut olduğu bir ruzname, Öme::-:n 
ruznamesi bunu bütün acılığile ortaya 
koymuştu. Hakikaten Ömer ölmese ae 
belki çok geçmeden çıldıracaktı. Kendi 
elyazısı ile doldurduğu küçücük defter
deki bir not, bir ıüıı Ömerin güneşten ne 
kadar ıstırap duyduğunu ve perdeleri in
dirip yataJmın üstüne yüzükoyun lı.apa
narak nasıl inlediğini tesbit ediyordu. Hu
nu ilk defa Canipten işittiğim zaman, 
dehşet içinde donmuş kalmıştım. 

* Ömer Seyfeddinin meşbur .Falaka:. sı, 
bizde, tekellüfsüz, samimi hatırat örnek· 
lerinin en güıellennden biridir ve al
danmıyorsam fU cümle ile biter: 

cHer gülünç ,eyin altında bir facia 
gizli değil midir?> 
Şimdi bent bu cümlede 3 kelimenin ye

rini değiştirmekle Ömerin me7.ara hıra-

(•) Bu yazı muhaıTirin (Kadıköyünde 
beş yıl süren bir edebıyat sezonu) baş -
lıklı serisinin sekizinci yazısıdır. 

Ömn Seyfeddin. 

kıldığı güne aid acı bir intıbaJDl 
mış olurum: 

cHer facianın altında bir gülilJJÇ 
gizli değil midir?> 

Ölüm gülünç olur mu diye ha~ 
meyin. Anlatayım da sonra mub 
edin: 

Cenazeyi hastaneci':!n kaldırmış, 

ve güneşli bir yoldan Kadıköyüne 
yollanmıştık. Daha Haydarpaşa :rıb 
nı geçerken, kalabalık cenaze ala 
dostlar gözlerinin ya~brını :ıcurtJ 
lar, t'>merin hatıralarını, bilhassa 
celi fıkralarını birbirlt;!r inc anlB 
gülüşmeğe başlamış:ardı. Her f 
anlatılışı arkasından da: .Ji! 

- Ah canım Ömer! Ölmemeli ~ 
- Yamandı vallahi! 
- Hani hatırlarsın! 

de, Türk Ocağında ... 
Gibi cümleler birb!ri arkasına ' 

!eniyor, sanki Ömerm cenazesı 
neş'esi, nükteleri ve cinaslar• 
teşyi olunuyordu. ~ 

Nihayet Kuşdili -;ayırının ti Jl 

tindeki Mahmud Baba türbesi ıta 
nına varıldı. Ömerın mezarı, bu 1'• 
tanın Söğüdlüçeşmc yolu üstünd~ 
varı tarafından açılmıştL 

Cenaze indirildi, deinedildi, to f 

rı doldurulup duaları tamamlandı ' 
ra nutuklara geldi. Başkll kim ne 
hatırlamıyorum, yalnız Celil ~ 
dukça heyecanlı bir sesle büyük tı 
ciden bahsetti ve sözlerini, ömeriO 
dine layık mezan yapılmak ve &Jt' 
kilmek için arkadaşlarmdar1 yardı.dl 
lendiği noktasına getirerek bağladJ. 
tibin anlattığına abkılırsa mezarıP 
şmda bulunan dost!a::-, kendı ııal 111' 

göre yarını lira, bir lira vermekle 
olup bitecekti. işte o zaman bir İl 
amma Celal Sahirın umduğu iŞ 
Açıkça -.. e tek kelime ile panık oldıl· 
ki Ömer, mezarından t>ir an içitl 

1 üJI, 
mış ta: - Haydi bakalım, sökül~ 
yormuş gibi herkesı hır dakika e • 
tehlikeli mıntakadan uzaklaşınağa. 
parası ile beraber canını kurıa 
can attı. Kırık mezar taşlan, otlar, 
dıranlar ve deve dikenler! araSJlldİ f 
yüzüne bir kaçışmadır başladı. Bir ıı•~ 
ayak burkuldu ve bir haylıcc yüre1' ~ 
bürdeyerek çarptı. Nı?tıccdc Celil I 
kafasını çevirip etrafına bakındıl~,tf 
man ortada mezarcı lle imaındafJ• ).İdi. 
lardan ve birkaç di!encıden başlc8 "fİ'",I 
yi göremedi. Ömerin taşını da fl 
bunlar diktirecek değiJlerdi ya! -1e ~ 

Sonra ne yaptı, pe.rayı neredell c;.ııil"" 
sıl topladı bilmem, herhalde ı:-" ... _,.it f 
de uğraşması ile büyük kalbli ~d ~"' 
ne orada Ömer Seyfeddinc bir ısı11 ıJ. 
rebildi. Aşağıki yoldan geçerken -; 
ilk nazarda görebilirsiniz. ıtale~p 
sipsivri, uzun bir sütundur 11e u 
şu sade cümle yaZllıdır: ot·' 

eÖmer Seyfeddin buradıı yat~ 010~ 
Ömerin defnedildıği gün piı ııe' ~ 

ğum ~ dost telilşı; Ömerin r~.h~:O,~ 
~e aglatmaktan ziyade guldıJ 'ı~ 
Ölümün faciası karşısındaki bıJ 
ölümden de acı değil mi? 

* " Ömerin sağlığına aid hstıra1ar:ıc 
ce, yazmakla tükenme?.. onu ry,t 
tanıyan bütün bir nesil edcb )>ildi) 
bir yere gelip duyduklarıuı ve l•' , 
rini yazsalar ve bir yzrc topl~at· 
hakkak ki kocaman bır kitab ) 

(Devamı 10 uncu sayfadtS 
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Başbakcinın verdiği müjde 
• ,. . 
J.smet lnönü 
omurga vaz'ı 
çok yakından 

dün Haliçte iki denizaltı gemimizin 
merasimi yapılırken "Deniz inşaatile 
alakadar olacağız. Artık bu tezgô.h-

Fransız payitahhnda 
misli görülmemiş 

dört esrarlı cinayet ... "' 
Katil malealwme ediliyorda, rnaktalln Wcı•iiıı'I «oilrına 6a ma öl
dürdii?» di141 .ordaLu, miikeınmelen tlinıyorcl& Fakat ulwqal» d.di 
ve itin tahah diğer oalı'alanla da 6a ealrıw 03ssen tJw2i» .,,;. /arı boş bırakmıgacağız ,, dedi. 

la l>ün, memleketimizde :inşa edilecek o
lan ilk Türk denizaltı gemisinin omur -
~a v~·~. münase';>etile Haliç tersane • 

de buyuk merasim yapılmıştır. 
ı;;ea~t tam 10,30 da, köprünün Haliç is
liı ~den hareket eden motör1er, davet-

B ti. lialiç tersanesine götürmüşl~rdir. 
t l§hakanımız İsmet İnönü de bu me -
~~~e ~ref vermışlerdlr. Başvekilimize, 
tırn l1 Mudafaa V ~;cm General Ki • 
ltiu ö~ıp, Gener\ll Cemil Cahit, vali ve
tok Şukrü, cmnıyet direktörü Salih ve 
L_f kalabalık bir zabitler, mühendWer 
.._ ıleSi 'l' refakat ediyordu. 
illi ~rsane iskelesinden, deni7.altı gemi -
b~ı inşa edecek olan Krup şirkeünin 
ırı • .:Suıa giden yol, bayraklarla donabl -
~Ll. 

1 
'Ytsrnet İnönü, kt?ndisini karşılıyanlara 
lir~ ~~ı iltifatta bulundu. Sonra, Krup 
tle e~U:uı ınümessilı olan Bay Ali Nuri 

'13 gOfü.!Jmiye başladı. ,...__ 
CaJt ay Ali Nuri, !&met İnönüye, yapıla • 
du: lnerasinı hakk.!nda izahat veriyor • 

-ş· 
la b· 1~. fabrika müdürümüzün in -
la ır Söylev;i var ... Onu müteakjp omur
ıuu:~Zedilecek. Sonra da büfemize tf'Şl"i 

1 istirham edeceğiz! 
- Pek:.u B 1 bili" . . 1 .\1i ~··· aş ıya nnmz ... 

k\irsu liurınin işareti üzerine, hazırla7 an 
,~e çıkan fabrik:ı mühendisi Oesfen, 

ca olarak ı:u sözlen söyledi: 
- 'l'~ ~ ~Ur-kiye cumhuriye-;ı hükumeti, iki 

lllUr ltı gemisinın yapılmasına bizi me
~ etnıekle, mües<>esenıiza büyük bır 

"ermişt· ' 
~ bah~~esınin; '7!"> senedenberi 
lkliUı· bir halde bul"..lflan bu eski, bu 
~ ını ~ne; bugün bu gemilerin 
~ sına ._l'enmak ıı tekrar kavuştu -

aşiklrdır. 

Şirketimi b 
tiği z urada bu işi deruhte et -
!ıiıa;-arnan, Yalnız ke:ıdi bilgisine ve de-
16,,~1 8~eri inşasındaki tecrübesine 
taı,ili rn~L ~yni zamand-. burada, çok 
tahtn·Yetli Türk işçUeri bulabilecejini de 

l>en. ~ etti. 
SQı 1zaltı geınilerınin inşası, yalnız 
dir \r\retıi malzeme kullanmak ili değil • 

q~in~~i ~nda, büyük bir işçilik clik-
a ıhuyaç hissettirlr. 

eıu;ra~a geçen kısa zaman içinde, temas 
te1t ~nıız bütün Türk işçileri bize yük -
)ar abiliyetıerinı göstermış bulunuyor-

~atuı bundan sonra devam edecek 
trtGı::da ı>erçincı ve tersane işçisi gibi 
t-..;r.. assıs işçileri de kolayııkla yeti§ü-
-"~esıttl° • 'ru ızı tahmin edıyo:-um. 

bur drk işçilerinin büyük kabiliyetlerini 
a a h" 'l'ürk . urmctıe selamlar, Atatürke, 

J\.ı· lnılletine t.azımlcrlni sunarım.> 
~l 1 

N'urf tarafından türkçeyc tercüme 
lan~~ bu sözler, uzun alkışlarla karşı • 

ltı~Şlarnak üzere bulunan bu inşaat a
~~sinin her noktasilP. çok dikkatle a
hendis~ 0 lan Başbakanımız, fabrika mü
~et ~ .. ~teni b.uzurların:ı çağırdılar. İs 
c\ıi ~ 0~u Oestene sualler soruyor, Bay 
~~-:::·Alman mühendisin cevaplarını, 

_ nımıza tercüme ediyordu: 
Sa ~~Omurga va?'h hakkında bir par-

\ 

~iman milhaıdiain 

İsmet 1nönünün aldtiı cevaplardan ı 
memnun oldulu beUL Gülümsüyor: 

- Bravo! diyor. Sonra çatılan kaşla
rında, meşhur azminin inanç, ve güve.nç 
veren kudretli izleri beliriyor: 

- Gemi inşaatile çok yakından alaka
dar olacağız! Ümit, itimat ediyorum, te
melleri çok sağlam atılmış bulunan bu 
müe~ese, bir saat intizamile çalışır. 

Krup müessesesınin, bu memleket ha
tıratında çok güzel eserleri vardır. Bun
lara, yeni ve daha güzel hatıralar, eser
ler ilive olunması en samimi temenni • 
mizdir. 
İsmet İnönü gene gülümsüyor. 

- at alalım? 
tldır Şu, kızak üzerinde görünen omur- Yanaı saat evvel kudretli hafızac;ına 
l>arç,· Şuradaki saç t:ı, o omurganın son bir duyuşta not ettıf.. kelimeyi buluyor: 
~ sıdır B .. ~ · d f T 1 ki d" ta 1 ~e l'a · ugün ya'{l:ıcagımız ış, o, e - - emenni o unur , ıyor, ş pe aus 
Sah ~~aklarile süslenmts olan saç par - merasimi daha pul.ık, daha neş'eli ~eç
~L.. Ulçle kaldırıp omurgaya vazet - sin! 

ııı..tır O 
l>eı de~· t rnurga vaz·h na almanca şta- o sırada, Mayen tahtelbahrinin omur-
lleai la ır. Ştapelden bir sene sonra, tek- gası vaı.olunuyor. 
~l au marn.lanmış olan gemi, adına Şta- İsmet İnönü, kumandan Cemil Cahille 
~ i 8 

denilen ikincı bir merasimle de· 
~11ditilir. o merasimde gel]linin bur- görü§erek, büfeye doğru ilerliyor: 
~~<ide:aınpanya şişesi kırılır. Ondan bir - Artık, diyor, bu tezgahları boş bı -
"'llt •. sonra da, geminin motörleri ta- rakmıyacağız! 

' ve • 
lıu h ltl§aat tamamlanır. İmıet İnönünün ağzından çıkan bu ka-

~tı~lt\esaı>ça, genıimiz. 1933 yılı niha - rarı işiten her talihli gibi, kumandan Ce· 
'tir e doğru tanıamlannu~ olacak de- mil Cahit te artık tersane kı7.aklarının 
~,r~· Gernuerimizin boyları doksanar boş kalmıyacağıncian emin. Bu emniyeti 

ır. Sü ' l . ·ı l d~ r at eri 20-22 mil olacaktır. duymanın sevıncı e: 
~ı.:o Şer tonluktlll'. Yani denizaltı. - Şüphe yok ... diyor. Şüphe yok Baş-

• en yüksek tonlularındandır·Jbakan .. Sen karalal'ı Jimendiferlerle dol-
durdun. Şimdi emhıim ki denizlerimizi 

nutku dinılenif/ot: 

Dört gece evvel Paris phrbıin her 
tarafında bir orkestra sesi gelen en gü
rültülü bir eğlence .gemtinde yekdiğe
rini müteakıp ~ el silah patladı. Bir a
.dam yere düştü, bir otomobil geçiyor
du, durdu, bir yolcunun yardımı ile ya
ralıyı alıp hastaneye götürdü. Adamın 
,karnında dört tane kurşun yarası var
dı. Hemen masaya yatınp ameliyat 
yaptılar. Fakat bir kaç saat sonra ken
,dine gehneden öldti.. Ba adamın ismi 
Jan Stefaııi'dtr. 

* Tabanca seslerinbı jşitildiği da'kfka-
da Senegalli bir zenci vak'a mahaJJin
den geçiyordu. Önünden koşar adım bir 
adamın sıynldığmı gördü, arkasma ta
.kıldı. Köşe bapnda yetişti. Fakat a -
,dam ceketinden çekildilini b.issedlnc. 
geri dönerek zenci,e bir yumnık sa - • 

, .vurdu. Zenci ,.e dOşUl. Yabm buı 
,müdahale adama vakit kaybettimdşti. 
.İki polis yetişti. Adamı tuttular: 

- Katil sensin, diyorlardı, .inkAr et
.ti. Bu adamın adı Marguin'dir. 

* Dört gece evvel Pariste cereyan e -
den bu hadisenin bir mukaddemesi Yar Katil Marguitı 
dır ki üç yıl evvel Parisin gene ayni lisler geldiler, tutup hapishaneye atb-
,serntinde cereyan etmiş ve cSon Pos .. Iar. . 
ta• nın Paris muhabiri tarafından o Garip bir muhakeme daha 
,zaman bu sütunlarda uzun uzadıya an- Bu suikastın faili olan Faota 27 t.-.ar 
latılınıştır. muz 937 tarihinde muhakeme edUdL 

Küçük bir biilisasını hatırlatalım: Tecavüze uğrayan Jan Stefani tabii o-
19 34 yılı birinci kanununun 24 ün- rada idi ve bu adam da gene Korsika-

cü gecesi Parisin Monmartr semt.inde Iıları bilmeyenleri hayrete düşüren bir 
küçük bir gazinoda bir erkek ve bir şeyi yaptı: 
kadınla S yaşında bir ç~uk küçük bir - Hayır. Bana kurşunu bu zat at-

ı masada oturuyorlardı. Bır :..ırahk kapı madı dedi. 
1 
aralıklandı, bir kol uzandı, elinde rü : F~ka t hadiseyi gören, tabla haç'ı il'-
vel ver vard~ ... Masada oturan adama nı- diren bekçi oradaydı. Nihayet mamvn 
şan aldı. Silah patladı. Fakat kurşun vak'a mahallinde baygın bulunrruı_.. 
erkeği vuracak yerde masa kenarında Kurtulamadı. 7 sene haj.se 0,,. ı.~ <ın •• 
oynayan çocuğa rastgeldi. Biçare yere du. · 
yuvarlandı. Hastaneye götürüldü. O - ~n saJAa 
rada tahammül edilmiyecek acılar i - J St f ·~rı.- ~-ıti Faota · d di an e anı .n:.u :ic ~,, , 
çın e can ver . h ld - · · - t "h d4 ma pus o u•1u I!rın mus erı yaşa-

Masada oturan adam Faota isminde yabih>ceğini san:nıar vardı. Fakat Fa
hir kors~al~, ~daki ~ad:-r. Madİt!T.; u~St lllıı arkadaşları onu bırakmadılar. 
Keusch. ~ı~dekı ~~tresı, bıçare yav- 1 Yazırnızm başında söylediğımiz gibi 
~ da ıkisının gayrı meşru çocukları dört gece evel öldürdüler. 
ıdı. Bir noktayı daha kaydedelim: 

Polis bu cinayeti Jan Stefani ismin- Hastanede polis memurları yaralıya 
de kin güden bir Korsikalının yaptı - katilinin kim olduğunu soruyorlardı. 
ğından şüphelendi. Adamı tuttu, fakat Adam cevap veremiyecek vaziyettey -
Faota'nın arkadaşları, polisin şüphesi- di. Fakat işaretle bilmediğini söylü -
nin bir hakikat olduğunu ~anıyorlar - yordu. Halbuki pek ala görmüş, tanı
dı. İntikam almaya karar verdiler. Jan mıştı ,amma Korsika külhanbey1erinin 
Stefani hapishanede idi. Onu öldür - gayrimektup kanununa riayet ederek 
meye imkan yoktu, fakat he:nen erte- susuyordu. 
si gün Jan Stefani'nin kard§t olan E- Katil itiraf etti. 
tien Stefani'yi ayni yerde öldürdüler. Senegalli zencinin müdahalesi sa -

Garip bir muhakeme yesinde tutulan katil ilk saatlerde cür-
Aradan 2 yıl geçtL münü inkar etmişti, fakat biraz sonra 
1936 senesi martının 1 S inci günü söylemiş: 

çocuğu öldürmil§ olmak suçu altında - Yalnız hareketim Jan Stcfani çe
Jan Stefani'nin muhakemesi yapıldı. tesi ile Faota çetesini birbirine düşü-

Çocuğun babası Faota celsede ha - ren intikam silsilesi ile alakadaı· değil -
zırdı. Şahitliğe çağrıldığı zaman Kor- dir, demiştir. Fakat bundan herkes şüp
sikalıların adetlerini bilmeyenleri hay- he etmektedir. 
rete düşüren bir şey yaptı: Kadının en mes'ut e:ünü 

- Hayır çocuğu J an Stefani öldür- Bu son cinayetin vuku geldiği gece 
müş değil.Ur Ben kapı aralığından yü- . . h"d' el · ·•· · 

.. ·· ··rd·· b. b kas "d" dedi bir Parıs gazetesı a ıs enn n.azı:sını zunu go um, ır aş ı ı ı, . .. 1 k k v b ı alik d b şeb d f hatırlamış, uç sene evve aza urşu · 
e aş ıca a aı:n u a e ı ııuna kurban giden zavallı ~ocuğun an-

maznunun beraet etmesıne sebep oldu. . M dl K h'' g··rm··ş ha·dı'se . . nesı a en eusc ı o u , -
Fakat Korsikalıları bılenler bu şe - . h ber . 1 kdacunız diyor 

had t. · ·ı· yı a vermış, mes e -s 
e ı ışı ınce: . . . ki: 

Başbakan Alman mühendisle gÖl'ifÜyor _ Mahsus yaptı, ıntikamını bızzat K d b h ber' ış· itince tarif e-
de . ile d ld acakiın• k d' d'" .. d"l - a m u a ı gemı o ur . alaca tır, .. ıye uşun u er.. demiyeceğim kadar heyecanlandı: * Bu mutaleada bulunanlar aldanmı- «Küçüg-ümü kaybettikten sonra en 

Davetlilerin büfede izaz olunduklan d 
yor ut. tikam -!ı..:• • de d" mes'ut günüm bu gündür.• Allah1m, 

sırada, Krup in.şut §irketinin Alman - n aamuMI vam e ıyor . ba- dı So bird b' k di 
yadaki merkezinden gelen telgraf oku - Filhakika 26 mart 1936 da Jan Ste- d!Y.e gır · nra en :re ·en -

B t lgrafta ı::irk t · d f . h . h ed k d - k b- sını toplıyarak: nuyor. u e r e , merasım e anı apıs an en çı ınca ogru a B ~ gecede ne 
h b 1 1 hu~ rmetl t kk" ı . t "d k k d . . c ayım, çocugumun son 
azır u unan arı c, eşe ur e rıs ana gı ere ar eşmın mezarını k d "zt kr-· . .. d' ·z bu 

.selamlıyor. Ve insa edilecek Hu"cum ve .. k . t d' a ar ı ırap çe ıgını gorsey ı:ı;ıı 
~ gorme ıs e ı. · · · h klı b ı d ·· ı · 

Mayen tahtelbahirlerinin, Türk filosun - Faota bunu tahmin ederek daha ev- ~v~cımı. a u ur unuz,c soz erı -
da kıymetli birer takvtye unsuru olma • vel kabristana gidip bir ağacın arka - nı soyledi 

* larını temenni eyliyor. sına saklanmıştı, Jan Stefaniyi görün-
İsmet İnönü, bu telgrafa, teşekkürle ce üzerine kurşun yağdırmaya başla - Paris gazeteleri bu hadiseyi yazar-

mukabele olunmasını emir buyuruyor. dı. Fakat tesadüfen bir mezarcı geçi - larken: 
Ve yurdu demir ağlarla ören demir c- yordu. Yeni dikilmiş bir tahta haç'ı ya- - Fransız payitahtında bir sürü 

lin, yurd sularını demir kalelerle dol - kalıyarak mütearnzın başına indirmek gangster yaşaması, adaleti bir kenara 
durmıya ahdettiği bu tarihi gün, büyük suretile J an Stefaniyi muhakkak bir bırakarak kendi kendilerine kanun yap 
bir neş'e içinde sona eriyor. ölümden kurt.ardı. malan artık tahammül hududunu aş -

Naci SadulZcıh Faota yerde baygın yatıyordu. Po- mıştır, diyorlar. 



• Sayfa 

Memleket Röportajları 

Yamanlar köyü cesur bir 
Türkün çadırından çıktı 

• * * -------------: 
Köye her gelene anlatılan bir hikaye! «Bir gün köyde nereden gel-
diği bilinmiyen bir ltanaTya peyJ11 oldu. Sarı rengi ve güzel ıe.tl~ 
yaln~ köy halkını değil, bütün erkek lruflaTı ltendine meftun ettı . 
Fakat Jifi lıaılm lnı zavallı)'ı parçaladdar. ipe bütün Yamanlar lıö· 

yünü hala mütee..U eden bir cina)'d» 
-----------------

SON POSTA: 

İtfaiyenin 
• • " 

merasımı 

yıldönümü 
parlak oldu 

ftfaiy_ecilerimiz dün stadyomda kasten çıkarılan 
yangınla beraber yüreklerimizdeki müthiş yangın 

korkusunu da bir daha söndürdüler . 
Taksim stadyomu, tarihi bir gün da- l 

ha yaşadı. Geçen festival~e ~.lduğu gi- i 
bı, itfaiyemizin yangın sondunnc tec
rübeleri tekrarlandı . 

Stadyomun dünkü kalabalığı, hiç 
bir spor müsabakasında, hiç bir mera
simde görülmemişti. Tribünler, dühu -
tiye, sahanın ön kısmı tamamen dol -
cluktan başka, kışla damlarına kiremit 
başına bir insan düşüyor, kışla pence
relerinden her birinde en az yarım dü
züne seyirci barınıyordu. Bu büyük te
hacümden, geçen yılki itfaiye hayra -

• nurun çok büyük bi:r muvaffakiyetle 
başarılışı amil olmuş bulunuyordu. 

Yamanlar köyil 

fzmir (Hıımfil)' - Veremle mücade
le cemiyetinin her sene İzmirin Ya
manlar dağı tepesinde kurduğu Ya
manlar kampı, diyebilirim ki bu cemi
yetin en üstün hizmetlerinden biri olu
yor. Hastalığı ilerlememiş veremlileri 
tedavi maksadile açılan ve ilk seneler
de güneş tedavi usullerile yüzlerce 
hastayı kurtaran bu müessese, şimdi 
işle.rinde zayıf düşenleri takviye ediyor. 
Şehir sıcaktan yanıp tutuşurken kamp
ta jilesiz dolaşmak, biİhassa geceleri 
cidden müşkül.. Yamanların gündüzü 
serin sonbahar günleri kadar serttir. 
Meşhur Yamanlar suyu, tabiat dekoru
nu tamamlamaktadır. 

Kampta salahiyettar bir ağızdan öğ
rendiğime göre İzmirde veremin geniş
lememesi için ciddi tedbirlere ihtiyaç 
vardır. Mesela Halkapınar iplik fabri
kasından kampa gelmek üzere müra
caat eden 19 kişinin muayeneleri ya
pılmış, bunların yalnız üçüne müsaade 
edilmiştir. Sebeb hastalık ~langıcı

nın görülmesidir. İplik fabrikalarında 
çalışan amelenin yüzde onu, tütün fab
rikalarında çalışan amelenin vasati 
yüzde on beşini bu ha~talığa mukave
meti noksan olanlar teşkil ediyor· 
muş. Bu itibarla her sene yaz mevsi
minde, büyük şehirlerimizde işç:Jer 
1çin kamplar kurulması düşünülme~{
tedir. 

Kampla Yamanlar köyü arasında 
yürüyerek yarım saatlik hayvan üı~
rinde on dakikalık bir mesafe vardır. 
Yamanlar köyü bu mevsimde bomboş ... 
Bu köyde dinlenilenler o kadar efsane
ye benziyor ki, adına Yamanlar değil, 
efsaneler köyü demek Iazım. 

Rivayete göre köyün bulunduğu ye
re vaktile zengin bir yörük geiip yer
leşmiş, çadır kurmuş, cşkiyalar yöriı
ğiin paralı olduğunu haber alınca, kız
kızan birleşerek çadırını sarmışlar, mü
sademe olmuş, yiğit yörük tek başına 
eşkiya ile mücadele ve merdliğini is
bat etmiş, bu suretle adı büyüğe çık
mış, eşkiya kendisine hürmet göster
miş, adına «Yaman yörüb demişler, 

Adını «Yamanlar dağına> vermişler, 
Yamanlar köyü bu cesur yörüğün çadı
rından çıkmış, tekessür etmiş.. Ilir ya
man yörük, yüz mevcudlu bir köyü 
meydana getirmiş ... 

Bir kuş cinay<'1 i 
Köyün bır de kuş efsan._ · 
Bir gün, nereden geldiği b.ıuımiyen 

bir kanarye rengin kanadlarmı gere
rek köy civarına konmuş. Tarla kuşları 
kanaryeye büyük misafirperverJ;k gös
termişler .. Bilhassa erkek kuşlar, eşle
rini unutarak kanaryenin etrafında 
dönüp dolaşmağa başlamışlar .. Kanar
ye güzel kanadlarile tarla kuşları kö-
yünde kendi halinde bir ihtilal çıkarır
ken güzel sesile bütün erkek kuşları 
kendisine meftun etmiş .. 

Dişi kuşlar kanaryenin güze1liğine 
düşman kesilmişler. Erkeklerinı ayart
tığı için kendisine kin beslem~ler ve 

zavallıyı didikleyip öldürmüşler ... 
Tarla kuşlarının bu cinayeti bir ta

biat faciasını andırmıyor mu? 
Yamanlar köyü 

Yazın bu sıcak günlt:ri.nde Yamanlar 
kö lüsüle konuşmak i~in tam üç gün, at 
üz:rindc köye kadar gittim. Görüşmek 
imkanı olmayınca köy odasinın kapısı~n 
bir kağıt bıraktım. Bir gün sonrası i?ın 
görüşmek fırsatının haz1rlanmasını rıca 

ettim. 
Dün sabah, daha gün açılırken köyde 

idim. Çehresi yanmış bir köy adamile iki 
delikanlıyla görüştüm. Biri köyün muh
tarı, diğerleri köy münevverler~ imi~ ... 
Sade kahvelerimizi köy mektebınde ~ç
tik. Köyün umumi gidişinden bahsett,k. 
Yamanlar münevveri Bay Mehmetli din
ledik: 

c- Bu mevsimde hiç kimseyi köyde 
bulmamanıza belki de hayret ettiniz. 
Şimdi iş mevsimi olduğu için herkes tar
lasındadır. Kışın beş ay isti\'ahat için ya
zın yedi ay çalışıyoruz. 
,Durqıağa, düşünmeğe vaktimiz yok, 

evvelce her iş düşüne düşüne yapılırmış. 
Şimdi düşünmeden çalış1yoruı.• 

Köy delikanlısı durmuştu. Köyünden 
haberler verdi: 

_ Bizim köyün en biiyük hususiyeti, 
çocukların mektebe karşı duydukla.:~ a
lakadır. Kışın en soğul; ve karlı gunle
rinde üç saatlik nıesafodcn köy mckte-
1?ine gelenler vardır. Küçük ço.~ukl~r 
sırf okumak için her şeye tahammul edı
yorlar. K'.öyümüzün bazı noksanları var. 
Yolları tamamlamak ıstiyoruz. Bu kış 
mevsiminde yol seferl:>erlığinı yapacağız. 
Yol bizim canımızdır. Onları tamamlıya-
cağız. 

Kazancımız fena değil.. Şöyle, böyle 
geçinip gidiyoruz. Bizım köy dağlık ara
zide olduğu için kazanç membaları az
dır. Ancak bu topraklar üzerinde aç ka
lındığı görülmemiş ki. 

Köyümüzde ötedenberi ağlar: fazla, 
kız azdır. Bizim köyde kızlar d:ı~a küçük 
yaşta nişan olurlar. Ekseriya kışa doğ
ru, yani mahsul satıldıktan sonra evle
nirler. Bu kış için sekiz gelinimiz vardır. 
Hepsi de sıhhatli insanlar. Hem bizde 
doğum da fazladır. Yüz haneden her yıl 
otuz beş, kırk çocuk alıyoruz. 

Yamanlar köyü kuruıalıbcri köye bel
}. ı ue üç, dört defa dokto~ giTmiştir. Kö
yün havası ve suyu ivi olduğu için dok
tora hiç ihtiyaç hisseditrncmcktcdir. Biz
de vasati yaşama nisbeti 80 dir. Köyü
müıEe yüz beş yaşında ihtiyarlar da var
dır. 

Sonra bizde düğün d!y~ bir şey yok
tur. Nişan küçük yaşta olur. Nikah ve 
di.ığün bir arada olur. İki kurban kesildi 
mi hepsi tamam olur. Biz ayni aileden 
sayılırız. Hepimiz birbirimizi biliriz. 
Yakında köye br radyo alacağız. Her 

ev birer lira verecek, köy bütçesinde de 
biriken 50 liramız var. İnşallah bu kış 
radyo dinliyeceğiz. Radyoda büyükleri
mizin sesini i§iteceğiz.• 

Fakat maalesef, dün, geçen yılki 
muvaffaltiyetin tatlı hatıralarına kapı
lıp da stadyoma koşanların çoğu, ge _ 1 
çen seneki kadar memnun ayrılmadı • 
lar. 

Çünkü kapılara konmuş olan bazı 
asabi memurlara meram anlatmak zor 
Iuğu, bir çok kimselerin neş'elerini, bir 
çok kimselerin de bizzat kendilerini 1 
kaçırıyordu. 

Merasime, saat tam on be~ buçukta, 
istiklfü marşile başlanıldı. 

İstiklal marşını, Vali vekili Şükrünün 
kısa fakat çok özlü hitabesi takip etti. 
Eski yangınların dehşetini, ve asri, mü 
tekamil bir itfaiyenin bir memleket 
halkına bahşettiği gönül huzurunu, o 1 
dehşeti, ve bu emniyeti duyuracak ka-ı 
dar belagatle ifadeleştiren, ve çok al
kışlanan bu söylevden sonra itfaiye ı 
piyadeleri resmi geçide başladılar. 1 

Çok alkışlanan bu resmi geçit biter j 
bitmez, 1718 yılındaki Yeniçeri tulum-ı 
bacılarını, o zamanki orijinal kıyafet-' 
lerile sahada gördük. 

O zamanki tulumbacıları temsil e
denler, yüzlerinin ve kılıklarının mak
yajını çok büyük meharet ve :nuvaffa
kiyetle yapmışlardı. 

Onları, 1869 dan, 1923 e kadar, şeh- 1 re yangın haberi veren kule nöbetçi-, 
leri takip ettiler. 

K ule nöbetçileri de, o devirdeki kı- j 
lıklarm taklidinde ayni derecede mu -ı 
vaffakiyet göstermişlerdi. , 

Biraz sonra, hoparlörün ilan ettiği 1 
bir haber, sade herkesi gü1dürmekle 
kalmadı, hepimize, o mahirane mak • ı , 
yajların sırrını da öğretti: i 
-Şimdi, 1869 dan, 1923 e kadar hal-ı 

ka yangın ha beri veren mahalle bek -
çisini göreceksiniz. 1 

Mahalle bekçisini temsil etmek va-; 
zifesini, değerli san'atkarımtz .Naşid ü- l 
zerine almıştı. · · 

Bundan anlaşılıyordu kı, Naşidin, 
tulumbacı rolüne çıkacak vatandaşla -
rın makyajlarında da hayli hizmeti do-! 

• lfunmuştu. 1 
Naşidin, mahal1e bckçisı kıyafetin- ı 

de, stadyoma çıkışı, herhangı hır kı - ' 
lıkta sahneye çıkmasından farksız bir 
kahkaha ve alkışla karşıland!. 

O, üzerine aldığı vazifeyi başarmak, 
ve sekiz on adımda bir durup: 1 

- Yangın var ... diye bağırarak, mey! 
danda dolaşmak istiyordu. j 

Fakat etrafını çeviren gazete fotog-·
1 rafcıları, ona adım attırmıyorlardı. Bu ı 

vaziyetten bunalan biçare san'atkar bir ı 
aralık: , 1 

- Yahu, dedi, bırakın yakam? ... Bi-1 
raz daha üstüme düşerseniz, sahiden 1 

cyangm var!• diye bağıracağ!m!ı' 
Mahalle bekçisinden sonra, eski ma

halle tulumbacılarını, mahalle tulum-j 
bacılarından sonra askeri nizamiye it- 1 faiyesini, askeri nizamiye itfaiyesinden ı 

itfaiyede il1c isldhat eserleri: Atlı ve arabalı itfaiye 

__. .,,,, __ .. 
ilk itf at ye teşekküıüniin mensupıarı tul.ttm.bat.~Uı~ 

Tulumbacı kavgll8& 

,. 
sonra bahriye itfaiyesini, ve nihayet! . 
1923 yılında, Vali Haydar tarafmdanl Bugmıleü ltfaiyemi01a geçu reMM __ _ _.,J/I' 
kurulan meşhur belediye itfaiyesini 1 cilerimizin demir çenber hareketleri, l,larunızdalri akislenni, ~4-' 
gördük. 

1 
maskeli top oyunları, halat çekme mü-ıki acı hatıralar:inl unuttuı• 

Yani, on ,on beş dakikanın içinde, sabakaları, hortum serme sür'at müsa- kıvrak havalar çalıyordu. ~tll' 
tulumbacılıktan asri itfaiyeciliğe ka - bakaları, ve oyunları, çarşaf, manika Nihayet sıra, günün eD fdSa 
dar uzayan geniş bir tarihi, geçirdiği- ve tel merdiven kullanma usulleri, la beklenen hadisesine ~ ~j)) rll 
miz yangın facialarını bile unutturan kahraman itfaiyecilerimize karşı bes - Stadyomun orta yennd9 . ~ 
canlı, sesli bir film gibi seyrettik. Kur- lediğimiz güvenci, emniyeti ve itimadı .kulube, ve sol ~öşc~in~e~ d9 ~ ~ 
tulduğumuz iptidailiğe güldük, lrnvuş-1 sonsuzlaştırdı. koskoca ahşap bu ev görü.111Y ~ı~ 
tuğumuz tekamülü alkışladık. 1 Gözlerimizin önünde bütün bu can- zinle tutuşturulacak olan bu b(J;J 

Yani hem eğlendik, hem öğrendik, lıı tablolar değişirken, itfaiye bando- küçüğü eski tulwnhaCJI~ 
hem öğündük. Hele, bugünkü itfaiye -tsu, eski tulumbacı naralarınm kulak • (Det>Gtlll 1JJ ııncu. 

~ . 
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Dünkü atletizm müsabakaları 

SOM POS2'.&• 

Yalıın tarihin 
Aydınlanan 
Bir say/ası 

(Ba§t'lTGfı linci aaJlfada) 
ile temasa gelmiş ve Arap istiklali na
mına bir takını taleplerde bulunmuş, 
Osmanlı lınparatorluğuna karşı isyan 
etmek için bazı şartlar ileri sürmüştü. 

En kıymetli atletlerin hastalanmalan Balkan olimpiyat .. Harp esn.asında Parisin Temps - Tan • 

lannln Seçmelen.nden tam fı"k;• 1 " · ldu gazetesi Ingiliilerle Şerif Hüseyin ara-.,. a ınmasına manı o smdaki bu temaslar hakkında ~ if-
Bütün hüsnü niyet ve candan arzula- J şaatta bulunmuştu. Bu üşaatı, mer -

ra rağmen bizde atletizm müsabakaları hum Cemal paşa, hatıratında, Şeril 
ezeli derdi olan alakasızlıktan bir türlü Hüseyinin isyanı kendisi taraf mdan ya 
kurtulamıyacak galiba... pılan haşin muamelelerden ileri geldi-

Geçen hafta Mülayimle İngiliz Kam- ğine dair olan ithamlara cevap vermek 
pelin yaptıklan güreş müsabakasında için kullanmıştır. 
Taksim stadı son senelerin adam alma Son günlerde Suriye ve Irak gazete-
rekorunu kırdı. !erinde neşredilmekte olan baz1 ::nalu-

Koca Yusufların, Adalı Halillerin, mat, bu bahis hakkında, bizce bilhassa 
Kurtdereli ve Kara Ahmetlerin parlak enteresan noktaları da ihtiva eden ye-
zaferlerini dün olduğu gibi bugün de o- ni tafsilatı camidir. Bu tafsilat, Aman-
kuyan, hikayelerini hila zevkle dinliyen da Regdan kasrında D. N. B. :ıJansının 
bir kişi, yüz kişi değil> bütün memleket- mümessilini nezdine kabul etm:S olan E 
tir. mir Abdullah tarafından bu Al~an is-

Memlekete futbol dn cazip geldi, her tihbarat ajansı mümessiline verilmiş-
iki kale arasında meşin top peşinde ko - Dün yen.i bir Tekm- yapanı mciniac& Faik tir. Emir Abdullah, Şerif Hüseyinin 
şanların sayısını saymak hayli güçtür. kofa,.:CCıı oğlu olmak ve o sıralarda Mekked~. 

Yüzme müsabakalarında da gün geç • bir parça ağır alırsa ebette haklıdır. babasının yanında bulunmak itibari! 
tikçe müsabık adedi büyük bir yekun tu- Bir zaman Bekir bizim atlayıcılardan bu hususta en doğru rnalfunat verebi
tuyor. Yüzme havuzlaı·ı adedi arttıkça bu fazla atlamıştı. lecek bir membadır. Bundan başka, E
i§ büyük hız alacak. Nihadın geride bıraktığı atletleri bu- mir Abdullah, o zamandanberi nez • 

Fakat talihsiz atletizm hi~ te bu vazi - rada sayabilmek benim için çok kolaydır. dinde hıfzettiği vesikaların klişelerini 
Jette değil. Beynelmilel deıecelerden uzak kal • de Alman istihbarat mümessiline gös -

Dün Kadıköyde yapılan müsabakalar dıkça bizde bu sporun alaka uyandırma- termiştir. Bu vesikalar yedi parçadan 
bana büsbütün ümıtsizlik verdi. Yirmi sı, seyirci bulması imkanı güçtür. ibarettir. 
gün sonra Bükr~şte sek:zinct defa ta • Nitekim her gün bir parç:ı daha yal • Birincisi Şeri~ Hüseyin tarafınd:ın 
lihlerini deniyecc!>: olan Türk atletleri nızlık içinde müsabaka yapıyoruz. 191.. senesinde Ingiltere hükıimeüne 
halktan, görecekler~ le~vik ve alkış neti- Dün yapılan müsabakalar yirmi gün gönderilen bir mektuptur ki bunda, A
cesidir ki bir parça daha iyi ve güzel ko- sonra Bükreşte yapıhcn!< Balkan oyun- ra bistanın tabii hudutları dahilinde is
§acak, yeni bir gayret ve hızla atlıyacak 1arile çok sıkı fıkı alakalı idi. tiklal talep edilmektedir. Tabii hudut 
ve atacaklardır. Fakat rahatsızlığı dolayısile kosmasını diye zikredilen şey de, Mersin ve Ada-

Atlctizm hareketlerimizin sessizliği, seyredemediğimiz değerli atlet Rıza~ nayı içine alan ve takriben bugünkü 
durgunluğu halkın alakasızlığı He sıkı Maksutla, hiç değilse en yüksek dere • Türk - Irak hududunu takip eden hat· 
bir surette alakadar olmakla beraber cesini umduğumuz ciritçi Ras!min' elın- tın cenubundaki bütün memleketler • 
bunda biz atletlere de isabet eden hata- den sakat olması bize dünkü müsabaka- dir. Bu arada yalnız Aden istisna edil· 

S.yf• 11 

M8nevra sahasında 
J3ugün motörlü ağır topçu alaylarımıza 

sancak verme töreni yapılacak 

lar yok değildir. larda umumi bir fikir vermiş olmadı. miştir. . 
Sarfedilen emek ve gösterilen alaka Muntazam bir :;uıett? terakkisile üze- Bu mektuba Ingiltere bir hayli za- 0 "' .__ ~ _,,,,. 

nisbetinde biz de iş-göremiyoruz. rinde hiç münakasa edilmiyecek maniacı man cevap vermemiş, ancak 91 5 mayı- ltak wken heyetl Hayla1'p"la ~· ......... 
Dünkü müsabaka :ann yüz metre fi - F~iğ~n hemen hemen tek başına bize ye· sın da, teklifin w ~.ün~si~ .bi~· zamanda (BaJtm'fıfı ı iıw:i mvfclda) ı zi, dün akşam :erap~las. o~de İstal'M 

nalinde daha düne kadar ayağında fut • nı bır rekor hediye etme~: de aşağı yu- tetkık edılecegını bıldırmıştır .. C~v~p Artık büyük manevranın arifesinde • bul matbuat mumessıllennı kabul etmSt 
bol pabucu taşım\Ş, kim bilir belk: de hi- karı beklendiği ıçin bıze tabii gel-ii. Sır Macmahon tarafından verılmıştır. . Gerek kırmızı gerek mavi tarafa ve şu beyanatta bulunmuştur: ' 
la maçlann hatıraSl olarak bacakları ya- . D~nkü sür'at yarışları ümit verici de- Bu .~c~:ap .. iki~ci vesikayı teşki~ edi!.or. ~~sup muhtelif kıt'alar gece ve gün • - On seneden faz~.a ~ir müd~et İstan
ra, bere içinde bulunan :futbr,lcu l\1e1ilı, ğ~ldır. Bayrak yarışiarınd<l yanyan::ı di- . U~u~cu bır. me~tup~a Şerıf Huse- düz yürüyüşleri ne kendi sahalarında bulda bulundum. Turkıyc ~nım vata. 
100 metre hareket hattına oturdu, seri • zılecek takımın ne ayal' bir koşu yapa • ~ın, Ingıltcr~yı sarıh bır cevap verme- to lanJl\lya başladtlar. Bugün burada bu- nımdır. Ben bu vatanın evladıyım. Bec 
ainde 11.4 ile birinci geldi. cağı.?ı ~.ugün göreceğiz. ge da~vet edıyo~. Bu mektubun tarihi lu~an motörlü ağ'r topçu alaylanmıza kir Sıtkı Paşa benim kardeşim, arkada· 

Biraz sonra eline geçirdiği ciridı 52 Dunku dereceleri bildiriyorum: 9 e~.ıu_~ 1?. 1 S dır. sancak töreni yapı~acak, bunu müteakıp şım idi. Büyük şahsiyetlerin bir çok dost-
metreye saplıyarak birinci oldu. 100 - Vedad ı ı.ı, 8~ _ Galip 2.3.5, Uçuncu me~tub.una cevabın gecik- te gerek mavi ve gerek kırmızı tarafların ları olduğu gibi, çok da düşmanları olur1 

Nihayet 100 metre finalind'.? peşinde 5000 - Artin 16.46.7, ı:ıo mania _ F:ıik ~.ek~~ ~~m~sı uzerıne Şerif Hüseyin kumanda heyetleri kendı karargahlarına Müessif cinayetin tahkikatı henüz de " 
dört sür'atçiyi bırakarak ikinci oldu. 15.6. (rekor), Uzun - Faik 6.40, Cirit _ dor~unc~ bır mektup d~?a yazarak ilk hareket edeceklerdlr. vam etmektedir. Fakat, kanaatime göre 
Şimdi bunu gören, gönnes~ de duyan Melıh 56, Gülle - Salahaddin 11.52. tekliflerınden bazı tenzılat yapıyor. Bu bu hadise ferdi bir garnzin neticesidir. 

h 
Manevra kumandanı bırinci ordu mü· 

alk bu işle alaka göstermekte kendini Ömer Bcsır>ı da Berut ve civarında hususi menfaat- Katil, hizmeti askeriyede bulunan biı 
_ _______.... ..... .......__... !eri bulunan Fransanın bu tetkiklerini fettişi orgeneral Fahreddin Altaydır. neferdir. 

Bugünkü 
Güreşler 
Cenubi Afrika şampiyonu Vandervald

Je Mülayim pehlivan, ve K:ınada şam -
Piyonu Kampelle Tekirdağlı Hüseyin 
Pehlivan nihayet bugiin saat 17 de Tak
Siın stadyomunda karşı'.aşRcak~ardır. 

Vandervaldin, Amenkan usulü ser -
best güreşmek için ızııı ,istcd;ğini, ve ring 
iplerinin biraz daha kalınlaştırılarak 
gerginleştirilmesinı talep ettiğini dünk\i 
nüshamızda yazmıştık. 

Dün öğrendiğimize göre, İngiliz p('h
livanınm bu iki arzusu da yerme getiril
nıiştir. Ve onun i~1ediği gibi br ringde, 
istediği şekilde güreşmesi temin edılmiş
tir. 

Vandervald: 
- Bu şartlar yerine getirilirse, Müla

Yim pehlivanı yenmemekl=ğim muMc -
ıneı değildir! demişti. 

Mülayim ise, bu söz.e bermutat du -
dak bükmekle iktifa etm'ş~L 

Bu vaziyetten anlaşılmaktaciır k: ay
ni iddiayla ortaya çıka:ı ikı pehlivanı:ı 
da bir mağlubiyete gö.:.terilebilecek tek 
bahaneleri kalm:;mıştır. 

Bu itibarladır !:i, iki taraf ta, büyük 
bir mahcubiyetten kurtulmak iç n, ol •.n
ca kuvvetlerini harcıyacakla:-ôır. 

Yalnız, Vanderval:.i: 

- İşittiğime göre, buradaki ~eyirciler, 
Pehlivanlarının canını biraz yakacak o • 
lan ecnebilere hoş muamele etmezlermiş! 
kabılinden garip bir mütaleada bulun • 
ınuştur. 

Biz eminiz ki, halk?mız, İngiliz pehli
vanının bu yersiz idı.Hasım, utandırıcı bir 
tekzibe uğrataca'k kadar mutedil davra -
nacaktır. s. T. 

Dahiliye ve Maarif vekilleri 
Ankara, 14 (Hususi) - Dahiliye ve 

ldaarif Vekllleri bugünkü trenle İstan
buıa hareket etmişlerdir. 

1 
D •• k •• .. kabul ve tasdika amade olduğunu be- Başhakem korgeneral Salih Omurtaktır. Trakyada yapılacak olan manevralara un u guzme Kır""''Zı tarafın kumandanı korgeneral yan ediyor. ••u gelince şunu söylemek isterim ki Türk 
Müsabaka/arı Mühim olan beşinci vesikadır k: bu Nafiz, mavi taraf kumandanı korgeneral milleti askerdir. Daha Osmanlı devleti 

İstanbul su spılrlan a,ianlı~t tarafın -
dan festival müna:ıebetıle tertip edilen 
yüzme yarışları fün Anadoluhısarı ıle 

Galatasarayın Bebek klübii arasında ya
pıldı. 

Müsabakaların büyük bir intlzam ve 
dikkatle hazırlandığı görülüyordu. 

Müsabakalara Galatasaraydan .23, Bey
kozdan 16, Fenerbahçeden bir, Beşiktaş
tan bir, Güneşten 2, Kocaelinden bir, 
Ortaköyden • ve klüpler h:ır!cinde 

serbest olarak ta be' yüzücü iştirak et -
miştir. 

55 yüzücünün Anado!uhısarından hep 
birden denize atlayışı memleketimizde 

ender görülür bir müsabaka zevk ve he
yecanı içinde başlamış ve kulaç kulaça 
birbirini kovalıyan yüzücülerimizin hep
si müsabakayı bitirmcğe muvaffak ol
muşlardır. 

100 metreden itibaren uzun mesafe -
lere kadar yüzme müsabakalarmm kah
ramanı olan Galata;;araylı Halil dünkü 
müsabakalarda kendini nefes n~fose ta
kip eden kardeşi Mahmutla çekişmiş ve 
bir avuç fark sayesine·~ Mahmudu mağ
llıp etmeğe muvaffak olrr.uştur. Müsa • 
bakanın en şayanı dikkat hususıyeti hiç 
şüphe yok ki Anadolulıisarı ile Bebek a
rasındaki Boğazı geçme yarışında Gala
tasaraylı iki kız yüıücimün bulunması 

idi. 
55 yüzücü arasında Semahat, yirmi al

tıncı, Handan otuz yedıncı oldular. Müsa
baka sonunda Gaıatasaraydan Halil bu 
mesafeyi 20,30 dakikada yüzerek bırincı, 
Galatasaraydan Mahmut 20,30.4 daki -
kada yüzerek ikinci, Beykozdan İsmaH 
20,55 dakikada üçüncü, Galatasaraydan 
Orhan dördüncü, :Seykozdau Bülent be-
şinci geldiler. . 

Müsabakalardan sonra belediye Be • 
bek bahçesinde yüıücülere bir çay :ziya
feti vermiş, galiplere mükafatları eski 

da İngilterenin Şerif Hüseyin tarafın- Sabit Noyondur. teşekkül etmeden, Türk millctı Asya ve 
dan serdedilen şartları kabul cLtiğıne Birinci ordu miliettışl\ği karargahı bu- Avrupada askeri büyük seferler yapmın 
dair bulunuyor. Ancak, İngiltere bu gün gelecektir. Manevray~ iştirak ede • şan, şeref ve zaferler kazanmıştır. '!'ürk 
cevabında Mersin, Adana ve İskende • cek tayyarelerimh gelmiş ve şehrin Ü • milleti askerlikte daima mümtaz bir mP.. 
run Sancağile Hams ve Hama şehirle- zerinde uçuşlar yapmışlardır. let olmuştur. 
rinin garbında bulunan nahiyelerın A- Vekiller celiyor Hiç şüphe yok k;, manevralardan çok 
rap hududu haricinde bırakılması şar- Ordu manevra5ın:ı Vekiller Heyeti de istüade edeceğiz. Manevraları idare e • 
tını ileri sürüyor ve Şerif Hüseyin de davetli olduklarından Ankarada bulunan denler Büyük Atatürkün nezareti altın.: 
bu şartları kabul ediyor. vekillerimiz bugün ve yarın lstanbula ge- da çok yükselmiş kıymetli şahsiyetlerdir. 

Bu vesika 24 ikinciteşrin 915 tari- Ieceklerdir. Başvekil General İsmet lnö- Atatürkten ve amirler nden ilham alan 
hini taşıyor. nü de Manevra ve geçit resmini takip kahraman Türk ordu~unu bu vesile ile 

Altıncı vesika Fransa ve İngiltere etmek üzere Saraya gideceklerdir. yakından takdir edebıleceğimizden dola• 
tarafından 91 7 birinciteşrin\nde Emir Irak hey'eti teJırimizde yı çok memnun ve b:ıhtiyarım.> 
Hüseyine verilmiş olan ve bu yukarı- Kahraman ordumuzu=ı Trakya manev- Efgan hey'eti 
daki hudut dahilinde Arap devletinin ralannda hazır bulunacak olan dost ve Efgan heyeti de bugiin şehrimizde bu, 
istiklalini teyid eden bir mektuptur. müttefik erkanıharbiye heyetlerinden lunacaktır. 

Yedincisine gelince, bu 8 Şubat 918 !rak heyeti, dün akşam Toros ekspresilc 
de bu defa yalnız Britanya hükfuneti şehrimize vasıl olrnuştur. 
tarafından ayni mevzuu bir kere daha İrak erkanıharbiyı:.? reis vekilı general 
teyid etmek üzere verilmiş olan bir Hüseyin Fevzinin başkanlığı altında bu
mektuptur. lunan üç kişiden mürekkep heyet, Türk 

Okuyucularımız bu suretle iki şey ve 1rak bayraklaıı ile süslenmiş olan 
göımüş oluyorlar: Haydarpaşa. istasyonunda Mareşalımız 

İtilaf devletlerinin en dar zamanla- namına korgeneral Asım Gündüz. !stan
rında kabul ettikleri şartlara göre A • bul mevki komutıın ve~ilı korgener:ıl 
raplık hududu Hanıs ve Hama'nın gar- Cemil Cahil Toydemir, tümgeneral Vcy
bındaki nahiyeleri bile hariçte bırakı • sel Ünivar, tuğgener.ıl Ihsan Ilgaz, Ha
yor. İskenderun davasının son müna - riciye Vekaleti protokol müdür muavi
kaşası arasında bu vesikalar meydan • ni Kudret ile İrak elçisi B. Naci Şcv}:et, 
da olsaydı çok işe yarardı. başkonsolos B. Kam~! Elgcylfıni, Efgan 

Dikkat edilecek ikinci nokta da şu- sefareti maslahatgüzarı tarahndan kar
dur: Emir Hüseyin büyük vaidlen ha- şılanrnıştır. 
vi mektubu cebine koymuş, \)ndan son- Korgeneral Asıın Gündüz istikbal lıe-
ra da ölüp gitmiştir. yetini general Hi'ısey~ Fevziye takdım 

Arabistanın istiklal dediği şeyin bi- ettikten sonra, askeri bando Türk ve 
lfıhare ne şekil almış olduğunu biz de 1rak milli marşlannı çalmıştır. Müte • 
görüyoruz, Araplar da görüyorlar, a - akiben, askeri ihtiram lot'ası teftış e • 
lem de görüyor!.. dilmiştir. Yüksek misüirlerlmiz bilaha ---············-·················---· .. -... ·--
İç İşleri Bakanı Bay Cemil tarafından 
dağıtılmıştır. Bugün de Bebek ile Moda 
arasındaki mukavemet yarışı yapılacak
tır. 

Musa.baka saat on birde Galatasaray 
denizcilik klübünden başlıyacak, Moda 
iskelesinde bitecektir. 

re kendilerine tahsis edilen motörlcrlc 
Tophane rıhtımına çıkarak doğruca Pe
rapalas oteline inmişlerdir. 
Kısa bir müddet sonra Hariciye Veki

li Rüştü Aras da Perapalasa gelmiştir. 
Dost ve kardeş İrakm kıymetlı erk:inı

barbiye reis vekili general Hüseyin 1'"'ev-

Abideye çelenk 
Şehrimizde bulunan Yumm askeri h~ 

yeti tarafından 'lün başta general Papa
gos olduğu halde merasimle Cumhuriyet 
abidesine muazzam bir çelenk konul ~ 
muştur. 

ı 

Eminönü Halkavi nin tertip ettiğ 
güreşler 

Emlnonü Halkevinden: 
ı - Evimiz tarafından her yıl tertip e .. 

dilecek olan (Türkiye serbest ;;ilr~ şampl .. 
yonluğu) müsabakalan bu sens 11/EylfU/93' 
cumartesi ve 12/Eylül/937 pazar günleri Tat,. 
s!m stadyomunda yapılacaktır. 

2 - Baş pehlfvanlık mükA.fatı (250), ikin• 
clye (100), üçüncü (50) ve başaltına ela (100~ 
liradır. Aynca başaltı 1kincl.Slne (50) ve G
çlincüsüne (25) lira. yol masrafı verllecek • 
Ur. 

3 - Bu müsabakalara 1ştlrak edecek peb
livanalrımızm hergün Cağal~unda HalkeTI 
binasında bulundurulacak memura mi'ı,.a • 
caatıa şeraiti öğrenmeleri ve kayttlnrını ya:P
tırmaları ilin olunur. 

Bir cürmü meşhut 
Abbas ve İlyas ismin".ie iki kişi Bristol 

ve Osmaniye otcllE'J"i müsteciri Ömoeı 
Lı.itfiyi ölümle tehdit ederek 800 lira pan 
alırlarken cürmü meşhut halinde yak• 
lanmışlardır. 
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._F_ot_oo_ra_f _ta_hli_ll_eri_I 
iş bulmak ve iş tutunmak 

lj RADVOjl 

arzu1an 

una bilir. 

* Neş'e ve nikbinlik 
Kantarcılarda Şcref isimli okuyucu

muz soruyor: 
- Zengin olacak mıyım? 

• Tip, bir tüccarı 

andırıyor. İşinde 
havai ve derbeder 
değil; yalnız neşe

li ve nikbin olma-

sı lazım gelm ekt€
dir. İhtirasını iti· 

dale sevketmeklc 
asıl kalp zengfhli

ğini elde etmiş o
labilir. 

* Zenginlig;n derecesi 

Şekli ve manzarası değişen 
işlerde muvaffakiyet 

Beşiktaşta S. Çelmenin suali şudur: 

- lşimde muvaffak olacak mıyım? 

BugünkU program 
15 Atustos 1937 Pa:ıar 

t&TAKBUL 

Öfle neıriyatı: 

Yeknesak VP. 12.30: PHik.la Türk musikisi, lll.50: Hava-
mahdud işlere peR dls, 13,00: Beyoğlu Halkevl gösterit kolu ta. 

* 

bağlanamaz. Ça

buk sıkılır ve bı

kar, şekU ve man

zarası değişen iş· 

lerde daha çok 

muvaffak olur. 

Para kazandıracak işler peşinde 
dolaşmak lazımdır 

Ankaradan Ahmed imzalı okuyucumuz 

soruyor: 

- Zengin olacak mıyım? 
Umumi vaziye

tinde paraiı .adam
lara mahsus bir 
tutumlulu~ var. 

Zenginliği tesadiif
lerden bekhyorsa 
bu, piyango ne. .. 

vinden bir şeydfr. 

Yoksa para kaz!ln
dıracak ışler pe· 
şinde dolaşması 
Jazımdır. 

* 
Metın ve girgin olmak lazımdır 

rafından bir temsil. 

Aqaa neşriyatı: 

18,30: Pliikla dans musildsI, 20: Müzeyyen 
ve arkadaşları tarafından Türk musiklsl ve 
halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tarafından, 
Arapça söylev, .20,45: Muza!!er ve arkadaşları 
tarafından Türk musik.lsi ve halk şarkıları, 

I ~ 
(Sant ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans 
ve borsa haberler!, 22,30: Plakla sololar, ope
ra ve operet parçaları. 

~ ..................... ..... 
ıstanbul Borsası kapanıf 

Hatları 14-8 - 1937 

Londra 
:N'eY-York 
Parla 
MUlno 
Brüksel 
AUna 
Cenent 
Sofya 

. Amııterdan:ı 
Prag 
l/lyana 
Madrid 
Berlln 
Vıı.rşo'fa 

l3udapefte 
Hukref 
Belgrad 

ÇEKLER 

·"·"" Açılı~ Kap!l:ıq 
631 .<!J t31.0) 
~.7888 0,7892 

:n.oss 2J.oss 
ıs.1u ıs.wı 

4.6!155 4.6935 
86.6)35 E6.6J8S 

1 
3,44 3,44 

63.3914 63.3914 
1.43) 2 1.4332 

22.6418 2l,64J8 
4.179.) 4.179J 

13.7084 13.7JM 
1.9643 1.9643 
4.179J 4.179J 
4. 4. 

1C6 4975 1C6 4975 
M. 39 ~.39 

Trakyada fenni kovanlar 
Edirne (Hususi> - Traleyarun her tarafı-ı _____ , ___ ..._, _______ _ 

ria yayılan !enni an kovanlan köylünün bu Sındırğı 
j şubede de yeniliğe doğru büyüt hatvelerle 
Uerlemeslnl temin etmekte, 1er, yer umumi Tütün rekoltesi 
müfettlşllğln ve vllAyeUerliı ç.alıftırmaltta ol-
dukları arıcılık usta ve utmanlan fenni 1J1 
l:Ôylümuze öğretmekte ve bu sayede Trnk-

1 
yanın müsteld köylüsü :fennt :tovanıarıa an-

1 
eıhktaki bllgUerlnl artırmaktadırlar • 

Trakya umumi müfettişliğinin ve bölge va-
lilerinin bu hususta çalışmalan netlcesl bir 

1 
k&ç sene sonra Trakyaya tabiatın feyizlerin- . 
den hiç bir masrafı istilzam etmeden fayda 

J veren arıcılıktan yüksek kazançlar temin e-
dilmiş olacaktır. On yıl lçinde 15 bin kovan 
çıkarılacaktır. 

Adanada çeltik ekimi 
1zmit okuyucularımızdan Sadullahın 

sorusu da şudur: 
Maraştan Bekir isimli okuyucumuzun 

ola· suali de şudur: - Zengin 
cak mıyım? 1 

Yokohama 
Moskova 
Stoltholm 

2.1225 ~.nıs 
20. -135 20 435 
3.lı738 3.0738 

Adana <Hususi> - Bu sene vUAyetlmlz da
hlllnde 3039 numaralı çeltik kanunu ve ta- ı 
llmatnamesl hükümleri dahlllnde kesik su
lama ve daimi sulama usulleri Ue 11000 de- ı 

1 kara yakın çeltik ek.llmiştlr. Halen mezru
' atın tenebbüt kuvveti çok iyidir. Mah.cıuınn 
bcrekeUI olacağı tahmin edilmektedir. 

Sındırgı (Hususi) - Kaza cahınnde ekilen 
tütünlerin tarlalarda tahmin Te tabrlrine 
başlanmıştır. Bu seneki reltolteriln bir mil
yon kiloyu geçeceği - tahmin edilmekte -
dir. Bu yılki tütünler çok nefistir. İnhisar 
idaresi ve tütün alıcı kumpanyalar tetkikle
re başlamışlardır. Bilhassa birkaç kumpan
ya mühim miktarda mübayaatta bulunacak
tır. Şimdiden tarlalarda tahminlere ba§Ja
nılmıştır. Resimde tarlada tahmin ıapan 
eksperler görülmektedir. 

. * 

Zenginliğınin 

derecesini tayin 

mümkün değilse 

de her halde em· 
6aline güre paralı 

bir adam yolunu 
tutmuş sayılabi· 
lir. 

His ve hayallere fazla yer 
verilmemesi gerekir 

1stanbııl okuyuculanmızdan Sedad 

Yeşilserap soru

yor: 

. - Sevilecek mi
yim? 

Tahsil çağındıı 

olan bir genciu 

his ve hayallerine 
fazla yer verme

si caiz değildir. 

- Zengin olacak mıyım? 
Bazaıı muvafüı. 

kiyet malzemesi 
hep bir araya ge
lir de gene matlup 
hasıl olmaz. Daha 
metin ve girgin 
olmak, intizam 
kayıdla nna riaye
ti kadar medeni 
cesaretlerini art
tırmak icab eder. 
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· Çukurovamn zahire rekoltesi 
Adana (Hususi> - ŞehJ1mlz Ticaret O -

dn.sı Çukurova 1937 'Zahire rekoltesine ait 
tahmin raporunu neşrctmlştli. Bu rapora 
göre bu yıl 3586 ton çavdar, 2282 ton mısır, 
8280 ton darı, 11.870 ton pirinç, 9 ton börül
ce, 14 ton bezelye, 280 ton Bakla, 2000 ton 

t-Jasulye, ıoo ton mercimek, 733 ton nohut, 
3354 ton patates, 5 ton keten, 726 ton yer 

1 r!Stığı, 2 ton ay çiçe~i. 2395 ton soğan, 417 
ton sarmısak istlhsal edilecektir. Raporda 
gösterllen pirinç · ve yer fıstığından maada
sı knt'idlr. 

Safranboluda cumhuriyet 
buğdayı tecrübesi 

Safranbolu - Bu havali toprakları en 
çok bire beş buğday mahsulü vermek
tedir. Bu sene bir çiftçi Adapazarından 
aldığı cümhuriyet buğdayını ekerek bi
re on mahsul almıştır. Tecrübesinde ge
Jecek sene bunun bir misli daha artacağı 
anlaşılmıştır. 

Kuraklık MalkarAya zarar verdi 
Malkara (Hususi) - Üç gündenberi 

fasılalı olarak yağmurJar yağmağa baş· 
lamıştır. Kuraklık dolayıs:ıe ka7.ada ü
züm ve mısır mahsulatı kamilen mah· 
volmuştur. Buğday, arpa, yulaf, kuş ye
mi mahsulatı bir derece iyidir. 

Cihanbeylide su tetkikleri 
Cihanbeyli, (Hususi) - Cihanbeyli'de 

obruklar üzerinde tetkikler yapan su iş· 
leri mühendisi J eoloğ doktor H. Domer 
ve arkadaşları Konyay:ı dönmüılerdir. 

J eoloğ tetkiklerinin neticesini bir rapor· 
la vilayete bildirecektir. 

" Son Posta • nın edebi tefrikası 2 durmadan boynuna sarılıp seni öpe- tanberi beraber büyüdüğümtiz için iki kelimeden ibaret kalıyor. Bir gün 
mem, hep sana yaltaklananıam. diyor, gözlerinin rengini iyice hatırlıyorum,] takıldı: 
bunu Gönülle Sevim benim yerime ya- aydınlık gözlerinin .. bakışı gıllıgışsız; cEski zamanda senin kadar kızlara 
pıyorlar. insana dürüst ve doğru bakıyor. uzun evde kalmış kız» derlerdi dedi. Ben de 

Bu sözü Gönülden fazla bana; çünkü kirpikleri, göz kapaklarının üstüne doğ- biraz açıldım: cNe yapayım, ben sev
ben mütemadiyen ya anneme sokulu- ru kıvrılıyor, gölgeliyor. Benim de öy- meden, sevilmeden evlenmeği kabul e
rum, ya Bayan Hayriyeyi öperım, ya le kirpiklerim olsun isterdim. demiyorum» dedim. Güldü. Eğer her
ablamın boynuna sarılının. Çocukluğumda annem ne zaman kes benim fikrimde olsaymış, nikah 

Yazan: Bir genç kızın, ötekine berikine sev- Mazlumu görse: memurlar.mm elleri böğürlerinde ka-
gisini bu kadar meydana koyması bel- - Oğlan, kirpiklerinin birazını Zey- lırmış, nikah memurluklarında sl.nek 

DUnkU kıs mm hulasası çoktan başını alıp kaçar, sahibine: ki de yeni moda değildir, ama ben bu- nebe verseydin biraz olsun güzelleşirdi, avlanırmış ... 
cEvladlarını Allah bağışlasın, ben-

Hatıralannı defterinden okuduğumuz na kulak asmıyorum, Hayriye teyzemi derdi. Gönül omuz silkti: 
k bı d b h d k - den bu kadar» deyip savuşurdu. a· ka 

genç ız a asın an a se ere soze bol bol ,istediğim zaman boyuna öpü- Ne o bunu yapabildi, ne de ben gü- cSevim evde kalmaz, de ı:, Imaz 
başlıyor. İki kız kardeş birbirlerine hiç O, bizimle uğraşıyor. Bunun sebebi 11 . ama her kısmet bekliyen gı'bi biraz geç 
benzemiyorlar. Abla çok güzel, küçük de, oğluna kafası pek uymadığı için. yorum. ze eştım. 
kardeş bir komşu kadının t:lbirlle çir- Mazlum ne de olsa erkek anasının her Burada, gene bir parantez nçacağı.-n. Kemikli uzun burnu, yayvan(!a ka- ve biraz da güç evlenir .. » 
kin değil amma, ablası kadar göz lta - ded ··· . k b 1 t . h' k d' Ablam kafasını kesseler kırk yıllık ana lın dudakları, sert çenesile, Mazlum Bu sözü hoşuma gitmedi fakat belli 

iş , . u~ 1 ıgını a u e mıyor, er şeye en ı- . . . .. . t d" 8 d 'lk · n1 la ""·l a-maştırmıyor. Ablası d i pars, .tur,; .. - dostumuza teyze demez. Akrabası ol- uzun kıvırcık kırpıklı aydınlık gozlen- e me ım. ev a ı ınsa ar ~ am 
se hanım hanımcık. Birisi sathi, ötekl ne göre bir hüküm verişi var... · k d ı - d ·raa · · 'd · d "B · d g· · beklemem ne-

B rnıyanlara hala, teyze veya amca, ı.layı .nın a ın ıgı an ıran ı esını gı erı- ı mı r enım ?e s.e. v ı .. Yı . içli ... Huylan birbirine bütün bütün enim de havsalam bunu almıyor: d b 1 ç k b k et de-
zıd. Küçük kardeş ablasını seviyor, Neden erkeklerle kadınlar arasında ö- demek bayağılıkmış, bunu mahalle klz- yor, güzel erkek, tam erkek ol~yo~. • ~n a es. o. sun .. un u en ısın ı _ 
amma ablanın onu sevmediği mu - rüş ve duyuş farkı olsun? .•• Bir erkefle ları söylermiş ... Ben ne mahalle kızı- Tanıdığım erkeklerin en degerlısi. g~~· s.evgı~ı b~klıyorum. .!'l~zlumla Go-
hakkak... b' k .. t lt d yım ne de bayagı· yım ama annemin Annesinin: nul ıstedıklerı kadar gulsun1er, onlar 

ır ız çocugu aynı ça 1 a ın a, .1ynı ' ' . - • . d b . b kl d'•• . .. l" la bu-
' Bunu geçen gün oğlum Mazlfun k' l · da b"' ··t · ·· çocukluk arkadaşına da Bavan Hayrı- cBenim oglum Iakayddır-> demesı- a enım e e ıgımı goz uyor r, 
söyledi... Belki bilmezsin, og·ıum gu"ç .. ~ms~erı~ Jan; luy~ unuz, aynı ye diye seslenemiyorum teyze cliyo- nin ne olduğunu anlıyorum Mazlumun nun çoktan farkındayım ... 

ogre en er en ers asın ar, ~ynı mu- ' .. .. "k kl d b" .. k b·. ··ık·· .. Bir arada kah sevişerek kah dövü-
beğenir. hitte yetişsinler; olgunluk çağma var- rum. gozu yu se er e, uyu ır u u go- .. .. ' . . . ' . r ı 

Annem yeryüzünden elini eteğini dıklan zaman duygu ve düşünüşleri Gelelim gene Mazluma, onun hak- rüyor ve maksadına erişmek azmile ş:r~k buyuyenlcrın bırbırlerın~I ş. 
çektikten sonra biz Bayan Hayriycnin başka başka olacaktır. Nasıl, ki Maz- kındaki düşüncelerimi de yazacağım. çalışıyor. Mazlumun yerinde, Mazlum gızlı tarafları ka.l~ıy?r: B~~ de zonu 

1. k ld k B' · ı · B b .. k d d" ·· a··kı · · k g'b' b' k k ım · t d' mu avucumun ıçı gıbı bılıyorum. e ıne a ı . ızım e o ugraşıyor, o ö- lumla Bayan Hayriyenin arasında dag· _ en ugune a ar uşun u erım1, a - ı ı ır er e o asını ıs er ını. . . . 'k h y· 
... t · ı · · ı d · d'kl · · d' ç 1 k yedı yaşımı bıtırdı ten sonra ona a gu verıyor, o azar ıyor, o gezdırıyor. Jar kadar fark var. Acaba babası sağ ım an geçır ı erımı sonuna er ırme- a ışına tan zevk duyuyor, sporu se-

1 
• b 

1 
d d G" ül aşık 

Bayan Hayriye her zaman güler yüzlü- olsaydı, onunla da bu derece ayn dim, ama söylemek bahsinde. Mademki viyor, benim de ona muhabbetim var. r: ov m~ga 
1
';1 a ım, 0 a on e 

dür, öfkelen~i~. ~?man bile dudaklan- düşecek miydi? .. Ya biz? ... Ablamla bu~ün.~~zı:nağa ba~ladım, her aklımdan Mazfum da beni seviyor mu? Zanne~ 0 aga oyu u. * 
nın ucundakı gulumseme kıvrımı kay- ben... gcçırdıgımı yazacagım. .ınern; benden nefret etmiyor ama, alı- B d 

1 
k . tab'i hi bir 

bolmaz, bizimle beraber gezmekten şe- Asümanın boşluğunu incelemek ka- Mazlumu görünce bir an şaşalıyo- cı gözile de bakmıyor. Ne diye baksın? · un k~ şaşı aca ' gayrı ı ç 
ref duyar. v . • dar güç iş b.u .. '. Mazluma g~Ieyim. ru~. Bu şaşalamamd~ .. t~~:~i~den tı.r: Onun ~'.a~ında .~~. s.ıf~d~~ b~ş~a. ?ı~ şe~~o c~i a ıma bastığım gün yıJdÖ-

cBen erkek degıl, kız evlad anası ol- Mazlum yırmı beş yaşını bıtirdi. Her- ııagına kadar dış gorunuşunun tesırı şey degilım, çunku ıkımızın oılgısmı .. .. y .. kytlş dk B . bır' elbi-
1 · · · d d K d • k · · · 1. . . . k k 1 1 be . IA numumu u a ı . ana yem ma ı ımışım» er urur. a ıncagızın es onun ıçın csecıye ı genç• diyor. Ba- var. Boyu uzun, omuzları genış, belı terazıye oyaca o sa ar nırn ına u- t 

1 
A d d yu-zü· 

b' · 1 b b · a l t v f H · · b · - • . .. . • . . k d kl .. t ık se yap ı ar. nnem pu rasın an 
ı ız~h e berader gkezıp1 o kaş ıgı mesah e- ydan daynyd~ ısed.~ .':11:.m oglMum soguk ınce, unıformasıkada Allah Kısvesı _?ilıi mat:mı1 o

1
y u darı kgodi~· epeye

1 
ç ar. me sürdü, saçlarımı kıvırttılar. Salona 

en esa e ece o ursa , en meş ur a anı ır» ıye ovunuyor. azlumsa, duruyor, ona o dar yakısıyor. Guzel Benım e a ay e ece ye onun a uzun · . d'... h k bo ma sarı· 
t .. .. k t k h k · · b .. .. ·• d d - k k b .. - - • .. k kt k' . gır ıgım zaman er es ynu mo orun mu avcme re orunu mu a - annesının u sozunu uy ugu zaman: .er e ; ence yeryuzunun en guzel er- uzun onuşma an çe ınıyorum. ) .. t'" A d .. lleşmiş• di· 

kak kırmıştır. Onun yerinde kim olsa «Anneciğim, diye yalvanr bir dille, keği. Aydınlık gözleri var. [Çocukluk- Sohbetlerimiz pek kısa sürüyor, bir !_o~u:1: •• man ne e gu{1rka.n oor) 
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. ·· Rus.tem. 

Yaan: 

1 M. Ruiı11 (hgen 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

A zerbaycan uzun asırlar gah lranın, gô.h Osmanlının, 
gah Çarbğın tesiri altında kalmış, Fakat Türk 

olmaktan bir türlü vazgeçmemiştir. Tomris az kalsın; "İranlı asılzadeye iftira ediyorsunuz " 
Her şeyden evvel şunu söylemek is- Bu bakımdan Azerbaycan nasyona- diye bağıracaktı, 0 meselenin İçyÜzÜOÜ biliyordu 

rim ki Azerbaycanın Türklüğii bugim Hsttir. Fakat, siyasi bakımdan nasyo- "'ni 
bir vakıadır. Tarihi geri çevirmenin nalistliğe gelince iş değişir. O zaman Giv .. nöbetcinin, bu suretle hareke- Tomris .. büyük biraderi Termekin içinde kıvrana kıvrana can verecegı. 
imkanı olmadığı gibi, Azerbaycamn Azerbaycanı parçalara ayrılmış görü- tinin ihtiyata riayetten ilerı geldiğini seyahatte bulunmasına üzüldii. O, sa- düşündükçe çılgınlık buhranları g~ı· 
Türk olmamasını istemenin imkanı rüz. Bir tarafta, Azerbaycanın, mutlaka anladı. Anlaşılan.. nöbetci, onun, bır- rayda bulunsaydı, Givi kurtarmak i- riyordu. cAh Giv! Ah sevgilim!• dıye 
yoktur. Bu memleket uzun nsırlar ara- Rusyanın bilakaydüşart bir parçası ol- denbire üzerine hücum etmesini hesa- çin onun yardımını temin edebilirdi. diye hazin hazin inliyordu. .. 
sında kah İranın, kfilı Osrnanlınm, kah masını isteyen komünistler vardır; bun- ba almıştı. Bunun için, kendisı, kılıcı Kardeşinin kendisini çok <>evdiğinden Tomris .. odasına kapandı. Dövüne do· 
Çarlığın tesiri altında kalmış, fak~t, larm mikdarl~rı çok az ve arlı:?al~rı elinde, odanın dışarısında kalmıştı. 1 emindi. Meselenin iç yüzünü bildiği ve vüne, saçlarını yola yola ağlıyarak sJt· 
Tür]< olmaktan bir türlü vazgec;memı~- da n:?hal denılecek derecede muşkul- Giv .. lambanın yanma sokuldu. Deri bahusus Givin kahramanlığını ve alı- şamı etti. Gecenin her saati, ruhunll 
tir. dür. Obür tarafta da Azerbaycanın tam kağıdı yere sererek mektubunu yazdı. 1 cenablığını tecrübe ettiği için babası- buhranlarla hırpalıyarak geçti. f{er· 

Tahmin ederim ki, Rus inkılabı, yir- manasile müstakil olmasını isteyenler İşi bitince, oda kapısını tıkırdattı. O an- nı, haksızlık etmekten vazgeçirebilirdi. kes uyuduktan sonra, yavaş ·avaş od~: 
mi senelik bir tecrübe esnasındv, insan- bulunur. Bunların mikdarları ve kay- da, nöbetci kapıyı aralıkladı. Givin ver- Ne çare, ki Termek uzaklarda idi. Ken- sından çıktı. Mutfağa girdi. Ora?aJ.:~ 
lann içti.mai vasıflarını tesbit cderke• mı.klan da eksi.lir veya arta~."· .. za~ıfl~r diği şeyleri birer birer aldı. Kağ•dı, ge- disi de Givi müdafaa edebilecek vazi- torbalardan birine yiyecek, büyiıce 
bunların arasında bir de miliyet vasfı veya kuvvetlenır. Bu tahav\•ulun amıl- ne koynuna soktu. Kalemle hokkayı 1 yette değildi. bir destiye de su doldurdu. Belme uzu!l 
pu1unması zaruretini kabul etmiştir. leri inkılabın. ve R:~~yanın Azerb~!c~- kuşağı arasına koydu. Dellkanl~, lam: 1 Tomris .. günlerce uykusuz kaldı. Iz- bir ip doladı. Sivri uçlu bir demir ~~ 
Milliyet başka şey, milliyetcilik başka na karşı t~ıb ettıgı veya ed~c:gı .. sı- bayı vermezden evvel, parmag,ndakı tırab çekti. Gizli gizli ağladı, sızladı. buldu. Bunların hepsin~ başına öı::t~ 
şeydir; milliyet hissi, bunun şuurda ya- yas~te ta~idır: Azerbaycanın mılli bun- altın yüzüğü çıkardı. Nöbctciye uzat- Zayıfladı. Sarardı soldu. Her an, sev- ğü örtünün altında saklıyarak yü~dı.ı; 
şamadığı zaman da var~~· 3una m~- yesıne baglı ?lan ~ayat ~rtlar~na. Rus- tı: .. . _. gilisin~ öl~ habe:in~. a:m~~ .. k~rku- Sokak kapısının arkasındak~ sürgu)'~ 
kabil, tarihte milliyetciligın ulmadıgı yanın veya ı~~a~ın. mudaha,~ı. ar.t- - Arkadaş! Bu da, sana vadettıgım su ile tıtredı. Onun olduruldugunu ha- çektL Açılan kapıdan sokaga fırladı 
uzun devirler bulunmuştur. Azerbay- tıkça bu tam ıstıklalcı n~yonalı~tlerın hediye! Hiznietcime söyle! Mektubumu 1 her almak, onun için en büyü~ felaket- Kasabaya sapmadan, sapa yerlerde!l 
canm milliyetci olmamasını ist:mek de kaynaklar~ k~vvetlenır ve .~ınaen- koynuna koysun. Hiç durmadan ..Y~~~ ti. Kendisinin de ölümü idi geçti. Kalenin bitişiğindeki büyük ma: 
ba~kadır, bir milliyet sa~i~i ol~u.gun~ ale~h _adedlerı çogalır ve bu m~~aha:e çıksın! Mektubu, ?,i: a~ evveı buyuK Tom~s .. sara!d~, .ha~talık bahane e- bedin yanında bulunan i~ke~-c.e kuyıli 
kabul etmek başkadır. Mıllıyetcılık sı- eksıldıkçe de onlar kuvvett~n. duşerler babamla dayıma gotursun. . derek hır heyula gıbı koşe bucak gezer .. sunun yanına geldi. Getırdıgı şeyler 
yasi bir harekettir; milliyet ise içtimai ve ta:afda:~an. azalır: Bu gıbı ahvalde Dedi. Sonra, yağ la~ba_sını. ~orıdora I odasında kapanarak dö.v~~r ağlarken, yere bıraktıktan sonra büyük taşın ıce· 
bir mahlUk olan insanın ana vasıfların- bu, hıç dcgışmıyen bır kanurıdur. . uzattı ve kapıyı, kendı elıle ıttı. bir gün, Givin, hapsedıldıgı yerden Ç!- narına başını dayadı. Dinledi. 
dan birini teşkil eder. Şu halde, mesele Realist ve Türk Azerbaycanda isliim * _ karılarak cişkence kuyusu• d~nUen kör S yer yer bulutlu idi. Bulutaır 
milliyetin inkarında değil, milliyetcih- ittihatcısı unsuru çok azdır; belki hiç Tomris.. Givin handa basıld!gını .. kuyuya atıldığını haber aldı. 11~ hatırı- em;, bir kaç yıldız sönük sönfıl< 
ğin nerede başlayıp nerede biteceğınin 

1 

y~ktur, denilebili~. !3~ unsur,. Türkiye: tev~if edildiğini ~a~a o ~kpm ha~e: al-
1 
na gele~v ~e!". koşup g_itmek .. kendisini a~~~~;o:d~. Surlar .. bü;ük mabed .. . ıca· 

tayinindedir. nın Kafkasyayı ıstılası .rı;.vrı~d: dahı. dı. ilk anla~da buy~~ hır hayret 1çınde de sevdıgının bu~undugu kuyuya atmak fe, karanlıklar içinde, kapkara bı~ 
İnsanların ana dillerini sevmeleri de pek azdı. Enver paşanın ısıAm ıttıhatcı- 1 kaldı. Tevkıf sebebını araştırmccı , do?n 1 oldu. Orada, Gıvle beraber aç, susuz _ gibi duruyorlardı. Hiç bir tarttf 

!çti.mai manasrue gayet tabii olan ve lığına daha fazla mütemayil olrı:ası ~i.le 
1 
kaldı; ~ü.nkü sevgilisi_ Gi~e .casu.sluk ıs: kalmak .. o acı, feci günl~ri~~e, ona d~rd [~g~7r lamba ışığı görünmüyordu. 

matervalist ve bivolojist nazariyelere bu unsuru orada kuvvetlendnmış deg.1- nad edılıyordu. O, Gıv gıbı merd, zekı ortağı olmak .. sonra, bırbırıle Kucak,a- .. 
1 

. . .. ·· ndekı· kara yıg-ıJl' 
J J 1 • •• l b. d l"k l 1 ı- apa 1 f 1 . d b" b. . ki Kız.. goz erını, onu 1 tamamen uygun bulunan bir zaruret-, dı. ve guze ır e ı an ının casus u" Y • - şarak, son ne es erın e ır ırmc aş a- d" k k unun içini din ~ 

·ı · -· k ı d' · ..J Hel 0 
1 k .. 1 k · · !arda gez ırere uy .. tir. Bu zaruret kabul edilince Azen e- Azerbaycanın Türkiyeye iltihakı ta- bılecegıne a ı er ıremıyoruu ·- e, - rmı fısıldaşara o me onun ıçın en d" d. 

1 
d" B' ey işitmedi. Hatırın .. 

rin de ana dillerini sevmeleri ve onun rafdarlığına gelince, orada bu da pek nun bir derebeyi torunu oldugun.~ ve büyük saadet olacaktı. b~· · .~n.~ ~· k~~ şeyler geldi. Givitı 

J ' d - .. - d. - . • v d b k l t 1 o um unu uşu , 
muavyen bir kültür hareketinin seyri zayıf ve artması imkanı pek az olan bir kahramanlıkla nam almış bir aıleyc 1 Tomris .. bu büyük tesellisine kavuş- ı ·· ıı~ s~r~ d?.r .. nu··nce tu··yıeri ürperdi" 
içinde yükseldiğini istemeleri, başka fikirdir.. Realist Azerbaycan buna da mensub bulun ugunu og_re~ ıgı. zam~n, 

1 

manın imkansızlıgını a ~a u 1a ı~ a- ,·· d"" g zangır titredi; fakat ça-
bir ifade ile Azeri kültürünün Azeri di- tarafdar değildir. onun, bir casus olması ıhtım.al ını bus- dı; çünkü kuyuya gitse bıle ~nun 3gzı- "bucukukzand. ı~ t ladı 

0 
kuvuya 8tı• 

l b .. ·· ih · d ·ıd· a· nazarında b .. ··k v t · d ' oası uca en mı op · ' • 
1 

n li ile bir arada inkişafına tarafdar o - Azeri münevverlerinin ve hatta bir utun z nın en sı 1• ıv, ' na konulan uyu • agır aşı .tten 1 • -

1 1 
koltukları altından geçiri e 

maları millicilik sayılamaz. Nitekim, kısım siyasi liderlerinin pek çoğunu ta- daha ziyade yükseldi. Ona karşı olan 1 na kaldıramazdı. O, biliyordu, ki.. o taş .anı alrın,. d" ·ıdig" ini biliyordu. Ora1' 
1 h bbet" b"' b··r· tt k. · t f d k 1 drlıyor ıpere mırı d!l inkılab Rusyada bütün enternasyona nırım. Ben bunlarla pek derin ve pek mu a ı us u un ar ı. ı oradan on ışı ara ın an a. ı ı ... d. ·ı 1 bir tarafları zedelenme e onsurl~n ve fikirleri bir aray• topla • samimi hasbihallar da yapmış:mclır. Tomris .. saatlerse ha.basın"'. yanında gene o kadar bir kuvvetle oraya ko- ;:' ırı en-:;\. ·nerlerdi ve orada 3çJı-m1c: fakat inkılab kültürünün dilıni Onlar benim her türlü fikri hazmede- kaldı. Söylenen şeylen, getırılen ha- nulabiliyordu . - uyunun lı gun_ıne ıverdı·gı-· ıztırabları bel' ~· ' ' · · led' H. b. · a· · lu · · d T" h iki · gın susuzu ' değiştirmiş değildir. bilir ve her türlü içtihada hürmet eôer berlen dm ı.. ıç ırı, ıvın ca~us ·1- Kız .. Gıvın, kuyu a o u em erı, .. , biraz daha fazla hissederek, kıvtll 

• · .. . . • . . . ~ . . . ğu hakkında bır kanaat veremed:. Bı - p·s topraklar üsünde.. kertenkeleler, gun .. .. . eli. Yalnız adı degişen, Inkılap Dılı unva- bir insan oldugumu ıyı bıldıklerı ıcın _ b . T ki A . k derebc- • ~. d k 
1 

_ . . d . na kıvrana can vererek olurıer 
ı üksek Rus kültürünün b na en samimi ve en gizli fikirlerıni hassa, aga eyı erme e rşa ·-· 1 bocekler arasın a a acagını .. Jmı sız- (Arkası var) 

;:i ai:~ı;au:c~~deki hareketlerinin i- b~e söylemişlerdir. Türkiyenin selame- yedi~1in oğl~ ardaslın~ cb:~';g-~nk:!~~~i!d~;~ lik ıztırabları, açlı~ ve susuzluk acılan ~ 
t . t. B d ı en muca e eyı.. ~ '$ • J 

fadesi olmakta deva~ e .mış. u-.• u .a ti uğrunda canına vanncıya kadar her ua kırık kılıç hikayesini dinlediği va- I t b ı p T T Vi ayet 
zaruridir. İnsanlar dın, sıyası ~~ı~e, !~- şeyini vermeğe hazır olan in.sanlar bi- ~·t cı acı güldü. Az daha: s an u • • • 
kir gibi şeyleri ~~lay1~~1~ rlegıştırebı- le, samimi fikirleri itibarile. Azerbay- ı ~ Givin aleyhindeki delil ~ er, hep Mu•• d Ür Jüg" Ünden : 
lir. Faka~ .. dillen~ı degı;;tıre~e~ler ~c canın Türkiyeye ilha61, ~~Y~ iltihakı gi- bö le ise, İranlı asılzadeye Htira edi· • • • • 
bılhassa kutlc halınde dıl degıştırmege bi bir fıkre tarafdar !egildirler. y a ,w • t . 3222 ..:ayılı t""lsız kanunu mucıbın 

l . k" k' . .. yorsunuz " · erıye e gıren .,, "' ~~af~ar olı:na arına ım an yo ~ur, çun- Osmanlı ordularının Azf'rbayc~?a, Diye bağıracaktı. Öyle ya .. o, bu rne- . • • • A... kadar en 
k u boyle hır şey yapılamaz. son defa olarak, bir tarafta~ bir _haı~s~ selenin iç yüzünü biliyordu. Giv .. kar- ce radyo sahıplerının . gust?.s sonuna h t-

Bu. bak.ı .. mdan ~:riler _de mazur ~e kar ve öte tara!ta~ da b!r fatıh gıbı deşile mücadele ederken ne kadar ka?- akın P. T. T. merkezlerıne muracaat ederek ru sa 
kendı tabıı rollerı ıçındedırler: Ana dil- bu memlekete gırmı.ş oldugu kısn dev- romanlık ve hususile ne kadar mcrdlık Y • • l l" d 
ler~n~n inkiş~fını ~temekt~ ve kültür- re aid siyasi hikayeleri, Azeril~rin. ağ- ve ali~enablık göstermişti. Terme~<, namelerını aJ .na arı azım ır. _,, 

8
,.. 

ıerının bu dıııe yukselmesme taratdar zından kabil oıduğu kadar gen~ş dınle- mağlubiyet hicabne sarayda duramadı- l Ağustos 1937 den evvel alınmış olan ruhsatn 
olmakta haklıdırl~r. Bunu k~b~l et~:: dim. o sıralarda Azerbaycanın Istanbu- ğı için seyahate çıkmışt~. Arşak .• ~ere- • •. •• k 
mek bu asırda, bılhassa rnılhyetcılıgı la karşı iki suretle boynu bükük idi. beyinin oğlu da, evlenmıye geldıgı kı- melerın hukmu yo tur. • • 

11
,.. 

~:eden bir inkılfı.b için, tamamen Bir taraftan Türklük duygusu, öbür ta- zın başkasını sevdi~ini görerek hayal Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerını almıya ... 
imkansızdır. .. .. raftan harb hali vardı. Siyaseti, daha inkisarile memleketı~e can atm:.ştl. Ha- l · 1 e ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırıla 

Mesela, Çarlık, Azerbaycana Turklu- ziyade, Enver paşa gibi, dar düşünen kikat böyle iken, Gıve, ne Olm!yacak ar evve C •• • • I bl a akbr. 
ğünü un~tt~a~ için .?yuşturucu ta- ve dar gören bir insan idare ediyordu. şeyler i~ad .o~unmuşt~. .. . . . cak ve bu muddet hıç hır suret e uza .mı~ .c 1' 
rafa, yanı. ~usl~anlıga ~ey~h.ut da Bundan dolayı Azerbaycan, O~manlı Tomrıs .. Gıvı.n; kendı .huv~~e.tını sak- 937 ücretler i Eylül sonuna k adar verılebılır. Anc~ 
yalancı mıllıyctcılıge, kendı elının al- hükfunetinin istediği yola gilmege, bu- lamasını .. kendısınc hekım ~usn verme- I k il l beyannamesinJO 
tında buluna~. T~tarlığa ~itmiş ve Aze- na karşı muhalefet etrnemeğe mecbur- sini, onun casu.~lu~~na. ~elıl bul~nıa_ra Radyo kullanı sın u anı ması~ . . ... 
rilere gah cMusl~an•, gah ~Tatar• de- du. o sıralarda, Osmanlı devlet adam- da kızıyordu; ~~~k~: ~ılıyordu,. ~ı G~v, A ... ustos içinde P. T. T. Merkezlerıne verılmış ohna 
mişti r. Ruslar, Türkçeye daıma ya po- lan ile temas etmiş olan Azeri siyaset kasabaya geldıgı gunun ~~;.esını, kun gb h h l l" dır 
müsülmanski yahud po tatarski derler; . d ,_ bilir ne gibi gençlik havaılıgıne tabı o- Si e eme a azım • • 1 

• • , ·- • adanılan Ve bı}haSsa Cnl0M8t VC nas- kl • • k • • k• mana aıd Iaınıt Azeriler, ne ·bınnı, ne de dıgerı- . o l h"t' d larak sokakları dolaşma a geçırm!ş.. Rııhsatname verme ıçın es 1 za ' .. d . ka 1 yonalıst unsur sınan ı mu ı ın e . d k 
1 

C'. ıııi kullanırlar· cturkçe> eyıp çı r ar. .. ' d 1 . sonra derenın kenarın a uyuya a mı~- • t · ı · ekt ir 
k d' T .. kt·· 1 k" u·· 1. mevcud ve futq'hatcı cereyan an uç V b h .k . . de bı"rbirini görünce para ıs enı mıyec • 

Bunlar o a ar ur ur er ı m s ı- 1 d tı. e o sa a ı · ısı , ·-~=-='.__---------------
nıan ke1imesini bile türkçelP.ştirmişler memnun olmamış ar ır. sevmişlerdi. Giv.. bu sevginin sevki le --; -- } S hh" M •• } A ll JllB 
ve müsürman yapmışlardır!. • __ •• - .... - ............ -.~~.:~~~.~~~!. ... onun peşine düş?:üş:· .sesini .• işitir iş/t- Istanbu 1 ı uessese er r ır 

Azerbaycanda, inkılabın manasını - '\ mez, bir aşk d~lısı ~ıbı. h~reJrnt etrn.ş. · • K . d • 

hiç bit 
(5161) _ ___. 

anlamaktan aciz, ham kafal!. 1:r kaç r .. ,,. sarayın bahçesıne ı:ırmışt!. o da •. deh- ve Eksıltme omısyonun an • 
sekter inkılabcı tanıdım. Bunlar arada ı~ubelçf kanlının bu çılgınlıgı~ı te vıl etm~ ... o- . 

1 1 

.• 

1 10 14 15
, 17, 18 No. ıı paviyonların tamiri. 

bir bana çatarlar \•e, yarı ciddi, yarı la- Eczaneler nu kardeşinin fena bır muamelesınaen Eks~ltmeye ~~mı aı. ~· • • • 
tife · Bu gece nöbetçi olan acza.neler şunl=ı.r- kurtarmıştı. Keşıf bedelı: 7634 ln a 71. kur~ş. • 

· dır: Giv.. hiç şüph'esiz, birdenbire tesiri Muvakkat garanti: 572 lıra 63 ~uruş. . d 
1 

ak 
1 

n ukanda 11 
- Mchettin efendi, sen bizim ba- İstanbul ciheUndeldler: altında kalrlıg-ı bu aşkın verdiği şaşkın- Bakırköy emrazı akliye ve asabıye lıastanesın e yapı ac o a Y . laların ( 1 ) inkılab dilini öğrenmelerine t ,.. 

Aksarayda: <Şeren, Alemdarcl~: !Eşref lıkla ve belki de kendisile münasebeti- zılı işler açık eksiltmeye konulmuş ur. ıhh t "leh 
bu gidiıJe mani olacaksın! Neıetl , Bcyazıtta: (Asadorl, s:ııanıyada: ni daha kolay idame etmek maksadile 1 - Eksiltmeye konula~ iş 18/8/1937 sa•t 15,30 ~· Cağaloğlunııo s • 

Derlerdi Böylelerine ben de dalına, (Rıdvan), Emlnönünde: (Hüseyin Rüs- hüviyetini gizlemiş .. kendisine doktor timai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komısyond• ya~ılacaktır.I prl"" 
yarı ciddi, yarı alay, gülerek: nü>, ıcyOpte: cmkmet Atlamaz), Fener- su··sü veı;mişti. Onu, babasını tedaviye, 

2 
_ Mukavelenam:?, eksiltme bayındlrlık işleri -~enel hususı ve fenbn del Jlltl' 

- Yalnız inkılab dili ile konuşan a- de: <Roytam, Şehremlnlnde: (Hamdi) , .. t f ı d ak 39 kuruş e 
Şehzadebaşında: <Ham.dl), Kı.ragüm- bakıc:larile, kendisi teşvik etmemiş mi meleri, proje ve .ıte~ü hülasa-sil.e buna mu e err ıger evr . nalar imal eder bir fabrika kurulunca- t '1 d ı b ı 1'..ıı-
rükt.e: (Fuad), Küçükpazarda: <Hlkme idi? kabilinde komisyon an a ına ı ır. . . .. 5f1J(J i>~. 

ya kadar inkıliib dilinin ana dili olma- cemnı, Bolnrköytlnde: ,..,..kez). Tomris .. Givin aleyhinde gösterilen 3 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vcsıkasıle bu 1§<; ben~· 'k ..,,.~• 
sı zaruridir, balam! ...,..lilu <lbetln<ekller: delillerin tamamile esassız olduğunu lık iş yaptığına dair Nafia Mildürl~ğünden alınış olduk~arı ~u.te,"hh•:ı~ gliıı « 
Cevabını verirdim. Hakikat de bu- İstiklD.l cnddeslndc: CKnnzukl, Dairede: anlayınca çıldıracak hale_ ~el.di. Bir kaç. s·ııe muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ıle bırlı.k.e b _/ · d·1· . · • (Oiln~), Topçlllarda: (Sporlcl1s), Tnk-

aur; eğer ınsanın ana ı mı sevmesı ve simde: (Nlznmeddln>. Tnrlab:ışmdn: defa, babasına her şeyı ıtıraf ctmeyı saatte komisyona gelmelerı. (~8~1) ·~----
ona sadakat göstermesi, nasyonalistlik (Nihad), Şl~dc : (Halk), Bcşlktaştn: a·· Ed d. ç""nkü pahası bu - -- d • 

• ı·se bu .. ıu··n dun·· yada tek bir enternasyo- düşün u. eme ı; u -· -Aa k t l t Mtldu·· rıu·· ğu·· n eıı • Sfil~an Rcc_cp), Sanyerde: <Osman). cihetten de Give .. muhakk.a~, ~endi~i: ay ş e mes t:ıttıl" naltst bulunduğunu idc:liaya imkan ola- Adalar ve Anadolu ciihetlnılekller: 
1 

d B t f le Gıvı "t'b ·en 
U .. sküdardn.: CAhmedlye), Ko.dıköyi.ındc: ne de düşman ° ur u. u 1 ıra .ı M • K d k"y _ Haydarpaşa h tında 16/Ağustos/1937 tarihin~en 1 1 aı 

5
212' maz. • k t dıktan başka kendisım de n 1 0 • ~ (Sandet>, <Osman HulQ.si), Büyükadndn: ur arama 

1 
ak ni tarife iskelelere asılmıştır. 

<Halk>, Heybclladada: <Tanaş>. felfı.kete atardı. 0 unac ye ( ı) Çocukların. 



l __ in_h_i_sa_r_Ia_r_U_._M_iı_· d_ü_r_lü_ğu_··_n_de ... n_:_I 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrikasınd:ı tesis olunacak ot fite kılıfı imalitha

llesi için prtnam~i mucibince Atın alınacak 10 kalem makiJae açıt eksiltmeye 
konulmuştur. 

ll - Muh:ımmen bedel 4960 lira muva\kat teminat 372 liradır. 
m - Eks.iitme 24/VllI/937 tarihine rastlayan salı günü ... t 15 de ıtabatqta 

inhisarlar Levazım ve mübayaat fUbesindeki "tlırr. komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler hergün parasız olank İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şu

besinden alınabilir. 
V - İsteklilerin fiatsız fenni tekliflerini eksiltme gününden en az '"tün evve

l•ne kadar İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubeıt Müdürlüiüne vermeleri ve 

eksiltmeye i~tirak edebileceklerine dair v•ika almaları li.zımdır. 
VI - isteklinin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve 5 inci maddede ya-

lllı vesika ve ~:; 'i',5 güvenme parasiyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün 
Ve IHUe yukanda adı &eçen alım komisyanuna gf>Jmeleri ilin olunur. cf057• 

----500 Adet balta sapı 
500 • kazma sapı 
60 • yığın sıyırma çapaa 

150 • posta kazma.SJ 
200 • • küreli 

3500 • tahta kürek 

65 • hap küreği 
400 • Kopça küreli 
250 • sivri kürek 
500 • kürek sapı 

1. - Yukanda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 
n - Pazarlık 19/Vlll/1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 11 da Xa

'baı.,ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IU. - Nümuneler her gün 8ÖZÜ geçen şubede görülebilir. 
iV. - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

Paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olwıur. (4991) 

~ 

1 - Nümunesi mucibince 250 000 adet uzun nişan fişeli pezarlıkla satın ab
llacaJrtır. 

2 - Pazarlık, 19/VIIl/937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de Ka· 
batqta Levazim ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte "1 7,5 güvenme pa-

l'tJanıe birlikte adı geçen komh;yona gelmeleri ilan olunur. c4923. 

~ 

I - Sert buğday (Karakılçık) 450 kilo 
il - Yumuşak buiday (Men tana) 900 ı 

ili - 6 sıralı ~ 1600 • 

IV - Yerli adi buğday 200 • 
V - :Yerli adi arpa 400 ı 

vı - Arpa npı j000 • 

VIl - Butday upı 4000 • 
lıtaltepe Ziraat Enstiti.itünde mevcut cinsi ve miktarı yukarıda yazılı mallar 

28~1/1937 tarihine rastlıyan Perşem~ günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 
ı.t.eİlUıerm malla~ı, her gün Maltepe Ziraat Enstitüsü~e görmeleri ve pa • 

%arlık için de tayin olunan gün ve saatte % 15 güvenme p .. a'8rile birlikte Ka • 
bataşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesi müdürlüğündek saU, komisyo • 
lluna gelmeleri. (51li9) 

~ 

I - Nümune ve prtnamesi mucibince (10,000) kilo .sıcım pazariıkla satın 
alınacaktır. 

ll - Pazarlık, 18/8/1937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 de Kaba .. 

tatta levazıJJl ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
nı - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

Paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (4855) .... 
Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 

l2 'ltırklareli merkez ve köylerinde yapılacak 273 evin Vekiller Heyetinin 19/ 
ı.ı /93_5 gün ve 2/3711 sayılı kararına day anaak apğıdaki şartlar içerisinde iha

erı pazarlıkla icra edilecektir. 
1 - Vilayet merkezinde 20 şehir tipi kerpiç ev yapılacak, üzeri Marsilya ki· 

~idi ile örtülecek, beherinin muhammen bedeli 286 lira 80 kurut olup top
~ 5738 lira 08 kuruştur. 

2 - Köylerde 38 adet köy tipi kerpi~ ev yapılacak, Üzerleri Marsilya kiremidi 

~ ~lecek, beherinin muhammen b!! deli 264 lira 48 kurut olup tutan 10050 
• 23 k\U'Uftur. 
3 - Köylerde 124 adet kerpiç ve Üzerleri yerli kiremitle örtülecek, beherinin 

lbubaınmen bedeli 195 lira 30 kuruş ve tutarı 24218 lira 6 kuruştur. 
~ 4 ~ ~öylerde 91 ade~ köy tipi kargir ev Üzerleri yerli kiremitle örtülecek, 
herınm muhammen bedeli 244 lira 75 kuruş olup tutarı 22272 lira 72 kur~tur. 

lt?S - Şehir tipi kerpiç 20 evin beherinin yalnız i§çilik muhammen bedeli 85 
a olup tutarı 1700 liradır. 

. - 8 - ~öylerden yapılacak 91 ade~ köy tipi k!rgir evin beherinin ifçilik be
li 75 lira olup topunun 6825 Jiradu-. 

ı...~-:- Köylerde yapılacak 162 adet köy tipi kerpiç nin beherinin muhammen 
-.}i 65 lira olup topunun 10530 liradır. 

8 - Yukandaki muhammen bedellerE: göre 273 evin keresteden maada bibl
~ malzemei inpiyesile beraber toptan ve anahtar teslimi veya köy köy pe
l'~e olarak veyahut ta yalnız işçiliği toptan veya köy köy perakende ola
~ ihaI.leri icra kılınacaktır. 
8 - Muhammen bedelin % de 7,5 ju teminat akçesi olarak yatınlacaktır. 
~~ - İlAn tarihinden itibaren taliple!'in her gün İskln Müdüriyetinde milte
~ komisyona müracaa tlan ve şartname ile plinları ve keşifnamelen gör-

k için İstanbul, Edime, Ankar« İskan Müdürlüklerine ve kazalarda iskAn 
'llrluklarına müracaat etmeleri. 
~1 - Talipler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve diler vesika 
~az etmeleri ilin olunur. c4987:. 

Yiilcsek Mühendis mektebi sabnalma Komisyonundan: 
-::ektebin 1937 mali senesi sonun!l kadar ihtiyacı olan (41700) kilo ekmek 
nı eksiltmeye to~uım~ştur. İlk temi~ıtı (344,05) lira ve muhammen bedeli 
ele ) kuruştur. Eksıltmesı 23/8/1937 tar1hine rastlıyan pazartesi itini uat (14) 

Yapılacaktır. 

lbıltrtnamffini görmek istiyenlerin ht:- lfin ve ebiltmeye lireceklerin belli 
~saatte Gümüşsuyunda mektep b1nuı cltJ»HndUi bmilyana müracaat-

illıı olunu. ('905) 

SOK PO"S~A 

Fransanın Midi havalisinde ye
ti§tirilen bazı çiçeklerin merke
zinden istihsal edilen 53f ve feb
nem gibi taze erimemiş balmu
mu ile yüzünüzü banyo ettikte 
en sert bir cilQi bile bir gece zar
fında yumuşatmaia kifidir. 
Parfömlerin istihsal edildiği bu 
havalinin kadınları, ilk defa o
larak taze ve yağlı bu cevherin 
beyazlatıcı, yumuŞatıcı hassası
nı keşif ve bunun yerini tutaca~ 
başka bir maddenin mevcud ol
madığını beyan etmişlerdir. Bu 
cevheri kullananlann yeni ve 
gençleşmiş cildlerini bu havaliyi 
ziyaret edenler tarafından tak
dir nazarlarile seyredilmekte
dir. cSir a Septin:. tabir edilen 
ve latif ve kullanışlı bir formül 
haline getirilen bu cevheri, gece 
yatmazdan evvel cildinize tat
bik ettikte, siz uyurken cildiniz
de husule gelen çirkin tabakayı 
eritir ve gayri. mer'i bir tarzda 
kısım kısım dökülür. Ve onunla 
beraber şiyah noktalar ve açık 
mesameler de 7.aiJ olur. İhtiyar
lık çizgileri silinlr ve altındaki 
yeni cildiniz tazeliği ve yumu
§8klığı ile meydana çıkar. Yüzü
nüzün açık ve beyaz cildin güzel
liği ile nahoş bir tezad teşkil et
memesi için cSir a Septin:. i 
boynunuza, omuzlarınıza, kol 
ve ellerinizde de kullanmanız 
IAzımdır. Yalnız Paris Aseptin 
liboratuvarlan bu calibi dikkat 
ve ıayanı hayret cSir Aseptin:. t 
istimal hakkına maliktirler. Şu 
halde eczahanenizden veya par
fümörünüzden cSir Aseptin• 1 
musirren isteyiniz. 

~--------------~ Terkibinde 
ALTIN KREMi 

bulunan 
ve 48 saat havala•d11dm19 

-:;;;;;;;;;;;;;------~--~;;;;::::,.,,. 

VENÜS PUDRASI Alınan ve İngl • 
llz kimyagerleri tarafından en t0n 
keşfedilen yeni bir şaheserdir. Bu 
yeni Venüs pudrasile pudralanan 
bir cild dünyanın en taravetli güzel
liğini ifade eder. Hiçbir pudra 
VENÜS pudr:ısı kadar cildi mat tu
tup cazibeli gösteremez. Sanpn, 
Kumralt esmer her tene uygun renk
leri vardır. İsmine dikkat ve taklid
lerinden aalnnınıg. 

• 1 1 . 

• ---~ .. -*1• V E N u S ,, ~ ,,. 

. ..,. 11 

1 latanbul Belediyesi llinl.uı 1 
16/8/93"1 tarihimfo ihalesi yapılacağı ilim edilmiş olan Fene:-bab~ede yapıla-

cak §Ole iDpatı işarı ehire kadar tc?hir edilmi§tir. (B.) (5280) 

---Senelik. muhammen İlk temir.atı 

Zeyrekte İbadethane sok:ığ•nda Salıha 
Sultan mek&ebi. 
Beykozda Şahin-Kaya cadde51nde 2 N Jı 

dükkAn. 

kirası 

110 

60 

8,25 

4,50 
Yukarda semti, senelik muhammen ki rasile ilk teminatlar; yazılı olan mahal

ler teslim tarihin:ien itibaren 938, 939,940 seneleri mayısı so:ıunR kadar ayn ay
rı kiraya verilmek üzf're açık arttırmaya konulmuştur. ŞarUtameleri levazım 

müdürlüğünde görülc?bilir. İstekhler h:zalarında gösterilen ilk teminat makbus 
veya mektubile beraber 26/8/937 pel'§e mbe günü saat H de Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. (5116) 

~ 

Şehir tiyatrosu döner sahnesine y:ıptı nlacak makine tertibatı açık ekslltme
ye konuln\U§tur. Buna 450 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi levazım 

müdürlüğünde görulebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazık vesika ve 33 lira 
75 kuru§luk ilk temina~ makbuz veya mektubile beraber ~/8/937 pazartesi gü-
nü uat 14 de Da:mi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4964) 

~ 

Senelik muhammen tlk 
kins: teminatı 

Floryada Flory3 çarşısında 9 NJı dükkan 120 9 
1 • • 10 , :t 80 6 

• 1 1 11 > • 86 6 

• • • 15 • • 80 6 

• 1 • 17 • • 120 9 

• • • 18 1 • 8() • 6 

• • • 21 • :t 60 4,50 

• • • 22 • :t 60 4,50 
1 1 • 23 • • 80 4,50 

• • • 24 • 1 60 4,50 
1 1 > 25 > ı (üstünde iki 

oda ile) 120 9 
Yukarda semti, mevsimlık kira müddetleri yazılı olan Fforyadaki tlükk1n

lar teslim tarihinden iübaren 938 senesi Nisan aYl sonuna kadar ayrı ııyrı kira
ya verilmek üzere açık artırmaya konul mU§lardır. Şartnameleri levazım mü
dürlüğünde görülebilir. İstekl:ler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 20i8/937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulun· 
malıdırlar. (B.) ( 4933) 

Keşif bedeli 1900 fira 80 k~ olan Büyükdere meyva fiJarıhğındaki yapıla

cak havuz tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı Ve? şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. hteldiler .2t90 N.lı kanunda ya-ıw vesikadan başka 

bu iş için Nafia Müdi\rhiğıinden .ı1acakları Fen ehliyet veaikaaile H2 lira 56 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber 16/8/937 Pazartes: günü 
aut 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (5203) 

SATIŞ ILANı 
lstanbul Dördüncü icra memurluğundan : 

Ayşe Mükerrem, M~~et İsmet ve Şakire tarahndan Vakıf ParaJar İdaresin
den 25009 ikraz numaraa1le borç alınan para mukabilinde birınci derecede ipo
tek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen 
ve tamamına yem!nH üç ehlivuku1 tarafından 820 lira kıymet takdir edilen A
hırkapıda Cankurtar~ mahallesinde İshakpaşa caddesinde eski ve yeni 36 ka
pı numaralı sağı 38, solu 40, arkası 35 parsel numaralı maha !!er ve cephesi İs· 

hakpaşa caddesile mahdud 39 parsel, 71 ada, 59 pafta numaralı hanenin evsaf 
ve mesahası aşağıda göCJterilmiştır. 

Binanın zemin Jca~\: Zemmi kırık mal ta ve mermer döşel; bir antre, solda 
içinde kuyusu ve tulumbası olan tavan sız bir oda bu kısma muttasıl diğer bir 
taşlık üıerinde gusulhaM ve bir merdi ven altı ve yine bu kısımdan geçilen ve 
binadan hariç olan zeminı malta döşeli bir taşlık üzerinde gömülü üç küp, bir 
alaturka ocaklı mutfak (bu kısmın üstü saç kaplıdır). 

Asma kat: Bir sofa üzerinde bakkal tavanlı bir oda ve bir heli. 

Birinci kat: ~iven başından tahta bölme ile ayrılmış bir sof:ı üzerinde bi· 
rinde yük ve doiab olan iki oda ve bir heladan ibarettir. 

ikinci kcıt: Birinci katın aynıdır. 
Umumi ~ıafı: Bin3 ahşap ve tamire muhtaçtır. Ön ~phede...ve birinci katta 

müselles iki çıkma vardır. Arka cephede de asma kattan itib:ıl'en b\r çıkma 

mevcuttur. Kaplamaları kısmen eskimiş ve döşemeler de diizlüğümi kaybet
miştir. 

Mesahası: Umum sahası 81 metre murabbaı olup bunun 51 metre murabbaı 
bina bakiyesi bahçedir, 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesaha&1 y3zılı gayrimenkulün tamamı açık arttır
maya konmuş- olup şartnamesinin 3 9.937 tarihinden itibaren dairemizde her • 
kes tarafından görii!eb•1ercği g lıl 4/H>/937 tarfi\ine müsadif Pazartesi günü saat 
14 (on dört) den 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacak
tır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 19.10.937 tarJhine müsa· 
dif Salı günü saat 14 den 16 ya kndar dairemizde yapılacak oıan ikinci art ~ır
masmda gayrimenkul en çok arttırana ihale edilecektir. Taliplerin muhammen 
kıymetinin yüzde yedı buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir banka
nın teminat mektubunu hAmil bulunmaları lazımdır. Müterakim ver
giler ile vakıf icaresi, ve belediyeye ait tenvirat ve tanzifat 
rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktıt. Taviz bedeli müşteriye 

aittir. 2004 numaralı tcra ve İfils kanununun (126) ıncı maddesinin dördiıncü 
fıkrasına tevfikan bı1 g1yrimenkul üierinde ipotekli alacaklılar ıle diğer nla
kadamın ve irtifak hakkı sahiplerinin ,bu haklarını ve hususile faiz ve m:ısa
rife dair olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmı gün içinde evrakı 
müsbitelerile bild.rme!eri, aksı halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça sa· 
tış bedelinin payla~asından hariç kalacakları cihetle alakadaranın işbu mad
denin mezldir fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak is· 
tiyenlerin 937-290 dosya numarasilc müracaatları ilan olunur. (5279) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan Haydarpaşa 
işletme Müdürlüğünden : 

Tuzla İçmelerine giden tren?erımiz!n tarifelerinde değişiklik yapılmıştır. 
16/8/937 tarihinden itibaren tatbik edilecek bu tarife hakkınd:t fazla malümat 

için lst. ve Köprü gf,elerinc müracaat edilmesi muhterem •ika UAn olu-
nur. c5250> 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 
.. 

H A s A N K E • , M 
eder. Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale 

ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
Cilde tatlı bir esmerlik ve sıhhat veren DENiZ KREMLER/ çıktı 

Hasan ismine ve markasına dikkat • 

RADYOLiN iLE 
Sabah ve akşam her yemekten sonra 

mutlaka dişlerinizi fırçalayınız. 
Zira bir veya iki defa 

yapılan her iş mutlaka 

yarım demektir ve bu 
kadarile dişlerin sıhhatini 

tam temine imkan yoktur 

Yemeklerin kırıntı· 
ları, salyanın ifraz et· 
tiği mlkroblar, dışa

rıdan alınan muztr 
mevad karşısında diş-

• ler ve diş etleri eğer 
mütemadiyen temizlen

mezse bozulm ağa ve ço
rtımeğe mabkOmdur. 

ÇOrtık dişler, mide ve 
barsak lhti14tlanndan za

ttırreeye kadar her ne'fi bas· 
tahta yol açabilir. 

RADYOLiN 
Ve mu akkak sabah, akpm ve her yemekteP sonra, 
yahud hiç değilse günde 3 defa fırçalama~.: şartile •.• 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayum. (Pmta kutuu) 1255 Hormobin 

Galata l.tanbul 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

MUSUSl ~ARnAQlf11Z J..IAl(~INDA 
GIŞ[L,RiMIZO'N MALUMAT ALiNi Z 

Evinizde, kır gezlntilerlnlzde ve sair eftlencelerinizde neşelenmek 
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OD&ON K!1 OD~Nt'IO 

Siz de ba krem~e~ 
ıaşmayınızl 

Botnn cıh8ını8 elli senedır da.rna Os-
lOn ve eşsız kıı!ın .ştır. • 

KREM BALSAMIN 
Bnyok bir hilgi ve uzun bir tccrobe 
mahsulü oltırak vücuda getirilmiş 
yegS\ne sıh lıT ı...remlercl i r. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve ş11rJat·ınlıklu değil 
sıhhi evsafını Lonrlra, Parls: Berlin, 
Nev • York gOzelllk enslitOlerinden 
ynzlerce krem arasında birincilik mu
katatını kazanmış olmakla isbat et
miştir. 

KREM BALSAMIN 
GOndnz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acıbadem kremleri. Tanın
mış ecza, ıtnyat va tuhafiye mağaza
larında bulunur. 
İNGWZ KA.~ZUK ECZANESİ 

BEYOÔl..U • lsTANBUL 

Doktor 

[brahlm Zati Oget 
Belediye kal'flSl.Dda, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada bef'iGD 
otıeden toma bastalaruıı kabul 

._ __ ... eder. ._ __ ..,~ı 

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

I LAN 
SOMER BANK 

Umumi l\lüdürlüğilnden: 
Banka ve müessesatımızda iatih dam olunmak üzere Almancaya 

vakıf dört muhabere memuru ve üç almanca daktil1> imtibaala 
alınacaktır. 

iktidarlarına gnt'e kendilerine ücret verilecektir. isteklilerin 20 -A
ğuatoı 937 de imtihanları icra edilmek üzere Ankara.da, Umuaıi 
Müdürlük Peuonel Şubesine ve latanbulda latanbul tubemize mü-

\; racaatlan. ~--------"' ---· __ .. ___ _ ...... 

Maarif Cemiyeti 
iDARESİNDE 

#~Türk 

Bursa Kız Lisesi. 
Orta ve Lise kısın.larına 20 ı\ğu~tos 937 den itibaren talebe kabulüne 

başlanacaktır. Gündüz ücretı 35, yatı ücreti 185 liradır. Matbu izabname 
mektep idaresinden istenebilır. Her husus için Bursada kız lisesi Direk· 
törlüğüne müracaat edilmesi. c4997~ 

~ lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden : _. 
fı da ıu-

Sarayburnu 4 numaralı ambarda bulunan F markalı numarasız 5 çı /eti 
kilo gayri saf ağırlıkta ve 751 lira fıO kuruş değerinde tuz1u palamu: 17~ 
günü saat 14 de Sirkeci'dc Reşadiye caddesindeki satış saıonunda evvell~ 
ve bu suretle istekli çıkmaz.sa yaban illere isteklisine satılacaktır. lstek tfll) 
unvan teskerelile yiıAie Jedi buçuk teminat akçesi aranıt. ( 


