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Ecnebi Hey' etler manevra sahasında 
I 

Ordumuzun manevra 
kabiliyetini ecnebiler 

takdirle karşıladılar 
ilk kadın askeri taggarecimiz Kahraman Sabiha 
Gökçen manevra sahasında muvaff akigetli uçuşlar 
Yaptı, Mareşal Çakmak ecnebi heg'etler şerefine 

verdiği ziya/ ette mühim bir nutuk söyledi 

• 

............................................................. ~ 

Gemi batırma hadiseleri 
İngilizleri Akdenizde 

kat'i harekete sevketti 
lngiliz vapuruna tecavüz eden 
denizaltı gemisi derhal batırılacak 
Valansiya hükumeti, İtalyan denizalh gemilerinin 

lspanyol vapurlarına tecavüz ettiklerini ve 
bu vaziyetin vahim neticeler doğuraca.2ım ilin ediyor 

.dkdenizde manevralara bqlı yacak olan tngüiz donanmasına ' 
, mensup gemi Zer Maltada 

Londra. 18 (Hususi) - Son zaman-ı yük bir endişe doğlµnıuştur. 
larda Akdenizde sık sık vuku bulan ge- Dün toplanan nazırlar bu mesele De 
mi batırma hadiseleri İngilterede bü- (Devamı 9 uncu sayfada.) 

-.ı ıh • • •1• . . 
- 1 .. . • . Surlyede bn letonyada Plevne 

l 

JCahrcmMm Sabiha Gökçen t411!14ruinde 

Turkıyede ıftıhar, kasaba kül oldu esirlerine abide 
sevinç uyandıran 

bir h8dise 
Ermeni çeteler 500 kadın 
ve çocuğu merhametsizce 

öldürdüler 
Adana 18 (Hususi) - Suriyenin §ima. 

Amerika hükumetinin linde çıkan isyanda Amude kasabasında 
hükumetimizi tebrik Kamışlıdan gelen tayyarelerin attıkları 

etmesindeki manalan bombalardan ve yakılan benzin deposun
dan sonra kasaba kül haline gelmiştir. 

Yazan : Muh1ttln Birgen Ermeni çeteleri camilere sığınan 500 
[Yazısı Hergün sütunumuzdadır] den fazla erkek, kadın ve çocuğu vah -

"----------_.) şiyane bir surette öldürmüşlcrdır. Can· 
------------ larını kurtaranlar hududumuza iltica et

Türkiyeye karşı bütün 
dünyada gösterilen tevec
cüh ve muhabbetin yeni 

ve i!Üzel bir delili 

l§~.Ric.A. !;, 
VIDZEM ' -

ı - # > 
e-roN \ > 

~ıiu, 19 (Hususi surette gönderdi- V h k d 
._b iı a~ telefonla) - Bu n.a raman Q ın 
cliıın ah nıanevra harekitına devam e- 'r • • • 

Arif Oruç 
istanbula geldi, 
Dün tevkif edildi 

mektedirler. Bunlar Mardine nakıcdi{ -
mekte, belediye tarafından iaşe ve ibate 
edilmektedirler. Mülteciler hüklımeti -
miz tarafından gösterilen yardım kar -
JlSında minnet ve şükran!arını izhar et
mektedirler. Bunların sayısı yüzü geç • 
mektedir. 

~ YA :!.O 
·,~ ,,..'·· ~0 ,.....~ 
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l°'VANYA '• •••- ... 
.l'et· ektedir. Mareşal Çakmağın neza- ,ı aggareClmlZIR 
'ıı lllde devam eden bu harekatı Balkan T T l 
.l'ıe~ntı ve Sadabad paktı devletleri ge- V ÇUŞ arı 
<>lan kurma! başkanlan~~n mürekk:b Çorlu 18 (Hususi muhabirimizden) -
aıb ..... ~~~ he~etler~e diger devl~tlenn Hareklt sahasında iki tarafa mensup 

0iliyerlerı takib etmektedır. tayyarelerimizin keşif uçuşlan devam et- Vaktile çıkar • 
kitd eC: sabaha karşı İzmir vapurile Te- mektedir. İlk kadın tayyarecimiz ve dün- dığı c Yarını. ga -
lkıob al gına gelen heyetler bu sabah oto- yanın da ilk kadın askeri tayyarecisi o-- zetesinde rejim a
dir llerıe manevra sahasına gelmişler- lan aslaıi yürekli Sabiha Gökçen Lüle • leyhinde çirkin 

~.-.!.1?.~!~~~~'!.1!!.~ -·- _f ~~~-~-~.:~:ı.!!~!. ..... _ :~~~y:::: h:~~:: 
YENi SiY ASi TEFRiKAMIZ . . 

Talat Pa$an· ın 
son günleri 

.> • 

Yazan: Arif Cemil 
Talat Paşanın Berline ayak bastığı tarihten 
Öldürüldüğü güne kadar olan hayah ve Paşa ile 
birlikte Berlinde bulunan muharririn hatıralan 

da takibat yapı

lan Arif Oruç, bir 
aralık Avrupaya 

ve Ball<.anlara git-

' mi3ti. 
Arif Oruç ev - Ari/ Oruç 

velki ~n refikası ve iki kJr. ile birlikte 
İstanbula dönmüf, Meserret oteline in • 
miş, fakat dün otelde polisler tarafın • 
dan yakalanıp, ' adliyeye verilmiftir. 

' Müddeiumumilikten verilen malU.mata 
göre Arif Oruç Avrupada ve Balkanlar. 
da da rahat t.lurmamışl Paıiste cYarın.a 
isimli eski harflerle bastırdığı bır bro -
şürde ayni neşriyata devam etmiştir. 

Bu broşürleri Bulgarisianda neşredi -
)en gündelik gazetelerin arasına sakla -

-~~-:-:-:~~~~-ı.--_. 
Abidenin dikildiği Ce.ris §ehrini 

gösterir harita 
İsyanın tenkiline çalışılmaktadır. (Yazısı 3 üncü sayfada) 

Kanserin mikrobu 
hakikaten bulundu mu? 

Tanınmış doktorlarımızdan bir kısmı " Sevinmekte 
acele etmiyelim,. , bir kısmı da ,.MikrÖbun bulunduğu 

muhakkakbr ,, diyorlar 

Jek yakmda neşre· başlıyoruz. 
mak suretile, gizli olarak memleketim!- Operatör eemn Topuzotla Operatör Burlı.a..ddia. O.mu Şerafeddia. 

ze sokmak teşebbüsünde de bulunmuş - Dün, Viyana telsizleri, bütün dünya-ı Bu müjdeyi bize de ulaştıran telgraf-
tu. ya kanser mikrobunun bulunduğunu tan öğrendiğimize göre, Gerlach adın-

J (Devamı 9 uncu •Ylada müjdelediler. (Devamı J1 inci IG1/fad4) 
.ı 



2 Sayfa 

Her gün - ---
Türkiyede iftihar, 
Sevinç uyandıran 

I Bir hadise 
Yaıan: Muhittin Bire-
~ ünkü gazetelerdP. Anadolu A· 

l!:::/J jansının bir notasl neşredildı. 
Bu notaya göre Amerika sefareti masla· 
hatgüzar vekili 11 ağustos tarihinde Ha
riciye Vekilimizi ziyaret ederek gcçend:? 
Tahranda imzalanmış olan Stıdfıbad mu· 
ahedesi dolayısile Amerika 'hükumeti
nin tebriklerini Türkiye hükumetine ih· 
lağ etmiştir. Bay maslahatgüzarın, Ame· 
rika hariciyesinden aldlğı talimat üze
rine resmi surette yaptığı bu tebrik, a· 
jansın ifadesile, cSadabfıd paktının akdi 
suretile komşu devletlerle müsalemet-
1perverane münasebatın ink;şaf ve ida
mesi hususunda Başkan Ekselans Ata· 
türkün idaresi altında> Türk;yenin oy· 
nadığı rolden dolayıdır. 

Aleltide diplomasi ·cemilekfıtlığı çer
çevesinden çıkarak, muayyen bır siya:ııet 
meselesi münasebetile ayni zamanda 
hem ciddi bir alakayı, hem de çok sami· 
mi olduğu şüphesiz bulunan bır takdir 
duygusunu ifade eden bu hareketirı e
hemmiyetli manasını buraya kaydetme· 
den geçemedik. 

* Hakikaten, Amerika hükumetinin bu 
tebriki birçok manaları taşıyor. 

Bir kere, bu suretle anlıyoruz ki Ame
rika hükumeti, kendi siyaset menfaatle
rinin sahası bakımından hayli uzakta 
bulunan bir dünya köşesine aid hadise
leri ehemmiyetle takib e:mekte ve bıın· 
Jara karşı hususi bir alaka göstermekte
dir. Sadabad paktının akdile neticelenen 
bir takım siyasi faaliyetleri uzaktan e
hemmiyetle takib etmiş olan Amerika 
hariciyesi, bu siyasi faaliyetler esnasır.
da Türkiyenin oynadığı rolün ehemrnı
yetini görmüş ve bundan dolayı da Ata· 
türkün idaresi altında Türk hariciyesine 
Amerikanın tebriklerini bildirmeğe ka· 
rar vermiştir. Hayır, bu, alelade mera-

SON POSTA 

X Hata saklanmaz X 

• 

ıllıiılıı __________ _;ı.~--...-~~----...:.ı-1 ........ ı...-~~~----....;;..... ____ ~~ı.ı.wı~~.!i::::::::.:.lı 
Hata kara bir dumana benzer, ilk başlangıcında göze 

çarpsa da büyüyünce saklanması imkansızdır. Mutlaka gö
rülecek, görüliince söylenecektir. 

Hakikatin a~ıkı olalım, hatamızı söyleyene kızmıyalım, 

bilakis minnettar olahm: İnsanı insan yapan hatalarının gö
rüıımesı, söylenmesi kendisine tashih imkanının verilmesidir. 

Ağustos ı~ 

r·----------------....., 
Sözün Kısası 

Raif Necdet 
Kestelli 

E. Tala G azetesini okuduktan sonra katl.il .. 

yıp da yanına koyan ahbabım· 

- Azrail şu bir kaç senedir, edebi" 
yat alemine dadandı .. dedi; Sezai'nin a
cısını unutmadan Hamitli, daha dil~ 
Übeydullahı .. şimdi de Raif Necdcti 
kaybettik.. esasen çok kalabalık olfll~ .. 
yan üdeba saflarımız gittikçe seyrelı· 
yor. Bu gidenlerin yerine sür'atle adafll 
yetiştirmeliyiz! 

O, mütaleasma devam etti Lakin bil .. 
tün sözlerinin içerisinde, yalnız kulağı· 
ma giren ve zihnime saplanan şu ol· 
muştu: 

- Şimdi de, Raif Necdeti kaybettik~ 
Seneler geçtikçe, koca bir mezaris· 

tana dönen hafızamda, kendi neslimin 
bu sevimli simasına aid hatıraları can .. 

(
. te ~ ~ /A IE5\ A lC::! o N IF\\ A ) l:mdll'mağa çalışıyordum: . 
~ ~ ~ · Lll ~ Lll ;;;;;;;» 16:11 Lll : Temiz, nezih ve güleç yüzlü genç bıf 

~-----~------------:----------------------..---------- zabit. Babamın, Şişlide, Bulgar çarşı· Çelik bir •-----------• Para ile metres sındaki evinde, bir cuma günü, cüstad 

HERGU~·N BiR FIKRA Ekrem] i ziyarete gelmişti. On beş gün Kemer içinde · · Satın alan evveli takdim ettiği bazı nesir pnrça-

Yaşıuan adam --- Haydudun akıbeti ıarı hakkında [Talimi Edebiyat] ınüb .. 
Ba9üstüne dii'nin hükmünü bekliyordu. üsttıd 

Adamın birinin kavuğunun önü ile tenkid etti, takdir ve talif etti. OnuD 
potn.ın.ınun dizleri yırttkmı§. Adama her sözünü. edib zabit hırzıcan ederce· 
sormuşlar: sine, büyük bir dikkatle dinliyor, terı· 

- Kavuğunun önü niye yırtıldı? kidi de, takdiri de aynı mahcub tavırle. 
- Söyliyeyim, def1l4, benden kim telakki ediyordu . 

ne istediyse elimi kavuğurw:. götü. - Sonunda, üstad: 
rüp başüstüne, dedim ve istediğin-& - Her manasi1e edib olduğunuzu an· 
yaptım, elim kavuğuma dokuna do- lıyoruın; sizi tebrik ederim! dedi. 
kuna kavuğum yırtıldı. İşte, henüz genç denecek bir yaşta, 

- Peki amma poturunun dizleri hassas kalbinin ani durmasiie, şifa nra· 
niye yırtıldı? dığı gurbet ellerinde hayata göz yuman 

- Onu da söyliyeyim: Raü Necdet bu adamdı. 
1steklerini yerine getirdiğim insan- Yazdığı eserler, zamanında baz ile 

ların hepsinin benden birer birer yüz okundu. Fakat Raif Necdetin en büyült 
çevirdiklerini görüp dizlerimt döv - muvaffakiyeti bu eserlerinde değıldİ· 

1 
düm. Poturumun dizleri de döuül - O, edebiyattan .tattığı zevki, RSkcri li• 
mekten yırtıldılar. selerimizden bazılarında, muallim sı· 
•--------------~ fatile, bir kaç nesle de aşıladı. En son· 

sim mahiyetinde bir cemile-karlık değil· M h H" d b b ı ,tt.. 
dir. Devletler arasında bu kabil rnüna- ikeş ur ın :11 urg af o~udnunl 

17 yaşında bir ra, telü yolunu bırakmış, cSüzme söz· 
Kızla evlenen ı ler» ve cUnutulmaz Mısralar:. adile~ . • . . . . . mer aya yapacagı son se enn e ıa -

sebetlerle cemılekarhk teatısı gıbı b:r d d w b ·· d ı 1 A /l / k fak antolojiler tertib ve neşreylerniştı. , .. va a yan ıgı ve u yuz en yo cu ar -
anane mevcud olmadığına gore, demek d b" w • • 1d .. w •• h t ı .1 d P1l$ l oapaz Son günlerde Pariste mühim birci- Raif Necdet hakkında, üstad Ekre-. . . . . an ır çogunun o ugu a ır ar·.ıa ır. 
oluyor kı, tebnk, çok samımı bır takım . . . . . 15 .. k nayet oldu. Meşhur haydutlardan Ste- minkinden sonra bir hüküm daha ver· 

fani bir gün Monmartr'de gazerken mek lazım gelirse: duyguların ve düşüncelerın ifadesidir, işte .bu facıada, kendısını metre Y~. 
bunda hiç şüpheye mahal yoktur. seklıktcn yere atan fakat o esnada du· Margen isminde başka bir havdut ta~ - E~~biyat onu, o da edebiyatı sco.J· 

rafından öldürüldü. Yapılan ~hkikat- mişti. Olümü, Türk edibleri arası~dıı 
ta Margen'in, metresini Stefaniyc 70 mühim bir boşluk bıraktı .. diyebilirıZ· * İkinci derecede Amerika haricıye na?.ı

rı, bir suretini tetkik etmiş olduğu bu 
paktın, kendisi tarafından 16 temmuz 
937 tarihinde bütün devletlere gönderil
miş olan beyannamedeki esas fikirlere 
çok uygun olduğuna da dikkat etmıştir. 
Amerika hariciyesini Türk:yc hük\ıme
tine karşı bu kadar samimi bir nıh ile 
tebrik ve takdire sevkeden sebeb de bu 
dikkatte olsa gerektir. 

Bu noktada hemen söylemeliyiz ki, 
Türk milletinin umumi efkarı, bu dık· 
ktıtten dolayı pek ziyade mütehassistir. 
Her memleketin kendi komşularlle mü
tckabilen dostluklar tesıs etmesi ve bu 
sayede dünya sulh ve rnüsalemctin!n 
kuvvetlendirilmesi fikri için ehemmiyet· 
le propaganda yapan Amerika hükume· 
nin ne derecede sulh dostu olduğu her
kesçe malllmdur. Fakat, herkesçe nıa· 

liim olan ve bu defa Amerika hariciye
sinin de dikkatini celbetrr.ış bulunan 
ikinci bir hakikat daha vardır ki o da 
bütün komşularile dostlu~ yapmak ve 
her tarafta dostluk propaganaasınn gi
rişmek bakımından Tfük!yenin oynamış 
olduğu müsbet ve feyizh :-olün hem<'n 
hemen yeganeliği ve bu yeganelik nisbe· 
tindeki ehemmiyetidir. Hatta, bu itib:ır 

ile müsbet neticeli yegane siyaset, Tür
kiyenin siyasetidir. Bir tarafta B:ılkan 

paktı ve Balkan dostluğu, ö .. e tAraft& 
~ıısya dostluğu ve nihayet bu d~faki 

. .-k paktı Türkiyenin müsbl.'t neticeli 
sulhseverlik siyasetinde ne kadar mu
vaffak tesirh bir rol oynadığuıı gösterir. 

Türkiye, bu si:yasetı, candan gelen bır 
sulhseverliğin sevkilc takib ediyor. Kt-r
lisi dünyaya kumanda ed biJen bir de,·
let değildir ; fakat, düşi.inüyor ki hiç ol
mazsa kenen sahası ve muhitı dahilınde 
bir rol oynayabilir. Bunu görünce rolü
nü oynuyor ve neticelermı de elde edı
yor. Bu tarzda müsbet ve bıışarıcı siya
setin bütün dünya tarafından tatbik ed;
lebileceğini düşünüp herkese ayni tav
siyelerde bulunan Amerikct hariciye na
zın da, Amerikadaki tasavvurların Tü::--

şen tayfalardan birinin üzerine yuvar-
lanıp amudu fıkarisi kırılan George 
Gront yattığı hastaneden iyile~erek çık 
mıştır. Yalnız bu kazazede bütün öm - ! İngiliz lirası mukabilinde sattığı, ve ~ -r 

bunun 30 İngiliz lirasını ödemediğin - ~. / J" rünce çelikten bir kemer takmak mec

buriyetindedir. 
den, haydudu öldürdüğü an!aşıJdı. • q,~, 

·························-···························· ...... 
kiye tarafından müsbet eserler halinde, 
olup bitmiş ve başarılmış şeyler haline 
getirildiğini görünce de tabiati ile müte
hassis oluyor ve htikUınetimlze tebrik ve 
takdirlerini gönderiyor! 

Maktul haydudun apartımanında a- __ ......................... - ........... :::... _ _., 

* 

Bu İngiliz papazı tam 60 yaŞlndadır ve 
17 yaşındaki nişanlısile yakında evlene
cektir. 

Muhitinde (şen Keşiş) diye anılan pa
paz, izdivacından ziyadesile mes'ut ol -
duğunu ,karısile kendi arasında mevcut 
yaş farkının mesele teşkıl etmiyeceğini 
söylemiştir. 

Bu ince dikkat ve samimi alakadan 
dolayı ayni zamanda hem derin bir ifti· 
har, hem de büyük bir memnuniyet his
seden Türkiye, Amerikanın hakkımızda 
gösterdiği dostluk ve teveccüh hislerin- Toyyaresile doğduğu şehre 
den dolayı bilhassa müteşekkir ve min- altın yağdıran milyoner 
nettardır. Geçenlerde Amerika Cumhur- Gcçcnlerde Amerikada Winnipeg şeh· 
reisi de Türkiye devletinın reis' bulu- rinde sabahleyin işlerine gitmekte olan 
nan Atatürke karşı büyük ve samimi bir halk birdenbire gökyüzünden toprağa 
alaka ve muhabbetin delilini göstermiş- doğru bir takım minimini paraşütlerin 
ti. Türk milleti, bu iki alakanın derinli-

indiğini görmüşler, hayretler içinde kal· 
ği ve samimiliği karşısında cidden mü- l d p ••tı t ğ d"" .. . . .. .. .. mış ar ır. araşu er opra a uşunce 

teh~~ı~tır. DuknyBa~ı~.kbuşyuf~ ~ır dcmok· ı halk koşuşmuş, uçlannda bağlı küçük 
rasısının gere uyu e ımıze ve ge- k 1 . • 

k h ··k- t• . k .. t . ld utu arı açmışlar Ye ıçmde beşer dolar -
re u ume ımıze arşı gos ermış o tl· lık b" 1 . . 
w b h.. t . b b .k ırer a tın sikke· bulmuşlar .. Bıtta • 
gu u urme ve sevgı ve u k rı · ve b" it ~ d ·ğ· · · 
t kd

. b" '· d . ı a ın yagışı evam ettı ı ıçm halk bir-
a ır ıze ne ,..a ar memnunıyet vers:? b" . . . .h 1 d 
zd 

ırıne gırmış ve nı ayet rnese e e anla -
a ır. 1 

şı mış: 

Bütün bu sebeblerden dolayı. Türkiye 
efkarının mümessili sıfatile Amerika hü· 
kumetine teşekkürler etmeği bir vazife 
bilir ve ayni zamanda, Türkiyeye bu ka· 
dar kıymetli teveccühler celbedım hü
kumetimizi de bir kere de biz tebrik ede-
riz. ' Muhittin Birgen 

r . 

Amerikanın tanınmış milyonerlerinden 
Horlak balayı seyahati yapmak üzere 
tayyaresile uçarken doğduğu memleket 
olan Winnipegde hemşerilerine bir cemi
le yapmak istemiş, beş yüz altın sikkeyi 
beş yüz kutuya koyarak beş yüz para • 
ıj'Ütle tayyareden şehre atmış. 

• . 

raştırmalar yapan polis, Stefani'nin ga 
yet mükellef dairesinin şık salonların
dan birinde bir elbise dolabı görerek 
açmış ve içinde 60 tane ipek gömlek, 
15 kat elbise ve altı palto bulmuştur. 
Ayni dairede Margen'in eski metresi
nin de resmi meydana çıkarılmıştır. 

Şimdi hapishanede bulunan Mar -
gene günde bir düzineye yakın rnek -
tup gelmekte, Monmartr civarında bu-
lunan mağazacılar, kadınlar ve iş a • 
damları tarafından yiyecek, şarap, mey 
,.a, çek veya nakit para gönderilmekte-

c ir. Mektuplarda; böyle muzır bir in
sandan kendilerini kurtardığ! için hay 
duda 1eşekkür olunmaktadır. 

Mak Mahonun Vindsor 
Düküne mektubu 

Geçen sene bir merasim esnasında 
' 

meydana bir tabanca fırlattığı için sa-
bık İngiliz kralı, şimdiki Vindsor Dü
küne suikasd yapmak töhmetile yaka
lanıp muhakeme edilen Mak Mahon • 
miiddctini doldurarak hapisten çıkmış-
tır. Mak Mahonun ilk iş olarak ta Vind
sor Düküne bir mektup göndererek sa
daknti ni teyid ve ifade etmek olmuş
tur. 

iSTER İNAN STER iN ANMA! 
Bir arkadaşımızın aldığı malumata bakılırsa İstanbulun 

bazı gazınolarında biranın içine afyon karıştırılmaktadır ve 
bu afyonun mıkdarı o derece fazladır ki iki bardak bira içe
nin yürüyemiyE1<!ek derecede sarhoş olduğu görülmektedir. 

Bir gazino sahibinin menfaati müşterisini iki bardak bira 

ile uyutmak değil, fakat mümkün olduğu kadar fazla içe

bilmesi için ayakta tutmak olduğuna göre hız arkadaşımı

zın aldığı bu haberin doğru olabileceğine :narunıyoruz, fa

kat ey okuyucu sen: 

1 STER i NAN 1 S T E R I N A N M A! 

L--------------------------------------------~ 

Kırk çocuğu 
Olan kırk 
Yaşındaki General 
Çin generallerinden Yang-Sen 40 Y3

; 

şındadır ve otuzu oğlan olmak uıcr 1' 
40 çocuğu vardır. Çin'in en kalab;:ılı 
ailesinin reisi bulunduğunu iddia cderı 
generalin 2 7 müstefrişesi mevcudd~ 
Gelecek on sene zarfında da 20 çoc~ d' 
daha olacağını ümid etmektedir. Evin ıP 
larına pek düşkün olan general, onl3Jıı. 
tahsili ile bizzat meşgul olmakta sı> 
Hepsine musiki öğretmiş olduğ~rıd ei' 
ordusunun bandomüzikasının bütun t .. 
radı, kendi çocuklarından teşekkül e 
miştir. 
--=· •• 1 ............... ••tat .. - .... . 

Hava bulutlu ve TÜzgaTlı geç~i ıt· 
Dün hava sıcak ve rüzgarlı geçı:nışt 6 

Rüzgfır şimal istikametinden saniyede 
metre si.ir'atle aş· 
mış olup hava ek
serıyetle bulutlu 
idi. 
· Barometre taz-

yiki: 757,5 mili • 

m<>tre civarında 

olup en fazla sı -
caklık 26. en uz 18 

santıgraddır. Ru- ııı· . . roı.ı 
tubet derecesi: % 69 yüksekliğ1nı 
faza etmiştir. 
r------------:12.18 

Güneş : 5.14 - ô~e 19.os 
İkindi : 16,06 - Akşaın ' zl 
Y atııı : 2J.46 - lmıak : ;56 
Rumi 9CJIO 13S3 - Arabi .... l 
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'TELGRAF A DC'DI -'C-Ri ; ~ 
\Japonlar Çinde müşkül 

mevkie düştüler 

SON POSTA 

E 
e Amerikanın donanma 

kiralama teşebbüsü 
Altı Japon gemisi batırıldı, Japonlar suya düştü. 

• Yazan: Sellin Ragıp Emeç 

Çin donanm~sını imhaya karar verdıler A merlka hiikilmeti BrezHyaya bir 

kaç torpido muhribi kiralamıya 
. Londra 18 (Hususi) - Şanghay~ ve Çin kıtaatı, şarka doğru ileri ha~eketleri- kalkıştı. Bu teşebbüs, şimdiye kady mi~

ftmali Çinde cereyan eden harp gittikçe ne devam ederek Tchasperdekı Mongo~ li görülmemiş garip bir alış veriştir ki 
§iddet kesbet~ektedir. _ . . . . . rnerkez~i işgal etmişler ve Tchangheı ne siyasi, ne askeri hiç bir teamüle uy· 
.. Japonlar, Çın ku~~tlerm~n faıkıyct.mı adındaki şehre varmışlardır. gun değildir. Esasen cenubi Amerikada 
ıtıra{ etmekte ve mutemadıyen takvıye Çinlilerin muvaifakiyeti mevcut statükoyu da ihlal eder mahiyet-
kıt'aları göndermektedirler. te olduğu i,.;n bir takım aksülameller 

So k l Nankin, 18 (A.A.) -Çang-Kay-Şek'- ~· 
n günler içinde gelen 30 bin as er e doguw rması bekleniyordu. Nitekim Ar -be d in umumi karargahmdan bildirildiğine 

rab. er şimali Çi .. n de Japon m. evcu unun. J·antin hükiımeti, Amerikaya müracaat e-
60 b ı k d J 1 göre Nankow muharebesinde Çınliler ınc çıktığı soy enme ·te •r. apon aı derek böyle bir hareket tarzının doğu -
?{ k k ı b" k' d'' ·· parlak bir muvaffakiyet elde etmişler-

an auda müş ü ır mev ıe uşmuş - rabileceği avakibe nar:arı dikkatin: çek -
lerdir. Çin askerleri burad:ı mühim mu - dir. · ti. o da, şimdilik bu tasavvurundau vaz 

Japonlar, 5.000 maktul Yermişlerdir. Vaffakiyetler kazanmışlard.n·. ,geçmiye mecbur oldu. 
h da Çinlilerin zayiatı 1.500 kişiden ibaret-Şang ay • vazıyet .. .. Vaktile gene bu sütunda izah etmiştim 

, Londra 18 (Hususı) - Şangh~y onun· tir. ki Amerikanın Brezilyaya yapmak iste-
<le demirliyen Japon harp gemileri bu Amerikanın notası diği yardımın hedefi Almanyadır. Al -
sabah şehrin Çin mahalleierini topa tut- Vaşington, 18 - Hükumet, Nankin manyanın son zamanda, Brezilyadaki nü-
ınuşlar, bir müddet. s~nra ta~arele~ dt! ve Tokyo hükumetlerine birer nota !uzunu arttırmaya teşebbüs etmesi ve 
bu bombardımana ıştırak etmışlerdır. göndererek Şanghayda Amerikan teba- Brezilya kahve tröstlerine para ikraz ey-

Fakat mukabil taarruza g~n Çin tay- asının maruz kalacağı maddi zararlar- lemesi, Amerikada büyük bir alnka ile 
Yareleri düşmanı püskürttükleri gibi, Ja- dan doğrudan doğruya kendilerini takip ediliyordu. Esasen şimali Amerik2, 
Po_n tayyare karargahını da tahrip et - mes'ul tutacağını bildirmiştir. cenubi Amerika cumhuriyetlerini kendi 

ını.~lerdir. Çin donanması imha edilecek mamuHi.tı için tabii bir .mahreç addeyli -
Oğrenildiğine göre Woosungda ve · ye geldiğinden, değil Almanyanın, hatta 

:\Vııangoonun diğer kısımlarınd.ı 33 Ja • Tokyo, 18 (A.A.) - Bahriye Nazırı İngiltere ve Japonyanın yaklaşmalarını 
Po? harp gemisi bulunmaktadır. Chang- Prens Fusimi saat 16 da imparator ta- dahi büyük endişelerle ka-rşılamaktadır. 
haı klübü önünde ise müh:m miktarda rafından kabul edilmiştir. Nitekim. veliahtliği zamanında, cenubi 
ecnebi gemileri vardır. Bahriye Nezareti mahfilleri, Şang- Amerikayı ziyaret eden sabık İngiliz kra-

Altı Japon gemisi batırıldı hayda Japon amiral gemisinin torpil- lı sekizinci Edvardın İngiliz ticareti tc -
Changhai 18 (A.A.) - Çinliler neh:r lenmesi teşebbüsüne büyük bir ehem- hine elde etmeğe mu~affak olduğu bir ta

tizerinde vücuda getirilmiş olan barajın miyet atfetmektedirler. kım menfaatlere hiddetlenen Amerika 
:erisinde kalan altı Japon gemisini ba - Japon bahriyesi, yekfınu 70 bin ton- matbuatı, İngiliz veliahdine karşı dahi 
ırmışlardır. luk 111 gemiden müteşekkil olduğu çok şiddetli bir lisan kulhnmış ve bu, 

Çinliler ilerliyor tahmin edilen Çin donanması düaaha- bir veliaht ·değil, bir ticaret komisyon • 
_Changhai 18 (A.A.) - Centrai News leye devam ettiği takdirde bu aonan- cusudur, diye haykırmışlardı. 

Çın ajansına göre Chahar cephesind~ki mayı imha etmeğe karar vermiştir. Şimali Amerika, istiklalini tanıdığı 
~.-.....~ 

.. ~l Bozcaadada bir 
Ataturk manevra l ıspangol vapuru 

n • ..!!~~ı~!~~~gece saat Daha batırıldı 
20 de hususi trenlerile Floryadan 

Çerkesköyüne hareket etmişlerdir. 
Bu sabah da manevra sahasına git -

Inişler ve harekat ile meşgul olmıya 
başleınuşlardır. 

-... ....................... -........................... ... 

Hatayda dükkanlar 
hata kapall 

. Adana, t 8 (Hususi) - Ha tayda va
zıyet karışıktır. Antakyada dükkinla-

rın büyük bir kısmı hala kapalı bulun
lnaktadır. Sokaklarda sık sık devriye
ler dolaşmaktadır. Şamdan, Halebten 

BiVil kıyafetlerle gelen Demirgömlekli

lerin tehdidleri, evlerde silah aramalar 
devam etmektedir. 

Bu vaziyet karşısında bazı kimseler 
hududumuza iltica etmektedirler. 

-Osabetül amelül kavmiriler taşkın
lıklarını artırmışlardır. 

Irak elçisinin 
Beyanatı 
Irak elçisi Naci Şevket vaki olan beya

ııatında son Irak hadiseleri hakkında de
lni§tir ki: 

- Irakta vaziyet tamamile süklın 
kesbetıniştir. Yeni başvekil bundan ev-

\rel üç kere daha başvekalet makamını 
işgal etmiş ve Iraklılar tarafından çok 
ıevilnıiş bir zattır. Yeni frak kabinesi şu 
§ekilde teşekkül etmiştir: 

Başvekil ve milli müdafaa vekili Ce

~il Elınidfai, dııhiliye ve hariciye vekili 
Ustafa Elömeri, adliye vekili Abbas 

~ehdi, iktısat vekili Celal Baban, Maarif 

\'ekili Rıza Essebibi, maliye vekili Ke • 
ınaı. 

Bu kabinenin Irakta büyük sempati 
il~ karşılanacağına kaniim, yen~ kabine
Yı teşkıl edenler de bütün Irakhlar gibi 

'!'ürk dostluğunun kıymetini anlamış 
~Crübeli kimselerdir. Yeni maliye vekili 
d cnıaı elyevm şehrimizde bulunmakta-
ır. 

Bozcaadadan bildirildiğine göre 
buğday yükü ile Rusyadan İspanya -
ya gitmekte olan İspanyol bandıralı 
Arnuro vapuru meçhul hır tahtel • 
bahir tarafından torpillenmiştir. Ar
nuro şilebi evvela karaya oturmuş, 

sonra da batmıştır. fnsanca zayiat 
yoktur. Gümrük idaremize ait bir 
motörle Kemal i'apuru w tahlisiye 
idaresinin vasıtaları batan geminin 
bulunduğu yere gitmişler, taharri • 
yata başlamışlardır. Meçhul tahtel· 
baJıiri.n tabiiyeti belli değildir. 

Çerkeskögünde 
Bir kaza oldu 
Bu sabah Çerkesköyünde bir tren ka· 

zası olmuş, Selahattin isminde bir ateşçi 
ayağından ağır surette yaralanmıştır. 

Yaralı Semplon ekspresile şehrimize ge
tirilmiş, cankurtaran otomobilile hasta
neye kaldırılmıştır. Kazanın nası~ vukua 
geldiği tahkik edilmektedir. 

Musolininin evvelceden 
lspanyol faşistlerile 
Münasebeti varmış 
Londra 18 (Hususi) - Franko kuvvet

lerinin Santandere doğru mütemadiyen 
iler-ledikleri ve bazı kasabalar işgal et -
tikleri haber verilmektedır. 

Asilerin maksadı, halen faalıyette olan 
hükUmct mühimmat fabrikaİarmın bu
lunduğu Renozas şehrini ele geçirmek -
tir. 

Londra 18 (Hususi) - Bazı Fransız ga
zeteleri, Musolinile İspanyol faşistleri a
rasında bir kaç senedenberi mevcut olan 
münasebat hakkında vesikalar neşret • 

mişlerdir. 

Bu vesikalara göre Musolini. daha 1934 
senesinde İspanyol ileri gelenleriıı.e bir 
darbei hükfunet yapmalarını tavsiye et· 

miş ve kendilerine yardım vadinde bu -
lunmuştur. 

Ajanslar konferansı 
Belgrad 18 (A.A.) - Müttefik telgraf 

ııjanslnrmm sekizinci umumi konferans:, 
Yugoslavyada toplanacak ve 24 ağustos
tan 5 eylfile kadar devam edecektır . 

Brezilya gibi bir cenubi Amerika cumhu-
riyetinin Almanya ile arasında çıkabile
cek ihtilafta fili bir rol almıyarak onu 
bilvasıta takviye etmek istemesi, zeva -
hiri kurtarmak bakımından maharetli bir 
manevra sayılabilir. Fakat ne çare ki bu
na Arjantinin itiraz etmes:, Amerikayı 
bu tasavvurundan şimdilik ferağate mec
bur etmiştir. Fakat ortaya attığı fikir, 
itimat etmek lazımdır .ki, beynelmilt!l 
münasebetlerde, bir hadise olarak kala -
cak ve benzcrl~ri onu velyetmekte ge
cikmiyecektir. Ispanyadaki vaziye:, bu 
misalin ne kadar çabuk benimsenmiş ol
duğunu bize vüzuhla gösteriyor. 

Selim lfogıp Emeç 

Letongada Plevne 
Esirlerine abide 
Türkiyeye karşı dünyanın her tara

fında hususi bir teveccüh ve muhabbet 
alakası vardır. Bu cümleden olmak ü
zere Letonyada da Türkiye çok sevilen 
bir memlekettir. Irkan bizim yabancı
larımız olmıyan ve yakın akrabalrı
mızdan bulunan Letonyalılar, ahiren 
hakkımızda duyduklan muhabbet ve 
alakanın samimi bir ifadesini göster
mek istemişler ve 18 76-77 de Ruslarla 
aramızda cereyan eden Plcvne muha
rebelerinde esir düşüp Ruslar tadın
dan Letonyaya gönderilen ve orada öl
müş bulunan Türk esirlerinin hatırala
rını tebcil maksadile büyük b!r ahitle 
dikmişlerdir. 

Abide Riga civarında Cesis şehrinde
dir. Orada ölmüş olan Türk esirlerinin 
adedi yirmi altıdır. Bu yirmi altı esir 
bir araya gömülmüş olduğu için bunla
rın mezarlarının bulunduğu yerin etra
fı duvarla çevrilmiş ve burada Letonya 
hükumeti tarafından mühim bir meb
lağ sar!edilerk Türk esirlerinin namla
rına hürmeten bir de güzel abide vücu
da getirilmiştir. 

.Abidenin son bazı noksanlarının ik
mali için ufak bir mikdar tahsisat da 
bizim mill imüdafaa bütcemizdcn veri
lerek eser tamamlanmış olduğu için ya
kında Letonya hükf.ırneti tarafından 
tertib edilen büyük ve resmi merasim
le abidenin açılma töreni yapılacak
tır. ---····· .. ··-··········-"····························-·· Büyük milli telgraf ajansları direktör
leri, bilhassa Reuter, Havııd, Stdani, 

Deutschen Nacllrichten . Büro ve dıfierle
ri konferansa iştirak edecekleri:-. §imdı
den bildirmişlerdir. 

Konferansta merkezi Avr:.ıpa ile Bal -
kahlar ajanslarının müdür ve mümes
silleri de hazır bulunacaklardır. 

Kurt ile Kuzu 
Yahut 

Japonya ile Çin 

Bugiinkü Çin - J a
pon meselesi, meşhur 
kurtla kuzu hikaye -
sının asr!leştirilmiş 

şeklidir. Kurt, kuzu
yu yemek için eğil • 
miştir ve bütün ka
bahati de kurbanına 
yüklemektedir. 

Zavallı, aciz kur -
hanı mahvetmek ye 
yutmı.k için kullanı
lan usulde şarkkari 

bir tabiye kullan:l -
maktadır. Yavaş, ya
vaş, dilim dilim ke • 
sip, biçmek tabiyesi .• 

YAZAN 
LLOYD GEORGE 

Eski lngiliz B&JVekili 

luk bir nüfus bula • 
nacakbr. 
. Bunu, Japonya ve 
Koreadüi nüfusa da 
kattığımız zaman, bu 
muharip impapa • 
torlukta, canlı, zinde
ve Y.eld ırklardan 

mürekkep 300 mil ı.. 

yonluk bir halle kit· 
lesi kaynqacaktır. 
. Bunlar o inaanlar· 
dır ki, ordulan bir 
kaç asır önce Asyayı 
aşıp geçerek Avrupa 
ovalanna inmlfler • 
dL 

İlk önce Mançurya, Bu muazzam ülke. 
sonra Cehol. daha nin toprağı mü mbi\. 
sonra Tiençİıı ko -Japonya harbiye nazın general Suglyamatir. Ve sadece ser • 
parıldı. Şimdi de sıra Pekingle diğer vi- rnaye ve teşebbüs istiyen, maden kay • 
layetlere gelmiş bulunmaktadır. Bütün naklarile doludur. 
bu zalim, gaddar ameliye esnasın~a, za - Japonya, bütün bu zenginliklerden, fır· 
vallı kuzuya hep mütecaviz süsü verildi. satlardan mümkün mertebe istüade et • 

Bu kendini haklı göstermek misali • mek niyetindedir. Zira ö.ı ülkesinde nü· 
nin en mükemmelini, aşağıda anlataca - fusu çoğalmıştır. Küçük, sefil kulübele
ğımız hfı.disede görebiliriz: Çıne Ame - rinde y~şıya.? .~öylü, feci bir hay~t. sür· 
rikan tayyarelerinin satıldığı rivayetini mektedır. Bu~ bunl8? _nazarı ıtibara 
duyan Japon casusları, bu şay!anın ne alan _Japo?ya, işte yenı ülkeler bulmak 
dereceye kadar doğru olduğunu araştır- em;Iıle ccıhad> ına ba~ı~ .. Sebep -
mak üzere, uçuş meydanına doğruldu - ierı _ne olursa olslm, gunün bınnd: A •, 
lar. Çin nöbetçileri, Japonların bindiği ~?n~a,. Okyanusta niifusu ~endiainden 
otomobil" durdurunca Japonlar nteş a • ıkı :nuslı fazla olan bir bvmın, çok kuv· 
çarak nö~tçilerden birini öldürdüler. Ö- vetli filosu ile karfılapcaktır. 
len Çinlinin arkadaşları, mukabelede bu- .. Rusya •. ya~başın~, ~· bJ.r kuvvet 
lunarak mütecaviz Japonlardan ikisini gorecektır ki, vaktile büyüklilk itibarile 
vurdular. Çin, bu yüzden mes'ul tutul - dünyada altı~cı gelirken, ken~isin: ka • 
mak isteniyor. Japon zırhlıları şüphe u- rada ve denizde mağblp etmiş,. ~ır çok 
yandıracak bir sür'at ve hassasıyetle ha- h~m madde kay.naklann:ı ~likı~etıle, 
dise mahalline vardılar. hır kere daha majlup edeceğıne man • 

Bu hadise, muhakkak surette ve kas
den Japon memurları tarafından ika e
dilmiştir. 

Japon orduları, ortada knfi derecede 
sebep olmaksızın, kanun ve intizam na
mına Mançuryayı istila ettiler. 

Mançuryaltlar, bu ecnebi müstevlile
re mukavemette bulundular. Hürriyet ve 
tamamiyetlerini müdafaa eden Mnnçur • 
yalıları medeniyet menfaatleri namına 

ezilmesi lazım gelen eşkiyalar gibi ko -
valadılar. 

Mançurya büyük bir Japon ülkesi ol
du. 

Cehollular da yutuldu. Onlat· dn hu -

mıştır. Rusya gene öyle bir kuvvetle kar
şılaşacaktır ki, nüfusu Sovyet Rusyanıı
idaresi altında bulunan nüfustan kat kat 
fazladır. 

İngiltere de, iş işten geçtikten sonrı 
J aponyanm yeni tebaalannm, Hindis 
tana giren Cengiz Hanın ahfıdından ol 
duklarmı anlıyacaktır. 

* Japon emperyalizmi, işini görmek için 
lam vaktini seçmiş, milkemme! bir frach 
ve teksif edilmiş zeki ile bu vıziyettel 
azami derecede istifade etmişti?. 

Japonya, Mançuryayı, İngi!terenin se 
nelerdir görmediji mali bir buhran için 

(Devamı 11 inci .ayfadcı) 

dutlarmı Japon kükreyişine karş!. mü - ı=======:;:======= 
daf aa etmek günahını ~lem işlerdi. yolcu gemisi mi, yoksa 
Şimdi sıra, Tiençin gibi büyük birli • harp gemisi mİ? 

manla eski Çin payitahtına gelmiş bu • 
lunuyor. Neden? .. 

Japonya harbiye nazın general Sugi
yama, Çinin feryatlarına kulak asam. -
yacak kadar kendi dertle.'"ile meşgul olan 
bir dünyaya hitap ederek bunun scbe -
bini şöyle anlatıyor: 

c- Japonyanın sabrı tükeJlmiştir. E -
ğer bugünkü vaziyet devam edecek olur-

sa, Japonya, beynelmilel adalet esasları 
dahilinde sulhu idame ettirmek için kuv
vete müracaate mecbur kalacaktır .... 

Tarihe bakarsanız göriirsünüz kı, her 
fatih, oburluğunun çıplaklığını,. adalet 
rnantosile örtmüştür. Fakat Sugiyama 
bütün bu fatihleri bastırmış oluyor. 

Japonya, beş senedenberidir, ülkesinP 
bütün adalarının nüfusunu geçecek mik
tarda nüfus katmış bulunuyor. Harbiye 

nazırının tabirile, bugünkü vaziyet de -
vam ettiği takdirde, daha ne kadar a
razi almak niyetinde bulunduğu da meç
huldür. 

Hiç şüphe yok ki, Japonyıı, bütün şiıruı.l 
Çinin üstüne oturmıya, hakimiyetini 
ele almıya karar vermiştir. Beş vila) t -
ten üçünü aldıktan sonra, bır müddlO t 
mola verir ve yahut vermiyebilır .. Te -
mcssül ameliyesi bir kaç sene sürebihr, 
ynhut sürmiyebilir. 

Şarkta, böyle askeri galibıyetlerle ku
rulan muazzam yeni bir .imparatorluğun, 
istikballeri üzerinde ne gibi hır tesir ya
pacağını, netice vereceğinı, Ingilt erC', A
merika ve Rusyayı idare edenlerin dü -
şündüklerini sanmıyorum. 

Japonların planları tahakkuk l"ttiğı 

takdirde, kazanılan toprakta 200 milyon-

Franko ile taraftm'lamıa menıup de
nizaltı ve diğer harp gemilerinin Akde • 
nizdc faaliyete geçtikleri, lıpanyol hii -
kumetçilerine menıup "eya taraftm' yüJc 
ve yolcu gem.ilerme musallat olduklan, 
bu arada yanb§lıklar da vuku bulduğtr 
malumdur. Bu yüzdeft. Akdeni.ıde em.• 
niyet kalmaman lngilterede günün me
selesi halindedir. Buna tercüman olc&tl 
1ngiliz karikatüriıti, lngiliz tıcaret ge .. 
milerinin almıya mecbur olacaklan fekli 
canlandırarak lngiliz seyyahına §•ınlan 
söyletiyor: cHani benim gemim. Ben bıı 
harp gemisi Ue _,.,.., .mdyonmı t1tıl• 



Finsler kuyruklu yıldızı bu akşam 
saat yirmi birde en vazıh . şek

lile görülebilecektir. Bu akşam bu 
saatte yıldızı görmek isteyenler, . şimal 
istikametinde. Dübbüekber bürcünün 
sağında, az ~ğıda aramalıdırlar. Yıl
dız,-UO üç akşamdır burada, bulanık bir 
ışık halinde görülmektedir, gittikçe de, 
arzdan uzaklaşmaktaaIT. Yıldız, birkaç 
gün daha görüldükten sonra, geceleri 
değil, gündüzleri kuvvetli rasad aletle
rile takib olunacak, bir müddet sonra 
da, aski istikamette, bir sabah yıldızı 
o!arak bir müddet müşahede edilecek
tir. 

Eyüpte bir. ihtiyar 
yandı 

• 
zıyarete Hırsızlığa değil, 

gitmiş amma, 
eşya çalarken yakalanmış: 

Dün, asliye 4 üncü ceza mahkeme- rurdu. Son günlerde yaraland1ğını i~it·; 
sinde Receb isminde birinin hırsızlığa tim, koştum e.vine.. çünkü onu seve"'; 
teşebbüs suçundan duruşması yapıl- rim .. yoksa .. hırsızlık falan yapacak de· 
mıştır. ğildim. 

Hadise şudur: Suçlu Receb evvelki Duruşma neticesinde, bütün inkarına 
akşam saat 16 sularında duvardan at- rağmen, Recebin suçu sabit olduğundan 
lamak suretile Şehremininde Hasanm 4 ay habsine ve derhal tevkifine kar~rl 
evine girmiştir. Ancak ev halk~ işin verilmiştir. Receb mahkumiyetinin hı· 
farkına vardıklarından, derhal polise tanımda, bu kadar müddet te nezareti 
haber vermişler ve Receb bazı eşy~ ile altında bulundurulacaktır. 

birlikte portmantoda asılı duran Hti HaCI· lbrahim tevkif edildi 
mantoyu aşıracağı sırada, cürmü meş-
hud halinde yakalanmıştır. Beş altı gün evvel Fenerde ~netres~ 

Suçlu derhal adliyeye sevkolunarak, Fatmayı birkaç yerinden yaralıyan Ha·: 
Eyüb civarında, Kısır mandırada 70 4 üncü cezada duruşması yapılmıştır. cı İbrahim, kaçmıştı. Aramyor, fakat 

yaşlarında Osman oğlu Ahmed, evvelki Suçunu inkar yoluna sapan Receb, bulunamyıordu .Suçlu, nihayet dün ya.: 
akşam bahçesindeki otları temizlemek mahkemede kendini şöyle müdafa et- kalanarak adliyeye verilmiş, 4 ünci.t 
maksadile tutuşturuı:ken, birdenbire miştir: sorgu hakimliğinde yapılan s0rg~su 
elbisesi ateş almıştır. Ihtiyar adam ba- - Bu evde benim tanıdığım biri otu- neticesinden, tevkif edilmiştir. 
ğınp çağırdıysa da, etrafta kimse ol- ~...........,.._ 

matlığından sesi işidilmemiş, zavallı a- Şehir işleri· A.tjJıerlik işleri: 
dam diri diri yanarak ölmüştür. Tahki-
kata müddeiumumi muavinlerınden 
Hikmet Sonel el koymuştur. 

Hamamlar huyu 
Suyu lıullanmayı 
Tecrübe edecekler 

Muhiddin tJstündağ istasyonda karşılıyanlar arasında ve vatı 
vekili ile karşı karşıya 

Hamamcılar cemiyeti idare heyeti is
tifa etmiş olduğundan bugün esnaf ce
miyetleri merkez binasında saat 1 O dan 
16 ya kadar devam etmek üzere yep.i 
seçim yapılacaktır. Hamamcılar idare 
heyetinin Kırkçeşme suyu yasak edil
dikten sonra hamamlarda terkos suyu 
kullanılmasının mecburi tutulması ü
zerine istifa ettikleri malUmdur. 

Bir müddet evvel boğazından tedavi lediye, parti erkanı ve dostları tara~~n
edilmek üzere Parise giden İstanbul va- dan karşılanmıştır. Bay Muhittin Us
li ve belediye reisi, parti başkanı Mu- tündağ öğleden sonra Floryaya giderek 
bittin Üstündağ dün İstanbula dönmüş, Atatürke arzı tazimat etmi~tir. Bugün
garda vekili ve emniyeti umumiye Mü-
dürü Şükrü Sökmensüer, vilayet, be- de~ _iti~~~~ ~~~h~esine başlıyacaktır. 

Hamamcıların terkos suyunu kendi
lerine tenzilatlı tarife ile verilmesi için 
belediyeye yapmış oldukları müraca
ata henüz müsbet cevab verilmemiştir. 
Halen terkos suyu ile çalışan hamam
ların yekunu onu bulmamaktadır. Ka
dın hamamlarına tenzilatlı tarife ile 

~ ~·_.._._.. ~ ... ~ 44VW.V• 

Mütef errik : 
Kızılay balosu 

Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalpın 
himayesinde Kızılay balos:ı Ana~olu 
klübünün Büyükada'dakı şubesınde 
verilecektir. Müsamerenin nezaheti ve 
güzelliği için bütün tertibat alınmıştır. 

Bebekde Balo 
İstanbul ilk okullar yoksul çocukları

na yardım birliği Beşiktaş idare kurulu 
tarfından 21 ağustos 93 7 cumartesi 
akşamı Bebek bahçesinde tertip edilen 
balonun hazırlıkları ikmal edilmiştir. 
İstanbulun bir çok tanınmış ve sevil-
miş san'atkar1arının da baloya iştirak
leri temin olunmuştur. Bu :ırada Zozo 
Dalmas ile san'atkar arkadaşları da eğ
lencelere iştirak edeceklerdir. 

İngiliz ve Yugoslav gemileri 
limanımızı ziyaret edecekler 

- -Dubrovnik adındaki Yugoslav kruva-
zörü ayın 24 ünde memleketimize gele
cektir. Eylulün ikisinde de üç İngiliz 
harb gemisi limanımızı ziyaret edecek

tir. 

.Eeykozda bir hayvan sergisi açılıyor 

Beykoza bağlı Buzhane köyünde bu
gün bir hayvan sergisi açılacaktır. Ser
gide iyi yetiştirilmiş, cins inek, öküz, 
at vesaire teşhir edilecek, sergi sonun
da baytar müdürlüğü tarafından teşkil 
edilecek bir hakem he.yeti tarafından 
en iyi hayvanlara ikramiyeler verile
cektir. 

Poliste : 
Ihlamurda kadın yüzünden kavga terkos suyu verilse dahi gene kar edi

lemiyeceğinden bundan sonra kadın 
Fındıklıda Meb'usan caddesinde 14 hamamları çalışamıyacaklarım, ha-

numarada oturan Fuad, Kani ve kar- mamların'ı erkekler için i~leteceklerini 
deşi Mustafa, yanlarında Hamiyet ve söylemektedirler. Civarında terkos tesi
Behiye isminde iki kadınla gece saat 1 satı bulunmıyan ve suyun geçtiği yere , 
de Ihlamurda bir otomobile binmek is- uzakça olan hamama kadar terkos su-

. . yu getirebilmek için 1000- l 500 lira sar 
temışlerdır. Bu sırada orada duran fetmek icab etmektedir. Dün bir firma 
kaptan Hasan ve arkadaşı Tevfikle, ka- hamamcılar cemiyetine müracaat ede
dınlar yüzünden, aralarında bir kavga rek kuyu sularının hususi tertibatlı fi

ç:kmıştır. Bu kavgada, Hasan ve Tev- litreden geçir~ldiği. ~a~di.:de h~mamla~
fik, Fuad, Kani ve Mustafayı dövmüş- da kullanıl~~ıl~cegıı:ıı _soylemış, .. tecru-

• , · be edilmesını ıstemıştır. Bu muracaat ler yakalanmı~lar ve haklarınaa taıu- . . . . d h t' 
' hamamcılar cemıyetı yem ı are eye ı 

bata başlanmıştır. seçilince tetkik edilecektir. 

Birinci Umumi 
Müfettiş şehrimizde 
Birinci umumi müfettiş Abidin Öz

mcn bir müddet istirahat etmek üzere 
Şirktei Hayriye Balık lokantasınm eb:Pimize gelmiştir. Umumi müfettişin 

•' ş 
gördüğü rağbet üzerine Boğazda asrı verdiği malfunata göre Diyarıbekirde 

Şirketi Hayriye 
Bügükdere liman 
Binasını salın alıyor 

şekilde bir de otel yaptırmayı ınuva -. kale ile istasyon arasındaki geniş sa
fık bulmuştur. Bu otel Boğazın Avru - hada yeni bir şehir kurulmakt~dı:. Bu
pa seyyahlarına karşı otel ihtiyacını rada yaptırılmakta olan. res~ı. bınalar 

· yakında bitecektir Yem sehırın orta-
tam surette karşılayacak ta~7:d~ ola - sında da bir Cumh~riyet ~eydanı açll-
caktır. Balık lokantasına bıtışıK bu - maktadır. Buraya Atatürkün muazzam 
lunan liman dairesinin çalışmakta ol- bir anıdı dikilecektir. Umum mü.fett~
duğu bina bu işe tahsis edilecektir. Bi- lik mıntakasında bazı merkezlerde mo
naı:ıın satın alınması için temaslara baş dern Halkevleri yaptırılmakta ve mev
lanmıştır. Balık lokantası ve ileride ya cud binalar genişletilmektedir. 
pılacak otelin manzarası' bozulmamak Bu yıl gelen göçmenler için de Dıya-

rıbekir mıntakasmda 300, Van'da '60 
için ayni yerde bulunan vapur !skele- göçmen evi yapt1Pllmaktad1r. 
sinin başka tarafa nakledilmesi n.uh- ---·-·-·-·· . ..... ... .... ~ ... ~ .... ·-·----
tQmeldir. H A L K O P E R E T 1 

l.,mımıimEll.-s _______ lamll:z2ll!:ımE:m----------~ 

lzm ir Beynelmilel Sergisini gezerken 
Büyük bir zevk ile hazırlanmış olan 

Bu akşam 
Takalrn 

bahçealnde 

Foto HAMZA UST M 
Paviyonu~u muhakkak ziyaret ediniz. 

Mağazalar. : İzmir: Emirlerzade çarşısı No: 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Festival gecesi 

Zozo Dalmasın 
iştir akile • 

HALiME 
20 A~ustos Cuma akşamı 

OakUdar Salacık bahçealnde 

ENAYiLER 

Prustun tetkikleri Kısa hizmetliler çağrılıyorlar 

Şehircilik mütehassısı Prost Ilınan i- Beşiktaş askeFlik şubesinden: 936 ve 937 

daresine giderek liman idaresinin yap- yılında mektep tahsilini bitirerek mezun o
lan veyahut yüksek mektebi terkederek mu .. 

tıracağı ve belediyenin alakadar bulun-
ayeneıeri yapılmış olan 332 doğumlu ve bU 

duğu işler hakkında izahat alacak, maJ doğumlularla muamele gören ve tam ehli • 
hallinde tetkikat yapacaktır. Prost Ha- yetnamesl olan kısa hhmıetli erat l/ı>ylül/. 
liçte yaptırılacak işciler mahallesi, li- 937 gününde yedek subay mektebinde bulu• 
man önündekityol ve bahçe işlerini tet- n::ı.cak veçhile 27/ağustos/937 gününde sevk• 

kik edecek ve bunları ileri şehir planı- ıeri yapıla,caktır. Tayin edilen bu günde şu
na uygun görürse yapılmasına muvafa- tE'ye gelmeleri ve gelmlyenler hakkında ka• 

k t d kt. nuni ceza tatbik edileceği ilan olunur. a e ece ır. 

Bir tramvay bir otomobile çarptı 
Dün, Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 

Hanı öntinde, 677 numaralı vatman 
Cahidin idaresindeki 5 3 numarlı Şiş

li-Eeyazıd tramvayı, şoför Raşidin kul
landığı 2098 numaralı otomobile çarpa

Avcılara kaFt veriliyor 
' İstanbul avcılar kurumundan: Kurumu ~ 

muzda kayıtlı avcılardan Anbarlı ve Avcılar~ 
köyü bıldırcın av alanına mahsus duhuUye 
kartı almak tstlyenlerin pazartesi, çar§amba 
ve cuma günleri saat 15 ten 18 e kadar E • 
minönünde Hüseyin efendi hanı 9 sayıda 

rak hafif hasara uğratmıştır. İnsanea kurumun merkez binasına miracaat etm~ 
zayiat olmamıştır. leri blldlrillr. 

Y~~~-~·;~·B~·ig~;:··f ~;ti·;·;·ı 
hey' etleri de geldiler 

"'~<---· --- . :L;_ ---· __ - -

Yunanı ve Bulgar feitival heyeti -~ 
·ıeSJ 

Maarif müfettişi Kara İvanof1;111 riya-ıze gelmişler, belediye festiva~ ko;ı;Jljlli 
setindeki 24 kişilik Bulgar festıval he- ,tarafından karşılanmışlardu · .,ııt 
yeti dün sabah ekspresle, 19 kişilik Yu- .heyeti arasında kibar ailelcrde~~~dıf• 
nan festival heyeti de vapurla şehrimi- kızlarından bazıları da bulunrn 



Hasan Bey- Anlatayım. 
İki güreşçi ortay.:ı gelirler. 

Hasan Bey - Birbirlerile 
güreşirler ve neticede biri 
galib gelir. 

SON POSTA Sayfa 1 
! 

Van gölô sahillerinde 
bir bayram .günü 

Demiryolunun kömür ilinin merke
zine ulaştığı mes'ut hadisesini bildiren 
telgrafınızı büyük memnuniyetle al -
dım. Bu münasebetle muhterem hal -
kın bana karşı gösterdikleri yüksek 
duygulara" teşekkür ederim. 

K. Atatürk 



ION POSTA 

i=fAb 1 SE llE Fl 
l<AR$1SINDA 

Aşk pulları 

G •• •ı • • b •• •• k b• Çekoslovakya posta idaresi, aşk mek
UreŞÇI erımız uyu ır tupıarına yapıştırılmak için ayrı cins 

pullar çıkarmış .. bu pullarla pullanmış 

imtihan daha • ki mektuplar elden ele geçirilmeden doğ-
geçı rece er rudan doğruya mürselünileyh~, yani 

• ~ığm ,yahud da maşukarun eline ve-
---------hl-.--1 ·ı 1 k riJecekmiş! Dünyanın eıı ileri gelen pe ıvan arı e yapı aca 

, müsabekalann neticeleri merakla beklenmektedir * Çekoslovakyada aşk meğer hiç te-
rakki etmemiş. Hala mektublu aşk dev
rini yaşıyorlar ki, aşk mektupları için 
ayn pul çıkarılıyor. 

* Aşk mektubu pulları sayesinde yarın 
Çekoslovakyada şu tarzda istatistikle
rin neşredilmesine imkan olacaktır: 

c.Aşıkların sayısı geçen seneye nis
betle bu sene yüzde on nisbetinde art
mıştır.> 

* Çekoslovakyalı aşık sevgilisine söy-
liyecek: 

- Senden başka kimseyi sevmiş de
ğillın .. 

- İnanayım mı? 
- İnanmazsan posta müvezziine sor. 

* ·- Çoban ınnmeı Kılıbık pul kolleksiyoncusuna acı-
.2da•.-Jı ,..ıivo• Mco " • • " " .... n önündedi'" f dun. Kolleksiyonuna, yeni çıkan aşk 

Bet ay enel büyük fimal ıurn-incle I mUAbakalar hila gozumu~. d . • · mektubu pullarından koyam1yacak! .. 
muvaffakiyetli müsabakalar yaparak dö- Büyük cesareti kadar tecru _ .ı . e o ~ıs- * 
nen güreşçilerimiz cumartesi, pazar ve b~tte fazlala~mış. ~lan Mersınlm~n olıı~- Kendi nefsime düşünüyorum: 
salı akşamlan büyük bir imtihan daha pıyatta oldugu gıbı ~ur.~da da pelrlak gu- Günün birinde belki Aşık olurum, fa-
geçirecek.lerdir. reşler yapacağına hıç şuphe etmemek la- kat aşk pulu yapıştırılmış mektubu pos-

Beşinci Balkan oyunları için kampa .zımdır. .. taya veremem .. 
giren pehlivanlarımız, dünyanuı sayılı Berlin olimpiyadında .yarı~ ağır .dun
pehlivanlarile boy ölçüşeı!eklerdir. Uzun ya birinciliji kazanan Isve~lı Kadı1e w

müddettenbeıi memleketımiziı~ müsaba- nin tunç vücutlu Mustafa ıle yapacagı 
ka yapmamış olan pehlivanlarımızın bu müsabakanın ehemmiyetinden bura:ia 
haftaki karşılaşmalarına büyük bir e - uzun uzadıya bahse bile lüzum yoktur. 
hemmiyet vermek lazımdır. Bcrlin müsabakalarının dah ·ı ilk gü -

Finlandiya ve İsveçten davet edilen nünden itibaren talihsiz bir şekilde gü -
güreşçiler kendi sikletlerınde dünyamn reşen Mustafa tesadüfen memleketimize 
en ileri gelen pehlivanlandır. Bu iti - kadar gelen dünyanın en sayılı güreşçisi 
barla bu müsabakalar dörl sene munta- Kadije ile hele bir tutuşsun da netice
zaman kazandığımız Balkan güreşlerin- sini minderde hep beraber seyrederiz. 
den çok farklı ve o nisbette heyecanlı o- Her mindere çıktığı zaman kendı ayarın-

lacaktır. da rakip bulamıyan emekta:: giireşçi Ço-
Geçen Berlin olimpiyadında karşısına ban Mehmet, Finlandiyalı hasmile dile

çıkan bütün rakiplerini mağlüp ede ede diği şek.ilde müsabaka yapabileceği için 
olimpiyat birinciliğini kazanan Yaşarın en hafif sikletten, en ağır siklete kadar 
Finlandiyalı rakibi karşısında alacağı her dakikası heyecanla geçecek ve fıu
derece güreş alemimiz jçin başlı başına günkü güreş kuvvet ve kudretımizi mey
bir hadisedir. dana çıkaracak olan bu müsabakaları 

Berlin olimpiyatlan esnasında hariku- dikkat ve alaka ile takip etmek lazımdır. 
lade güreten Mersinli Ahmcdin yaptığı Öme,. Besi1r. 

lngiliz ve Alman atletleri arasmdaki 
müsabakalarm neticeleri 

İngiliz ve Alman atletlerı arasındaki 
senelik atletizm müsabakası Londranm 
White Cty stadında beşi.nci defa olarak 
yapılmıştır. 

100 yarda - Sweney (İngiHz) 9.9, 200 
yarda - Holmes (İngiliz) 22, 440 yarda -

Roberts (İngiliz) 48.2, 883 yard~ - Har· 
bing (Alman) 1.54.8, Bir mli - Wooder-

son (İngiliz) 4.19, Uç mil - Ward (İngi-

-Niye? 
mi, olacak, bana: 
- Aşıkım!. 
Demek, biraz da: 
- Budalayım! 

Demek gibi geliyor. 

* Aşk mektubu pulunu ~iiı müş deği-

lim, fakat şöyle olacağını tahmin edi
yorum: Üzerinde okla delinmiş bir kalb 
işareti vardır. 

* 
20,000 seyircinin ha21r bulunduğu bu 

müsabakalarda İngiliz aletleri 880 yar -
dalık müsabaka hariç bütün koşuları he
men birinci ve ikincilik :ılmak suretile 
kazanmışlar, buna mukabil Alman atlet
leri de atma ve atlamalarda galip gel -
rnişlerdir. 

liz) 14.33, 120 yarda mania - Thornton Bir gün bir posta idaresinin akima 
(İngiliz) 14.6, Yüksek atlama - Wein •

1 

gelir ve. karı koca mektupları ~~in .de 
kotz (Alman) 1.95, Uzun atlama - Song ayrı bir pul çıkarırsa bu pulun uzenn
(Alman) 7.50, Sırık atlama - Sutter de de saçsaça, başbaşa gelmiş bir er
(Alman) 3.90, Gülle atma - Wnelke (A!- kekle kadın resmi bulunacaktır. 

Müsabaka yağmurlu bir günde y~ 
mış, öyle olduğu halde dereceler güzel 
olmuştur. 

man) 15.70, Disk atma - Stock (Alman) İMSET 
44.25. ...... -... -.................. ___.. .......... _ ...... __ 

Bir mil bayrak yarışı tngiltere takım: 3.26.2 ile birinci, Almanya ikinci olmuş-
tur. 

CÖNÜLiSLERi 
İngiltere 69 puvan. 
Almanya 67 puvan almı§tır. 

Semih geldi 
Dokuz aydanberi Parist'! tahsilde bu

lunan memleketimizin en kıymeUi atlet
lerinden 100 metre Türkiye rekortmeni 
Semih dün İstanbula gelmıştır. 

"Evli erkeği 
Seven genç kız,, 
Zarf m üzerinde Ankara postahane· 

sinin damgasını görüyorum. Mektu-

bun altına atılan imza G. \. dır. Kcn· 
di söylediğine balolırsa bu iki harf!n 
sakladığı hüviyet bir genç kıza aiddir. 
Diyor ki: 

- c20 yaşında oldukça güzel bir kı
zım. Bir senedenberi çalı9tığ1m yerde 
görmekte olduğum evli genç bir erke
ği seviyorum. Bir çocuğu da var. Tet-

kik ettim: Bana karşı lakayıa değil, 
fakat birbirimize hiç açılmadtk.> 

Mektubun alt kısmını nakletmeye 
lüzum görmüyorum. 

* Dikkat ediniz: Bu genı; ~. bahset-
tiği gençle heni.ız uzun temaslarda bu-

lunmamış. 

Halbuki hakiki sevgi, yani ho:ilantı 
hududundan taşıp insan hüviyetinin 
her bucağına dal budak saran sevgi, 
mütekabil bir anlaşmanın mahsulü
dür. Bu derece etraflı bir anlaşma ise 
uzun his ve fikir teatilerinin, karşı

lıklı tecrübelerin, sıcak ve yürekten 
silinmez hatıraların eser.i olabilir. 

Binaenaleyh Bayan cG. A.:., henüz 
iç hüviyetini hiç tanımadığı bir erke
ğe karşı duyduğu hoşlantıya hic dü
şünmeden csevgh adını takmakla, 
biraz hayalperest, biraz da mübalağa
cı davranıyor. Hayallerinden ve hıslc
rinden tecerrüd ederek düşünürse, ni
hayetinde bir çok vicdan acıları bek· 
liyen bu şüpheli macera yolunun he
nüz başındayken, kalbine daha emin, 
daha meşru bir istikamet verir. 

TEYZE 

Semih Balkan oyunlarına kadar hazır
lanamıyacağı için bu sene df! takımda yer 
alamıyacaktır. 

Bisikletçiler 
Aydın 18 (A.A.) - Anknragücü bisik

letçileri bugün Aydına geldiJer. Disik -
letçileri enternasyonal İzmir fuarının a
çılması münasebCtile İzmirde yapılacak 
büyük bisiklet yarışlarına iştirak ede -
ceklerdir. 

Somada bi.r kaçakçı yakalandı 
Soma (Hususi) - Çavdır köyünün 

eski muhtarı Osman evinde tütün kı
yarken yakalanmış, 70 kilo kaçak tü
tün, bir havan, ve teferrüatı müsadere 
edilmiş, Osman hakkında takibata baş
Janılmıştır. 

r lnanmıyacaksınız, 1 
L Fakat doğrudur!_,, 
Kamarot iken Ölüm şuarnın 
Lord ve milyoner keşfi iddiala rı 

olan adam tazelendi 

Lord Runcima11o 
Geçenlerde Londrada ölen, büyük 

bir ticaret filosunun sahibi bulunan, sıd 
kendi çalışması, ciddiyeti ile bu işin ba
şına gelen ve lordluk payesine kadar 
yükselen Lord Runciman, iş hayatına 

kamarot çıraklığı ile başladı. 

Valter Runciman, gayet silik bir !skoç 
limanında, Dunbar'da doğdu. Ecdadl da 
denizci idi. Hatta bunlarda•ı ikisı, meş· 

hur Nelsondan evvel de gemilerde har
betmişlerdi 

Tarlada çalışmayı sevmiyen küçük 
Valter bir gece yansı, evinden kaçtı ve 
sahili takib ederek, tek başına nasibini 
aramaya koyuldu. Uzak diyarlara sefer 
eden bir yelkenliye kamarot çırağı ya
zıldı ve hayatının bütün bu maceralı 

devresinde pişti. Denizler :ırtık onur: ya
kını, sevgilisi olmuştu. 22 yaşına basınca 
da, şarkta çay taşıyan bir teknenin kap
tanı oldu. Yaşayışının dönüm noktas: o
lan bu tarihten itibaren gemiden ge
miye sekerek bilgisini arttırdı ve o sıra
larda buharın vapurculukta büyük bir 
inkılab yapacağını hesaplıyarak, Atlas 
Okyanosuncla işliyen bir ticaret gemisi
ne geçdi, kaptanlık etti. 

. d ··ı·· .ıılll', Son bir kaç yıl içın e co um ı- ııb 
dan sık sık bahsedildi. Jules vem.~ 
Wellsin romanlarına benzıyen JDI ,1 
anlatıldı. Fakat bu muhtelif tabriP jl 
ci kuvvetlerin maddi delilml çıkarıP 
teren olmadL ~ 

Bu sahada şimdi karşımıza çık~~· 0 ' 

İngiliz üniversitesinde kürsü ~bıbıA}İ' 
lan, Anthoney isminde bir tngıliZ )# 
midir ve bir çoklarının arayıp ta., el, 
madıklan kuvveti bulduğunu ideli SJf' 
mektedir. Hem de nasıl bir kuvvet? . 

da - r eUın ~1 
sı gelmişken şunu soy ıy det 
tık mevzuu bahsedilen §ey •P' 
cmevceı. dir. 

Anlatıldığına göre her cgaı> in "'e ~ 
kimyevi maddenin kendisine mahstl5 

ad 
,.:ıSl 

cmevce tulü> varmış, ve r yo 
sile istenilen yere nakledilebmrıni} . 

zarı Profesör Anthoney ortgya bu na. ,. 
h . blf 1' yi koyduktan sonra her angı ııl~ 

talığın mikrobunu, her hangı bir ıecde 
esaslı maddesini istediği yere sevlt 1 
rek mevcelerinin muhit dahilinde bil bl 

nan bütün hayat eserlerini mahvede 
leceğini .t,ddia etmektedir. 

e C 
Mesele bundan ibaret olsa g~ ts~ 

Profesör uçuş halinde bulunan bıt l' 

yareyi durdurabileeek, hatta bütii~e 
memleketin elektrik cihazlarını 

uğratabilecekmiş. ., 
thtir~ ettiği cihazı mükemmel ~1 !" 

le getirebilmek için on yıldanbe.Dl. 
t ·ı· ~liftli lasız çalışmakta olan ngı ız ıu t 

rübeler yapmış ve bu tecrübelerin ;iP 
celerini ikna edici mahiyette bul~ çt 
Anlattığına bakılırsa mevcelerı .,J 
zırhlan da geçmiş, beton kaplı toprB 
dehlizlerine de nüfuz etmüiıir. , 

Öpüşen balıklat 

Birkaç sene sonra da hir gemi kum• 
panyası kurdu. Bu suretlP., dünyanın bil· , 
yük kumpanyalanndan birmin başı ol· 
du. Bununla beraber, gözünü yelkenlide 
açan bu asil deniz kurdu, gönlünden yel
kenli aşkını çıkaramadı. Buharlı gemiler 

onları kovamadL Onun ıç;n de denizde Bu balıklar Çinde bulunur ve 6 ıı 
suları yara yara ilerliy~n, arkasında gö.z Guramiler diye anılırlar. Yuva Y'~ıe~ 
alıcı köpükler buakan beyu yelkenleri dir cinsten olan bu balıklar, bl.l'b .. ı f 
ile gelin gibi süzülen bir ya~ gördü mli ne rastlayınca, resimde gördüğilllu 
idi, heyecandan heyecana düşerdi ve ö- kilde öpüşürler. 
lünceye kadar da her sen~ yat yarışları- _ _.......;.....;.. _______ _ 

na girer, bunlarda pek ender olarak mağ- Bı·r kaç satırla , , 
hip olurdu. 

Lord Runciman İngilterenin tanınmış Bundan iki yüz sene evvel ~~-' 
şahsiyetlerindendi Herkes onu aeverd<. pulda meşhur bir saatçi tara şıııS' 
1933 de lordluğa seçilince, Lordlar Ka· yapılmış olan bir altın saat, "/B 1"1 

marasında yemin etüği gün meclis tık- tonda Musa gölünde yakalanan 
lım tıklım dolmuştu. balığın karnında bulunmu~tur· 

86 ıncı yıldönümünü kut1uladığ1 sıra- * pşııl ' 
larda, ileride ne yapacağını soranlara: Bundan on iki sene evvel, .. 

11
i) f 

cDaima ileriyi düşünüyorum. N~ sureti\! markalı köylülerden bir1 kö)"tl ~ 
• d' k lı ıe J,' , çalışmak icab ettiğini hesapuyorwn.> ı- yarete gelen bir Danimar a ,e•"'' 

ye cevab verişi meşhurdur. hizmette kusur etmez, kö~ j.ı1'1'' 
88 yaşında da seçim mücadelelerine a- rir. Zen~~n, tek~~r :erleştığıbAcl~~ 

tılarak binlerce muvafık ve muhalif din- rikaya doner. Koylu de bu tıD" 

leyiciler karşısında konferans vermen·n unutur, gider. Geçenlerde, ~şı~ 
zevkini tatmıştı. Konuşurken daima de· bir mektup alır. Okuyunca re Jv ... 
nizcilik ıstılahları kullanan ve Hundan kalır. Zira, bu ömrilnde bir )te ,e;I., 
bir türlü geçemiyen Lord Runciman, bir düğü, bir kaç saat konuştol'l bill iıt' 
ke;esinde hastalarunıştL Neşretmiş ol- ölmüştür ve kendisine tarn 20 
duğu tebliğlerde de şöyle yazdırmıştı: miras bırakmıştır. 

cSakin denizde sahile doğru ilerliyo- * . evi" j: 
rum. Bununla beraber, funda demir et- Melburnda 90 senelik bil' btr' ıf 
mek için, aradığım mahal biraz yumu- meli kazılırken, parçalanan b'sılıı' 

kt r lanın altında 1847 yılında c:t·' ,.· şa 1 •• > ~ 

Gönüllü ihtiyat bahriye efradı teşkila- yüzlerce altın lira bulunnıll:ı * ,.,r tına fahri kumandan tayin edildiğt za- . JtôY' ~ 
man o vakitler bahriye lordu olan S:ı- Mançster civarınd:ı bıt . J3ı1 

1
J 

k' idıC· (>" moel Hora yazdığı bir mektupta: dır. Bütün a:-.alisi 200 ış rilt• tl ~( 
.90 yaşındayım. Bununı:t beraber kü- halkı, gaz, havagazi, cıeıct ıefotl 

çük büyük herhangi yelkenli bir gemiyi bilmez, mektep, kilise ve te 
idare edebilir, bir yelken tamir eder, ye- dir görmemiştir. 
ni ba;ı"'tan yaparim .. :. dem:şti. 



1 Hoş Sözler. I 
BılkaaacalElar 

k Balık avı meraklısı balık avına gider
~ bir kavanoz da kırmızı balık götü

?üyordu: 

- Bunları neye götürüyorsun? 
... -:::~e sordular, neye götürdüğünü an-

ı - Denizdeki balıklar bunların rahat
b lruıı kıskanacak, ayni rahata kavuşa-
lınek için hemen oltama gelecekler. 

- Birbirimizi o kadar sık görilyo

~ ki herkeı bizi kan koccı zanMdi
~lcır. 

- 1"-nlar öyledü-, daima bafJcalan. 
"'- fenalağmı iaterZer. •.. ,. 

..::~e iIAcı vapura binmişti. DeniZ 

lllar di, 80lıra birdenbire köpürdü, dal
Jlıade ~PQru çalkalamıys başlach. E-

ilAcı vapura binen sevindi: 

~. Tanı .ilaç içeceğim zaman ne iyi 
t.aJci Şiteyi çalkamak zahmetinden kur· 
....... unı. 

&wca 
~ vcıya sordular: 

ı.:- l!avada bir kuş gördü
~ '1.aıııan ne yaparsın? 

\'ab Verdi: 

~'Evveli kokmuş mu kok
l'lnı. ş. ını bir muayene ede
le . Eger kokmamışsa çiftem. 

rıışan alır , vururum. 

* ç ........... 
.;. ~ beni düşündü-

u e\1cfeki . 
'-. çıçeklerden anla-

- liasıı anlarsın? .• 
-ç1 . 
'~ yolunmuş bu
le\.iy 0 dıı beni düşünmüş; 

or sevm· 
le\rnı· ' ıyor, seviyor, 

- &yan bana vanr muımz1 
- Zevki ıelimini.z VGNnıi amma ta-

• . Wainiz yokmuı; t1MGmam! 
,...., 

lsbat 
Kan koca birbirlerine nısbel veriyor

lardı: 

- Ben senden daha cana yakınım. 
- Hayır~ ben senden daha cana ya-

kınım. 

- lsbat et. 
' 

- İsbat mı, meydanda sinekler bileı 
hep ana geliyorlar. -

- Yürüyüf'lne bayılıyorum. 

- Ben de gidififti hiç beğenmiyo-
nım. 

- BOfll"I 
- Btlflll'. 

.. Olf -P 08 t' A 

C Güzel fıkralar 1 
Talacdar 

Yalancı söyledi: 
- Benim büyük baban\ln boyu üç 

metre idi. 

Ondan daha yalancı da söyledi: 
- Benim büyük babamın boyu daha 

uzundu. Hem o kadar uzundu ki ayak· 
tablarının boy• olup olmadığını gör
me için dürbünle bakardL 

- Benim içia oa ni§anlıdcı'!ı ayrıldı 
demi§Si~. 
- Yalata mı aöıllemifim1 
- Tabii ycılaa, ta• OJt ilci tdfcınlı-
datt CIJIMldım. 

---Şapka aatmıpr ld 
Erkek, karısını kar§1Sına aldı: 
- Bak ·karıcığım sana neler söyliye

eejim, yemek paramızı giyimine sarfe
diyorsun. Mesell kasaba vereeek para
yı götürüp ppkaa,a veriyorsun.. 

- Öyle amma kocacığım, kasab şapka 
satmıyor ki parayı götürüp ona vere-
yım .•• 

iade 
Nişanlılar . aynlıyQrlardı..,. 

Mektuplarını birbirlerine geri 
verdiler. Erkek: 

- Bitmedi! 

Dedi. Kız şaşırdı: 
• - Daha ne var? 

- Sen beni yirmi defa pla
ja götüreceksin, bütün mas
raftan göreceksin.. mademki 
her şey iade ediliyor. 

* .. ........ 
- ~ocan okumak bilmiyor 

mu da, sen gazeteyi okuyor
sun, o dinliyor). 

- Başka çare yok. O da mi
yop, ben de miyopum, ikimiz 

~ diye çiçekle fal bak- - Bagii" geu mekttWLın gdinn8yi amıtmı&f8UMIZ.. tasarruf olsun diye bir tane 
Ben d4lgua imtmlarc:fcıtı hazzetmem.. gözlük aldık da. 

----------------~~------~~~----~--------~ ...... ilk 
Müdür, memurun elbisesine baktı: 
- · Elbiseniz de çok eskimiı. 
- Evet bay müdür, şimdi hatırlıyo-

rum. On sene evvel maaşıma zam yap
mı§tınız, ben de bu elbiseyi o zaman dik
tirmiştim. 

Dalla •rla 
Asyaya nazaran Avrupa daha sıcaktır. 
Dodi, sordular: 
- Bunu nereden biliyorsun? 
- Benim Osküdardaki evim, sizin ls-

tanbuldaki evinize nis~tle daha çok 
serindir. 

Dewam edin 
Piyano çalan ev sahibi misafırine döndü: 

- Zannedersem, güzel çalınan piyano 
hOfWluza gidiyor. 

Misafir cevab verdi: 
- Ehemmiyeti yok efendim, m devam 

edml 

Fotoğrafçı - Elektrikler bozulduğu 
için kırk beı dakikalüı bir Poz ve• 
receğiml 

Otomobil ile istanbuldan Avrupaya 
Avusturya - Yugoslav 

hududu üzerinde! 
Devletler arasında yeni bir gar~: Gümrük binaları 
yarışı - Avusturgaga girerken insan niçin satını, 

solunu şaşınrl - Bilmediti- lisan olmıgan benzinci 
Yazan : Va•fl Rıza Zobu -·-

A~n 1M manzara: lubt'ü 
Bu Balkaİılar yolu biraz daha uzarSI. gibi gelişi g6zel :rapılmamq.. İki devie

artık iayan edeceğim! .. Çocukluğumdan- tin hududu, bu yollarda birbirlerine çok 
beri methini duyduğum o canım aafal t yakın oldulu için, bu taraftan öbür ta
yollarda dolu clbgin araba sürmek he\•t:- raf peklli görünüyor .. Bundan dolayı o
sile seyahate çıktığım halde, günler ve lacak ki: Bir taraf güzellik ve §1ltlıkta 

gecelerce yol alıyorum; hlll . tozlu ve ne derecede ile, öbür taraf ta onun eşi .. 
tqlı fOselerden kurtulamadım. cAvnı- Birbirlerinden aşağı kalmamak için dal 
palb namını tam manasile almış millet- kese edip masrafa girmişler .. Nami anla
lerin topraklarına ne vakit gireceğiz? .. tayım bilmem ki! Meaell teY gibi .•. Ha
Artık aılalmaya bq.lam-l§tm. ni bazı kadınlar vardır, gözil koll\fUSUll· 

Davere sordum: cAvusturya hududu- dadır: cSabri Aç. ın karısı kürk manto 
na daha ne kadar kaldı? Haritaya bakı- yaptırmış, ben ne duruyorum, diye kapı 
verseniz!:. Kaptan tebşir elti: cDalıi. elli kaçağı satıp kürkçüye koşarlar. iıte tıpkı 
kilometre var!• diye_ onlar gibi, bunlar da: cKarpk.iler bın3-* lanna bir tat daha çıktılar, biz ne dutu-
Artık gözüm hiçbir şey görmüyor. Ne yoruz?. diye çala keser yapı iskelelerıni 

bozuk yoldan çekiniyorum; ne tozdan kuruyorlar galiba .. Onun ıçın hepsinin 
kaçınıyorum; ne de listikleri dÜ§Ündü- hudud gümrük binaları, ikiz kardeşler 
lüm var.. Olanca sür'atimle fU son elli gibi hep birbirinin benzeri.. 
kilome\reyi seyahat programından sö- * 
küp atmak için arabayı dörtnala kaldır- Avusturya topraklarına gimıek ıçın 
dım... toförler bir merasime tabi olup, bir şaş-

Nihayet, Avusturya hududu, süslü kınlığa giriftar olurlar .. Burada kalın ka
püslü halile, damadı koltuk merasimine lın oklar şoföre, bundan sonra artık s1E1• 
bekliyen bir gelin gibi göründii .. Biz ki, dan değil, otomobili soldan sürmesini. 
o geline ve bugüne kavuşabılmek için emreder .. Evet, Avusturyanın şarkında, 
günlerce yorulmadan, usanmadan toılu, Çekoslovakya ve Macaristanın her ye
taşlı o aşifte yolların kahrını çektik.. Bir rinde vesait, her memleketin aksine, sol· 
damad, görücü vasıtasile evlenip, gelin dan gider, sağdan gelir!!. Eyvahlar ol
odasına girmek için nasıl hazırlanırsa, sun! Buna çok dikkat etmek la7.1m, kü
biz de, Avusturyanın asfalt yollarında çük bir ihmal, büyük kazalar:ı sebeb o
seğirtmek için öyle hazırlannnştık.. İKt lur .. Benim gibi dalgınlığı ve unutkanlı
tarafı ağaçlıklı bir yoldan kıvrılarak bir ğı malum olan insanlar için ne derdli bır 
tepeye çıktık. Karşılıklı iki şık binanın iş.. Soldan dönülmesi icab eden yerde, 
önünde durduk.. Burası Yugoslav budu· alışkanlıkla sağdan döndüm mü, Aliah 
duydu. Hudud ~ nisbet olsun karşıma kimseyi çıkarmasın.. İnsansa: 
diye gümrük -binalarını pek süalü yap- Cana, gayrise: Mala kıydık demeklır .• 
mışlar .. Zaten. dikkat ediyorum; otomo- Bir !Je7 değil; eorgu ve suali ahrete bı
bil yollarına· tesadüf eden gümrük bina- rakmayıp, insanı frenk diyarının mah-
ları, vapur yahut tren gümrük binalan ( Devamı 15 inci Sayfada ) 

"·Son Posta ,, ·ma11evra sahasında 

•ıraıcyada yap?ian as.kerf manevralar İstanbul gazetelernıde surat bakımın
dan bir yeniliğe vesile oldu: Harekat sa.basında çekilen resimleri ve yazılan 
yazıları aynı günde İstanbula yetiştirmek ve okuyucuların bunlan ertesi 
günü okuyup görmelerini temin etmek ... Resim •Son Posta• nın okuyucu
ları için manevra sahasi.le İstanbul · arasında her gün müteaddid Seferler ya
pan arkadaşımız Osmanı ve kullandtjı vasıtayı gösteriyor. 



8 Sayfa SON POSTA 

Güzellik kraliçesine 
gönderilen çok garip bir 

hediye: Zehirli yılan 

CK 
Örgü bluzlarda 
Yenilik 

A D O t'l ~ 
Bebekler için yeni 
elbise modelleri 

Tokyoda vukubulan 
Japon . polisini hayli 

·uğraştıran~~ 
• 

esrarengız 

hadise 

nndan birinin 

tertip ettiği gü -
zellik kraliçeliği 

m ü s a b a k asın

da, bütün Japon • 
yanın en güzel kı· 
zı diye seçilen Ba
yan Kinoşito, pos
tadan gelen bü • 
yücek bır paketi 

· alınca: c!ştc bana 

verilen mükafat> 
diye bağirdı. 

Kızı.1 evinde ya

tıp kalktığı amca

sı, müvezziin uzat

tığı makbuzu im -

zaladıktan sonra, 

geniş bir tebes • J•poııyaııııı ıüıelllk 
sümle karısile kın.li~ıi 
birlikte, genç kızın telaşlı telaşlı paketi 
açmasını seyretti. Genç kız yere bağdaş 
kurmuş, paketi önüne almı§, ipleri çöz; -
meğe uğraşıyordu. 

* Bu hadiseden bir gün evvel, mecmua -
dan şöyle bir mektup gelmişti: 

- Sayın bayan, 
Mecmuamızın t'ertip ettiği güzellik 

müsabakasında birinci seçildiğinizi teb
riklerimizle bildirir, bu müsabakanın bi· 
rincisine verilecek olan meşhur bir hey
kel traş tarafından yapılan bir bü~tü, 
posta ile yolladığımızı saygılanmızla be
yan ederiz. .. • · 

Heykelin ne biçim olduğunu görme -
ğe can atan kız, tezcanlılık ettı, bir bı
çakla ipleri kesmeği beklemeden kopar • 
dı, kağıtları yırttı. Ortaya gayet şık bir 
kutu çıktı. 

Genç kız, cah ne güzeh diye mırıldan
dı, kutuyu yukarıya kaldırdı.. Mermer 
heykel ne kadar da hafif idi. Güzellik 
~aliçesi kapağı açmak üzere idı ki, (a .. ) 
dıye hayret etti .. cNe garip bakınız, ka
pak kendi kendine kalkıyor .... 

Fi1?akika, kutunun kapağı ağır ağır VP. 

kendı kendine kalkmakta idi. 
Derken, dönen bir gramofon plağının 

kenarına konan bir iğnenin çıkardığı se
se benzer bir hışıltı duyuldu. Kutunun 
içindekini görmek için başını uzatmış .>

lan genç kız, bir çığlık kopararak geriye 
çekildi. 

Dev~ı:n kapağın altından, Japonyamn 
en zchırlı ve cesim yılanlarından biri kır. 
mızı çatal dilini oynatarak, kıvrıla 

1 

kıv
rıla doğruldu. 

Heykel beklerken yılanı... k 1 , •4 arşı aŞ.'.ln 

kızın teyzesi de feryadı bastırdı Fakat 
amca, soğukkanhlığmı kaybet~iyerek 
yerden kapağı kaptığı gibi kutuya ge : 

Giye giye bıktığınız, yahut ta biçimini 
ve örgüsünü çok düz bulduğunm bir ör
gü bluzu zahmetsizce yenileyip, pklat
tırabilirsiniz. Çünkü: Bu sene yün bluz
ları orijinal garnitürlerle süslemek pek 
modadır. 

Bluzunuzun rengine uyan bir fötr par
çasında:n mesela ıkullanmadığınız ibir 
şapkadan (bluzun rengi açıksa fötriin 
rengi koyu, bluz koyu renkli ile fötr açık 
renkli olmalıdır.) Ufak ufak yapraklar 
kesiniz. Bu yaprakları önce bir kağıd 

• üstüne çizip tecrübeler yaparsınız, be
ğendiğinizi kağıttan kesip, . model gibi 
kullanırsınız. Bu modeli fötrün üstüne 
koyup istediğiniz kadar küçük yaprak· 
lar yaparsınız. Bunlarla ya bütün bluzu
nuzun üstünü tıpkı bir empdme kumaş 
gibi süsliyebilirsiniz. Yahut ta bluzu ol
duğu gibi bırakıp örgüden yaptığınız 

kemerin üstünü yapraklarla süslersiniz. 
Her ikisi de şık olur. Hele bluzunuza uy
gun bir de bere örer, buna da ayni yap
raklardan koyarsanız dümdüz bluz ta-

çircıı ve yılanı daha dışarıya süzülmeden 
içerisinde hapsetti. Allahtan genç kızın 
korkusundan eli tutulmuştu da, kutuyu 
elinden atamamıştı. 

Ödü patlıyan genç kız, fena bir mu -
zipli.k karşısında kaldığını anlamıştı. 

Amma, ortada kuvvetli bir delil vardı. 

Meşhur mecmuanın adresli kağıdile ken
disine mektup gelmişti. Böyle, bir oyuna 
kurban giden kız, halkın yüzüne nasıl 

bakabilecekti. Amca da köpürmüştü. Ja· 
ponyada birisine yılan göndermek, onu, 
ve yahut ini beğenmemek demektı. Am
ma, gönderilen yılan zararsız cinsinde:l 
olsaydı, bu şakaya, mut'ipliğe bir derece 
olsun katlanılabilirdi. Onun için kızın 
yalvarmalanna kulak asmıyarak zabıta
ya müracaat etti. Genç kız, uğradığı 

bu f ela.ket karşısında ne yapacağını şa -
şırdı. Halka görünmesi. Nasıl görünebi -
lirdi ki, bir kere güzellik müsabakasın • 
da kazanamamıştı, sonra, kendisine yı -
lan yollanmış bulunuyordu. Mesele mey
dana çıkınca, halk alay edecekti, kahka -
hadan kırılacaktı. 

Fakat mesele etrafa yayılıncJ., halk 
gülmedi. Alay etmedi. Zira, genç kız ha
kikaten mecmuanın müsabakasında Ja
ponya güzeli seçilmişti. 

Bunun üzerine polis işe e! koydu, a • 
raştırdı, soruşturdu. Genç kızın birinci
lik kazanmış olmasına rağmen, kazanan
lardan hiç birinin ilan edilmediğini öğ -
rendi, demek oluyordu ki, bunu bilse bil
se gazete müstahdemlerile aileleri ve 
dostlan bilecekti. Sonra, mecmua güzel
lik kraliçesine, bir çek ile, münasip bir 
hediye vermek tasavvurunda idi. Öyle 
heykel filan bahse mevzu değildi. Üste
li~, müsabakanın galibini ilan şeklı de, 
böyle mektupl~ değil, büyük bir şenlikle 
olacaktı. O halde, ortada bir kast vardı. 

Akla ilk gelen şey, bunu meyus bir 
aşığın yapması ihtimali oldu. İnceden in
ceye yapılan araştırmalarda genç kızın 

hiç bir sevgilisi bulunmadığı anlaşıldı. 

Flörtü bile yoktu. Mecmuada çalışanlar
dan biç birinin de kızla bir alakası olma
dığı meydana çıktı. Sevgilisi elinden alı
nan bir kadının kıskançlık yüzünden böy 
le bir işe girişmesi de mevzuu bahsola
mazdı. 

En son nauıriye olarak şu kabul edil
di: 

Müsabakaya iştirak edenlerden biri . ' son dakikada, mecmuada tanıclıklarmdan 
birinden, güzellik kraliçeliğine kimin 
seçildiğini öğrenince, talih kuşunun elin
den gittiğini görmüş, böyle bir işe kalkı
şarak, genç kıza yılanı yollamıştı. Bu 
kadın yılana da şerbetli olacaktı. Sonra 
kendisi müsabakada kazanamıyack ka: 
dar çirkindi. Bu Japonyada bir kaç yen 
mukabilinde zehirli yılan tedarik etmek 
gayet kolay olduğundan, bu · meyus kız, 

(Devamı 15 inci Sayfada ) 

ma.mile yeni ve ~ğişik bir hal alır. 
Yaprakların yerlerine dikilişi pek ko- · 

laydır: Seyrek bir ilik dikişile ve renkli Arkadan bir rııt düğme ile kapanan bu gömlek bebeğiniz için kombfneZ 
ytinle muhtelif ist!ikametJerde istediği- dan daha kullanışlıdır. Onu daha iyi sarar, üşümekten korur. Brodesi c 

niz yerlere diker, sonra ortalarından ma> dır. 
y~prağın (yiv) i yerine yünden bir sıra Öteki küçük önlükİerin brod.eleri fisto~e dolgu puvandan ibarettir. Baüstt 
pikUr geçirirsiniz. Hepsi bu kadar. beyaz veya renkli linondan yapabili.rsi niz. 

·a~~Çf ;; .. f Çi~·-;~ç·i~~~/';f f .. ö;gü şapka, eşar 

1 

Genç bayanlara pek yaraşacak yeni bi r kuvafürün üç cepheden görünü§ii. 

Rop. modelleri 

Sağda - Yakası fistolu, önü ve kollan 
fiyongalı rop. 

Solda - Emprime ceket, etek. Kolla
rının, kravatının, eteklerinin kenarına 

koyu renk düz kumaştan (pli) aeçiril-
mi§. * 

1 1 Her kad1n bilmelidir =ı 
Elde örülen yün bluzlan 

nasıl temizlemeli ? 
Elde örülen yün bluzları her bayan 

tamamile kendi zevkine gör~ ve ekseri
yetle kendi emeğile hazıri,adığı için ma• 
kinede örülenlerden hem daha şık hem 
de daha kıymetli sayılabilir. Böyle bir 
bluzun bir yıkanışta ziyan oluvermeme
si için ne kadar iti?a gösterilse yeridir. 

Bunun için yapılacak şey pek te kül
fetli değildir. Suya batırmadan evvel 
bluzunuzun enini, boyunu, göğüs geniş
liğini ölçüp bir kağıda yazınız. Sonra 
ılık suda biraz sabun köpürtünüz. Lüks Şapka kroşe ile şöyle örülecektfr: ı,11 
sabunu olursa daha iyidir. Bluzu bu kö- (5) zincir çekip kapayınız. üstil~t. j)' 
püklü suya batırıp yer yer V'.? çok haf.i1 ilmik atarak sık iğne örünüz. Her ıJcl etd 
hafif sıkınız. Fakat sakın oğmayınız. mi.kte bir tane arltırınız. Yani a?'°\~ 

Suyu iki nihayet üç kere değıştiriniz. iki kere batınız. Üçüncü sırada iıÇ ı ~ 
İyice temizlendiğini görünce üç defa du· te bir, dördüncü sırada dört ilıniJt.te et' 
nı sudan geçiriniz. Sonra temiz bir be- kere ve ilah.. arttırınız. 16 santifil d~ 
yaz havluyu masanın üzerine yayıp blu- re kutrunda bir daire yapıncaya Jt~tl 
ZlplUZU bu havlunun üstüne koyunuz. 12 santimetre hiç artırmadan, e p1'~ 
ttstüne tekrar bir beyaz havlu serip ü- meden dümdüz örünüz. Bu kısım. ş:ı 
çünü birden yuvarlayıp bir yuvarlak ya- nın (kalotu - tepesi) olacaktır. ~ 

pınız. Havlular bluzun suyunu çeker. Bu Kenar _ Her (8) ilmikte bir ıtere 8 
6' 

suretle renkler birbirine karışmaz. Son- yere iki kere batınız. (6) santirne~re iiS" 
ra bluzu temiz bir bez üstüne yayıp kol- rünce son iki sırayı sertçe bir şerid rl'' 
lannı, göğsünü, enini, boyunu evvelce tüne örünüz. Bu şerid şapkanın J<efl

9 
9)" 

kağıda yazdığınız ölçülere uyacak şekil- rına biçim vermiye ve dik tı.ıtJll 
de çekip düzeltiniz. Yani ona tamamile yarar. 1'e"' 
şıkanm~dan .. evve~i (form) unu veriniz. (Kalot) un ortasına bir pli yapıl'• 

O halile golge bır yerde kurumayıt bı- narına grogren kordele geçiriniz. t5' 
rakınız. Sakın bir yere asarak kurutma- E B k ·· ·· ·· du·· r· Bit tc .. 1~ y . . şarp - aşa orgusu · •JJ111.ıv 
yınız. enıden şeklı bozulUF. bir yüz. Her iki sırada bir kere 1 

•• ıet' 
Nemli iken orta kızgınlıkh bir ütü ile ri deg~iştirmek yan 'ı tersi vüz, yiiı•~ 'ôf' .. tül . . , ~ diıı 

u ey~ .. · örmek:- Uçları Ankara yününden 
LAstık orguler bundan müstesnadır ·· ·· ·· ırn·· t~: · gu oru uş ur. 
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Yedi mü tefik devlet Ordularının 
mümessilleri arasında canlı bir tezahür 

Ecnebi Hey' etler manevra 
vardılar sahasına 

~.--; Jfcmevra amtaıfti'a 

(Batfa,aJı ı ı.ct ~) 
.. Saat onda harekAt hakkında 61 inci 
~komutanı izahat vermektedir. 

1 u izahat üzerine tümenin ileri mevzi
kelinde taaITUz göıiinmektedir. Onu 
Bı:k~eşte buradan hareket ediliyor. 
:tn uyuknıazıika yolile, Eğriye gidil
ta ekt:dir. Burada birinci tümen komu
d n.ı 1zahat veriyor. Askeri heyetler or
ıt~uzun gösterdiği manevra kabiliye-
~ çok takdir etmektedirler. 

:rn tından sonra dördüncü kolordu ku
ın:~danı harekat 

0

haklnnda izahat ver
~tedir. 
Bu!J'İ;_ 

zı 0'4.<1 ve yann da misafirler kırmı-
:rıe Ve nıaVi tarafları gezeceklerdir. Ma
ıı vr~ıar ayın yirmisinde bitecektir. 
Çit ncı günü saat 1 S de büyük resmi ge-

Yapılacaktır. 
aı!;Ugünkii manevralara heyeti vekile 

B ~tı~ gelmektedirler. 
lel'i ~ryıc önder Atatürkün de teşrif

ueltıell!neırtedfr. 

Dünkü barekit 
.. Ç~rlu, 18 (Hus~i surette gönderdi
:aınuz arkadaşımızdan telefonla) - Sa
ı l cenubunda Manika deresi boyunca 
ras:bahı kırmızı ve mavi kuvvetler a
tedi da başlıyan harekat devam etmek
snıJ;, Kumanda heyeti harekat saha
lttecı- . b~uıunaktadır. Büyük Millet 
l'aller lSini temsil eden ve emekli gene
he le kurmaylardan mürekkeb olan 
la~elt de kırmızı ve mavi kıt'alarımız 
kah~~dachr .. Her iki tarafa mensub 
ın~;- kıt'alar.anız, ~k iyi harbet-

Dünkü danan 
Bul:J'lb.L..,_ ··--- - 1 h"'l" di lebiılı.~u \&Unwı şay ece u asa e -

t 1 /18. -
tn aıustGs gece yansına kadar kır-
&o~ ll\erısu.b bir sftvari livası, mavi 
na cenahında Selvi ve Kadı.köy civarı
Bor:geç?niştir .Bundan başka kırmızının 
da :lı.ıda bulunan bir tümeni (fırkası) '" 

lltaıemı1iterler '1ttıneımıya giderlerken 

Kalır~ kadın tcıı1yarecimiz S abtba Gökçen ~n 00ce 

Maraşal Çakmak İzmir 
vapurunda ecnebi Hey'et 
şerefine bir ziyafet verdi 
Mareşalin nutk una cevap veren Yugoslavya Genel 
Kurmay Başkanı kahraman ordumuza karşı yedi 

müttefik ordunun hayranlığını izhar etti 
İzmir vapuru 18 (A.A.) - Mareşal larında ifade ettiğiniz dostluk ve tesa • 

Fevzi Çakmak saat 20,30 da misafir h(: - nüt hislerinden dolayı ekseliinsınız3 te • 
yetler şerefine büyük bir ziyafet ver • şekkür etmek, ayni zamanda Türkiyey~ 
~tir. Pek samimi geçen zıyafetin so - ve şanlı ordusuna karşı olan hıssiyntımı-
nunda, Mareşal şu nutku irat etmiştir: za tercüman olmak salahiyetini verme~ 

Baylar, suretile en büyük şeref bahşetmişkrdir. 
Size Türlöyeye hoş geldiniz derken, si- Bu dileğe en büyük memnun:~·etle 

zi, kıymetli kollekleriml., müttefik dost .icabet ederek, ekseiansınızdan, maııcv-
.dulann manevraİarımızda hazır bulun ralarınızda hazır bulunmak için yapı

mak suretile bize şeref bahşeden mü - lan n!lzikane. davetten ve hakk1mız
messillerini bu akşam masanın• etrafın- da gösterilen hararetli ve dostane hiis
da toplanmış görmek.le büyük bir sevinç nü kabulden dolayı en içdcn mine' tar
duymaktayım. Bu suvare, Türk ordusu lığımızı kabul etmenizi rica ederim. Bu 
tarihinin kaydedeceği ve kalblerimizde hüsnü kabul, asil milletinizin vasfı o
daima yaşar bir halde saklıyacağınıız en ,lan an'anevi misafirperverliğin yenı bir 
güzel hatıralardan biri o1acaktır. Filha - .tezahürü olduğu gibi, aynı zamanda 
kika memleketimizin münasebatına ha - memleketimize karşı bir cfostluk te • 
kim olan parolayı ve bilhassa ülküsü, .zahürüdür. 
müttefiklerinki gibi, düny:ı barışı için Memleketimize derin ve sarsılmaz bir· 
banş halinde yaşamak olan Türkiyenin dostlukla bağlı bulunan altı devlet ge
parolasını mükemmel surette sembolize nel kurmay başkanlarının hazu bulunma 
eden bu tezahürden bu akşamki toplan - ları dahi, dünyanın iki büyük kıt'a a
tımızdan daha güzel bir manzara ta - rasında tredüniyon teşkil eden bu kıs
savvur edilebilir mi? mında daha şimdiden çok mes'ud r.e-

General Esedullah Hanın şahsında ticeler ·vermiş olan müsa lemetperver 
dost Efganistan ordusunu, general Pa - siyaseti saye::.inde yeni Türkiyenin te -
pagosun şahsında müttefik Yunan or - minine muvaffak olduğu büyük ehem
dusunu, general Rıza Kuli Keriminin miyetin en iyi bir delilidir. 
şahsında dost İran ordusunu, ge - Büyük manevralar esnasında, modern 
neral Sikitynin şahsında mütte - teşkilatı ile ve meşhur feragat ve feda
tefik Romanya ordusunu, general Nedic. karlık hissile en iyi ordulardan olan 
sin şahsında müttefik Yugoslav ordusunu dost ve müttefik kahraman Türk ordu
burada hazır B. ataşemiliterlerin şah - sunu iş başında görmek ve hayranlıkla 
sında da bütün dost memlekefü~rin or - takdir etmek fırsatını bulacağım1zdan 
dularmı selamlarım. dolayı bilhassa bahtiyarız. Bu hissiya· 

Kadehimi, saadetinize kaldırıyor ve ta, büyük devlet şefi reisicwnhur ekse
memleketleriniiin saadet ve refahına içi- lfıns Kemal Atatürk tarafından idare e
yorum. dilen yeni Türkiyenin yenilik ve terı:ık-

Heyet reislerinin en kıdemli generali ki yolunda bütün medeni dünyanın sa
sıfatile, Yugoslavya genel kurmay baş - mimi şevk ve heyecanını tevlid eden 
kanı general Nedics mareşalın nutkuna muazzam eserine karşı olan takdir ve 
aşağıdaki nutuk.la mukabele etmiştir: hayranlığımızı da kalmaktayız. 
Mareşal, Bu hissiyatla meşbu olarak, altı ordu 
Muhterem kolleklerim, Efganistan, Yu adına kadehlerimizi ekselans cumhur 

nanistan, İran, ·ırak ve Romanya genE'l başkanının şahsi ~aadetine, Türk m;l1e
kurmay başkanları, bana, kendileri tara- t!nin terakkisine, şanlı ordusunun ~ere
fmdan ve benim tarafımdan, memleket- fine ve sizin şahsi sıhhat ve sadctini-
lerimiz ve ordularımız adın~ ~~~r~~~ ~~k-_ :: _~~l~:r!~~~z. f ~ t ~.., ..._ <"? (...., 

~---mwmm,._ '-' c ) 
Arif Oru-ç Gemi batırma 5 
lstanbula geldi, Hadiseleri lngilizlerl 
Dün tevkif edildi Akdenizde kat'i 

(B~arafı 1 inci sayfada) 
Fakat, bunun çabuk farkına varıla • 

rak, broşürler etrafa dağılmadan derhal 
toplatt!-:::ılmıştı. Çünkü, brosürlerirl muh· 

Harekete sevkettl 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

de meşgul olmuşlardır. akş l'ePheyi takviye etmek üzere diın ~ 
İstif~ itibaren muhtelif yollardan 
lJıu ederek yürüyüşe başlamış ve 
lanın nhacı, Karıköy mıntakasında top-

• teviyatı c Yarın~ gazetesindeki neşriya -
tın ayni idi. 

Müzakerelerden sonra neşr-ediıc•1 bir 
beyannamede dükumet!n, bilfühtı:ır bir 
İngiliz ticaret gemisine hücum eden her 
tahtelbahire mukabele etmeleri için İn· 
giliz harb gemilerine emir verdiği bil
dirilmektedir. 

C ış bulunmaktadır. 
faik ephedeki maVi tümen, kırmızının 
lığın taarı:u~an karşısında gece karan
l'ü dan ıstif ade etmiş ve Manika kö-

cenub sırtl kilmiştir' ~ arına çe . 
•kınnavinin arkada bulunan bir tümeni, 
<!eph ızı taamızlannı karşılamak üzere 
bir f ey~ Yanaşmıştır. Kırmızı da büyük 
Zır} aalıyet ile yeni bir taarruz için ha
SUb anmaktadır. Kırmızı ve maviye men 
dır tayYareier uçarak keşif yapmışlar-
"i · Rırnıızı tayyarelerin bir kısmı ma- • 

av tayyarel · . ta 1 - Dibı m.tttıa.ffaklyetli uc UflM !fGPG" taytwreleriM 
l'arnı ennın arruz arına ug- -
li şlardır. hazır kuvvetlerile kınnızınuı sol ya- J talebini almıştı. • 

ŞeJti~rekatın yarın da <~?ağustos) aynı nından Çerkesköy ~ti,kameti u~wniye- 17 sabahı saat beşte Çerkesköyüıiae 
dır. de devam edecegı anlaşılmakta- sine taarruza ve sur atle demıryoluna harekete hazır ~ul~~ bu kı_?11ızı fır

inip yolu kesmeğe de karar vermişti. ka, umumi vazıyetı şoyle mutalea et-
İki .. İki günlük lıarekit Bu kararın icrasına 17 günü gecesi sa- mişti: 

dileb·ı~ük harekat şöylece tahlil e- at ikide başlamıştır. Mavinin yapacağı taarruza yandan 
l) .. ı ır. . K r . E T hT "h müessir olmak, hem de kırmızı ordu-

de ~ tafsilatını verdigw im üzere sahil- ırmızıya ge ınce. reg ı sa. ı ıne ı - c gıw ana vazifeye zam d 
n ıtiba w raçta bulunan kolordunun hır fırkası nun yapa a · arun a 

?lika d ren Saray cenubuna dogru Ma- Ç k k"" t k d t katılabilmek için kendi insiyakile 
r eresi boyunca kırmızı _ nav; bi- aynı gece er es oy mm a asın a op- .. . 
er koı d . • - w h d Çerkeskoyden cephedeki kırmızı kol-

lıkı or u hır kaç gündenberi karsı- lanmıştı. Bu fırka gece sag ccna m a d 
1 

d w b. k h 
bir 1 nıuharebede idiler. 16/ ı 7 gec~si ve Manika boyunca muharebede bulu- or ~un so una 0~ .ır aymaca a-
\leti~ı.rka süvari alayından ibaret kuv- .nan kolordudan 17 ağustos günü sabahı reketı y~par~ Dervıştepe ~ ~o4 ~ ıo 7 

ta.r 1 Saray civarında toplıyan mavi düşmanın kendisine merkezden yarma hattına 1lerledi. Bu hareketı ıle bır sa
tıl af, kırmızının geriden gelmesi tabii snretile bir taarruz şeklinde inkişafı at sonra (saat 6 da) kolordusundan al-

an kuvvetlen toplamadan Saraydaki µıuhtemel bir taarruzuna karşı yardım (Devamı 11 inci sayfada) 

Arif Oruçun ailesi efradı ile birlikte 
Romanya vapurile İstanbuıa geldiğı öğ
renilmiş, ·bunun üzerine müddeiumumi
lik tarafından derhal yakalattırılarak, 

adliyeye götürülmüştür. 
İlk tahkikatla müddeiumumı muavin

lerinden Orhan Köni meşgul olarak, Arif 
Onıç sorgusu yapılması içın 4 üncü sor
gu hakimliğine verilmiştir. 

İngiliz donanmnsmm manevraları 
L-0ndra, 18 (Hususi) - İngilterenin 

Akdeniz donanması bu ayn 2 ~ ünde 
sonbahar manevralarına bı:ışiıj ~:.-:ı.!d1r. 
Cebelüttarıkda ve Maltaua bulunan 
harb gemileri bu hususta emir almış
lardır. 

İtalyan denizaltı gemileri 

Arif Oruç hakkında takibat yapılma -
sına sebep: Evvelce c Yann~ gazetesinde 
yaptığı neşriyat ,ve bu neşriyata Avru -

'paya gjttikten sonra da, nihayet verme-
miş olmasıdır. Sabık Yann gazetesinin Londra, 18 (Hususi) - Valfınsia hü-
sahibi, ifadesinde: Jn1meti bugün neşrettiği bir beyanna-

- İşlediğim suçların 8 f kanunu ile or- mede, İtalyan denizaltı gemilerinin is
tadan kalktığını ve arbk müruru zama- panyol vapurlarına hücum ettiklerini 
na lİğradığını düşünerek, Türkıyede h'ak- ve bu hasmane hareketin daha fazla ge
kımda yeni bir takibat yapılmıyacağın:. nişlemeğe temayül gösterdiğini bildir
tahmin ettim. Bunun için, memlekete dön dikten sonra, bu vaziyetin vahim neti
mekte bir mahzur görmedtm• demiştir. celer doğuracğına işaret etmektedir. 

Arif Orucun 4 üncü sorgu hakimliğin
de yapılan sorgusu neticesınde, tevkifi -
ne lüzum görülmüştür. 

-Akhisar hukuk hfl.kimll~lne t:ı.hvllen ta-
yin olunan Biga hukuk Mkiml Sabri Aksö
yek ile Bandırma tahsil memurluğuna tah -
vil edilen Biga tahsil memuru Servet Sert 
dahl mahalli memuriyetlerine gitmek üze.re 
buradan ayrılmışlardır. 

Bigada tayinler, tahviller 
Biga inhisarlar idaresi muhakcmo ı:. me

murluğuna tayin edllen Hilmi MarU, Biga 
sorgu hnklmllğine tayin olunan Rasim Be
yazıt, Biga maliye veznedarlığına varidat kli 
tlbi Faik Onat, mahkeme mübaşirliğlııe or
ta mektepten Derviş, buğday koruma me -
murluklarma da ömer ve Mustafa özmen • 
llç tayin olunmuştur. 
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~----------------------------~ KANZUK 
SAÇEKSiRi 

KOMOJEN 
Saçlnnn köklerini kuvvetlendirir. 
Dôknlmesini keser. Kepekleri ln • 
mamen giderir ve boyn.me kabili

yetini arbrarak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu latif, kullanışı 

kolay bir SBÇ eksiridlr, 

INGtLlz KANZUK ECZANF.Sİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör
lüJünden: 

Bu ytl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakültesine, kız 
ve erkek ve orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve yatı
sız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uymak ge
reklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde buhmmak ve lise mezuniyet imtihanını veı:e.rclc ba -
kaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını alını§ bulunmak lizımdır. 

(Bakaloryasını yapmamı§ veya olgunluk diplomasını almamıı olanlar ensptüye 
alınıtmaz). 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek: olanlar orada 
okudukları sömstrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edilerek Baytar, Zi
raat ve Orman Fakültesinin üçüncü sömestrlerine alınırlar. Ancak Baytar 
Fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestrlerinde okıınar.. 

Anatomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin zi -
raat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı, ve 25 den yUkan olmaz. 
Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyeti 
ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu la -
zımdır. Bu raporlarda talebenin her :türlU askeri hizmete kabiliyeti olduğu 

ayrıca tasrih edilecektir. 
5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağlamlı:lr: mua

yenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göster
miyen lerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çifliğinde 10 ay staj 
görmcğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata
cak çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce 
sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj ve ya okuma devresi içinde her ne sebeple 
olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya cezaen çı

karılanlardan hükumetçe yapılan masraftan ödiyecekleri hakkında verilecek 
nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan başka nüfus kağı
dını, aşı kağıdını, polis veya uray1ardan alacakları özgidim kağıdını, orta ve 
liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek 
el yazılarile yazacakları pullu bir dilelççe ile ve altı tane fotoğrafile birlikte 
doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat Enstil üsü Rektörlüğüne baş vururlar. Talip -
ler dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerini bildirmelidirler. 
Aksi takdirde dilekçeler hakkında bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü daireslnde pullanmamış olan ve 8 inci maddede yazılı 

kağıtların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. Ve bunlar hakkında biç 
bir muamele yapılmaz. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
arasından pek iyi ve iyi dcree<)li olanlar tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve baş vurma tarihlerine göre seçi
lirler. Kadro dolmadığı takdirde orta d<:'receliler de baş vurma sırasına göre 
alınabilirler. Ayni şerait altında liseden fen kısmından çıkacaklar tercih olunur. 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler; 
12 - Baş vurma zamanı ağu:;tosun birinci gününden EylUlün 30 uncu günü 

akşamına kadardır. Bundan sonrakı başvurmalar kabul edilmez. 

- (4643), (22~ 

~· ÜSABAKA İMTiHANI TEHlR EDiLMiŞTiR' 

TÜRKİYE CUMHURiYETi ZİRAAT 
BANKASINDAN : 

(f .. •anbul Yüksek İktısad ve Tıcaret mektebi mczunlat'ının askerlik kampia
rının Ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vukubulan müracaatlardan an
laşıldığından müsabaka imtihanının başlangıcı 8 Eylule tehir edilmiştir.) 

1. - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyet de· 
reccsine göre mecmuu (12) den az olmamak üzere lüzumu kadar müfettiş 

namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müs<ı bakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İkllsad ve 

Ticaret okulundan veyahut Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı mem
leketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3. - Müsabaka 8, 9 ve 10 Eyhil 1937 de Ankara ve 1staiıbul Ziraat Bankala· 
rında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paral arı verilerek Ankaraya getiri· 
lip, EylUl zarfında sözlü bir imtihana t[i bi tutulacaktır. 

4. - Yeni kanunumuz mucibince t~kaütlük haklarını da haiz olmak şartile 

müfr ttiş namzcdlerine (140) ve şcl namzedlerine (130) ar lira aylık verilecektir. 
Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtih~ıns gıre

cckler ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla müfettişliğe terfi edeceklerdir. 
Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şcl narnzcdleri 

ise b;r senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlar 
ise şefliğe terfi edileceklerdir. 

5. - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, İstanbul, 
ve İzmir Ziraat Bankalanndan elde edilebilir. 

6. - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cijmhuriyeti 
Ziraat Bankası teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek suretile müra
caat etmiş bulunmalıdırlar. 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 Ağustos 1931 tarihinde ele değmij olma-.. ,. .... 
il ıarttır. (2593) (5011) 

SOK POSTA 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat ak~e.rl: 
847,596,198,95 İtalyan liretidir. 

Medced idare: ?ıdLA1'o 
baı,anm bqhca teblrledlıde 

ŞUBELERİ 
lngutere, İsviçre, Avusturya, lılaca· 

ıtsıan, Yugosl&TJ"&. Rom&DJ&. Bul
p:dsta.n. Mısır. Amerika Oemah1ı1 
Müttehldesl, Brezllya, Şlll, Uruguay, 

ArJanUn, Peru, Ekvcı.tör ve 
Kolumblyada 

Afllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karatö1 

Palu (Telef. "8l1 /l/1/WS) 

fehlr dahDincleld acaW. : 
l.ttanbuıd& : Alllemc:lyan hanında 

Telef. 22900 13/11/12/15 Be10I -
landa: htıkW caddesl Telef. ,1()4.8 

İZMİRDE ŞUBE 

Operatör • Urolog 

Dı. Mehmet AH 
idrar yollan 

hastalıklan mntehassıSL KOprD.başı 

Eminonn ban ~el: 21915 --

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare .Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tiirlıiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

YIDIClllİdanddi Şabeleri ı 

SELANtK - A:TİNA 

• Her nevi banb. muım~leleri 
Kiralık bsaler servisi 

......... 19 

KUV~ET•SU~UBU 
Çocuklann bilhassa kemiklerinin 
teşekkülatını kolaylaşbnp kuvvet-

lenmesini temin eder. · 

ONU: 
PERTEV ŞURUBU 
ile büyümüt yüz binlerce ço
çuS)un ebeveyninden sorunuz. 

Diyanbekir Belediyesinden : 
l25 lira ücretli Diyarbekir Belediye Fen Memurlulu açıktır. Kanuni enalı 

ha.iz olanların evrakı müsbitelerill? birlikte Belediye Bapınbğı.ıu müracaatJatl 
ilin olunur. c536h 

a::::·::~~~~.:.:. BATB,aN BAKBI IBBBll 

biri 

• 

• 
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- 19 Aimtos SON POSTA 

Kanserin mikrobu 
hakikaten bulundu mu? 

Ordumuzun 
manevra 
takdirle 

kabiliyeti 
karşılandı 

T (Ba§tarafı 9 uncu 3ayfada) 
anınmış doktorlarımızdan bir kısmı " Sevinmekte <lığı ve kırmızı ordunun ana maksadı-

acele etmeyelim", bir kısmı da "Mikrobun bulunduğu nı kovalıyan ana emre tam uygun geı-
h 1 k rnişti. 

mu aK akbr,, diyorlar Saraydaki mavi fırka da gece yarı-
(BC§ tarafı 1 inci sahijede) cana düşürmek asla doğru · değildir. sından itibaren harekete geçerek aym 

da_ Viyanalı bir profesör ve bakteriyo- Herkes müsterih olsun, kanser bulaş- sırtlar istikametinde taarruzunu inki
log, tam on beş yıldır, kanser mikrobu- maz! şaf ettirdiği gibi merkez sikleti mühim 
nun keşfi uğrunda kafa, göz nuru, alın Cemil paşanın beyanatı boş ve gayri olan Derviştepeyi zaptederek vazifesi
'leri döküyormuş. Profesör Gerlacy da, ilmidir. Bugün alimler arasında kanse- ni kolayla.ştırmağa ve süvarisıle de kır
etneli de bütün dünya hekimlerince rin sirayet nazariyesini kabul etmiş tek mızı fırkayı sol cenahından tesir altı
lllalfiınmuş. bır· kı"mse kal t 1 d d"l na alıp vazifesini sür'atle yapm!t planı-

mamış ır.• e ! er. 
Ve nihayet bundan bir hafta evvel, na geçmişti. 

bu meşhur profesör, aradığını bulmıya Halbuki, bilakis, 0 zaman dahi, kan- Bu sureUe başlıyan muharebe de ak-
nıuvaflak olmuş! • serin sari olmadığını değil, sari oldu- şama kadar bütün şiddeti!e devam etti. 

Bugün kanserden korkımyan yok, ve ğunu ka~ml etmemiş tek alim ~alma- Ve akşama doğru muharebe mavinin le
kaıısere tutulmuş olanlar da ·:Daalesef m~~tı. bBıı;:~naley~ bu hasta.l•g~n bir hine bir inkişaf göstermekte iken ibracı
Pek çok. .mı ro u u unduguna da emındık. nı bitiren kırmızı kolordu Çorlu ınınta-
.. Bu itibarla, her hangi diğer bir k~fi Mevcud bir ş~yin günü~ birinde mey kasında toplanmış bulunan diğer fırka-
~ikaydile karşılıyabilecek olan pek çok dana çıkarılacagı da malu~umuzdu. , sını, bu düşmanın sağ cenahı açığına tev
lllsanlar kanser mikrobunun bulundu- . Ben, bahsolunan profesor Gerlach ı cih etmekle beraber 0 and.ı Karıştırana 
~ , b 
gu günü emsalsiz bir bayram günü sa- nırun. gelmiş olan süvari livasının ve hnssatan 
Yacaklardır. , Beynelmilel tıb aleminde ciddiyeti- emrindeki motörlü ve zırhlı kıt'alarının 

Fakat acaba, Viyana telsizlerinin müj le tanınmış olan bu kanseriyoloğun, · gene bu düşmanın sağ cenalu aç1ğına 
d~sine inanıp bayrama başlıyabilir mi- yapılmamış bir keşfi dünyaya ilana sür'atle tevcihi üzerine bu vaziyetleri yer 
Yız? Yoksa Viyanalılar, bu haberi yer- kalkışacağını hiç ummuyorum. ve hava keşif vasıtalarile zamanında öğ
Yüzünün en seri vasıtasile bütün dün- Bu itibarla, bu telgrafın verdiği müj- renen mavi fırka akşam üzeri evvela 
Yaya duyurmakta biraz faz1a acele mi deye inanıyorum. taarruzunu durdurarak müdafaaya gcç
davranınışlardır? Şimdi, Viyanadan gelecek tıb mec- ti ve yarın (18 ağustos) bu faik kırmızı 
~ani profesör Gerlach'ın, bütün be- mualarını bekliyorum. karşısında bu hatta muharebeyi k:ıbu! et-

§enyeti sukutuhayale uğratacak bir Acaba, bu keşif, 0 mecmualar tara- menin kendisi için tehlike olduğum. an· 
gaflete düşmüş olması muhtemel değil fından da tasdik ve sibat olunduktan lıyarak Midyeden gelmekte olan kuvvPt-
llıidir) sonra, beni vaktile tenkid eden meslek- 1erile birleşip emniyetli bir muharebeyı 

Profeso··r b kt · 1 :-. Osman Ş,.,. kabul ı· rı·n geceden ı"stifarla ile ana kuv-ve a erıyo Ot> • .,. daşlar ne diyecekler? , 

k
:tafettin, bu suallerimize cevab verir- vetlerile Manika deresi pmnlındekı sırt-

en·. Bu cevabları da not edip üstaddan 
lara çekilmiştir. 

ayrıldıktan sonra uzun uzun düşün- Esas itibarile kırmızı ve mavinin tak-
düm: 

9-yfa tt 

ı ________ ı_atan ___ b_u_ı_B_e_ı_e_d_ir_•_•i __ l_ıin __ lu __ ı ________ J 
Düşkünler evi için lüzumu olan 300 metre gri şayak açık eksiltmeye konul• 

muş ise de belli ihale gününde giren bu lunmadığlndan eksiltme 20/8/937 cuma 
gününe uzatılmıştır. Bu kumaşa 780 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2480 No. lı kanunda yazılı vesika 

ve 58 lira 50 kuruşluk ilk tenimat makbuz veya mektubile beraber yukarıda va-
zıh günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5282) 

Keşif bedeli 11632 lira 71.kuruş olan Tepebaşı bahçesi arkasındaki Tozkopa
ran caddesinin beton asfalt yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ise da 
belli ihale gününde giren bulunmadığın dan pazarlığa çevrilmiştir. Keşif evrakı 

ve Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanun
da yazılı vesikadan başka Belediye Fen Şeri müdürlüğünden veyahut Nafıa 

Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 872 lira -i5 kuruşluk ilk temi· 
nat makbuz veya mektubile beraber 23/ 8/937 Pazartesi Eilnü saa: 1' de Daim! 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5281) 

,,.,,.,._. 
Ankara Belediyesi için menba su kablannda kullanılmak üzere lü7.umu olan 

660000 tane su kap~iilü ve diğer levazım açık eksiltmeye konulmuştur. Bu kap. 
süllerin hepsine 1065 lira bedel tahmin olunmuştur. Nümunesile şartnamesi İs
tanbul Belediyesi Levazım Müdürlüğün de görülebilir. İstekliler 2490 No. lı ka-

nunda yazılı vesika ve 79 lirnlık ilk tem~nat makbuz veya mektubile berabn 
20/6/937 cuma günü saat 14 de İstanbul Belediyesi Daimi Encümeninde bulun-
malıdırlar. (A.) (4936) 

' 

Beyo "'glu Vakıflar Oirektörlüg"ü illnları 1 
'-~...;;.__ __ __.;.,_ __ _ 

Semti Mahallesı 

KaSlmpaşa Kulaksızahmet kaptan 

Galata Arap cama 

Beyoğlu Kamer hatun 

Sokağı No. Cinsi 

Hacı Hüsrev 
ve mescidi Oda 
Perşenbe pa- 22-H Mağazanın nısıf 

zarı 

K12~ılcık 

hissesl 
19 Apartımanın 4 cü 

dairesi. 
Fındıklı Perizat· hatun Cami avlusunda Hane 
. Yukarıda yazılı vakıf mallat' 31/5i938 sonuna kadar kiraya verilmek üzere a
çık arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin 25/8/937 Çarşamba günü saat 14,30 da 
Beyoğlu Vakıflar Müdürli.iğii Akarat .i(alemine gelmelerL (5251) 

- Bence, diyor, bu habere birdenbir: inanmak doğru değildir. Çünkü tıb
bı ınesailde, ajans haberleri şayanı iti
Inad sayılamaz. 

. ~izim, kanser mikrobunun keşfedil 
~ıg:~e inanabilmemiz, bu keşfin fenni 
elaılle isbatına şahid olmamıza bağlı

~ıl'. Sizin gazeteleriniz bize sadece bir 
Ul'ni_d aşılamış oldu. 

- Acaba bu birbirinden değerli pro
fesörlerimizden hangisinin sözleri ha.
kikate daha yakındır ? 

Kanser mikrobunu keşfetmek kolay. 
Eğer meşhur Viyanalı profesör Ger
lach kendisine çok güveniyorsa, gelsin 
de bunu keşfetsin bak~lırn? 

viyeli birer fırkalarile cereyan eden ha-
rekat netice itibarile her iki taraf ko • ı 
mutanlarırnızın sevk ve idare knbiliy('t
leri noktasından birlik görfılmüş, bu hal 
büyüklerimizce de takdire mazhar ol -
muştur. 

SAT I LIK BiN A 
Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muaveuet Direktörlüğü karşısında 

KIZILAY ESKi MERKEZi UMUMi BINASI SATILIKTIR. 

k Şırndi b ir de bizim gazetelerimize ba
ı:lırn. Ve bakalım tıbbi gazeteler ve 
ecnıualar da, bu keşfin cloğruluğuna 

Şahadet edecekler mi~ 
k Eğer nıikrob hakikaten bulunmuş

sa, anser tehlikesi azalacak mıdır? 
.- Mikrobun keşfinden sonra iş, o 

ıınıkrobu öldürecek ilacın da kesfine ka-
acak. • 

~ilphe yok ki o ilacı keşfetmek de, o 
tnıkrobu keşfetmek kadar mühim bir 
hadisedir. 

Mikroblan malfun olan hastalıkları 
ortadan tamamen kaldırabiHyor mu
Yuz? 

le ~Şte verem meydanda! Bu menhus il-
tın nıikrobile senelerce evvel seref

~ab olduk. Fakat bunca yıllık bn;şıklı
fı rnıza rağmen, hfıla en büyük fenalığı 
ondan görüyoruz. 

b Fakat gene şüphe yok ki, mikrobu 
_ulunduğq ..takdirde, kanserin tedavi

sınde büyük yenilikler görülecektir. 
d Bu Yenilikler kanseri, giin geçtikçe 

aha az tehlikeli bir hale getirecektir. 
b Bu bakımlardan, esrarengiz mikro
d~n ke_şfi, ilim fıleminin en mes'ud ha
ıselerınden birisi layılacaktıı· • 

* Bu müjdeyi, operatör Bürhanettin 
de, ıneslckdaşı kadar soğuk kanlılıkla 
karşıladı ve: 

F - Ben de, dedi, gazetelerde okudum. 
akat kanser mikrobu, şimdiye kadar 

~n az 30 defa keşfedildi. Öyle olduğu 
alde, hala meçhulümüzdür. 
Temenni olunur ki, bu haber de, bun

::m evvel bizi boş ümidlere düşürmiiş 
anlara benzemesin! 
Bize gelince, otuz defa aldanmış ol

l'nak, bu kabil müjdelere çabucak ınan
l'l'lamıza imkan bırakmıyor! 

* B~Operatör Cemil Topuzlu ise, hiç de 
d.~r~anettin ve Osman Şerafettin gibi 

U§Urunüyor. O: 

"el Ben, diyor, bundan bir ır.üddet ev
! • kanser hakkında radyoda bir kon
«~ans vermiştim. Ondan sonra da: 
r· anser bulaşır mı?• adında tıbbi bir 
t ısaıe neşrettim. Muallim Ahmet Halid 

~rafından basılan bu eserimde knnse
trı ~ ~ari bir hastalık olduğunu iddia et
la ı~tım. Bu iddiamı, muhtelif vak'nlar
b· ısbata muvaffak olmuştum. O zaman, 
k ırlkçok meslekdaşlarım bana hüruma 

a tılar ve: 

~ - C~mil paşn, kanser saridir, diyor. 
u gıbı şahsi fikirlerin halkımızı heye-

Naci Sadullah 

Bundan başka bugünkü hareketle ef -
radın gösterdiği muharebt? ka biliycti ve 
talim ve terbiye üstünlüğü, en znrlu mu-
harebelerde Türke mahsus yüksek ka -

Kurt ile il uzu yah u t biliyeu hatırlatmış ve aynı heyeram he
pimize tattırmıştır. Bütün erler, kıt'nia-

J apon ga ile ~in rına yapışık gibi gidiyor, döküntü qörül-
(B4§ tarafı 3 üncü sayfada) müyor. Bütün subaylanmızda hı:.kiki bir 

de kıvranırken zaptetti. O, buhrnnlı an - canlılık göze çarpıyordu. 
larda, Londra ile Vaşing~on müşterek b!r Şimdi 17-18 gecesi muharebe olmamış1 
cephe almış olsalardı, Japonya dilediğı iki taraf ertesi gün~ü muharebe iç!n ~ü
gibi atını oynatamazdı. İki memleketin zumlu olan hareketı yapm1ştır ~·: bu ı;je 

h · ı ı b" b" 1 r"ın"" '-'azar · 1 her iki tarafın ha\'a kuvvctlerının hem arıc ye nazır arı ır ır :! "' .; , çı -
zer, Milletler Cemiyeti toplanır, müza _ gözünden ve hem de te.sirindcn sakın -
kerelerde bulunur, dağılırken, Japon • mak noktasınd~_n geç~ış muhaı·ebelcrc 

h . t dd .. t t d k d nazaran daha yuksek hır surette ehem -ya ıç ere u e mc en, çe ınme <'n · . . 
M b y d"kt" O miyet verdıklerı anlaşı\ıyoı· ve nazarı ançuryaya ayragmı ı ı. zaman • d 
danberidir de Avrupa çakıllı yollarda, dikkate çarpıy~~ ~-
buhrandan buhrana yuvar.anmakta ve 18 ağustos gunu erkenden harekat 

·· ··kı kted" başlamış ve gene kırmızının taarruz, nıa-suru enme ır. . . .. 
vinin ise çekılme suretıle mudafansı şek-

Amerika mali ve sınai bir buhran g.t? -
çirmektedir. Daha hala da bu buhran -
!ardan çıkan meseleleri hal ile uğraş -

linde cereyan "tmiştir. 
Cereyan etmekte olan manevra hare • 

katı taarruz, müdafaa noktalarından ve 
maktadır. Fransada para buhranı var • . nda son sistem vasıtalarla da 
d R ·· ık · · d hT 1 l ·1 avnı zama 
ır. usya, u esının a ı ı mese e erı e t. h. dilmiş bulunan sH Türk ordu -
1t k dı B .. ı d b"" .. k b" r ec iZ e a 

u6ra~ma ta r. ~gun ~r e uyu ır sunun en yüksek harp kabiliyetını taşı -
harbın say1sız tehlıkelermc atılmakta t{;- yan bir ordu olduğunu kal'iyetle mey -
reddüt edecektir. dana koymuştur. 

Bütün bunlardan maada bir de, İspan
ya topraklarında beynelmilel bir çarpış
ma şeklini alan İspanya dahili harbi de
vam etmektedir. 

Japonya, Çine karşı olan ihtirnslarını 

tatmin için bu zamandan daha münasibı
ni bulamazdı. 

Onun için, Japon ordulan şehirden 

şehre girmekte, böylelikl<? imparatorlu -
ğa yeni yeni vilayetler eklemektedir. Bu
nu yaparken de, çok az para sarfetınek 
ve insanca zayiat vermeklt! beraber, ay
ni zamanda şark ve garpten hıç bir veç
hile bir müdahale olmıyacağına inan -
maktadır. 

Kahraman kadın tayyarecimizin 
uçuşları 

(Boıtarafı 1 inci sayfada) 

burgaza gelmiştir. Bugün Sabiha Gökçen 
çok muvaffakiyetli u5uşlar yapmıştır. 

Tarassut mevkiinde bulunmuş ve iki nu· 
maralı makineli tüfeği idare etmiştir. 

Sabiha Gökçen, kırmızı kuvvetlerimize 
mensup bulunmaktadır. 

Tevfik Necati Kozoı 

Çarşambada bir kıs bol'ulda 

Çarşamba <Hususi) - Çay mahallesinden 
bakkal Mümtazın 14 yaşındaki kızı Fevziye 
ırmakta yıkanmakta iken botuımuş ve Ce8e
dl bir gün sonra bulunmuştur. 

Tevfik Necn.ti Kozol 

E ene ti E f) 'etler 
Trakya manevralarında haı.ır bulurı • 

mak üzere şehrimize gelen dost ve müt
tefik Yunan, Irak, Efgan, Yugoslav, İrnn 
ve Rumen büyük erkanıharbiye reisle -
rile askeri heyetler ve Sovye-:, İngıliz, 
Fransız, Amerika, İtalya, Bulgar, Çek, 
Leh, Alman ataşemiliterlerı dim akşam 
saat 5 de Devlet DenizyoUarı İşletmesi -
nin İzmir vapurile Galata rıhtımından 
Tekirdağına hareket etmişlerdir. 

Ayni vapurla manevra sahasına hare
ket eden Büyük Erkanıharbiyc Reisi Ma
reşal Fevzi Çakmak, ikinci rei~ 'korgene
ral Asım Gündüz, general Cemil Cahit, 
General Fahreddin Altay ve diğer yük
sek rütbeli subaylar misafirleri karşılıya
rak istirahatlerini temin etmişlerdir. 

Avrupa transatlantiklenni andıran bir 
temizlik içinde pırıl pınl parlıyan ve 
mükellef surette tefriş edilmiş olan İz
mir vapuru tam saat 5 de, ön direğinde 

çekilen altı dost ve müttefik devletin 
bayraklarını dalgalandırarak Galata rılı
tımından ayrıldığı sırada, güvertede ahıi 
mevki etmiş olan bahriye orkestrası ha
reketli bir marş çalıyor, askeri tayyare -
ler de vapur üzerinde uçuşla:- yapıyor -
du. 

Dün gece, Mareşalımız misafırler şere
fine vapurda mükellef bir ziyafet ver -
miş ve bir de nutuk söylemiştir. Yugos
lav erkfmıharbiye reisi general Nediç de, 

Müracaat mahalli : Kızılay Hanmda Satış Doposu Direktörlüğü 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Re-ktörlüğünden: 
ı - Yüksek Enstitümüzün önündeki kış mevsiminde kaloriferli binal:ırın 

kaloriferle, kalorifer olmıyan binaların, kok kömürü sobasile 165 gün müddet-

le ısıtılması işinin kapalı znrf usulile müteahhide ihalesi ilan edilmişti. 
2 - Tayin edilen günde talip çıkmadığından eski şartlar içinde tekra~ ilan 

olunur. 
3 - Muhammen bedeli 18000 on seldz bin lira muvakkat temıruı.t teklifın ~ 

7,5 dur. 
4 - İhale Yüksek Enstit!.i Rekt.örlük binasında toplanan komisyon tarafın· 

dan 4/9/937 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 

5 - Teklif mektublannın ihaleden bir saat evveline kadat"' makbuı; mukabi· 
Iinde komisyon reisliğina vermeleri ve ihale saatinde komisy~nda hazır bulun~ 
mal arı. 

6 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyen1erin Enstitiı Daire 
Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. c281h c5337» 

Gümrük 1\: uhafaza Genel 
Satınalma Komisyonundan : 

Komutanlığı lstenbul 

ı - 4031 takım yazlık elbisenin kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadı-. 
ğından 9/9/937 Perşembe güuü sa:ıt 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 22.170 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 1663 liralık vezne makbuzu veya banka 

mektuplan ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün Galatada eski ithalat gümrü-
ğü binasında Komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. c5253> j 

Ankara Y üksek Ziraat Enstit üsü Rektörlüğünden : 
1 - Enstitü ile yemek müteahhidi arasında yapılmış olan mukavele feshedil· 

diğinden Yüksek Ziraat Enstitüsünün 595 talebe ve memurlarile HO müstahde
minin 5/9/937 tarihinden mayıs 938 sonuna kadar 9 aylık sabah, öğle ve akşam 
yemekleri kapalı zarf usnlile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 3/Eylul/937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 
3 - Talebenin beheri için 50 müstahd eminin beheri için 30 kuruş günlük iaşe 

bedeli tahmin edilmiştir. 
4 - Muvakkat teminc'lt tutarı olan 6595 liralık Banka mektubu veya vezne 

makbuz1arile teklifleri muhtevi zarflannı ihaleden bir saat evveline kadar Ko

misyon Reisliğine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır bulunmalarL 
5 - Fazla izahat ve parasıı şartnamesini afJnak istiyenlerin Yüksek Enstitü 

Daire Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. c2844> c5366> 

~-------------------------------------------~----
lstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden : 

Orta veya lise tahsili bulunan, yaşları 19 ila 30 olup askerliklerini yapmıt 
veya en az bir sene sonra yapacak olanlardan imtihanla lüzumu kadar memur 
alınacaktır. 

İmtihan 27/8/937 Cuma günü saat 14 de yapılacağından isteklilerin olbapta-
ki istidalarile; 

A - Nüfus kağıdı, 
B - Mektep şehadetnamesi, 

C - Yeni tarihli aşı kağıdı, 
D - İyi hal kağıtlarile birlikte 26/8/937 akşamına 'kadar fstanbul P. T. T. 

Müdürlüğü İdari Kalemine müracaatları. c5359> 

······· ·····················•~'••••····· ... ········· ............. 
misafirler arasında en kıdemli subay sı- radan, rükuplarına tahsis edileı: otomo -
fatile bu nutka mukabele etmiştir. billerle manevra sahasına gidecek ve ge-

lzmir bu sabah Tekirdağ1na muvasalat eeyi geçirmek için tekrar vapura döne .. 
etm.i§ bulunacaktır. Misafir heyetle: bu- ceklerdir. 



12 Sayfa SON POSTA 

[Jotoğraf tahlillerIJ il RADVOI 
Başkalarını beğenmekte 

müşkülpesenttir 
Zonguldak okuyuculanmızda" Etem 

Ersoy soruyor: 
- Ben nasıl insanım? 

Sokulgandır. Kar. 
§ısında kini sık

maz. Bir şeyi de
rin düşünmek is
temez, işin oluru
iıa bağlanır. Baş-

kalarını beğen

mekte müşkülpe

senttir. Kadın ~

ceralarile alaka

dar olmak ister. 

* Kayıtsızhk muvaffakiyetsizliği 
doğurur 

Edirnede Mehmed E1'doğan yazıl/OT; 

* 

- Muvaffak o-
lacak mıyım? 

Hayat icablan· 

na daha kuvvetli 
sarılması ?e kafa· 
sını işletmesi la· 
zımdır. Kayıtsız. 

Iık muvafiakiyet

.ıizliği doğurur. 

Mizaha temayül zekl ifadesidir 
Vefada Bedri Yüksel'in. BUa.li de ,udur: 
- Muvaffak olacak mıyım? 
Mizaha temayü· 

1ü bir nevi zeka i· 
fadcsidir. Etrafile 
,şakalaşan, keder 

tutmak istemiyen 
bu halile içyüzü-

nü sanki etrafın· 

dan saklamak isti. 
yor. Bu içlilik ga
yeye ulaşmak se
beblerini hazırlıyabilir. 

* Muvaffakiyetin kolayhgı 
Ezine okuyuculanmızdan Suyur ıonı· 

tJOr: 
- Muvaffak olacak mıyım? 

• Daha derli to~ 
-~------ lu olması, muvaf

fakiyetini kolay
laştıracak kuvvet
li bir sebebdir. Tu
tunduğu işin ka-

yıdsızlığına, işin oluruna bırakılmasına 
pek tahammülü yoktur. 

Sertlik muvaffakiyetleri 
uzaklaşhrır 

Samsunda Mehmed Akpınar soruyor: 
- Kapalı olan talihim açılacak mı? 
Talihini bizzat 

yaratmağa gayret 
etm~dir. Serilik, 
aksili~ çabuk kız
mak muvaffaki .. 
yetleri büsbütün 
uzaklaştırır. Her 
şeyi izzeti nefis 
meselesi . yapma
mağa dikkat etme
si lazımdır. 

* Yaratıe1 kabiliyetini arttırması 
ıazımdırl 

BeyazıUa Ardem Veli imzaıile soru
luyor: 

- Tuttuğum herhan.gi bir ifde mu
oo.ff ak olacak mıyım? 

* 

Muvaffak olmak 
için her hangi bir 
işi değil; muvaf -
fak olabileceği işi, 

seçmesi lazımdır. 

Muayyen ve mah

dud işleri daha 
kolaylıkla başara~ 

bilir. Yaratıcı ka".' 

biliyetini artırma
sı temenni olunur. 

Para ve mal hususunda 
tutumludur 

SaTMUndaıı Kadir Ersoy da ayni §eyi 
soruyor: 

Çekingen ve i
çinden pazarlıklı

dır. Üstüne başına 
dikkat eder. BS§
kalarına uyar gibi 
gözükürse de ge

ne kendi bildiğini 

yapar. Para w 
mal hususunda tu. 
tumludur. Başka· 

ları için fedakar
lık yapmak niyetinde değildir. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

isim • • • • • • • • 
Adre1 • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi earttır. 

" Son Posta • nın edebi tefrikası : 8 

Ablamın elbiselerini düzeltmeğe a
lışıkım. Hemen koşup makasla iğne ip
lik aldım, on dakikada potu düzelttim. 
Ablam teşekkür etti, sonra sordu: 

- Sen ne giyeceksin? 
- Üstümdekini. 
- Yok canım, bu kıyafetle gidilmez, 

kahve rengi karışık bej tualetini giy. 
Hem saçlarını düzelt. Belki Mazlumun 
ahbapları da vardır, her şeyimizi ince 
eleyip sık dokuyacaklar. 

İşte bu da benim umurumda değil, 
buraya kendimi Mazlumla ahbaplarına 
beğendirmek için gelmedim. Fakat ab
lama: 

- Peki, dedim. 

Annemin odasına uğradım: 
- Aman, dedi, yetiş, bana yardım 

et. 
Ben de yardıma gelmiştim. Beş da

kika içinde her şeyi yerli yerine koy
dum. Annem surat etmiyor. Ankarayı 
pek beğendi. Doğrusunu söylemek la
zım gelirse, Avrupayı görmemiş olan
lar için, Ankara bütün manasile Avru
pai bir şehirdir. Daha gardan çıkınca, 
göz alabildiğine uzanan geniş bulvar, 
yolcuların yüreklerini açar. 

Annem kalabalık, gürültülü bir otel-

Yazan: SELAMI iZZET 

de oturacağını tasavvur ediyordu. Hal
buki indiğimiz otelde çıt yok; kendi evi
ınizde imişiz gibi sakin. Oda güneş için
de, aydınlık. Nerede ise annem: 

cİyi ettik de geldik• diyecek. 
Ben de fazla istiyorum ... Bir kere i

çini çekti. Kendisinde bundan başka 
hoşnudsuzluk alfimeti görmedim. 

Annemi aynasının önünde bıraktım, 
kendi odama döndüm ... Oh! .. İçimde bir 
sevinç var. Mazlumu göreceğim gelmiş, 
özlemişim; bir an evvel buluşsak ... 

* Ankaraya aşık oldum. Yeni kurulan 
bu diyarı hiç yadırgamadım. İnkılabm 
bin bir hatırası ile dolu olan Ankarayı 
sanki eskiden biliyormuşum gibi geli
yor. Halbuki ilk defa geliyorum ve o
tele gelmek için geçtiğimiz yerlerin bi
le neresi olduğunu bilmiyorum. 

Pastalar, şekerlemeler ve nefis bir 
koku neşrederek tüten çay bardaklarile 
süslenmiş masanın başına oturduk. 

Teyzem: 
- Mazlum dedi, Sevime dua et, bu-

raya onun sayesinde geldik. 
Mazlum şaşmış göründü: 
- Öyle mi? 
Ve beni unutup, C.--önüle baktı, sağın-

• Bugünkü program 
19 Ağustos 193'1 Perşembe 

tsrAllBUL 
Öfl• neıpi1atı: 

lzmir kuru üzüm piyasası 
12.30: Plakla Türk musikisl, 12.50: Hava

dis, 13,00: Muhtelif plAk neşriyatı. 
Akt&m netr11atı: 
18.30: PUl.kla dans muslldsl. 19.30: Spor 

nıüsababeleri: Eşref Şefik tarafından. 20: 

yarın açılıyor 
Sadi ve arkadaşları tarafından Türk musikl
si ve halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza tara
fından arabca söylev. 20.4: Srı.flye ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk: 
§ariaları, <saat fıyan). 21.15: Orkestra. 22. 
15: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Pldklıı 
sololar, opera ve operet parçaları. 

İzmir, 18 (Hususi) -
937 yılı kuru ıizüm pi· 
yasası perşembe günü 
b o r s a salonun· 
da açılacaktır. İhra -
cat tacirlerlle mUstah· 
siller borsa salonunda 
karşı karşıya geçerek. 
937 yılında üzümün mu 

Mısır tahvifleri çekildi kadderatmı rayin ede-
Kahire _ Yüzde 3 f · r 'k · r cek olan ilk flatıan 

. aız ı ve 1 ramıye ı te bit ve iHtn edecek • · 
Mıs~r. ~redı Fonsiye tahvillerinin dünkü j le:dir. 
çekılışınde: Bu ytl mustahsll, 

1903 senesi tahvillerinden 7-44.5 74 1 teşkllfltıı olarak nıra • 
numaralı tahvil, 1911 senesı tahville- catçının karşısına çık
ri!1den 306.144 numaralı tahvil ellişer ma~~~ır. 
hın frank ikramiye kazanmışlardır. Uzum satış koop~a -

-----··----·---- ratlflerl kurulmuş, -

Perşembe 

1 allyete geçmiştir. Müs-
tahsil serbest olarak 
ihracat taclrlerlle mu
amele yapabilecektir. 
Ancak, beyn1.1lmllel Uzüm kontrol heyeti 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Safra taşları 
(*) p1ysannın aşağısına kadar inen bir vaalyet mir entçrnasyonal fuannda in.fa faaliyeti 

hasıl olursa Tarlş ve üzüm sat~ kooperatl!· tnmamlnnmı.ş, eşya.lann pavyonlara 7erlef-' 
lcrl icabında borsaya müdahale ederek mü- tlrllmeslne başlanmıştır . 
..... m' mik•ftrda üzüm mübayaa edecek, fiat- Elli mimar ve mühendis, 2000 yapı Te de-Karnın sağ tarafında kaburga kemikle- '" .... 

rlnin hemen altında, midenin üst tara- ların muhafazasına çalışacaktır. korasyon işçisi ve teknisyenlerin cidden tak· 
tında vakit vakit tutan ve şlddeUl bir su- fhracat günü dir edilecek bi~ çalışmayla meydana geUr -: 
rette hastayı kıvrandıran evcalarla mut- Bu yıl çok güzel bir tesadüf eseri olarak,, dikleri eser, Turklyenin fuarcılı.lt nbasında 
tasıf liraz görülünce çok kuvvetli bir lh- fuarın açıldığı gün ve saatte llk kuru üzüm neler yapabileceğini meydana çıkarmıştır. 
timal ile safra kesesi taşlarını düşünmek mahsulü, limanlıa bekliyen vapurlarl:ı. ihraç lstanbul esnafmm murahhasları 
Uızımdır. Bundan böyle gece vakti tutan edllecektir. Tertlbo.t tamamdır. 
sancılar mide sancısına benzemez, sağ Sevindirici bir haber 
omuza kadar intişar eder. Apandisit gi- Söylendiğine göre bu yılki üzüm rekolte· 
bi aşağı ve bacağa intişar etmez. Zaten sinin hemen yarısı, yapılan alivre aniaşma
aralarında bir çok defa teşhis tefrlki de l&rile satılmıştır. Üzüm alivre satışları İn -
bu suretle yapılır. Bir çok defo. safra ke- glltere paznrları için çok müsait şartlar al-
sesi krizleri apandisitle karışır. tında cereyan etmiştir. 
Safra kesesi krizlerinde bulantı da var- incir üzerine de kuvvetli satışlar yapıldı-
dır. T~ yerinden hareket eder, safra ~ı gelen ho.berlerden anlaşılmıştır. Bımunla 
yollo.rına vasıl olur, bazan barsağa duşer, beraber ihracat tacirleri alivre satışları nak
bazan da tekrar keseye döner, ve bir kında en ufak bir haber vermekten çeklni
müddet lçln so.ncı durur. Bu hastalıkta yorlar. 
bazan sarılık da görülür. Alman piyasalarında 
Bu hastalığa o.meliyattan evvel yapılacak Bcrl~.ıdekl Türk ticaret odasından şehri-
bir çok tedo.vtler vardır. Bu hastalıkta rnizdeki altı.kadarlarn gelen bir raporda ku
salçalı şeyler, sucuk, pastırma, yumurta, ru üzümlerimiz hakkında aşağıdaki mallı -
zeytin, kaşar peyniri, blberll ve baharatlı mat vardır: 
şeyler, alkollü içkiler, beyin, ciğer, böb- cKuru üzüm piyasasında herhangi bir de
rek, havyar gibi şeyler memnudur. Taze ğlşlkllk kaydedilmemiştir. Eski mahsul ü -
etler yenlleblllr. zümler üzerinden bazı muameleler icrasına 
Sığır eti yememelidir. Hindi, kaz etleri teşebbüs edilmişse de Alman kontrol 
pek doğru değildir. . dairesi Türkiye tacirleri tarafından isteni -
Haşlama etler yenlleblllr. 1 len flatların ödenmesine müsaade etmemlş-
Tavada kızartılmış şeyler yemek caiz rlc. tir. 936 mahsulü 9 numara İzmir üzumleri 
ğlldir. Mcyvalar pişmiş ve komposto ha- 1 için yüz kllo başına cır Hamburg 20 Ura ü
lindc olmalıdır. zerine yapılan bir müracaat kabul edtlme -
Yağlı yapılmamak şartlle pirlnçll şeyler 1 rrıiştlr. Kontrol daire3inin tesbit ve iltın et. 
muvafıktır. Patates, makarna yenlleblllr. tiği flatıar şunlardır: 

lzmire gittiler 
İzmir enternasyonal fuarına lftlralt edeıı 

İstanbul esnanarının seçtikleri kırt murııh· 
has dün İzmire hareket etmiştir. 

T rabzonda ilk fındık vapura 
yükletildi 

Trabzon 18 (Hususi> - Yeni sene lındıt 
mahsulü idrak edilmiştir. İlk fındık :mahsu· 
lünden 16 bin kilosu, ihraç edilmek üzere 
dün merasimle vapura yükletllmiştlr. Mera· 
slmde vall ile büyük memurlar, tacirler ve 
buyük bir halk kalabo.Iığı bulunm1Jftur, Vn· 
li de bir hitabe irad etmiştir. 

Samsunda tütünler kırıhyor 
Samsundan blldirlldiğine göre tütünle -

rtn kırılma ameliyesine hli.rnretıe devam o
lunmaktadır. Bu seneki tütünler gaıet ne -
fis olarak istihsal edilmektedir. Umumiyet 
itlbarlle tarlalarda tütün mahsulünün yan
sından fazlası toplanmıştır. 

------~ 1 stan bul Borsası kapanı~ 
fiatları 18 - 8 - 1937 

Taze sebze serbesttir. Gaz yapan kuru 7 numara 16 T. L, a numara 17 T. L, 9 nu-
sebzeler, fasulye, nohut glbi şeyler ye- mara 18 T. L, 10 numara 22 T. L, ıı numara Ç E K L E B 
~ek caiz değildir. 24 Türk llrrı.sıdır. ,. 1-----,...-----.--------
Işte safra kesesi hasta olanların perhizi Arada iki liralık bir fark vardır. İngiliz Açılı' Kapanı' 
esas bir surette bundan ibarettir. piyasaları bu farkı kabul etmişlerdir. Londra 631.UO 6'1.00 

(•) Ba nottan ke1lp saklaymu, 1aha\ 
•ir albüme yapqtınp kollek~l:ron 1a,ınu. 
Sıkıntı umanınızda ba notlar bir doktor 
rfbl lmdadmua 1etltebDlr. 

da oturan ablama sordu: 
- Demek siz gelmek istemediniz? 
Ben solunda olduğum için yüzünü 

göremiyordum ama, gözlerindeki tatiı 
serzenişi seziyJll"dum. 

Ablam: 
- İstedim, dedi, fakat malfım ya an

nem İstanbuldan ayrılamaz. 
- Burası İstanbuldan llC kadarcık 

yer! 
Teyzem araya girdi: 
- Doğrusunu söyle Göniil, asıl gel

mek isteyen Sevimdi, o ağır bastı da 
geldik. 

Gönül önüne baktı, güç güç gülüm
sedi, sıkılmışt... Mazlumun elini elim
de hissettim, usulca elimi sıktı: 

- Öyleyse sana candan teşekkür e
derim Sevimciğim. 

Sözünde samimi olduğuna kaniim, 
çünkü onu Gönüle kavuşturdum. Bu o
nun için öyle büyük bir saadet ki, sa
adetine yardım edene elbette candan 
teşekkür edecek. 

Ablam bir taraftan pasta yiyor, bir 
taraftan da Mazluma sualler soruyor. 
Öyle ya, Ankarada bulunduğumuz gi.in
Ier ne yapacağız? Nerelere gideceğiz? 
Ne gibi eğlenceler var? 

Mazlum dedi ki: 
- Ata binecek misiniz? 
Gönülün gözlerinin içi güldü: 
- Kabilse tabii binerim, ama uzun 

zamandır binmedimdi, ne dersin bine
yim mi? .. 

- Bininiz. Sana aynı tavsiyede bu
lunmıyacağırn Sevim. senin atlardan 
korktuğunu bilirim. 

lzmir Fuarında eşyalartn ~:;~Yorıt 2~:6~~ 2~:~ 
yerleştirilmesine başlandı ~°i:ı 1!:~~~~ 

İzmir, 17 (Hususi> - Kapısınd::l beş dost Atına 86.6.JSS 
devletin de bayrağı dalgalanan yedinci İz - cennr• ~.441S 

- Siz ata binip gezmeğe çıktığınız 
zaman biz ne yapacağız? .. 

Bu teyzemdi, teyzem gene araya ka
rıştı: 

- Buraya hep beraber olalım diye 
geldik. 

Mazlum güldü: 
- Merak et.meyin, sizi yalnız bırak

mayı;:. Siz otomobille bizi takib eder
~iniz. Olmaz mı?,, 

Annem kızilc Mazlumun keyiflerini 
kaçırmak istemedi: 

Sofya 63.3910 
~terd&JD 1.4333 
Prat 22.6418 
Viyana 4. 1838 
Madrid 12.044• 
:aerlln 1.5165() 
Varşova 

Budapeşte 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
St'Jkholm 

4.lo9S 
3.9810 

106.4975 
S4.3S 
2.7225 

20.43S 
S.0738 

ESHAM 

- Neden olmasın, olur, dedi. Anadolu ım. " 60 
- Bir ka~ arkadaş da davet edebilir peşln 00.01 

Açılıı 

miyim? A. Şm. ~ 80 vııdell 00.00 

Buna teyzem razı oldu: Bomontı - Nektar 9, 10 
ım to 12.9S 

- Et, et, ne kadar kalabalık olursak I ~::ezç b::kaıu oo, 
o kadar eğleniriz. Arabamızın arkasın- İl Bankaaı 00,0 
da önünde bol bol yaverler bulunsun Telefon o. 
Doğru değil mi Safiye?... ittihat n DeJlr. oo.oo 

S,4417 
65.S910 
1.4330 

22,6418 
4.1838 

12.0444 
1.9650 
4.1695 
S.9810 

106.4975 
S4.SS 
2.7225 

20.us 
S.07'8 

00.00 
00.0J 

9.10 
t2.7S 
00, 
O,OJ 

Annem gülümsedi: Şark Ddlrmenl .ooo 
Terk~ O.O ı 0.00 ~ 

- Siz ne isterseniz o olsun, elverir ı....::..::.==~----.!.-------
ki, ben çok yorulmıyayım; bilirsiniz ya 1 S T 1 KB A Z L A B 
benim otomobilde başım döner. 1 

Hep bunlardan konuştuk. Mazlum , Türk borcu I peşin 
muhayyel eğlenceler anlatıyor, r,önül • • I vadeli 

• • n vadeli 
ıs.2s 
1-4 .6) 

ıs.22S 
14,7S 

coşup coşup dinliyordu. 
Ankarayı pek iyi bilen teyzem anne-

mi teskin ediyordu: · 
- Sakın korkma, sen bütün gün ra

hat rahat odanda oturursun. Biz çocuk
larla şehirde dolaşırız .. . 

Mazlumla Gönül haşhaşa vermişler 
konuşuyorlar, ben etrafa bakıyorwn 
Her masada oturanlar şık ve zarif in
sanlar. Arada bir sessizleşmeğe gayret 
eden kahkahalar yükseliyor ... Garson 
lar gidip geliyor ... Caz başlıyor. 

(Arkaıı var) 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. 
• I ndell 
• n pe. 
• n n. 

~dolu mu. peşin 

Avılıı 
01),ı.I() 

()(),()() 

oo.oo 
OJ.OO 
Jfl JJ 

KapaAAı 
oo.e» 
oo.OJ 
oo.oo 
oo.oo 
00 OJ -ıd 

Hilal Spor Klübü Genel Sekreterf.itiııd~:ı 
Klübümüzün senellk alellde ko~ ı&~ 

811937 tarihine rasUıyan pazar pııu ~ 
t:ım 10 da yapılacaktır. Üyeleriınlsln o 
klüp binasını teşrUleri rica olunur. 
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~ AP&tos SON POSTA 

Son Postanın tefrikası: 13 

Denizlerin Makyaveli 

Kaptan Bum Bum 
Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğfn 

Eınden o kadar çok vapur batırmıştı ki artık İngilizler 
hiçbir geminin limandan çıkmasına . 
etmiyorlardı, sigorta primleri de yükselmişti lnüsaade 

lıize 
'li gelince 
\'il aınşayr > la dö-
ge~ek hiç işimize 

•ınezd· " • 
?Q' . 1• Zira mini 

ını «E d \oca m en:. le bu 
"arınan zırhlı kru
het~r ~rasındaki nis 
,,.. Zlık p e k b"' -'Ukt.. u-U. 

.. naha sonr .. w 

•endi·· . a og
c}J gunıze g ö r e 
.,~ ~ayr:. """. · 
~ du .. r-~ınu-

etnıekşu~ bizi takib 
ltıa ıstemiş am-

«Sey1 ~ 
tnaı an:. ın si 
llıizi k sularında izi. 

t-~. aybetmiş. 
~e· 

?leş do~ı ~hah gü-
bir h gdugu zaman 
h· arb g,,. ..... : . 
ıç te ........ ısınde 

l'an b· nıutad olmı-
~arşıı~r tlanzara ile 
gunJ ş ıın. Y o r
oib · Uktan birer "1·· 
~ l öt o u 
Seru . eye beriye 

Inış ol 
~ıp kaırn an efrad oldukları yerde sı-
tıunda ı~lardı. Zabitan yemek sala-
h· ınuıa · 1tısuıin .. zı.ın «Schall» sedirlerden 
. Aiuıazi u~erinde uyuyakalmıştı. 

tıın kedis1:1lı1 bacaklan arasında gemi
§anı beş ~ uyuyordu ve bu kedi o ak
~abitıeri ne Yavru doğurmuştu. Diğer 
3•naa b uyandırdı!ll ve bacakları ara
~ziren1 ta?e. minimini yavrusunu 
llıın arz t edımızi barındıran mülazi
l'ettiı-di~ tiği manzarayı onlara da sey
ÇQ)t Ve k. .l\nlaşılan hepimiz o kadar 
birdenb. U\>vem gülmüşüz ki cSchalb 

l'1llca 0 ~= u!andı ve vaziyeti kavra-
0 günde!u~eğe b~Iadı. 

ltabı genı' d ıtıbaren bu arkadaşın la
dı. 1 e «Kedi babası• olarak kal-

'l'aklibe 
~asının e~ ıo mil açıktan cSey1am a-
1lllanınd afını dolaştık. cKolombo:. 
denizi ta': Uzanan bir projektör ışığı 
Y~r ki «M Yıp duruyordu. Dernek olu
ZUnu aç adras. vak'ası düşmanın gö
l'rııya se~ış, onu ihtiyat tedbirleri al-
. liah .. etmişti. • 

gıliz d Şo~le!. · · Denizlerin hakimi İn-
lliz enızciJe · b' · · · bakalı rı, ıraz kendınıze gelı-

Su nı ... 
füı Uyur d~ 

'k .. tni ~ B, uşman uyumaz derler de-
'•vıadras u kaziyenin doğruluğunu 
Otılar da• bombardımanından sonra 
. ~l'tes· anlamışlardı. 

;ôliiııe~ ~.hah şafakla beraber ufukta 
<l.011andık ır duman bulutu üzerine 
e bir İ:n .~.e bunun cTymerikı> ismin-

) ~an1 .... gdı ız vapuru olduğunu gördük. 
e....... ..,, a ·· 
.,._ buı Yu_,zbaşı Fon cHohenzo-

~tıa gitt"Undugu halde İngiliz vapu-
Uzu sö;~ ~e süvarisine kim olduğu-
. lierif dıın. 

eıbi açı~ı·hayretinden gözleri fal taşı 
....... lıı• • 

t\ı} -l'iC SÖ l~ 
arda b Y uyorsunuz? cEmden» bu 

-...... .. ulunsun? ı· k" k 
g~ ~l . . .. m anı yo . 
itı~;lirn ~ am~~ .. şu karşınızda duran 

"<lt ect ıııvazorun mevcudiyetini de 
ı llu enıezsiniz ya? 
~t· susturu 

ıf kü cu cevabım karşısında 'l:I Plerc bind' k- .. d ... 
~(! ~\let a· . wı, opur u. 
d.q~e ll'lah' 

1 
ıye bagırıyordu, evet! Şüp-

. .ı • cl.llr .. a Yok. •Emden:. işte karsım-
11aı "'.iOr s· · . l'rıa k · ızler, siz pis Almanlar 

t.. arşı ' 
\>e<\aı:ıtan ~a çıkıyorsunuz ... 
lıt! Yatıırn~ bıraz susmasını rica ettim 

t~lt: a ayakta duran prense dö-

b~ Say .. 
g,:· 1ar ta Yüzbaşı, dedim, siz biraz am-
.>~d rafına . d. ta. eıı. ge . gı ın de oraları bir 
~ l>taı:ı.ıa çı~n. Ben karşıda duran bay 

Ç
lt isı1" tnahrem bir çift lakırdı et

. .I0l1Jnı 
tı· ullJ{.. . .• 

1~in U bu küf·· 
t~ı;·e lllahs urbaz herifle Çin dc-
11 edece •. u~ bir tarzda konuffffiak 
~ ~ f.rens gı~1• anlamıştım. Halbuki bu 
t tuhaf gıbı ~ıbar bir salon adamı

~() llt'ıliz kına gıdebilirdi. 
'd~ltı.iiş b' af tanı, hiddetinden gözleri 

!~()rd'u· ır alde sözlerine c::öyle devam 
........ ~ . ~ 

lından 
tamam ik~ saat evvel 

, 

Nihayet bu faııt dünyaya veda etti 

«Kolombo• daki İngiliz bahriye daire- renir ve nefret ederim. Binaenaleyh 
sinde idim, orada bana zabitler bu yo- cEmden> den bu gemiyi ve sıçanlarını 
lun emin olduğunu ve cEmden> in bin- batırmak emrini alınca çocuk gibı se
lerce mil uzakta bulunduğunu söyle- vindiın doğrusu .. 
diler. Gemi şeker ve romla dolu oldu- Biraz sonra cGryfevale• vapurile 
ğundan elinize düşmek istemiyordum. burun buruna geldik ve bu gemide es
Zaten sırf cEmden> hakkında malumat ki bir ahbabla karşılaştım. Vapurun 
almak için cKolombo• ya uğramıştım. başkamarotu meğer kumanda ettiğim 

Bizim bahriye dairesinin istihbara- vapurlardan birisinde kamarotluk et
tının kuvvetine diyecek bir şey yok memiş mi imiş!.. 
doğrusu... Maşallah iyi haber alıyor- Şahsımı ve zafımı iyice bilen bu sa
lar. Onlar bana cEmden> in binlerce dık adam bir fırsat bulur bulmaz ya
mil uzakta olduğunu temin ediyorlar, nıma yaklaştı ve kulağıma fısıldadı: 
halbuki «Kolombo> dan iki saat açılır - Kaptan gemide· on iki şişe bira 
açılmaz cEmden• beni ateşi altına al- var. Onları size ayırdım ... 
mış bulunuyor... cGryfevale• de hamule voktu. Bina-

Bu herif hiç hoşuma gitmemişti doğ- enaleyh bu vapurun, icabında esirleri
rusu... Evvela kendi memleketinin ınizi nakledebilmesi için, batırılmıya
resmi makamatından çok küstah bir rak cEınden:. in refakatinde :.nuhafaza
tezyif dilile bahsediyordu. Sonra da sı takarrür etti. Filvaki bilahare esir
hareketleri bir acayipti. !erimizi cMalabar• kıyılarına gönde-

cEmden• le muhabere ettim ve bu recektik. ( A. rkası var) 
vapuru batırmıyarak yakından mua
yene etmek emrini aldım . 

O rılçak kaptanla çarkçıbaşı arasında 
gizli bir şeyler konuşulduğunun far
kına vardım. Çarkçıbaşı makinede sa
katlık olduğunu ileriye sürerek «Em
den» i takib etmenin mü~ki.il olaMğmı 
söylüyordu. Mesele basitti: Kolombo
ya çok yakın bir mesafede bulunduğu
muzdan vakit kazanmak istedikleri ve 
beni atlatmaya uğraştıkları besbelli 
idi. 

Anlaş1lan İngiliz kaptanı Çin suları
nı ve kaptan «Lauterbah» ı iyice bil
miyordu. İki ahbab çavuşa doğru iler
ledim ve gözlerimi açarak: 

- Siz bay kaptan ve çarkçıbaşınız 

esiri harb sıfatile cEmden» e nakledi
leceksiniz! .. 

Diye haykırdıktan sonra cEmden» e 
de şu işareti verdim: 

- Bu vapurda bela çıkacak!. .. Bize 
yaklaşınız .. Vapuru d~hal batıraca

ğım ... 
İngiliz vapurunull. mürettebatına da 

ötelerini, berilerini toplayıp gemiden 
uzaklaşmak için beş dakikalık bir 
mühlet verdim . 

Tabir bu kadar az bir müddet zar
fında hiç bir kimse kendisine aid olan 
şahsi eşyasını kurtaramadı. Çinliler 
flikaları indirmeğe koşmuşlardt. 

Flikalar batmak üzere olan vapur
dan «Makomanya» ya gelirlerken yol
da çarkçıbaşısı ile bir münkaşaya gi
rişti. Mürettebatın bir kısmı kaptanın, 
bir kısmı çarkçıbaşının tarafmı tuttu
lar. Biz müdahale etmeseydtk dövüşe

cekler ve flikayı devireceklerdi... 
Meğer o gün av bak1mrndan cEm

den» için çok uğurlu bir gün ofa:cak
mış. Küfürbaz kaptanın vapurunu de
nizin dibine gönderdikten ~onra (1ti
nikoi) adası yolunu tuttuk ve yolda 
kral «Lud» vapurile karşılaştık. 

Bu vapurda pek az hamule, lakin lü
zumundan fazla sıçan vard'. Ben de. 
her denizci gibi, bu hayvanlardan iğ- , 

Çel<tiği ıstırabla
rın mes'ulü 
kendisidir 

NEVROZiN 

kaşelerini tecrllbe etmiş olsaydı 

ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş ağrısından 

eser kalmıyacaktı. 

NEVROZiN 
Bütan ıstırabları dindirir, baş ve 
diş ağrılarile üşütmekten mnte

vellid ağn, sızı ve sancılura karşı 

bilhassa müessirdir. 

NEVROZiN 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrek:eri yormaz 

• ·;· . ··•:;,;:; t"~tii!'.\..;.- •k ~.: · .... ,_r..:._.. ,: 
.!' t"'f . ... ,.JÇ ... , ... 1;.ıı .... ~ ı) : ' ..... -· ... 1 .• ", 

J 

Posta. nın Hikayeleri - . 

ASK OYUNU 
Yazan: Melahat Sezener 

Se1/fi Lamianın enet'ini avuçları. arasına aldı 

l Genç kız, kendisile daha uzun müddet parmaklarını yavaşça çekti.. Rüzgardan 
beraber kalmak için ısrar eden arkada- dağılan saçlarını düzeltti. 
şma mahcup ve mütereddit baktı: - Liseyi bitirince nişanlanırız değil 

- Vakit gecikti Seyfi, dedi, artık ben mi? O zaman böyle arasıra kaçamak ya• 
gideyim .. Nerede ise babam gelir.. parak değil, hergün seninle gezeriz. Bir 

- Niçin bu kadar acel~ ediyorsun La- meslek sahibi olunca da evleniriz .. 
mia? Saat daha beş .. Akşama yıl var.. Durdu .. Mes'ut bir pcnbelik!e yanak-
Dün de sinemada boş yere üzüldün .. Hal- ları kızaran Lfuniaya doğru eğildi: 
buki ave tam zamanında döndün değil - Minimini bir evimız olur .. 
mi? Memnun ve mütebessim genç kız, he· 

Lamia, kumral örgülerin çevrelediği yecandan sesi bölünerek ilave ettl: 
başını kaldırdı. Gözleri endişe ile parlı- - Bahçesine çiçekler dikeriz .. 
yordu. - Bahçede bir de havuz olmalı.. Ak-

- Dün beni öyle merak etmişler kı, şaın yemeklerimizi flskiyeli havuzwı 

dedi, bu akşam da gecikirsem... karşısında yeriz. 
- Sen vallahi çocuksun Lamia... Bir - Evimizin odalarını kendi elimle 

akşam da beraber yemek yiyelim ne süsleıim. 

olur? - Her akşam seninle gezmeğe çıkarız .• 
Genç kız susuyordu. Böyle gi11i arka· Pazarları da uzak kırlara gideriz .. 

daşlıklara, gönül idmanlarına alışık ol- Lamia; ufukta batan güneşten gözle· 
madığı için heyecandan titriyor, Seyfiyı rini ayırm.ıyarak dinliyordu. Seyfi SU• 

incitmeden eve dönmek yollannı arı· sunca ona doğru baktı. Bir an il.isi de 
yordu. sessiz durdular .. Bakıştılar .. 

- Şu ağacın altında bira-ı oturalım is- Lamia elini sevgilisine uzattı: 
tersen Lamia? Bak, güneşin renkleri - Allaha ısmarladık Seyfi, dedi, artılt 
karşı sırtları ne güzel yapmış. gideyim.. ~ 

Genç çocuk, ağacın dibıne ceketini Genç çocuk, kızın ince parmaklarmi 
yaydı. Yanyana oturdular.. avucunda sıkarak yalvardı: 

Lamia, biryantinli sarı saçları itina ile - Yarın saat dörtte .. gme burada bu-
taranmış sev',gilisine takdirkar gözlerle luşacağız değil mi Lamia(•ığım? 

ı baktı. Bu yeşil gözlü, kibar h~vırlı genç Birkaç gün sonra Seyfı, arkadaşı Os-
ne kadar güzel, ne kadar sevimlivdi. O- mana söz arasında sordu: 
na, taze gönlünün en coşkun tahassüsiJe - Herkes benim bu son maceramı na-
bağlanmıştı. Oldukça yetişmiş bir ku ol- sıl karşılıyor Arkadaşlar ne diyorlar 
masına rağmen onu kimse: sevmemiş, - Doğrusunu istersen azizim, hepimiz 
birden göze ~arpmıyan fakat tPtk~k edfi- bu işe şaştık ... Bizimkiler de senin o ah· 
dikçe insanı bir büyü gibi saran eüzelli- mak, vurdum duymaz, Allahlık kızı na· 
ği, çekingen çocuk tavrile h;ı; ximsenin sıl beğendiğine hayret ediyorlar .. 
dikkatini çekememişti. Arkaclaşlan alay Seyfi; istihfafla dudaklarını büktiı: 
alay aşıklarını, onlarla yaptıkları gezin- -· Beğenmek değil, Osman, sadece be-
tileri anlatırken Lamia yalnız susar, nim yaramaz Ncriınana ~österi§ yapıyo· 
için için üzülürdü. rum.. Onu biraz kıskandırıyorum.. Bu 

Haftalardanberi kendisıni takfü eden, yakınlarda beni asmağa, at1:ıtmağa, ran· 
nihayet bir mektubla sevgisini bildiren devulara geç gelmeğe başlad!. Geçen gün 
mektepli genç, onu en büyük ccrdinden de onu sokakta birisile berabet· gördüm. 
kurtarmıştı. Dayızadem diye beni kancırmağa çalışı· 
Artık Lamia da arkadaşlarına bu yaz- yor amma, herifin haliııı peY. beğenme· 

lri sevdasını - hem de onlarınki gibi ge- dim. Bayağı midem bulandı. Alakasını · 
çici değil • ciddi, devamlı gönül hikaye- · tazelemek için bu aşk oyununu düşün-
sini anlatabilecekti. düm. Şaka değil, hem zengin, hem de gü-* zel kız azizim, kaçırmağa gelmez. - Söz 

Seyfi, Lamianın ellerini avuçhrı ara- aramızda - hem hoş vakit geçiri.yor, hem 
sına aldı: de para sıkıntısı çekmiyoı urr. .. 

- Seni görmediğim, seninle krmuşa- - Güzel amma bu utanga~, haminnem 
madığım gtinler hiçbir ~aylc eğlenemi- zamauından kalma kızı nasıl baştan çı· 

yor, avunamıyorum Lamia .. RüEin ha- kardın Nasıl kandırdın? 
yatımın seninle böyle elele, kalp kalbe Seyfi; dudaklarında mağrur bir tebes-
geçmesini istiyorum. sümle cevab verdi: 

Genç kız, Seyfinin avucunda titriyen - Ondan kolay ne var? Lamiaya her-
-Kc)c'akarı~ · 1·-e·~d·-3·v···1. 8·1: y·-U~-z·u··0·-d8·-0·- gün: eseni alacağım, nişanlanacağız> di· 

ye masal okuyorum. O da bu dolmaları 
bir çocuk öfdU öyle bir yutuyor ki.. Lamia gibi içli, te· 

Amasya (Hususi) - ·Efte köyünde 
Alinin karısı Emine içi dolu bir çorba 
kasesini 8 aylık erkek çocuğunun ya
nına bırakıp başka bir işle meşgul o
lurken çocuk kolunu kundaktan çıka
rıp kaynar çorbay sokmuş ve başlan
mıştır. Emine çocuğu hastaneye götür
ıneğe hazırlanırken görümcesi çocuğun 
koluna sirke yakısı yapılmasının fay
dalı olacağını söylemiş, sirke yakısı ya
pılmış, çocuğun kolu pelte haline gel
miş, çocuk da biraz sonra ölmüştür. Sir
ke fedav1si yapan görümce hakkmda 
takibat yapılmaktadır . 

miz kızlar ancak bu surptle avlanırlar .• 
Seyfi; mağrur, çapkın tavrile - zavallı 

Lamiaya dünyanın en güze! sevdası gibi 
görünen maceraya eğlencelı bir komedi 
süsü vererek - uzun uzun anlattı. 

Yarmki nushamızda: 
Yüksek kalpli 

aslanla, saf deve 
ve kurnaz tilki 

Bir Hind Efsanesi 
Rusçadan çeviren: H. Ala:ı 
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- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
inkılap, Azerbaycanda çok yanlış bir siyaset tutmuş, 

Azerilerle Rusların arasını açmıştı 
T ermek, Giv'in işkence k d k. d dı Memlekete bu suretle giren inkılap, finkılibdan memnun olmaması netice- UYUSUn ~ Jm en yar 

orada önce gayet yumuşak hareket et- !erini vermiş ve nihayet memlekette •• d •• w •• •• k • k d 
miş, sonradan birer birer bütün sağ ce- pek kuvvetli isyanlar zuhurunu ve gor ugunu mera ettı ve gece yarısına a ar 
nahın ve merkezin hesaplarını görmeğe bunları da kanlı tenkillerin takib et- b ki• k k k d n1 
başlamıştır. Hayli kan dökülmüş, hay!i mesini mucib olmuştur. Aradan on beş e ıyere iZ ar eşİnİ gÖrdÜ, kODUŞfUk)arlDI di 
insan hapisaneye girmiş ve bır hayli sene geçtikten sonra, Azerbaycanda O, Givin yaşamakta devam etıne- - ·-
insan da muhacir olmuştur. Bunlar, siyasi vaziyetin ne merkezde olduğu- sine biç şaşmıyor .. Bunun sebebini a
böyle bir inkılap devrinde gayet tabii nu bilmiyorum. Fakat, beninı bulun- ramaya lüzum görmüyordu; çünkü kız 
ve bizim eski halk keliınesile colağan• duğum zamanlara aid müşahedeler ve kardeşinin delikanlıya karşı olan aşkı
Şj)'lerdir. Ancak, memleketi 1eni şekil- ondan sonra bir zaman tesadüfen aldı- nı, kırılmaz bağlılığını biliyordu. Kız 
de, yani inkılabın prensiplerı dahilin - ğım mahimatla edinmiş bulunduğum kardeşinin bir suretle sevgilisine yar
de idare edecek bir unsur yoktu. Sana- kanaatlere istinaden diyebilirim ki in- dım ettiğini tahmin ediyordu. Onun 
yii çok basit · ve köylüsü çok olan kılab, Azerbaycanda çok yanlış bir si- merak ettiği şey .. bu yardımın ne su
Azerbaycanda - milli demeyelim - hal- yaset tutmuş, Azerilerle Rusların ara- retle vukubulduğu idi. 
kın dilinden anlar ve halka ::özü geçer sıru açmaktan başka bir netice elde et . _ . 
bir inkılfıpçı kütlesi, bir inktlap erka- memiştir. İlk günlerin komu·· · t k" _ Termek, hır gun, bır ahbabınm ve-

nıs e ı . . . f t . d _ . . 
nıharbiyesi yoktu. Gürültü esnasında pinden bugün Azerbaycanr:l:ı ayakta rec~gı zı.~a e : . ~ı e:eg~nı.. gece geç 
meydana çıkmış insanlar arasından duran kimse kalmamış, herkesin birer vakıt ~onecegını soylıyerek saraya 
göstermelik bir erkanıharbiyesi ku - suretle işden uzaklaştırılmış olduğu g~lmedL ~r!.alık karardıktan sonra, 
rulmuş ve.bu iş başına bu unsur geçi- söyleniyor. Bunların yerine ncaba halk 1 kııns~y~ gorun~eden, işkence k~yusu
rilmi~ti. Hakikatte meydanda inkılapçı arasında sözler· daha · · d" 1 · _ na gıttı. Mabedın duvarları dıbinde, 

"urlar geld"ı mı~? B"l ~yı ın enı.r un karanlık bir yerde gizlendi. Bekledi. diye gösterilen bu unsur, inkıHib:n or- .. ı mıyorum ve zan 
· . ." .-. . - Saatler g""ti. Gelen giden olmadı. Me-taya attığı fikirleri hazmetmiş, onu mü- netıni B ld - b -"f 

yoruı_n. ~ ıgım ır ~ey varsa 0 raktan çıldırıyordu: Kız kardeşi, kimin 
dafaaya kadir ve hayata geçırmek kuv- d d ı k 1-b Az ba da a şu ur: _ n ı a ı_n er.. .ycan zor- vasıtasile ve ne suretle bu yardımı ya-
vetini haiz bir erkfınıharbiyc heyeti ı tt - A k 

.a ya. ra ıgı. zerı omunıst uns_uru, pıyordu? Bunu anlamak için, icab e-
değildi. l k d k ı b o:s ı ; Ç~ ·ıç arasın a a ~ış . . ıçare derse, sabaha kadar bekliyccekti. Bir 

Bunun için, Moskovanın emniyet et
tiği Rus inkıliıbcı, perdenin arkasına 

çekilip, tıpkı Rusyada olduğu gibi, A
zerbaycana da ayni cebri usu!lerle in
kılfıbı sokmaya çalışmak işini üzerine 
almıya mecbur olmuştur. 

Bu vaziyet, halkın inkılbdan uzak
laşmasını mucib olan bir hal idi. Tıpkı 
camekanında başka mal ve başka fi -
at teşhir edip içeri giren müşteriye 

başka mal ve başka fiat veren bir 
mağaza gibi, dışarıda gösterdiğini içe
ride veremiyen inkılfıb yolunda inkı
Iabcıların ve Moskovanın yaptıkları 

işlerde samimi olduklarına ben şeha
det ederim. Azerbaycanda takib edilen 
siyaset, Rusyada takib edilenden fark
sızdı. Rusyada işlerin idare tarzı Rus 
halkı için - telfıkkiye göre - ne kadar 
faydalı veyahut ne kadar muzır idiyse 
Azerbaycandaki siyaset te Azeri halkı 

k~ms~~e:dı. Ne hal~a k~ndılerım sev- gecede bir şey anlıyamazsa, gecelerce 
dırebı.dıler, ne de ınkılaba. tarassuduna devam edecekti. 

Ben hoca olarak Azerb:ıvcana ikinci 
defo girdiğim zaman bu ~aziyct.i çok Termek.. düşünc~sine ~a_tmı~ bek
güzel görmüştüm. Azeri bünvesile Rus l~_rken, kuyuya dogru ':lıkllrnış olan 
bünyesi arasındaki tabii mü;adele bü- 1 gozlerine, karanlıkta. belli bellisiz bir 

t .. b Az • k ·· · t k" . . ' t 1 gölge ilişti. Bu gölge, bir an öyle dur-
un u en omunıs e ıpının sırın- d k -· . . w 

Q·a ce e d" d A • T .. kl-kt 1 u tan sonra egıldı. Derebeyınin oglu, r yan e ıyor u. zerı ur ll en b ki ld w w-1· 

ayrılamıyor, Rus ta Çarlık devrinin ~n~ .. m ~ ugunu ve eg_ı~p. ~~ yap-
an'ane e t dl d k t , tıgını goremıyordu; fakat ışıttıgı sesle v me o arın an ·ur u .amı- .. 
Yordu B · . A • k - . t' . hayret ıçınde kaldı. Kuyunun başında-

. unun ıçın, zen ·omunıs .erı Ik" ··ı k k d · d ba k d 
ı go ge ız ar eşın en ş ası e-

Rus1ara yaklaştıkça halktan uzaklaşı- ğildi. 
yorlar, halka yaklaştıkça da sekter ve 
vehbam inkılabcılar taraf~ndan töh-
met altına alınıyorlardı. Benim bulun
duğum on dört ay zarfında bun1arın 

biraz rahat ettiklerini gördüm; halka 
cdaha ne istiyorsunuz, memlc.:kete, mü
savatın getirmiş olduğundan çok yük
sek bir hoca getirdik ve masrifi:mizi 
ıslah ediyoruz!• dernek istiyorlardı . 

Tomris .. hem Givin halini, hatırını 
soruyor .. hem de getirdiği şeyleri ku
yuya sarkıtıyordu. Sonra, ik! sevdaze
de konuşmaya başladılar. Kız, Give, 
kasabada, sarayda dönüp dolaşan dedi
koduları.. yaşamakta devam etmesini, 
herkesin, ne suretle telakki ettiğini an
lattL Nihayet: 

. için o kadar faydalı veyahut muzırdı. 
A d b. f k d. nı·ı meseıes· Halk ta bununla memnun oluyordu. ra a ır ar var ı. ı. B . . k .. .. w 

A b ı k nd. dilini kullanmak en vazıyetı çabu gormuş 'Jldugum 

- Giv! Korkuyorum. Sana yardı
mım meydana çıkacak diye l{orkum
dan titriyorum. Seni görmeden yaşa
maya, yalnız sesini işitmekle nıüteselli 
olmaya .. bunu bile saadet bilmiye alış
tığım bir zamanda, bu leselfanden, bu 
saadetimden mahrum kalırsam .. senin 
ölümle karşı karşıya kaldığını görür
sem, muhakkak, ben de ölürüm. 

zer ay can ı e ı : . 1. d 'd" - . d h • k 
· t• · k l"b d adı bu defa İlk T • ıçın e ım en ge: ıgın en ve atta ·uv-
ıs ıyor, ın ı a a, es ı ti . . . w. d f 1 · n·ı· lm bulunan rusçav h~k· • ı ve enmm yettıum en çok aza çalış-
rm ı l o uş ı d ım t s· t" b"" - f fl . . - . ım. ıyase ın utun zayı tara arını 
kılmak fikrınde bulunuyordu. İçlerın- b"I t ··be1· b" d f t·ı d . ı en ecru ı ır a am sı a ı e e, ne 
de, ideal ve hakıkat olarak tanıdıktan 
prensiplere yüksek bir samimiyet:.e 
inanmış ve bağlanmış pek çok fedakar 
insan gördüğüm bolşevik inkılabcıla
rmın İlk Teşrin Dilini bir Ruslaştırma 
aleti olarak kullanmak istediklerini 

sağın, ne de solun benden şikiıyet ede
miyeceği temiz ve dürüst bir yoldan 
gittim. Bu suretle Azerı komünistler 
de, bende kendilerini bir hayli müş _ Deyince, Termek, Givin ne cevab 
külden kurtarmış olan bir adam gör- vereceğini işitmek için kulak kesildi; 
diller. fakat, bulunduğu yerden, derın bir u-

zannetmiyorum. Fakat, bu tarzdaki in- gw ultudan ba<:ka bir <:ey işıtemedi.. Tom-Fakat, ayni tarihlerde, Azerbaycana ~ "' 
kılabcı unsurun yanı başında, onların risin verdig-i cevablara dikkat ederek kafile kafile muhacirler gönderiliyor 
arasına karışarak eski Rusyanın hu- A • C h delikanlının scvctilisini teskin etmiye, ve zen um uriyetinin istiklaline ve 0 • 
dudlarını tekrar kurmuş olan insanlar ~ teselli eylemiye çalıştıg·ını anladı. hatta muhtariyetine aid bir takım hak
arasında en sekter bir nasyonalizmi 
bolşeviklik bayrağı altında kullanan lar birer birer geri alınıyordu. Bir ara- Termek .. Tomrisle Givin konuşma-
insanlar da bulunduğunu ve bunların lık, Azerbaycanın küçük bir parçası !arından .. delikanlının kuyuda nasıl 
pek çok olduğunu hem ben gördüm, ayrılarak ona bir muhtariyet verildi. bir hayata katlandığını .. kız kardeşinin 
hem de halis inkılfıbcılar bunu pek iyi Bunu Ermeniler istiyorlardı ve onla- ne ıztırablar içinde yaşadığını anladı. 
bilirler. rın memnun edilmeleri içindir ki böy- Givin, bütün kabahatmın, samımi ve 

İşte, Azerbaycanda halk ile inkıla- le yapıldı. fedakarane bir aşktan ibaret olduğunu 
bın arasını açmış olan bu unsurdur. Bence, bu yol yanlış bir yoldu. İnkı- bildiği için, ona acıdı. Çok sevdiği kız 
Benim Azerbaycandan çıkmamı mucib Iab Azerbaycana kuvvetle ) erleşmek kardeşinin hali de içini sızlattı. Biri, 
olan sebep te buradadır; benden bir için büyük bir fırsat kaçırdı; eğer, in- merci, kahraman ve alicenab bir deli-

sene sonra Halil Fikretin, ondan sonra kılfıb Azerbaycanm milli varlığını ta- ~:~ı~irD~~zer~İ~il~~·\::~:~:e;:r.~ed:~ 
da İsmail Hikmetin birer birer kapı dı- nısa ve onu okşayıp memnun etseydi 
şan edilmelerinin hikmeti de budur. elbet oraya kuvvetle yerleşebilirdi. kadar birbirine layık birer eştiler! Ve 

( Ark<Uı var) ne kadar mes'ud olmaya layıktılar! 
Bo1şevizmi, yalnız kelimeleri ve me- --·-.. -··-.. ------.. ·----·-- Derebeyinin oğlu, elinden gelse, bu 
rasiıni ile kabul etmiş, onun hakiki ro- r -"\ faciaya nihayet verecekti; fakat hadi-
lünden bihaber olan ve kafası, ahlakı Nöbetçi seler, onun seyahatte bulunduğu bir 
eski devrin ruhu ile dolmuş bulunan zamanda, öyle bir seyir takib ederek 
bir hayli bürokra~ fırkacı, Azerbaycan- Eczaneler ı bu elim neticeye varmışlardı, ıc.. ne 
da rusçanın hakim dil olmas:nı istedi Bu gece nöbetcl olan eezaneler şunlardır: 1 yapsa, önüne aile şan ve şerefi dikile-
ve türkçenin inkişafına, muhtelif su- istanbul cihetlndekiler: k ·· t•• b d h 1 

1 ce .. onun us une asına an, onu a -
retlerle mfuıi oldu. Aksarnyda: <Şeren. Alemdarda: <Esad). 1 kın nazannda küçültmeden bir adım 

A · d t•• k · · ki Beyazıdda: (Asador). Samatyada: (Ero- ı 
ynı unsur, sa e ur çenın ın şa- I ileri geçemiyecekti. O, kendi .me haya-mos>. Emlnönünde: (Ber.sason ı. Eyüpte: 

fına mani olmakla kalmadL Azerbay- (Hikmet Atlamaz). Fenerde: (Emllyadl}. tını medyun olduğu ve her ha:ini tak-
cana geniş rnikdarda Rus muhaciri ge- Şehremininde: <Hamdi). Şehzndeb:ı.şın- dir ettiği halde Givin lehinde bir şey 
tirdi ve bunları mümbit topraklı Mu- da: <Üniversite>. Karagümrükte: <Fuad). yapamamak ıztırannda idi. 
gan çölüne yerleştirmek için pek bü- Küçükpazarda: Ollkmet Atlamaz>. Ba- Termek .. kız kardeşi, hıçklra bıçkı-

. kırköyiınde: (Hilfil). 
yük fedakarlıklar yaptı. inkılabın ma- Beyoğlu cihetindekDer: · ra gittikten sonra.. ayaklarının ucuna 
nasını ve inkılabın menfaatlerini id- İstlkllil caddesinde: CKanzuk). uaıntadn: basa basa kuyuya gitti. Bir müddet, Gi-
rakten aciz ve eski devrin hamurundan <İsmet). Taksimde: CNlzamett.ıul. Kurtu- vin iniltilerini d!nledi. Kuyunun ke-
yapılmış olan bu unsur, Azerbaycanda ıuşta: (Necdet>. Yenlşeblrde: CParunak- narındaki deliğin nerede olduğunu a-
siyasi zabıtayı, birkaç sene evvel A- yan>. Boştanbaşında: <İtiı\lnd>. Beşlktnş- rayıp buldu. Sonra, düşüncelı düşün-

ta. : (Nail HıılldL Snnyerde: (Nur!). 
zerbaycanı toptan bir satır altından Kadıköy n Adalardakilr.r: . celi avdet etti. Yürürken, kendi ken-
geçirmck istemiş olan diğer bir unsu- Kadıköyfinde: (Saadet, Osman Hulfısn. dine: 
run, Ermeniriin eline verdi. Büyültadada: (Şinasi Rıza>. Heybellada- - Bundan, hiçbir veçhile mec;'ul de-

Bütün bu sebebler, Azerbaycanın ,..,__d::ı_:_<T_a_n_ru;_>_. __________ ğilim. Ben, saraya döndüği.rm zaman, 

- Giv! Tomrisi d~n üyoraan? Merak etme! 

facia işlenmişti. Bana düşen vicdan kikatile, kız kardeşinin işkence 
borcu kız kardeşimi korumak.. İranlı suna gidip gelişini, azab ve ıztır' 
asilzadeyi açlıktan ve susuz!uktan öi- bütün kölelerin, cariyelerin bil_~: 
dürmemektir. Ben, kız kardeşimin ı;a- bu aşka macerasının halle arası.ıı:.c 
adet bildiği bu elim vaziyetin devam şuyu bulduğunu anladı. Tom:riS-- J1" 

etmesine göz yummaktan .. hatta ona kes tarafından sevildiği ve a 
yardım etmekten başka bir şey yapa-

için, mesele, hazin bir hikaye o. 
tan ileri geçmemiş .. Fena bir d 

mıyacağım. 
Diye söyleniyordu. 

* mecrasına dölt.ülıneınişti. .,,rJ 
Termek.. ertesi günü, saraydaki tet- (Arka.fı 

lzmir iskan Müdürlüğünden: 
Muhtelif kazalarda yapılacak göçmen evlerinin aşağıda gösterildiği "'e9' 

inşası için kapalı zarf usulile yapılacak münakasa ilanıdır: -~ 
1 - İnşa edilecek binalann evvelce yapılan ilandaki keşif bedelleri dun~~. 

düğünden Nafia formüllerinin köprü ve şoselerde tatbik olunan tahlil 
esaslarına göre yükseltilerek bu kerre yeniden muhammen kıymet tesbit ,f 
mlş ve bu evlerin tiplerile hangi kazaların hangi mevkilerinde yapılacağı / 
ğıda gösterilerek 8/8/937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle yenid:11~..ıt 
nakasaya konulmuş ve 23/8/937 Pazartesi günü saat üçte İzmir iskan ınudö''-
ğünde müteşekkil komisyonca ihalesi mukarrer bulunmuştur. ~ 

A - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 tek köy tipi kagir kaza filet 
zinde 14 şehir tipi kagir. 

B - Bergama kazasının Kınık nahiyesinde 20 tek köy tipi kagir. . 
C - Dikili merkez kazasında 31 şehir tipi kagir. Kazanın Çandarlı nahJtt 

sinde 158 tek 31 çift kagir köy tipi. 
ç - Foça kazasının Bağarl\sı mevkiinde 17 tek, 10 çift köy tipi kngir. fi 
D - Kemalpaşa kazasının yukarı Kızılca ve Parsa köylerinde 22 tek ıt61 

kat~ Torbalı kazasının muhtelif köylerinde 387 tek ve 48 çift köy tipi ~J· 
F - Kuşadası kazasının muhtelif köylerinde 29 tek köy tipi kagir. 
G - Çeşme kazasının muhtelif köylerinde 103 tek köy tipi kagir. ~ 
2 - Yukarıda tadat olunan tek evlerin kerestesi hariç olmak üzere be ;I 

muhammen bedeli 356 lira, 57,5 kuruştur. Çift evlerin 625 lira 48,25 kU 
Şehir tipi evlerin 410 lira 46 kuruştur. . . ,I' 

3 - Münakasaya iştirik etmek istiyenler toptan teklif yapabileceği gıbı 
yirmişer evin inşasına perakende suretile de 4tirak edebilirler. etil 

4 - Her müteahhit tip itibarile kaç evin taahhüdüne iştirak ederse bU -!' 
rin beherine konulan muhammen kıymetinin % 7,5 ğu nisbetinde teminat 
medikçe münakasaya iştirak edemez. .; ' 

5 - İnşa ediU?cek göçmen evlerine ait kereste iskan dairesince inşaat. f 
hallerinde aynen müteahhide teslim edileceğine göre yukarıda beher ~v ~ 
şifleri mucibince konulan muhammen kıymetler kereste bedeli tenzıl ~ 
suretile konulmuştur. Kerestesi verilecek olan bu binaların malzeınesi, 
hesap edilerek anahtar teslimi suretile ihale edilecektir. ~ 

6 - Münakasaya iştirik etmek istiyenler fenni ve umumi şartnaınc ~ --; 
lan görmek üzere İzmirde İskin müdürlüğüne kazalarda kaymakamlıkJ.Jf' ,iJ 
racaat etmelidirler. ~: 

7 - Münakasaya iştirak edecek olanlar teklif mektuplanna mes'ul o1a1l 
mimar veya fen memuru ile miiJterek imza edecektir. c2735> c5V -

Emniyet Umum Müdürlüğünd~ıı ~ı 
Zabıta memurları ıçin satın alınacak kumaşın 1 inci ihalesin<? tali~~~ 

etmediğinden on beş gün müddetle ikinci defa olarak münakasaya kon "t) 
1 - Elde mevcut örnegi ve şartnamesinde yazılı vasıfları dairesinde ;# 

memurları için azı 12900, çoğu 13500 metre gri renkte kumaş kapalı , 
1/9/937 çarşamba günü saat tam 15 eıe satın alınacaktır. ·t ~;a 

2 - Beher metrosun.1 4 lira 50 kuruş kıymet biçilen bu kumaşlar:ı ~ıdii'ıill· 
nameyi almak ve nümunesin!. görmek istiyenlerin Emniyet Umum l'tftı "'
satınalma komisyonuna müracaatlan. ~ 1 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 4287 lira 5<l kuruşluk temınat nuılc~ S 
ya banka mektubunu muhtevı teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanu: .. oe ~ 
ve 3 üncü maddeleriude yazılı belgelerle birlikte eksiltme gunü saat ,~ 
dar komisyoı:ıa teslim etmiş buııuımalarL c2689• 



~ Ağustos 

Otomobil ile 
lstanbuldan 
Avrupaya 

k (Baı taTafı 7 inci ıa'hiJedeJ 
eıne kapılannda süründürürler.. clati

arede Ölümü gören, hastalığa razı olur> 
derler .. Ben de bu csolak> yolu görünce, 
geçtiğirniz •tozlu> fakat csağiııı yolları 
arar gibi oldum .. 

* YugoaJav gümrüğünden fırlayıp, A· 
~Usturya gümrüğüne daldığımı..: zaman 
§l§lnanlardan biraz daha şişmanca, sarı
§ın bir adamla karşılaştık. Gövdesin!? 
Uyrnayan bir çeviklik ve hır nezaketle 
~anırnıza geldi.. Harikulade konuşan bır 
ransız kadar güzel bir fraıısızc:.ı. ile, bi
~. gümrük muamelatı hakkında ızahat 
~erll'leğe başladı.. Adam o kadar güzel 

onu§uyordu ki: Daha fazla söyletm'!k 
~~ güzel bir fransızca dinlemek i~in A
b;~in Daver, lüzumsuz sualler sormaya 
ı:, e başlamıştı.. O esnada İtalyndan hır 
;r>'Yah otomobili geldi. Enfe-; bir şive 
trıe onlara italyanca hitnb etti, güınr:.ik 
d~ernurlanna: Bir Avusturynh kadar 
r·U~gun almancasile seyyahların derdlc
. ıru nakletti .. Hulasa sağa ingilızce, sola 
~anyoJca seslendikten sonra, kendisine 

, d ~ttığı sigann ayyıldızını görünce b3na 
~ turkçe: •Teşekkür ederim!• dedi. Bu 
sa Yanı hayret lisan makincsinir:. asıl Ji
lı nının ne olduğunu tahkik etmeden an
~arnadık.. Sorduk: cRus-. um dedı .. Am
Ci a •beyaz Rus>!. İhtilalden evvel hari
ht~ rnernuru imiş. İhtilalden sonra da
Şlfn;.eler olduğunu bilmıyorum amm.-ı, 
lınd 1 hududda benzincilik edtyor.. E
ot e hortumu, gelen geçen seyyahl:::nn 
de~ObilJerine beş on kuruş mukabilin-

}( enzın doldunıyor .. 
de, e~dı. kendime şöyle düsiındüm. cGcl 
Şu d edırn, •kader ve kısmete inanma! 
bu,: barn çocukken anası ve babası kim 
llasıı bun~ ?asıl ehemmivet vermişle..- ve 
llı k ır . Jtuıa ile okutmuşlar .. Her lisa
tE:kı E:ndı dili kadar güzel öğrenen bu 
kim ~e. bu istidadh çocıf'h, istikbali içm 
hayaıı lır ne güzel şeyler düşünmiiş, l'e 
lle <: er kurmuş, okumak için kını bilir 
-y lin~rluklar yenmiştir.. Okuma kab~!i
.Para '-'e>ren tabiat bır taraflan, mektep 
eden Slnı ~i~en baba, der!: erine nezaret 
leri n <Jb· aftan gayret .sariettlk
d'ği ::.~ugun kabiliyeti de buna eklen-

e •kader ve kısmet> e karşı ko-

\.. :Sen bunlan d" - .. k be . 
,uanın b . uşunur en o nım ar:ı-

deki b ~nzın deposunu doldurdu. Elin
Vucu ez.ııe arabanın cam1annı sildi.. A
tl'ıuka~~ sıkıştırdığım benzin parasına 
için 

11 
Yerlere kadar eğildi. Binmem 

araban k .. 
Yolcuı k ın apısını açtı ve bana ıyı 

llu uk temenni etti .. 
Cehaı 0

1. umuş adamın huzurunda kendi 
e ırnden .. l d 

ltıet, d oy e utnn ım, ckader kıs-
l3urad ennen şeyden öyle korktum ki: 
için ot:n bi~. an evvel uzaklaşabilm~k 

rnobılı son sür'atle kaldırdım .. 
---- Vasfi R. Zobu 

ıii~elfik Kraliçesine 
IJ (;"~erilen garip bir 
edıye Zehirli yılan 

kurdu~ (l3Q§ tarafı 8 inci sahifede) 
için gul Planı muvaffokiyetle başarmak 

' Yı anla t<!sini rı satın almış, mecmu.ı ida-
böyıeı~ızarf ve kağıdını tedarik etmiş, 
t.ıaını e sonunda falso veren oyunu oy-

Ştı. 

ı.-~ l3u nazariye ü . .. .. ı· .. """bak zerıne yunıyen po ıs, mu 
~ b· ada elene elene kalan yüz genç kı-

ırer b" 
~d.i ~. ırer sorguya çekti, ve tahmin 
stıçıu gı gıbi oldukça çirkin bir kız ola!l 

\' a:~ meydana çıkardı .. 
_ A.~ anan suçlu kız, saçların. yolarak: 
~ C oldu bir kere .. Be.."l çok kıskan • 
. · an 
~ciJi~· ~ıkmayınca huy çıkmaz .. Bi -
d Ii g~~.Kınoşitonun alacağını öğrenince 
)qfllıı:nı 1 ol~um, kudurdum ve bu işi 

... · dedı. 

-----------~~~~~~-
/\. Arnasyada iki cinayet 

elen %asya <Hususi) - Eraslan köyün
?}~ ltöy~e~ur tütün kaçakcısı Tahsin ay
tlg~ltıda muhtar Yahyayı tabanca ile 
el~ ol.nı·~ ~urrnuştur. Muhtar hastane-li uştur 
l-' Jtka k- · .. 
hın de b' 0 Yunden Ahmet oğlu Hüse
eylllııi r tarla meselesinden Hızınn 
~rçalamıştır. 

ııe DAKTiLO ARANIYOR 
clakuf ve fatura işlerine aşina bir 
Usan ~~a 1hUyaç vardır. Ecnebt 

b enıer tercih edil&cektfr 
Q•hr k ' :r• •pı Ha .... d•po•w. 
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T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
14 Atastos 1837 Vazireti 

AK Ti F 
KASA: 

Altın: Safi kilogram 21.0ff,572 

BANKNOT ••• 
UFAKLIK • •• 

• • • • • • • 
• • • • • • • 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lirası . • • • • • • . . . . 
Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi kilogram 5.054.472 

Altına tahvili kabil Serbest :iövizler • 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-
yeleri .. • • • • • , • • • • • 

Hazine Tahvilleri : 

Deruhte edi. evrakı naıtaıye Rarşıngı. 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeler ine tev
fikan hazine tarafından vaki t ediyat • 

Senedat Cüzdanı : 

HAZİNE BONOLARI • • • • 
TİCARİ SENEDAT • • • • , • • 

E•ham ve T ahviliit Cüzdanı : 

(Deruhde edilen evrakı nakdi
A - (yenin karşılığı Esham ve Tah

(vilAt . (itibari kıymetle) . • • 
B - Serbest esham ve tahvilat , • 

Avan•lar: 
Altın ve Döviz üzerine • • , 
Tahvilat üzerine • • • • • • 

H i sedarlar • • • • • • 
Muhtelif • • • • • • • 

. . 
• • 

• • 
• • 

Lira 

29.600.8'14,03 

15.316.396,-
921.301,02 45.838.773,10 -

1 1.070.871,83 1.070.87 J ,83 

7.109.321.60 
19.647,45 

35.231.183.43 a sso.352,48 

l 15~.748.563,-
13.496.827,- 145.251.736,-. 

1 
3.000.000,-

34.437 .986,63 37.437.986,83 

1 
38.1 10.26·J.30 

3.796.331,60 41.906.595,90 

' 68.099,18 
_2!31.424,29 

6.499.523.47 
4.500.000,-

15.l 16.165,90 

Yekun 
341.982.005,51 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz Ecmnesı ile! ~r.st:til lfıboratuvarlarının bir sent'lık ihtiyacı 

olan şartnamede .ra~ııı 252 kalı~ın cc..:a~·ı Tıbbiye ve Bayta.-iye ve Kımyevi 
madde açık eksiltmeye konuum:şt:.ır. 

2 - Muhammen bede! 3691 lira ~5 kuruştur. 
3 - Muvakkat temin:ı t 277 lira:iı~. 

4 - İhale 3/9/937 hrilı • r.e rastlayan Cuma günü saat 16 da Yükse·ıc Enstitü 

Rektörlük binasındıı. toplanan K om·syon tarafından yapılacaktı:-. 
5 - Fazla izaha: ve par<ısız şartname nlmak isteyenlerdi Enstitü Daire Mü-

dürlüğüne mücaratları ilan olunur. c2714> c5220ı 

PAS 1 F 

Sermaye • • 
ihtiyat Akfui 

• • • • • • • 
• • • • • • • 

Adi ve fevkalade • • • • • • • • 
Husu.si • • • • . . . • • • 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Denıhde edilen evrakı nakdiye • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev~ 
fikan hazine tarafından vaki t ediyat • 

Denıhde ed.i. evrakı nakdiye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen . • • • • • 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vazd. 

Türk Lira•ı Mevdoatı: 
Döviz Taalıhiidatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı klirtng ba-
kiyeleri • • • • • • • • • • • • 

Mahtelil: 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

t 2.105.172,40 
4.516.007,70 

1 158.748.563,-

13.496.827,- · 

145.251. 736,-

19.000.000,-
9.000.000,-

722.893,53 

27.682.175,07 

Yek\ın 

Iskonto haddi o/o Sl Altın üzerine avanı % 41 

Ura 

. 
15.000.000,-

6.621.180,1 o 

173.251.736,-
12.216.123,99 

28.405.068,60 

105.487.896,82 

341.982.005,51 
- - - -

Galatasaray Lisesi Satınalma Komisyonundan: 

- ·-

Lisemizin Ortaköydeki ilk kısım binasında şartnamesi mucibince 2400 lira 3 
kuruşluk keşü içindeki tamirat 20/8/1937 cuma günü saat on beşte İstanbul Kül
tür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan okul komisyo. 

nunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe aid fenni ve eksiltme şartnamesi ve 
keşif evrakı okulda görülüp öğrenilir. 

181 liradan ibaret muvakkat teminat ihale saatinden evvel Liseler Muhasebt 
veznesine yatırılacaktır. 

İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş göreceği vesikaların üzerintı 
almış olduğu müteahhit ve ticaret odası vesikası veya teminat makbuzlarile 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4895) 

a.~HA& 
~OMOR 

lı BanRası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede hura lle 20,000 lira mllhiifat dağıtmaktadır. 
198'1 sonuna kadar keşide tarihleri: Egliil, Birinci Teırtn ve Birinci Kanun 
aylarının ilk günlerL 
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İngiliz ve Avrupa mey· va tozlarına J~-------. Terkibinde 
müthiş ve ezici bir rakip olup dört AL TIN KREMİ 

beş misli daha ucuzdur. bulunan ve 48 ••at hawalandlP llmı' 

HASAN GAZOZ ÖZ 
Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz ve en nefis bir şampanya hulasa· 

sı gibi insana zevk ve hayat veren bilh:lssa İngiltere ve İtalyada şerbet ve içki 
yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. Hasan gazozu midevi ve hazımdır. Ye
meklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve 
şerbet yerine Hasan gazoz özü alınız. Çok ucuzdur: Kavanoz içinde küçük 25, 
iki misli 35. dört misli 50, sekiz misli 90 kuruştur. 

Hasan Meyva Özü 
EkŞilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazli 

midelere yemekten sonra, küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı midevi ve ha
zımdır. İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç karnına 1-2 tatlı kaşığı 
müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Me~alann özünden yapılmıştır. Şe

kersizdir. Şişesi 40, büyült 60, döt"t misli 100 kur~tur. 

• • 
1 

\ 
--~;.._~___,."=--'iliU,, 

VENÜS PUDRASI Alman ve İngi -
lfz kimyagerleri tarafından en son 
keşfedilen yeni bir şaheserdir. Bu 
yeni Venüs pudrasile pudralanan 
bir cild dünyanın en taravetli güzel
liğini ifade eder. Hiçbir pudra 
VENÜS pudrası kadar cildi mat tu
tup cazibeli gösteremez. Sarışın, 

Kumral, esmer her tene uygun renk
leri vardır. İsmine dikkat ve taklid
lerinden sakınınız. 

_____ , ______________ ..... 
DOYÇE ORIENT BANK 

Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi: Berlin 

Türlıiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmJr 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü L..:' Her türlü banlıa iti * 

Son Po!ta Matbaan 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAH1PLER1: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Beynelmilel Sergisinde 

• • • 
Sanayi istihsalatı 

Sergi 20 Ağustos 1937 de açılacaktır 
Sovyet Pavyonunda, S. S. C. 1. fabrikalarında imal, olunan muhtelif 
zira~t makineleri, traktör, otomobil, yol makineleri, telefon tesisatı, · 

fenni elektrik malzemesi ve sair fenni İnşaat gösterilmektedir. 

Sergide tethlr edilen mallar, Sovyetlerln sanayiln bazı kısmında 
ne kadar ileri gittikleri hakkında bir fikir vermektedir. 

Sergide gösterilen mallar hakkında malQmat almaic isteyenler arzu etlikleri malô.matı mahallinde alabillrler. 
Fenni malzemenin mubayaası hakkında maltlmat almak üzere, İstanbul, Beyoğlu, İstiklal caddesi 443 No. 
dn S. S. C. 1. Türkiye Ticaret Mümessilliğine müracaat edilebilir. 

S. S. C. 1. Tilrlılge Ticaret Mümessilliği 

Sıhhat ve Güzellik Sağlam ve Güzellik 
Dişlerle Sağlam ve güzel dişler de 

R A O Y O L i N ile temin edilir. 
Dişlerinize çok dikkat ediniz. 

Bazan en üıtad doktorların bile ıebeb ve menpiai 
bulamadıklan bir hastalığın, diı iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecrübelerle anla11lmıfbr. 

Obde iki dala dlflerbdzl lırçalıyarak ve daimi 

• 
1 

Kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. 

PATI 
Buar memelerlala ANTiViROS De tedawlll 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her tfirlü 
iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan buur me

melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, Istanbul 

TÜRKİYE BİRİNCi 

TERAZi FABRIKASI 

Her cim 

ll•rkaya 
dikkat 

Hassas, zarif ve mukavemetli 

TOPA NE 
T arb ve ölçü aletleri 

Mamullbnı tercih 

ediniz ve taklltle-

rinde• .. kınınıa. 

l.stanbul, Tahtakale cadde.si 
Sabş depolan: Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

terazileri 

No 68 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN. 
Tabletleri , Her eczanede arayınız. · (Poata kutuau ) 1255 Hormobil' 

Galata lstanbul -~ 

Devlet Demiryollan ve Limanları 9 uncu işletlll' 
Müdürlüğünden: · " 
~etmemizin Hasılat §Ubesi için ,fransızca bilir bir erkek daktilograf ar::'..r· 

maktadır. İs eklilerin vesikalarile birlikte İşletmemize müracaatları ~;!,) 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden ıiorut• 


