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er b···· amı yurdun 
er tarafında coşkun 

sevinçle kutlulandı 
Dumlupınarda Şehit asker abidesinde 

heyecanlı merasim yapıldı 

Dumlupınar 30 (A.A.) - Dumlupınar-, 
da şehid asker abidesi çevresinde köylü 
ve şehirli binlerce halkın iştirakiyle bil· 
Yilk tezahürler yapıldı. 

Afyondan tahrik edilen iki ve İzmir· 
d~n 1 n bir tren e kadın, erkek kes!f 
halk kutl~letmin törene iştiraki temin 
edildi. Daha evvel halkın, uzak birçok 
köylerden de yaya ve atlı olarak gelen 
kafileler Adatepe etrafını doldurmuşlar· 
dı. Töreni orgeneral İzzettin açt:. İstik
lal marşından sonra bir asteğmenin, Ü
niversite ve yuksek mektepler talebesi 
adına siyasal bilgiler okulundan Muzaf· 
fer Baybekin Heyecanlı söy1evıerıni mü
teakip Ankara Tıb Fakültesinden Aziz 

(Devamı 11 inci savfadrı) 

lstanbulda yapılan merasimden iki intıba 

Milli Müdafaa Vekili, Vali ve lstanbul 
Kom~tanı geçid resmini sP.yrediyorlar. 

Çi hükiimeti umumi 
eferberlik ilin etti 

Çin tayyareleri bir Amerikan gemisini bombardman 
ettiler. Japonlar da tekrar iki lngiliz gemisini aradılar 

Londra 30 (Hususi) - Nankindeki tün Çinliler asker olacaktır. 
lnerkezi Çin hükumeti umumi seforbe:- Diğer taraftan, Şanghaydan bildirildi· 
lik ilan etmiştir. 18 - 45 yaşındaki bil· (Devamı 3 üncü sayfada) 

Türk tayyarelerinin 
harice ilk seferi 

------------·--------------
Ataturkün 
teşekkürleri 

Büyük Önder, dün ismet 
lnönü ile görüştüler 
Floryada bulunan Büyük Önder 

Atatürk dün akşama doğru Dolma .. 
bahçeye avdet etmişlerdir. 

Başvekil İsmet İnönü de Hey -
beliden İstanbuia geçerek Büyük 
Önderi ziyaret etmiştir. 

* İstanbul 30 (A.A.) - Riyaseti 
Cumhur Umumi Katipliğinden; 

Otuz Ağustos bayramı münasc
betile yurdun içinden ve dışından 
gelen tebrik telgraflarından Ata • 
türk pek mütehassis olmuşlar ve 
teşekkürlerile tebriklerinin ilctil • 
mesine Anadolu ajansını memur et~ 
mişlerdir. 

.__ 

Sabiha Gökçene 
diploma verildi 

Orgeneral F ahrettin ilk 
kadın tayyareçimize ordu 
namına teşekkür etti 

Bayan Afetin riyasetindeki hey'etimiz dün devlet hava Eskiş~hir (Hususi) - 30 Ağustos 
lr il ·ı •k• 45 d k•k d B ··k · • zafer ve tayyare bayramı her sene ol • , o annın tayyaresi e ı l saat a ı a a u reşe gıttı, duğu gibi bu sene de lise binas önün-
A.tatürk seyahat safhalarını alaka İle takip buyurdular (Devamı 10 uncu sayfada/ - · .... -. .,- . ·-·- ··--·-· . . _.....__ 

GtJzel bir yazı serisi 

Aradıklarımız 
Yazanlar : Salahattin Enis 

ve ismet HulQsi 
••llhattln Eni•: Oğluna kız an

yor , kirftlık ov arıyor, mnesseseslne 
adam anyor, parasını sarf edecek. yer 
arıyor. Vesaire vesaire 
lam et HulOsi & Kızına koca an

yor, evine kiracı arıyor, kendine iş 
arıyor, para arıyor, vesaire ve saire 

Devlet 1ıava yollarının tayyareleri ve Bayan Afet ilk yazılar bugün 6 OCI 
Bu hafta içinde Bükreşte Romanya ne memleketimizden de bir hey'et da- . Sayfamızda 

~talı Sa Majeste Karol'ün riyasetinde vet edilmişti. Türk Tarih Cemiyeti As- ---~,_.,.""":ıııı..,......,__,,.... __ _ 
0Planacak olan arkeoloğlar kongresi - (Devamı 10 uncu ıayfada) 

idare ifleri telefonu : 20203 Fiatı 5 kunll 

Hatayda muhtelit bir 
tahkik hey' etinin 

teşkilini mi istedik ? 
Şam gazeteleri Atatürkün önümüzdeki kış mevsimin
de Hatayı ziyaret arzusunda bulunduğunu yazıyorlar, 

bu haber de vatani muhitini endişeye düşürdü 
Şam, 26 (Hususi muhabirimiz ya

zıyor:) - Suriyenin işleri günden 
güne karışıyor. Vataniler arasındaki 
aynlma hareketi gittikçe daha göze 

1 

çarpan bir şekil alıyor. Dürziler ile 
Şam, Lazikiyye Alevilerile Şam ara
sındaki ihtilaflar devam ediyor. Bu i .. 

1 

ki Suriye parçası Suriye intihabatına 
iştirak etmek istemiyorlar ve bunun 

halli muhtariyetıer istiyorlar. Hü -
kıimet reisi Cemil bey, artık, Vatani 
fırkasının ve hatta hükfunetin tadil 
ve ıslahı lüzumundan açık bir dille 
bahsediyor. Htiiasa, Suriyede yakm 
bir takım tebeddüllerin ve hatta hfı. 
diselerin arifesinde bulunulduğu his
sini kuvvetlendiren muhtelif hadi -
seler ve alametler .içinde bulunuyo-
ruz. (Devamı 10 uncu sayfada) için muhtelif şartlar koşuyorlar, ma-

'---------------------------====--------------------•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kadın gözü ile Avrupa : 

Atinada bir saat kalan 
yolcu neler görür? 

. * lf. • 
Biz Akropole tırmanırken bir lotoiralçı haberimiz olmadan rumi
mizi almıı, geri dönerken satmak istedi. Resmı okadcır çirkin çık
mııtı ki benim gibi kadın olan İırkadaılarım almaya bir türlii 

yanaımadılar. 

Yazan • Muazz z Tahsin 

. "' 
Akropol (Yazısı 7 inci sayfada). 

Zenci boksör galip 
DGnya boks şampiyonluğıı için Nevyorkta yapılan 
maçta Joe Luis Tomi Far'a sayı hesabile galip geldi 

Tommy Farr 
İngiliz gazeteler.inin yazdık arına 

bakılacak olursa, bÜtiin dünya --fJdn 
umumiyesini alakadar eden İngiıt.z a
ğır siklet şampiyonu Tomi Far ile a.!:».r 

<Devamı 10 uncu sayfada) 

.!•KLH 89,900 

Joe Louis 
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2 Sayfa ~ 

Her gün - . 
Tayyare ·yükselmek 
lstigen milletlerin 
Kanadıdır 

Yazan: Muhittin Birgen 

T ayyare yeni bir icattır; o kadar 
yeni bir icattır kı ben gazeteci • 

liğe başladığım sıralarda onun ismi bılc 
yoktu. İlk tecrübelerle onun bır der1.;c"ve 
kadar tekemmül etmiş bir alet olarakr 
medeniyetin hareket vasıtalan arasına.:ı 
artık müstakil ve cevvi bir varlık sahibi 
olması icap ettiğini gösterip te kcndısi
ne bir isim vermek lazım geldiği zamn:ı, 
gazetecıler ona ayn ayrı isimler verdı -
ler. Bu arada ctayyare> kelimesini, .Ta
nin> de ilk defa olarak ben kullanmıyn 
başladım ve bir müddet sonra bu ısim, 
diğerlerine tercih edildı: Tekemmül et
miş tayyarenin yaşı, benim gazctecıliği
min yaşından küçüktür! 

Ondan evvel, insanlar tayyareyi hiç ta
nımamışlardı. Yalnız, mukaddeı:ı tarihte 
Ebabil kuşlarının attıkları taşlardan, y:ı.

ni chava bombardımanlarından> bahse -
dilmiş ve ondan sonra tayyare fikrı, uzun 
müddet insanları pek az işga1 etmiştir. 
İcat o kadar yenidir ki, insanlar, tay • 

yareler le harbctmenin tecrübelerim ye
ni yapıyorlar diyebiliriz. Cihan harbinde 
tayyare, yardımcı bir aletti. Doğrudan 
doğruya, müstakil bir hücum veya mü
dafaa kuvveti değildi. Sade harp aleti 
olarak değil, hareket vasıtası olarak ta 
tayyare hayatımıza ancak cihan harbin
den sonra girmiştir. 

* İcadın bu kadar yeni olması, onun bu-
günkü hayatımızda büyük bir rol oyna
masına mani değildir; o, yükselmek isti
yen insanlığın kanatlan diy~ uıvsif edi
lebilecek bir alet oldu. Pek yakında 
cses> in intişar sür'ati derecesinde bır 
sür'ate sahip olacaktır; pek yakındn tay
yare, istediği zaman kendisini havada 
tutabilecektir; pek yakında tayyare u • 
cuzlıyacak ve hatta, bir gün gelip. oto • 
mobil gibi, herkesin kullanabileceği bir 
vasıta şeklini alacaktır. Büttln bunlar ö
nümüzde göreceğimiz şeylerdir. Yukn -
ndaki teşbihimde hiç hata yoktur; tay
yare, yükselmek istiyen beşeriyetin ka
nadıdır. Hangi millet yükselmek isterse 
kendisine bu kanatları takmıya mecbur
dur. İtalya, Habcşistanı bu kanatlarla 
zapt etti. 

* Türkiye, cihan harbine bir kaç küçük 
tayyare, bir kaç ta tayyareci ile girdi. is
tiklfıl harbinde tayyare mühim bir Nl 
oynıyamadı. Fakat, İtalya ve İspanya · 
daki mücadeleler esnasında görüyoru'.! ki 
yarınki harpte tayyare mühim bir silah 
olacaktır. 

Çok şükür, bugün Türk ordusunun 
mükemmel tayyare filoları ve tayyar.:? -
cileri vardır; fakat, bu kadan kafi de•· 
ğildir. Bize daha pek çok tayyar~ lfızım
dır. Sade harp bakımından değil, sulh 
bakımından da tayyare çok mühim bir 
vasıta oldu. Bilhassa biı.im memleket 
gibi, nüfus kesafetinin azhğı, mesafele
rinin uzunluğu ve yollannın kötülüğü 
ile diğer memleketlerden hayli geride 
bulunan bir meml<>kette tayyare en ko
lay inkişaf edebilecek bir nakil vasıt:?.

E:ıdır. Büyük sür'at trenleri yapmlya, se
ri otomobil nakliyatı tesis etmcğe mii -
sait olınıyan memleketler için tayyare 
her şeyden üstün bir nakil vasıtası olu
yor. 
Şu halde, ister harp, ister sulh bakı

mından bakalım, Türkiye tayynreciliğ:
ni inkişaf ettirmeğe muhtaçtır. 

* Türkiyede tayyare işleri!e meşgul b·r 
teşekkül var. Bu teşekkül ~imdilik d:ı -
ha ziyade memleketin muhtaç olduğu as
keri tayyareciliği kuvvetlendirmekten 
ibaret bir gaye ile hareket ediyor. Şu 
halde, her Türk buna yardım etmelidir; 

•den geldiği kadar ona p:ıra ile yar
_.mı vazife bilmelidir. Fakat, Hav1 Ku
rumu, sade eski Donanma Cemiyeti ı?ibi, 
.:>rduyn harp aleti almak üzere iane top
lamakla mükellef d ğıldir. !vlE>mlE'kette 
tayyareciliği her bak1mdan ınkişai ettı
r .?cek bir hareketin merkezidir. O, bu 
vazifesini, bugün için ifa ediyo!'. Noksnn
ları büyük olduğunu tahmin ederim. Fa
lat, bu noksanların çokluğu, ihtiyaçları"l 
büyüklüğünden ve kuvvetlerinin de kü
~üklüğünden gelir. 

Bunun için, tayyare haftası, hava haf
aası vesilcsilc bütün memleketin bu me
ıele üzerinde düşünmesi lazımdır. Yük
selmek istiyen bir millet, harp için de, 

Resimli Makale: 

,, .. . ""' ... 

SON POSTA 

X Kendi kendimizi tahlil edelim X 

. .... ... 
.. -

. .. 
~·-ı... ,, ... ...... . 

İııs~nın hayatta muvaffak olabilmesi üç esaslı şartın vü- İnsanın kendi üzerine hürmet celbctmesi namuslu bir 
hayat yaşaması demektir. cuduna bağlıdır. Bu şartlardan: 

Birincisi: Kendini lyi tanımak, 
İkincisi: Kendine hakim olmak, 
Üçüncüsü: Halkın hürmetini kendi üzerinde toplamaktır. 
İnsanın kend•sini iyi tanıması, kendisine itimadı olması, 

Her insan mükemmel yaratılmış, bütün muvaffakiyet 
şartlarını neisindc cemetmiş olmıyabilir. Fakat ek-iiklcrini 
tamamlaması, her vakit için mümkündür. Bunun için dc
kcndi kendisini tetkik etmesi, bir pertavsız ile görmesı, ku
surlarını anlaması lazımdır. Geçen zaman kaybedilmiş bir 
servettir, fakat önümüzde bulunan zamanın kıymeti daha 
büyüktür, kendi kendimizi iyi tahlil ederek kusurlarımızı 
görüp düzeltebilirsek maı.ide kaybettiğimiz serveti de te
lifi edebiliriz. Bütün mesele hatalarımızın azameti önün
de ürkmemektcdir. 

korkudan, tereddütten, kararsızlıktan kurtulması de -
mektir. 
İnsanın kt>ndisine hakim olması hayatına doğru bir isti-

kamet vermiş, hayat akıntısında dalgalanmaktan kurtul -

muş bulunması demektir. 

( sez 
Bahhallığı 
Artistliğe 

Tercih eden .kız 

Bu güzel Çinli kız ~inin en büyuK, 
yuksek artistlerinden biridir. Vatan sev
gi.d, sahne aşkından daha fazla olmalı 
ki, Çin - Japon harbi başlar başlamaz, 
sahneyi terkederek, Çin askerlerin~ er
zak temin etmek üzere bir açık hava 
bakkaliyesi işletmeğe başlamıştır. 

Boyun bir santim uzunluğu 
neye yarar? 

Hanri Oliver 85 lik bir Amerikalıdır. 
Kaliforniyada oturur. Bir gün ihtiyarlık
tan olacak, bir yağ varilinin içine düşer. 
Kimse işin farkında ~dir. Esasen o 
sıralarda da o civarda tek bir insan bu
lunmamaktadır. 

Nihayet, oradan geçen bir yoku, yağ 
ile dolu varilin içinde, burun:ı. benziyen 
bir şey görür. HakikattEb bu parmakları
nın ucuna basarak, ayakta durmaya ça
lışan Oliverin burnudur. Yolcu hemen 
kancayı atar, balık avlar gibi, Olivcri 
muhakkak bir ölümden kurtarır. Eğer 

bu adam bir santim daha kısıı olsaydı, 

bugün tabiatile, ölmüş bulunacaktı. .............................................. -......... -
sulh için de kendisini medeniyetin bu 
mucizeli kanatlarile techiz etmeğe mec
burdur. Tarihinin en yeni ve en büyük 
bir hamlesini yapmakla meşgul olan 
Türk milleti, bu hafta hep bu düşünce 
ile yaşamalı ve Hava Kurumuna elinden 
geldiği kadar, hatta biraz da fazlasilc, 
yardım etmelidir. 

Muhittin Birgen 

A~ASONDA ) 
• * 

HEHGüN BiR FIKRA 
Yanımda iki kişi olsaydı 

Eski zamanda köylünün biri atına 
binmiş, kasabaya gcliyOTmuş. Yolda 
iki kişi karşısına çıkmışlar. Köylüyü 
zorla attan indirip atını ahnı§la.r. 

Köylü yürüye yürüye şehrine gitmiş 
ve §ehirde atile, atını alanları gör -• 
mÜ§. JandaTtnalara haber vermi§. 
Jandarmalar adamları yakalamışlar. 

Köylü, ve atını çalanlar hep birden 
kadının huzuruna çıkm1.§lar. Köylü 
atını çalanları. göstererek: 

- Bunlar benim atımı çaldılar! 
Demi§, kadı şormuş: 
- Atını çalarlarken yanında çal -

dıklarını göTen iki kişi var mıydı? 
Köylü, kadınm yüzüne bakm~: 
- Yanımda iki ki§i olsaych, demi§, 

ben. adama at mı verirdim? 

* * Birbirlerine 
En ~ok 
Benzeyen ikizler 

Bu iki İngiliz askeri, ikizdirler. 17 ya
şındadırlar. Bu yaşa kadar birbirlerin
den bir kere olsun ayrılmamışlardır. Ses
leri, yürüyüşleri, hatta en küçük hare
ketlerini bile ayırd etmek mümkün de
ğildir. Onun için de bulundukları tabu
run çavuşu, ikizleri birbirlerinden ayıra
bilmek için, imzalarını attırmaktan baş
ka bir çare bulamamaktadır. 

insan ömrü gittikçe 
uzuyormuş I 

Bir Fransız gazetesi insan ömrünün 
uzunluğu hakkında garib bir ıstatist!.tt 

neşretmiştir. Bu istatistiğe göre eskiden 
bir insanın vasati ömür müddeti 18 sene 

Birbirleri için 
Çıldıranlar yalnız, 

5 hafta evli kaldılar 

bana bundan be§ hafta evvel sabık İs
panya kralı Alfonsun reddettiği ojlu ile 
evlenen, Kübalı manken Marta Rocafort, 
mahkemeye müracaat ederek delikanlı 
kocasından boşanma isteğinde bulun
muştur. 

Kont Cavadonganın katibi, bu husus
ta şöyle demiştir: 

- Kont, kayınbabasmm evinden ay
nlmıştır. Kontesin boşanma davası açıp 
açmadığını bilmiyoruz. Ayni zamanda 
kendisin.in de nerede olduğundan habe
rimiz yoktur.> 

Alfonsun oğlu kont, geçen sene ilk 
karısından ayrıldığı zaman: cOh kurtul
dum, şimdi ne olursa olsun Martam ile 
evleneceğim> diye sevinmişti. 

Sevyet Rusyada dogum 
çoğalıyor 

1937 senesinin ilk altı ayı zarfında, 
Ukranyada, geçen senenin ayni aylarına 
nazaran 228.000 fazlası ile 618.000 doğum 
kaydolunmuştur. Leningrad mıntaka

sında da, gene bu altı ay içind~, geçen se
neye nisbetle 38.000 fazlası ile 127.549 do
ğum kaydolunmuştur. Memleketin, ra
kamları daha tam olarak tesbit edilmi
yen diğer aksamında da vaziyet ayni 
merkezdedir. 
--·---------~"""""'---

imiş! Fransada on sekizinci ruınn ipti- tesisi zamanında 37, 1850 de 40, asrımızın 
dalarında vasati ömür 29, büyük ihtilôl ilk senelerinde 46 ve şimdi de 50 s~ne 
zamanlarında 32, imparatorluğun tekrar .imiş!. 

iSTER İNAN iSTER İNANMA! 
Bir arkadaşımız anlattı: 
cYeni radyo kanununa uyarak makinem için b1r ruhsa· 

tiye almak üzere semtin posta şubesine uğramıştım. Memu
run başında belki 100 kişiden faıla müracaatçı vardı. Sı • 

ramın gelmesini beklemek icap etü. Ben de sıkılmamak 
için ruhsatiye almak istiyenler arasında küçük bir anket 
yaptım, ve öğrendim ki 25 müracaatçı arasında şimdiye ka
dar radyo aidatını muntazaman veren ancak dört kişi vardı.• 

i STER l NAN 1 STER i NAN Nl A! 

Sözün 
Dünkü 
Bayram 

31 A "'t4o 

Aiustos 31 

Kısası 

L '2_ 
E. Talu 

~ ün, kocaman bi~ ülkey~ doldu· 

l!:::::/J :ran yüce bir millet, tarihinin 

dönüm noktasını işaret eden m•ıazza.'11 
bir zafer bayramını aynl müşterek he· 
yecanla kutluladı. 

Çünkü bu 30 Ağustos tarihi 'füdt 
varlığının yeniden ve kat'i surette can• 
landığı ve bu taze hayatta yepyeni bir 
istikamet tuttuğu, çok şerefli ve mu .. 
kaddes bir gündür. 

Türk ordusu, o gün, dünyanın en bil 
yük kumandanıntn peşisıra zafere ula· 
şırken ayni zamand;:ı, beşeriyet tarihi· 
nin yeni ve parlak bir faslını açıyordu· 

Bu fasıl, izmihlale uğramış bir mil
letin bir kaç yıllık kısa bir müddet içe· 
risinde tamamile kalkınarak, misli gö " 
rülmemiş bir inkılap başardığını, asker· 
lik, siyaset, kültür, Him yolunda bari • 
kalar yarattığını, daha dün en geride 
iken, bugün en ileriye geçtiğini kay • 
detmekle, gelecek asırlar:ı hayret ve 
hayranlık vesilesi hazırladı. 

Atatürk (nur devri) nin bu faslına, 
Tür kordusu, 30 Ağustosta, düşmanı 
tarümar eden yalın süngülerile en ıa • 
yık, en beliğ mukaddemeyi yazmış, 

Dumlupınar sahrasına serpilen mu • 
kaddes kemiklerile o muhteşem inkı " 
lap abidesinin temelierinı kurmuştur. 

Dün, baştanbaşa ana yurdumuzda 
çalkanan sevinç milJetteki bu kanaatin 
muhassalasıdır. Türk milleti, dün, bil" 
tünlüğile bir tek varlığa teveccüh etti. O 
varlık, kendisine önce müstakil bir ha" 
yat, sonra da bu hayattan daha kıymet" 
li, daha yüksek olan milli bir şeref ka· 
zandıran, harp meydanındaki zaferini 
sosyal başarılarla tamamlayan, dünya• 
nın, geçmişte ve gelecekte, laşek en bii 
yük adnmı Atatürk'iln varlığıdır. 

30 Ağustosun bu yüce kahramanını 
başımızda görmek, onun daimi himaye 
ve sıyaneti altında bulunduğumuzu hi.S 
sederek hale ve istikbale emniyetle bak 
mak kadar, bir millet için büyük rumet, 
büyük mazhariyet olur mu? 

İnsaf ile düşünülürse, 30 Ağustos 
sade biz Türklerin değil, bütün mede· 
ni camianın bayramı olmalldır. ÇünkO 
Atatürk'ün o gün açtığı yeni çağ yal .. 
ruz Türk tarihini değil, medeniyet ta " 
rihini de süslemiş, aydınlatmış, kıy .. 
metlendirmiştir. Bugü.'l dünya, nisb! 
emniyet içerisinde, rahat nefes alıyor
sa, Avrupanın cenup sınırlannda, Atn· 
türk'ün, ordusunun ve devletinin var· 
lığını bildiği içindir. 

Dün, bu hakikatı müdrik bütün Türl< 
milleti, gönlü ile, hislerile ve şuuru ne, 
büyük Şefine teveccüh ve onu minnetle 
tebcil etti. Tann onu milletine, mille· 
tini de ona bağışlasın! 

r~ 
.._ • /ca~'-

------~-----....,,,_.,,,-
Irak parlamentosu 
Feshedildi 

Londra 30 (Hususi) - hak parla .. 
mentosu feshedilmiştir. Yeni intihabat 
yakında yapılacaktır. ..-
---------·-------------·--------~ 

Dün lıava açılı ve rügarlı geÇti 
verdiği 

rilZ• 
Kandilli rasat istasyonunun 

malCımata göre dün hava açık ve 
garlı olarak geç
miştir. En fazla 
sıcaklık güneşte 

57, gölgede yirmi 
altı, en az da 18 
santigrad olarak 
kaydedilmi ş
tir. Hava tazyiki 
761 e yükselmiş, 

rütubet derecesi 
de 75 i göstermiştir. doğrll 

Rüzgar şimali şarkiden şünale 
saniyede 8 metre sür'atle esmiştir. 

Giiu~ : 5.26 - Ôğlo : 12• 
14 

ikindi 15,56 - Aqam : 
18

· ~ 
Y l --•- . , ..... 
at.ı 20.22 - ~ • ı,3S6 
Ranıi ııeııe 13S3 - Arabi •IW 

Hızır 118 
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TELGRAF HABERLERi 
Çin hükômeti A 

umu mı 
seferberlik ilan etti 

.. 
bornbardrnan 
aradılar 

Çin tayyareleri bir Ameı·ikan gemisini 
ettiler. Japonlar da iki lngiliz gemisini 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
ğinc göre bugün Japonlar tekrar iki 1n
gilız gemisini durdurmuşlar ve araştır

ma yapmışlardır. 
Amerikan geın\sinin bonıhalanı~ı 

Londra 30 (Hususi) - Uzakşarkta üç 
mühim hadise olmuştur: 

1 - İngilız notasının Tokyo hükümc
tine tevdii. 

2 President Hoover adlı Amerikan 
gemıs n·n Çin sularında bombardıman e
dilmesı. 

3 - Çm - Sovyet ademi tecavüz pak
tmın iliın edilmesi. 

Tol·yo hükfunetinin İngiEz notasına 
ne \•akit ccvab vereceği henfü; malum 
değildir. Bu cevab, ağlebi ihtimal Japon 
makamları tarafından hfıdisa mahalli11-

de yapılan tahkikattan sonra verile
cektir. 

Tokyo hükumetinin, notada sözü ge
çen (tam tarziye) hakkında Londr:ı hü
kümetinden sarahat istiyeceği tahmir.. e
dilmektedir. Zira (tam tarzıye) nin ifa
de ettiği mana pek şümullüdiir. 

runa atılan mermiler gemiye isabet et-ı ki akid taraf, janlaşmazlığın devamı 
miştir. Vapurun sıhhi imdad istemesi Ü· müddetince, bu bir veya birkaç uçuncü 
zerine Cmberland ismindeki İngiliz harp devlete ne doğr~dan doğruya ]le de bil
gemisi Prcsident Hooverin imdadına git- vasıta her hangi bir yardımda bulunma
miştir. · mayı ve mütecaviz tarafından tecavüze 

Taarruz Yangtse fenerinin açığınd:J. uğrayan taraf aleyhine olarak kullanıla
saat 17,30 da vukubulmuştur. Tayyarelc!' bilecek her türlü harekat veya anlaşma
bülün sür'atiyle hedeflerine doğru git-ı lardan tevakki eylemeyi taahhüt eder. 
mişlerdir. . 

V ·· tt b t d 7 k" · b Paktın gızli maddeleri apurun mure e a ın an rşı om-
bardıman neticesinde yaralanmışlardır. Tokyo 30 (A.A.) _ Şanghayda çıka:ı 
Norman Harris isminde bir Amerikalı Yomiuri gazetesine göre, Çin • So\ryct 
da kaybolmuştur. ademi tecavüz paktında gizli üç maddi? 

Rus - Çin ademi tecaviiz paktı vardır: 

Moskova 30 (A.A.) - Sovyetle.c Birlı· 1 - İç veya dış Mangolistanın istiklfıli 
ği • Çin ademi tecavüz paktı aşağıdaki halinde karşılıklı yardıma ve askeri teş-
hükümleri ihtiva etmektedir: rikimesai, 

Evrensel sulhun idamesine yardım et· 2 - Sovyetler tarafından askeri mü -
mek, aralarında mevcut dostane müna- şavirlcr, silah, mühimmat ve petrol gön
sebetleri daimi ve kuvvetli bir esasa is- derilmesi, 

'~ajeste Tarutc 

/ 

Mu.ftakbel kraliçe 

tinad ettirmek ve 1928 Faris paktı mu- 3 - Çin komünist partisinin Nankin 
cibincc karşılıklı olarak aldıkları taah- tarafından hükumete iştir:ık hakkıylc 
hütleri daha sarih bir surette teyi~ eyle- resmen tanınması ve komünizme karşı 
mek arzusu ile hareket eden iki akid ta- üçüncü hiç bir devletle herhangi bir an
raf, beynelmilel anlaşmazlıkların halli !aşmanın asla aktedilmiyeccği 1 ldunda 

Amerikan gemisinin bombardımanı için harbe tevessülü red ve takbih cttık- teahhütte bulunulması. 
hadisesine gelince, Nankin hül<umeti bu ıerini ve karı::ı.lıklı """ünasebetlcrinde · 

tısır kralı Majeste cFaruk> un nişan
landığmı yazmıştık. Bilflhare gelen ha· 
berlerden anlaşıldığına göre müstakbel 
kraliçe düğününü müteakip (Feride) is
mini kullanacaktır. 

ır ~· Gazctamantinc: Ise bunun tersin~ o-
işde kabahatli olduğunu itiraf elmiş ve harbi milli siyasetlerine alet oıarak kul-
b. larak, anlaşmanın Sovyetlere karşı ta-
ır Japon gemisinin yakınında bulunan }anmaktan feragat eylediklerini sureti 

A kip edilen Çin siyasetinin iflası demek 
merikan gemisinin Çin tayyareleri ta- resmiyede teyit ederler. İki akıd taraf, 

rafından v 1 1 kl bo b d a·ı olduğunu, zira Çinin Sovyetlcrle bir :ıs-,, anışı a m ar ıman e ı - bu taahhütleri neticesi olarak, gerek y:ıl- Bizzat genç kızın halasının anlattığına 
göre nişanlanma kararı çabuk verilmiş diğini söylemiştir. Nankindeki Amerika!l nız gerek bir veya birkaç 1iğer devletle keri yardım anlaşması imzasına muvaf

sefiri hadiseyi şiddetle protesto etmıştir. berab~ mri diğerine her türlü hücum- fak olamıyarak kendisine müsbet hiç bir 
Hadse şöyle cereyan etmiştir: dan tevakki etmeyi kabul (!derlcı·. iki yardım temin etmiyen ademitecavüz 
Dört tayyare tarafından Prcsident akid taraftan biri, bir veya birkaç üçüncü paktı ile iktifaya mecbur k!llmış bulun

Roover ismindeki Amerikan posta vapu- devlet tarafından tecavüze uğrarsa, öte- duğunu bildirmektedir. 

&n~~~i;;~···öidü·m·u·z-a-.. y'B'n·ıden1;n··kü"S"U·r··u·e·nç· 

ve çabuk tatbik edilmiştir. · 
Kral Majeste Faruk cumartesi günü 

küçük otomobiline atlıyarak saraydan 
çıkmış, doğruca Yusuf Zülfikar Beyin 
kö~üne gitmiş, genç kız yalnızmış, kral 
ona fransızca olarak hitab l"?tmiş: 

arasıt:~~n~::··/ ve z a b it i it i h a k e it 1 
- Safinaz benimle evlenmek ister m1-

sin? 
Genç kız da yene fransızca cevab ver

miş: 

- Hay, hay! 
Kral sevinçle köşkten çıkarak dostla

rının evinde misafir bulunan genç kızın 
annesini aramaya koyulmuş, nihayet bu
lunca mukaddemeye lüzum görmeksizın 
kızına talih olduğunu söylemiş ve ilave 
etmiş: 

Ankara 30 (Hususi) - Yeni polis 
teşkilat kanununa göre yeni vazifelere 
nakil ve tayin edilen emniyet memur
larının listesi çıkmıstır: 
İstanbuldan ikinci şube müdürü Ne

cati Rizeye, Rize.'.le:ı Kenan Çanakka
leye, Çanakkaleden Nevzat İstanbu1a, 
İstanbuldan Tahir İstanbu! ikınci şu. 
be muavinliğine, İstanbul merkez mc
rnuru Nazım dördüncü şube müdür 
rnuavinliğine, umum müdürlükten A
laettın İstanbul birinci şube nıüdür 
rnuavinliğine tayin edilmişlerdir. 

Merkezden Ali Esmer, Haşim Enve
ri, Hakkı Beşe, Methi Akın, İ~tanbuJ
dan Mirat Orduya, müfettiş muavinle
rinden Rauf bir derece üstüne, Ağrı-

dan Mennan bir derece üstüne, Ordu
dan Tahir Viranşehire, İstanbul 3 uncü 
şube müdür muavını Fuat Kütahyaya, 

İstanbul emniyet amırlerinden Sami 
l<azımpaşaya, Fahri Doğrul Ağrıya, 
:merkezden Ziya, Dörtyola, Mehmet 
Erkol Sürüce, Hulusi Barata, Burdur 
nıerkez memuru Ata Nuseybine, 

eskt Ağrı emniyet müdürü Kamil Şem. 
fünana, eski Gümüşane emniyet rne
tnuru Zeki Yükı>ekovaya, meı·kez~le:ı 

liamit Ozan umum nıüd~rlük emnt
Yet amırliğine, İstanbul merkez me-

ınurlarından Zeki üçüncü şube mua
ne, Niyazi Beyoğluna, Tevfik Fikri Üs-

küdara, Şevket Adalara, Tevfik İstan
bul ikinci sınıf emnivct amirliğine ta-
Yin ed lmişlerdir. • 

ikinci şube direktörü vazifesine 
başladı 

Emniyet ikinci şube direklörliiğüı1e 
tayın edilen Çanakkale emniyet direk
törü Nevzad İstanbuia gelmiş, bu sa
bahtan itibaren yeni vazifesine başla
mıştır. Nevzad, bu sabah ikinci şube 
llıemurlarını toplıyarak kcndilerile 
hasbıhalde bulunmuş, nasıl çalışmaları 
lazım geldiği hakkında direktüler ver. 
rn~tir. 

Dün Ankar~da harbiye mektebinde yeni m~zunlara 
diploma verme merasimi yapıldı 

Ankara 30 (A.A.) - Bugün saat 15,30 
da Harbiye okulunda bu yıl mezun olan 
bin küsur subaya büyük merasimle dip
lomaları verilmiştir. 

Merasimde Nana Bakanı Ali Çetinka· 
ya, Sıhhat ve İçtimai Muavene~ Bakanı 
Refik Saydam, Maarif Bakanı Saffet A
rıkan, Gümrük ve İnhisarlar Bakanı Ali 
Rana Tarhan ile Milli Müdafaa Bakanlı
ğı siyasi müsteşarı Necip Ali, şehrimiz
de bulunan mebuslar, Milli Müdafaa 
müseşarı General Nazmi Solok, Umum 
jandarma kumandanı Naci ve diger bir 
çok generaller ile bakanlıklar ileri ge
lenleri ve matbuat mümessilleri hazır 
bulunmuşlardır. 

Merasime mızıka ile birlikte söylenen 
İstiklal marşı ile başlanmış ve müteaki
ben diplomalar tevzi edilmiş ve antlar 

içilmiştir. Birinci, ikinci ve üçüncü çıkan
lara mükafat verilmişir. 

Yaş kütüğüne sınıf birincisi tarafın
dan sınıf çivisi çakılmış, okul kumanda
nı Hamid Doğruer tarafından bir söylev 
verilmiş, mezunlardan tayyare subayı 

Ekrem Olcayın söylevini müteakip tek
rar mızıka ile birlikte İstiklal ve Har
biye marşları söylenerek merasime son 
verilmiştir. 

Davetliler; büfelerde izaz v~ ikram e
dilmiştir. 

Bu yıl topsu Sabahattin Alpar umum 
birincisi, topçu Emin Altekin ikinci ve 
piyade Mustafa üçüncü olarak mezun ol
muşlardır. 

Birinciye altın, ikinciye ve üçUncüye 
de birer gümüş saat verilmıştir. 

- Biz anlaştık. 
Kral bunu müteakip sarayına dönmüş, 

annesi kraliçe Nazlıyı uyandırmış: 

- Evleniyorum, Safinaz kabul etti, 
demiştir. 

Genç kız eyllll ayında Fransız mekte
binde bakaloryanın ikinci kısmının im
tihanına girecekti. Artık bu imtihan 
mevzubahis değildir. 

Bir tahtelbahir gene 
Bir /spanyol 
Gemisini batırdı 

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

Londra, 30 (Hususi - İsp:.nya h;.i
kumetçilerine aid bir vapur Akdeniz
dc meçhul bir tahte!bahi:: tarafmdan 
batırılmıştır. 

Terfi eden deniz subaylarımız Musolini Berline gidecek 
Roma 30 (A.A.) - Musolini"nin Ber 

lin seyahatinin tarihi 1 7 teşrinievvel o-

Ankara 30 (Hususi) - Denız subayla
rımıza ait terfi listesini bildiriyorum: 

Deniz yarbaylığından deni.! albaylı

ğına terfi edenler: Mustafa, Ceva-, Ta
lat, Mehmet Ali. 

Deniz binbaşılığından deni?: yarbayl~

ğına terfi edenler: 

İsmail, Avni, Remzi, N~dim, Faruk 
Necati, Besim, Avni, Ali Rıza. 

Deniz yüzbaşılığından binbaşılığa ter
fi edenler: Nejat, İhsan, Bilal, Lfıtfi, Ha
mit, Tevfik, Mukadder, Fahreddin, Bür
haneddin, Sadettin, Celaleddin. 

Teğmenlikten yüzbaşılığa 
Ali, Rıza, Hhkkı, Kemal, Şerafedd·n, 

Vedat, Kazım, Nejat, Adnan. 
Asteğmenlikten yüzbaşı1ığn 

Hüsnü Ziya, Hüsameddin, Saip, Faı uk, 
Hürrem, Ziya, Adnan, Rüştü, Fahir, Ce
lal, Hayri, Suphi, Mümtaz Rauf, Hüse
yin, Ahmet, Sabit, Fikret, Nejat, Şem
seddin, Hakkı, Sadettin, Rıfkı, Halit Zı-

ya, Nazmi, Hakkı, İı>mail. larak tesbit edilec~klir. ................................ -....................... --
Diğerleri levazım teğmenliğine terfi etmişlerdir. 

Sanayii harbiye yarbalarından Naim Deniz askeri hesap memurları 
ıılbaylığa, Binbaşı Mehmet, Tevfik, Hik- 6 ncı sınıftan Ömer, Mahir 5 mciye, 
met ve Cavit yarbağlıya binba~ı Hı:ımdi, 5 inci muamele memurlarından Arli, 
Süreyya güverte l)'arbaylığa, makin~ Muhlis, Kamil 4 üncüye, 6 ıncı muame1e 
binbaşılarından Kaşif Osman makine memurlarından İhsan, SaHihattın, Büı·
yarbaylığına, makine yüzbaşılarınd:m hanettin, Kemal, Bahaettin, 5 inciye, 5 in 
Fehmi makine binbaşılığına, mal~ine ci sınıf askeri muallimlerden Necmettin 
teğmenliiğindcn Bahaeddin, Şerafeddin, 4 üncüye, üçüncüden Talat ikinciye, be
Nccmeddin, Asaf, Fahir, Mümtaz, Ali şinciden askeri sanntkfır Hakkı, Ne§et 
Dogan, Remzi makine yüzblşılığma, ma- dördüncüye, altıncıdan Hasan beşinciye, 
kine teğmenlerinden Mehmet, Medeni, nuzıka muallimi Ali ve 6 ncıdan askeri 
Necmedclin, Muzaffer, Şadi, Muhiddin, :-anatkfır Hüsnü beşınciyc terfı et:niş
Ertuğrul, Necmeddin, Şeref, Ed:p, Ni- erdir. 
hat, Adnan makine yüzbaşı1ığ1'1 l, wbip Yeni yarsubaylar 
binbaşılardan Mesut, Agah yarbay ığ.1, Deniz Harp meKtebinı bitirerek gü-
tab'b yüzbaşılarından İhsan, Naıl binba- verte yarsubayı olanlar şunlardır: 
şılıga, levazım teğmenlerind_n Mümı.az, Hüsnü, Kerim, Turgut, Şevket, 

Nuri, Münir, Kemal Arıman, Saip, Sa-ı Kümran, Sezai, Feridun, Daniş, Tuta
bah~ddin le~azım yüzbaşılığı~a, levazım kan, N~zım, Şeh:ıp, Şemsi, Neriman, 
astegmenlerındn Kenan, Cenu\, :Mehmet Ce\ at, Ismail, Enver, Süleyman, Ne-

Sayfa 3 

e Bugünkü havacıbğa 
bir bakış 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ 
----·--- ----

.. 

IE' ransızlar tarafından Jstres .. 

l.r9 Şam • Paris arasında tertip etli· 

len tayyare yarışı Fransız havacılığının 
acı bir mağlUbiyeti ile neticelendi. Bu ya. 
rışa giren İtalyan tayyareleri adeta grup 
halinde uçuş yaptılar ve sıra ile birinci, 
ikinci, üçüncü mevkileri aldılar ve saatte 
325 kilometrelik düthiş bir sür>a: elde et· 
tiler. Beşinci gelen ilk Fransız tayyare
sinin kaydedebildiği sür'at ise ancak 294 
kilometredir. Aradaki fark 58 kilometre 
dir. 

Bu, 1937 senesinde oluyor. 1932 sene • 
sinde buna benzer bir hüdisc olmuştu. O 
senenin ağustos ayında General Balbo • 
nun kumandası altında yirmi beş İtalyar. 
tayyaresi Sanfrtınsiskoya kada: devam 
eden alle-rötur bir tecrübe seferi yaptı· 
lar. Bu tayyarelerin Fransız toprakıarı 
üzerinden geçişleri esnasında, kendıleri· 
ne Fransız avcı tayyareleri refakat ede 
ceklerdi. İtalyanların ağır bombarciım:ıt 
tayyareleri o kadar sür'atli idi ki, man · 
tıkan bunlardan daha sür'atli uçmalar 
lıizım gelen Fransız avcı tayyareleri İtal· 
yan uçaklarından çok geride kaldılar. A· 
radaki fark saatte yüz kilometreden aşağı 
değildi. 

* Fransanın hava bütçesinin kaç r:ıyaı 
frank olduğunu şimdi hatırıamty~. :ım. 

Fakat İtalyan hava bütçesinin bundan 
yedi, sekiz misli az olduğunu gene bıı 

Fransız gazetesinde okumuş~um. 
Bugünün muharebesinde hıikim silat 

olarak kabul edilen tayyarenm yukarı· 

da kaydettiğim terakkiyatı anlatıyor ki 
havacılık bahsinde memleketimizin gös 
termckte olduğu faaliyet mahalline ta · 
mamen masruf olmakla beraber bence 
kafi değildir. Türk semalannın hemeıı 
her noktasında mütemadiyen gelıv gideı. 
tayyareler görmedikçe, cesa'"et ve kabi· 
liyetçe ecnebi mcslekdaşlarından hiç b·ı 
.zaman aşağı olmıyan Türk pilotlarır.ır. 

muhtelif rekor tecrübelerinde hiç olmaz: 
sa bir kaç beynelmilel birincilik elde et 
tiklerini görmek bahtiyarlığın.:ı nail o1 
madıkça, \•elhasıl Almanyada olduğu gi 
bi Türk milletini uçan bir mille• halin~ 
getirmek vaziyetini ihdas edemedikçe, ou 
husustaki mesaiyi kafi addetmek zararlı 
bir kanaatkarlık olur. Bugföı kuvvetii 
bir tayyarecilik meydana getirmenin m 
muazzam bir masrafı icap ettirdiğındcn 
tegafül göstermiye lüzum yoktur. Vasn· 
ti bir hesap ile bugünün prototip r~ı biı 
tayyaresi takriben (110) bin lira kadar 
bir şey tutmaktadır. Tesisat, bcnı:5n 

masrafı ve insan kıymeti hariç, memle· 
ketimiz için bunlardan hiç olmazs;ı b:n 
tanesine ihtiyacımız bulunduğuna söre, 
(110) milyon Türk lirasını mütema:ii 
mütedavil bir makine sermayesine knl· 
betmek lazım geliyor. Zaruri olan bo . 
zukluk ve kaza payını da hesap etmek 
şartile bu sermaye nısıf derecesind.:? art· 
tırılmazsa, icap eden değişiklikleri yap . 

mak mümkün olmaz. Bu yük hakikaten 
ağırdır. Fakat yaşamak azmınd~ bulu • 
nan milletler için ve bilhassa bizim için 
tahammül edilmesi elzem bir ağırlıktır. 
Bu ağırlığa seve seve katlanmalıyız. 

Selim Ragıp Eme~· 

[*] Prototip - Ana tip, en iyi nümune 
demektir. 

ispanya harbi 
ve Fransa 

Valencia 30 (A.A.) - Müdafaa nazırı, 

neşretmiş olduğu bir tebliğde Santan
derin asiler tarafından değil, İtalyanlar 
tarafından zaptedilmiş olduğuna ehem
miyetle işaret ettikten sonra şöyle devam 
etmektedir: 

cHürriyet için yapmakta olduğumuz 
muharebe, şimdi ecnebi istilasına karşı 
bir istiklal muharebesi haline gelmiştır.> -. ._. . ... .. ·- . . ..... -. . . . ,........_ 

jat, Mustafa, Nasuh:., Doğan, Fethi, 
Nusret. Saim, Murat. 

Makine yarsubayı olanlar da ~un
lardır: 

Abdülkadir, Be3im, Niha'., Haluk, 
Necati, Ccl§.1, Sadık, Doğan, Ahmet, 
Abdurrahman, Seyfi. Suphi, Mehmet, 
Mazhar, Feyzi, Zibııi, Suat, Namı1' 
Ayni. 
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Heybelide liman 
yapılıyor 

Limanın • • 
vazıyetı 

Mimar Prust planında liman olarak Yenikapı 
sahillerini iQtihap etmiş bulunuyor 

Adaların kayık, mavna ve motör ba
rındıracak limanları mevcut olmadığın
dan herhangi bir fırtmada bir kaç san
dal veya motör parçalanarak batmak
tadır. Ayni zamanda fırtınalı ve hatta 
fırtınasız havalarda yüklü mavnaların 
emin surette yanaşarak yüklerini bo -

Sokakta _çanta kapıp 
kaçan bir hırsız 

Suçlu "uyku sersemliğile yolda yür.irken eJim çantaya 
çarpmış, çantanın sapı kopmuş ve çanta er mde kalmış. 

Yoksa onu kapmış değHim ., diyor. 

. Dün, Mehmet Sabr! ismin~e bir de-/ hiş uykum gelm1ştı. Uyku sersem!iğı
lika~lı .hırsızlı.~ su~undan, adlı~eye .sev 

1 

le, yollarda sersem sepet yürüyordum. 
kedılmış ve curmu meşhud muddeıu - Bu sırada dalgınlıklrı elim bu kadın•n 
mumisi tarafından sorgusu yapılmış - t 'ı k 

1 
k 1a 

şaltacakları yer de yoktur. 
Heybeliadada kapalı ufak biı· liman 

yapılması için işe başlanmıştır. Büyük 
ada için de bu şekilde bir limana ihti
yaç gösterilmiştir. Tetkikler yapılmak
tadır. 

Sokaklara elektrik konuluyor 
Nüfusunun çokiuğuna ve rıhtımın 

yeniden yapılma.>ına rağmen Heyb~li 
ada tenvirat noktasından çok geride 
kalmıştı. Nihayet rıhtım boyuna, mev

çan asına a ı mış, sap. opmuş, ç:rn 
tır. • . . .. da elimde kalmış .. Ama, ben işin far • 

Hadıse şudur: Evvelkı gece, Muker- k d 1 A .... b k ·ı 1" 
ın a o mamışım. z sonrn e ç; er ... 

rem isminde genç bir kadınla, annesi f d k 
1 1 

· 'a 
ra ın an ya a anınc"ı mesc eyı an. -

~aat 24 e doğru Aksarayclan Horhor 
yokuşundaki evlerine giderlerken, bir· 
denbire önlerine bir adam çıkm1ş ve 

dım, hadisenin bir yanlışl•k net~cesi 
olduğunu izah ettim. 

cut dört lüks lambasına ilaveten. yedi Mükerremin elindeki çantaya yapış -
Sorgusu yapıldıktan sonra, suçlu 

Mehmet Suıtanahmct 1 inci sulh ce1ıı 
elektrik lambası ~rnnulmasma karar ve- mtştır. 
rilmiştir. Ayrıca iç sokaklara ve sana- Neye uğradığını aniayam1yan genç 

mahkemesine gönder!lmiştir. Yapılan 

duruşma sonunda cürmü sabit oldu • 
ğundan 25 gün hapse mahkfun ola -
rak, derhal tevkif edilmiştir. 

lstanoul limanı ranzım edi!ir ve rıhtımlar yükseltilirken toryorha giden Vafak yo1una da lam - kadın çantasını çekmek istemi~, fakat 
Şehircilik mütehassısı Prust bu haf- Nafia Vekaleti planı tetkik ederken balar konacaktır. ötekinin bırakmıya niyeti olmadığın _ 

ta içinde memleket:ne dönecekt;r. diğer vekaletlerin de fikirlerini sora - Bir park da yapılıyor 
· ıA kt dan aralarında uzun bir çekişme ol • Prust Istanbulun müstakbel p anının ca ır. Heybeli rıhtıımnm gerisindeki bil - Recep mahkQm oldu, tevkif edildi h~ıtutu. esasi~esini haztrla.mış ve. b:!~- İstanbul şehrinin müstakbel pıanı yük sahanın ağaçlandırılması ve park muştur. Nihayet çantamn sapı kopma-

dıye rıyasetıne vermıştı::. Şehırcııık ancak Nafia Veka!eti tarafından ince • haline getirilmesine ba~lanmıştır. Bu sile, iş kökünden halledilmiş, meçhul İki gün evvl Fatih kaymakamını 
müte~assısı ~emlek.et~nd: i~.en ~ali v.e den inceye tetkik olunduktan sonra c- kısımda şimdilik ihzari mahiyette top- adam eliiı.e geçirdiği çantayla tabanla- ziyarete . gittiği sırada odacı1arla kavga 
Beledıye Reısı Muhıttm Ustundagın rı- sas seklini alabilecek ve formalitesini rak kazılmış ve tarhlar vücuda getiril- n yağlamıştır. Bu sırada her iki kadın eden, hadise çıkaran, işe müdahale et-
yasetinde teşekkül eden komisyon plfın ikm;l ooecektir. mişti_r. Toprak kısmen kumlu ve taşlı da çığlığı bastıklarmdln, hırsız biraz ı- mek istiyen polis memurlarına karşı d!l 
üzerinde çalışacak ve tetkikat yapacak- oldugundan ayıklattmlacak, ve ayrıca 1 d b k .1 tarafından yakalanmış çirkin sözler sarfeden Recep, adliyeye 
tır. Prust martta tekrar İstanbula ge • İleri plan bilhassa iktı.sat vekaleti- · b · k · h · 1 · 1. k d er e e çı er 

ın atı uvvetı aız e verış ı topra a . .1 ~.. M h sevkedı'lmis._tı·. Suçlunun asliye 1 inci lecck, o zamana krıdar plan Şehir Mec- ni yakinen a1akadar etmektedir. İkt~ • getirilecektir. ve bunun o cıvarua o~ran c met . 
lisinden-geçirılmis olacaktır. Plan oi - sat Vekaleti bir çok para sarfederek Is- - Sabri olduğu anlaşılmıştır. ceza mal}kemesinde yapılan duruşnıası 
lfıhare Nafia Vekfı~etine gönderilecek. tanbul limanını Halicin ağzına yani G.1 Şehir işleri· Dün adliyeye götürüıen suçlu, su • sonunda, ı ay 20 gün hapsine, 81 ara 
tir. lata köprüsünden Sarayburnuna ve çunu asla kabul etmemekt~ ve hadise- para cezasına ve derhal tevkifine kar::ır 

İstanbul şehir planı üzerinde tadi - Tophaneye doğru takviye etmekte - Karaağaç mezbahası tamir e d iliyor . .. 
1 

t .
1 

t _
1
_ d' 

0 
.. t ·ı · tır· 

· yı şoy e evı e m1:m.te ır: gece !llU • ven mış . 
ıat yapmak salahiyeti Nafia Vekaleti - dir. Şehir planında ise Istanbul limanı Karaağaç mezbahasındaki kes.Jn pav -·-- •••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••-•••••••••••• 
nindır. Vekalet imar baktmından plan- Yenikapıda gösterildiğine göre limanı 1 1 tt t . . b T il k 11 M '11" okçu 1 u k 
da değişiklik yapılmasına lüzum gö:ür- şimdiki yerinden kaldırıp Yenikapıya ia~~~~~~;.n Be~a;;v~~~~a~n a~:ı:~sa~~ ur un 1 1 sporu 
se Prust icap eden tadi~atı yapacak~r. taşımak bir hayli müşkül olacaııt.tır. yeniliğini tamamen muhafaza etm)şler 

Polisle: 

Köp. üde bir kopeı< oır çocuğu 
ısırdı 

~/eri: :~n~:r ~~!i~:~:r~~~u~:i:ı::~z~~~~iş2ev~ yeniden can 1 a n diri il yor 
badana ettidlecekti!'. Ayrıca avan fri-

Üniversitede muallimlik go tesisatı tamamen tamir olunacak -
imtihanı tır. 

Alman tebaasından Kaülfer'in kü -
çiik av köpeği, köprünün Katlık~>' is -
kelesinde, Çenberlitaşta oturan Ome -
rin 4 yaşındaki çocuğu Turhan. aya -
ğından ısırmıştır. Çocuk tedavi edil -
mek köpek de müsahedc altına alın -

Orta· okullara Türkçe, tarih ve coğ- Büyftkadada arteziyen faaliyeti 

ra.ı:ya,. :~y~~iye, fon ~~l~isi v: lisan mu- Büyükadada su bulmak için yaptı -
allımlıgı ıçın yarın. ~nı~eı:ıt~ konfe • rılmakta olan arteziyen kuyusu sonda. 
rans salonunda tahrırı bır ımtıhan ya - jı ilerlemiştir. Bazı mütehassısların ö 
pılacaktır. İmtihanlara şimdiye kadar ledigwine göre Büyükada ve Heybeli:: 
1 60 k' . t 1. lm şt ışı a ıp o u ur. danın orta kısmından alt tabakaya doğ ' . 

Ecnebi ve ekalliyet mektepleri ru büyük ve iyi su damarlar. mevcut-
rnak üzere kuduz tedavi müessesesin~ 
gönderi.mişlcrdir. 

İki ortak birbir lerile kavg a ettiler 
M:ıarif idaresi, ecnebi ve ekalliyet tur. Bu tahakkuk ettiği takdirde Ada-

mekteplerindeki muallimlerin esaslı ların su meselesi halledilmiş olacak -
Beyoğlunda Kalyoncu caddesinl:e surette sicillerini tanzim ctmeğc baş _ tır. Tetkikler yapılmah."iadır. 

24 numaralı dükkanda, Trabzonlu Te- lamıştır. Maarif müdiirlüğü bu mek - Askeri bbbiyeye imtihanla 
mel oğlu Hakkı ile Hüseyin ortak ol:l- teplere gönderdiği bir tamimle mual - girilecek 
rak yorgancılık etmektedirler . .F'akat, limlerin menşelerini gösteren şehadet- A k · t bb. · k · · · 

d d · · 1 · s erı ı ıycye gırme ıçın şmı -
epey zaman ır, araların a geçımsız ııe name veya tasdikmınıelerie nüfus tes- d' k d k' ı ·· tl 

d İk ' · d b. b' · · d ·· h ıye a ar va ı o an muracaa ar alı· 
'ı'ar ırk. t ısıb. eb. ır .ır~cPın ldent şukpl c - kerelerinin musaddak suretlerini iste- nacak talebe kadrosunu bır misli geç-
enme e, ır ır.ermı a a tı arım mişHr Bu vesikaların suretler: men • m· t• B · · t ı· ı ı . .. . . · • ış ır. unun ıçm a ıp o an at" arasın-

zdeanbn.etmke1ktedırlber.1 Bud~.ukzk.~cnd de.dı~ısi sup oldukları mektep idarelerince ve- da bir müsabaka imtihanı açılacak • 
ır o ayını u tıp u an ar.. ıge- ya noterlikçe tasdik edilerek Maarif tır 

rinin ayağını kaydırmak için fırsat kol- Müdürlüğüne gönderılecektir. · -1\. 

lamaktadırlar. . . uninrsitede talebe kaydına yarın -
. Bu. mektepler!ll kadrol~rı .h~fta ı - dan itibaren başlanacaktlr. İnkılap der 

çmde ıkmal olunarak tasdık ıçın Ve - sinden ikmale kalanların imtihanları 
kaJçtc yı01lanacaktır. Yaşı ilerliyen \'e da yarın saat 8 de edebiyat fakültesi 

Dün, Hakkı ile Hi.tseyitı, bırbirlcrine, 
şüphe1erini açıkça 5Öylcmişlerdır. Bu -
nun üzerine bir kavga ba~göstermış, 
iki ortak, dükkanda dövi.lşmeğe başla
mışlardır. Bir aralık, Hüseyin eline bir 

müteaddit müfettiş raporlarile iktidar- salonunda yapılacaktır. 
sızlığı görül emler kadr!:l harici bıralvı - .............................. - ............................ .. 
lacaktır. B AL K o p B R E T 1 bıçak geçmiştir. Hakkmm evvela arkası Kadro tanzim edilirken ınuallimle-

na, ondan sonra cl:ı rnstgelen yerine daı-
rin yer değiştirmemelerine dikkat o -

dınp çıkarmağa 1Jcışlamıştır. Hakkı, lunmaktadır. 
muhtelif yerlerinden yaralanarak fe!- "'!"""'~-==-~~=-----------=== 
yada başlamış ve ~ere yıkılmıştır. Hii- lahmı ;yeniden kullanmasına meydan 
scyin yakalanmış, yar:ılı Hakk•, teda - vermemiştir. 

vi edilmek i.izere Beyoğ,u belediye has- Yaralı Kfımil Haydarpaşa Nümune 
tanesine ka dırılm~ştır. hastanesine kaldırılm1ş, Mehdi hakkın. 

Bir a dam metresini kıskandı, da takibata başlanmtştır. 
arkadaşını yaraladı Bir kızın kulağını kestiler 

Val<le hanında .'.i8 numarach otur~n 40 
t Kumkapıda Arapzacle sokağında 
ran tcbaas·ndan terzi l\fond:, metresi 

numaralı evde oturan 16 yaşında Ta ~ 
Maryayla Suadive gazinosuna gitmiş - kuhiyi, Lfıngada oturan Serkis nikahla 
tir. Orada, Kamil ve ~Iehmet isminde 

almak istemiş, ailesine müracat e!mişrki tanıdığına rastlam,ş1ar, hep bera -
ber gülüp eğlenmişl<:?r, dans etmişler • tir. Takuhini.n. babası Serkisin talebini 
dir. Gece saat 22 de de, gene birlikte, reddetmiştir. Evvelki akşam Serkis yol 
evlerine gitmek üzere çıkmışlar, yoıa da Takuhinin karşısma çıkmış, jiletle 
koyulmuşlardır. Yolda, Mehd;, metresi kulağını kesmiştir. Serkis yakalan -
Maryayı Kamilde.ı kıskanmı;i, bu yüz- mıştır. 
den aralarında kavga çıkmıştır. Asfa!t Tahtakalede yangın başlangıcı 

cadde üzerindeki polis noktasına yak - Evvelki gün, Kutucularda, Ya~ubu•ı 
!aştıkları zaman ka\·ga en had halini nl 5 7 - 59 numaralı sandalya imalathane
mış, Mehdi tabancasını çekerek: 

sinden yangın çıkmış, vaktinde yetişi-
- Al sana! .. Kadına göz koymak nasıl . . . 

1 .. w , d · bı·r ,,1 at "Ş et lerek etrafa sırayetıne meydan verıl -_., urmuş ogren. emış, ~ ~ - .. .. .. . .. .. . 
miştir. Çıkan kurşunla Kamil bacağın- meden sondı:ırulmuştuı-. Dukkhn sı"or-
dan yaralanmış, nokta bekliyen po~is talıdır. Yangının nasıl çıktJğı tahkik e
derhaJ koşarak Mehdiy: yakalamış, si- dilmektcdir 

Bu akşam 
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bahçesinde 
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1 * Her türlü banka iıi * --

Eski Beyoğlu evkaf müdürü Halim Bakinin teşebbüsü 
ile Beyoğlunda bir okçuluk klübü tesis edildi 

.JUnku toplantı da bulunanlar 
MilU sporlarımız içinde tarihi kıymeti lerde gördüğü rağbetten, Türkleri.n d:: 

bulunan okçuluğun yeniden ihyası mak- spora karşı olau muvaffakiyetlerın t• 
sadile Okspor namile bir klüp kurul- ve bu spora aid olan eserlerden bahse 
muştur. miştir. 

Klüp dün ilk faaliyet olarak Beyoğlu Eski Türkler arasında 1100 ve ı200 
Halk Partisi binasında bir toplantı yap- metre kadar ok atanların pek çok oıau
mış ve d~vetlilere o.k joru hakkında ta- ğunu anlatmıştır. 

rihi malumat vermışt · Toplantıdan sonra tahsis edilen salona 
Beyoğlu kazası Parti Başkanı Mekki çıkılmış, oklarla ve birçok tarihi resim; 

Hikmet bu münasebetle Oksporun kuru· !erle süslü olan bu salonda tekrar izah.3 

Iuşundaki maksadı izah etmiş, ok sporu- verilmiş ve davetliler izaz edilmişlcrdıf· 
nun tarihte oynadığı rolleri anlatmıştır. Okspor klübü bugün bir toplantı ~~~ 
Okmeydanının Fatih zamanında tesis parak idare heyeti seçecektir. Beyog -a
edildiğini, ikinci Beyazıd devrinde imar, Halkevi salonile, Taksim stadında o'k 
dördüncü Murad zamanında şöhret bul- tışları yapılacaktır. 
duğunu anlattıktan sonra Oksporun ku- NeC-
ruluşunda büyük hizmeti dokunan ev- Memleketin en son okçuları olan h·r 

. kk Ba ı kaf muamelat müdürü Halim Bakiyi tak- meddin, Kemal, lbrahim, Va · as, bil• 
dim etmiştir. gibi okçular klüpte çalışacaklarını 

Halim Baki; ok sporunun eski devir- dirmişlerdir. 

Balkan oyunlarım~htelitinin UçnncU 
·musabakalarma iştirak ediyoruz maçı 

İstanbul iestivali münascbetile şeh~~
el 't' u· mizdc iki maç yapan Pire muht 1 1 

. 
.. ntl 

Sekizinci Balkan oyunlarına iştirak 

edecek olan atletlerimiz cuma güniı Ro
manya vapurile Bükrcşe gideceklerdir. 

Atletizm federasyonu bu sene ilk de
fa olarak Balkan oyunlarmda icra ed:
len bütün müsabakalara iştirak c!meğc 

karar verdiğinden takımı o şekild(! tan
zim etmiştir. Bu suretle Maraton müsa
bnkalarına da iki atlet götürülecektir. 

çüncü oyunu önümüzdeki pazsr g~ilc 
milli kümedeki dört klübün muhtelı t 

·m sa· 
yapacaktır. Bu müsabaka da Taksı 
dında yapılacaktır. 

Yunan takımı perşembe güıııi 
yamda antrenman yapacaktır 

5wd-
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Y eşilırmak Çarşambanın! 
bereket kaynağı oluyor 

Kastamonuda Atatürk günü 
Kastamonu ( Hu .. 

susi) - 23 ağustos ı· ~ . F. 
Kastamonu lu lann 1: f.ı 
büyük bayram gü • . w{ ~ l' 
nü idi. Bundan on 4 İ. 
iki yıl evvel Ata -
türkün 2 3 ağustos • 
ta buraya gelmiş, 

şapka inkılabını bu
rada yaparak bütün 
memlekete yaymış 

tamiın etmişti.. 
İşte o yıldanberi 

Kastamonu, her a -
ğustosun 23 ünde bayram yapar. Bu simle kutlulanmıştır. Bütün dükkanlar sonra kışla önüne gidilerek Atatürl 
yıl da, her yıl olduğu gibi, bu büyük evler, resmi daireler bayraklarla do- heykeline çelenkler konmuş, gece de 
bayram candan ve muazzam mera. natılmış, halk Cumhuriyet meydanmda parti önünde, semt ocaklarında, bele-

toplanm.ıştır. Fırka ocakları, spor klüp- diye bahçe~inde şenlikler ve eğlenceler 
Adana leri, avcı klübü, Halkevi muzikası ve tertip edilmiştir. Halkevinde de Dev -
Hapisanesinden alaydan bir müfreze asker de merasi- rim yolcuları isımli piyes temsil edil-

Çar§amba ve YeşilırmaJe J me iştirak etmişlerdir. miş, 23 ağustosu canlandıran şiirler <>-
~-Çarşambadan yazıiıyor: Çarşamba,~ den bir çok istidat ve kabiliyetlerin ~i mahkum kaçtı Merasimde, en evvel öğretmen Cemal kunmuştur. Kastamonu matbuatı da 
~sun vilayet merkezıne muntazam sönmeğe mahkfun bulunması elem ver- Adana hapisanesinden İbrahiın ve Kural bir nutuk söylemiş, ondan sonra bu hususta devamlı neşriyat yapmıştır. 
ır şose ve oemiryolu ile bağlı bulun-ımektedir. Yusuf isminde iki kişi firar etmiştir. vali Avni Doğan 23 ağustosun Kasta- Resim kıymetli bir hatıradır. Ve A-
lllaktadır. Qarşambay1 ikiye ayırarak Çarşamba ehemmiyetli bir işçi mer- Firariler,934 senesinde yahudi Yasef monulular için nasıl unutulmaz bir ha- tatürk 1925 de Kastamonuda şapka 
~l!Çen Yeşilırmak nehr.i, kaza ve muhi- kezidi.r. Bir çok köylerde yet·ştirilen isminde bir seyyar manifaturacıyı mal- tırası olduğunu anlatmıştır. Bundan devrimini yaptığı zaman alınmıştır. 
1ıı.in can damarını teşkil etmektedir. tütünler nefasetile tanınmış ve şöhret !arını gasbetmek için köy yolunda ku- ..., ___ ~ 
.~ehrin geçtiği kısımlardaki köylerde kazanmıştır. Kasabada ihtiyacı karşı - şakla bağlıyarak nehre atmaktan suç- Af ı ı d k t ı 
~f:çinin kurak yıllarda cetveller vasi- layacak teşkilatı havi bir tütün imalat- Ju ve dörder sene ikişer aya mahkfun yon u ar a ur u u ş 
t sııe tarlalarına su akıtarak aıami de- hanesine de ihtiyaç vardır. Bu ihti ~ idiler, (Yasef nehir.tie tesadüf ettiği bir 

;.ceae istüade eLmektedirler. Mısırın yaç temin edildiği takdirde yetiştirilen ağaç dalına tutunarak boğulmaktan kur- bayramlarını kutluladılar 
~ U ~ehri gibi Çarşambanın Yeşilırınak tütünlerin fermantasyon devresini ye- tulmuştu.) 
ltıehrı de bu havalinin bereket kaynağ. rinde geçireceği gıbi, memleketin hari. Hapisane bahçesinin tanzim ve ba-
ttı esabesinde bulunmaktadır. Yeşilır - ce giden işçileri de muhıtlerind~1: ayrıl- kımında kullanılan bu iki mahkum bir Afyon (Hususi) - 26 ağustos Afyo-ıdarm;-mmtaka komutanı yarbay Şev· 

b
.ak: üzerinde 180 bin lira gibi mühL'n mıyarak bu sayed~ maışetlerını daha aralık kaçmıya muvaffak olmuşlardır. k rt 1 .. .. l ahü - ket Turgut kurtuıu~ hareketine ait ha-
1 h t · d kl d' M" dd · • . d h 1 . nun u u uş gunu muazzam ez s 

hıtl Para sarfile modern bir köprü ya - ra at emın e ece er ır. u eıumumı ışe er a vazıyet et- tl k tl 1 t o gün sabahtan tıralarını anlatmı~tır. Saat 13 30 da ka-" K b d t k ı·· l .. t h .. . t hk'k t . . . t' ra a u u anmış ır. ·§ ' 

tnıştır. as~ a a. e .m~ or e ~u e arrut mış ve a ı a a gmşmış ır. atlarla, Halkevinln tertip ettiği Kocate- file Kocatepeden aynlmıştır. 

l ~azaya 15 kilometre mesafede bu- ele~~r~ te~s~t~ ıhtı~~ca :· gelım~ .. - GEredede cezalandırllan bir pe seyahatine çıkılmıştır. Burada ci- Saat 15 de Büyük Kalecik köyüne 
ı.Utıan Soğucak köyü civarındaki Emi:r- rı:.e e ır. e ~ ,..rno or o aması y~- var nahiyelerden gelenlerin de iştira- gelinmiş, yemek yennıiştir. Yemekten 
ıran zunden ufak bır arıza karşısında şehır Şarlatan k'l . 1m At t" k" h e- sonra da köyün meydanında büyük bir ~. s.uyu kasabaya getirilmiş ve içme .. nl k 1 k · · d k lm kt ı e merasım yapı ış, a ur un ar '\{ gu erce aran ı ıçın e a a a yan- t l t lm t k. d 
~ Yu ıhtiyacı giderilmiştir. Çarşambada d k .. b 1 k t Gerede (Hususi) - 328 doğumlu efra- katı idare ettikleri mevzie bayrak çe - op ah 1 yapı ış, nu u ıar 311 sonra 
1tna gın an ço zarar goren u meme ete . sazlarla milli havalar çalınmış ve söy-
~ ne tam teşkilı1tiı ilk mektep vardır. henüz bir itfaiye teşkilatı da vücuda dm askere sevkleri esnasında bunlardan kilmiş, selamlanml~, sonra da Halkevı 

1 
. t· 

' ~aya bag·ıı kövlerin üçte birinde de t' ·1m· d - ·ıd· altısını yakın yerlerde bıraktıracag·ın1 . . .. , · · B d enmış ır. llç fl k • ge ırı ış egı ır. resı bır nutuk soyıemıştır. un an son- Saat 20 de heyet Afyona dönmüş 
sını ı me teple,,. mevcuttur H ı· d b · k b 1 söyliyerek iğfal eden ve bu suretle ken- A .. k t · "kr t ı fı ' hu l· - . . · , . ayı zam_an an erı açı u unan. ra, ta tur e azım ve şu an e gra Halkevinde 26 ag· us tosa ait c Hedef • 
~ mektepler aza ht acına kaf k k 1 p l k k H 11 dilerinden birer lira alan Dörtdivanlı eeı-e . ·~ ı ıy 1 ~yma am.ıga _ a u. aym. a _am. ı a ı. çekilmesine karar verilmiştir. Hareka- isimli piyes temsıl edilmi.s.tir. PiY. es 
'" mektedır Bır orta mektebe de R f t D b - t d ı t y Latif Hacı meşhut cürümler mahkeme-ii..ı · ı a emır ag ayın e ı mış ır. em ta ihtiyat zabiti olarak iştirak eden k .. ı t ·1 d'l · t' E t · ~detıe ihtiyaç a··rül kt a· - Ç k g ka k ı · 'h sinde altı buçuk ay hapis ve yüz elli lira ço guze emsı e 1 mış ır. r esı gece 

~i~ b' ?.0 - .me e 11 
• .

0 e. I yma amm mem eketın 1 tıyacını Şuhut nahiyesi ınüdürii de o günkü belediye önünde eg·ıenceler tertip edil-
•·" ır talebe kutlesı orta tahsıle de- karşılayıcı tedbır' le)' alacag~ı umu:mak- para cezasına çarpılmıştır. A • • _ • • • vatn - ,.. ' .. - • taarruz harekatını anlalmıshr. Mek - mıştır. 30 agustosta da Halkevınde bır 

ımkanını bulamamakta ve bu yuz- 1 tadır. . · ~ · .. · · l ----~ --- -·..... Tokatta da 188 göçmen evi tupçu Azız bır konuşm.:_::p~ı~....:.~~~ecektır. 
tıebolada k ereste j l zmitte 'iOO göçmen yaptırıhyor KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi 

/(_açakçılığı kalmadı Evi yaptırılıyor 
l Tokata bağlı köylerde 188 tane göç. Geredede tayinler Kaş Kaymakamı 

tet ne.?olu (Hu~u~i) - İnebol.u?a tica- İzmit (Hususi) -- Köy, kasaba ve men evi yapılacaktır. Bunlardan yir- Gerede (Hususi) - Kazamız muhasebe! Kaş (Hususi) - Kazamız kaymakamlı~-
~c· 1:1uesseselerının onda yedisı keres- nahiyelerimizde her gün yen: bir eser mi yedisi müteahhide ihale edilmiştir. hususiye memuru Fevzi Şen Akçakoca: mu - na tayin olunan Harran kaymakamı Sadi 
~a ıkd~_r ... Daday . - Kastamonu - K\.lre .- g~rülm:_ktedir. Köyle:- tele~onla . biribi- Diğerler iskan idaresince emanet su- hasebe memurluğuna, tahsil memuru Isma - Çıdal buraya gelmiş ve vazifesine başlamış
~t~ ~pru ha~alısmde el ve dere hızar- rıne baglanmış, yollar yenıden yapıl _ retile yaptırılacaktır. Bunların da taşı, 11 Canbul~t Düzce tahsil memurluğuna ta - tır. 
~"'s ıle, fa. brıkalarda ım_ al olunan ke - magwa başlanmıs., köy yollan islfilı ve kerpiç ve saı·re gı'bı· malzemesı' ayrı ayrı yin edilmiştir. Muhasebel hususiye memur- Niksarda bir kamyon kazası 
"t ı luğuna Ak:çakocadan İrfan Tiire ve münhal Niksarla Tokat :ırasmda bir kamyon ka-taq e e.r lımanımızdan ıhraç olunmak - tamir edilmiştir. Bilhassa içme suları müteahhitlere verilmiştir. olan varidat katipUğiM de Akç:ı.kocadan zası olmuştur. Niksara alt şoför Ahmedin 1-

hah1;· Ilkb~harda başlay~n._faaliyet .son için hummalı bir faatyet vardır. Ada- - .... Hüseyin getirilmiştir. daresindeki - 3 - No. lu k:ı.myon yolda un 
lı'ıc .. rda hitama erer. Butun m~klıyat pazarı ve Hendek köy ve kazalarile Ta- şekilde idare edilmektedir. Geçen sene İzmitte bir ~orcn takdir edildi yüklü bir arabaya çarparak atlardan biri -
bı.ıtor ve ge~iler~e Samsun ve Istan - raklı ve Söğütlü nahiyeierine içme su- gelen muhacirler şimdi tarlalarında. İzmlt (Husus-) - Vapur iskelesinde bo - sinin bacağını kırmıştır. 
~ a 1 I ' ~ bi d k t . 1 ln d ı1 t Yed;t:ıci mıntaka ctiblJ:\ odası bey'eti s~Jldl ~ı~ Y. apı ır. ne bolunun yumurta ve yu getirtilecektir. 'ft bukl başındad 1 S ı:.ulan r a amı ur armaıt ç eı ze a .ı-
·~na h d d kk b çı ve çu annm ır ar. on lan ve denizin en derin bir yerinden adamı Diyarbekir <Husasiı - Yedıncı mıntaka 
~ec 1 racatı a şayan;. i at ir de- Belediye şehrin s:ıhil boyuna rıh - gelen 700 hanelik göçme~ kafilesi için kurtarmıya çalışan .\kyeşil klübünden saıı _ t'tlbba odası intihabı ~ ap1lmıştır. Yeni idare 
ta ed~dir. Bu sebeple yumurta ve elma tım da yaptırmaktadır. de İzmitte, Adapazarında Akhisarda ve h'e, Halkevimiz tarııfmdau bir takdirname ve hey'etınde şunlar vardlr: 

t'tdıgı ol k .. h ' 'kt d k G" Sıhhat müdürü ao:dor İbrahim Hatıno~-~ s ara mu ım mı ar a eres- oçmen işleri de pek muvaffak bir Gebzede yeni evler yaptırılmaktadır. madalya verilmiştir. !\ 

arfiyatı yapılznaktadır. ••••• • •• ••••-••• • •• • ••••• •••••-.••••• •• • • ••• •••••• ••• •• Yeniceye hakim tayin edildi l~'. Ta~yare alayı baş hekimi Ziya Bingöl, 
İ z f Biga (Hususi) _ Yeni kaza teşkilatı ya- Zuhrevı ~astanesi eczar.ı.sı Naki Vural, kuduz 

\ nebolu ha\Yalis!nde n.evcut orman- a ranbolulular ortamekten istiyorlar pılan Yeniceye yeni baklnı gelmiş ve sulh hastanesı b~ş heklmi Eşref Tanet', Halk ec-
~ l'ın yüzde yetm :şı husus: ormandır. ~ davalarını görmeğe başlamıştır. zanesi sahibı Sabri 133.yın. 
l.q havali köyleri pek arızal: ormanlar- Yeni mahkeme binası yapılıncaya kadar Divan tabib azalık!:>. t»n \ da doktor All 
ıq h-. Zafranbolu ( Hu~ .. .. k bi h _ Rıza, Sıhhat müdürü İbrahim seçilmiştir. 4 ··ı~hat ve arazinm dar bulunması do mevcut binalardan buyu çe r ev ma 
l'l\~lı~ıle köylüler ötedenberi kereste i. susi ) - Zafranbolu keme saMlo":uvi~tiohratlzneddllemftieşrtdlr:ı.rlıklat·ı İzmirde :az;:~~'z·b·i:;·'· d·:~:ı.~~t cinayet iş -
~ lle geçinmektedirler. gittikçe kalabalık • ~ ... Muş (Hususi) - urdu defterdarlığına tah le?miş, Ketenciler k~yunden .M~~1arrem 1s-
l • l3urada bir arahk kereste kaçakçı- aşıyor. Memurlar vll edilen Muş defte?"dar Abbas mahalli me mınde biri Mehmet oglu Emim guzeı bir ka-
llğoı başlamış, kerestenb metre m:k'abı arasında çocukları • murlyetine gltmlş, Mu~ defterdarlığına terfi. dm yüzünden öldünniW.üı·. Adliye t:ıhldka-

1 an tayin kılınan Burs:ı muhasebe müdücil ta el koymuştur. 
lir ~ 2 lira iken kaçak suretil0 iki iiç nı leyli mekteplerde Şaban gelerek vazıresme başlamıştır. Bekimhanda bir hırsızı yaraladılar 
~ı aya tedariki mümkün olmuştur. B:r okutabilecekier e. Uşak belediyesindeki teftişler bitmiştir Hekimhan mususil - Kangal ve Da -
~5$1n:_ tüccarlar bunda dalı[' fazla kar kalliyet teşkil et .. Uşaktan yazılıyor: Kaymakamın Uşak be rende havallsinde 5tedenberi yapılan bir çok 
~e tdukleri için, köylerden gelen kaçak ıedlyesinde yaptığı teitlş bi~miş, görülen ıu. j hırsızlıkların faill olarak tanınan Darentie-
h·t'esteleri evlerinde mağazalarında ve mektedirler. Bu du.: zum üzerine belediye rnuhasebeclsl Basri, k~ Din Kömük köyünden Hamo geçen gece Kur-
"lt ruma göre Kara . tip Haşim ve mutemed Fehmiye lşden el şunlu nahiyesinde Oümü1 Musta!amn evine 

llo emniyetli bildi'.deri yerlerde de - çektlrllmlştlr. Belediye hcsabatında 8000 11- girmiş, Mustafa Hamoyıı, kıırşunla, sağ _,nı-
lııa et:rnişler, ve nakliyat başladığı za - bükte memuriyet radan fazla açık göruld!.iğü, blr ~ok mua - dırından ağır surette yaralamıştır. 
t 11 da gemilerin ton~Iatolarını noksan kabul eden, alayda melA.tta da eksiklHüer olduğu söylenmekte- Ezinede ~ünnet düğünü 
:ı-..cı.stererek mesela: 200 tonluk bir ge _ zabit olan ve zat _ cllr. Maamatlh bu ~ayh resmen teyid edll - Ezinede eski halle fırkası rei:ii tüccardan 
·•ıı 1 mlş değildir. Köscoğlu Şükrü yeni yaptırdığı dabağhane-
llı· 20 ton göster;!erek 200 ton tah - ranboluda herhangi Söğüt kaymak:ımlığı de kasabadaki 60 yokı,ul çocuğu sünnet et -
~-~~ olunmak suretil'? aradaki fark ka- bir memuriyet alan Söğüt <Hususi) - Aylardanberl vekllet- tırmek ve bir sünnet düğünü tertip etmek 
~11: k le idare edilen Söğüt kaymakamlığına Kas- suretlle büyük bir hayır i~ ;.emlştir. 
~ . ereste ile doldurularak sevkedil - baba çocuğuna ilk tamonunun Kargı kazası kaymakamı Sala _ 
~Şlır. Bu suretle 932 ila 936 senele • tahsilden başka, tah. Zafranboluluların orta mektep vapıtmasını hattin Gedik tayin edilerek işe başlamıştır. 
t de yüzlerce gemi yükletilmiş ve bin sil aldıramamak va- teklif ettikleri bina Samsunda bir kaç tifo vak'ası görüldü 
~~ Samsun (Hususi) - Bazı yerlerde mev-

Bergamada yerleştiri len 
göçmenler ı~ Ce metre mik'abı !<açak kereste im- ziyetindedir. Esasen !{alabalık olan bu mektebin, bina dahilinde lazım gelen zil surette görülen tifo vak'aları iizerlne be-

l' edilmiştir. kazanın bir orta mektebe olan ihtiyacı bütün tadilatını ve mefruşat ve levazi- lediye harekete geçmiş ve icap eden tertlba- Bergama (Hususi) - Bulgaristan 
u çok eskidenberi görülmektedir. matını Zafranbolulular seve seve temin. tı almıştır. Bu cümleden olarak aşı ameıı • muhacirlerinden 80 evlik bir grup bu-

~t ınumi müfettişlikçe yapılan tetki- Resimde görülen bina Zafranbolunun etmek istiyorlar. Zafranbolunun bu - yes1 başlamış, imale.thımelerde çalışan arııe- raya gelmiş, hazırlanmış olan yerlerde 
b~ _sırasında anlaşılan bu kaçakçılık b ·n d d o t kt b k 1 _ ünk' .. iht' ı . k ş 1 k .. . le mecbur1 aşıya tA.b1 tutulmuştur. Alınan ter iskan edilmişlerd;r Göçmenlere buğ -
~~ın agıarm a ır. r ame e e ço e ve g u ıyaç a .. mı ar ı ama uzere tlb t sayesinde hastaltğı:ı tevessüüne mey- ·; 
l~. ılerin hakiki tonilatoları teshit o - riş.lidir. Kültür Bakanlığı burada bir bir orta mektebe kavuşturulması çok da~ verilmlyeceğl kuvvetle ümit edilmek _ day ve yakacak dagıtıln:m:tır Cok mem-

_ ____ _.........__...,_.d.i.1.-..i.<>tir_~-----loI:ta.Jll~kWUt~es~i~si~nı~· ...:kabul ederse bu lazımdır. tedir. nun ve neş'elidirler. 
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'"'Alh isimli bir buğday: 
Bintane buğdayı 

-le "' * ltalyanlar bizden San Kelle buğdayını aldılar ve 
ismini Sarı gollaya çevirdiler. Biz de ltalyadan 
aldığımız ve yurdumuzda yetiıtirdiğimiz Mentana 
buğdayına Bintane ismini verdik bunu böylece 

bellemeliyiz. 

Buğday mahsulünün piyasayll döküldü-ı ve İtalyanların bizden aldıkları (Sarı· 
ğü şu sıralarda, tatsız bir yanlışlığa yol kelle) buğdayını (Serra golla) yapmalan 
açmış bulunuyoruz: Gazetelerimiz yurdu- gibi, bizim de onlardan aldığımız (Men· 
muzda gittikçe rağbet gören bir çeşi~ buğ- tana) buğdayını (Bin-tane) yaptı. Bu 
dayın adını yanlış yazıyorlar. Şüphesiz dı devlete teklif etti. Bu kongrede bu 
bu yanlışlık, gazetelerden ziyade, onlara teklifi münasip görülerek Mentann buğ
yazı gönderenlere ait olmak gerektir. dayının Türkiyede yetiştirilen benzeri 
Fakat ümid ederim ki, bu tavzihten son- Bintane olarak tescil edildi. 
ra memleket malının standardiz:? edili- Binaenaleyh, memleket buğdaylarını 
şinde rolü olan bu yanlışlığa bir daha derleyip toplamaya çalışırken, ayni buğ
düşülrlıiyecektir: dayı yanlış adlarla anmaktan çekınmeli 

Mevzuuubahs buğday çeşid!!", ilkönce ve onun hakiki adını yazıp yaymaya dik-
1928 yılında İtalyanın Rieti tohum ıslah kat etmeliyizi. diyorum. Tarımman 

Federe olmıyan 
Klilpler turnuvası 

Davutpa§a Gençler Blrllğinden: Sahamı
zın tesviyesi tnmamlle ikmal edilerek direk
leri de yerlerine konulmuş ve nı.zamt şekJe 
giren sahamızda ilk defa olarak gayrltede
re klüpler arasında turnuva urulile kupa. 
maçlan tertip edllmlştır. 

Bu maçlara tştırıık edecek alli.k&dar klüp 
mürahhaslannın nihayet 22/9/937 akşamına 
kadar her hafta çarpmba. günleri saat 
(8) den (10) a kadar Blrllğimfzln Haseki 
caddesinde Heklmo~lu Al!paşadaki Lokalin
de saha komiserimize müracaat etmeleri. 
Bundan ba§ka haft:ılarda. sahamızda husu
si maçlar yapmak arzu eden bütün klüplere 
sahamız açık olduğundan dolayı oyun saat
ıarının teı;pltl için her akşam Loıtale müra
caatla görüşmeleri rlca olunur. 

istasyonundan getirtilmişti. Adına yur
dunda (Mentana) deniyordu. Yeşilköy 

tohum ıslah istasyonunun himmetile 
yurdumu1.a giren ve Pasa - mukavemeti, 
erken yetişmesi ve verimliliğile tanına
rak çabucak yayılan bu buğdaya, o sıra
larda bir kısım kimseler (Musolini buğ
dayı) adını taktılar. Bir zaman sonra bu 
ad kendiliğinden (Yeni buğday) a isti
hale etti. Gel yeni buğday, git yeni buğ
day da bir hayli çalkandıktan sonra ona 
(Tezeren) dediler. Neden sonra Mentana 
buğdayının memleket içind~ fenni su
rette ıslahına nezaret ve yerlileştiril

mesi iti Adapazarı tohum ıslah istasyo
nuna verilince, bütün bu ad:ar o havali
de beycnilmiyerek zavallıya (İtalyan 
buğdayı) adı takıldı. Türk yurdunda ye
tişen bir buğdaya İtalyan reklamı yap- lzmir fuarı spor müsabakalar 
maktan başka işe yaramıyan bu münase- İzmir fuarı münasebetile tertib edilen 
betsiz adı bir kısım kimseler, Cumhuri- Türkiye yüzme, kürek ve yelken birin· 
yetin feyizli bir başarısıdır diye (Cum- cilik müsabakaları eyliilün onunda İz. 
huriyet buğdayı) olarak değiştirdiler. mirde başlıyacaktır. 
Velhasıl şimdi memleketin sayısız kö- İzmirde yapılacak müsabakalarda yel-

şelerinde bir çeşit buğday vardır ki, ona ken yanşlan 10, 11, 12 eylfil, kürek 10 
hem Mentana, hem Musolini, hem Yeni, eyliildc yapılacaktır. 
hem Tezeren, hem İtalyan, hem Cumhu- Yüzme müsabakaları 13 ve 14 eylillde 
riyet buğdayı denilir. Bu mühim mese- yapılacaktır. 

leyi, günün birinde bu satırların muhar- İstanbul takımı yedi eyllılde İzmire 
riri olan birisi, önlemek hevesine düştü hareket edecektir. 

CÖNÜL İSLERİ. 
Birlikte 
Yaşanılamıyacah 
Kadın 
Karadeniz sahilinde, büyük bir şeb· 

rimizde oturan bir okuyucum, Bay 
cH. A.-. dert yanıyor: 

- İki buçuk sene evvel karım öldü, 
cebri ne.fsettim, bekarlık sultanlıktır 

sözüne inanarak dayanm;ık istedim. 
Fakat muvaffak olamadım, evlenmek 
için yaşı 25 den aşağı olmamak üzere 
bir kız veya bir kadın nradım., çirkin 
olmasın, kusurlu olmasın, zengin ol -
masın, bilhassa akrabası çok olmasın, 
dedim. Nihayet buldum. Tesadüf kar

şıma çıkarmıştı, yüzünü gördüm, mu
vafık buldum, diğer şartların da hepsi 

var gibi idi, evlendik, bir senedir bir· 
likte yaşıyoruz. Fakat artık taham • 

mül cdemiyeceğim. Çünkü fikri kısım

ları bırakınız, eksiklerini ıörmemez· 

likten geleyim, fakat karımın maddi 
hastalıklan da var., 

* Bu okuyucum mektubunun alt kıs-
mında şikfıyet ettiği hastaiıkların blr 
tablosunu yapıyor. Buna bakarak ken
disini şikayette haklı görüyorum. Fa· 
kat telaşa mahal yok. Talak işlerinin 
medeni kanuna bağlanmadığı zaman
larda bile bu hastalıklar bir ayrılma 
sebebi olarak kabul edilmişti. Bngün 
de öyledir. Maamafih bu meseleyi bir 
hadise yapmıya lüzum yoktur. Kadı
na anlatmak, hüsnü rızasını tahsil et· 
mek de mümkündür. 

Eskişehirde Ba~ cB. C., ye: 1 
Feministlerin iddialarını bir kena • 

ra bırakınız. Tabiat bir çok ahvaldo 
kadınla erkeği müsavi yaratmamıştır. 
Büyük ninenizde aranan şart sizde de 
aranacaktır ve arıyan haklıdır. 

TEYZE 

SON POS'r.A 

lstanbul festivali bitti 
Aylarca evvel gazetelerde okudum: 
cİstanbul festivali için hazırlıklara 

başlanmıştır. Bu sene festivalin azami 
derecede mükemmel olması için çalışıl· 

maktadır.> 

Bir ay evvel gene gazetelerde okudum: 
cİstanbul festivali hazırlıkları bitmiş-

tir. Bugünden itibaren başlıyor.> 

Uç hnfta evvel festivalin birinci haf -
tasının, iki hafta evvel ikinci haf tasının, 

ve bir hafta evvel de üçüncü haf tasının 
bittiğini öğrendim. 

Bugün de gene gazetelerde okudum: 
cBir aydanberi devam eden İstanbul 

festivali nihayet bulmuştur.-. 

E§e, dosta haber verdim: 

- Yahu festival bitmiş. 
Yüzüme baktılar: 

- Sahi mi1 
Biri sordu: 
- Başlamış mıydı? 

Bir başkası da sordu: 
- Festival nedir? 
Çok §iikür ki bir dördüncü daha yok· 

tu. O da olsaydı: 
- Canlı mı, cansız mı, yenir mi, yen· 

mez mi? 
Kabilinden bir söz de o söyliyecekti. 

* Bektaşinin biri bir şeker bayramı sa -
bahı, erkenden evinden çıkmış, kahveye 

gitmiş, çubuğunu tellendiriyormuş. O 
sırada da bayram topları patlamıya baş
lamış. 

Bektaşi kahveciyi çağırıp sormuş: 

- Bu toplar ne topu? 
Kahveci cevap vermiş: 

- Bayram topu! 
Bektaşi hayretle başını ild yana salla

mış: 

- Mübarek ramazan, demiş, haberi • 

miz olmadan gelip geçiyor. 
Mübarek İstanbul festivali İstanbullu

nun haberi olmadan geldi, geçtL 
ismet Ilu.Ulsi 

Amerika Cumhurreisi Ruzveıtın anne
si Avrupada Pompei harabelerini gezi
yor. 

Bui\inkü Japon J>lajlarında kıyafet 

tezadı: 

Dün ile bugü11 

( ARADIKLARIMIZ _I 
-

Oğluma kız Kızıma koca 
anyorum ! arıyorum! 

Yazan : SalAhattin Enis Yazan : ismet HulOsi 
Vapur iskelesindeyim. Bir insan med

dücezri kaynaşıyor. Her cinsten, her mil
letten ve her çeşitten bir sürü insan var .. 

Oğlum, gelişti, 

.serpildi, mektebi
ni bitirdi. Şimdilik 

pek öyle park, bar 

düşkünü gözük· 
müyor; faka-; niha
yet o da bir genç .• 
Belki yann, be
nim bütün bu de· 

diklerim boşuna A\\\\111 :./1iiı,,,.,, 
çıkar. Onun için • 1111' 

de, baştan çıkma- "'- __ """. 
dan ben onu baş-~....__..-.._. _ _, 

göz edeyim, ona §Öyle, iyi bir kız bula
yun, dedim ..• 
Kızın iyisi... Bu karpuz değil ki, fis • 

keleyincc ham mı, olgun mu anlıyasın, 
mısır koçanı değil ki, üstünü nebati kuıfı 
açıp sütlü mü, sütsüz mü tefrik edesin 
ve nihayet et değil ki, üzerindeki mez -
baha damgasından koyun mudur, yoksa 
keçi midir öğrenebilesin. Onun için Hak
ka sığındım. Yol teperek insan mahşeri 
olan köprüdeki vapur iskelesme geldim. 
İleriden kara kaşlı, kara gözlü bir kız 

belirdi. Birden karşımda bir ay doğdu 
sandım; o ne renk Yarabbim!.. Kar, onun 
yanında esmer kalır. Az ilerimde durdu. 
Bir de ne göreyim: Yüzünü boyarken na
sılsa ensesini boyamağı unutmuş. Ben bu 
cilde esmer diyeyim, isterseniz siz em -
niyetle sahtiyan diyebilirsiniz .. Geç yiği
tim, geç! .. dedim. 

Biraz ötemde duran sarı saçlısı da f en:ı 
değil .. Fakat yüksek sesle l:işneyişi an · 
dıran bir gülüşü var ki iskele salonun • 
daki bütün pencereler, zangır zangır sal
lanıyordu. Buna da geç gelinim, geç! ... 
'aedim.. Bizim evin pencereleri o kadnr 
sağlam değiJ, üstelik camcı parası ver -
mek niyetinde de değilim .. 

Yanıbaşunda birdenbire beliren bir es
merle bir kumralı görünce o kadar se -
vindim ki, evvelki ikisi olmadı, hiç ol • 
mazsa oğluma bunlardan birisini inti • 
bap edeyim diye düşündüm. 

Bu arzunun bende bÜsulile, inkıs~n 
hayale uğramam bir oldu: Kısa bir kulak 
misafirliğinden sonra derhal durakla -
dım; esmeri kumrala diyordu: 

- Benimki şimdi Kalamışta beni bek
liyor .. 

Kumralı gıdıklanmış gibi mukabele et· 
ti: 

- A ... Benim ki de öyle ... İki saat son
ra buluşacağız. 

- Nasıl güzel mi, bari? .. 
- Güzel de söz mü? .. Villi FrJcin tıpkı 

tıpkısı .. 
- Adı? .. 
- Oğuz! 

- Oğuz mu?. Benimkinin de .. Ne tu-
haf tesadüf .. Tip ayni tip, isim ayni isim ... 

- Nerede oturuyor? .. 
- Beyoğlunda . .. sokağında. 
- A, a ... Benimki de ayni sokakta .. 
Delikanlının oturduğu evin numarası -

nın da ayni çıkacağını düşiindüğüm için 
~uhaverelerinin mabadini dinlemiyerek 
ilerleaim. Oğlum! Bu kumralla esmerin
den de geç ... En iyisi ve doğrusu beıı, sa· 
na Beyoğlu camekanlarında gördüğün 

mankenlerin en güzellerinden birisinin 
aynını, bilhassa senin için sipariş ede -
ylm. Onu karşına al, kaşına bak, gözü • 
ne bak; bundan bıkarsan endamına bak, 
boyuna bak, bosuna bak ... 

Onun konuşmadığına münfaU olma ... 
Çünkü o, süklltun altından daha kıymet
li olduğunu, iskelede gördüğüm kızlar -
dan daha çok iyi bilir ... Yürüyüp gezme
diği seni muğber etmesin; bu suretle hiç 
olmazsa tramvay ve otomobil paras1 ver· 
mekten kurtulmuş olursun. Sonr:ı pek 
moda düşkünü de olmaz; ağzı var, dili 
yok olduğu için ne giydirsen ses çıkar -
maz ... 

Uzun tetkiklerden ve tahkiklerden son
ra nihayet oğluma en iyi, en hayırh zev
ce olarak bunu buldum, bunu intihap et
tim. 

Salcihaddin Enis 

Benim bir kızım var: 
- Allah bağışlasın. 
Mı.. bağışlasın, hem her kimin var! 

bağışlasın! .. Kendi 
kızım diy~ söyle
miyorum. Benim 
kızım pek kolay 
kolay eşi bulunur 
kızlardan değildir 

ha. O ne boy, o ne 
bos, o ne saç, o ne 
göz. Kurban o1du~ ' 
,ğum Yaradanım, 

özenmiş, bezenmiş \\I 
te öyle yaratmış.. ~~ 
·Kızım artık gelin- ' e) 

lik çağına da geldi. Onu bir baş gaz ettJ'\.5' 
lazım. Zaman biraz tuhaf, gerçi k~ıtıl ıÔ' 
tiyen pek çok amma hiç birini benıtn gıl' 
züm tutmadı. Ben öyle §UllUil gibi, b 
nun gibi: 

- Zengin olsun. 
Yok: 
- İleride mevkii olsun. 
Yok: 

- Tahsili yüksek olsun. 

Diyenlerden değilim .. Ahlakı güzel ol· 
sun, benim için kafi .. diyeceksiniz ıd:oeJ ta 

- Ahlakla iş bitiyor mu? Karı 1' • 
ahlak giyip, ahlfık yeyip içecekler dC 
ğil ya! 

Eh sizin de hakkınız var. Yani bır ~: 
çacık bir geliri olsun.. Şöyle az bir şe O' 

Kızımı geçindirecek kadar.. Be;ı, altı ıı1' 
dalı bir apartıman tutar. Ha ba~ k• ~ 
yemek pişirmesini filan bilmez. Bır sJı 
bir de hizmetçi.. İşte bu kadar. . 0s 
Kızım giyinmek te ister .. GiyinJJlC51~8ı 

ne olacak? Bir kaç kat yazlık, bir kaÇ il' 
kışlık elbise, beş on çift iskarpin, be~1~ 
da şapka, tabii iç çamaşırı, çorap fı 
dahil.. İşte bu kadar. ~ 

Kızım biraz da gezmek ister, gezııl , 
de ne olacak; haftada bir iki cief: \':C' 
lovaya, bir iki defa tiyatroya, bir ı1f , 
fa da dost ziyaretine gitti mi kafi.. 

9 
, 

bii buralara yayan gidemez, bir otoııı~,I 
bil lfızım. Taksi otomobilleri biraz tll 11> 

oluyor. Kızım için hususi bir otom01'ıf 
alıvermelidir .. Yalnız yaz gezmel~rl ~· 
gezmelerine benzemez. Y~zm denı~e c\" 
dilir. Damadım yazın da Adad:ı bır 10 
cik tutarsa olur. Tabii bir de deniz 11 

töriine ihtiyaç vardır. İşte bu kadaf· 

Ben damadımdan bir şey bckl~Ill~ 
Elhamdülillah bir evim var, kendı Jı 0ı 
limde yaşıyorum. Erkek çocuğuın1ı .• 
mektebe gönderiyorum, okuyor. J{ar• 
mın da giyimi, kuşamı yerinde... $iı 

Fakat damadım ister de, beni bll ~ 
evimden çıka11ır, yeni bir apartıtıl bıı 
yerl,.sı; ! !rse kendi büyüklüğüdür. :Ell cıof 
nu yap·-:ıı:. an adama da kız vermelt ıcıt 
rusu günahtır ya! Oğlum mektept? do ~ıı. 
yor amma okuduğu mektep biraz iY1 ~' 
daha iyi mektepler var. Damadım J<D .. ;r 
biraderini böyle mekteplerden birin.? 0ı 
rirse olur. Eh bunu yapmıyan adaJl'ID 
kız vermek doğrusu günahtır ya! dB' 
Karımın elbiseleri fena değil, fakat 

madım: 

- Kaynanam! , 
J{ll 

Diye ötekine, berikine tanıtacal<· )'3 • 

rıma bir kaç kat yeni yeni elbisele .. ıı ,. 
parsa fena olmaz. Eh bunu yapın~.~ııtıt 
dama da kız vermek doğrusu gu 
ya! 

t>frıı' 
Ben pek parasız adam sayıJmarııAı1lrı1' 

gelirim var, geçinip gidiyoruın· :t yııt• 
damadım ayda yüz, yüz elli lira bı $1' 

· kttır· ' dım ederse ona diyeceğım yo ıı 10 
bunu yapmıyan adama da doğrııs 
verilmez ya! . gl" 

. "b"d·r jrıCı ı 
Benım kızım nur topu gı ı ı ' 1< ııt11 

bidir. Gerçi kızımı istiyen pek ç~ı. 13tl' 
ma hiç birini benim gözüm tutrıı9 

öyle şunun bunun gibi: 
- Zengin olsun! 
Yok: 
- İleride mevkii olsun! 
Yok: 
- Tahsili yüksek olsun! .. ıel ol' 
Diyenlerden değilim .. AhHikl gu 

sun, benim için kafi! ı.1,,ı~iı 1smet '' 
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kadın • 
ır 

~sizlik ,oıc feM 
feJ .. Baş '\'Urmadığım. 
~r, çalmadiöım ka .. 
~ı kalmadı.. İşı 
~nniyorlar. Gitti • 
ibn yerlerde 10ru • 
.. Orlar: 

- Ne ıbilinin ! 
- Bire okumam 

>-mam -var. difo • 
'-ı. btihfa:fia ha • 
~orlar: 

- Sade okumak, 
~ak kili değil! .. 
Kapılar yüzüme 

~panıyor. 

* Tramvay kondök· 
larü olmak istedım.. 
9irkete baş vurdum. / 

Okumamı, ",Yazmamı 
Ufi görmediler. Es-
li bir kondöktör yanında .-.t.r gün staj 
taptım. Bu ip becereı1"yecetim~ hük -
~t.ınij olacaklar ki eıtesi ~ünü: 

- Olamaz, seni alamayıı. cevabını 
&'erdiler. 

* Çoluk çocuk açız.. Belediyeye nıüra -
~at ettim: 

- Btr iş verin! 
!>edim, münhal çOpçUlük varmış. De?'
~ talip oldum. Nihayet çöpçü. yazıl -
~tı.ın. Gerçi pek imrenilecek bı.r it de· 
4l!Se de her halde i§siz kalmaktan ıyi idi. 

* l3eni nedense Beyoğlu tara.unda çaI~-
lıtıyorlar .. Bir zamanlar kaldmmlarında 
:ıına salına dolaştığım Beyoğlunu şimdi 
trıizlemiye memurum. Arasıra yorulun
~ .~öyle bir sokak ba~ına oturuyorum. 
Vllllmden geçenleri seyrediyorum. Onla
tlıı hiç biri bana bekınıyoriat'. Fakat bt'n 
~=~sine ayrı ayn bakıyorum. Bilhassa 
~lar ııazan. dikkatimi celbedi;rorlar. 
~dının güzel giyinişini, daha dotrusu 
~f giyiniJini ~ek istiyen Beyoğ -
~a çıkmalıdır. Aman ne çeşit, ne çeşlt 
Wl&llaflıklar gö7.8 çarpıyor. 

* "'Cene yorulmuş, biraz dinlenmek için 
::_ kaldırım kenarına oturm~tum. Kar. 
~dak.i binanııı üzerindeki tabeUyı O· 

~um: 

tltadın terzisi• 
~~e dikkat ettim. Bu ismi hatırlıyor· 
~ .. Bütün gazete1erde kendinden bah .. 
~ren bir terzi idi. En zengin kadınlar 
~ elbise yaptırmış olmakla iftihar c • 
~erdi, kapıya baktım. Girenler çık.an· 

çoktu. Allı morlu giyinmıj, kadınla!' 
~Yorlar. Pembeli yeşilli giyinmişler çı· 
~Otlardı. 

~famın içinde bir fimşek çaktı: 
~ - Ne diye çöpçülük ediyorum, dedim, 

kadın terzihanesi açsam. Sokak süpü
:::~ğünden kurtulur, rahat rahat ya· 

* ~şam, bir odalı evime dön~üğüm za-
L.. -. meseleyi kanma anlattım. Kanın 
ıiltlı çekti. 
~ - Evet, dedi, çok para kazanıyorlar, 

l'a~ık ki sen. o ifi. de yapamazsın! 
- Niye? 

~'.' Kadının giyinıiııe ait bir fikrin var 
""'da? 
.;- Biraz olaımıın, yazmam. var. Bir 
~ da franSl.7.Ca konu1&biliyorwn. 

'-Bunlar niye yarAr ki. Aylarca if a-

Ya%ısız hlkAye: 

ii z A H 

terzisinin hatıraları 
Ya%an: ismet Hrılü.81 

radın, nihayet, çöpçülükten başka bir 
iş bulamadın .. 

- Öyle anuna, kadın terzisi olurum. 
Hani sen bilinin.. Ben biraz da resim 
yaparım. 

- Senin resimlerin mi, onlar da resim . ., 
mı. 

- Bir model çizmek için o kadarı kafi! 
K1lrım: 

- Sen aklını bozmuşsun! der gibi yü
züme baktı. Sonra içini ~ekti: 

- Sefalet senin sinirlerini bozuyor. 

* Bugün işe gitmedim. Onbaşı kızsm, ça-
vuş küfretsin .. Bana ne? 

Evdeki iandıklan uzun !!amandır giy
mediğim elbisemi çıkardım. Karım ütü
ledi Bir gömlek, bir de boyunbağı.. Ay· 
naya baktım. Kıyafetim rniikemmeldi. 

* Tevekkeli: 
- İyi olacak hastanın doktor ayağına 

gelir! 
Dememişler. Evden çıktıktan biraz 

smıra eSki bir mektep arkadqmı.ı tesa· 
düf ettim: 

- Ne o, ne dolaşıyorsun? 
-Hiç! 
- Ne hiçi, nerelerde idin yahu? 
- Hiç, sen nerelerde~in? 
- Ticaret yapıyorum. 
- Bari kazanıyor musun? 
- Mükemmel, ya sen? 
Kafamda gene bir .§imşek çaktı: 
- Ben, dedim, Paristen yeni geld.ım. 
- Ya, geziyorsun demek? 
- Hayır iş için gitmijtim. 
-Ne işi? 
Yalana başlamıştım. Artık arkasını ge

tire bilirdim: 
- Bazı kadın terzilerile angajmanla· 

rım vardı. Kendilerine yeni mevsim için 
modeller hazırladım, döndüm. 

- Demek kadın terzisisin. .. 
- Evet! 
- Burada yerin nerede? 
İstihfafla dudak büktüm: 
- İstanbulda çalışmıyorum 
- Niye? 
- Burada ne iş olur ki. 
Geçen kadınları gösterdim: 
- Bu tarzda bayağı giyinen kadınlara 

ben elbise yapamam .. 
Eski mektep arkadapm koluma gir • 

dl. lUr çok ıeyler anlattı. İstanbulda da 
iyi giyinen, bugün iyi giyinen delilse bi
le iyi giyinmek istiyen kadınlar olduğu
nu.. Fakat iyi kadın terzisi bulamadık~ 

ları için giyinmedik· 
lerini eğer ben bir 
terzihane açarsam 
müthiş para kazana
catım.ı uıun uzadıya 
anlattı~ 

- İyi bir fikir, ıver
din, dedim. Derhal 

ile hqlıyayım, pek 
ümit etmiyorum am-
ma .• 

Bir kaç bin lira 
zarar etsem de gene 
bir ehemmiyeti yok! 

Bu söz onu coştur
du: Epeydenberi di
linin altında evi· 
rip, çevirip söyliye
mediği sözü ortaya 
attı: 

- Zanrdan çeki
niyorsan, bunun e

hemmiyeti yok. Sermayeyi ben koyuyo
rum. Kara yan yanya ortak oluruz. 

Emelim tahakkuk ediyordu. Faka! t>en 
biraz ağır aimak istedim: 

- Yok canım, sermayeyi ben cie ko -
yarım. Ne ehemmiyeti. var ki .. 

- Hani sen zarardan çekinirsen diye! .. 
Arkadaşım benim bu işi kendi başıma 

yapacağımdan korkuyordu. Karından o
lacaktı. Dil döktü, çene yordu. Ve niha
yet ortak olduk. Hemen o gün ilk tesi -
sata ve saireye sarfetmek üzere emrıme 
elli bin liralık bir çek yazıp verdi. 

* Elli bin lirayı bankadan çektim. Bir o-
dalı evimden, sekiz odalı bir apartıma -
na taşmdırn. Beyoğlwıun göbeğindı;! de 
bir yer tuttum. Kapısının üstün~ c:Kadın 
terzisi• levhasını astırdım. Levhad:ı be
nim de ismim yazılı idi. 

* Bütün gazeteler benden bahsediyorlar. 
Bütün .kibar muhitlerde adım anılıyor. 

Benden elbise yaptırmıyan kadınlara nis
bet veriyorlar. Bazıları şurada burada 
diktirdikleri elbiseleri bende diktirdik -
lerini söylüyorlar. 

* Elbiseleri diken ben değilim, ipliğ: iğ· 
neye geçirmekten aciz olan ben böyle 
işlere kalkmadım. Sadece modeller çizi -
yorum. Amma ben bu işi bilir miyim? 
Meğer bilirmişim. Bir robun bir kolunu 
çarpuk yapıyorum, bir yeni moda oiu -
yor. Bir mantonun yakasmın kenarına 

biraz tüy koyuyorum, yeni moda oluycr. 
Bir kostümün ceketinin bir önünü başka 
kumaştan, bir önünü başka kumaştan ya
pıyorum. 

- Ne fevkalade bir kostüm! 
Diye herkesin hayretten ağzı açık h

lıyor. Ve bütün bunlar benim kesemi 
dolduruyor. 

* Sayın okuyucularım, 

Meşhur terzinin hatıra defterı nasıl • 
sa bir gün elime geçti ve bu vasıtaları 
aynen kopya ettim. 

Ben bu terzinin ismini de biliyorum. 
Fakat ne yazarını, ne de kimseye söyle
rim. Varsın gene o model çizip para ka
zansın, varsın gene onun terzihanesinde 
giyinenler en zarif kadınların kendUeri 
olduklarını zannetsinler. 

Zarif giyindiğini zannetmek her halde 
gülünç bir vaziyete düşmüş olduğunu 
öğrenmekten daha iyidir. 

ismet Hulii.ri 

intikam 

Kadın gözü ile Avrupa : 

Atinada bir saat kalan 
yolcu neler görür? 

.. Jf. .. 
Biz Akropole trnna.nırlıen bir lotojral~ ~ olmadan rami.· 
mizi almq, geri döner/ten .atmalı iıteıli. Re.un oluuldf '1Tlrin c'llı· 
mı§h lıi 6aıim gihi, ladan olan ID'hdatitırllfl •~• 6iı: tirli 

yanaımaılılar. 

Y.aan ı Mu•a• T•ll•la 

Koreat bmalı 

Sıcak... Rüzgarm durmasından Pireye 
yaklaştığımızı anladık... Boğucu bir sı • 
caklık ağır ağır vapurun üstüne iniyor 
ve gözler, çöl rengini andıran bu çıplak 
şehre bakarak yoruluyor. 
Atinayı, daha doğrusu Akrepolü ziya

ret etmek için vapurun hir iki saatlik te
vakkufundan istifade ederek çıkmak is
tiyen yolcularda bir tela§.. pasaportları 
almak, Yunan parası bulmak telaşı ... . 

Saat beş ... Böyle iken, güneş tam ba • 
şımızın üstünde imiş gibi her taraf kav· 
ruluyor. Ah, hafif bir serinlik olsa, Ati
nayı ne kadar istiyerek gezeceğ~m. 

Pireden Akropole kadar gidip gelmek 
ve şehirde kısa bir cevelan yapma.ıt için, 
rıhtımda dizilmiş bekliyen otomobillerin 
şoförlerile sıkı bir pazarlık yapmak la -
zım olduğunu söylemişlerdi. Bunun ıçin 
adımlarımıza takılıp, sıkıcı sıcak kadar 
göğsümüzü daraltan şoförlenn ve kla· 
vuzlann sözlerine kulak asmıyormuş gi
bi lakayt bir tavır alıyoruz. Esasen yanı
mızda Atinayı tanıyan iki İsviçreli ar -
kadaş olduğu için kılavuza ihtiyacımız 
yok. 
Geniş bir otomobile beş kişı rahatça 

yerleşerek yola düzüldük. Asfalt, temiz, 
düz yol... 
Arkadaşlarımız vakit vakit ellerile işa· 

ret ederek gösteriyorlar: İşte üniversite .. 
burası adliye sarayL. büyük stadyom ... 

Güzel heykellerin süslediği büyük bi
naları, yeşil köşeleri, şık vitrinleri, mun
tazam bahçeleri, kaldırıma doğru iler • 
!iyen kahveleri, çabuk dönen bir sinema 
kordel5.sı gibi, ancak görebiliyoruz. Bu 
yerlerin uzaktan yaptığı tesir çolt gü · 
:r:el; fakat yakından görmek ıçin vakti -
miz yok ... Durmadan Akropole tırmanı
yoruz. 

Sıcak.. sıcak... Başımızdaki geniş ke -
narlı şapkalara, gözlerimizdeki sıyah göz
lUklere rağmen yüzümüzün yandığını du
yuyoruz. Uzakta kral sarayının etrafın
daki yeşillik, bu sıcak gündü, geniş bir 
ağacın gölgesini hasretle aratıyor. 

Tepede ilk gözüme çarpan şey, harap 
mabetlerin rengi oldu ... Bejle pembe a • 
rasında tatlı, cazip bir renk. .. Gözler bu· 
nun üzerinde ducdukça daha çok dur • 
mak istiyor. O kadar ki, renklerine baka
yım derken, karyatidlerin kendi güzel -
liklerini göremiyecek kadar gözlerim bu
ğulandL 

Yanımızda, İstanbuldan gitmi7 ve türk
çeyi mükemmelen konuşan bir fotoğraf
çı, bilinmez nasıl bir söylemek ihtiyacilc, 
durmadan ve cevap beklemeden, hatta 
kendisini dinleyip ~inlemediğimize e... 
hemmiyet vermeden anlatıyor: 

- Karyatidlerin bir tanesini, Atina 
Osmanlıların elinde iken, bir Ingiliz lor
du, hükumetten müsaade alarak memle
ketine götürüp yerine bir sahtesin1 koy
durmuş, fakat öyle iyi taklit edilmiş ki 
bilmiyen bir insan bunların hangisı sah
tesi, hangisi sahicisi olduğunu anlıyamı
yor. 

Kendi kendime, İskoçyalı Lord El • 
ginin san'at namına yaptığı bu cinay<!ti 
ve bu sebeple, Yunan dostu meşhur İng~
liz şairi Lord Byronun kıyametleri ko -
pardığmı düşünüyorum ve o zaman yur. 

dumU%Un dört bucağında çıkan böyle 
kıymetli eserlere ehe:mmlyet verilmemft 
olmasına bir defa daha teessüf ediyo • 
rum. ı 

Akropol tepesi başlı başına bir tarih ... 
Ayaklanmızın altında yatan taıların heıı 
bir parçası, ti ilAhlar zamanından ba§'" 
lıyarak. en yakın günlere kadar bir çok 
devirleri yaşatıyor: Şurada Venedildile
rin toplarile yıkılan bir mabet, beride 
yere yatmıı türkçe bir kitabe .. daha öte· 
de yazısı silinmiş ve üstü toprakla ör • 
tülmüş, her biri başlı başına bir müzeyi 
zenginleştirecek kadar kıymetli taşlar ... 

işte uzakta Jüpiter mabedi, Dionisol 
tiyatrosu, Odeone, Anfiteatr ve saire ve 
bütün bu yıkık yerlerde, eski ilahların ve 
yüzlerce sene evvel buralarda yaşamıı 
medeni insanların ruhları dolaşıyo4' gi • 
bi... 

Fa.kat niçin, bu güzel tepenin, kra! sa· 
rayını gören tarafından aşağı doğru Ba.k· 
mak istiyen gözler, bu muhteşem man • 
zarayı birdenbire körleten. çirkinleştiren 
yıkık kulübelerle, tam manasile bir cte-
neke mahallesi• le karşılaşıyor? Demek, 
asfalt caddelerine, güzel binalarına ve 
bütün temizliğine rağmen Atin:. hali bir 
şark şehri olmaktan kurtulamamış ... 

Bugün ilahlar zamanında yaşamadığı· 
mız ne kadar belli; yoksa kadi• Jüpiter, 
bir gazaplı saatinde kendi haşmetHe a • 
lay eden bu mahalleyi mutlak bir yıldı· 
rımla ortadan kaldırırdı. 
Akşam yavaş yavaş iniyor.. Asırlann 

eskittiği bu taşların pembe rengi kur • 
şunileşiyor. Hafif, bir nefes kadar ha!if 
bir serinlik toprakların üstünü karıştı -
rıyor ... İnce bir toz ağır ağır yükselerPk 
yüzlerce yılın ihtişamını bili başların
da taşıyan karyatidlerin rengini soldu • 
ruyor. 
Ağır ağır yokuş aşağı iniyoruz. Bütiin 

Atina ayaklarımızın altında §imdi .. 
Seyyah bekliyerek sabahtan akpma 

kadar yakıcı güneş altında kavrulan sa • 
tıcılar, ellerindeki mallan yüzümüze 
doğru uzatıyorlar: 

- Kartpostallar .• Güzel işlemeli bluz
lar .. Dantelalar ... 

On üç. on dört yaşlannda bir çocu!t. 
elindeki kartpostalı ısrarla gözüme doi
ru itiyor . 

- İstemem çocuğum. 
- Bakınız madam.. sizin resminiz var 

burada.-
Hakikaten elinde bizim bet kişilik gru. 

pumuzun resmi vardı. Açık göz Rum ço
cuğu, çetrefil türkçesile anlatma~a çalış· 
tı. 

- Siz tepeye çıkmak için buradan g~ 
çerken, haberiniz olmadan resminizi çek· 
tik. Size bir sürpriz yapmak istedik. 

Resimler o kadar çirkin çtkınıştı ki. 
çocuğun saygısızlığı kadar bu da bizi kız· 
dırmıştı. 

- İstemiyoruz. 
- Amma ucuz vereceğim.. alınız. 

- Hayır, resmi yırt at.. islemıyoruz. 
B~nları İsviçreli arkada~ımız, hiddetli 

bir sesle söylüyordu. 
Arkada bize bu cgüzel!> sürprizi hazır· 

lıyan çocuğun babası, yanındaki satıcl • 
larla dertleşiyordu. 

(Devamı 1~ uncu sayfada) 



8 Sayfa 

o··nyanın 

nası 

en talihsiz 
{adın dır! 

Leh· stanın meşhur tayyarecilerinden olan oğlunun 
ölÜ4iÜ yanında 15 s~ne evvel kaybettiği diğer oğlu.nu, 

· Sovyetlerin meşhur bir tayyarecisi olarak bulmuıtu, 
şimdi onu da ebediyen kaybetmiş bulunuyor 

Leh tayyarecısı Jozef Levanevsk.1 1933 yılı eylfilllnde ölmilştii. Bu fotograf Varşovada 
yapılan cenaze merasimi esnasında alınmıştır. Ortada da Leh tayyareclslnln a~nesını 

görüyorsunuz. Kolundaki diğer oğlu Sovyet tayyarecW Biglsmoncl Levanevski dlr. 

Varşova (Ağustos) - Lehistan · kab- tayyarecisi Sigismond Levanevski kar_d~
ristanlarından birinde zavallı bir meza- şinin ölüsünil bulunca ihtiyar annesım, 
rın üzerinde solmuş bir demet çiçek var- öbür kardeşlerini hatırladı. Şüphesiz on
dır ki kordelasının üstünde altın yaldız- Jar da Lehistanın bir köşesinde buluna
la yazılı olan şu satırları okumak müm- caklardı. Genç adam tahkikata girişti. 

kündür: Aradığı izi buldu ve nihayet günün bi-
cLehistan tayyare ku.vvetleri kahra- rinde küçük ailenin sığındığı Bydgoszez 

manı, karde§im Jozef Levanev.skiye SoıJ- köyüne çıkageldL Ev matem içindeydi, 
yet tayyarecisi Sigismond Levançvski Jozefin ölümüne ağlıyordu. 

tarafından.> İhtiyar Levanevsk.i anne bir oğlunun 
İki kahramanın annesi ölümüne ağlarken on beş yıl evvel kay-

Yağmurun soldurduğu bu kordelada, bettiği ikinci oğlunu karşısında görün· 
dünyanın en heyecan verici trajedile- ce gözlerine inanamadı. Bir tara!ıan ağlı 
cinden biri gizlidir. yordu, öbür taraftan gülüyordu. Yeni 

Leh tayyarecisi Jozef Levanevski 1933 bulduğu çocuğunu yanına alarak kab
senesi eylulünün 12 inci günü Varşova ristana gitti ve Sovyetlerin kahraman 
ile Tokyo arasında uzun mesafe rekoru- tayyarecisi bu suretle Lehlilerin kahra
nu kırmaya çalışırken ölmüştü, Rus tay- man tayyarecisinfn mezarı üzerine bir 
yarecisi Sigismond Levanevski ise bırk~ıç çiçek koymuş oldu. 
hafta evvel kayboldu, şimdi üzerinde K t T . d" • 
k b b ·· ı·· - .1.d. u up raJe ısı ut un eyaz or usu gerı ı ır. . 

Ve bu iki kahramanın annesi ise bu Bütü~. bunların ü~eri.nden üç yı. geçt~ 
dakikada dua ile meşguldür. ve bugun zavallı ihtıy?r Eevanevskı * tekrar kabristandadır, üç sene evvel 

Hikayenin başlangıcında harb vardır. 
Her soknk başından yaylım ateşi sesi 
geliyor. Her köşeden mitralyöz takırtısı 
işitiliyor. Koşan, düşen, kalkaı1 halk he
yecan içinde. İstasyonlarında bir türlü 
hareket etmiyen trenler bkhm tıklım 
dolu. 

İşte bu hercümerç günlPrinin birinde 
Levanevski anne kendisini (Varşova) d:ı 
buluyor. Yanında çocuklarının üçü var
dır: Jozef, Vladivislav, Natiişa. Küçük 
oğlan Sigismond meydandan kaybolmuş
tur ve perde bu eksilmiş olan ailenin ü
zerine kapanıyor. 

kaybettiği ilk oğlunun mezarı önünde 
diz çökmüştür, kutupta yeni kaybolan 
ikinci oğlunu düşünmektedir. ı 

Zavallı kadın.. Buna rağmen gazeteci
lerle konuşmak için kederini yendi, göz 
yaşları arasında: 

- Henüz ümidimizi kaybetmedik, di
ye söylendi. 

En zayıf ihtimallere bile sarılıyoruz. 
Sigismond bir defa on beş yıl kaybolduk
tan sonra ansızın meydana çıkmıştı. Bu 

SON POSTA 

1 iKA.DON 1 

u sonbaharda nasll )Yumurta sarısrnrn 
şapkalar göreceğiz? saçlara 

Solda - Lacivert fötr tok. Tepesi dört 1 Sağda - GeJ.ış kenarlı, siyah fötr şap
köşedir. Gax~itürü sarı, kırmızı, mavi, ka. Önüne kırmızı - siyah kelebek gar -
yeşil renklerde bir ponpondur. nitürler konulmuştur. ____ .,, 
Üç şık ve sadt Bir gece bonesi 
Elbise modeli Ve bir lizöz 

{~ 
\ .. 

-
İkisi de evde hazırlanabilir. Ayn~ ku

maştan yapılmalıdır. Lizözün kullarını 

kısa ve üç çeyrek uzunlukta da yapabi • 

ıayda sı Va rdır 

-
Yumurta sarısının saç için pek fa'! ' 

d~lı olduğu ötedenberi söyl~nen b~ ~ 
dır. Fakat acaba her saça ıyi gelır 
nasıl kullanmalıdır, bunu bilen azdır. lt ,,,.. 

Yumurta sarısının saçlara yaradığı 

ri çok eski, fakat doğru bir fikirdir. A~ 
ma her saça değil. Yağsızlıktan besleJlt' 
miyen saçlara. Yağlı saçlılar yumurt:ı si' 

rısı kullanırlarsa saçları lüzumundJll 
·ıı• fazla yağlanır. Onlar da bunun ye'fl 

limon suyu kullanmalıdır. 

Nasıl kullanılacak: Her hafta saç~'~ 
yıkamadan önce bir (gür saçlılar için ılO 
yumurta sarısını bir parça (rom} la )B' 

rıştırnıalı. Oldukça katı bir hamur tef 
kil edecek nisbette, saç diplerini yiv, yı~ 
ayırıp bu kremi oralara iyic~ sürJ11cJı. 
Parmak uçlarile kılların aşağısından ).,;' 

karıya doğru kuvvetli bir masaj ytıP ' 
malı. Sonra 5-10 dakika öylece bıraıcıP 
bu müddet geçince bütün saçları bildi' 

lirsiniz. ğimiz şekilde yıkayıp tarı:ıma1ıdır. 

..... ............................... ~········· · ··············~ 

Sağda - Bolero ve pliseli etek. 
Boleronun kenarlarına alttan giyilen 

bluzun parçasından enli bir band ge .. 
çirilmiştir. 

Ortada - Kol ağızları, cepleri, etek -
leri koyu renk bandlı ve fistola sade bir 
rop. 

Solda - Tayyör biçimini andıran bir 
rop. Yakasında, baskın ve kol kapaklan. 
nın kenarlarına jur geçirUmiştir. 

Bir l ngiliz doktorunun 
annelere tavsiyeleri 

Çocuk bakımında küçük görünen 
şeylerin hazan pek büyük bir ehemmi • 
yeti vardır. Çocuğun rahat yaşıyabil -
mesi için fedakarlıktan geri durmıyan 
anne, bazan bu ufak tefek ~eylerin far -
kında olmaması yüzünden llüçüğünü b"r 
türlü istediği kadar neş'e içinde göre -
mez. 

Bir cesetle karşılaşma 
İkinci perde 1933 yılı eylfılünde açıl!

tor. O tarihte bütün dünya gazeteleri 
ır.eşhur Leh tayyarecisi Jozef Leva
nevskinin bava tnrikile Varşovadnn Tok
yoya gideceğini ve Sovyet toprakları Ü· 

zerinden geçerek uzak mesafe rekorunu 
kırmaya çalışacağını yazmakla meşgu: -
dürler. Bu gazetelerden bir tanesi Sigis
mond Levanevskinin eline geçiyor ve a
dam derhal: 

defa da çıkacaktır, diywuz. Gözlerimiz 
posta müvezziinin yolunda.. Kulakları

mız radyonun sesinde .. Bekliyoruz .. 

Ve ihtiyar kadın sözünü şu cümle ile 1 Her kadm bilmelidir- , 
bitiriyor: ----------------

Mesela: Çocuk ekseriya kucaktan ku
cağa geçince ağlar. Buna çokları çocuk 
yabancıyı yadırgı)1arak diye bir mana 
verirler. Halbuki: Ayni çocuk bakarsı • 
nız bir başka gün de yabancıdan anne -
sine geçirildiği zaman yaygarayı kopa • 
rır. 

- Acaba kardeşim mi? d!ye düşii
nüyor. 

Zira umumi harbin hercümerci i~inde 
Levanevski annenin Lehistaııda kaybet
tiği küçük oğlu Sigismond Levanevski 
şimdi Rusyadadır ve o da Sovyellerin 
meşhur bir tayyarecisi olmuştur, gazete 
elinde düşüncelerine devam ederek: 

- Gelince gider görür anlarım, de
mektedir. 

Heyhat Jozef gelmemiş, tayyare~i 
(Kazan) civarında karaya düşmü~ ve Si
gismond şüphesinf halletmek için diri 
bir adama doğru değil, bir cesede doğru 
koşmuştur ve on beş yıl evvel kaybeW
ği kardeşini ölüme rağmen görüp tanı
mıştır. 

* Her ikisinin arasında bin!er~ kilo
metrelik mesafe vardı, tabiiyet farkı 
vardı, biri Leh idi, öbürü Rustu ve her 
ikisi de bilinmez hangi esrarengiz kuv
vetin önüne düşerek ayni zamanda tay
yareci olmuşlardı. 

Bir hayal diriliyor 
Fakat her şey bitmiş değildi, Sovyet 

- Eğer çocuğum gelmezse .. Ölmekten Sineklerin ısırmasından 
başka çarem yok. nasıl korunabilirsin;z 

• 
Söğütte bir p2.nayır kururuyor 
Söğüt (Hususi) - 7 eyhil Söğüdün 

kurtuluş günüdür. Her sene olduğu gi-

bi bu sene de yedi cylıilde hububat, 
hayvanat, manifatura vesair alım satım 

için bir panayır kurulacak ve bu 
panayır 1 O eylUlde kapanacaktır. Pa -
nayır hazırlıklarına başlanmıştır. 

Bu panayırda Türk Hava kurumu 
Söğüt şubesi menfaatine Türkiye bai 
pehlivanı Tekirdağiı Hüseyin de iştirak 
ile bir güreş tertip edilmiştir. Başa 100, 

baş altına SO, büyük ortaya 30, lira ik
ramiye verilecek olan bu güreşlere Tür
kiyenin sayılı pehlivan.lan da iştirak 
edeceklerdir. Güreşler alafranga, ala· 

turka ve serbest oimak üzere tertip e -
dilmiştir. İştirak edecek pehlivanlar 
şunlardır: Başa Türkiye baş pehlivanı 

Tekirdağlı Hüseym, Afyonlu Yarım 
dünya Süleyman, Adapazarlı Arif ve 
Molla Mehmet Başaltına Babaeskili İb-

rahim, Sındırgılı Şerif ve Manisalı Hali: 
ile Karacabeyli Hayati, Büyük ortaya 

Somalı Abdüsselam, Gönenli Çengel ve 
Ali Ahmet, Sındırgı!ı İbrahim güreşe
ceklerdir. O gün içinde İnônü kampın
dan bir tayyare gelerek gösterişler ya
parak, beyannameler atacaktır. 

Sinek ısırması görünüşte ehemmiyet
siz, fakat hakikatte mühim bir şeydır.. 
Çünkü sinek sıtma ve sair ateşli hasta
lıkları ve iltihapları yayar. Evde sinek
ten korunmak için muhtelif çare ve V3· 

sıtalar vardır. Fakat acaba dışarıda, kol
larınız, bacaklarınız açık olduğu haldP 
oturduğunuz bir bahçede ondan nasıl 

korunabilirsiniz? 

Sinek bazı kuvvetli (esans} kokuln • 
r.ından kaçar. Bunlardan birini günde 
bir iki kere sürünürseniz h;ç bir sinek 
yanınıza yaklaşmaz. Çıplak ene;.? ve kol
larınızı ısırmaz. 

Bu (esans) ların başında ıtır çiçeği 

(esans) ı ile (esans dö sitronel) gelir. E
sans dö sitronel fidanlardan çıkarılan 

bir yağdır. Tıpkı limon gibi kokar. Ko
lonya ve tuvalet malzemesi satan dük -
kanlarla eczanelerde her zaman bulu -
nabilir. Vakıa kokusu biraz keskin ol -
duğu için burunları pek hassas olan bazı 
kimselerin pek hoşuna gitmez amma 
kimseye hiç bir zararı yoktur. Ne kadar 
keskin olursa olsun limon kokusile si -
neklcrin şerrinden kurtulma';{ her halde 
hoşa gitmiyecek bir şey saydmamalıdır. 

Bu (esans) tan bulamaz veya kullan
mak istemezseniz ıtır yapraklarını ezip 
açık yerlerinize sürünüz. Tıpkı bırincisi 
gibi bu da sizi sineklere karşı mükemmel 
li:IJrQt.tQ lroruv.ını czizli bir silah olur. 

Bunun sebebi çok basittir. Ço uk ya -
hancıyı istemediği için değil, geçirildiği 

kucakta rahat etmediği için ağlar. Be • 
beği incitmeden tutmanın kendin! mah
sus bir usulü vardır: Çocuğu birinden a • 
lırken, bP~iğe koyup kaldırırken, birine 
gösterirken daima şöyle tutmaudır: Ko -
lunuzun dirseğile bilek arasındaki kısmı, 
bebeğin vücuduna yatak vazilesı görmeli, 
başı da - arkaüstü - avucunuza rahat ra
hat dayanabilmelidir. Tecrübe ediniz. Bu 
vaziyette tutulurken - kimin kucağınd:ı 
olursa olsun - çocuğun ağlamad:ğını gö
receksiniz. 

• Küçük çocuklara taşlı ve fazla tozlu 
yerlerde sandal giydirmemelidir. Ayak -
kabının açık yerlerinden giren kum veya 
ufak taş ve tozlar onun çok nazik olan 
derisini hırpalar, sıyırır. Böyle bır şey 

olduğu zaman da ilk yapılacak şey şu -
dur: Sıyrılan yeri derhal kaynamı~ su ile 
yıkamak ve çorap ve ayakkabıyı ondan 
sonra giydirmek. 

Çocuklarda sık sık rastlanan şaşırtıcı 
hallerden biri de burna bir şey kaçmak
tır. Çocuk her eline geçen şeyi y3 bur
nuna, ya ağzına doğru göturür. O sıra

da nefes alacak olursa ufak bır şey bu
run deliklerinden birine kaça::-. 

O zaman anneler hiç telaş gösterme -
meli, beyhude vakit kaybctmemelidır. 

Çocuğun burun deliğini parmakla yoklı -
yarak kaçan şeyi çıkarmıya çalışmak tn 
zararlıdır. Cünkil cıkar.ac~a=n vQr~ li'1. 

~ Çocuk kucakta böyle tutulur . ~ 

ha ilerilere itmeniz ihtimali vardır. ~ıe1'i 
iyisi hemen bir parça (karbonat> ~ 0 gİ" 
burun deliğine tutmaktır. Bu delığ~ df' 
den karbonat çocuğu hapşırtır. öte1'ı J<O' 
!iğe kaçan şeyi yerinden oynatır ve 
!ayca dışarı çıkarır. a"'l .b. n ,. 

Bazı ço.:ukları otobüs, tren gı 1 • bLl" 
vasıtalarından birine binince mideler! b:ı' 
Ianır, kusarlar. Bunun maddi ve uıvı 'fB"' 

rahatsızlıkla hiç bir aliıkası yoktur. Y' 
mamen ruhi bir tezahürdür. çoc~~ Jl'liiŞı 
bir yolculuk sırasında bir kaza gor "ı:l"" 

baw 
yahut ta bir yerde bu kazalardan orıd3 
dildiğini çok duymuştur. Bunla( bıJ 
müphem bir korku bırakmıştı!". ştedil<çe 
korku, her otobüs veya tren~ bı\cJl .. 
çocukta tıpkı bir hastalık şeklındı? 
dini göstermektedir. ~ull J11İ"' 

Buna karşı yapılacak şey çocu~ buıuJl" 
desini, hem de asabını kuvvetlı 
durmaktır. tıı blr 
Sokağa çıkmadan önce onu e~. ıen "' 

saat açık .havada sükunete ve 1~1 e:ı 
miye bırakmalı. O gün en hafif, }la yıe.ri 

"lJ' g~h şe kolay yemekler yedirmeli. :ı. a 
yemesine meydan bırakmamaudır. 



Garip ve inanılmıyacak şeyler 1 

Yıldız Sarayı 
Bu S tray, Prngrladır. ya-

şıyan Lahistan naibi, Avusturya Prens
lerinden Arşidük Ferdinand tararınden, 
c Benim kllçOk yıldızım • diye hitap ettiği 
kansının hatırl!sına hürmet olarak inşa et
tirHmiştir. Prens, halktan olan karısı He 
evlendiği zaman Krallık hukukundan te
rauat etmfstl . 

Senede 96 bin lngiliz lirası 
kazanan aincma yıl<iızı Mae 
WC9t'in talı:ındıj'ı butun o 
JÖZ alıcı, parıl parıl yanan 
mücevherle• sahtedir . H~kıkııt 
halde 7 N lngiliz liralılctın 
fazla mücevheri yoktur. 

150 mı1 uzunluğunda olıın ve Kluj
dnn Jııkobeniye kadar uzanan tren yolu 
19~5 senesinde çalınmıştı. 

1926 da bu kaplan 
tam 114 kişiyi par

çalamıştır. 

Bu 
edemın 
hasta• 
lanı'' 

Fren•• 
Kra l• 
lalı n ı 
Cum· • 

hurlyete -
çevir ... I 
1875 de toplamm Frımsız Meclisi, 

Fra.nsa la devlet şekliniıı Cumhuriyet 
Vf'YH KraJlık mı ollicağı hakkında 

mOnnk ışa edeceği sırada, 

Yaylı benzin ~alcmatını 

icat eden harpte bir 
kolunu ka be1ıuiı bir 

Monarşistler en bıri ani o
larak hastalandı ve evine 
J?ötOrtHdU. Netice itibarile 
Fransıt devleti bır rey furk
la Cumhuriyet o.arak kfüdı. 7699tııııiliz zabitidir. 

.................................................................................................................................................................. 

Askerlik Bahisleri: 

Çindeki muharebeler 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tanınmış bir askeri mütehassıs 
vaziyeti tetkik ediyor 

Japonya ile Çin arasında başlıyan mu-ı 
harcbenin şu dakikada ~i:birindcn bi~ ,_...:.,_ 
kilometreden fazla uzak ikı ayrı sahnesı 
vardır. 

Bunlardan birincisi fimaldedir. Bir 
zamanlar, bizim eski Türklerin de üs
tünde at oynattıkları bu harb sahası, 

dünkü ve bugünkü Çinin ~ kesi! ~ül-ı 
tür merkezini teşkil eden bır muhıtte-

dir. Umran, nüfus kesafeti ile Çinin en/ 
mühim bir parçası burasıdır. Çin rnede.-

niyetinin en eski merkezi olan Pekin [t]\ 
Japonyanın Çinin mühim bir kısmını 

hakimiyeti altına almak üzere giriştiği 

bu istila hareketine karşı Çinliler mu-
- kavemet kararını vermiş oldukları için, 

ilk muharebeler bu harp sahnesinde ce
reyan etmektedir. Çili körfezi ile Moğo-

listan arasında uzayıp giden bu saha, 
geniş ve tabii arızalarla doludur. Bir za
manlar, Çini Türk istilasından korumait • 

. üzere inşa edilmiş olan Büyük Duvarda 
[buna eskiden cseddi kebiri Çins deni
lirdi], bu tabii arızalan takib ederek u
zanıp giden ve e~imiş olmasına rağmen 
bugün hala bir müdafaa kıymeti bulu-

son 

nan sun'i bir arıza teşkil ediyor. Kroki-
- de görüleceği veçhile, Japonlar, deniz 

ç... - Japon çarpt§matarından bir intıba: Cephede yaraıanan ve .n.tTTUpcıL& gaze. 
- ticelerin otomobilleri ile cephe gP. Tirine· naklolunan Çin askerleri 

- Çili körfezi - tarafından bu duvarın 

içindedirler. Ancak; fimali Çinde Kal
gana dayanan Çin ordusuna nazaran da 
duvarın başında bulunuyorlar.Yirmi met
re yüksek ve en dar yerinde on metre 
genişlik sahibi olan bu duvar, arazinin 
takib ettiği tabii arıza çizgisile birleştiği 
zaman Çinliler için, bugün dahi pek mü
kemmel bir siper vazifesini görebilir. 

* Bugüfıe kadar toplanabilen mallımatı 
hulasa ederek, şimdi, bu sabadaki hare-
ketleri takib edelim: 

Japon ültimatomlarını reddederek 

vetinin gayesi, ilk 
hamlede Pekinı işgal 
eden Japonların iler· 
lemlerine môni ol
mak üzere meşhur 

Nankao geçidlerirıi 

tutmaktı. Nitekim, 
buna muvaffak ol· 
muşlar ve geçidi 20-
25 bin kişilik b:r · 
kuvvetle tutmuş .. 
lardır. ı 

4fHOL. 

j_Me_m_lek_et_- _Rö_po,_rta_jla_rı_... 
Trabzon - İran transiti 

üzerinde Hamsi köyü 
Yazlığa lsviçreye koşanlar, kayak sporu için Alı 
dağlanna tırmananlar Zigana ile Hamsi köyü 

görmeden gitmemelidirler 
Trabzon (Husu 

si) - Trabzonh Er 
zurum ve İran ara .. 
smda sefer yapc..n 
Devlet otobüsleri sa 
at sekiz buçukta 
Trabzcmdan hare .. 
!-.et edıyor. 

Vaktinden hiç 
bir dakika şaşmak , 
sızın yola çıkan !:ıu 

otobüslere Şarktı 
devlet treni diye • 
bilirsiniz. Çünkü i ~ 

çınde yataktan ma. 
ada yolcuların her 

türlü istirahati temın edilen bu nakil 1 Hamsiköy tabiatın bu civar halkı iç;n 
vasıtaları tıpkı tren gibi muntazam ve sayfiye olarak biçtiği emsalsiz ve gü • 
muayyen bir servisle hareket ediyor - zel bir kaftandır . 

lar. Bir çift oteli, bir çift lokantası bu 'u-
Muayyen yerlerde duraklıyorlar, nan Hamsiköyde geçının~ pek ucu1. 

muayyen saatlerde hareket ediyorlar. Yeni yapılan yeşil çamlık oteli peK te
En küçük memurundan en büyük me - miz; içinde yatanlar daimi çam orman. 
murlarına varıncaya kadar hepsi ki - ları içinde uyuyormuş gibi çam koku -
bar ve centilmen insanlardır. Yolcula- su teneffüs ederler. 
ra son derece nazikane muamele yap:. 

Doktor arkadaş:m: Kanında küre·•yorlar. 
İnsan bu otobi1slerle evindeymiş gi- vatı hamrası az 0lanJar behemehal bu-

l k raya gelmelidirle!". Hat~~ civar mem -
bi rahat ve neş'e içinde yolcu u ya - leket delikanlıları da evlendiler mi b.ııl 
pıyTor.b k d bıraktı-•ımız ayını burada geçirmelidirler. dıyor. ra zonu ar amız ;ı • g • 
andan itibaren Değirmendere vadisi j. Hamsiköy bu e~siz ve bulunmaz gti 
çindeyiz. Değir.mendere yazın kabını zelliği ile mükemmel bir yazlık-ur. Yc.
dolduramıyan; kışın sığ!nıyan bu su şil çamlık otelinde refikasıtc yazlıga 
parçnsı şimdi bize ters olarak denize a- çıkan bir odaya ayda dokuz lira kıra 
kıyar. verdiğini söylüyor. Yemekler de o n:s-

Vadinin sağ ve solunda yamaçlara bette iyi ve ucuı. 
birer beyaz küfe gib: yaslanan Mrıçka Yazlığa İsviçreye koşanlar; Kayaıt 
köyleri sıralanmış. Kasabad~ durakla- sporları için Alp dağlarına tırmanan -
madan geçiyoruz. Artık Maçkadan son lar için Türkiyenin Zıganasım, 'l r~b -
ra yamaçlara tırmanmaya başladık. zorıun Hamsiköyiinü görmek, ondan mukavemete karar veren Çinlilerin ilk 

işleri, Suiyuanda bulunan ve 13, 81, 89 

ve 143 numaralı fırkalardan rnürekkeb 
- bulunan şimalt Çinin on üçüncü ordusi-

Japonlar, ilk ham· \ 
lede Pekin ve Tien
çını işgal ederek 
Peiho ve Yuanking 
nehirlerinin karşı S3· 

hillerini tutmuş bu· 
lundukları içiI,l bu 
sahada bulundurduk-

Zıgana eteklerindeyiz; yerimiz Ham sonra yabancı diyarlarn seyahata ka • 
. siköy. Öğle yemeğini buradh yiyoruz. rar vermek çok lüzumludur. - T. V. 

le, 4, 21 ve 25 numaralı fırkalarını Kal
~an üzerine Pekin istikametind~ Japon
lara karşı gelmeğe gönderdi. Suiyuan 

Kalgan'ın garbında ve 250 kilometre me
safededir. Japonlar, Çinlilerin sür'atle 
toplanmalarına mani olma}( için, tayya
releri vasıtasile, katarları bombarciıman 

~tmişlerse de bu, Çinlilerin tahaşşüdüne 
mani olamamıştır. Bu mühim Çin kuv-

(l) Bizim cotrafya kitaplarunı:ı:da, Fran
azcadan alınarak, daima. Pekin diye y:ızıla
ielmiş olan bu isim, lıırUisce Peklng ve Al 
nanca Peipin - Pan>tnı - şeklinde yauhr ve 
!diltuz edillr. Biıı: rueteterlmJzde bu isim -
erin üçünü de kulbnıru. Bunun !ehebı, A
ıadolu ajansıtnn inrilh ft balyan mem -
Nllarmdan gelen teıv.anan mutt.uit bJr "1r' 
.. tercüme etmemesi .... rerektir. 
,ehri bu sahada bulunur. 

lan 6-7 fırkalarını 

bir taraf ta:ı Hankao 
ve bir taraftan da 
Nankin istikametinde 
harekete geçirmiş bu
lunuyorlardı. Çin
liler, buna karşı, kro
kide görüldüğü veç-

.. ,, 
• Ş "R lı Tl. J!'A. •. -ınn.n.rut 8uyu11 OUVA q 

- .. • oe,.,i,,. Yo il a "' 
'!-$ TAHAJ$U'1 MIHTAl<ALA R ı 

hile bir tarafı~ on iki1 4'ft C İn Mevı.ile,.; _..,.j11r-o11 'Mtvz. ılQ l'I 
ve diğer taraft..l da L.----------------------~ 
9 fırka tahşid etmiş-
lerdir. Bu fırkaların Vaziyeti gösterir hariıo 
hangi numaralı fırkalar olduğunu ve ne sedildiği zaman fırka tabirleri ile Av
gibi kuvvetlerden mürekkeb l>ulundu- rupa ve Japon fırkalarını anlamak caiz 
ğunu bilmek kabil olamamıştır. Şu ka- değildir. Bunlar gelişi gü?.el fırkalardır. 
dar söylemeliyiz ki Çin ordusundan bah- 13irhıin kuvvet adedi, diğerini tutmadığı 

gibi birinin nizamı da diğerinin ayni de

ğildir. Birbirlerine rakib generaller elin
de bulunan Çin fırkalarının biri diğerine 
benzemez. 
Ağustosun ilk iki haftası sonunda her 

iki taraf ta şimali Çinde bu vaziyetlerı 
alırken Japonlar, Pekinin şımal ve şar
kındaki 50-60 bin kişilik kuvvetlerinin 
muhtemel mukavemeti :ıtırmaya kafi 

gelmiyeceğini görerek bir taraftan asker 
sevkiyatına başlamışlardı. Öbür ~araf
tan da Nankin hükumeti bütün Çin gC'
nerallerini bir araya toplamaya ve b:r 
Çin birliği vücuda getirme.~e teşcbbiis 

etti. 
Çinin ekseriyetinin resmi mümessili 

sıfatile ÇiaRgkay-Şek tarafından idare 
edilen bu müzakereler neticesinde Çı.nin 

muhtelif yerlerinde yarı müstakil ve bir
birlerine ve hepsi birden Nankin hükÜ· 
metine muhalif olarak hüküm süren ge
neraller arasında birlik temini mümkün 
oldu. Bu arada, 1932 senesinden Şanghay 
önündeki Çin ordusuna kumand~ etmiş 

ve Çiankay-Şeke muhalefeti şöhret bul
muş olan Tsayting-Kay da vardı . Bun· 
dan başka Şensi vilayetinde bir nevi ko
münist idaresi tesis etmiş ve arkn rnı 
Sovyet Rusyaya dayamış bulunan yırmi 

alaylık modern bir ordu da Nanki:ı hü
kumetinin emrine amade olduğum. bil
dirdi. 

Bu suretle kı.ıvvetlencn Cin orduları 
Japonların ileri hareketlerini duı dur. 
mak üzere onlara karşı gitmcğe ve sev

c(Devamı 12 inci ıayfada) 



to a.,ra 

Son Po.ta'nm dyui tefrikuı : 11 

- Talit-Paşa~ıri . . ... . , 
son gunleri 

Yazan : Arif Cemil 

Tayliryan: "Ben ınerdivenlerden koşa koşa inerken 
arkamdan: "Kim o!,, diye bağırıldığını duydum!,, dedi 

•leh• 11 

Türk tayyarelerinin 
harice ilk seferi 

(Btıftarafı ı inci aayta4a) (S ... Can) tayyar~i ~usus: bir servi~ 
başkanı Profeşör Bayan Afetin riya~.. olmakla beraber Türkiye Cumhur1yctı 
tinde cemiyet aıaımda~ meb'us pro - idaresindt, ilk Tür~ _Lay~aresinin h.ari· 
fesör Yusuf Ziya Bolıı meb'usu Cevad ce servis yapması ıtıbarıl~ ehemınıye
Abbasın refikası' Ünıversite Tarih ve ti büyüktür ve bu ilk servisi yagan 
Edebiyat Fakültesi mezunlarından Ba· t:yya~e, bir iliI?. 

1
he_Y'etini ~ötünnijş • 

yan Cevad Abbastan mürekkep bey'e. tur ki, bu da TürK uavacılıgında m.ut
timiz dün saat 10,SO de Yeşilköyden lu bir başlangı~tı!'. 
Devlet hava yollarımn (S • Can} işa - Ayni zamanda bir iecrübe mahlfe-

"Aradan bet altı dakika geçtikten sonra rülmekten korkmaz mısın? DU,manırn:.z daki evleri araştıralun. Belki bir pans~ • retli tayyareslle Bükrqe hareket et • tirıde Qlan günkü İstanbul • Bükreş se-
:Krikor birclelıbire Hardenberg sokağın- takip edildiğinin farkına varma?: mı?> di· yon buluruz. O uman Salaınon bizim miştir, !erinde devlet hava yoliarı Yeşilköy is. 
elan Fasanen sokağına saptı. otomobıle ye sorunca Tayliryan dedi ki: pansiyondan oraya ~~eder.. Hey'ete, Bayat\ Afetin (hlktiloılu da tıasyonile (S - Can) tgyyaremiz te1si-
4oğru gitti, pencereye yakllJlrak Vaha· - cİşte bütün mesele belli etmeden, .. o zamana ~ada~ sukut eden Apelyan refakat etmektedir. Tayyarey" pllot 'fa zi arasında gayet muntazam muhabere 
aa yavaşça: - .. görünmeden tarassut altında bulundur - ıtıraı etmek ıstedi: d - 1 b' bir kullı.Amıştır. Tels!ı meuru da Su~ ttmin edilmiştir. Tayyarenin telsizin -

_ cGeliyor amma, çok yava., yuru • mala kalıyor. Bunda nasıl muvaffak o - - . cZannetmem ki oralar !I. oy e ır hidir. den sırasile şu telsıde!" alm~l§tır: 
7or. Galiba bir ~Y beceremedi!• sözle • lacağımızı hep bir arada dii§ünelim ve o- pansıyon veya ev bulunsun. Çünkü ben Profesör Bayan Afet ve hey'etimi.ı Saat 11 4Q da - jğQ.eacia yzerin~ • 
ıini fısıldadı. na göre bir karar verelim.• dikkat ettim. Hardenberg sokağının 4 Ye!O:liköy tayyare mey{ianında Riyaseti yı·· ' .. , • • ..ııı 

Dört cani bir müddet sükUt ettiier, ni- numaralı apartımanınm karşısında an • :r A A •• .... .. 

Vahan: k b" "ki Alt t f . Cumhur Utnumı katıbi Hasan Rızı;ı, Saat 12 02 de - Burgaz sagtmızda _ cBelki nazan dikkati ce!betmemek hayet gene Tayliryan söze başlıyarak de· ca ır ı ev var. ara mı genıı ar· B C Al b' la d C ' • .. . 
. k di ki: salar ve büyük resmi binalar i§ial edi • aşyAabvbaser Aeliiı· K• mlıe Suşl'brımB ız .. a~k e· görünüyor. Hava ve her şey guzeld;.rlg. 

için öyle yürüyordur> cevabını verır e~ vat , ı ı ç, a ı ozoyu ve Saat '2,21 de • Karnobat, ~u ar 
1. .. ·· d.. Hiç sesinı - cBana kalırsa her ne pahasına olur· yor > ~ k 

~öşeden Tay ıryan gorun u. T.aylı"ryan·. aileleri, General Seyfi ve diger bir ço hududunu aPl'i'-'orı.ıı. t b.l b' eli. Krikorla A sa olsun Hardenberg sokağında 4 numa- ~....- ,, 
~ıkarmadan o omo ı e ın 1 - l t k d k' t - cBı'r kere arıyalım, belki buluruz~ zevat tarafından uğ?rlanmışlardır. Saat: 12,26 da • Kü~ük Balkanları 

da b. el · · · aTot etti. On ar ra ı apar ırnanın arşısın a ı apar ıman- , - k i d 
pelyana ınm ermı ış - d . 1 d kı b. .. k Profesör Bayan Met, hare et n en geçı'yoruz 

d 1 Ot b'l hareket lardan birisine yerlec:meli ve oradan Ta- eyınce ara arın a sa ır muza ere . .. . 
da yanına otur u ar. omo ı ~ tıı- Krik ,h,:ııp· 

0 
ta af~ .. evvel teşyıe gelen zevata teşekkur et· ~--t·. u.o; de • Tuna nehrini """i-'-:t T li an Sl0'7'"' a lit psu:.ll'I'"" oturduğu daireyi mütemadi- yap uar orun ~ r ~ aaa ~-~ 

etti. Ancak o V&IU ay ry -- • ___.. b' · k miştir. Kongreye istirak edecek olan yor1ı"7 
k yen tarauut altında bulundurmalıyım.. ır pansyon veya ev aramasına arar b' .. • 

1 
R . d T ......... 

çara : dedi. Evi Krikor hemen atıldı: verdiler rne us ve profesor ! .. asan cşı an- Saat· 13.J 3 de - Ruscuk iir.erindeyız. 
- cİlk teşebbüs boşa gitti, n · (Ar'·--ı var) kut da bugün vapurla Bükreşe gide - cftat··. 13,3ı:. .ı- _ Bu"ır-ec:e. mı' 'vn ...... 

b l kt kik kt - cBu iyi bir fikir, dedi, gidip o sıra· ~ h.1ıı ,, wır w w 1 ,,, .. .._ 

içi o kadar kala a ı ı or wn.• cektir. Atat" k'" kıymetli alA1calıın 
Vahan arkasına dönerek: Saat 10,SO de Yesilköyden hareket A Ururk beun , . . . k 8 d •. ta 

3 K kt U., dı'ye sordu. z e b k •• ı• ed ,,n; 1..:, ı..- .• d tat , y etun:ı.zın en ı yy • 
- C Or Un ffi .> encı o sor ga ıp ken tayytaafe, [ljb ... lze 11ırt1teı.Va lıçın edeve romı"z}e L--et..etfni btiyül: alaka i)e fa• Tayliryan sözünl!n yanlış anlaşıldığı· ço muo zam r şure yo una ... ııaı .~ 

nın farkına vararak: d k 13 3 ~ d B"·k . . .. kip buyurmuşlardır. Tayyareden alı • 
vam e ere , J e u reşc ınm1ş - d k:1r d 

_ co··ıdürmekten deg"il, kalabalıkta t" B tl B"k l t 40 d k' nan telsizler de, alındıkları a ~a a . .. kt ır. u sure e u reş~ saa a ı. . 
mu\•affak olamamaktan korktum> de - (Baştarafı 1 inci sayfada.) den Loıd Corcu gostererek yazma a • k d "d"l ·şı· Büyük Şefe arzedilıniştır Tayya.re ıle 

J L . a a gı ı mı ır. · . . 
meğe mecbur oldu. Diğerleri bu söze pek siklet şampiyonu zenci oe ouıs ara· dırl~r. . . Nafia Vekaletine merbut devlet ha- devlet hava yolları Y:e~ilkoy ıstasyonu 
ın• anmak istemediler. sındaki boks maçı, geçen perşembe ha· Farr yense ve yeml-:;e de 12 bın do • 11 V k'l Al" Ç t· ka d arasında birlik ve konuşmalar sonuna 

• d w.. k • e: . k h 1 t .. • va yo arı, e ı ı e ın ~ > anın e- · . . . . Krikor: vanm yağmurlu oluiunoaıı eg11, a4 lar, Joe Louıs de apı ası a ının yuz 1 1 ~'- .1 A ka ist b 
1 

kadar ımıntazaman temın edılmışbr. 
d t derecede bilet satılamam13_ bulunma - d 43 .. .. 1 kt vam ı alClAası l e n ra - an u 3 • b' t ... - cHer ne ise, şimdi bura a o omo • e unu a aca ır. rasındaki muntazam hava servislerini Bu da çok muvaffakiyetli ır e~ruoe 

.. k d eyiz. Eve ıı sından tehir edilmistir. Yoksa, m~ç~n Maç yapıldı 1m t bilin içinde muna aşa e em • - kurmağa muvaffak olduktan sonra dış o uş ur. 
delim de konuşuruz!> cevabını verdi. yapılacağı gün, Nevyork havası sabah· Ne~!ork 31 (Hu~us~) - cSaba~a ka.r- ve komşu memleketler arasında da Tayyaremiz, bug~n Bükreşt~ dö • 

Vahan: leyin sisli olmak!a beraber, öğiedeıı Şb Dunya boks. pm~ıyonunu tayın i~~ Türk tayyarelerile hava servisi tcsi • necektir. Bayan Afet ve hey ~tlJniz, 
_ cEn müsait yer bizim ev. Oraya gi- sonra mükemmel surette açmış, Nev • Nevyorkta ~ertıp e~ilen Joe ~~-Tomı sine karar vermiş bulunmaktadır. kongrenin sonuna kadar kalacutar 9 

delim> dedi. yorkun vıcık vıcık çamurlu olan Yan. Far maçı nihayet dun yapıbbıldi. Profesör Bayan Afeti götüreıı dır. 
Otomobil bet dakika sonra Vahanın e- kee stadyomu bile kurumuştu. Buna Maçın yapıldığı Yonkee stadyomundıı ._.._ ...,.....___.. ............... ---

vi önünde durdu. Dört f&ki evden ıçerı rağmen 80 bin do!ariı.k hasılatı az b~- kırk binden fazıa seyirci topıanDl1§tı. Se- Sabiha Uilkçene Halayda muhtelit bir 
girdiler. Orada Tayliryan anlatmala lan, sonra da, o günlerde kapanacak yirciler arasında _bir .çok eski bok.sörler "4 hk/Jı heg 'elinin 
başladı: olan sergi ziyaretçilednın de maçı sey· bilhassa Maka Şımelıng, Cek Dempsey Dan merasimle a 

- cKapıyı çaldığım zaman hizmetçi retemeğe geleceğini hesaplayan boks Tüney de bulunuyorlardı Diploma 11erlldl Teıkllinl mi lstedllı ? 
kıyafetinde bir kadın açb. Tahkikatımız- organizatörle~ bir ~anevr~ çev~eru Maç on bet ravund 41.evam ed49celdi. . . ~fld,a) 
da öğrendiğimiz gibi cSah ismini ver • maçı pazartesıye teh!r etmışlerdır. Her ravund üç dakikalıktL (Baıtarafı 1 inci ıayfada} (Bqtarcıfı _ı ıncı ~ı· b ü.rıl 
dik. kendisile konuşmak isted.iğil'Dl llÖY• Halk, bu yüzden müthiş bir heyeca· İki boksör halka takdim edUdiler. Bir- de merasimle kuUuiaımutttr. Sabahın Hatay m~~ıne ge · ~· ug w er· 
ledim. Hizmetçi lidip bir oda kapw açtı, na kapılmlf bulunmaktadır. Çünkü bir birlerinin ellerini sıktılar ve hakem!ıı ~at yedisinden itibaren halk lise ö • ~- gene. bu ıjlerıe ~guhye.t ~ga~?~ 
içeriden bir çok erkek lelleri ve gll • ıuı .evvl, maçın netlceslnı anlamak a • işareti üzerine Avrupa saatile sabah ta· nu~de1.~plan~tır. ~t 10,30 da A .. T~klenn Araplara muteınadi teca!l'1~. lifmeler ifitüm. o kadar kalabahııc için- teşile yanan Myirciler, daha bir gece at dördü on gece maç baıladı. taturk un heınşırelen Bayan Makbule, Jerınden bahieden . gazeteler, t~r.~ 
de muvaffak olmak ihtimalinin J(lzde evvelden, yiyecek ve içecekleri, batta· Zenci bobör Joe Luil ilk dört ravunt· ilk Türk kadın tayyareci Sabiha Gök • türlü havadisler ven~~rlar •. ~P ~ • 
elliyi aşnuyacalını blr anca anladım. niyelerile atadyoma akın etmiş bulun· ta hlkim döviiftü. Tomi Faı"m At gözii çenle beraber otomobille beraber n.ey tihbarat ajansının öğrerıdığiıw gorc 
Halbuki ben yllzde yüz muvaffak olmak makta idiler. Uzak şehirlerden gelen • kanamı.ştL Bqinci, aıtmcı ve yedınci dana gelmiflerdir. Oıılan müteakıp or- Türkiye hükUmeti. Hatayd~ki kanpk· 
isterim. Çünkü bir kere foyamız ıneyda· ler ise, bu vaziyet karşısında alakadar ravuntlarda Tomi bazı güzel hücumlar du müfettifi Orgeneral Fahrettin Al .. !aklardan dolayı jjz~ gelen ~t~~ ve 
na çıkarsa şikArımızı yakalamak ond~n makamlara protestolarda bulunmuş • yaptı fakat zenci bu hticwnlar~ §i~tle tay da gelmif, merasim. yerinde kendi- tahkik qlerile meşgul olırulk UUtC 
sonra çok zor olacaktır. Hem kendisi_ larsa da, aldıkları cevap, corganiza • mukabele diyordu. leri için hazırlanmış olan ıneVkileri aı.. muhtelit bir Türk ~ Fransız: tahkik 
hem de etrafı fevkallde ihtiyatlı hare. törl_er ~anun ve nizamnamelerine mu· Sekizinci ravuntta Tomi'nln aol ıözü mışlardır. hey'eti teşkili hakkında Fransa hükU
ket edeceklerdir ... • halif .hır harekette bulunmamışlardır. de kanadı. Fakat Tomi gene ınubveıoet Merasimden evvel, general Abdur- meti nezdinde bir ~bbüste bulun • 

Vahan burada ~ninin sözünü keserek: Onun için bir şey yapamayız» olmuş • gösteriyordu. Bundan aonrakl ravwıt • rahman Nafiz, lisedec. bir bayan ve li· muştur. Türkiye, böyle bir koıııisyo -
- cSankl fimdi ikaz edilmtı olmadı • tur. larda iki hasmı çok fiddetll çarpııtılar. se öğretmeni Bay Cemal birer aöyley nun mahallinde tetkiklerde bulunup 

lar mı?• dedi. '*:. . . Zencinin de yüzü kanadı. Her ikisi vermişlerdir. Bundan sonra geçit res-- liztm gelen tedbirleri ittihaz etme&Wi 
Tayliryan cevap verdi: ~rp~şan bo~sorler umumıyet itı .. de müteaddit defalar rinıin iplerine ta· mi yapılmış, saat 11.~ da merasime istiyormuş. 
- cBir dereceye kadar oldular. Fakat J:>anle bırb~rlenne ~enk sayılmakta .. kılıp mU,kw vaziyetlere diiftüler. nihayet verilmiştir. Merulmden son .. Gene gazetelere g5re dört gün ev • 

hiç muvaffak olamamak, pisipisine ya. d.ırlar. İ~i!ı de ay~ı yaşta bulunuyor, Zenci yorgunluk alameti göstermiyor- ra, Sabiha Gökçen tarafından, ordu ~ vel, mahallinde bazı meseleleri tet • 
tayı ele verme~~ .b~ de~eceye ka~r sıkletlerı de aynıdır. Oyur. tarzı~? du. Tomi de kendinden beklenilP.ıiyer:. bir vinde mi!afirlere bir öğle ziyafeti ve .. Jtik etmek üzere Antakyaya gitrnif o. • 
ikaz etmekten bırısını tercih etmek la • bambaşka olmakla beraber, İngılız kudretle çarpıııyordu. .1 .... t Tü'rk konsolosu orada bir !kaç gü!l 

bok .. Ü u f . l 't" rı mı,vır. an. 
zun geliyordu. Ben ikincisini tercih et • sor n n ne sıne o an aşırı . ~ .1":18 ~ Neticede, zenci, boksör J oe Lui> puvan Saat ı 6 da otomobillerle tayyare otelde kalrnıı we bazı tetkiklerde bu • 
tim.• dı, oyalayıcı, yorucu oyun taktıgım ve hesabile galib addedildi k~ .. b· 'd"l · 17 1 o d h K ı h .. kadar Qe. 

. h 1 ü w w • b 1 • me "9 ıne gı ı rrı.ış, , a ava o - lwımuştur. onsoıos er n_ 
Krikor, Tayliryanın tarafını ıltizam e- e em cerrep sag yumrugu zencı Oi.<... k l i 1o da S b'h G"lr,... . i' k d ·ı k istemişse de 

derek· sor için, büyük bir tehlike arzetmek - Kadın giJzü lle u u .5 nema sa nun ~ ı_ a o~~ belımus ya a ar gı me 
- ;Hakkın var Salamonh dedL tedir. Alelade bir maden ameleliğinden ne dıplom~ verme meraiımı yapılmış. orada Ermenilerin kendisir.e karşı <f~t;-~ 
T l. ö line devam etti· boks •ampiyonluğuna yüksel(>n Farr Al1rapa hr. Merasımde hava okulu komutanı muameleler edecek1erlnden bahse ı 

ay ıryan s ı · ıı ' ih s b "h Gö..,.,..... · l r r w • • 

- cEvet, düşmanlarımızı bir dereceye bu tehir karşısında cMaçın tehiri kuv- (Bcı§ta1afı 7 inci ıayfadaJ . sa~ ~ ı a ~nın nası ye li ıgı .. diği için bundan vazgeçmı~. . . 
kadar kuşkulandırmış oldum. ÇünkU ben vei maneviyem üzerinde hiç bir ~ir - Her zaman böyle oywı olur nuı' Bir nı mısafırlere a~tınıi~.1r. . Gene bura ~zet~lerınden...,Pı~ı ~ta. 
merdivenlerden koşa koşa lnlp kapıya yapmamıştır, billkf3 hırsımı, törpüle • defa, iki defa becerdim diyerek art&k bü- Ko~uta~. İhsanın ~Yl.~vındeıı IOll .. türk'ün, önümuzdeki kı~ roevs~u:ıd~ 
yaklaşırken arkamdan ekim oT• diye ba- miı, arttırmıştır. Gallp geleceğime e ... tün yolcWarın haberleri olmadan fetim- ra .. sabıha Gökçen de bır soylev. vermiş, Hatayı ziyaret arz~unda .~1.11.undu~ 

9 tınldığını i§lttlm. TabU birisi kapıya ge- minim• demiftir. lerini çekmeği adet etti. tşte görü7orsu· ~~t~~kıben Orgener~l Fah:ettın Altay yazmış. Bu, Vatani muhıtıru endi§eY 
Up Sai Beyi arar, ve anyan adam kapı- Şampiyon Braddock,u tuquya çe - nuz ya almıyorlar, bu defa da :masrafı ve kursuye gel~rek Sabiha Gökçenin ll;.8" düiürdü. > 

mn önilnde bulunmazsa ben de obam viren, fakat Alman boksörü Şmeling eztyeti yanımıza bldı. sıl tayyarecı olduğunu, neler yaptı&ı.. 24. 2S geeesi bu[ada Salih1y7e .,.. 
kuşkulanırım. karşısında aclz bir fare gibi kalan J oc Çocuğunun açık gözlüğü yüzünden z:.- nı, nasıl çalıştığını anlatmış, kendiii:ıe ballesinde büyük bir yangın çıktı. Sa· 

Fakat bu ku§kulanmanın tasavvuru - ~uis ise, maçın. pazartesiye bırakıl - rar göcen bu babaya içimiz acıdı, r11ml ordu .n~ına tefekkür etmiştir. Hhi e Şamın en güıel ve en kibar sna· 
muzu bir iki hafta geciktirmekten bafa dıgını duyar duymaz cbunlar o1ağRn aldık, fakat İsviçreli arkadaşıuuz bu se • Mısafirler, yarn ıaat 1 O buçukta is.. h ıfY·d·r Bu maballe'Je Şam büyiiıde4 
b ~ir uran dokunmıyacaktır. Bu zara· .şey~rd~. ~i~ ~yle şey~re alışkı~.ıı. fer de biıe ~t~a ~ll~lamıştı. tanbula hareket edeceklerdir. . .. r~i:''ıv~ 'zenginlerinjn ıüzel bina1al'l 
rı hız bu müddet zarfında daha ıistema- Farr e rıngı opturmek mı! Elbette, op- - iıte sıı böylesınız: hemen adama Bu g~ hava okuh.mda Sabıha Ook.. d B lantan bir çoğı.ı bu yangm-
tik çalıımak ıuretile telafiye gayret ede· türeceğim .. buda sorulur mu?.- diye cc acıdınız. Halbu:ki o ojlundan daha açık çen şerefine muaıwn bir balo veril .. var ır. un ,. etl k ühiın bit 
ıU. Muvaffak olma imkinmı yüzde yiiıe vap vermiştir... göz.. sizi merhamete ıetirıneni:ı yolunu miştir. Bugünkü diploma rnera,irninde da ya~, buğ->ur : pe m 
çıkarmz.• Şurası muhakkak ki, her iki tara - buldu. bulunanlar, davetli olarak ba~ooa d~ servet zıyaa 11 rarnı.ş ır. 

Vahan sordu: fın iddilarına rağmen, galebe ibre - Belki de hakkı vardı. bulunmuşlardır. Balo :Sabaha kadar de- A l I y, h dil r 
- cNasıl daha sistematik bir tarzd:. ii daha ziyade zencı boksürün tarafına Akşamın loşluğunda vapura döndüğü- vam etmiştir. rap Br a a U 6 

çalışmak istiyorsun?> doğru yatmaktadır. Bir çok yerlerde müz vakit şıcaklık bir parça hafiflemiş, Bir lürlQ 
- cNasıl olacak, Talat Paşayı ve ar • bire karşı sekizle, Louiz'iiı lehine bah- havadaki ağırlık azalınağa baılamıştL Hendek elektriğe kavuştu Barı-"amıgorlar 

kadaslarını mütemadi bir kontrol altın- se girişenler var. Zencinin, gene kendi Öyle iken, ta vapur Pireden uzakl~ana Y 

da buJ.undurmak suretile. Ben düi1D4 - 3ibi zenci taraf tarlan, Louiz'in Şme • kadar rahat nefes almak 1tabil olama - Hendek :30 (AA.) - Hendek kasa.. Londra :30 (Hususi) - Vilistind_e 
rumı haftalarca takip etmeliyım. Ta ki o- Eng'e yenildiğini düşünmiyerek, bok _ dı. basına elektrik verecek olan :ve b:r tekrar bazı hadiseler olmuştur. Yahuch· 
nu öldürebileceğime yüzde yüz kani ot:ı- sörlerinin, cnamağlfıp• olduğuna iınan Gece Korent kanalından geçtik.. İnsan müddetten~ Harak!i ~öyünde tes: ~ ler, dün, bir Arap otobüsüne hfü:u~ et: 
cağım ana kavuşayım. Bu an kendilı • etmiş bulunuyoriar. kuvvet ve kudretinin misallerinden bıri- satı yapılan ıdro elektrık sanlralı ık· mişler, Araplar da bugün Yahudı ta 
ğinden gelemez. Öldürmeğe kara: ver • Ekseriyet, Fan'ın yenileceğini söy- sini teşkil eden bu san'at eseri ışıklar al- mal edilmij ve aç.ılma töreni İımjt va. şıyan başka bir otoblise karşJ ateş aç • 
mekle de olmaz. Ancak mütemadi bir ta· !emektedir. İngiltere matbuatı ise, va- tında, nefis bjr tablo gibi parlıyordu. Fa· lisi, Adapazarı beledıyc reisi ve (lahit mışlardır. 
kiple o ana irişilebtllr.> tandaşlarınm muhakkak surette yene - kat burasını asıl dönüşte, gündüzün gö- bir .çok zevat ile ve istasyonun inşaat,... Bundan başka münferit badi~~~ 

Krikor: ceğini, zira bir Ga\linin ya hep, ya hiç receğim. m yapan m.ümeşşiller hatır bulwıduk.- de olmuş, bir Arap ve iki Yahudı 0 

- cMütemadiyen takip edersen gö • olacağını misal olarak da gene Galliler- M. Berkand 1arı halde yapılmıştır. müştür. Yaralılar da vardır. 



31 A&ustoı 

Dumlupı~a.rda. Şehit Zafer Bayramı· şehrimizde de 
asker abıd~sınde coşkun tezahüratla kutlulandı 

heyecanlı merasım yapıldı Beyazıd meydanında daha güneş doğ- . · 

da canlarını, kanlarını feda eden şehit madan önce, iğne aWacak yer kalma-(Bcq tarafı 1 inci sayfada) 
Eryalaz Dumlupınar için yazdığı ateşin 
şiirini okudu. Dumlupınar köyünden 
Ahmed Parlak adlı bir genç çiftçi de bir 
halk şiiri okudu, sonra Cevdet Kerim 
İncedayı bir nutuk söyledi ve çok alkış

Mehmetciklerimizi eğilerek ihtiramla rnıGştı .. d . . .. 
k . t . eçı resmını gormek arzusunu yene-anma ıs erım. . ~. . 

, Ulu şehitler bütün gelecek nesiller mıyenler, sade koca meydanı degıl, cı-
. · t b il d ', t· Si ·ıı· "lk" ··11 var kahvelerin damlarını, hatta camiin 

sızı e c e ece;r ır. ız mı ı u unu . . 
t . ka - k 1 ı.~ Ne şerefelennı bile doldurmuşlardı. ve şecaa ın ynagı ·a acalU>ınız. • , 

landı. mutlu sizin yüksek tarihinizi yazacak Saat taı_n . dokuzda, asken kıtalar, 
· ı nl M'll t f · · tikı·ı· · · mekteplerınıız, cemiyetlerimiz ve rnem-General hzettiııin nutku o a ara. ı e za erm ıs a mı sı - 1 k t· b"tü· .. J 

· t · k ı · · At t ·· k · n e e ın u n resmi, hususı teşekkülleri 
Orgeneral İzzettin şu nu~u söyledı: kzınt elmdıehz an avrmıza sızın ::ı. ur ~ meydandaki yerlerini almış bulunuyor-
- Sayın ve sevgili yurddaşlanm, h~- u sa ası ugrun:ı can verm.emze 1 dı ı 

pinizin bugünkü ulu zafer bayramını medyundur. Yasasın Türk milleti, ya- arE · 1• K. x 
1 

k kil" 
.. - vve a azını uza p, omutan ve ı 

tebrik ederim. Milletin özü olan Türk or· şasın Ataturk. . Korgeneral Cemil Cahid 61 inci tilin 
dusu hakkında kıymetli ve muhterem Bu nutuktan sonra Afyon Halkevı k ta Tü' 

1 
0sm' Tuf . . . .. 1 omu nı mgenera an an ve 

hatiplerin gösterdikleri samimi tevec- Başkanı Galıp Demı.rcr kısa bır soy ev- 1 . ' 
1 A .. k d' - b" ·· kl . · refakat erınde bulunan merkez kuman-cühlere ve ifade ettikleri hiss;yata ordu e tatur e ve ıaer uyu erımıze İh 

v 
0 

. • . • • danı General san, deniz harb okulu 
namına teşekkür ederim. Gençlik bu gi- baglılık telgrafları çekumesım teklıf komutanı de . alb E t v ul kıt'al • 
bi büyük tarihi günleri ciddi bir hey~- etti. Bu teklif sürekli alkışlarla kar - rı teftiş ettil:r~ ayı r ugr a 
canla kutlulamak, büyüklerini ve ordu- şılandı ve Orgeneral tarafından, tren - Müdafaai Milli" V kil' G al '17A. 

k d b 1 b .. t•• h Ik ku h. ye e ı ener ~ sunu sevgi ve takdirle anm~ , yaşaması- e u unan u un a m coş n ıs - zım Özalp b··yük· smi ... f 
lik 1 · · A ·· k b" ··kt · · "b u re unı ormasını nı istiyen ve büyük bir taı·ihe ma · er erının tatur e ve uvu erumze ı · gı· ·ş bulun d 

A - ld v ymı uyor u. 
]an Türk milletinin şiarıdu. Iagı kararlaştırı ı. Tefti~i müteaki k'" ·· ·· b 1 d ~. 

d .. ·· k 1 · 'Y P ursunun u un u8 ... Sayın yurddaşlarım, şu karşımız a go- Nutku mutea lp yapı an resmı ge· yere geiindi ve or d d 1.;: .. 
·ı · ·· · "tt · a a, or u namına Alll-zümüzü kamaştıran yerler ~et~n ıstikl:ı çıt çok guzel oldu. Bu resmı geçı e pı- süye çıkan en kıd . b N dd" 

·· · k 'al d emsız su ay ure ı-rnuharebelerinin en canlı ve eu parl~k yade, suvarı ve topçu ıt arın aıı nin verdigıv· sö 1 dinl ildi 
0 

d 
Ş ~ .. . . "'k k kt 1 .. y ev en . r unun 

sonucunu verdiği yerlerdir. u onu- başka ızcıler, yu se me ep er ve u- bu en kıdemsı·z zab·ı· ·· kl . t tlı b. 
k · · · b' k'" ı ı, yure erı a ır müzdeki ermeydanları efsanevi Tür nıversıte talebesınden ır grup ve. oy- heyecanla ürperten gu·· .1 tkun . 

.. 1 . . k ·ı Ab'd u· r sesı e, nu a. kahramanlığını, Türk şeref ve asalet;ni lu atlara ıştıra ettı e~. ı eye e ı - Yüce Tür" k 1 K h 
ı 7 .1• t - u usu... a raman or-

bir daha dünyaya tanıttıran başkum'in- ye yakm çelenk konulmuş, vı aye - du. .. hitabile girdi, ve mütare-
danlık zaferinin meydanıdır. Bu hüyük ten törene iştirak için mümessiller gel- ke devrinin kara günlerinde katlandığı
zaferi millete kazandıran Kemal Ata- mislerdir. Merasim başlarken topçu a- mız felaketleri, maddi manevi yoksul
türkü sıcak ve samimi sevgilerle ve ~ut- teşİ yapılmış ve bir hava filosu iştirak lukları kudretli bir belagatle tasvir etti 
sal bir hüşu ile anarım ve t:ıkdis ederim. etmiştir. ve sözlerini şu cümlelerle tamamladı: 

Arkadaşlar, bir an için Mondros mü- Ankarada _ Bugün ise, mükemmel bir ordu ile, 
tarekesine ve onun arkasından gelen Ankara 30 (AA.) - Zafer hayra - yurdumuzun, ulusumuzun selB.metini 
tzmirin işgali faciası günlerine göz atar- mının 1 5 inci yıldönümü ve tayyare gerçekleştirmeye azmetmiş bulunuyo-
sak taksim edilmiş bir Osmanlı impara- bayramı bugün memleketimizin ruz! 
torluğu manzarası altında yıkılmakta o- her yanında oiduğu gibi An- Bugün yüreklerimizdeki bu azmi bir 
lan bir Türk turdu, esaret zincirlerine karada da emsalsiz tezahüratla kutlu "' defa daha perçinlerken, yurdun Büyük 
bağlanmak istenen bir Türk ulusu görü- lanmıştır. Atasına, Tanndan uzun ömürler dileriz! 
rüz. Yani Türkiyenin coğrafyası sonı.ı- Törene istiklfil marşile başlanmış, Asteğmen Nureddini müteakip kürsü-
yor, tarihi karanlıklara gömülüyor, va- Tüm Komutam kıt'aları yerlerinde göz ye, ttniversite namına Tıb Fakültesin
tan denecek bir yer kalmıyordu. İşte bu den geçirdikten sonra ordunun en genç den Zeki Erataman geldi. Onun uzun al
feci ve elim durumdan, bu dem karan- subayı sıfalile Enver Özbakan, p.:ır:i kışlar arasında nihayetlenen nutkunu, 
lıktan Atatürkün bu ermeydanlannda namına doktor Ragıp Tüzün, hava k:ı- Şehir Meclisi namına söz söyliyen Adalı 
ordularına kazandırdığı zafe,· sayesind~ rumu namına Salfilıattm ve en son ola- A vninin söylevi takib etti. 
kurtulmuştuk. Bu kurtuluşun büllın saf- rak Tilin kumandanı General Kemal . Ve Adalı af,rniyi müteakip kürsüyü, 
balarını uzun uzadıya burai:la anlatmak Gökçe tarafından 30 Ağfilt0.3 zafer Vl! Istanbul komutam Korgeneral Cemil Ca
bütün bir milli mücadelenin ve bütün tayyare bayramlarının mutad şuınu;ü hid işgal etti. Cemil Cahidin en az bir 
bir istiklal savaşının tarihini söylemekle etrafında nutuklar söylenmış ve nıütc- edebi eser değerinde olan özlü, heye. 
kabildir. Bu tarihi onu yaratanm. Ata- akıben başta harbiye bandosu ve har- canlı nutkunu aynen koyuyoruz: 
türkün nutkundan okumalıdır. Gerçek biyenin bu yıl mezun olan subayları c- Arkadaşlar ... 
her sene bir defa 30 ağustos gimünd2 bu olmak üzere bir piyade alayı, bir nıu Az evvel genç subay .arkadaşımın des-
nutku baştanbaşa okumak bir vazi.f~ ha- hafız alayı, jandarma bölüğü ve topçu tanını heyecanla anlattığı büyük Türk 
line gelmelidir. Her yaşta ve her seviye- bataryasının iştiraki1e resmi geçit ya- zaferi, bugün kutladığımız bayramın ve 
deki yurddaşlar en yüksek milli ve vata- pılmış ve kahraman askerin geçişi tri - çok kudretli varlığımızın başlangıcıdır. 
ni terbiyeyi onun içinden almalıdır. Bil- bünleri dolduran on binlerce halk tara O gün, Türk ordusu, koskoca dünya ta-
tün Türkler o nutku ezberlemeli, yeni fından şiddetle aıkışlannuştır. rihinin dik ve yalçın alnına, top ateşlc-
nesil Atatürk tarihinin hafızlan yetiş- Geçit resminden sonn harbiyedeı1 rile ve süngü darbelerile şu nurlu, şu §e-
melidir. bu sene mezun olanlar zafer abidesi - refli damgayı vurdu: 
Sayın yurddaşlarım, ben muharebe- ne törenle bir çelenk koymuşlardır. Bu (30 ağustos: Türk zaferi ... ) 

lcrde dahi düşmanın üzerinde bir kin gece de askerlerimiz taraflndan muaz· Bu itibarladır ki, o zafer, ve bu zafer 
duymam, yalnız askerlik düsturlarının zam bir fener alayı tertip edilmiştir. bayramı, yüce Türk milletinin hilkati 
tatbikini düşünürüm diyen Büyük Baş- Trakya büyük manevralarında bu- beşerle başlıyan şerefli ve muzaffer ta
buğumuz Atatürk bu düsturla ve yük- }unmuş ve dün şehrimize gelmiş olan rihinin en nurlu sayfasıdır. 
sek dehasiyle sevk ve idare ettiği Türk Efgan genel kurmay başkanı General . O nur; bütün bir husumet dünyasına, 
ordularına işe bu bulunduğumuz yerde Abd~llah han bugün yapılan zafer ve can çekiştiği söylenen Türkün sahib bu
cihan tarihinde emsalsiz bir imha mey- tayyare bayramı töreninde hazır bu - lunduğu kudretin sonsuzluğunu, bütün 
dan muharebesini 30 ağustos 333 de k:ı.- lunrnuşlardır. gözleri kamaştırarak ilan etti. 
zandırdı ve gördüğünüz mukaddes istik- Edirnede Türk olmanın bahtiyarlığı içinde bu 
lal zaferi abidesini kurdu. Bugünkü za- Edirne 30 (Hususi) - 30 ağustos za- bayramı duyan bugünün ve yannın çağ-
ferle Türkün asırlarca evvel Viyanada fer bayramı büyük tezahürat ve şenlik- ları, o büyiik zafer nurunu yaratan de
başlıyan maklıs tarihi ve menfi hareket 1 lerle kutlulanmıştır. Bütün şehir baştan- hanın önünde, o zafer uğurunda can ver
noktası değiştirildi ve Atatürkün kud- başa bayraklar, yeşillikler, fenerler ve miş büyük şehidlerin manevi huzurlarm.. 
retli pazusunun kullandığı manivela ile elektriklerle donatılmıştır. da kıyamete kadar heyecan içinde baş 
Türkün tarihi yeniden müsbet istikame- Saat 8,30 dan 9,30 a kadar komutanlık eğeceklerdir.·-"".--~----
tini aldı. Bugünkü zafer diğer bütün in- dairesinde tebrikat yapılmış, kıtaat, ;s"k;.ii-;'ftiş-~iş, İstiklal m~-r-şı-d.l-:n-1-en-
kılab zaferlerini ve milli hududları ıçin- mektepler talebesi, sporcular, esnaf ce- dikten sonra mutad. nutuklar söylenmiş, 
de ·feyyaz bir Türk vatanı doğurdu. miyetleri ve halk, Karaağaç yolundaki kolordu karargahı önündeki geçid res-
Arkadaşlarım, Atatürkün bu büyük şehidler abidesi önünde toplanmışlardır. minden sonra da merasime nihayet ve

ve milli duygusu istiklal günc_,inin A- İstiklal marşile merasime başlamışlardır. rilmiştir. Gece fener alayları tertib edil
nadoluda parlamJ~a ba:şladığl 19 ma En kıdemsiz subay tarafından 30 ağus- miş, . Halkevinde müsamere ve konfe
yıs 335 de başlamtş deği1dir Mu·;tafa tos Başkumandanlık muharebesi ve bu- rans verilmiştir. 
Kemal daha çok evvelden Atatüd~ ru- günün ululuğu anlatılmıştır. Abideye o:- İzmitte yapılan tezahürat 
hunu ve canlılığını taşıyordu. fI~r z:ı. du, umumi müfettişlik ve birçok daire İzmit 30 (H~usi) - Zafer ve tayyare 
man ve her yerde bütün muhitlni ze _ ve makamlar, müesseseler ıarafından bayramları, parlak ve emsalsiz tezahii
kası ve şefkatile de teshir etmiştir. çelenkler konmuş, geçid resmi yapılını~- ratla kutlulanmıştır. Şehrin her tarafı, 
Onu her tanımış ola:J, oııuı1 va:lığın _ tır. Gece de fener alayları ve şenlikler zafer taklarile, defne dallarile, bayrak
dan bu memlekete ve bu mmc~c çok yapılmıştır. Havacılık haftası münasebc- Iarla süslenmiş, yollar temizlenıp sulan
büyük iyilikler geleceğini sezmekte i- tile de, Hava Kurumu namına müsame- mış, halk; fevc fevc sokaklara dökülmüş
di. O memleket içind(:!{: fenalıkları reler tertib edilmiştir. 20,30 da Halkevi tür. Tüm komutanlığında kabul resmi 
çok iyi temyiz ederek ruhan ve m.1nen salonunda Yavuzspor klübü tarafından yapılmış, bundan sonra, bütün kıtaatın 
feveran halinde idi. Bir gün her işi yap bir de temsil verilmiştir. ve sporcuların bulunduğu tersanede, va-
mağa muktedir olan temiz Türk mille- Çorluda li, amiral ve Tüm komutanı, askeri tef· 
tini bir araya tophyarak anavatam bu · Çorlu 30 (Hususi) - 30 ağusto-; zaff'r tiş etmişlerdir. 
yerlerde şimdi tebcil ettiğimiz gibi bayramı münasebetile 'bugün kasaba En genç zabitle Hava Kunımu namına 
kurtaracağına ve şimdı gördüğümüz gi baştanbaşa donanmış, daha sabahtan iti- bir zat nutuklar söylemişlerdir. Bunu 
bi yilkselteceğine iman getirmişti. İş- haren halk orta mektep karşısındaki mey müteakiben de Tüm komutanı bir nutuk 
te bu iman lmvvetiıe batmak için uçu- danda toplanmaya başlamıştır. Piyade söylemiştir. 
rwn kenarına gelen memleketi tuttu ve topçu kıt'aları ile diğer müfrezeler ve Cumhuriyet meydanındaki Atatürk 
ve kurtardı. Bu kurtuluş zaferini yara- teşekküller ve Halkevi bandosunun işti- heykeline ve şehidler meıarhğına çelenk
tan Atatürk'e en der!n bağlılıklarımı - rakile bir geçid resmi yapılmış, Korge. ler konmuştur. Parlak ve muhteşem bir 
zı ve sevgilerimizi sunmak ve bu uğur. neral Salih Omurtak maiyeti ile birlikte geçid resmi yapılmıştır. 

j 
Piyadeler geçerken 

Topçuların aeçi§l 

. . 

Deniz mektebi talebesi geçiy01' 

Çünkü o zafer, önünde her başı eğdi
recek kadar büyüktür arkadaşlar ... 

Biz, bu büyük zaferin eşsiz menkıbe
lerini nesilden nesle, ruhtan ruha anla
talım. Benliğimize sindirelim. Çünkiı bu 
zafer bizim hayat ve istik.lal kaynağımız, 
hayat ve istiklal bayrağımızdı:ı.-. 
Eğer bugünün büyük Türkiyesi, ka

ranlıklar içinden söken parlak bir şafak 
gibi her sabah yepyeni bir hızla biraz 
daha nurlanıyorsa, ve bütün dünyayı 

imrendiren bir saadete hergün bira;. da
ha yaklaşıyorsa, bütün bunlar hep o b:i-

yük zaferin meyvalarıdır. 
Ne mutlu size gençler ... Na mutlu size 

kahraman askerler ... 
Siz, Büyük Başbuğumuzdan büyük 

Cumhuriyeti emanet alan gençler ... He
piniz, aziz Türkiyenin istikbal tarihin(', 
her sahada daha birçok zaferıer kayde· 
debilecek kahramanJarsınız .. 

Büyük Başbuğun açtığı zafer medeni
yet yolunda, yani Büyük Başbuğun pe
şinde, izinde yürüyen sizler, yurduma
zun güvendiği en kudretli varlı.it, en tü.
kenmez servet, en sarsılmaz desteksiniz. 

Sizler; bu biricik yurdu, he:.- şeyden 

üstün, ve her tehlikeden uzak bulundu
racak vatanperverlersiniz... Baht:yarsı

nız ... Bahtiyar olun.> 
Kumandanın kürsüden inmesini müte

akip 61 inci tüm bandosunun marşile bir
likte resmi geçid de başladı. 

K1t'aların en önünde, tümkomutanı 

tümgeneral Osman Tufan yürüyorau. 
Onu erkanıharbiyesi takib ediyordu. 

Erkfuııharbiyenin arkasından sıra ile, 
yedek subay mektebi taburları. deniz 
harb mektebi, deniz lisesi, gedikli erbaş 
mektebi, Kuleli, Maltepe liseleri, 61 inci 

tüm piyade kıt'aları, motörlü kıt'alar1 
süvari bölüğil, motötlü toplar, ve tayya"' 
re defi bölüğü geçtiler .. 

Bu askeri kıta'lan, esnaf cemiyetleri 
ve sivil mekteplerimiz takib ettiler. 

Alay, '.Beyazıddan, Divanyolu, Sul· , 
tanahmed, Sirkeci, Köprü, Karaköy ve 
Şişhane yolile Taksime vardı. 

Orada evYela, deniz mızıkasının çaldı .. 
ğı İstiklal marşı dinlenildi, o sırad:;ı da, 
şanlı bayrağımız merasim direğ ine çe
kildi. 

Abide, vilayet, belediye, parti, dcnia 
yarsubayları, bankalar ve daha bırçoli 
teşekküller tarafından gönderilmi:.ş çe
lenklerden görünmüyordu. Kutlulama 
merasimi, Taksim meydanında bu su
retle nihayetlendi. 

Gece tertib olunan iki büyük fener a
layı da çok güzel oldu. 

Zafer bayramı ,.e donanmanın .. 
Heybeli önlerinde bulunan donanma

mız, başta Yavuz olduğu halde, gündüz 
bayraklarla gece de elektriklerle donan· 
mıştır. 

Havacılık haftası haşladı 
Havacılık haftası da, dün, zafeı· bayra

milc beraber başlamıştır. Hafta, 5 eylıl"' 

le kadar devam edecektir. Dün, Hava 
Kurumu menfaatine, nakil vasıtalarının 
bilet ücretlerile beraber teberrü pulları 
ile de onar para alınmıştır. Hav~ Kuru· 
mu menfaatine rozetler dağıtılmış, he· 
yetler, evlere müracaat ederek halkı te• 
berrüe davet etmeğe başlamışlardır. 

Hava Kurumu Kartal kaza şubesi dün 
gece, Kartal, Pendik ve Maltepedz tem
siller vermiştir. 

Eyüp kaza şubesi de, Eyüp orta mek
tebi bahçesinde hususi ve güzide bir he
yete saz çaldırmıştır. 
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FotoQral tahlilleri 
1 

llRADVOI 
Topluluk muvaff akiyeti 

kolaylaştırır 
Kütahyada Mu-

harrem. Vardar 
aoruyor: 

- Muvaffak o .. 
lacak mıyım? 

Zekasını in ti • 
zam kayıti.arı ü • 
zerinde de işlet • 
melidir. Derlilik, 
topluluk muvaf • 
fakiyeti kolaylaş • 
tırır. 

Şen rnsan etrafmı sıkmaz 
Fındıklıdan Meliha imza.sile ıoruluyM: 
- Ben nasıl insanım? 

Şen ve güler 
yüzlüdür. Bulun
duğu yerlerde et
rafını sıkmaz, ken
disini çabuk sevdi
rir ve etrafile all
kadar eder. Alayı 
1ever, üstüne bap
na dikkat eder. Bu 
hallerile etrafını 

kıskandırır, yalnız 

ev işlerinde ve eşyalarının tertip ve tan
r:iminde de ayni suretle muvaffak olu
yorsa bu noksanı da tamamlaMlj addolu
nur. 

Neş'e daima muhafaza 
edilmelidir 

Eski§ehir okuyucularımızdan Mehmed 
Çekicinin suali de §U: 

- Bahtiyar ola
cak mıyım? 

Bahtiyarlık dış

tan değil; içten 
gelir. Bugünkü 
neş'esini muhafa
za ettiği takdirde 
dileği tahakkuk 
etmiş addolunabi
lir. 

SUkOnet ve ıgırbaşhhlc 

El açıklığı zenginlik 
kapılarını kapar 

Fındıklıdan Rıza imzasile ıonılııyor? 
- Zengin olacak 

mıyım? 

El açıklığı her 
vakit için zengir 
liğe kapılarını ka· 
payabilir. Meğer 

ki tükenmek bil· 
miyen bir servete 
evvelden hazır o. 
tarak konulmuş 

lllsun. 

Sevmek ve sevilmek IAzımdır 
Adanada R. GiI

.A!1° imzalı okuyu
.cumuzun suali de 
ıudur: 

- Sevilecek mi
yim? 
· Seveceğinden e
min ise, sevilecc -
lfuden fÜphe et
memelidir. Ağır 

başlı v~ mahçup 
bir sevgiliye mazhar olması mümkündür. 

Daha tutumlu olmak lazımdır 
Emirgandan Yani 
- Zengin. olacak 

mıyım? 

Parayı sarfeder .. 
ken düşünen ve 
kazandığından bir 
mikdannı arttı· 
tanlar için zengin. 
\ik kapılan açık· 
tır. Daha tutumlu 
olm.ağa çalışmalı· 
dır. 

im.zuile ıMUlııyor: 

Son Posta 
Fotoğraf tah~li kuponu 

laim • • • • • • • • 
Aclrea • • • • • • • 

DİKKAT 
Potograf tablW için bu kuponlardan 
1 adedlnin ıöndeı:ilmea1 p.rttır. 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

31 Atustos 93'7 Sah 
ötıe tıeşriya&ı: 

12.30: Pl!kla Türk musikisi. 12.50· Hava
dis. 13.05: 30 A~stos zafer bayramı muna -
ı.ebetlle konferans: Emekli kurmay Celfı.l 
Dlncer tarafından. 

&qam neşriyatı: 

18,30: Plakla dans muslldsi, 19,S'l: Konfe
rans: Eminönü Halkevt neşriyat kolu namı
na: Bay Nusret Sefa tarafından, 20: Ha
miyet ve arkadaşlan tarafından Türk mu
&ik181 ve halk tarkılan, 20,30 Bay Ömer Raza 
tarafından arapçs söylev, 20,45: Vedia ve 
arkadaşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, (Saat ayanı, 21,15: Radyo 
ronik dram : Samson ve Dallla, 21,15: Ajans 
ve borsa haberleri, 22,30 Plakla sololar, Ope
ra ve operet parçaıarı. 

Tosya (Hususi) - Kaza merkezi 16 bü -
yük mahalleden ve 10,259 nütustan ibaret o
lup merkeze bağlı 42 köyü vardır. İhraç mal 
larının en mühim ve çoğunu nefis pirinç teş
kil eylemekte, hergün müteaddit kamyon -
larla sevkiyat yapılmaktadır. 

Son senelerde çeltt'{ zerlyatı fennl usul
lerle yapıldığı ve hassate~1 çeltik ekimi ka -
nunu bu zeriyata büyük faydalar temin et
tiği için yeni yılın hasıllltı çok temiz ve ve
:-imll olacaktır. 

Bu muhitte hiilen Tosya beyaz, SarıklJık 

ve Maratelll cinsi pirinçler yetıştlrtlmette • 
dir. Kazanın 21 köyünde çeltlk ekllmette -
dir. 

Pirinç ihracı esnasında ticaret odalı mil
messllllğince kontrol ve muayene,e tlbl o • 
lup, uygun görülürse ambalajlar kurfunl• 
mühürlenir ve ihracın:ı müsaade olunur. 

Çeltik fabrikasında son sene içinde bir 
milyon kiloya yakın pirinç L~lenmJftir. Yenl 
pirinçlerin bir kaç gün sonra plyaaaıa gel
mesi muhtemeldir. 

YARINKi PROGRAM .... ----------
1 Eylül 1931 Çarşamba 

ISTANBUL 
Ötle neşrtya&ı: 

Alpullu fabrikası faaliyete 
başladı 

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.f>O: Hava- Babaesk.lden yazılıyoı: Kasabamıza 12 kl-
dfs, 13,05 Muhtelif plAt neşriyatı. Iometre mesafede olan Alpullu şeker fabri-
Akşam neşriyatı: kası, hemen bütün Trakyanm zirai ve lktı. 

18,30: PlAkla dans musikisi, 19,30: Türkçe sadi hayatında oldukça mühim canlanma ve 
tangolar: Bayan Feriha Tevfik, 20: Burhan kalkınma amili olmuşt~.ır. Bu sene havalann 
ve arkadaşlan tarafından Türk musJklsi ve kurak gitmesi, pancar mahauUlniln azlığına 
halk ıarkıları, 20,30: Bay Ömer Rıza tara- sebep olmuştur. 
tından arapça söylev, 20 45· Hamiyet ve ar- Pancarlar sökülmeğe bqlamıftır. Her 
kadaııları tarafından Türk musikisi ve halk mıntakadan gelen mahsul blr nevi pancar 
prkılan, <Saat ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: borsası olan Kantar m~halllne sevtedll -
Ajans ve borsa haberleri, 22,30 PlAkla solo- mektedir. Bu sene pancarın tllosu 30 para
lar, opera ve operet parçalan. dan alınmaktadır. Fabrika, H Atustostan i-

ASKERLiK BAHiSLERi : 
Çindelıl Muharebeler 

(Baı tarafı 9 uncu sahifede) 
kulceyş itibarile mühim olan noktaları 

tutmaya başladılar. Ağustosun onundan 
itibaren, muhtelif membalardan ve bil· 
hassa gazete ve istihbarat ajansları ta
rafından gelen haberler çok karışıktır. 

Bununla beraber, bu haberlerı birbırle

tibaren yeni sene faallyetlne başlamıştır. Bu 
çalışma devresi iki ay kadar stırecektir. 

Ozum piyasası yDkseldi 
İzmir <Hususi> - Üzüm plyuası bir ku -

ruf yükselmiştir. Buna sebep Kallfornlya ve 
Yunanistan üzüm rekoltelerindetl noksan -
dır. Atına ticaret mümessll.Uiinden şehri -
mizdekl alakadarlara telefonla blldlrlldlğlne 
göre Yunan üzüm r:ıko1.:a31 20.000 tondur. 
Türkiye rekoltesi lse 40.000 ton olarak tesbit 
edilmiştir. Londrada Kalllom\ya üzümleri, 
yüz kllo başına altı pens yiitaelmiııtır. 

rile karşılaştırarak vaziyeti takribi su- ordunun üç istikamette ,birden tnar
rette temiz görmeğe çalışırsak şu neti- ruz harbi yapmasına imkin bulunmadı
celere vasıl oluruz: ğı için Japonlar ana vatan ordularınd:ın 

Şimalde, ağustosun ilk haftasında Ja-· mühim kuvvetler sevketmeğe baıladılar 
ponlar, Pekini işgal edip Nankao geçid- ve umumi seferberlik illnina karar ver-
lerine doğru önce bin kişilik bir kuvvet diler. 

Yozgatta yeni buğday satlşa 
çıkarıldı 

Yozg:ıt (Hususi) - Bu sene çok bereket· 
li olan ilk buğday mahsulünün satılmasına 
başlanmıştır. Bert buğdayın kllosu aç buçuk 
kuruştan, yumuşak buğdayın kilosu dört ku· 
ruştan satılmaktadır. Arpanın tlloını l8e iki 

kuruştur. Köylünün yüzü gülmektedir. 

BAIA kooperatifi genişli1or 
BalA.dan yazılıyor: Kazamızda ıdraa\ ban· 

kasına bağlı bir kredi kooperatıft nrdı. H71 
r.umaralı kanunla teşekkül eden Blll tarını 
kredi kooperatlfl 2836 numaralı kanunla ili 
vedllmlş, bey'eU umumiye toplanarak yen! 
§ekle intıbak etmiş ve 26 haziran ne da fa· 
allyete geçmiftl. Şimdi, kooperawın ortak • 
Iarı yetmiş sekize çı"ıanıştır. Şimdklen .onrı 

ortakların daha zlyadeleşeceğl ve lmoperatl 

fln bugünkünden daha geniş m.lkJuta lk • 
razlarda bulunabilecı?k hale geletttl mu • 
hakkak görülmektedir. Kooperatif, t6Jli a 
rasında gittikçe artan bir ralbet g6rmekte

dir. 

lar ve şiddetli muharebeler yaparak iler· 
!iyen Çin kuvvetlerini geriye attılar. Ba 
arada Nankao geçidini de temizlemeğc 
koyuldular. Bu son mukabil Japon hare
katının vasıl olduğı,ı neticeler batkmdı 
henüz kafi derecede vazıh maltlmat gel· 
memiş olduğu için son vaziyetin tetlcikl· 
nj başka bir makaleye bırakıyoruz. Bu· 
nun gibi, başlı başına müstakil ft bey· 
nelmilel bir mıntaka ile koIDfU olın3k 

itibarile gayet nazik bir harb sahnesi o
lan Şanghay harekatını da ikinci maka· 
lemizle tetkik edeceğiz. V . .M. 

gönderdiler. Fakat, bunun kafi gelmiye- Pekin üzerine yürümeğe çalışan Çın 
cejini görünce bin beş yüz kişilik bir ordusu, takriben 100-120 bin kişi, Pao
kuvvet daha sevkettiler. Bunlar Çin kuv- tingfu etrafında tahaşşüd ederek yavaş 
vetlerinin pişdarlarile çarpışa çarpışa yavaş ilerlemeğe çalıştı. Tiençin üzeri
ilerledilerse de meşhur geçidlerin Çinli· ne yürüyen takriben 80-90 bin kişilik or
ler eline düşmesine mini olamadılar. Gc- du da Çungtang _ Maçhara • Tsınghay 
çidlerin önlerine geldikleri zaman bura. hattını tuttu. Bütün bu kuvvetler, Ja
sının 20,000 kişilik bir Çin ordusu tara- ponların çok zayıf olan kuvvetlerine ta
fından işga1 edilmiş bulunduğunu ve çin· arruz1ar yaptılar ve onıan gerı1etmeğe Kuyuda bir kadın cesedi bulındu 
lilere mütemadiyen takviye kuvvetleri muvaffak oldular. Bununla beraber, kuv- T h el k ur alın Bahçebaşı köyünden Zeke. 

Ankanı okuJI" • 
cularımızdaft lı -
met ıMUyor: 

- Aluvaffak o-

g me te olduğunu gördüler. Geçidlerin vetli bir teknigve, yu .. ksek •-"'~zata, ııkı · k H t b.. • .... ga• nya ızı ve asan karısı 20 yaşlarında 
---------------- a ıı menaati ile Seddi-Kebir karşısında bir disipline ve iyi bir kumanday:ı sahı·o F k atma öylerine on dakika mesafedeid 

Japonlar durdular. olan Japon ordusu, adedce çok azlıl'h ... a 
lacak mıyım? Yozgat elektriğe kaYUŞUJOr 

Aceleci ve telif- • 
çı olmağa pek 10 _ Yozgat (Hususı) - Yozeat yakın za 
zum yoktur. Daha manda elektriğe kavuşmuş olacaktır. 
sakin ve ağır bqlı direkler dikilmiş santral binası. inşa 
olmağa dikkat et- edilmiştir. Cumhuriyet bayramında 

mek lazımdır. elektrik merasimle şehre verilecektir. 

• Son Posta • nın edebi tefrikuı : 18 

Yazan: SELAMI iZZET 
- Acaba hissiyatımı anladı da, ba- türlü inanmak istemiyor. bunun doğru 

na varamıyacağmı söyledi mi> olabileceğini bir türlü havsalasına sığ-
- Hayır. dıramıyor gibiyd:.. Biran sami.ınt ol -
- Benden bir şey gizliyorsun Se - duğuma pişman oldum: keşki söyleme-

vim? Ne olur açık konuş, korkma, bana seydim .. ve birdenbire aklıma Mazlfun 
itimadın varsa her şeyi söyle, aramızda geldi. Eğer ona da doğruyu söylemiş 
kalır. olsaydım belki iyilik etmiş olacaktım 

Konuşacaklarımızın, söyliyeceğimin Mazliim bana mınnettar kalacaktı. o 
aramızda kalacağına şüphem yoktu. da, Berna gibi, Grinülün nişanlandığını 
zavalhda~ hakikatı saklamam da doğru birdenbire haber alacak, fakat Berna 
olmazdı. itiraf ettim: gibi derdini dökecek dost bulamıyacak-

- Gönül senin hissiyatını anlamadı, tı. 
aramızda sana dair de bir şey konuş - Evet, Ankaradayken Mazluma söy
madık. Sen Gönül ile konuştuğunuz za- lemeliydim. Darbeyı hafifletmi~ olacak
man o nişanlanmıştı. Gönül çoktan ni- tım, ondan sonra da yarayı saracaktım, 
şanlı.·· zamanla iyileşecekti. 

Neden çoktan dediğımi bilmiyorum, Berna inler gibi: 
ama bana çoktan demem daha iyi gel- - Sevim bana hayatta bildiğim dar-
di. Berna, ablamın hüsnü niyetme belerin en şiddetlisıni, duyduğum acı. 
şüphe edemezdi. Eğer Gönül kendisile ların en acısını vurup çektirdin ... 
konuştuktan sonra nişanlandığını du - Göğüs geçirdim: 
yarsa, ablamın kendisine karşı takın • Darıldın mı Berna: 
dığı tavrı garip bulmaması imkansızdı.. - DarıJabllir mıyim?. Darılırsam 

Ah Gönül! .. B•ı çocuğa yaptığı fena- haksızlık etmiş olurum ... Doğruyu söy
lığı tasavvur edemez; şu veya bu hissin lediğine iyi ettin ... Bu hastai•ğımı da 
tesiri altında kalarak ona ümit vermek- tedaviye çalışacağım ... Ben kötü kader-
le sahiden cinayet işledı. le mücadeleye alıştım ... 

Berna susmuştu. Sararmış, sanki ol- - Ha şöyle Berna, kendine ııel. ken· 
duğu yere yıkıimıştı. Söylediğime bir dini _k>pla 

C apu Yeniköyde bir kuyuda ölü olarak bu -
enuptan Pekin ve Tiençin üzerine ragymen, mütemadiyen oelmekte olan 1 

·ı l kt 1 • unrnuştur. Fatma sekiz ay evvel gelin 
ı er eme e o an Çin esas orduları kar- kuvvetlerinin harb sahnesine muvasafa-

d da J olmuştur. Kulağı tozuna bır demir par· 
şısın a aponlar ayni vaziyette bulu- tına kadar Pekin ve Tiençini ellerinde 

l d B çasile vurulmak suretile öldürüldüg· ü 
nuyor ar ı. u orduların kuvvetleri tutmaya muvaffak olmnızlardır. 
ı o -s- tahmin edilmektedir. 
5 ,000-200,000 derecesinde olduğu anla- Ağustosun yı·rmisinden itibaren kuv-
l d Vaziyet derhal Tokat C. M. müddei· 

şı ıyor u. Japonların Mançuri ve Kore- vetlenmeğe başlıyan Japonlar, 23 ağus-
d r d"kl . , umumiliğine Qj.ldirılmiş, tahkikata gi • 
en ge ır ı en azamı 50-60 bin kişilik bir tosta kec:if kollarile taarruzlara başladı- · ·ım· · 

'S nşı ıştır. 

- Elimden başka ne gelir ki. yatarmış H be kla ilin k · · ·· 
Bir müddet sustuk. Tekrar ikımiz de ç· d .İm em n aş sev e ı- Bakı Sozer davayı kazandı, müdafaa-

a ni e . d.. .. .. ın ~ara ı amışım. · · sın dan sonra mahkeme lehine karar 
Y § yı uşunuyornıuşuz. Berna ba- Bıraz sonra Berna gitti Yüzü gözü verdL E t · ·· ·· d · 

şını kaldırdı· · r esı gunu e gazeteler nışaru 
M 

• · . . berbat bir haldeydi. Esasen soluk olan ilan ettiler. 
- azlumla mı evlen•yor) dedi. benzinde bir katre kan kalmamı tı .. . . 
- Neden aklına Mazlfun geldi> Teyzem: ş · Hergun tebrıke gelıyorlar, kart, mek-
- Onun da Gönülü senelerdenberi _ A b h ta ? eli tup, telgraf yolluyorlar. Kardeşimin bu 
d . _. . ca a gene as mı ye sor- kadar çok a k d ld ~ tah · sev ıgını biliyorum da onun için. du. . r a aşı o ugunumm et-

Ha B d · ·b· ·· B mıyordum. - yır erna, o a senın gı ı yure- en usulca: 
Gönülün ğini tedavi edecek. _ Belki hastadır, ısrar etmiyelim, • memnuniyetten kulakları 

- Ya Gönül kime varıyor? gitsin, dedim. agzına varıyor, nişanlıltk hali de çok 
- Baki Süzere: Bernayı kapıya kadar geçirdim, ha- yak.ıştı. ~a~a karşı da art~k fevkalade 
İçini çekti, başını önüne eğdi: raretten yanan iki elini sıktım. nazık, muşf ık ... O kadar ki, evlenip gi-
- Mes'ut olsun! dedi. Berna gittikten bir çeyrek sonra ka· deceğine, ondan ayrılacağıma üzillü • 
Kirpiklerinin uçlarınd:ı yaşlar pırıl- pı şiddetli şiddetli çalındı, koridorda yorum. Ancak me:;'u! diye seviniyo • 

dadı. Yüreğindeki azab.:lh yüreğimde şen, kıvrak, tannan bir kahakaha çın- ru.m. Ben de ona can ve gönülden ıaa-
duyuyorum, omuzunu okşadım: ladL Rüzgar gibi odaya Gönül girdi. detler dileyorum. 

- Metin ol Berna ... , Ben senin can- Gene bütün güzelliği, bütün letafeti Düğün teşrinievvel başlangıçlannda 
dan arkadaşınım, bunu da unutma, sık ile göz kamaştırıyordu. Dünya umurun- yapılacak. Düğünden sonra da Sözer 
sık gel, dertleş... Konuş ... Teselli bu- da değildi... Mühim bir hadise gibi, ter- lerle beraber bir yere gideceğiz ... Daha 
tursun belki... zisile nasıl münakaşa ettiğini ve müna- neresi olduğu kararlaştmlmadL Teyzem 
-Teşekkür ederim Sevim teselli bu. kaşada nasıl haklı çıktığını anlattı.Tu- de henüz ne yapac:ığ·n1 bilmiyor ... Her

lacağıma eminim... Bugünİerde beni valetinin bir yerine pliler yapmışlar, halde bizim gideceğimiz yere gelmiye -
yalnız bırakmazsan minnettar kalırım. halbuki o orasının düz olmasını istiyor- cek gibi geliyor bana. Gönülün nişan .. 
Yapayalnızlığa tahammül 8demiyece • muş, o i~at etmiş, terzi inat etmiş, niha- !anmasına lakayit kaldı. Halbuki onun 
ğimden korkuyorum. Beni teselli eder- yet terzı ablamahak verecek plileri kal- çok sevinmesi, çok eğlenmesi, net'elen
sen, bu acıya alıştırmış olursun Sevim. dırmış. · · mesi, gülmesi lazımdı. Bu tezahürat1.n 

- İstediğin zaman kalk gel Be n Benim gözlerimin önünde, iki narin birine şahit olmadlk bir iki kelime ile: 
Gönül hiç evde oturmuyor. Ben bir r b=~ ~~hif ~muz titre?:'o:, kaldırımlarda .~ç.~n • Allah hayırlı t3t~in, bahtiyar olu • 
hane bulur onunla gitmem, evde kalı - ı~ı~ aglıyarak yuruyen Bernayı gorur nuz• dedi, o kadar. 

·k· · b" 1 f h .. gıbı oluyorum .. 
rım, ı ımız ır o ur, ena atıraları ol- G .... 1 d . 1 d t 

1
.h

1
. h Acaba neden? Oğlunun Gönül ile 

dürmegw e çalı n onu e, nışan •sı a a ı ı ma • 1 k 
şı z. lılklar· sank· hAdisat h .. km d. 1 ev enme arzusunda olduğunu biliyor 

O 1 "lkt" b , 1 a . a u e ıyor ar d .. G"" ·· 1·· M lA dan -
muz arını sı ı ve aşına hafifçe ve her şeyi istediklerı gibi cere an edi- muy Ur onu un az um yuz çe-

vurdu· y · · ·· · d ·· -ıd · ·· · yor; kaderin dizginler!n.i. ellerine almış- vırmesı uzerıne o a gonu en mı yuı 
- Gönülün yerine seni neden sevme- lar, onlar kadere ram olacaklarına ka- çevirdi? 

dlın Sevim? der onlara boyun eğiyor. Bence böyledir. Herhalde ana o 
İşitmemezlikten geldim. Duysaydım Nişanın bozulmasına ramak kalmıştı aralarında konusmuslardır. 

ne diyebilirdim? Her yürekte bir aslan ama, gene kolayca düzeldi. Arkala .. 



SON POB!'A 

Son Postanın tefrikası : as 

De"nitlerin Makyaveli 

Kaptan Bum Bum 
Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Üsera kampına girdiğim gün 300 esir beni sürekli 
bravvolarla karşıladılar. Çünkü içlerinden 
hemen hepsi beni tanıyordu 

alkış ar ve 

cSingapur> limanı Çin kay1kları , Ak· 
sayışark usulü mavunaları He sankı dün
ya bir harbin kavurucu ateşlerı ile ala
kadar değilmiş gibı mutad ticaret ha
yatını yaşıyordu. 

İngilizler bizi karaya çıkarır çıkarmaz 
otomobillere bindirdılcr ve adanın orta-
' sında bulunan üsera kamplarına sevket-

tiler. 
Tangling kışlaları denilen kamp takri

ben 60 hektarlık yeri ihtiva eder ve te
nis kortları ile nebatat bahçesi civarın· 
da bulunuyordu. cTenis> kortları bize 
Yakın bulunmakla beraber tabii bu eğ
lence yerlerinden istifade edemiyorduk. 
Hayır ne gezer? •. Etrafımız dikenE tel

lerle çevrili olduktan başka her altmış 
rnetrede bir nöbetçi kulübesi vardı ve 
bu kulübenin içinde de yerli bir aske::.
nöbet bekliyordu. Nöbetçi kulübelerinin 
etrafı da elektrik cereyanı geçen dikenli 
tellerle çevrilmiş olduktan başka bütün 
kampın etrafı çukurlarla tahtı muhafaza
Ya alınmıştı. 

Dikenli telleri aşıp geçecek derecede 
gözü pek olan esirler bu çukurlara dü
şerek yakayı e?e vereceklerdi. Malezya
lılar kaplan avlamak için böyl~ çukurlar 
kazarlar. İşte i'ngilizler de kaçıp kurtul
rnak istiyen esirlerin hürriyete kavuş

rnalarına mani olmak için böyle kaplan 
tuzağı gibi tuzaklar vücuda getirmiş
lerdi . 

Biz kampa gelince kamptaki esir mik
darı (300) ü geçti. Bu mikdardan (250) si 
~ivil esirlerdi ki bunlardan pek çoğunu 
ış adamları, tüccal<'lar ve seyyahlar teşkil 
ediyordu. Esirlerin oturdukları kulübıı
ler birbirine müvazi sıralar halinde uza
llıyor -ve aralarındaki mesafeler çimen
ler ve palmiyelerle süslenmis buluııu-
Yordu. -

Huliısa cenub denizlerine mahsus bir 
RÜzellik içinde üsera kampı oldukça şık 
bir yerdi. Yalnız iklim berbaddı. Yumn
§ak ve sinirlendirici olan bu iklim esir
lerden bir çoğunu hasta düşürmüştii. 

Üsera kampına muvasalatım sürekli 
alkışlar, ardı arkası kesilmiyen bravoJar
la karşılandı. Çünkü (300) esirin yarı
~ından f~zlasmı şahsan tanıytırdum. Bun-
ardan bır çoğu senelerce taşıdığını yol
cularım, bir kısmı da Çin sahillerinde 
devam cttığim klüplerin, birahaneler'n, 
gazinoların müdavimi olan tanışıklarım, 
ahbablarımdı. 
Aramızda bir mikdar berriy.? zabiti de 

~ulunmakla beraber kampta den;z zabi
tı olarak bir tek ben vardım. 

İngilizler kampta naçiz şahsım kın ü,. 
Odalı bir bina hazırlamışlardı. B~nda~ 
?1aada esirler sabah akşam yoklamala
tına tabi tutuldukları halde. ben bu mec
buriyetten istisna edilmış· tim. Sonra bü
t'" ~n esirler geceleyin saat onda ışıklarmı 
So d"" k n urme mecburiyetinde bulunurken 
hen gecenin istediğim saatine kad'ar lam
bamı söndürmiyebilirdim. 

.. «Singapur adasına gelişimizin ikinci 
gunü, adanın askeri kumandanının 
kampa gelerek cEmdcn» esirlerini zi
~aret edeceği bize resmen bildirildi. 

en de cEmden-. mürettebatını topla
d~m, kendilerini en yeni üniformalarını 
gıymelerini söyledim ve: 

Ziyaret günü efraclımı bir sırava 
dizmiş ve geçit resmine hazırlar gf bi 
Onları süslemiştim. 

General göründüğü zaman kendisine: 
- Emden mürettebatı teftısc haz·r

dır, generalim!.. diyerek İngili; kuman
danını selamladım. Küçük bir rasime
d?n sonr~ general yanıma geldi ve be
tıımıe görüştü. Kendisi nazik, mnltef ıt 
\1e babacan bir adam görünmekle be-
2'aber hal ve tavrı, zihniyet. itibarile 
kelimenin bütün man;ı~c;ile bir İngilizdi. 
~.Yrılacağı zaman bana döndü ve son 
SozJeri şu oldu: 

_ - Sizin ve efradınızm iyi davranaca
~ınızı ve kamp nızamlarına harfiyen 
li~yet edeceğinizi ümit etmek isterim. 
Sıze cEmden:. mürettebatına karşı de-

2'!n bir hayranlık ve saygı hissediyoruz. 
«Taugling:. üsera kampını bir Hintli 

•layı, beşinci piyade alayı, muhafaza 

ediyordu ve bu alayın efradı İngiliz dı. Bu bando ak~aın oldukça çalmıya 
zabitlerinin kwnandası a.ı.tında buıu -1 başlar konserler vem di hatta bir hayli 
n~n cPencap»~ı müsi~1manlardan .. ~e 1 defa la~ mahut c Laute~bah » marşını 
Sıkhlerden murekkcptı. Alayın kuç:ık ı 1 k . n b · d ··t ı ·~ t 

b 'tl · d ·ı · .. 1 h'. b"J"-·· lça ma suıe ı e cnı e mu eıassı:s e -za ı erın en ı nsı : e sı nıye o ugu . 
efradı da İngilizlerden seçilmişti. Kamp tı. 
kumandanı binbaşı cKarton» çok nazık, (Arkası var) 

çok kibar bir centilmendi. Bu zatı yal- ................................ -w .. •••·········-·-········ .. 

nız Hmtli a~erler değil, bilncfs esirler 
bile pek seviyorıar ve sayıyorlardı. 

Bize bilhassa çok iyi muamele edi -
yordu. Bu hüsnü muamelede cjdden bir 
melek olan eşinin de belki büyük bir 
tesiri vaı:dı. 

Kamptan bir kaç yüz metre mesa
fede bulunan klübelerde cMontkalm• 
isimli Fransız kruvazörünün rnüıette
batı da oturuyordu. İpek sakallı Hint
Jiler de Fransızların uzağında değ!ldi
ler. Biraz sonra farkına vardık ki Hint
liler ve Fransızhr birbirlerinin jözle
rini çıkaracak kadar birbirine dttşman 
idiler ve daimi bir münazca içinde ya
şıyorlardı. Şayet Fransızlar bir müd -
det daha kalmış olsalard. muhakkak ki 
Hintlilerle aralarında bir çarpışma ola
cak Vli? kan dökülecekti Bereketv~rsin 
ki müvasalatımızdan biraz sonra çekilip 
gittiler: 

Lakin bu Hintli - Fransız mücadelesı 
biz Almanları bir hayli eğicndirdi; va
kit geçirmemize scbeb oldu: Kampta 
güzel bir bando mü~zik:ı takımımız var-

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

!1~açların 

Hıfzıssıhhası 
-4-

Salı 

(*) 

Saçların dökülmeşi muhtelif bir çok 
sebeblerden ileri gelir. Başlıca seheblerl 
bir ent.an geçlrınciC tmeseHı tifo veynh~t 
paratifo ve bu gibi mühinı hastalıklar ) 
saçlarda mantar hasıl olmak, dahili bün
yevi hastalıklar, kan hastalıkları ve en 
mühimi de (Sebore) denilen saç h~ta
lıklarıdır. 

Burada umumi olarak saç hıfzıssıhha -
sına dikkat etmelt ve lüzumunda bir mü
tehassısın fikrini almak lazımdır. S::.ıç 
ya~lı veya kuru olduğun:ı göre yapılacak 
tedbirler de ona &öre değişir. 

( • > Hu notlan kesip ıra.ltlayınu, yala•• 
bir albüme yapışt&n'P lr.ell.elr.ıriy•a 7apıa11. 
Sıkıntı zamanınızda bu notlar tılr doktor 
ılbl imdadınıza yet1'eblllr. 

• ' ' ' ~ ~ r .. ~ 

Niçin her yemekten sonra Radvolin? 
Çünkü miitemadiyen ve muntazaman temizlen

miyen dişler çürümeğe mahkfımd \lr. 

Dişler mikropların ve hastalıkların 

vücude ilk hücum hattıdır. Bizzat 
ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da 

dişleri aşındırır, çürütür. 
Çürük dişlerin, diş etlerindeki il

tihabların çıkardığı irinlerle ve mü
teaffin havaların ise, mide kanserinin 

de dahil olduğıı birçok hastahklara 
yol açtığı sabit olmuştur. 

Bu sebeblerle medeni cemiyet için-

de yaşıyan herkes çocukluğundan 

itibaren dişlerine azami itina göster-

meğe ve hergün en az 3 defa diş ma
cunile fırçalamağa mecburdur. 

1 

RADYOLi 
Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf ve en 

ucuz diş macunudur. 

Say fa ı:s 

Posta,, nın Hikô.gelerl 

Çiftlik sahibi ile kahyası 
Yazan: Yaroslcv H~ek 

Ç~ftlik sahibi Passer ile kahyası Ni -
kels fevkalade dosttular, adeta can ciğer
diler. İki dost her Allahın günü cTisk> 
birahanesine? giderler, ve iyice kafayı 

çekerlerdi. Bütün köy halkı bunların a
rasındaki AJCı dostluğu bilirdi. Köydeki 
bütün olan biten işler, şeytanlıklar hep 
bunların başı altından çıkardı. Kahya 
çiftlik sahibini sevdiği gibi, çiftlik sahi
bi de kahyayı severdi. Fakat bütün bu 
karşılıklı sevgiye rağmen, fıazan arala • 
nndan kara kedi geçtiği de olurdu. 

İki ahbap cTisk> birahanesine oturup 
biraz kafayı çektikten sonra derhal şu
na buna yapılacak muzipliğin planlarını 
çizmeğe koyulurlardı. 

Kahya ile çiftlik sahibinin bu dostlu -
ğu, bu karşılıklı içişleri köy halkının da 
dikkatini çekerdi. Onlardan bahsederler
ken köy halkı şöyle derdi: 

- Dün ak§am gene çiftltk sahibi ilt? 
kahyası beraberdiler. Çiftlik sahibı ça-

l 
kır keyifti, kahya ise bulut gibi sarhoş
tu. 

Hakikatte ise gerek çiftlik sahibi, ge
rek kahya ayni derecede iı;miştiler. Al

i kolün, her ikisinin dimağında yaptığı 

' tesir de ayni idi. Fakat buna rağmen köy 
halkı anlaşılmaz bir ısrarla: 

- Kahya Nikels it gibi sarhoştu. Hal
buki çiftlik sambi Passer ise biraz çakır 
keyifti. 

Demekten büyük bir zevk aıırlardı. 

Kahya Nikels kendisi ile efendisine 
karşı yapılan bu farklı muameleden fena 
halde sinirlenirdi. Hatta bundan ötürü 
mümkün mertebe az içmeğe karar ver -
mişti. Mesela çiftlik sahibi Passer üç 
düble bira içerse kahya bir dübJe ile ik
tifa etmeğe başladı. Ve yahut çiftlik sa
hibi bütün bir yirmi dört saat içinde o -
tuz düble bira içti ise kahya Nikels an
cak on düble içmiş bulunurdu. Kahya 
yavaş yavaş efendisinin yaptığı muzip
liklere de iştirak etmemeğe başlad2. Çift
lik sahibinin, sarnQşluk esnasında, sa • 
ğa sola küfürler savurmasına, bağıra ba
ğıra konuşmasına, kahkaha ile gülme -
sine karşılık kahya inamlmıyacak dere -
cede ağır ve temkinli hareliet etmeğe 

başladı. Hatta bir defasında çiftlik sahi
bi Passer, birahane sahibi Tisk'e ağız do
lusu küfrettiği halde kahya itidalini mu
hafaza etmiş, bu kavgaya hiç karışma • 
mıştı. Fakat sabahleyin vak'a kendısine 
sorulduğu zaman Tisk şöyle cevap ver
mişti: 

- Ha, dün akşamki vak'a mı? Mal~m 
keyfiyet: Kahya Nikels domuz gibi sar
hoştu, çiftlik sahibi Passer ise biraz ça
kır keyifti. 

Kahya Nikels bütün bunların, kendisi 
ile çiftlik sahibi Passer arasındaki sosyal 
farklardan ileri geldiğini anlıyor, ken -
disinin çiftlik sahibi le hiç bir zaman bir 
tutulamıyacağını gayet iyi taK'dir edi -
yordu. Hiç olmazsa bir defa olsun: cHa, 
dün akşam mı kahya biraz çakır keyifti, 
çütlik sahibi ise domuz gibi sarhoştu!> 
denmesini ne· kadar arzuluyordu. Fakat 
maalesef kahyanın arzusu hiç yerine gel
medi. 

Köyde çütlik sahibine beslenilen hür
metten ötürü gene, kahya He efendisin
den, eski minval üzere bahsediyorlardı. 
Nikels artık çok az içmekti? idi, fakat 
çiftliğe her dönüşte efendisinin şu alaycı 
sözlcrilc karşılaşırdı: 

- Görüyorsun ya, ben gene çakır keyi
fim ..• 

'Rusçadan çeviren: H. Alaz. 

Kahya Nikels az içmenin de netıceyi 
değiştirmediğini, ne kadar az içerse 1ç • 
sin herkesin gözünde cdomuz gibi sar • 
hoş• olduğunu efendisinin ise ne kadar 
çok içerse içsin gene cçakır keyif:. sayı
lacağını pekala biliyordu. 

Meyhaneden çıkıp ta çiftliğe döner -
lerken çiftlik sahibinin ayakları daima 
birbirine dolaşır, kösteltlenirdi; Lu ayak
lar kahyanın yardımından medet umma
dıkça doğru dürüst gidemezlerdi. Kahya 
Nikels ise yalnız dimdik ytirtimek şöyl~ 
dursun efendisinin asırlığını da omuzu -
na yükleniyordu. Fafat, gel g~lelim, çift
lik sahibi cçakır keyifti> zavaliı Nikels 
ise gene cdomuz gibi sarhoştu.-

Bir gün çütlik sahibi ile kahyu ad ım
akıllı kafayı çektiler. Kahya, ne ) .1psr.., 
nasıl hareket etse köy .halkının ~e:.ı:.? b~!

diğini okuyacaklarını biliyordu. Bu·.un 
:için şuurlu olarak, adamakıllı içm ·kte 
hiç bir mahzur görmedi. Çiftlik sahibi i!>e 
esasen içmemek için ne bir mani ,,. ne 
de bir sebep görmüyor.du. Binaenaleyh 
bugün de her günkü yaptığını yap •ış 
demekti. 

İki sarhoş meyhaneden çılrtıktan sonra 
köy sokaklarında dolaşmağa koyu1dul:ır. 

Sokakta tanımadıkları bir üniforma'ı a
damı yakaladıkları gibi göle attılar. Bu 
iş onların hemen hemen her gün tekrar
ladıkları şakalardan biri ;di. Kfıhyanm, 
jandarma çavuşuna her gün bira ve si -
gara ikra!11 etmesi bundan öti.ırii degil 
mi idi? 

Maamafih çekirge bir sıçr~a, iki sıçrar, 
nihayet üçüncüsünde yakayı ele vcrır. 

Nitekim bunların başına da ayni akibet 
geldi. Bir gün kaza jandarma zabiti kö
yü teftişe gelmişti. Zabit bilhassa içki 
düşmanı idi. İ~enleri, hele bunların sar
hoşça şakalarını hiç sevmezdi. Kahya ile 
çiftlik sahibini her günkü şalr,,alarınCi 0'1 

biri üzerinde yakaladı. O :zamanlar l)ra-
• da cari olan ceza kanunu:ıun 81 inci 

maddesine dayanarak bunların her ikisi
ni de k.aza mahkemesine verdi. 

Bir iki gün sonra bunların ikisi de 
mahkemede sorguya çekildi. Gerek kah
ya, gerekse çiftlik sahibi kao:ıhati içkiye 
yüklemeğe çalıştılar. Bunu .isba~ için d~ 
birahane sahibiııi, içki esnasında mey -
hanede bulunan ü.ç köylüyü, bunların 

ahvalini gayet iyi bilmesi hasebile köy 
bekçisini şahit olarak gösterdiler ve 
vak'anın cereyanı günü otuzar düble bir:ı 
içtiklerini iddia ettiler. 

İlk dinlenen ~hit birahane sahibi Tisk 
idi. Mahkeme reisi ona sordu: 

- Söyle bakalım, kahya Nikels bira -
haneden çıkarken ne vaziyette idi? 

- Hiç korkmadan diyebilirim ki, ha -
kim efendi, kahya Nikels fitil gib. sar • 
hoştu. 

- Peki, çiftlik sahibi Passer ne vazi
yette idi? 

Tisk saygı ile çiftlik sahibinden yana 
baktı: 

- Çiftlik sahibi hazretleri bu defa 
biraz çakır keyiftıüer. 

Tabii bütün bımlar zapta geçiyordu. 
Sonra, sıra ile diğer şahitler dinlenil· 

di. Bunların hepsi de aşağı yukarı ayni 
ifadeyi verdiler: 

- Kahya Nikels domuz gibi sarhoş -
tu, çiftlik sahibi hafif tertip çakU' keyifti. 

Mahkeme için mesele apaydındı. Karar 
vermek güç olmadı: 

Çiftlik sahibi ancak cçakır keyif:11 de
(LUtfen ıayfayı çeviriniz) 
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14 Sayfa 

iş Bankasına Memur 
Alınacaktır _ 

Türkiye 1§ Bankasından: 
Bankamızın Merkez ve Şubelerinde çalışbrılmak 

lzere yüksek mektep Lise mezunlarından müsabaka 
De memur abnacakbr. 

Bu imtihanda kazananlar arasında, yüksek tahsil 
görmüş olanlar ve yabancı lisanları iyi bilenler tercih 
olunacakbr. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakiyet ve 
tahsil derecelerine göre ( 70) ila ( 100) lira arasında 
aylık verilecektir. Yüksek tahsil görmüş olup ta çok 
iyi derecede muvaffak olanlara daha yüksek vazife 
ve aylık verilecektir. 

Yazı ile imtihan 11 - Ey~ul • 1937 Cumartesi günü 
saat on dörtte Ankara, lstanbul ve lzmir şubelerimizde 
yapı acakbr. En son yazılma tarihı 9 - Eylfıl - 1937 
Perşenbe günüdür. lst~kli olanlar, girme ve imtihan 
ıartlarına ait izahnameyi Bankamızın Ankara, İstanbul 
ve lzmirdeki şubelerinden alabilirler. Başka yerlerde 
bulunanlar, bu izahnsmeyi tahriren de talep edebilirler. 

Nafia Vekaletinden : 
Baladiz - Burdur hattı ihtiyacı için muhammen bedeli mecmuu 37000 !Ira

dan ibaret olan cem'an 30000 metre mikap balast kapalı zarf usulü ile eksilt· 
meye konulmuştur. 

1. - A - Bu ""balastlann muhammen bedeli 13500 liradan ibaret 10000 metre 
mikabı Bozanönü istasyonu clvanndaki taş ocağından B - Muhammen bedeli 
12500 liradan ibaret olan 10000 metre mikabı Karakuyu istasyonu cıvarındaki 
taş ocağından C - Muhammen bedeli 11000 liradan ibaret olan diğer 10000 met
re mikabmdan 5000 metre mikabı Baladiz - Burdur hattının tarafeyninden 
toplama ve 5000 metre mikabı da C>C:Ak balastı olarak verilecektir. 

2. - Eksiltme 9/9/1937 tarihinde saat on beşte vekaletimiz Demiryollar inş:ıat 

dairesindeki münakasa komisyonu oda sında yapılacaktır. 
3. - Muvakkat teminat 2775 liradır. 

4. - Münakas.a şartnamesi, mukavc!e projesi ve diğer münakasa evrakı 185 
kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

l5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve iha

le kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 1937 sene
s!_ne aid olmak üzere veklletimizden verilmiş müteahhitlik vesikasını ve fiat 
teklif mi havi zarflarını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 9/9/ 

1937 tarihinde saat on dörde kadar inşa at arttırma. eksiltme ve ihale komisyo-
numı makbuz mukabilinde vermelerı lazımdır. (2916) (5500) --f !:. tanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : 

l - Mektebe·girmek için orta mektep mezunu olmak, 19 yaşından fazla olma~ 
mak, arazi sahibi ve ziraat işlerinde çalışabilecek kabiliyette olmak; 

2 -- Yukarıdaki şartları haız olanların istidalarile birlikte mektep phadetna-
mesi, nüfus cüzdanı, çüçi vesikası, hüsnühal mazbatası, sıhhat raporu, aşı 

ve üç vesika fotoğrafını mektep müdür! üğüne göndermeleri; 
3 Kayıt müddeti 14 eylltl 1937 de bitecektir. Bu tarihten sonra gelen ev-

rak bbul edilmez ve noksan c:vrakb müracaatlar sayılmaz; 
4 - Mektebe kabul seçimi, müracaat edenler arasından şahadetna~ derece-

sine ve arazi miktarına göre yapılacaktır. (5646) - ----- -··----------------~-----

l __ I_n_h_is_ar_I_ar_U_. _M_ü_d_ü_rl_ü_ğ_ün_d_e_n_:_I 
Cibali Kutu Fabrikasın1a gerek halenmevcut ve gerekse Mayıs P38 gayesine 

kad:ır toplanacağı tahmin olunan 30-40 bin kilo balya kapaklan 3/9/937 tarihi
ne ra•slıyan Cuma günü saat 10 da :>azarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olu
nan gün ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c5413, 

---·--------·- ---

1 Askeri Fabrikalar ilanları 1 
Kırıkkale Kuvvet Santralı jçin iyi bir kaynakçıya ihtiyaç vardır. Yol mas

raflan kendisine aid olmak üzere talip olanların imtihanları yapılmak üzere 
mezkUr Santral Müdürlüğüne müracaat ian lüzumu ilan olunur. c5642> 
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Zal ipin nihayetine geiince derhal yere atlamak istedi, 
başını gayri ihtiyari uçuruma çevirdi ve aşağısını fakat 

A zifiri bir karanlık içinde buldu 
Zal.. her zaman kendisine hizmet e -

d_~n, h.er istediğmi getiren gardiyanın ı 
soylediklerinden şüphelenmedı. Onun 
para hırsile kendisine yardım etmek is. 
tediğine inandı. 

Zal ile gardiyan uzun bir müzakere
ye gi:.iştiler .. ~"i.~a~. tertibatının bütün J 
teferruatını goruştuler. Delikanlı, gr
?ı!ana para verdi. O, ertesi günü gidip 
ıkı at satın alacak ... Onları Zalin bil -
diği bir yer olan cGü! Vadisi» nin ya -
n~d~ki korulukta bağlıyacaktı. Bu iş! 
gordukten sonra kuleye gelecek .. Zale 
ıpi getirecekti. Sonra gece yarısı kule
den sıvışacak.. Onu koruda bekliye -
cekti. 

zaı, gardiyanla kararlaştırdığı firar 
tertibatından çok memnun oldu. Yalnız 
kaçacağına değil, sevgilı Rudabcsine 
kavuşmak çarelerini de bulacağına se -
vindi. ?e~eyi, çok rahat bir uyku için
d~ geçırdı. Sabah uyandığ: zaman jçi
n~w:erahla dolu buldu. Gardiyan gel • 
dıgı. z~m~n o, sabah yemeğini yemiş .. 
ke2:fJ~_bır şarkı mı:!~da?ıyordu. 1 beraber delikanlı gardıyanın yüzünde rap diye atlıyabilirdi. Bu mesafe iki, 

ar ıyan .. getı:dıgı yıyecekleri bı - gördüğü tebessümden ferahladı. J üç hatta beş metre olsa gene kendini 

Arakktı. Atklardı temk.ıılı etmiye gicicccğini.. I Gardiyan .. bol elbisesinin altında bir ko'yuvermekten korkmazdı. Böyle bit 
şama -a ar ·u ede b 1 -.. r k d d u unmıyacagım ip kangalı çıkardı. İpi yere koyduktan firar hadisesinde bu kadar zorluğun ne 

soy ıyere 0 a an çıkarken: 1 sonra kandilin yanına oturdu. Atları ehemmiyeti olabilirdi.? 
Mu~~fızları~ şüphelerini uyandırma satın almak için ne kadar müşkUlit 

m~k ıçın bugun oda kapısını kapiya _ ı çektig~ ini.. onlan, koruda kimsenin gö- zaı, gardiyanın yüzüne büyük bir 
cag minnettarlıkla bakarak Nimruza git • 

~md.. remiyeceği bir yere bağladığını .. bu işi tikleri zaman ona ne kıymetli müka .. 
~ 1• . güç halle bitirebildiği için kaleye geç 

+· Zal, gardıyanın bu ?ikkatli hareke- döndüğünü .. odasına uğrayıp ipi alıp fatlar vereceğini.. onu eşraf arasına so-
.ınden memnun oldu. Içinde bir sabır- getirdiğini anlatt?. kacağını anlattıktan sonra kuşağı ara-
sızl~k ':a~dı: ama ~on günü nası~ olsa Zal, onu büyük bir memnuniyetle sından altın çıkını ile mücevherat ke
g~çıre~ılırdı. Gardıyan gittikten sonra dinledi. Sonra ipi alarak bir yerinde bir sesini çıkardı. VerdL 
hır muddet Y=~~k .~·~!nne.kl~ uğraştı. ,sakatlığı olup olmadığın: anlamak için Gardiyan.. altınlarla mücevheratı 
Kuş.luk yemegını buyuk bır ıştiha ile dikkatle muayene etti. Ip sapasağlam- büyük bir hırsla kaparak koynuna sok
yedı. Akş~ma kadar geçen vakt ini de dı. İpin uzunluğu da göz dolduruyordu. tu. Sevincinden söz söyliyecek halde 
od~~~ gezınerek ne suretle firar ede- _Bu ipin uçurumun dibine üç met- değildi İstediği olduğu için orada, Zi• 
ce~mı .. ~emleketine gittikten sonra reye kadar uzanacağmöan emin misin? lın yanında daha fazla durmayı lüzurn
Rudabeyı nasıl e.ıe ge~~receğini düşün- Kabil ise bir parça ip bulsan da o eksi- suz buldu. Onun şimdi başka mühiı1l 
mekle.. arasıra, ıneccgı uçuruma gö1 v · d t ı k. 

d . gı e amam asa bir işi vardı: Odasına kapanmak .. altın-
gez ırmekle .. ona hiirriyet vadeden u- D d. 
f ki b e ı. lan, mücevherleri önüne dökmek.. on· 
u ara akmakla geçirdi · · · t · Gardiyan bın dereden su getırdı. P ları doya doya seyretmek. sonra ya -
Ortalık kararmıya başladığı zaman aramanın büyük şüpheleri davet ede- k' 1 1 w k b d ı 

Zalın sabırsızlığı son haddine varmış- ceğini anlattı. Zal, gardiyanın bu kadar rın ı_ yo c~ ~gunu... asa asın a n~sı 
tı. Ba~~? _gardiyanın atları temin edip ihtiyatla hareket etmesine hak verdi. z:.n~ın ve ıtıbarlı hır adam olacagını 
etmedıgm.ı.. temin :de~ncd!ğı takdirde Üç metrelik noksan bir şey değil.. boyu I duşunmeye can atıyordu. 
bu gece fırar etmenın ımkanı olaınıya- iki metreye yakındı. Bir metrelik yere (Arkası var) 
cağını düşünüyor .. derin hır inkisar du
yuyordu. Hele, gardiyanın bu tehlikeli 
işden cayması hatırına geldikçe içi sız
lardı. Gezinirken lcendı kendine: 

Ermenek icra memurlufundan: 

% 5 faiz ve masra!laı-J~ birlikte Ermenek 
inhisarlar idaresine (300> llra borçlu Erme

- Bu adam para için de olsa beni ha- neğin Yukarı İzvid köyünden olup h!ılen l
pisten kurtarırsa ke:ıdin. ihya olmuş knmetglhı meçhul kal:ıuş olan _M~tekalt oi
bilsin. Ona öyle şevier verecegw · . . lu Mustafa Tahlrln Alaklllu koyunün Sakız 
.. .. .. · ım, 1tı.. yeri mevldlnde haczolunan 11/1/937 tarjh ve 
omrunun sonuna kadar bana. dua etsin. 5 tapu numaraslle namına müseccel şarkan * yol, §lmalen ve garoen vakıf tarla cenube:ı 

Abid hoca ve Esmehan tarlalarlle mahdut 
Gardiyan .. söylediği gib: o gün kale- "e mesahai sathiJesi 1500 metreden ibaret 

de değ~ldi. Zaldan ayrıldıktan sonra ve (100) lira muhammen kıymetll bir sulu 
' -kapının anahtarhrını muhafızlarının tarla ile: Gene aynl koyün ayni mevkilnde 

kumandanına teslim etti. Dogvrura d _ mııhcuz ve 11/1/937 tarih v~ fi No. ll_e borçlu 
• • • • A e adına müseccel şarken Koruk o~lu Ibrıı.him 

rebeyının yanına gıtt!. Zalla kararlaş- şlmnlen Abid hoca -1c Esmahan tarlası, gar-' 

tırdığı firar tertibatını anlattı. Derebevj ben Hacı Mustafa tarlası, cenuben su arıkıy
çok memnun oldu. Ona, ip satın alm~k le mahdut ve mesahai sathtyesi (1500) met
için para verdi. Bu paraya bir miktar reden ibaret ve (100) llra muhammen kıy -
da bahşiş ilave eltL metli blr sulu tarlasının tamamı açık arttır. 

maya konmuş ve şartnamesi de 2518/937 d~n 

I*_. 3 Eylül Cuma günü 

PANORAMA 
bahçesinde 

Bu mevsimin son 

BUYUK SONNET DO~ONO 
Bnkreş'in en meşhur 

ÇllU OBBllTBAll 
Ayrıca buynk snrprizler 

TeL 41065 

Den izyolları 
IŞLETMr:SI 

Aceatelet! 1 tc.aka, Kapr&hafl 
Tel. 42362 • Sirkeci Mlibürdanad• 

Hu Tel. 22740 Gardiyan .. jpi satm ald1ktar1 sonrc:, recesinde sarhoş olduğu cihetle bir ay 1 r 
hapse mahkfun edildi. cSarho;i, domuz f\'/Jbet J 
Nikels. e gelince; yaptığını farkcdemı • Ç 
yecek derecede sarhoş buıundugundan L czaneler 
ötürü bcraet etti. 

Kahya Nikels, kendisini çok sevindiren 
mahkeme kararından maada bir mura
dına daha erdi: 

'"\ tesadüfen önüne çıkan güzel bir satılık 
atı beş aşağı beş yukarı pazarlık ede. 
rek aldı. Onu, ertesi günü gelip almak 
üzere bildiği bir hancıya emanet bırak
tı .. Fikrince o gece Zaldan altın ve mü
cevherat alacak.. delikanl: da ötckı dün-

Bu sece nöbetçi olan ecsaneler tanlar· 
dır: 

İstanbul clhetindekUer: 

itibaren dairemizde hazırlan!Jl4 olup 11-10-
937 pazartesi günü sant 14 den 18 ya kadar 
dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art 
tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 '.ıli 
bulmadığı takdirde r;n son arttıranın taah
hüdü baki kalmak üz~re 25/101937 tarihinin 
aynı gün ve saatinde gene dairemizde ya -
pılacak olan ikinci arttırmasında bu gayri
menkuller en çok cttı.ran~ ihale edllecet -

,. 
• 
lzmir Fuarı 
münasebetiyle 

Çiftlik sahibi, mahkeme 'icararını din
ledikten sonra yeminle temin ederek. b~
ğıra bağıra, alenen şu sözleri söyledi: 

- Efendiler, Allaha, Peygambere ka
sam ederim ki ben de domuz gibi sarhoş
tum!.. Lakin bu itiraf mahkemenin ka -
Tarını değiştiremedi. 

Yarmki nushamızda: 
On altı llmbalı 

radyo 

Aksarayda: <Şeref>, Alemdarda: <E -
sat), Beyazlttc: (AsadorJ, Samatyada: 
<Erofllos), Emlnönünde: ( Bensason ) , 
Eyupte: (Wtm~t Atlamaz), Fenerde: 
(Emllyadi). Şehremininde· ( Hamdl ı 

Şehzadebaşında: <i Halil), Kı:ı.ragüm ~ 
rükte: (Fuat>. Küçükp:ızarda: <Hikmet 
Cemm, Bakırköyünde (Hiliil). 

Be:rotıa eibetlndekiler; 

İstlkl~l caddesinde: meıınsuda), Ga
la tada: (Hüseyin Hüsnü>. 'l'akslmde: (Li. 
monciyan>, Pangaltıda: (Nargileclyıın ı, 
Beşiktaşta: (Nail Halit), 8arıyerde: (Nu
ri ). 
~dalar ve Anaclohı clhetltıdf'kller: 
Üsküdarda: (Ömer Kenan), Kadık5 -

yilnde: CSaa.det), (Osman Hulüsn, Bü -
yiikadada: (Halk), He1belladada CHalJı:). 

yayı boylıyacak. Ertesi günii bu hizmeti tır. Taliplerin muhammen kıymetin yüzde 
mukabilinde derebeymden de vurgun yedi buçuğu nlsbetinde pey akçesi veya mil
vuracak. hizmetinden istifa edecek 11 bir bankanın teminat mektubunu hamil 

·.. ·· bulunmaları 111.zımdır. 2001 No. lu icra ve ıt-
daha o gun ata :ıtlayıp kasabasının yo- uıs kanununun 128 ıncı maddesinin 4 üncü 

ı lunu tutacaktı. fıkrasına tevfikan bu gayrimenkuller ftze -
Gardiyan .. zenginlik ve rahat bir ha- rinde tpotekll alacaklılarla. diğer allldara -

yat hülyaları kurarak kuleye döndü. nın ve lrtlfak hakkı aahlplerınln bu hakla -
Ortalık epeyce kararmıştı. Yemegw . nnı ve hususile faiz ve masrafa dair olan l.~-

. . w. . mı dlalarını 111\n tarihinden ittbar~n yirmi gun 
dışarıda yedıgı ıçuı odasında durmadı. içinde evrakı müsbiteJeriyle bUdlrmelcrı ak-
Doğruca Zaim odasına çıkt:. sı halde hakları taou slclllerlle sabit olma

Zal kapı sürgüsünün gıcırtısını işidin- dıkça satış bedelinin paylaştırılm:ısmdaıt ha 
·· w · d Od g· d. rlç kalacakları cihetle allkachranın yazılı 

ce ~ur~gı oyna ı. 
1 

aya ıren ~ar .ıyanı maddenin mezkür fıkrasına göre hareket et-
sevıncınden kucatdayacaktı. Hıç bır şey 1 i e daha faua malümat almak iste _ 

da 
.. .. b k y w me er v 

sorma n onun y!!zune a tı. ag yenlerin 937/279 dosya No. sile müracaaUnn 

Fevkilede Posta. 
Mevcut postalara ilavetm AN -

KARA vapuru Eyhilün birinci çar-
pmba günü saat 15 de Galata rıh-
tımından kalkarak doğru İzmir'e gı-
decektir. Fuar açık bulunduğu müd· 

detçe fotoğraflı gidiş • dönüş bile-
ti alanlara yüzde elli tenzillt ya -
pılmaktad.ır. 

Sayın yolculann Karaköydekl •-
centalığımıza müracaat etmeleri. 

c56"l7• Yazan: ismet HulU.I ._ _____________ _,,. ---~- ------------'jkandili odayı pek az 8.fdınlatmakla lüzumu ilin olunur. 
_... 

-
1 

-
1 

1 



31 Ajııstos SON POSTA 

Midenize 
Dikkat ve 

IYi HAZIM 
ediniz. 

Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve 
biberli yiyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahriş 

ed:!ıer Ekşilik, Hazımsızhk, 

ağırlık baş dönmeleri hissederler. 

' MAZON 
MEYVA TUZU 

Hazımsızlığı, mide ekşilik ve yanmaları giderir. 

lnkıbazl defeder. B~g~nden bir . şişe MAZON alınız 
Hıçlıır mOmıısil m stahzarla kıyas 

kabul etmez. .M AZON isim horoz markasına dikkat 
Deposu : MAZON \'c Boton ecza deposu İstanbul Yeni pos
tahane arıfasınl.la 

Denizyolları işletme Direktörlüğünden : 

İzmir F narı Münasebetile 
Ankara Vapuru. 

Eyllılün ikisinden itibaren Fuarın açık bulunduğu müddetçe otel olarak İımir-
Je kalacaktır. 

Bir gecelik yatak ücreti: 
Birinci mevkide cLüks kamara hariç> 125 - 150 kuruş 
İkinci mevkide 90 kuruş. 
Üçüncü mevkide 70 kuruş. 

Yemek ve içkiler nefis ve ucuzdur. 
Gemide yatmayanlar da lokanta ve gazinodan istifade edebilirler. Bu müstesna 

fırsatı kaçırmayınız. . 5649> 

1 lstanbul - Belediyesi Iıanları 

Beher metre murabbaına 3 lira kiymet tahmin olunan Fatih yangın yerinde 
Hafızpaşa mahallesinde Ba~hoca sokağında 77 inci adada 19 metre 48 santimetre 
murabbaı arsa satılmak üzere açık arttır maya konulmuştur. Şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 4 lira 38 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 6/9/937 pazartesi günü saat a de Daimi Encümende bu • 
lunmalıdırlar. (B.) (5380) 

T 

~ .. DiKKAT~-. 
Yavrularım yaz hastahkla
rmdan korumak istiyen 
annelerin nazarı dikkatine: 

Çocuklar lçln en lyl aıda ana sil
tüdür, fakat. her hangi blr sebeple 
bu sütten ınahnım kalan çocukla
ra. verilecek en lyl ve mükemmel 
gıda Amerlkada mütehassıs dok-

torlar nezdinde hazır
lanan ve memlekeUmlz 

doktarlarınca takdir'" 
edilen: 

S. M. A. 
markalı 

Vitaminli süttür 
Fazla tafsillt 13tlyenlere meccaneu 

literatür gönderlllr. Galata posta 
kutusu 1255 

Her Ecza.nede arayınız. --

~ Mazotlu ye benzinli Z 
Senelik muhammen kirası 18 lira ol~Kapalıçar§lda Divrik sokağınö.1 21 c Sağlam - ~onomik o 

Anadoluda acenta 
No. lı dükkan 938 veya 939 ve 940 seneleri mayıs sonuna kadar kiraya verilmek ~ 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart namesi Levazım Müdürlüğünde gön1 - ... anyonız. '-
lebilir. İstekliler 1 lira 35 lcuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile LIJ J-ler ttırlü kolaylık ,-
1/9/937 Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ~ 

_________________ cı_.> (52~ Q Ş EM j N ~ 

1 Deviel Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 1 Lll KARDEŞLER ıııCI 
~l-lk~e·k·~-l~~e-~~~-~-c-d•il•e-re·k~y-m_ı_e_k_s_il_tm~e-g_ü_n_ü_b_il_a_h-ar·e·b·i-lfil-.r·i-le·~·ğ·i·il·~·n·o·~-- LL Karaköy P~as ~ 
nan ve beher tonunun muhammen bed eli 52, 50 lira olan takriben 450 tor1 Jo. .. 
komotif, otomotris ve ocak ateş tuğlaları 18/10/1937 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarad.ı İ1are bi nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1771,82 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarad.1 Malzeme dairesinden, Haydarpaşada te

sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmakta dır. (5697) 

Erenköy Kız Lisesi 
Direktörlüğünden: 

l - Ağustosun yirmisinden Eylıilün yirmisine kadar 937 /938 ders yılı için 
talebe kaydına başlandığı. 

2 - Okula yeniden kaydolunmak isteğinde bulunanlarla, okula devam et
mekte olan talebeler, kayıtlarını yenilemek için sağlık muayeneleri de birlikte 
yapılmak üzere Pazartesi ve Cuma günleri saat on üçden on yediye kadar oku
la müracaatları. 

3 - Lise ve Orta kısım son sınıf bitirme sınavlarına Eylfilün birine!, olgun
luk sınavlarına Eylfılün dokuzuncu, diğer sınıfların engel ve bütünleme sınav-
larına Eylulün yedinci günü başlanacağı bildirilir. c5400> 

Kız ve 

Erkek 

BeyoGlu • TUnelbe91 • Yenlyol 

ALMAN LiSESi ie Ticaret 
mektebi 

Tnm devreli Lise - Ticaret Mektebi - Almanca öğrenmek için lhzart sınır 

DERSLERE 9 EYLÜL PERŞEMBE BAŞLANACAKTIR. 
Knyıt muamelesi t Eylnlden itibaren hergün saat 8 den 12 ye kadar, 

ııofus tezkeresi; aşı kağıdı, sıhhat raporu, 4 rotoğrat ve mektep tasdikname 
veya diplomnsile yapılır. Fazla tarsııat için mektebe müracaat veya -'9486 ya 

•••••••••••-• telefon edilmesi. 
-~ ~~----~~---------~~~----~------~----

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden: 
49874 lira 63 kuruş keşif bedelli Gelibolu - Keşan yolu tamiratı esasiye inşaatı 

10/9/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 
21/8/1937 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile tekrar 

ınünakasaya çıkarılmıştır. . 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3738 lira 57 kuruşluk muv~~at t:~ı

nat vermeleri ve Nafia Vekaletince verilmiş yol işlerine ait senelik muteahhıtlık 
vesikası vermeleri lfızımdır. 

Teklif mektupları 10/9/1937 tarihinde saat 14 de kadar vilayet makamında 
toplanan encümene makbuz mukabilinde vermeleri ve bu işe aid evrakı keşfiye
Yi görmek ve tafsilat almak istiyenlerin nafia müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (5586) ,_,_ ______ _ 

Nafia Vekaletinden: 
14 EylUI 937 Salı gi.ınü sa:ı.t 11 de Ank arada Nafia Vek~leti Ma1z~me Eksi~.tme 

Komisyonunda 21,000 lira muhammen bedelli 100 beygır kuvvetınde 1 Türbo 
elektrik grubunun pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnames: ve 
teferrüatı Ankarada Vekalet Ma:zeme Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 1575 liradır. 
İsteklilerin Vekaletten talimatnamesi ne göre alınmış olan malzeme müteah-

hitliği vesikası ve teminat mektubu veya makbuzile birlikte 14 Eylfıl 937 Salı 
günü saat 11 de Komisyonda bulunmaları lazımdır. c2984> c5577> 

Son Posta Matbaan 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 

SAHİPLEBİı s. Ragıp EMJ:Ç 
A. Ekrem UŞAKLIGİL 

BEŞİKTAŞ 

DiKiŞ YURDU 
Tahsilinin yOksekliği, idaredeki 

intizamıle tanınmış en eski biçki 
mektebidir. 1 ve ı senelik devre
lerle 3 avlık kursu vardır. Mezu
nelere nıusaddak diplomalar ve
rilir. Kayıt açılmıştır. ısteyenlere 
talimatname gönderilir. Adres : 

-
Beşfütaş Akaretler 87 No. 

HAYfll1TıN 

'tUll . 

V · Ao· ·z·,~:'~;;·· .. ~/-.·Q~_, 
1. . . ~ . ,, . , . <·.~; 

... . . . .,. : .. . :· . ':"' 

. ' - . . ' - ;. . .' ::~: :. PATI 
Antivirüsle tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar. 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traı 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanlan. , 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
fark lap•nçlyara Llboratuvarı, l&TANSUL ,, ............................................... , 

Akay İşletmesinden: 
1) İşletmemizin Yalova kaplıcaları m ethaline iki kilometre mesafede tesis 

edeceği elektrik santralının bina kısın: le, yaptırılacak olan tra:ısformatör ku· 
lübesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2) Bu işe aid evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Fenni şartname, 
c) Keşifler, 
ç) Projeler, 

d) Mahal listesi, 
e) Mukavele projesı, 
f) Fenni şartname lihikaSl. 
3) Eksiltme 7 Eyltll 1937 Salı güniı saat 16 da jdare merkezinde şener encü

meninde yapılacaktır. 

4) Santral binasının bedeli keşfi (29,598) lira (12) kuruş, Transformatör ku
lübesinin (2048) lira (44) kuruştur. 

5) Talipler her iki keşif yekiınunun % yedi buçuğu nisbetinde muvakkat te
minat getireceklerdir. 

6) Teklif sahipleri getirecekleri zarfları yukarıda yazılı günde nihayet saat 

15 şe kndar makbuz mukabilınde encür.ıen reisliğine tevdi etmiş bulunmalıdır
lar. Pustada vaki olacak gecikmeier na zarı itibara alınmaz. 

7) Şartname ve keşifler idare veznesinden üç lira mukabilinde satın alına· 
bilir. (5332) 

,..,, Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

. EKZAMiN 
kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

~ 
i 
' . 



- .. - -·~. 
~ - -

16 Sayfa SON POSTA ~ Si 

------------------------------------=--------------------------------.... ----iiiıiiiiiiıiiiiiıiiiiıiim------====---=-------------------------------:- 1 
100· gı:ımlı'lı malt 

. f 1ıfl0 diiJe iııirmııınız ,-
Buz dolabı al1rken de değerinden eksik bir buz dolabı edinmemelisiniz ! 

d üzülür ıucuz fiata ve cazip vaitJere kapılarak buz dolabı almağı düşünürseniz so~ra an 

ve pişman olursunuz. 

Te'tKlk.--etmeden buz dolabı almayınız. 

Tetklkatıtuz neticesi ise size hakiki FRIGIDAIRE 'in O~tünlüğünO ispat eder ve ona sahlb 

olmanın gururunu tatt1rsr. 
ı Rakikl fRIGIDAIRE için ödeyeceğiniz her kuruş aldığınız mahn hakiki değerine bedeldir. 

FRIGIDAIRE'l en az sarfiyath bir makina yapan ,. EKOVAT " tertibata sasdacak derecede 

az elektrik aarfederek azami randeman temin eder. 

:zaten EKOVAT (vat ekonomisi) demektir. 

'Bu lktlsati yDzUnden Hakiki FRIGIOAIRE zamanla en ucuza mal olan bir buz dolabıd1r. , 
_, 

FRtG 

BOURLA BiRADERLER VE Ş!! 
l8TANBUL. - ANKARA - IZMIA 

ve bOtOn SATIE Şubeıerlnde 

Yalnız hakiki FAIGIDAIRE ile 
•erilen res mi S senelik temi· 
nat istemeOi unutmarını~ 
8u teminat bozukluk vuku· 
unda tekmil mekanizmanın 
meccanen tebdilini tekeffOI 
eder. 

İSTİKLAL LİSESİ Direktörlüğünden: 
1 - İlk, orta ve lise k\sımlarma gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Hergün saat 1 O dan 16 ya kadar mektebe müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler biran evvel müracsat etmelidirler. 
4 - Eski talebe Eyhilün onuncu gününe kadar gere~~ mektupla gerek mektebe baş vural'ak kaydını yenilet. 

melidir. Eski talebenin Ey1ulün onundan sonra müracaatları kabul edilmiyecektir. 
5 - Sekizinci ve on birincı sınıfların bütünleme ve engel sınavları Eylıilün birinde, diğer sınıfların Eyhilün 

yedisinde başlıyacaktır. 
6 - İsteyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 .. ' '· . . ., ' ·• ._ . 

GECl!L • GÜNSl!L 

KIZ - ERKEK YUCA LiSELERi ORTA • LiSE 
( ESKi : 1 N K 1 L A B ) 

1 Kuranı, Direktörü : NEBIOGLU HAMDI ÜLKÜMEN 

KANZUK 
MEYVA TU 

RJ.~!t>.... 

Resmi Okullara muadeleti taıdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. lsteyenlere mufassal 
tarifname gönderilir. Çarııkapı. Tiyatro caddesi.. Telefon : 20019 EN HOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USARELERİNDEN isTİHSAL 

Eski FEYZIATI 1 . . \ ~ • 
Yatıh Yatısız BOGAZiÇi 

Kız ve erkekler için ayn bölüklerde : Ana - lık - Orta - Lise sınıflan 
ilk kı•ımdan ltl'baren yabancı dlller 

Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. isteyenlere tarifname göndeı:ilir. • 
_. Arnavutköy tramvay caddesi : Çifte Saraylar. Telefon • 36.210 ~ .. 

BAY A N LA R, 
Büyük dertten kurtuldunuz/ 

F E M 1 L Kadının Adet zamanların da kullanac;ağı yeni ve 
sıhht bir tuvalet cserviyeti> dir. Hususi ( FEMİL ) 
bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sı -

kı elbiseler altında göıjinmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz . FEM1L sıhhi ve 
fenni bir şekilde hususi bir pamukla hıı zır lanmıştır. Emici kuvveti fazladır. 
Kanı derhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıslaklıkta vermez. Gayet hafif ve 
yumuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde yazlıkta, sporda 
vazifede, mektepte seve seve kullanacağınız FEMİL sizi çamaşır zahmetle • 
rinden tamamile kurtarmıştır. FEMİL ve bağlarını bir defa aybaşlarmızda 
kullanmak bütün dünya doktorlarının bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini 
anlamağ kifayet eder. Her ~czanede, parfümeri ve büyük tuhafiye mağaza -
larında bulunur. 
İsmet Eczane ve Ltiporatuvan Galata, İstanbul Tel. 49247: Eczaya milteallilt 

her siparişi müşterilerini memnun edecek bir şekilde dikkat ve sür'atle gönderir. 

• 

EDİLMİŞ TABİİ BİR MEYVA TUZUDUR 
Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve muannid 
inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi hayatın intizam
sızlıklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

~ 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - İSTANBUL 

TÜRKİYE BiRiNCi 

· TERAZi FABRIKASI 

Her cim 

Markaya 
dikkat 

Ha.ssaa, zarif ve mukavemetli 

TOPA NE 
T arb ve ölçü aletleri 

Mamulltını tercih 

edlnl• ve taklitle-

rinde• •akınınız. 

lstanbul, Tahta kale caddesi 
Sahş depolan: Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

terazileri 

No 68 


