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Atatürkten Orduya teşekkiir ve selim 
( Bügük manevralar dün bitti 1 K;;~~~İ~;;;;;d~b~t~;~"j;~ 

Ecnebiler kumanda lspanyol gemisi 
Hey' etini tebrik ettiler ispanya maslahatgüzan dün Hariciye 

siyasi müsteşarile görüştü 
Dün manevra sahasında taTJ.kların, zırhlı otomobillerin, Tevfik Rüştü Aras bugün lstanbula geliyor, 

ağır topların, tayyarelerin iştirakile hakiki harp sehrimizde bu iıle meşgul olacak 
Btıh l • l' J O d ••k k k b •l • f • • •• f d • Çanakkale boğazı haricindeki adala - mekte olan (Armura) adındaki İspanyol ne erz qQŞQfl Ule r U YU Se Q l zge lnl gOS er l rımız civarında son bir hafta içinde sık ticaret gemisi Bozcaadanın iki mil açı· 

sık vuku bulan gemi batırma had~e - ğında, yani kara sularımız dahilinde 
- leri, şehrimizde haklı bir infial uyan - torpillenmiştir. 

dırmıştır. Bozcaada gümrük muhafaza motörleri 

: :ı: 

Manevra sahasında heyecanlı bir scıh1ı.e 

Ç Atatürk hare~tı ta kip buyururlarken 

~~~u, ıo (Hususi surette gönder • r--------
~tıbe . arkadaşımızdan) - Dört gün- Af f •• k •• 
ln~1 ~~ 'l'rakyada, Saray sahasında kır Q Ur Un 
'<ten ın Inavi ordular arasında devam O d 
~ Ord anevralar bitmiş, Meriç boyun-! ,. uya 
'q!ti ın:arnuzla ~~rp eden snrı kuvvet- 'T' kk •• •• 
"et Çık Venet ıçın Karaden:zden kuv- .ı eşe uru 
h kactararak Saray - Büyük Manika- • 
~'- ar gelen ma\ .1 . h . Çorlu, 20 (Huma) - Ma • 

<lflı •ı erm cep esı ya - 1 • 
1. Ve düşman mag·ı· d'l . t• nevra arı •ona kadar takıp bu-

.i~ •v{an up e ı mıs ır. C h . . 
~lt p b evraları birinci gününden be'"İ yuran um urreıaı Atatürk aa • 
~et İ ~~ran Atatürk, refak<ıtinde İs- hadan ayrılırlarken orduya te -
~ .. nn~u, veki lcrimiz ve profesör ıekkür "': :.~e.lamlarının iblaiını 
~jC!n h et olduğu halde bu sabah er- Mare~~lrilr buyurmuılardır. 
~u ard arp sahasına teşrif buyur - ~-.._-.. - ........... -~· ------~ 

tı cep~ Ve kır~ızıla~ın harp yeri o- Ecnebi.J!skjp ey'etler de; General 
ı. Ye Pclmı!';lerdır A c··· a·· l" ~·-4Ytareşal F . "' · sım un ıkte Tekirdağuıcian 

~lld evzı Çakmak, •nanevra geldil~r. ...· · 
~_.anı Fahrcddı·n Alt }' ı:r ··~ ~- · ~ih ay, ... aş 1.a - Dtlti sababki vaziyet 

'Oe»hede°;;;;rtak, meclis hey'eü de . 20 Ağustos sabahı (dün sabah) hare-
er. (Dftamı 9 uncu aavfadaa 

' f 

--·-.. ---· -·-··-···--· .. ···-·-· ~-··--
Osküdar adliye 
binasını ateşe 

·veren adam 
Suçlu binayı kendi mahku
miyet ilamını yok etmek 
üzere yakmış, Fakat 228 
mahkumiyet ilamı yandığı 

halde onun ilamı 
kurtanlmıshr. 

Suçlu Nureddin 
(Ya.ııaı 13 inci aautada) I 

En salahiyettar makamlarca dün ya - batan geminin imdadına koşarak, 37 ki
pılan tahkikat bu gemileri batıran de - şiden ibaret olan mürettebatını kurtar -
nizaltı gemisinin evvelce mevcut ve bi- mışlar ve karaya çıkarmışlardır. Vak'a -
zim de kaydettiğimiz malfunat hilafına dan biraz sonra hadise mahallinden geç
ve son defa, kora sularımıza girecek ka- mekte olan (Kemal) vapuru da kazaze
dar cür'et göstermiı olduğunu meydana delerin imdadına koşmuştur. 
çıkamllftır. Evvelki gün Valensiaya git· (Devamı 3 üncü sayfada) 

izmir şenlik içinde 
lktısat Vekili mühim 
bir nutukla Fuarı açtı 

Fuar muvaffak olmuı bir eserdir. lktısat Vekili: "lzmir 
Fuan bizi daima terakkiye s;ıötii_ren bir kuvvettir. dedi 

• 

Fuarda lı bankası paviyonu 

İzmir, 20 (Hususi) - Şehir hareket, ara giden yollar bayraklarla süslenmiş. 
enerji içinde. Halk saatlerdenberi dal- Halkımız fuarın açılış saatini sabırsız -
ga dalga Lozan meydanına akıyor. Fu. hkla bekliyor. (Devamı 3 ücü sayfada) 
ı::ı===-===============-==============================~ 

Yeni Siyasi tefrikamıza bugüu başladık 

Talat Paşanın 
son günleri 

1 Yazan: Arif Cemil 1 1 

ittihat ve Terakkinin lideri Berlinde 
nasıl yaşadı ve nasıl öldürüldü? 
Talat Paşaya Berline ayak bastığı 
tarihten öldürüldüğü güne kadar 

~_:e~~k;~ ~dy~ ;;;~;r;~;;;;;~~l;rı 



Z Sayfa SON POSTA 

Her gün Resimli Makale: X Havadan gelen düşman.. X 
Avrupaya turizm ve 
Döviz meselesi 

Y aıan: Muhittia Bire• 
fi vrupalı olmak istiyen ve Avro
~ pa medeniyetini ke;ıdisine male~

mcğe karar veren Türkiyenin Avrup:ıvı 
görmesi ve tanıması çok lazımdır. Gör -
mediğimiz, içinde yaşamadığımız ve o
nun her günlük harckct!crinı yakından 
takip edemediğimiz bir medcniyctı, b.z 
ancak şeklen tak.lid cdebıliriL. Bıze lau:n 1 

olan bu şekil taklidciliği değıldır. Me<le -
niyet bir ruhtur, bir zihni) ettir, bır ah
laktır; biz bu ruh ve zihnıyet He, bu nh
Uık ile çok yakından ve ~ok derınden td
nışmak, bu manevi şeylerle kucakla~ -
mak ve koklaşmak mecburıyetındeyiz. 

Büyük bir memnuniyetle goruyoruz 
ki Türkiyede Avrupayı görmek ccrc:ya'lı 
artıyor. Eskiden, geniş varlıklı ınsanlara 
mahsus bir imtiyaz olan Avrupa seyahati 
bugij.n, her memleketin ucuzlatmıy..i ve 
kolaylaştırmıya ehemmiyet verdiği tu -

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

Maddi ve man'- v1 seviye itibarile bizim üzerimizde bulu
nan bir şahsın s..ığuk davranması, yahuL bir kabalık yapma
sı bizi ona düşman yapar, karakterce zayıf oıanlarımızı ona 
karşı kin besicmcyc se,·keder. 

Güler bır yüz, tatlı bir söz insanın hiç zahmet çekmeden 
yapabilccf'ği şeylerin başında gelir. Halbuki bir düşmanın 
ne kadar zayıf olursa olsun zararsız hale getirilebilmesi 
mutlaka bir emek sarfma bağlıdır. 

~!:nı::~~7~~i::~~~~l~a!ü~~~~~lı~; ( te o ~ ~ R @. ce O N n:» A ) 
şey oluyor. Bir kaç ay evvel bir kere da- c;;;;;JJ ~ ~ ~ ~ i;;;}) 
ha yazdığım gibi, bu hareketi bızim teş- \-.~~-"".---~---------------·------------------------
vik etmemiz ve Avrupaya gitmek ist~ - Birbiri ardı sıra 
yenlere kolaylıklar göstermemiz lazım-. Dö l d ,ç 
d~ r ~a 

* Kazaya uğrayan .kadın 
Paris sergisi ve bu serginb verdiğ. u

cuz seyahat imkanları bu yaz Türkiye -
den Avrupaya doğru bir hareket uyan -
dırdL Fakat, bunun arkasından da dö -
viz müşkülatı denilen hadise çıklı ve şim
di kimseye serbest döviz verilmiy:>r, 
cisterseniz size klering dövızi verelim> 
deniliyor. Klering dövizi fena bir şey de
ğildir; o da öteki gibi bir parndır; yega
ne kusuru her yerde geçmez, yalnız 

muayyen memleketlerde geçer bir para 
oluşudur. Fakat, bunun bir kusuru var 
ki o da, elinize verilen çekin gittiğiniz 

memlekette ne zaman tahsil edileceğini 
bilemeyişinizdir. 

Mesela, Viyanada nöbet gelecek te pa
ramı tahsil edeceğim diye herkesin üç 
hafta, bir ay beklemeğe vakti olamaz. 
Bunun için bu döviz o kadar işe yaramı
yor. Ayni şey Bulgaristanda, Yugoslav -
yada, Çekoslovakyada olabilir. Şu halde 
bu kelering dövizden istüadc etmenin 
imkanı pek mahdut kalır. Mademki, dev
let, dolar, İngiliz lirası, Frani}z veya İs
viçre frangı, gibi paralarla serbestçe is
tediğiniz yerde ve istediğiniz vakit tahsil 
edilebilecek dövizi kflfi derecede bulamı
yor, §U halde seyahatten de vaz geçmeli. 

Halbuki vaz geçilebilir seyahatler var
dır, vaz geçilemez olanları vardır: Has -
talık, ticaret, iş hazan insanı seyahate ic
bar eder. O zaman iş, kara borsaya inti • , Kahve renkli gözlü sinema ). ıldızm-
kal eder. Kara borsa her işi görür. Fa _ ından Sally Eilers adeta kaza ve be
kat, kara borsanın gördüğü iş, memle _ ..! kumkuması oldu. Yıldız tatil zarna
ketten döviz çıkması demek değil midir? um geçirmek üzere Romada bulundu
Şu halde devletin döviz vermemek iü sıralarda bir gazinoda dans ederken, 
suretile takip ettiği gaye kara bor _ bırdenbire ayağı burkulmuş, yere düş
sanın elinde fevtolup gitmıyor mu? n.üş. Tatil kendisine zehir olmuş, zira 

Denilebilir ki kar~ borsa ile mücade- a. ağı alçıda olarak günlerce yatakta 
le ediliyor. Bunun da faydasız.1ığını dün- Y~Jnış. 
ya çoktan anladı. Almanyada ve Rusya- Lido'ya gidecekleri sırada da, koca
da bu nevi cürümlere karşı idam ceza - sı bir sedye tedarik etmiş. Yıldızı sed
lan tatbik ediliyor. Buna rağmen kt!'a ye ile götürürken, hamallar sedyeyi 
borsa oralarda da mükemmelen işler. ellerinden düşürmüşler, kadın tekrar 
Başka memleketler, buna karşı müca - yatağa düşmüş. 

·----~---------------------· 
HEHGUN BiR FIKRA 

Tedbir 
Eski devirde bir kazadan bir na -

hiyeye yol yapılacakm~, mülıendis
ler nahiyeye gelmişler, yolun geçece
ği yerleri tayin edip oralara kazıklar 
çakmtglar. Ve giderlerken nahiye mü
dürüne: 

- Bu kazıkları burada bırakıyo -
ruz amma, dikkat etmek lcizımdır, 

kimse çalmasın! 
Demi§ler. Ertesi günü gene nahiye

ye geldikleri zaman bfr gün evvel 
koydukları kazıkları yerleri:-ıdo?. bula
mamışlar. 

Nahiye müdürüne sonnıqlar. Mü.
dür koltuklannı kabartmı§: 

- Ben, demiş, tedbirli adamımdır. 
Siz kazılan kimse çalmasın, dediniz 

1 

ya, ben de çalmaları ihtimaline karşı 
heysini söktürttüm ve bir yere sak -
lattım. 

« • 
lngilterede hakimi 
Nasıl hüküm 
Verir? 
İngilterede bir hakimin karşısına, oto

mabillerini cadde ortasında bırakarak 

seyrüseferi müşkülata uğratan biri ka -
dın, diğeri erkek iki suçlu getirdiler. 
Suçlu kadın gayet güzel, civelik bir ak
tristi. 

Hakim, kemerli burnuna gözlüğünü !a
karak suçlu kadından: 

- O~omobilinizi niye orada bıraktınız, 
nereye gitmiştiniz? diye sordu. 
Kadın kızararak cevap verdi: 
- Terzime .. 
Zeki hakim, hemen bir muhakeme yti

rüttü. Kadın terzisiz olamaz. Binaenaleyh 
ortada esbabı muhaiiife vardır. Hemen 

Vali olmak 
için keman 
Çalan Amerikalı 

f 

Amerikada amme işlerınden birine 
seçilmek isteyen naınzed, kendisini se
çenleri elde etmek için ne hüneri varsa 
ortaya döker, 5österir. İşte Ohio'da va
lilik için çalışan namzedlerden biri, rey 
kazanmak e~lile şehir halk1ndan bi
rinin önünde keman çalıyor. 

Sebze gediği için karısını 
öldüren musikişinas 

Nevyorklu bir musikişinas, sebze • 
den başka bir şey yemeyen, üstelik ko
casile, çocuklarına da yedirmeyen ka
nsını öldürmüştür. Mahkemede suçu -
nu itiraf eden katil: 

- Ne yapayım, artık hergün merci

mek, havuç, şalgam ve patates yiye yi
ye bıktık. O kadar yalvardım yakar • 

dırn, karıma bir türlü dinletemedim. 
kararını bildirdi: 

- Sizi yüz elli kuruş para 
mahkum ettim. 

Bunun üzer.ine esen misin, dinleme -
cezasına 

yen?» dedim, çektim vurdum, demiş -

* 
tir. 

Venedikte, bir gece otelin lokanta- Bu sefer erkek suçluya döndü. Uyuma makinesi delenin boş olduğunu anladılar da iki 
borsayı birleştiren tedbirler aldılar. Bi
zim de nihayet varacağımız netice bu

sına inmek isteyen yıldıza kocası bi.!' - Ya siz neredeydiniz? diye sordu. 
Erk k b. ks f "d" t f Amerika rubiyatçılanndan biri uyu _ 

tekerlekli araba bulmuş. Bindirmiş. e , ır sa a oncu ı ı, e ra taki ev-
dur. Koridorda arabayı sürerken, tekerlek- lerden çağırmışlar, sazına o kadar bayıl- rna makinesi icat etmiştir. İddiasına göre, * lerden biri fırlamış, daha fenası ara _ mışlardı ki, zavallı san'atkarı 4 saat ala- makinesi kısa fasılalarla horultuyu an _ 

Fakat bütün bu dertlerin mükemmel banın altı da çıkmış. Yıldız tekrar bir koymuşlardı. dıran kısılç sesler çıkarmakta, arada sı • 
bir çaresi de vardır. Türkiyecıen ç0k müddet yatakta hasta yatmış. Hfıkim bu sefer de vaziyeti muhakeme rada değişen makamlarla ninniler de 
mal alabilip Türkiyeyc ~ok maı satanın- etti, saksafon, şüphesiz ki güzel bir .tlet-
dıklarından dolayı bizden ithalatı tahdit Parisc geldikleri zaman da :~oltuk ti, çalması da zordu amma, bu san'atkara söylemekte, böylelikle uykusuzluktan 

r-----------------• 
Sözün Kısası 

Hem Abdülhamid .. 
Hem Han .. Hem Emir! 

F .. Tala 
tF::!!,. örmüş, geçirmiş insanların nıır 
~ hakemesinde, bir küçük hadi

se, bir söz, bir gazete fıkrası bazan gr 
rib tedailer yapıyor. 

Mesela, dün, sabah gazetelerinin bi
rinde, Belgradda cereyan etmiş bir IO' 
kaçırma ve işkence havadisi okuduıllo 
Olur a ?! Böyle vak'alar, her zaman. bel 
yerde olağan işlerdendir. Kız da kaçıt1' 
lır .. işkence de yapılır. Adem oğlu, yiil' 
de doksan nisbctte mariz ve muhtcrff 
bir mahluktur. Hubutu Adem'de0t 
mahşer gününe kadar, bu cins vak'ıı~ 
ra amil olmaktan feragatini wnm~ 

1 fazla safdillik olur. Onun için, mevı1111 
bahis hadise, söylediğim kadardan ibr 
ret olsaydı, üzerinde durmağa gelme" 
di. Lakin, nedir ki, onun kahramanı. il' 
mi, sıfatı ve tıyneti itibarile beni epd 
eski zamanlara ircaı hatırat etmel' 
mecbur kıldı. 

Filhakika, herifin adı Abdülhamid.o 
Emir Abdülhamid .. hatta Emir AJdii> 
hamid Han'dır. Kaçırdığı kıza işkenc:t 
etmekle müttehemdir. Yapılan t:ıhki • 
katta, kendisinin başkalarına böyle it 
kence yapmaktan zevk aldığı tebeyyi.10 
etmiştir. 

Bu mülk ve millete 34 sene musallat 
olan kızıl sultanla müşabehet bu kadat 
olur! 

Sonra bir de şunu düşündüm: onllO 
zamanında, her hangi bir gazete böy1' 
bir havadisi sütunlarına geçirmek ciit'" 
etini gösterseydi, ne olurdu acaba? 

Hani ya, meşhur fıkradır: 
Osmanlı padişahlarından bilJnı.Jll 

hangi Murad, içkiyi yasak etmiş. Yasr 
ğının dinlenip dinlenmedlğini bıııa' 
kontrol etmek için, semt semt, tebdil 
gezer, hilafına hareket eden birini )"" 
kaladığı gibi cellada teslim edip, b01" 
nunu vurdurunnuş. 

Gene bir gün böyle dolaşırken, bit 
yangın yerinde, yıkık bir duvarın dibi• 
ne sığınıp gizlice demlenmekte oJ:ıtl 
;r Bektaşi fukarasına rastgelmiş. O 

saat kaşlarını çatmış, gür bir sesle: 

- Ne yapıyorsun, orada~ diye sor 
muş. 

- Fakir, dem çekiyorum. Lakin sr 
na ne oluyor? Sen kimsin? 

- Murad! 
Bektaşi karşısındakinin 

fet ve vaz'ı tavrından 

kılık kıya-, . 
işkilenınijo 

Usulcacık sormuş: 

- Han'ı da var mı? 
-Var! 
Birdenbire kendisini bekliyen akıl>" 

ti idrak ederek, eli ayağı buz kesnerı 
zavallı adamcağız, bu sefer etrafı,_ 
toplanmış olan kalabalığa hitabla: 

- Öyle ise, erenler, buyurun cenaıf 
namazına! demiş. 

Onun gibi: Hem Emir, Hem Abdülht" 
mid, hem Hfın, hem de işkence yapnıı$" 
bu havadisi, bundan otuz yıl evvel 11ef' 
retseydi, o arkadaş görürdü gününii! 

Vicdan ve ahlak kayıtlarından başk' 
bütün kuyudu ortadan kaldırarak, ,,,.. 
tandaşlara hür düşünmek ve hür ıccr 

··r nuşmak hakkını sağhyan cumhurı) n' 
te, her gün, bin defa şükretsek. ge 
de azdır. 

E taltı 
_....... ............ ........._..._ _________ . ----""" 

etmiş olan bazı Avrupa memleketleri değneklerile yürüyen yıldızın göğsüne seyrüseferi müşkülata uğratmak için bir muztarip olan hastayı çarçabucak uyut
vardır. Macaristan, Avusturya, Çekosıo _ büyücek bir iğne batmış, bunun için de hak vermezdi. Suçluya kararını şöyle tcb- maktadır. Bu yeni icadile yüzde altmış 
vakya ve İsviçre bunlardandır. Eğa bir ha.fta odasından dışarı ~ıkamamış. liğ etti: muvaffak olduğunu söyliyen ruhiyatçı Hava tama _ 
devlet, bu memleketlerle anlaşıp bir tu- Sally şimdi de Londrada bulunmak- - Halk seni sevmiş' amma, ne yapa - cmakinemin bir püf noktası daha var ki 
rizm kleringi usulü koysa burrün Parise tadır. Başına gelen bu felaket serisin yım ki kanun kanundur. Seni de, üç yüz ' men açık geçmiş 
el 

t-. _ d t onu da yakında meydana çıkaracag-ım. .. ~ b 
o.[,.tru giden turist cereyanı • ki bızdrn en şaşırmış 1r. kuruşa mahkum ediyorum. demiştir. ruzgar cenu u 

' serbest döviz istiyen bı .. hareketti. -r ~~====~:::::;::::;:::;;::::=;===:==~=====~~=======~~;;::;;;;::;:;;;:::;:=::::=:::;::::;:;:::;: garbiden saniye • 
t,,ırdenbirc Avrupanın cennC't kısmı ol•ı.1 r I s T E R . r l de 1 o kilometre 
bu memleketlere döner. J N A N J S T E R· l N A N M A ~ olarak esmiştir. 

Öyle tnhmin ediyorum k" Turkiyr· h';. • H b .. A avanın u - .,, • " 
kiimeti bu mernlek€tl d t . 

1 
vrupa ~eyahatinden dönen bir arkadaş anlattı: ı·t.iraz ett.im·. .. ı~1'ıfl . . . . er · 1 urıst er içirı gun yurdumuzun Karadeniz kıyı i:V .u• 

hır klerıng kredı ·st · -- Tren Yugoslavya hududunu geçer geçmez ilk Bul- E t b ·· ı rıflı.-sı ı em,~ olsa bunların .. « ;ve , . ugun otuzuncu gündür, fakat otuzuncu gün da, Trakya ve Kocaeli mıntaka a j .. 
dördü de tereddütsüzce bu kredıy, cıça!"- gar ı ı:.tasyonunda durmuştu, pasaportlarımız muayeı;ıe oıtmemıştır, akşama bitecektir, vizem el'an muteber ol- kısmen bulutlu, diğer mıntakalatdrı or: 
Jnr O zaman sırf Avrup"Y ·· • ediliyordu. Bir aralık kondüktör yanıma gelerek: mak laAzımdır, dedı·m. b ı ı rı"" ş · "'• ı gormen: ve se az u utlu geçmesi rüzgara ,. ·_..a. 
gezmek · ti ı b'l h •Sizi karakoldan istiyorlar, dedi. Gittim, bir komiser.· n· 1 d" ' Jııf\""" ıs yen ere ı e u memleketle- ın eme ı. Y.: geri dönmek, ya bir misli cezas:l .. ikı'n- ki Anadoluda şark, dig-er mıntak8 \,tr 
. d"" . 

1 
«Pasaportunuzu Viyanadaki Bulgar konsoloshane. · ı ·· · • ı.; ııı• ~ın ovız erinden bol bol parn vcrmcğe . 
30 

.. 
1 

cı v,zc ucretı veımek icab ediyordu. Verdim.> da garp istikametinden esmesi :Ill 
ımkan olur. Buna mukabil de hı: menı- sme g~n c>vve vize ettirmişsiniz. Bir aylık vize al- . _Biz bu h?diseyi dinledikten sonra Avrupaya gidenler meldir. 
leke~ler Türkiyeden bol bol mahsul alır- :~~-ıruz, u müddet bugün bitmiştir. Ceza vereceksiniz, ıçın Bulgarıstandan geçmenin pek rahat olacağm:.ı man- r--G-ii-neş-----·-----:: 
far. Iş, bu iktisadi hareketin bu ruh iç.in- madık, fakat ey okuyucu sen: lkiodi ı!:~~ Ôğlc 
de tanzimine taraftar o!ınaktndır. Eğf'r 1 S T E R 1 N A N İ S T E R l N A N .vf Al YW! 2'>.42 

'Devamı 3 üncü sayfada) 



21 Ağustoa SON POSTA 
-- - --- . - - - - -- -- - -

TELGRAF · HABERL-ERi~ Suriyede Araplar, Kürtler 
• • Ermeniler, Rumlar 

Çınlıler,Japonların Şanghayda birbirlerine girdiler 
mahsur bir halde Elceziredeki isyan henüz bashrılmadı, bir Fransız 

hey'eti tecavüze uğradı 

bulunduklarını iddia ediyorlar 
Adana 20 (Hususi) - Elceziredeki 

isyan hareketi henüz bastırılamamış -
tır. Hasice, Derbesiya, Kamışlı civarı 
asiler tarafından mahsur bulunmakta
dır. İsyanın elebaşıları Mirza ağa, meb 
us İshak ve arkadaşları takip edilmek
tedir. 

Tahkikat için Kamışlıya gelen Fran
sız hey'eti asilerin taarruzuna uğra • 
mış, neticede Beruttan yetişen tayya • 
reler tarafından zorla kurtarılınıslar -
dır. • . Londra 20 (Hususi) - Şanghayda-ı Bugün cereyan eden hava muha • [ Pekin 20 (A.A.) - Japon askeri ma -

kı kanlı çarpışmalar şiddetle devarr. et- rebeleri esnasında, aidiyeti henüz tes- kamları Nankin hükumetinin kontrolü 
ınektedir. Japon takviye kıt'cılarının bit edilmemiş bir bomba, Şanghay ö - altında üç Çin fırkasının Pekin - Han • 
karaya çıkarıldığı haber verilmekte • _nünde demirlemiş bulunan Ogusta A • kow demiryolu boyunca Liangsing'de ve 
dir. merikan zırhlısına isabet etmiş, bir bah Pekinin 35 mil cenubu garbisinde kain 

Ha tayda 

İsyan Arap, Kürt, Süryani, Gülda- Bir ihbar üzerine Antakyadaki halle 

Mahaza, Çin askerlerinm. şiddetii riyelinin ölümüne ve 16 kL~inin yara- Japon mevzilerine doğru ilerlediklerini 
tazyiki altında Japon kuvvetleri nehre !anmasına sebep olmuştur. bildirmektedir. 

ni Ermeni ve Rumlar arasındadır. Bun fırkasında bomba, silah, muzır evrak 
lar birbirlerini imha etmeğe çalışmak- araştırması yapılmış, hiç bir şey bulu· 
tadırlar. İsyan mıntakasındaki bir çok namamıştır. Dükkanlar hala kapalıdır. 
ev dükkan yıkılmıştır. Çarşı ve sokaklarda, ihtiyatla akşam doğru gerilemek mecburiyetinde kal - Şimali Çinde de şiddetli muharebe

nıışlar ve Çinlilerin iddiasına göre J a- ler devam etmektedir. Bu mm takaya 
!>Onlar mahsur bir vaziyette bulun - mütemadiyen Çin kuvvetleri sevkedil-
llıaktadır1ar. mektedir. 

* Changhai 20 (A.A.) - Japon harp ge-
mileri bugün öğleden sonra Changhai'in 
garbindeki Çin mevzilerini bombardı -
man etmeğe başlamışlardır. 

Hudutlarımıza, mütemadiyen, ka • ezanına kadar gezilebiliyor. 
fileler halinde mülteci sığınmaktadır. Tehditle kapanılan Yenigün gazete. 
Bunlar çok perişan haldedirler. ı si intişara başladı. 

Bu şartlar altında toplarını kulla -
ııanuyan Japonlar, Çin kıt'alarının hü
cumuna karşı el bombaları ile muka
bele etmektedirler. 

Diğer taraftan muhasım tayyareler 
de faaliyetlerini durdurmamışlardır. 

Müthiş bir 
S iklon, 150 
Kişi boğuldu 

Japon karargahını bombartlıman 

Changhai 20 - Saat 7,45 de 11 Çin 
tayyaresi Hongken üzerinden uçarak Ja
pon umumi karargahını bombardıman et
mişlerdir. 

Musolini siyasi 
nutkunu söyledi 

; 

Japonlar İngilizlere ait olan Broad -
way Mansions binasını mülteciler için 
bir kamp haline ifrağ etmişlerdir. 

İngiliz hükfımeti bu keyfiyeti protesto 
etmiştir. 

100 lngiliz 
Harp gemisi 
Yunan sularında 

Kara sularımızda batan 
İspanyol • • gem ısı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) f lfıhatg?,zarı Türk hükıime~i nezdinde 

Dün şehrimizdeki İspanyol konsolos - ı te~eb?u.satt~. bulunarak, Ispanyol ge
hanesindc yaptığımız tahkikata nazaran, n~ıl_e~ının :r~rk kara sularında hllllaye
ba tırılan geminin kaptan ve mürcttcba- sını ıste_m_ış_tı_r_. ------
tı ağlebi ihtimal yarın şehrimize gelerek, 
bir müddet burada kalacaklardır. 

Londra 20 (A.A.) - Nangun - Bir • ltaly :ın Başvekili bilhassa 
~anya - dan röyter ajansına bildirildi -
gıne göre, bir siklon Birmanya sahille - İngi liz - İtalyan 

Atina, 20 (Hususi! - Bu ayın 26 sın. 
da Yunan sularına gelecek olan İngiliz 
donanması yüz parça gemiden fazladır. 
Donanma, bir hattıharp kruvazör filo
su, ve bir hafif kruvazör filosile, üç tor
pido muhribi filosu, bir de denizaltı fi
losu ve Glorius tayyare, Nayin hasta
ne gemilerinden mürekkeptir. 

Halen şehrimizde bulunan İspanyol 
hükumetinin Ankara maslahatgüzarı Ri-

izmir şenlik içinde 
kardo Bcgonia, (Armura) hadisesini mü- İkhsa t Vekili mühim b~r 

;~nde şiddetli tuğyanlar husule getir~iş- münasebatı üzerinde durdu 
~:· ~50 kişi boğulmuştur. Hasarat 200 . Roma 20 (Hususi) _ Sicilya adasında 
ıt Ingiliz lirası tahmin edilmektedir. yapılan büyük İtalyan manevralarının 

angun - Mandalay demiryolu bir çok 

teakip Hariciye Vekaleti siyasi müste - nutukla Fuarı açtı 
şarı Numan Menemencioğlunu ziyaret 
etmiş ve Ege ile Akdenizin emniyetini (Baştn:raft linci sayfaıia) 
ciddi surette tehlikeye sokan bu gcmı ha- Saat on üç. İpar yatı açıklarda gö -

noktalarında kesilmiştir. akabinde, Musolini Palermoda sıyasi 
mühim bir nutuk söylemiştir. 

tırma vak'alan hakkında kendisile uzun ründü. Kordonu dolduran kalabalık ya 
boylu görüşmüştür. tın yanaştığı Pasaport iskelesi rivarına 

Yugoslavyanın 
hubrovnlk gemisi 
limanımıza geliyor 

\ 

Ankara 20 (Hususi) - Dost Yugoslav
Yanın Dobrovnik harp gemisi 24 ağus • 
tosta İstanbul limanını ziyaret edecektir. 

Ziraat Vekili 
Ankaraya dönüyor 
Ankara 20 (Hususi) - Ziraat Vekili 

Ş~kir Kesebir pazartesi günü şehrimize 
donecektir. Vekil bir eylıilde tatbik sa -
hasına girecek olan teşkilat kanununun 

son hazırlığını gözden geçirdikten sonra 
kadroyU tasdik edecektir. 

Türkiye • Yugoslavya 
arasında bir anlaşma 

h .. ~nkara, 20 (Hususi) - Yugoslavya 
~-kunıetile yapılan anlaşmaya göre 

nıup.~ k • 
"-l as erı memurlarla talebe ve 

~Uhtaçlar karşılıklı parasız pasaport 
\•ızesine tabi olacaklardır. 

Franko hükOmatinin bir teklifi 
k~ Ankara, 20 (Hususi) - Franko hü

d~rn~~i .. posta idaresi, posta umum mü
tlugumüze mütekabil posta ve tel -

graf nıüraselatına baslanmasım teklif 
etrn· . • • ıştır. Bu teklife hiç bir cevap ve • 
l"ilrniyecektir. 

Aksarayhlarm bir temennisi 
k Aksaray ( Hususi ) - Aksarayla 
:rn~~~a arasında haf tada üç seferli oto
:Po ıl postası vardır. Geçen senelerde 
:rn sta müteahhide verilirken postanm 
gö~a!.Y:n saatte Aksarayda bulunması 
alıh .00une alınmışken bu seneki rnüte
:Ve , ıtte bu Iazimeye riayet edilmemiş 
ti/~ bu saatle! çok geniş tesbit edilmiş-
9 da ony~~a Istanbul treni sabah saat 
Pza ~e-~dıg~ ve Konya ile Aksaray arası 
ğu ~ı uç dört saatlik bir mesafe oldu
a ab·~!de Postayı ancak aksam 19,30 da 
Po t 1•

1Yoruz ve hatta bazı akşamlar 
nı~ ayı almak kabil olamıyor. Trenin 
h \'asaletinden bir saat sonra postanın 

areketi te . d"l" .. vl d ~u mın e ı ırse og e en sonra 
•1' racta postayı almak mümkündür Bu ·na·· · iraf uzenine sokulmasını posta ve tel-

uınum müdürlüğünden rica ederiz. 

İta lyanın sulhperverliğinden bahseden 
başvekil, son zamanlarda saliih bulan İn Sarıyer kaymakamhgı 

Mevsukan öğrendiğimize göre, bugün akıyor. 

giliz - İtalyan münasebatı üzerinde bil- Ankara, 20 (Hususi) - Sarıyer 
hassa ehemmiyetle durmuş ve İtalyanın kaymakamı Recai mülkiye müfettişli -
bütün Akdeniz devlctlerile dostane mü - ğine tayin edilmiştir. 

Trakyadan şehrimize dönmesi beklenen İktısat Vekili kendilerini karşılıyan 
Hariciye Vekili Rüştü Aras da bu ışle zevatla görüşerek karaya çıktı. Yaya o
meşgul olacak ve cmeçhuh denizaltı ge- !arak İzmirpalas'a gitti. Bazı ıiyaret -
misinin kara sularımız civarındaki faa - !eri kabul etti. Türkofis müdürünün 
liyetine nihayet vermek üzere lazım ge· ııavlun işleri hakkındaki izahatını din-nasebatta bulunduğunu tebarüz ettir - İnönü malmüdürü Abdullah da 

miştir. Burdur defterdarlığına tayin edilmiş· len tedbirlere tevessül edilecektir. ledi. 
Musolini, nutkunda Roma - Berlin tir. İspanya maslahatgüzarı Rikardo Be - Saat üç. Lozan meydanında, zabıt:ı 

mihverine de temas etmiş ve bunun baş- • 
lıca gayesinin Akdenizde bolşevizme 

karşı sed çekmek olduğunu söylemiştir. 
Habeşistan meselesile yeni İtalyan im

paratorluğuna gelince, Musolini aynen 
şunları söylemiştir: 

c- Milletler Cemiyetinden yeni do -
ğumların kaydedilmesini istemiyoruz. 
Fakat zannederim ki, ölümleri kaydet -
mek vakti gelmiştir.> 
Başvekil sözlerini bitirirken, İtalya -

nın sulhperverliğini tekrarlamış, fakat 
manen ve maddeten her hangi bir tehli· 
keyi karşılıyacak vaziyette olduğunu da 
ilave eylemiştir. 

Irak harici 
Siyasetinde 
Değişiklik yok 

Avrupaga turizm ve 
Döviz meselesi 

(Baştarafı 2 inci sayfada) 

biz buna taraftar olursak tanzım ciheti 
güç bir şey değildir. Almanyayı hesaba 
katmıyorum, orası için ıaten müşkülat 
yoktur. 

* 

.gonia şu beyanatta bulunmuştur: kordonu yer almış. Bu saatten itiba -
_ (Armura) hadisesi Türk kara suları ren davetliler yerlerini almağa başla • 

dahilinde olmuştur. Bu itibarla Türk hü- dılar. Kültürparktaki hoparlörler mü -
kumetinin de bu hadise ile meşgul ol - temadiyen çalışıyor: 
ması tabiidir. Bu mesele hakkında Nu- Alo burası yedinci İzmir fuarı. A -
man Menemencioğlu ile görüştüm. Her~- çım saati yaklaşıyor. Dekorasyon işleri 
ciye Vekili Trakyadan dönünce kendi _ tamamdır. On dakikaya kadar herkes 
sile resmen temaslarda bulunacağım. dışarıı:~ çıka~aktır :e iki. ~akika s~nra 

B h t V l . d t 1 fi hoparlorden ılk emır verılıyor: İşçıler, u usus a a ensıaya a e gra a d .. . 
1• t d" Tür" k h .. ,_'\._ t· . , ekoratorler dışarıya. Pavyonlarda kım ma uma ver un. u.r.wne ının k 1 k 

kendi kara suları dahilinde cereyan e - se a mıyaca · .. 
Ben, eski faziletli Avrupa medeniye - d b h"d" _ b fi . d Saat on altı otuz. Hoparlor haber v~ 

tinin son iltica ettiği köşenin bu üç mem- en u a ıse munase e ı e ıcap e en riyor: 
lekette bulunduğuna kanEm. Halbuki, her şeyi yapmıya kudretli olduğundan Her şey tamam 
bizde eski bir itiyat ile Avrup.ı denildi- ve yapacağından eminim. ·Pavyonlar intizam içindedir. Her 
ği zaman· herkes Farisi hatırlar. Paris Şimdilik, vaziyet düzelinciye kadar, şey tamam. Şimdi açım törenine in ti -
eski Paris değildir; bir çok sebepler ve İspanyaya gitmek üzere bulunan gemile- zar ediyoruz. İşte davetliler geliyor. 
.. .11 p . . k" h b rimizi Akdenize çıkmaktan menettim. H . . . d b·ıı 
amı er arısın es ı ru unu ozmuşlur. b .. 

1 
er sanıye ıçın e otomo ı er dolup bo 

Nezih ve fazıl medeniyet, maddi ve ma-. B~t~n b~ işler hakkında, 
1
. ugut nb ekrdlie §alıyor. Civar vilayet kazalardan bir 

• t . l'k p · t k . . 1 hukumetımden cevap ve ta ıma e - k 1.1 b 1 d" . 1 . , 
nevı emız ı arıs e ço gcrılemışh:. ço va ı er, e e ıye reıs erı, Kayma -
Halbuki merkezi Avrupa, henüz eski yorum.> kamlar gelmiş. Sanki bütün Ege Lo -
an'aneleri ve eski ruhu muhafaza edi - Armura kurtarllamıyor zan meydanında toplanıyor. 
yor. Bilhassa, bu memlel::et!erin kü~ük Belediye Reisinin nutku 

Bozcaadanın Ponenti burnu açıkların-
köşeleri fazıl ve nezih bir medenıyctın, da lorpillcnen Armura adlı İspanyol şile- Belediye Reisi Dr. Behçet Uz'un 
henüz para hırsı karşısında çürümemiş nutku ile açım törenine başlanmıştır. bi hakkında şehrimize gelen son malu-

Dost ve müttefik !rakın Ankara el- bir ahlakın kuvvetli hayatı ile doludar. t .. .1 b .. k"· h ld t Belediye Reisi, sayın ve kıymetli Ve • 
.. H Ş k I k p . b" . k f d b·ı ma a gore, şı ep ugun u a e aınamen k"l" . h" b' 1 k b l k çısı acı ev et, ra ta cereyan eden arıs, ızım a amızı sersem e e ı ır; b t b" . tted· y 1 b -ı ımız ıta ıy e nut una aş ıyara , 

h.d. 1 h kk d d.. İ f k t b d gv 1 k 1 . b a mış ır vazıye ır. anız aca ve 1 .. 1 . t• son a ıse er a ın a, un, stanbul a a , u say ı ım menı e et erın •ze d" kl . . ... 1 kt d" K t 1 d sun arı soy emış ır: 
t . b" d . t h ıre erı goru me e ır. ur arı ması a .. A 1 .. . b k 1 k 1• tf .. d matbuat mümessillerine şu beyanatta emız ır me enıye ru unu daha mu- . .. k'" d"" çı ış torenıne aş an ı u un e 

b 1 , ff k. tl t lk" d V• d h" ·· gayrı mum un ur. b 1 d v ı· · t l f u unmuştur: va a ıye e e ın e ecegın en ıç şup- , . • . . . u un ugunuz zmır en ernasyona u-
«- Irak ordusu sabık Erkimıhar • he etmiyorum. Vak a akabınde hadıse ma?~lline. gı ~ ,arının her sene geçtikçe bütün Türkiye 

biye Reisi Bekir Sıtkmın Musulda Şu halde, bu işi bu tarzda mütalea ve den. Alem~ar kurtar~~ gemısı vazıyetı için neş'e kaynağı, iç ve dış ticaretimiz 
katli hadisesi ve bunu takiben dört gün halletmeğe neden taraftar olmıyalım? ~et~~k e~mışd ~e gem~ın ~urt~rılmasına ,için çok müsait bir tanıma ve tanıtma 
sonra Elseyid Cemil Süleymanın isti· Muhittin Birgen ım an ° :na ~-gı~ı tes ıt. e er~ Çanak • yeri olmak tekamülünü göstermesi biz-
fası bazı yanlış haberleri esas tutarak -······-··---· kaley~ donmuştur. _?e~. sahıl~. pek ya- 'eri çok sevindiriyor. 
bazı yanlış mütaleaların ileri sürillme- teakıbcn iş başına geçen bütün kabine- kın hır ya.de ~attıgı ıçın muretteb~~ı Büyük ve Aziz Şefimiz Atatürk yur 
sine yol açmıştır. lerin takip ve tatbik ettiği siyasetin ay- Bozcaadaya yuzerek çıkmışlardır. Mu- du kurtardıktan sonra yeni Türkiyenin 

Evvela şunu beyan edeyim ki, yeni mdır. Yeni kabine, !rakın müttefik! rettebat Çanakkaleye gelmiş bulunmak- ,iktısat doktrinlerini İzmirde vermiş -
kabineyi teşkil eden zat, gerek ıner _ olan İngiltere hükCımetile dostane mü. tadır. Bugün ve yahut yarın limanımıza lerdi. · 
hum Yasin paşa hadisesinde, gerek nasebatını muhafaza edecektir. gelmeleri beklenmektedir. Memleketin iktısadi kalkınması yo-
Hikmet Süleyman Beyin katlı hadıse- Ayni zamanda kardeş ve komsu Tür Limni açık1arında lundaki emirleri ilk iktısat kongresin-
sinde tarnamile bitaraf kalmış, Iraklı- kiye, İran, Süudi Arabistan ve- diğer Atina 20 (Hususi) - cLimnos> ismin- de bizzat Aziz Halaskarlarından alan 
larca sevilmiş, üç defa Başvekalette bu şark memleketlerile olan dostane mü- deki Yunan vapurunun kaptanı Limni a- İzmirliler bu dava uğrunda da kendi 
1unmuş ayan azasından bir zattır. nasebatını da muhafaza edecek, bu mü- dasına ~n iki .mil mes~~ede mi~~iyeti hisselerine düşen vazifeyi yapmak için 

Son alınan malfunata nazaran asa- nasebat ve bağların takviye, :idame ve meçhul bır denızaltı gemısıne tesaduf et- büyük bir imanla çalışıyorlar. Çalış -
yiş yerindedir. Hükumet vaziyete ha- tenmiyesine, elinden geldiği kadar ça- tiğini bildirmiştir. Kaptan İspanyol ge - malarımızdaki hız ve kuvvet Cumhuri-
kimdir. l:şacaktır. milerini batıran denizaltı gemisinin bu 

Hükumetin harici siyasetine gelin- Kabine Sadabad misakını azami sür- gemi olduğunu tahmin etmektedir. 
ce: Bunun hakkında size şimdi daha atle, Irak parlamentosuna takdim ede- Londradaıı gelen haber 
vazih malUmat verebılirim: cektir. Londra 20 (Hususi) - Çanakkale 

Bugünkü Irakın harici siyaseti, me-:- Irak kabinesi, ayni zamanda Arap açığında meçhul bir denizaltı gemi• i 
hum Faysalın Irak için tesbit ettiği ve ittifakı misakının muhafazasına da ça. tarafından batırılan (Armora) hadise • 
Kral Gazinin de teyid eylediği ve mü- lışacaktır.• sini müteakıp, İspanyanın Ankara mas 

yet hükfunetinin çok değerli mümtaz 
Baş Vekili İnönü ve onun kabinesinde 
mevki alan siz kıymetli Vekilimizle di
ğer Vekillerimizin şükranla karşıladı
ğımız yardımlarile artıyor. Türk mil -
!etini dünyanın en müreffeh milleti ya· 

(Devamı 12 inci sayfada) 



4 Sayfa 

Sultanahmet, civarı 
devlet, Beyazıt ta 

maarif mahallesi olacak 
... 

SON POSTA 

Hamamcılar cemiyeti idare hey'etin. 
den istifa edenlerin yerine yenileri 25 
Ağustos cumartesi günü seçilecektir. 
Belediyeniıı'halk hamamları açmak hu
susundaki karan belediye iktısat Jl'lÜ -
dürlüğü tarafından tetkik edilmekte -
dir. Diğer taraftan hamamcılar arasın
da bir şirket kurularak bu suretle ha
mamların asri konforu haiz şekle so • 
kulması da düşünülmektedir. Hangi 
şeklin kabul edileceği belediye iktısat 
müdürlüğünün bu hususta yapacağı 
tetkiklerin vereceği neticeden sonra 
belli olacaktır. 

Üç gizli 
Mezbaha 
Bulundu 

Atmtea 21 

Hırsız kim? 
Küfeci Mehmet " Eşyalan yükletenler arkamd:ın 
geliyorlardı, bekçi beni çevirince sır oldular,, diyor 
Sirkecide küfecilik yapan Mehmet tiyar dün Sirkeci civarında bir kahve

isminde birinin hırsızlık suçundan dün 
7 inci sorgu hakimliğinde sorgusu ya
pılmıştır. 

Mehmedin yakalanarak, Adliyeye 
sevkedilmesine sebep, Kamil isminde 
birinin kadın çamaşırı, yatak çarşafı, 
1 O metre kadar kaput bezi ve. s. den i
baret bazı eşyasını çalmış olmasıdır. 

ye oturmuş ve gazoz istemiştir. Fakat 
gazozu içtikten sonra, kendisinde ze .. 
hirlenme alametleri belirdiğinden Cer· 
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. Ad
liye tabibi Enver Karan kahvede satı• 
lan gazozları muayene ettiyse de, te .. 
semmüme sebep olacak bir şey bula • 
mamıştır. 

Karakolda kadtnm ıozune 
tUkUrmuş 

Kumkapıda Yervant isminde biri, 
Astirik isminde bir kadınla kavga et .. 
miş ve her ikisi de karakola götürül .. 
müşlerdir. Fakat, Yervant karakolda 

Suçlu ise, bu eşyanın kendisi tara
fından çalınmadığını iddia etmekte • 
dir. Söylediğine göre, tanımadığı üç ki· 
şi çalınan eşyayı evvelki akşam saat 9 
sularında kendisine taşıma"sı için ver
mişler ve Sirkeciden Unkapanına ka -
dar 25 kuruşa pazarlık etmişlerdir. 
Yola düzülmüşler, az sonra bekçiler 
Mehmedi durdurarak, küfesinde taşı -
dığı bohçayı muayene etmek istemiŞ -
Ierdir. Halbuki, tam bu sırada malın a. da rahat durmıyarak, polis memurla • 
sıl sahibi olan hüviyeti meçhul üç a .. rmın önünde Astirikin suratına tükür-

. Fener Polis Merkezi, mıntakası da. dam da, ortadan sır olmuşlardır. müştür. 
)ıilinde üç yerde gizli et kesildiğini ve Suçlu Mehmedin dün yapılan sor - Suçlu, dün adliyeye sevkedilerek, 
el altındah satıldığını öğrenmiş, yer • m~t· neticesinde, tevkifine karar veril· Sultanahmet ı inci sulh ceza ınahke • 
lerini ve kimlerin kestiğini tesbit et - ış ır. . d 

1 .tikten sonra icap eden tedbirleri almış e· Ad d h" I . mesın e yapı an duruşması sonunda. 
Suluınahmet meydanı ve her üç mezbahayı da basıp kaçak - tr im gazoz an Z8 lf endi 3 gün hapse ve 2 lira para cezasına mah 

Şehircilik mütehassısı Prust ileri phlr toplanacak, 1stanbulda mevcut ve dağı- çıları cürmü meşhud halinde yakala • Yorgi isminde 6S Y~!l~~ı_n_~_ ~~r- ~h· _ ~ edilmiştir. 
planında Sultanahmet meydanı civarını, nık bulunan bu gibi mektepler mümkün mıştır. wmw ......... - '"' .... '"•.,. .._ 

hükumet dairelerinin bulunacajı bina - oldukça bu tarafa naklolunacaktır. Bu gizli mezbahalardan biri maruf Tifo vak'aları l Agaso/ganın mlhrab 
lara tahsis etmiştir. Buraya adl!ye bina- Florya7a 300 bin aiaç dikilecek et kaçakçılarından Bursalı M~hmetle DiJrde Kubbesindeki 
sından başka belediye, hük&net, maa- Bay Pruat, ~~-ediye fen işleri müdü : Tatar Nurinin, Bala.tta, Sarayağası so- DQffQ Al. ,,._l 
ri1 ve sair binalar da yapılaC'aktır. Bu rü ~üsnü, Büyu~dere ~rman m~tebı ,kağında kiraladıkları evdir. İki üç ge. . 11ıOZBuı er çıkarıldı 
suretle esbabı mesalihin kolııyca iş ta • rektor Mazhar Diker agaçlanma ~~ra - ce evvel, bu işin tahkik ve meydana çı· , İki buçuk aydan faz~a zam~dır İs· Ayasofya müzesinin içi ve dışı ve mo
kip etmeleri temin olunacaktır. Bundan fında son tetkiklerde bulunmak uzere karılmasına memur edilen belediye ko tanbulda devam eden tifo vak alaı-ının zaikleri film kil . tir 
başka meydanın en güzel yerine bır ibi- bugün Floryaya gideceklerdir. Bugün- . . K ll 

1 
_..::ı Muh en azına dün tesadüf edilmiş, son 24 e çe mış · 

.. . mıserı ema e memur a.liU.an ar - t Pr f ·· Wh'tt k d" il ı..~ de dikilecetir. Prust bu Abidenin uzak kü yapılacak tetkiklerden sonra Mazhar . . saat zarfında stanbul belediyesi sınır- o esor ı emore ve en ıs e uc-

d .. .. b'l k b" "kl"kt d'k t . 't ıA h lı ' rem ve Tevfık, bu evın etrafında ter- ~ d h'l' d alnız d'" if be al l ta b . ih b mesafeler en gorune ı ece uyu u e ı er e§Cıre aı p anını azır yacatt ve t'bat lm 1 bekl v ba lam ıan a ı ın e y ort t 0 vak'ası. ra r ç ışan ar mayıs n erı m ra ın 
.. 1 ~ b .. 1 kt F1 ı a LŞ ar ve emege ş ış- dan k lm D" . olmasını istemektedir. ona gore ça ı§Dlasa a~ıyaca ır. or- 1 d ,mey a çı an ıştır. un blrınci a • altın kubbesfi;in temizleme ve sağlam • 

Büyük mektepler de Beyazıt civarında yaya 300 binden fazla ağaç dikilecektir. ar ır. . §ılannı yaptıranların yekftnu 1081, i- laştırmasile uğrqmaktadırlar. 

Eski 
_ ,.._-. --- Memurlar bu v~zıyette gece yan • ,kinci aşılarını yaptıranların yeldinu ise 

Ve metruk Çeşmeler 
sına kadar beklemışler, gece yarısın. 1036 dır Döşemeden kubbeye kadar mihrab du• 
dan sonra, on tane keçinin bodrum ka· · varlarını kaplıyan ve mozaik nakışlarla 

Aklaraycla tifo vak'alan 
tındaki taşlığa alındığını görmüşler, Aks süslü olan kıymetli mermerleri temizle-

d 1 k 
aray (Hususi) -Son on beş gün 

tamı·r e ı· ece keçilerin kesilip yüzülmesi için bir .. d • mek ve korumak için mihraptaki büyük 
müddet daha beklemişlerdir. Biraz ıçın e üç ti.ıo vak'ası kaydedilmiştir. 

Tifonun salgın halın· e gırm' emesını' · te iskeleye ilaveler yapılmaktadır. sonra ini olarak evi basmışlar, Bursalı • 
Belediye, ana caddelerdeki llam.idi-ı 

ye ve terkos çeşmelerini arka sokak -
lara nakletmek çin bir proje hazırla • 
mıştır. Fazla masraftan kaçınmak is • 
tendiğinden Hamidiye ve terkos sula -
rını arka caddelerde tesadüf ~dilecek 
metriık çeşmelerden akıtılacakttr. Ana 
caddelerde suları kesilen çeşmeler yı -
kılacaktır. Diğer taraftan belediye su-
lar idaresi şehirde yeniden 300 terkos 
musluğu daha açaeaktır. İçlerinden su 
akıtılan metruk çeşmeler tamir edile • 
cektir. Belediye bu gibi çeşmeleri ta • 
mir ettirirken Müzeler mimarlığının 

muvafakatini alacaktır. Zira bir çok 
çeşmeler vardır ki tarihi kıymeti ha • 
izdir. Tamir edilirken itina olunması 
icap etmektedir. Müzeler idaresinin 
muvafakati alınmadan tamir edilen 
Tophane çeşmesinin altın yaldızlı kap
lamaları üzerine sarı boya sürüldüğün
den tamirat müzeler idaresinin müda
halesi üzerine durdurulmuştu. Bunun 
için yeni tamirlerde de bu gibi mah -
zurların çıkmamasına itina olumcak -
tır. 

Şqhanedeki Hamidiye çeşmesi de arka 
ıokağa Mkledilmi§, eıki çeşme bu halde 

kalmı§tıT ......... , ................. - ...... -=--......... ,...,, ...... , ........... __ ... - ................ -... ....... ---... 
Mllte/errllı : -

Babkçdar cemiyeti idare 
hey' etinin iatif uı 

Balıkçılar Cemiyeti idare hey'eti ve 
yedek azaları, dün Ticaret Odası esnal 
şubesine istifalarını vermişlerdir. 

Esnaf şubesi müdürlüğü bu hususta 
esasen bir müddet evvel tetkikat yap
tırmış olduğundan istifaları kendi mü
taleası ile beraber Oda Umumi Katip • 
liğine vermiştir. 

Esnaf birlikleri kuruluyor 
Küçük esnaf kanunu çıkt1ktan son

ra esnaf cemiyetleri ıafvedilecek, yer
lerine esnaf birlikleri kurulacaktır. Ha
len Ticaret Odasının mürakabesi altın. 
da bulunan esnaf teşekkülleri buradan 
alınarak belediyeye verilecektır. Be
lediye İktısat Mtidürlüğünde teşkil e
dilecek bir şube esnaf işlerine baka -
caktır .• 

Şshlr tılsrl: 

Blly&k caddelerde yDkletme ye 
botaltma iti 

Ana caddelerdeki tahmil ve tahliye 
işleri seyrüseferi güçleştinnektedır. Bu 
sebepten bu gibi caddelerdeki tahmil 
ve tahliye ameliyeleri her saatte ya • 
pılmıyacak muayyen saatte olacaktır. 
:Bilhassa halkın sokaklardan kesafetle 
geçme zamanı olan sabahleyin saat 8-
9arası, akşam beşten sekize kadar bü
yük caddelerde tahmil ve tahliye işleri 
durdurulacaktır. Bu hususun tatbikatı 
için yakında Daimi Encümenden karar 
alınacaktır. 

Tramvay sahanlığı kalabalık 
olmıyacak 

Tram'iayların hareketi esnasında 
ön sahanlıkta vatmandan başka azami 
beş yolcu bulunabilecektir. Keyfiyet 
belediyeden alakadar şubelere bildiril
miştir. 

minen tedbirler alınmış ve hemen taze Profesör Whittemore mihrab moz.aık· 
Mehmetle Tatar Nuriyi cürmü meşhud aşı celbedilerek arzu edenlere tatbika 
halinde yakalamışlar, etleri müsadere başlanmıştır. Hastalar saliha yüz tut • lerini ilkbaharda halka açabilmek içiıı 
etmişler, kaçakçılar hakkında kanuni muşlardır. Hükfunet ve belediye taba • bu yılki çalışmasını Hk kanunun hafta • 1 

muameleye tevessül etmişlerdir. betlerinde parasız tifo aşısı tatbikine sına kadar uzatacaktır. 
Memurlar, ertesi gece de, Cibali ü- devam edilmektedir. 

zerinde, Haydar semtinde, sabıkalı ka
çakçılardan Hüseyinin evile Sultanse
limde Çukurbostan sokağında kaçakçı 
Hakkının evlerini ayni şekilde tertibat 

Pollale: 
Bir arabacuun kollan ezildi 

lıtanbul Borsası kapanış 
fiatlan 20 - 8 - 1937 

alprak basmışlardır. . Ayvansarayda Yeniçeşmede 2; nu· ÇBKLB8 
Bunların evlerinde de, kesilmiş sı- marada oturan yük arabacısı Süley • 1--------.-A-ç_ı_lı·-,-K-a_p_a_n_ı,-ı 

ğır, koyun ve keçiler bulun.muş, mü • man dün Nasuhpaşa caddesinde araba- LoDdra 631.no 631 .co 
sadere edilmiştir. Hüseyinle Hakkı lylk sına demir yüklerken sağ kolu iki de - xn-Ycn 0,79J75 o,7991 
kında da birer zabıt tutularak takibata mir arasında kalıp kırılmıştır. Yaralı Parl8 21.0575 21.os 
başlanmıştır. arabacı Cerrahpaşa hastanesine kaldı - MUano ~:~~ ~:~ 

rılmıştır. Brlbel ~-c 
Atma 16.6J8S 86.91UDJ 

Ktlfecilik te kak'ınlacak Bir otomobil bamyaya çarpb ceıı.TN S,4418 s,4415 

İ ao- 63.3914 63.3914 stanbulda sırtla, sırıkla ve başta ha Şoför Mehmedin idare ettiği 2767 .. 1 • "" Amlterdam 1.4325 1.4'.u 
mallık kaldırılmış, fakat zati eşyadan numaralı otomobil Eminönünde 258 nu Prai 22.6625 22,6~2.S 
elli kiloya kadar olanların küfeler için- maralı tramvaya çarpmış, tampon ve V1Jana 4.1838 4.1838 
de nakledilmesi lüzumlu görülınüştur" . tekerleltlerini hasara uğratmıştır. Nü • Madr1cl 12.0444 12.0444 

fu Berlln 1.96S l .965 
Belediye, zati eşyaların küfeler deru • sca zayiat yoktur. Vaqota 4.1790 4. 1790 

nunda naklini yani küfeciliği de kaldı- Şarap iakeleainde bir Yak'a Bud&P'IW 3.9810 3.98t0 
Ar .. d Ala 'd ka" Bbnl 106.4975 106.497.S racaktır. Bu yasağın tarihi henüz tes .. apcamım e camescı so gın-

bit edilmemekle beraber seyyar satı • da 30 nwnaralı evde oturan İsmail, Ce- =m• ~~~25 ~:~~ 
cılığın kaldırılacağı tarih olan bir te malle Şarap iskelesiııde rakı içerler ... lıloUoft 20.435 21.d.s 

• • • • •• • • v. ş • ,ken aralarında bir kavga çıkmış, İsma- stokbolm S.0738 3.07'8 ~ 
rınıe~elde~ ıtıbaren k~ecılıgın de ya- il Cemali bıçakla göğsünden yaralıya- 1----------L--------ı 
sak, ~!~e~~.!!~~!:!!~. rak kaçmış, bir müddet sonra yakalan. 1------•-•_B-rA-:-M'7"""" ____ __.. 

HALK 

Bu akşam 

81Jlkllere •il• 
b•hçeslnde 

mıştır. A~ıı K.p..aıı 

Sultananın ceaedi morl'a kalchnldı ::;:oau lllL " 
80 

00.01 oo.oJ 
Evvelki gün Heybeliada sahilinde A. em. " 80 ftdıll oo.oo 00.0J 

2S yaşlarında bir genç kadm cesedi bu. ' Bomontl - Nıtıar oo,oo .OJ 

lunmuştu. Ağzında yedi tane altın diş =~:.. :::- ~i"" 
E N A Y 1 L E R 

ve parmağmda Felemenk taşlı bir pli- it Bantuı 80,0 O,Jl 
tin bulunan bu güzel ve kumral kadı - Telefon o. -

23 Ağustos Pazar
tesi gtlnQ akşamı 

Bebek lteledlr• b8hV.•••d• 
Zozo Dalmasın işUralClle 

HALiME 

Bir Sehrin Ruhu 
Sadri Ertemin son hikayeleri 
güzel bir cild halinde yakında 

çıkıyor. 

nın Heybelide bir manifaturacının kızı itWıat Ye Delir. IO.OO --

Sultana olduğu ve evinden İstanbula ~=oaDellrmenı o:~~ ; 00 ____ 
indiğini zannettikleri anlaşılmıştır. 

Ceset, Ada hükfunet tabibinin gös- t 8 T t K a A Z L A B -----terdiği lüzum üzerine morga kaldırıl -
mıştır. Otopsi neticesinde, ölümün na. 
sıl vukua geldiği anlaşılacaktır. 

Ttlrk borcu I P8llıı 

• • I vadeli 
• • il vadeU 

Aplıı 

Cı0.00 

ıs.oo 
Ol),i)() 

Kapual 

ou.oo 
ıs.OO 

00~ 
Romen Harbiye Nazın 1-----T-A_B_V--L.t-1;--A-T--

ıehrimizden geçti -------.-----:-:--:-::____. 
A 1 Kapaoıt 

Pireden Romanyaya gitmekte olan Anadolu 1 pe. 00~;.~ ııo.oı> 
Romanya harbiye nazırı Daçya vapu - • ı vadell oo.oo oo.oJ 
.rile transit olarak şehrimize gelmiş ve • il pe. oo.oo oo.oo 
şebrıi dola~tıktan sonra akşam memle- • II n. oı1.oo OJ.00 
ketine hareket etm~tir. \iiAniiadiioiıuiimiü.İliipeii'iiha ..... oo.oli~-iiooİIOOilll....,.......,.. 



SON POS T A Sayfa 1 

~~--.:;;;;;::=:=::.:.:...:..~~--------------------~------------------------------~----,--~-----------::-----------fz ine lil er maariften ve belediyeden Bitlisliler kurtuluş bayramlarını 
himmet bekliyorlar coşkun tezahüratla kutluladılar 

t . Ezinenhı umumi görii.nü§Ü 

~e ~~den Yazılıyor: Ezine, küçüklüğü- çocuklar da, mektebsizlikten sok.aklarda 
tada b'~en kalabalık bir kasabadır. Bu- gezmektedirler. Mektebin, çocukiarın te· 
Uç 8111

1:ı1 beş sınıflı Gazi okulu, diğeri de neffüs zamanlarında oynamaları için bah 
llti ille~ 1 İsmet paşa okulu olmak üzere çesi de yoktur. Gazi okulunun genişce 
ham ~eh vardır. Bu iki mektebte izdi- bir bahçesi vardır. Fakat etrafı açık ve 
lat v~:d fazladır. Seksen talebeli sınıf- bakımsızdır. Buraya, herkes hayvanla
~yle olduğu halde, bir çok rmı salmakta ve mer'a gibi otlatmakta-

Bitlis (Hususi) - Hudud üz.erindeki 
vilayetlerde, kazalarda, köylerde; Akde
niz ve Marmara kıytlanndakı Türk yurd
larında neler yapılıyorsa Bitliste de ay· 
nı şeyler yapıldı: Evvela, kısa bir müd
det her taraf, istila fecayiine uğramışla
rın melaline nazire yapar gibi samet ve 
gamlı. Çehreler, ırzı ihane~ ve tecavüz 
görmüş yiğitlerin ateşli fakat sessiz ga
zabile gölgeli ve haşin idiler. 4 ·---.... -- dır. 

lı '111.asgada bir Mektebte su tesisatı da yoktur. Çocuk-
Muhakkak bir törene şeref vermek ka

rarile, kalmak üzere gelmiş olan birinci 
umumi müfettiş Abidin Özmenin bulun
duğu heyet, sabır tüketen bir heyecanla 
kahramanlar sürüsünün silah seslerin:, 
çelik ayaklarının çelik gürültülerini bek
liyorlar. Saat sekiz on beşt\? ateş kıya
meti ve alkış tufanı başlıyor. 

'-7J lar kuyu suyu içmektelerdir. Hiç olmaz. 
l> l,.sız kadın sa, bazı yerlerde olduğu gibi, çifte ted-
r cık l risat sistemi tatbik edilse, sokaklarda gc-a andı zen çocuklardan mühim bir kısmını okut 

l{oltt. 
ıser ıu· A .. A. ı rda ~olis Mustafa Ay9un 

\ıe1 ~~Y~ ~Hususi) )- Bir kaç gün ev
d~ bır :uğun esnasında Lüsi Apil ismin
~1.ı~evh adının paha biçilmez kıymette 
durıuğ .eratı Çalınmış, vak'a emnıyet mü
dUt Ve~~: bildirilmiştir. Emnlyet mU
~okatı1 ~ komiser Ali Arda tahkikata 
lır. lloı· Ustafa Aygünü memur etmiş
tı son~s Mustafa pek kısa süren tahkika
(itıde ~.da bu mücevheratı Şükriye is-
arllıış, ~ kadının çaldığını meydana çı

ttı.ı '·r adın adliyeye verilmistır. Polis 
2tı '<t a \1·ı · . 

e ile t ı ayet tarafından bir takdırna· 
. ~dilmiştir. 

Sıra ·k 
c, te arazi yüzünden bir 

a(a11 ···du üldu ll.rl'<:'k o r 
~ahiy s~ ten Yazılıyor: Bireciğin Halfeti 
c.tı.ı ne ba"'l K .. .. d ~ lafa ~ g ı aramez•a.ı koyun P.:l.. 

)Ultıar v oglu Azizle- ayni köyden Selim 
~ ıı.ırıde~ Abdüsselam Almaz bir arazi 
~"&ayla kavgaya tutuşmuşlardır. Bu 
)~l.lssela hınç.lurını alamtyan Müshmle 
ı~ttkcın J\~ .bır olmuşlar, gece vakti u
~ dJr. J\ . zın, karnını hançerlt! dcşmiş
'qı.7"isi ;ız dispansere kaldırılarak ilk 
~~tı Ye ~Pılrnış, dişarıya fırlayan bar
ltı.tj hıısta tın~ konmuş, ameliyat için An

~tllr ~esıne götürülürken yolda öl -
· atiller adliyeye verilmişlerdir. 

mak mümkün olabilir. Buracl:ı yeni bir 
mektebe ve ihtiyaca uygun bir binaya 
muhakkak ihtiyaç vardır. 

Belediye işleri 
Askeri kuvvetin kısmı küllisi şehre gi

rince bir sübay belediye sarayının da
mına çıkarak kısa bir zaman için inmiş 
bulunan şanlı Türk bayrağını göklere 
yUkseltiyor, ve artık bütün şehir çılgın 

bir sürura bütün benliğini vererek el çır
pıyor, haykırıyor, kırılışıp birbirine gi
riyor. 

Ezinenin başlıca derdlerınden biri de: 
su derdidir. Nisan ve mayıs aylarında 
çeşmelerin suları kesilmekte, eylfıle ka
dar susuzluk devam etmektedir. İplik 

gibi akan bazı çeşmelerin önüne halk bi
rikmekte, çeşme önleri umumiharb se
nelerinde vesika ile ekmek alınan fırın Bu mes'ud gürültü içinde bir genç bc
önlerini hatırlatmaktadır. Be~ediyenin bu lediyenin yüksek sahanlığına çıkarak hic-
su işine bir çare bulması herkesı sevin- retin elemini, şehri bir anda harabeye 
direcektir. çevirmiş olan istila felaket~nin dehşeti-

Bir de, çöp arabaları, üzerlerı açık o- ni, dağlara, ormanlara, vadilere! döküi
larak mahalle aralarından, dar sokaklar· müş müdafaasızların muazzam perişan
dan geçirilmekte, rüzgarla, çöpler ve toz lığını, kaybolmuş çocuklatı için annele
toprak etrafa saçılmaktadır. .rin feryadını, kaybolmuş yalnı:.: çocuk-

Çarşı ve mahalle aralarında kurulan ların ümidsiz nalelerini söylüyor ... 21 yıl 
pazarlarda, giyecek ve yiyecek bütün eş- evvelki sert ve merhametsız ıztırab tek
ya, sokak ortalarına serilen çuvallar ü- rar duyulmıya başlamıştır. Ellerin hare
zerinde, yerde satılmaktadı:. Belediye, ketini idare eden sinirlerin ihtilaçla bil
bu satıcıları, hiç olmazsa mallarını birPr kültlüğünü görüyoruz. Kahra muktedir 
sedye veya işportaya koyarak satmağa yumruklar hışımla havaya sallanıyor. Bu 
mecbur ettiği takdirde bunların kirlen- anda tekrar iman ediyorsunuz. Eğer bU
memesi temin edilebilecektir. tün cihan sıyrılmış bir kılıç olsa da bu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
İzmitte ruam mücadelesi 

fzmitte ve köylerinde rüam mücadelesi dünden itibaren başlamaktadır. Mü· 
cadele iki aY devam edecek, bu ha valide ki tek tırnaklı hayvanların kaffesi mua
yeneden geçirilecektir. Resımde mücadeleyi yapacak heyet İzmit valisi Hamid 
Oskay ile birlikte görülmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

... Bundan böyle büyük 
caddelerde çeşme bulunmı· 

yacakmış. 

Hasan Bey - Desene bi· 
zim evin bulunduğu çıkmaz 

sokak büyük cadde imiş de 
ben farkında değilmişım. 

- Neden Hasan Bey?. 
Hasan Bey - Oldum olası 

çeşmesi, suyu yoktur da ... 

Jj 

Belediye önünde kut1ulatn4 töreni 
ellere kalksa mutlak 
parçalanırlar. Çün • 
kü aslan, artık kük • 
remiştir. Ölümleri d(l 
yendiler! 

Fakat Mustafa Ke~ 
malin Türkiyesi sulh 
ıçın kurulmuştı:r. 

İstiklal savaşının b:ı. 
i!ndanberi önünde 
secde edilen mihra • 
bın adı csulh> tur. 
ve Türk her amacına 

ancak csulh. yolilc 
varmağa karar ver • 
miştir. 

Denize dökücü 
süngülerin yazdığı is- Abidin Ôzmcn ve Bitlis valisi il<? memurları 

tiklal şahnamesinden sonra, onun nur- sulha tapmayı ve bütün cihanı bu ibade>
landırarak açtığı cileri> yollarına baştan- te iştirak ettirmeği bilen yeryüzünün tek 
başa csulh> çiçekleri ektik. Bugün gülP.n büyüğüne, heykelinin önünde dız çökiip 
vatanın saadet kaynağı csulh-. perisinE' gönlünün sonsuz ve eşsiz sevgisini, ru
bağladığımız g3nül aliikaiarının pürüz- hunun huşuunu ve inamını sunmak üze-
süzlüğünden, saflığından, yıkılmaZ:ı- re belediye parkına sel halinde akın e-
ğından ibarettir. derken anlıyorum ki bir zayıf iraderı:n 

Bunları kendi vicdanının sesile bir

likle bir vatan çocuğunun lisanından din-
liyen kütle, zaruret elverince bütün ci

hana meydan okumayı ve onu yenmeyi 

bu kadar coşkun his tezahür!enni daha 
fazla müşahedeye takati kalll"amıştır. 

İçimin, taşan saadet dalgalarını gözlcr~m
den boşaltmak üzere sessizce, sessız bir 
köşeye çekiliyorum. Bitlism üc;üncıi b:ıy

bildiğinden fazla insanlığın saadeti i~ITı ramı da böyle bitti. - TOK 
,... . -... ... . -·--__...__ .. 

Refahiyede 
cinayet 

bir Bursa yolunda iki 
kamyon çarpıştı 

Refahiyeden yazıldığına göre kasaba- İnegöl (Hususi) - Pazarcıkdan 
ya üç saat uzaklıkta Ekecik köyünde Bursaya gitmekte olan Mehmedin ida. 
çok feci bir cinayet işlenmiştir: resindeki yolcu kamyonu ile Mudan • 

Bu köyden Sıddık isminde birisi hay- yadan karpuz yükile gelen Bursalı şo
vanları çayıra soktuğu için Süleyman is- för İbrahimin idaresindeki kamyon 

. d k" k h a·· rmüş kasabamız civarında birbirlerme çarp-
ının e 1

.. 
0?1şsununl çocdu5ukmı O\b 1 ' mışlardır. Ve bu çarpışma neticesinde 

bunun uzerıne ara arın a avga aş a- B 'd 
1 1 d h 

. . ursaya gı en yo cu ar arasın a er 
mıştır. Kavga sırasında Sıddık elındekı nasılsa kolları dısanda kalan İstanbul-
tırpanı Süley",':anın arkas~:ı .. saplamış, lu 22 ~aşlarında 

0

Etem oğlu Cihad Vu
tırpanın ucu Suleymanın goksunden çık-ırucu'nun .. sol kolu kopmuş ve Bursa. 
mıştır. Bu vaziyet üzerine Sıddık tırpanı nın Ç~kirge mahallesinden 1 7 yaşla • 
~ıkarmağa çabalamış muvaffı:ı'k olama • rında Ibrahimin de kolu yaralanmış -
yınca kaçmıştır. Yaralının acı feryatları tır. Yaralılar hastanemizde pansuman· 
üzerine yetişen komşular, Si.:leymanm ları yapıldıktan sonra Bursa hastane -
sırtına ayaklarını koyaraıt güçbela sır- sine sevkedilmiştir. Kaza mahallinde 
tından tırpanı çıkarml§lar, beş dakika yapılan keşif neticesinde kazaya se~e
sonra da Süleyman ölmüştür. Sıddık ya- biyet vermekle suçlu Bursalı şoför Ib-
kalanarak adliyeye teslim edilmiştir. rahim tevkif edilmiştir. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi :=:-
Refahiyede hayvan hırsızlığı / Karataşta da bir çocuk boğuldu 

Refahlyeden blldlrlldlğine göre Refahı - Esklhamam mahallesinden Hüseyin oğlu 
yede sık s~k hayvan hırsızlığı vak'aları ol- sekiz yaşında salfi.hattın isminde bir ço -
maktadır. Iki gün evvel Daşdlbi köyünden 1- cuk annesi ve kardeşlerlle birlikte gitUkle· 
kı kişi sığır sürülerinden hayvan çalmak te- ' 
şebbüsünde bulunmuşlar fakat müteyakkız rl Karataş plftjında banyo yaparken bo -
bulunan zabıtamız tarafından cürmü meş - ğulmuştur. Yapılan tahkikat neticesi, işte 
hud hallnde yakalanmışlardır. asili kast olmadığı ve çocuğun kazaen bo • 

Kavak'da 3 hırsız yakalandı ğulduğu anlaşılmıştır. 

Kavak kazasının Teke köyündeki mısır Samsunda görülen bir suiistimal davası 
tarlalarını zararlı hayvanlardan korumak i-
çin bekllyen Mehmedln kapaklı martın ve 
Çukurluk köyünde Hüseylnln çifte av tüfeği
ni ellerinden alan altı kişiden üçil yakalan. 
mış ve adllyeye verllmlşlerdlr. Hüviyetleri 
maliim olan diğer üç kişi de aranmaktadır. 

Ceybanda bir çocuk boğuldu 
Ceyhanda Knrşıyakaya geçmek fü:ere sa

la binmek istıyen 11 - 12 yaşlarında İbrahim, 
ırmağa düşerek boğulmuştur. 

Adana ziraat odası seı;imi 
Adana ziraat odası seçimi yapılmıştır. Bu 

intihapta birinci reisliğe çlftçllerlmlzden Ka
sıın Ener ve ikinci reisllğe çiftçilerimizden 
avukat Hüseyin seçilmiştir. 

Çarşambadan yazılıyor: Samsun Maliyt. 
enspektörlerinden Nlzamettin Ureıne:: oğlu 
Çarşamba maliye dairesini teftiş ettiği sıra· 
ön 200,000 liraya varım, zimmet ve sullstlma.. 
suçuna esas olan gerekli delilleri ortay;ı. koy
muştu. 

Bu, zlmmet ve sullstlmal filli lle ilgllerl tc~ 
bit edllmlş bulunan Çarşamba malmüdfıriı, 
Naci İskendcr ve muhasebe sekreteı l, Ahmet 
Şengün haklarında evvelce tevkif kararı ve
rilmiş olmasından ötürü, halen Samsun ecza 
evinde mevkuf bulunmaktadırlar. Suçluların 
muhakemeleri Samsunda cereyan etmekte
dir. 



• Sayfa 

Uzakşarktaki harbin 
neticesi ne olacak? 

Japonyanın kuvveti malum, fakat şunu teslim etmek 
lazım ki Çin de dünkü Çin değildir 

15 günden fazla 
zaman oluyor ki U
zak şarkta gece gün· 
düz çarpışılıyor, 20 
nci asır fenninin or • 
taya çıkardJğı her 
tüdü silah kullanılı
yor: Bununla bera • 
ber hiç kimse henüz 
resmen harp ilan 
etmedi. 

Tahmin edildiğj • 
ne göre bunun iki 
Gebebi vardır: 
· ı - Japon hüku · 
meti kendi efkarı u 
mumtyesinden bh 
kısmında bir dere · 
ce mukavemet gör · 
mektedir. (Şanghay) 
ve (Pekin) hadisele
ri inkişaf ettikçe 
mukavemet azala • 
caktır. O zaman Ja. 
pon hükumeti cDi · 
yet> meclisini top · 
Jantı ya çağıracak, • 
hareketin iktısadi Çin §ehirlerinin caddelmnde yapıl an siperler 
mali, askeri Iüzumla- mı anlatacak ve Japon ku vvetinin son haddini bulu~u 
bu suretle azalriıış ola ı son mukaveme- Artık Japonya küçük bir Asya dev-
ti de kırıp atacaktır. leti olmaktan çıkmıştı, 5 büyük dcvlet-

2 - Japonyanın seterberliği ancak ten biri sayılıyordu ve onların arasın
bu safha geçtikten sonra ilan edilecek, da yer alıyordu. 
ve harb kelimesi de ancak bütün bun- - 4 -
tar olup bittikten sonra söylenecektir. 

* BugUnkU vaziyet 
Bu harbin geçireceği muhtelif safha- Japonya Büyük Muharebe'yi mütea-

lar hakkında şimdiden tahminlerde bu- kib iptidai madde ve mahreç yoksullu
lunmak mevsimsiz sayılabilir. Fakat, ğundan şikayet etmeye başlad!. Hiç 
insanı mühim sürprizler karşısında bu- kimse ona iptidai madde ve mahreç ve
Junduracağından da hiç şüphe edile- recck değildi. Japonya ihtiyacı bulu
mez. nan şeyleri kendiliğinden ?lmıya karar 

Bunu anlamak .iç~ her. iki .. devletin verdi: Buna genişleme siyaseti diyoruz. 
son 50 yıllık mazılerıne bır goz atmak Japonya bu siyasetin ilk safhasında Çin 

kafidir. 1 topraklarında kendi idaresi altında 
b 

Jlapond~evl~stt~h blu mü~de~ ı·zarfında Mançukoo diye bir hükfunet kurdu, i-
aş ıca ort ı ı a e geçırımş ır. k. . fh d d · alA çın· vı·ır:.yet _ 1 _ ıncı sa asın a a şım .. ı . a -

. • lerine yayılmıya teşebbus ettı, bundan 
Çm ·Japon muharebesı da bugünkü ihtilaf doğdu. 

1894 • 1895 * 
J apon kuvvetinin meydana çıkışı 

O zaman hiç kimse Çin kuvvetlerı
nin bu kadar çabuk bir suretle yenile
ceklerini sanmıyordu. Fakat Çin öyle 
bir sarsınh geçirdi ki Pekin hükumeti 
devletlerin müdahalelerini ,..ica etti. 
Almanya, Rusya ve Fransa Tokyo nez
dinde müşterek bir teşebbils ) aptılar. 
Japonya ele geçirdiği yerlerden bir kıs
mını bırakmıya razı oldu. 

Çine gelince 
Fakat Japonyanın geçirdiği bu 1Stiha

le karşısında Çin de atil kalmamış, o da 
bir hayli değişiklik geçirmşitir. Çin-Ja-

pon muharebesi zamanında Çin askeri 
çakmak taşından ateş alan tüf ekle ve 
bir omuzunda da şemsiye ile temsil edi-

lirdi. Çin askerinin en büyük kaygısı 
•annesinin tabiatten dokunulmamış o
larak aldığı vücudü annesine gene do
lrunulmrunış olarak teslim etmektir,> 
denilirdi. 

- 2 -

Rus - Japo11 muharebesi 
1904 - 1905 

J apon kuvvetinin teeyyiidii 
Japonya Çini yendikten dokuz sene 

sonra o muazzam Rus ordusu ile y~lnız 
başına boy ölçüştü ve Rus ordusunu hiç 
kimsenin tahmin edemiyeceği derecede 
mühim bir mağlübiyetc uğrattı. 

Şimdiki Çin askerinin modern techi
zatı, -bilhassa Alınan olan- hocaları var-
dır. Ve görüyoruz ki tayyare kullanma
sını, Japon zırhlılarının üzerine torp!l 
atmasını da bilmektedir. 

-3-

BUyUk muharebe 
1914 - 1918 

. 
Doludan 7.arar cör~ıJere yardım 

Adana (Hususi> - Kozanda doludan za
rar gören köyltilere yardım yapılması 1çln 
ziraat b:mkasınn emlr verllm~tir. 

,------,.-----.. -------e----------------.... .._ ... .,..v 

CONULISLERI 
lztırap, keder 
Sevgiyi arttırır 
Babaeskide oturan geııç: b:r okuyu

cum, Bay B. B. R. O. üç senedenbcri 
genç bir kızı sevmektedir. Bu genç kız 
§imdi babasını kaybetmi;;, matem için
dedir ve bay B. B. R. O. da bu acının 
kendi sevgilerini eksiltıp eksiltmıye
ceğini merak etmektedir: 

- Müsterih ol.. 

Diyeceğim. Iztırab, keder, kayıb aş· 
kı söndürmez, alf'vin üzcr~ne damlıyan 

yağ damlası gibidir. St:'venı sevdiğine 
yaklaştırır, onun himayesinde tesr>l1i 

aramıyn sevkeder, kız da eski aşkını 

daha kuvvetli bulacağından hiç şiip
hc etmiyorum. Yalnız ... 

Yalnız bu sC'vdiğiniz kız için de, senin 

için de faydalı olııbileceğinde tereddii-

düm var: 

Kız yalnız, himayesiz kalmıştır. Şah

si vaziyetini bilmiyorum, fakat sı
kıntı içine düşmüş olması da müm
kündür. Sıkıntı bir an ~vvel evlenmek
te, bir yuva kurmaktadır. 

Halbuki seninle konuşma hayatı de
vam ederse dile gelebilir, sıkıntısı sü

rüp gidebilir. Senin yakın bir zaman

da evlenme vaziyetine gelebıleceğin de 

şüph<'li, istikbali tehlikeye düşebilir. 

Bu bakımdan sen de aynı vaziycttc
sin. Daha çok gençsin, tahsilinir. bit-

mC'si için uzun yıllar ister. Kalbinde 

nşk,. gözlerinde duman, vücudi.inde 
hırs olunca kitabını göremezsin, 
6iline devam edemezsin .• 

Hülfısa vazgeç derim. 

tah-

TEYZE 

ION POSTA · _ 

Kırk yıl hakimJik etmedim 
Bir arkadaşım söyledi: 
- Gazetelerde bir havadis var, yiye • 

cek maddeleri imal eden müesseseler 
kontrol edilecekmiş. 

fstanbulun en küçü 
evinde en mes'ut ve 

neş' eli ailesi oturuyot 
- fyi bir şey .• 
- İyi bir şey amma bunu gazetelere 

yazmak, fileme ilan etmek iyi değil. 
- Neden? 
- Yiyecek maddelerini sıhhi şartlar 

dahilinde imal etmiyen müesseseler yoit 
değildir. 

- Olabilir! 
- Şimdi gazetelerde bu havadisı oku-

yacaklar, derhal tedbir alacaklar, ve 
şöyle üstün körü bazı değişiklikler ya • 
pacaklar, bu sayede foyaları meydana 
çıkmıyacak. Gazetelere yazmadan, her
kese duyurmadan, ani baskınlar yapıp 
kontrol etmek daha doğru olurdu. 
Arkadaşımdan ayrıldıktan sonra yi • 

yecek maddeleri imal eden bir müessese
tıin sahibile konuştum: 

- Gazetelere yazılması, herkesin ha -
ber alması niçin fena olsun, dedi, bilakis 
daha iyi müteyakkız bulunuruz, temiz
liğe, sıhhi şeraite riayet ederiz. Ani bas
kınlar yapmak doğru olmaz. Adeta bu 
gafil avlamak kabilinden bir şeydir. 

Kontrolün faydası büyük değildir. 

Kontrol edilmek ihtimaline karşı mü -
teyakkız davranmanın faydası büyüktür. 
Arkadaşım da haklı idi, yiyecek mad

deleri imal eden müessesenin sahibi de .. 

* Ben yazımı bu kadar yazmış, neşriyat 
müdürüne vermiştim. Neşriyat müdürü: 

- Yanlış düşünmüşsün! 

Dedi, sordum: 
- Niye? 
Bir fıkra anlııttı: 
Hakimin birine sormuşlar: 
- S_izin işiniz nedir? 
Hakim cevap vermiş: 
- Karşımıza gelen iki taraftan hangi

sinin haklı, hangisinin haksız olduğunu 
tayin ederiz. 

- Ya ikisi de haklı ise? 
Hakim sakalını karıştırmış, düşün -

müş: 

- Vallahi, demiş, kırk senelik haki -
mim, ben iki haklının birbirini dava et
tiğini görmedim.• 
Fıkra bitmişti, yüzüme baktı: 
- Söyle, dedi, ikisinden biri haksız o

lacak. 
Cevap verdim: 
- İhtimal, fakat ben tayin edemiyo -

rum. Ne yapayım, kırk yıl hakimlik et
medim ki! .. 

iMSET 

Sinema yıldızları 
peroka 

takmıya başladılar 

Sinema yıldızlarından Cudit Allen d!
ğer yıldız arkadaşlarını kıskançlıkların
dan hasta ve deli edecek bir sa hah mo -
dası çıkarmıştır Yıldız kırmızı bir kos -
tüm tayyörle proka giymektedir. Bu yemi 
moda erkeklerin o kadar hoşuna gitmiş
tir ki, onlar da, Cudit gibi, peruka ile 
gezmeğe başlamışlardır. 

Kızılcahamam kaplıcaları 
ıslah edilecek 

Ötedenberi tamir ve islahı için muh
telif teşebbüsler yapılan Kızılcahamam 
kaplıcalarının son baharda mükemmel 
bir şekilde inşasına başlanacağı haber 
alınmıştır. 

Mehmet çavuşun şehre, servete karşı acayip bir D 

var. Hele şehir kelimesini bir düşmanının ismini 
gibi dişlerini gıcırdatarak telif fuz ediyor 

Yazan: N•cl Sadullah 

Mehmet Ç&VU.f ve çocuklan 
İstanbulun en büyük binalanndan bi· 

risi, Ayaspaşadaki Alman sefarethane
sidir. O koca binanın yüz küsur odasın
da bir tek bekçinin yalnız başına ve se
nelerce yaşadığını hatırlıyorum. 

Dün öğrendim ki, İstanbulun en küçük 
evi, İstinye koyuna inen asfaltın bir kö
şeciğindedir ve İstanbulun en küçük e
vinde, İstanbulun en kalabaiık ailelerin
den biri oturmaktadır. 
Dışarıdan bakarsanız, o viran bina 

yavrucağına cev>, hatta ckulübec diye
mezsiniz. 

Ve gene dışarıdan bakarsam~ o japo
nez şemsiye kadar ufak çatıcığın altında 
bir aile değil, bir insanın, hatta hır :n
sanın değil, herhangi bir canlı mahllı

kun, bir kedinin, bir tavuğun, hatta bir 
karıncanın barındığına ihtimal veremez
siniz. 

Fakat dün öğrendim ki, evler de tıpkı 
insan yüreklerine benziyor. içlerinde ne
ler gizlendiği hiç anlaşılamıyor. 
Meğer o çatıcığın, şemsıye gölgesi ka

dar daracık sayeciğinde bır kannca, bır 
kedi, bir tavuk, bir insan değil, bır aile 
yaşıyormuş. Hem de bir anadan, bir ba
badan, ve beş çocuktan müteşekkil kos
koca bir aile . .. 
İnsan o kulübeyi görünce, ve içinde 

koskoca bir aile bulunduğunu öğrenince 
gayri ihtiyari: 

- Zavallılar... diyor ... Kim bilir ne 
sefalet içindedirler? Ve kim bilir ne :tç, 
ne çıplak, ne cılız, ne bedbin, ne bedbaht 
insanlardır? 

Fakat gözlerinizi, bu kulübeciğin mah
remiyetine çevirip te sıhhntt·~. neşeli, 

nikbin ve mes'ut bakışlarla karşılaşıncJ 
anlıyorsunuz ki, İstanbulun erı viran ~
vinde, İstanbulun en mamur yürekli in
sanları yaşamaktadır. 

Aile reisinin ismi Mehmed Çavuş. 

Soyadı c Üsküdarlı oğullan> imiş. Tek1-
üdc çıkarılmış bir bekçi olan Mehmed 
Çavuşun Fatma isminde bir eş1, ve beş 
çocuğu var. 
Çocuklarının en büyüğü on bir yaşın· 

da, en küçüğü on bir aynk. 
Şerif enin on bir aylık olduğuna in:.

nabilmemiz için, yaşadığı ayların ad~ 

dince şahid lazım. Babasının kucağından 
inmiyen nazlı Şerife, merakh bir zengin 
eline düşmüş talihli bir Vankedisi kadar 
besli ... Ağabeysi Hüseyin iic yaşına gir
miş. Mehmed Çavuş bize kar~ımız:ı sıra
lanan diğer yavrulannı da tanıtıyor: 

- Bu Mediha ... Patlıcan mevsiminde 
altısına bastı ... 

- Bu İsmail Hakkı. .. Sekizini sürü
yor! ... 

- Bu da en büyüklen. Deh Mustafa ... 
Fazla aklından kinaye deh deriz ona .. . 
Yakında on birini dolduracak ... 

Kulübenin kapısı önünd~ meclisi kur
duk. Mehmed Çavuş anlatırken ben açık 
kapıdan içeriye bakıyorum: Kulubenin 
bir köşesine, küçiik Şerifı>nin salıncağı 
kurulmuş. 

Diğer köşede Mehmed Çavuşla eşillin 
yatakları var. Diğer küçüklerin koyun 
koyuna uyudukları geniş şilte, o yatağın 
altına kaldırılmış. Ortada boş kalan yere 
serilmiş hasırın üstünde tahta bir s!ni 
var. 

Kulübenin içinde, insana 
alçak tavanın ve yer darlığının 
kasveti unutturan bir der1i topl 
temizlik var. 

Yeni badalanalanmış 
ğin ve salıncağın yeni yıkanmıt 
ları kadar beyaz. 

Titizce bir temizlik ve itina, bil 
kulübenin fakir dekoru için-a .. _........-._ .. _ 

nır mı? 

- Bu kulübe kendinin mi? 
Mehmed Çavuşun yüzündeki 

bessüm ilk defa siliniyor. Y'·-•tmlll'I 
sine bir hiddet sertliği katılıyor. 
mağile arkasındaki kulübeyi 

- Bu evi mi soruyorsun? 
Bu sözünden, Mehmed Ça~ 

ne (!) ckulübe> deyişime 

anlıyorum: 

- Evet! 
Mehmed Çavuş gene: 
- Bu ev ... diye söze başııyot; 

!atıyor: 

Bu yol yapıldığı zaman, mil 
oturduğu yerdi ... 

Müteahhit yolu bitirince bU ..S 
bıraktı: 
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k (Ba.ı tarafı 1 itıci ıahifede) 
etten evvel vaziyet şu idi 
. Kırmızı, mavinin ileri kıt'alarını ge. 

rı atnıış, asıl mevzie yaklaşmış bulu • 
~.?Yor~u. Kırmızıya mensup iki piyade 
~tnenı, bir piyade tugayı ve bir bindi-

~1lıniş alayı ile mavinin bir kaç gündür 
azırladığı mevzie taarruz edecekti. 

M ~rrnızının gayesi, Sarayla, Küçük 
anıka arasında bir yarma hareketi 

Yapnıaktı. Bunun için kırmızı ordu 
merkezi sikleti Sarayla Manika ara • 
sında ihraç yapmış olan düşman ordu
~U~u ikiye ayırmaya müsait bulunan 

1 
aglar sırtı istikametinde geceden top-
amıştı. 

l\favi kolordu dahi gerek arazi ve 
~erekse dünkü muharebelerin inkişa -
knda ve kırmızı tarafın dün akşama 
h adar devam eden faaliyetinden yaya 
t areketinin bu istikamette inkisaf mı 
ahmin etmiş olmalı ki o da ihtiyat kuv 
~etlerini merkezi bir vaziyete geçirmiş 

Ulunuyordu. 
Kırmızıların taarruzu 

8
.
1 

Bu sabah kırmızı kolordu iki fırka
hı e Bağlar sırtı istikametinde taarruz 
a~reketine geçti. Evvela sıkı bir topçu 
t e~ııe taarruzu hazırladı, bu topçu a-
eşı çok iyi hazırlanmıştı. 

1 
Müteakıben l:ıer taraftan piyadeler 

ta~rruza başladılar. Bu sırada mavi ta
öa .. topçuları kendi piyade- t:sas hatlar:ı 
;une mani ateşleri açmıştı. Ayni za • 
t anda tayyarelerile de kırmızı tarafın 
b~arruz kıt'aları üzerine ve fedakfırane 
b ır şekilde yakından ateşler açıyor ve 
d u taarruzu zafa uğratmaya çalışıyor -

u. 
. Hakiki bir harp manzarası 

t Bır saat kadar süren karşılıklı bu 
0Pçu ateşlerini müteakıp kırmızı pi

Yadelerin ilerlemesi şiddetlendi. 
lıkt'Nıhayet sırtların gerisinden, funda
li b~ ~aklı bulunan tanklar çok şiddet
... 1 ır ılerleme ile mavi kuvvetlerin mev 
«l erin· B ı yanp geçmeye başladılar. 
ana u nıanzara hakiki ve canlı bir harbi 

ırıyordu. Toplar gürlüyor, ~arapnel-

SON POSTA 

Orduya teşekkür ve selim 

Atatürk manevra sahasında 

1ki taraf süngü 8ii.ngii.ye 

kinci mevzilere çekilmişti. Bu cephede 
saat 12 ye kadar taarruz ve müdafaa 
bu şekilde c~yan etti. 

Her iki taraf ta nefer ve zabit ma -
nevranın istihdaf ettiği gayenin ve 
memlekete temin edeceği büyük neti
cenin his ve idrakile hareket ediyor -
lardı. 

Tayyarelerin faaliyetleri 
Bu muharebede iki tarafın tayyare

)erinin hareketleri çok enteresandı. Ta
arruz ve müdafaa hatlarında cereyan 
eden piyade muharebelerine yakından 
iştirak ettikleri gibi topçuları karşılık
h tahrip etmek için vazifelerini ifa e -
den tayyarelerle koruyucu tayyareler 
birbirini düşürmek için hakıki :r!1uha -
rebede imişler gibi .çok heyecanlı faa · 
liyetler gösterdiler. 

Bu cephede taarruz böyle devam e
derken kırmızının merkez ve sol ce -
. nahındaki piyade ve süvarileri de ma
vinin merkez ve sol cenahına doğru 
kat'i neticeli olmayıp, fakat düşmanı 

asli mevzilerinden kuvvet tefrik ede
cek derecede şiddetli taarruzlarda bu
,lunuyorlardı. 

Bununla beraber kırmızının yarma 
hareketi ı 2 ye doğru henüz neticelen -
memişti. 

Taarruz devam ediyor. Eğer kırmı-
zılılar bu yandan harekete muvaffak 
olursa Manika deresi boyunca sahile 
doğru cephede bulunan mavi kolordu, 
Manikadan garba doğru uzanan bu mu 
harebe sahasında bulunan mavi kuv -
vetler, birbirinden ayrılm1ş biri deni
ze doğru, biri de Meriç boyunda mu
harebede bulunan kırmızı ordu istika
metinde geri atılmış ve mavi ordunun 
ihraç istikametinde olan Midye kırmı
zının tesiri altına geçmiş bulunacak • 
tır. 

Mukabil taarruz 

"'\ 
I Tayyareci Sabiha 
Gökçen'in raporu 

Çorlu 20 (Hususi) - Atatürk kı:-.ı 

Sabiha Gökçen bugünkü hava hare
ketine de iştirak etmiştir. 

Sabiha Gökçen bilhassa son yar • 
ma hareketlerinde yaptığı isabetli ke
şiflerle kırmızı kolordusuna zamanın
da ve faydalı hizmetler yapmıştır. 

Kahraman kadın tayyarecimiz bir 
keşif te yapmış ve bu keşif hakkın
da hazırladığı raporu da kendi sa -
hasından geçerken okunmak üzere 
yere atmıştır. 

Bu raporda düşmanın bütün hare
katı tesbit edilmiş bulunuyordu. Ra
por kumanda heyetinin takdirini ka -
zanmıştır . 

Rapor şudur: 
Saat 21 de Lüleburgaz . Uzunhacı -

Büyükmanika • Saray yolu ile l<ecoif 
mmtakalarına uçtum ve kolordudan 
emredilmiş olan yollar üzerinde gr ·
düklerhn~ ve düşman durumlarını a
şağıda. yazıyorum: 

Saray - Güngörmez yolunda düı: -
man hareketleri görünmüştür. Sara
yın 4 kilometre şarkındaki sırtlarda 

durup durup lambaları yanan ordu -
gahlar, farları yanan 4/5 otomobil g"i
rülmüş ve bu kıt'aya tenvir bomba • 
ları atılmakla düşman durumu tPc;

bit edilmiştir. Sarayın iki kilometre 
şimali şarkisinde Galata deresi ke
narında gündüz keşfedilen ve lamba
ları yanan büyük ordugah çadırlnı 

görülmüş ve buraya atılan tenvir bom
basile ayrıca portatif çadırlardan mü
rekkep küçük bir ordugah tesbit edil-
miştir. 

Bu keşif saat 21,45 ile 22,5 arasın-
d aki zaman içinde yapılmıştır. ı 

rnıştır. Ordumuz her bakımdan vatan-
1 

daşların emniyetine Iayık olduğunu is
pat etmiştir. ı 

Bunu anlayan mavi kolordu öğleye 
kadar henüz muvaffak olamamış bu • 
lunan ve devam eden bu yarma hare
,ketini de durdurmak için ihtiyatlarile 
Saray - Bağlar sırtı, ve Manika istika
metinde bir mukabil taarruza geçti. 

Vaziyet çok nazik ve neticcy! yak- Diğer taraftan ordumuzun giyim, 
la§tırıcı safhada olduğu için ikı taraf muhabere, sıhh~~:. ve her v türlü harp 
bütün vesaitile birbirinin hareketini vasıtalarının yenılıgı, bollugu ve mo -
takip ediyor. dern oluşu milletimizin fedakarlığını 

Mavinin kendi yarma hareketini karşılayan kudsi bir varlık halindedir. 
muattal bırakacak olan bu mfıkabi~ ta- Dün tarlasından sapanının ba~m -
arruzu inkişaf ettirmek isteyen k•rmı- dan ve düveninin üstünden rılınmı~ a
zı taraf sol cenahta çalışmakta bulu - lan Türk çocuğu bir kaç ay gibı çok 
nan süvari grupunun taarruzunu şid- kısa bir zamanda muğlfik ve çok tek ... 
detlendirdi. Ayni zamanda motörlü kı- nikli motörlü vasıtaları idare ctmel~ 
taatını, kamyonlara bindirilmiş kuv - ri ayrıca kaydedilecek bir noktadır. 
vetlerini sür'atle merkezine alarak Bu neticeyj fftiharla görürken Türk 
Ergene suyu boyunca Saray istikame - zabitinin yüksek ve değerli meziyetini! 
tinde ve bu mukabil taarruz kuvvet - de göz önünde tutmak lazımdır. 
lerinin yan ve gerilerine bir mukabil Dağ yarıklarında, ormanlar içinde 
taarruza kalktı. adetleri pek çok olan motörlü ağır top-

Mavilerin cephesi yarıldı lar Türk fedakarlığının vücuda getir -
Bu hareketi tabiatile mavinin mu • diği bambaşka ve üstün bir dağ hey • 

kabil taarruz kuvvetlerini üstüne çe - betile insanın gözüne çarpıyor. 
kerek tuttuğu •gibi, kırmızınm sabah - Değerli matbuatımızın, oüyük Türk 
tanberi devam eden, henüz neticelene- ordusunun bu yüksek kabiliyet ve var
miyen yarma hareketinin inkişafına da lığını her zaman ve her seferki gib: bü. 
meydan vermiş oldu. tün vatandaşlara tanıtacağı tabıidır. 

Bu suretle mavilerin cephesi yarıl- Ben bu büyük ve asil CJrdunun ~ski 

Atatürk manev ra sahasında 

dı. Saat 15 de hareket nihayet buldu. bir mensubu sıfatile bu manevralara 
Mavi yarılmış, düşman ordusu ikiye iştirakten büyük bir zevk duyduğum 
ayrılmış, elde edilmek istenilen gaye kadar ve gördüğüm tekamülden dolayı 
hasıl olmuştu. da bir Türk vatandaşı olarak gurur ve 
· Saat on beşte manevra biter bitmez emniyet içinde manevralardan dönüyo-

• 

Ba§vckil harekatı 

Jer patlıyarak alevler saçıyorlar, tank
lar siperleri çökerterek yüri.iyor, tay -
yareler bomba atıyorlardı. 

Kırmızı tarafın piyadeicri sl.ingü 
takmış, mavilerin siperlerini alıyorlar, 
şiddetli süngü muharebeleı i oluyordu. 

Maviler hücum eden tanklara el 
bombaları atıyorlardı. Bu hakikl harp 

4 gündenberi ciddi birer düşman gibi rum.> 
Tevfik Necati Kowl hareket eden ve çarpışan hu orduların 

kumandanları bir müddet için ayrı düş A k ·ı d 1 
müş iki kardeş gibi buluştular. Bu iki S ere Ye Q8Z8l8CI ere ma a ya 
kumandan kucaklaştı. Bun!ann el sı -
kışla!'ı görenlere göz yaşı döktürmüş -
tür. 

Şimdi mavi, kırmızı yoktur. Hepsi 
vazifesini iyi yapan ve bundan zevk, 
heyecan duyan ve manevraya başlar. 
ken olduğu gibi yekpare bir itimad ve 
hürmete layık Türk ordusu hüviyetile 
cephelerde, köylerde, ormanlar arasın
da tüfeklerini çatmış istirahate geçmiş 
neferinden büyük kumandanına ka -
dar karşılıklı hareketlerini birbirlerine 
tatlı tat}ı anlatan Türk çocukları var. 
Cevdet Kerim İncedayı'nın intıbaları 

Manevrada Büyük Millet Meclisi na 
takip ediyor _. mına bulunan hey'et azasından Cevdet 
manzarası insana heyecan ve aynı za - Kerim İncedayı; eski bir asker olması 
manda dehşet veriyordu. Kırmızının sıfatile intıbalarını sordum. Dedi ki: 

Atatürk'ün hediyesi olan ve imzası
nı taşıyan Trakya birinci ordu manev
raları hatırası olarak kumandanlara ve 
ecnebi hey'etlere verilen madalyalar 
geçit resminden evvel kıtaata da veri
lecektir. 

Bu kıymetli madalyalar ordu mü -
fcttişi Fahreddin Altay tarafından ma. 
nevraları takip eden gazeteciiere ve bu 
meyanda hareketi başından ber! takip 
eden Tevfik Necati Kozol arkada~ımı· 

za da verilmiştir. 

Yiiksek kumanda hey'eti ÇorJuda 
Çorlu, 20 (Hususi) - Manevra!ar· 

• 
dan sonra yüksek kumanda hey'eti 
Çorluya geçmiş ve mareşal Fcvzı Çak
mağın riyasetinde toplanarak neticeyi 
tetkike başlamışlardır. 

taarruzu çok iyi ve ani olmakla pera - - Manevra sahasında 4 gün geceli 
ber, mavinin müdafaası da çok mahira- gündüzlü fasılasız bir çalışma ve ma - Ecnebi hey'etlerin tcbriki 
ne idi. Bununla beraber kırmızının fa- nevra sahasına gelinceye kadar geçen . Ecnebi hey'etler hareketten sonra 
ik kuvvetle ve iyi bir sevku idare ile beş altı gün süren uzun yürüyü§lere Mareşal Fevzi Çakmağı ve Fahreddin 
yaptığı bu taarruz önünde mavi ilk rağmen her neferin gösterdlğı neş'e, ve ı·Altayı tebrik ettikten sonra Tekirda • 
mevzilerini bırakmış, daha gerilerde i- çeviklik gerçekten takdire hak kazan- ğına hareket etmişlerdir 
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SOMER BANK 
UMUM M0D0RLÖÖÖNDEN: 

llalatya'da açılacak jabrb hu •• iplik fahrikua İçİD alla Ye 
uda .... ini yetiftirilmek lzere 48 kiti almaeakbr. 

Balar eYnelA Ka,_t Bez fabrikamızda nazari •• ameD den 
g&rerek yetiftirilecektir. Takriben albay kadar devam edecek olan 
bu den m6ddeti zarfmda iafe ve ibateleri kendilerine ait olmak 
kere 80 kUl'Uf ye'Vllliye Yerilecektir. Staj mldcletiDin ilrnaalinden 
IODI"& a&terecekleri liyakate g&e yeYmiyeleri tayİll edilecektir. 

T.tiplerin •ğıdaki teraiti haiz olmalan IAzımchr. 

1 - Tttrk olmak 
2 - Aaaarl ilkmektep mezmaa bul•malc ( Slmayi mektebi 

mezunlan ile fabrikalarda bir m6cldet ç...... olalar 
tercih edilir.) 

3 - Askerliğini yap11111 bulunmak 
Taliplerin 7 Eyl61 1937 tarihine kadar umumi m&dlrllğ&mlze 

M. E. rumuzu altında tahriren mlncaat etmeleri ve dilekçelerine 
aıağıda yazılı ve1&iki ilift:irmeleri ilh olunur. 

A - Nüfua tezkeresi mlaacldak sureti 
B - Askerlik terlaia tezkerai 
C - Mektep fe)ladetnamelinin mlaaddak aureti 
D - Sıhhat npora ile hn.anhal vaikuı 
F - Oç adet Yeİib fotojrafı 
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BANKA KOIERÇiYALA 
iTALYANA 

SenRave ve ~ alc(al: 
847,588,198.95 ttaıyan liretlclir. 

1lsbll tdan: idi.Do 
1laJıuam ...... fl1ddlrlDde 

IOM*·D' 
lnll1ttn. lmon. AY111taı7a. Maea
Nlan. YlllOll&TJa. ..... ",.. Bal
prtatan. lılılllr. ~ Olm•bld 
lımtebkllll. ansuıa. em. U'nlaQ, 

Arjantin. .... Rfttar ... 
~ 

~ 

IBTANBOL ~-Mp•fil 
Gmla Vcowoda m!IMI 1Cua1ıı1J 

..... ("l'tltf. t4IKl /INt/I) 
iti* ••"s' H a11atıl1r' 

fltprabqlde : Al•lemctıaa .. n'l'da 
.,.,. .. /1111/11111 ..,.,. -

bmda: t.wı:lll eaddell Ttltf. üCNI 
tzMhp>g ŞtJBB 

Betonarme Köprü lnıaab 

Nafia Vekaletinden : Blpcla llebmet tana Kerıeme bülJe 
d 30 Ura ft masraf borçlu Blpnm KUl'fUDlu 

L - Eksiltmeye konulan if: Sinop vil i.yeünde Sinop - Ayancık yolu üzerin e maha!Jeslnden Yatcı BüseJin tansı Dadl _ 

Betonarme Karasu köprüsü inpabdır. yenln mabcus bulunan tapunun Nisan Ml 
Kefil bedeli (34.000) liradır. tarih ft Sl Ho: t&JıUı Blpnın Yan taldı -
2. - Eksiltme 1/9/1931 tarihine mOs:ıdif Çarpmba günü saat on birde Nafıa nm me'ttilııde tartan Omnan JeUmlerl " 

yol flmalen llustafa Remd prben Kas&)t 
Vekiletinde Şose v~ Köprüler relslijı eksiltme komisyonu odasuıda kapalı zarf olha Ycql cenaben Bata Ahmet ne mahdut 
usulile yapılacaktli.". s d6nlm lllltıanDda "" &opralımn kunel 

3. - Eksiltme şartnamesi w buna mütefeni diğer evrak (170) hına§ bedel tnbau,.& llirlnd derecede olup 1çinde 400 
mukabilinde Şose ve K6~r reialılinden alınabilir. kadar..._ titlll ft 14 ...,_ a.ıtacı bula-

4. - Eksiltmey<! gm~bilmek için taliplerin (2550) liralık muvakkat teminat =:.::.. nr:= = :.= 
vermeleri ve bu gibı iflerı yapabileceklerine dair veklletimUden alınml§ mü- karar wrlbMtle arUlrmap lmn111arat 

teahhitllk ehliyeti fenni.ye veslkasiyle ticaret ve sanayi oduı licU varakaa ib- 1511/IST oaqıuaba llD9 ..U U de Bip .... 

raz etmeleri lizım:iı!". dalnllDde •talacatılr. 8Mllta laJmeUnba 
İsteklilerin teklll mektuplarını ikinci maddede yazalı uatte:ı bir saat evveli- ~ı 'il Dl ba""•- U 1111 daba temdit· w 

' el sini olan IOll/tl'l ........... sini 97-
ne kadar komisyon reisliğinr. makwz mukabilinde vermeleri muktazidir. POI- n1 saatte en tu1a aıUarana ihale edlllr. aa-
tada olacak gecikmeier kabul edilmez. (2620) (5090) tıf pef1n pua Uedlr. 8a\1ftUl m~tnem\ 

SATIŞ iLANI 
Üsküdar icra Memurluğundan : 

İbrahim tarafından Vakıf Pal'&lar İdaresinden 24399 ikraz numarasile borç .. 
iman paraya mukabil birmcı derecede ipotek gösterilmif olup borcun ödenme
mesinden dolayı satdma11na tarar veri len ve tamamına yeminli üç ehHvukUf 
tarafından (450). lira kıymet takdır edilmif olan Boğazlçinde Anadolubisarmda 
Küçübu mahallesinin yenı Kuyu ve Kandilli caddesinde eski '1 Mil. yeni 111, 45 
kapı numaralı sağı sahibi senetlerin 1 harita numaralı hane w bahçesi., 10l ta-
rafı Kandilli sokağı, arkası sahibi senetlerin 3 harita numaralı dükklnları. cep
hesi Kuyu sobjile mahdud d11kkinı mb,ıemll evin evsaf ve mesahası aplıd• 
yaalHJır: 

Somadan mutfala çıevri1m.if zemini toprak bir boclrum kab ve bodrumun içiıl
de kezalik sonradan yapılmlf bir ocak vardır. 

BiriRci kat: Ahpb kapıdan girilclikıe bir koridor tberinde bir bdytlk oda. 
bir küçük oda ve bir al.ituru helidır. 

Evin albnda 4ı5 sayılı ft c!emir parma k1ık1ı bir kasab düWm ve bu dtJlrlrl,,. 

da tahta ile bölünmiif mermer ~i bir alhanesi vardır. Evin alt lmml 
klrgir, i1st kısmı ahppbr. Bahçede bir incir ve bir sölüt alacı bulun111.1lnadır. 

JfuaJacm: Kayden 180 arpn 50 parmak w bilmesaha 89,18 metre murabbaı 
olup bunun 51, 08 metre murabbaı tlzerine ev w diikk.in mebni ve 38,10 met• 
re murabbaı da bahçedir. 

Yutanda hudud, evsaf ve meuhHı 1 azılı gayrimenkulün tamamı açık arttır
maya konmUf olup 29.9.8.1'1 tarihine ra1.thyan Çarpmba günü saat H den 18 ya 
kadar Usküdardald dairemizda açık arttırma ile satılacaktır. Artbnm bedell 
muh•mmen kıymetin " '15 ini buldulu takdirde gayrimenkul en çok arttıra· 
nın t1zerine ihale edilecek, aksi takdirde en .. arttıramn taabhildil baki kal• 
mat ibere arttırma on bet gün müddetle temdid edilerek 14.10.93'1 tarihine 
rastlıyan Perşembe günil saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık 
arttırması yapılacak ve bu lklnci anbrmada da arttırma bedeli muhammen 
kıymetin " 75 Jni IMd111.1na borç, 2280 numaralı kanun hüJdimleriM gCire bet 
müaVi taksitte &lenınek üzen tecil ecU lecektir. 

Sabf peşindir. TalJblerin artbrmaya girmezden evvel muhammen bymetin 
"' '1 IJ u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya milll bir benkan1n teminat mek· 
tubunu ibraz etmeleri llzımdır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye ait ten viriye, tanzifiye ve dellllly.! reslm1eri 

ve vakıf icaresl atıf bedelınden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müperiye 
aittir. 

20M numaralı icra ve İflis Kanununun 128 mcı maddesinin 4 linclı fıkrum
ca, bu gayrimenkul üzerinde ipotek!: al acakldar ile ~ alAbdaranın ve irti
fak hallı sahiplerinin bu hatlanni ve hususile faiz w ~ dair olan iddia
lannı, bu ilinm nefri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı milsbiıelerile 1111• 
dirmeleri icab eder. Abl halde haklan tapa lidlile ..Wt ol!Mdıkça •tlf bede
linin payl•pmpndan hariç blacaJrlan ve daha fazla ma•tmat almak ~ 
rilı ı.un taribinden ltibuen berkmla pebilme8l f9a -.;ak bukmdarallıcelr 
olan uttuma prtnammiJe ff'I/_, aamanlı dolJuma mlncutları ilU ola· 
aur. (M.15) 

1 latanbul Belediyesi lıialan 1 ..,. ________________________ , bll6mum munf ft del1illJe lcnU mdfte -

• I rtıe aittir. ArUuma flU'tnamell JO/l.19ST ta- SeJAmı Ali 111.1hallesinfn Çınarh IOkak bepncla U numaralı n JDmda bala• 

SÜMER BANK 
rihlDdm ıw.nm mrblbı l&'mell 191n len- nan ve sahibinin kim oldup anlaplmıyan aradaki .ızı açık ba.t.an lmJlllllll9D 
da açıktır. Satlt icra w U1l.a ıt. m - m el ıriD1a ...-M)'t!t t@ıiil!ll'"llltdltlmıel gör1lldiil6nclen tarllal tebQden itibaren 

UMUMi M0D0RLCÖÜNDEN: 

MEMUR NAMZEDİ ALINACAK 
Benlre•ıa llatna kader U.. wm memw namzedi alma

calmr. 14ekt..-. (PfX iYi) ..._. ile meam olaa ....-ı. im
tih--. iYi n ORTA 1111 .. ile••- olealar aG1&belre imti-

hanı Ue MÇlleceklerdir. 
Seçilenlerd• bir ecnebi U...mı iyi bilenlere (80), cliierlerine 

(70) lira ...., Yerilecek n Aakara'da nzife alanlara a7r1ca mea-

ba --· da tahekkalr ettirilecektir. 
lmtilaen 10 EylOI 937 tarilünde Anbn'da w l••W. a,.ü -

manda ppılacaldlr. T&liplerla laiaderini kay~ w mm. 
m.,1•'mak_..1Eylil137 taribiae ked•r Anhra'da Sis • 
Bank u-r MidlalQa p..,.eı ..m.m. .. ı...+.a• sn • 
Bank latanbal Şabeal MGcllrhiiflae •&acaatlan illa olmw .. 

lstanbul Liman J,letme Llaresindaa : 
dalata rıhtım bermden eski Mmnhane antreposunun bulundat- mahalde 

~niden inşası mukarrer antrepo binuı açık pazarlıla konulmU§tur. 

ı - Pazarlık Z/8/937 Çarpmba giinü wt 10 da Şefler Encümeninde len 
edil~ktir. 

2 - Pazarhla ıınnet için tT• liral* temiaaba BDciimelle te9dii ..,. 
ıuttur. 

3 - Taliplerin 150.• llnhk btr ile üt .._. 1llfbklanm tıenlt etmdıd 
Jlznncbr. 

4 - Her tflrHl lnhaUa beraber prtname ft projeler 10 lira mabblllncle l'm 
1erviai teflilfnden alınacaktır. ·~ 

--------------------------------------------··----· Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden ı 
1 - Kurumumuz tecrübe hayvanlaruun bir 8eftelllr Ji~ olan apllda 

isim ve miktarlan yaztlı hayvan yemleri açık ebiltmeye konulmuttur. 
2 - İhale: 2/9/m tarihine rutlıJU peqembe gWıil uat 18 da Yübek Ziraat 

Enstitüsü Rektörlü'ı binasında toplanan Jromla)'Oll tarafından 7apdamlrtır. 
3 - Muhammen bedel 3133 liradır. 

• 
4 - Muvakkat teminat: 235 lira 13 lmrapur. 
5 - Fazla izahat V'! parasız-prtııame almak latiyenlerin Enstltl daire iıal -

dürlujüııe müracaat.lan ilin olunur. c82• c51r~ 
İsmi Mıktan Beher kUmunmı flata Yelaln tutan 

Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kuru yonca 

IU Karat L'ra 

3'1000 4,25 157U 
12000 l,'15 21 o 
n~ ~ mJ 
1~000 1. 800 

Lira Je)rQn 

;es=:.=:~~ Dihqet bir hafta wfmda leddi, abi takdirde ahH!DI cmiJ9 bnununun 4 lll
ıs Dl Mmı._ Bip icra dall'lllle delW o.a- dl ...,...,ne tınfibn m1111mele ifrana mecbur bir ........ tebl'ltt mebeme 
le mlnead ık tltd DAD obmur. biln olmak IW'9 illll obmur. (B.) (itil) 

1 -------------------------------------------------------------------...:.....:._..:......:.--



[ __ Ku_çu_k_h_ik_ay_a __ I 
Zehirli baklava 

Eski mahalle mektebi hocalarınd:ın 
liüsamettin Efendi iyi kaipli ve ayni za
Jnanda kurnaz bir adamdL 

Bir gün talebeden Yavuz, hocaya bir 
tepsi baklava getirmişti. Ders bitmi~, 
Paydos zamanı gelmiş, çocuklar evlere 
dağılmıştı. Hüsamettin 'Efendi, tam bak
lavayı evine götürmeğe hazırlandığı bir 
lırada mektebe ansızın bir kadı!l geldi 
Ve hocaya: 

- Aman efendi hazretleri yetiş, kocam 
Çok hasta, seni görmek istiyor. deyıncc 
hoea baklavayı evine götürmeğe vakit 
bulamamış, kaldırıp mektebin dolabına 
koyrouştu. Fakat, mektebin kalfası •Kt'l 
Alişı. ten yer diye şüphelenerek derh11l 
kendisini çağırdı: 

- Aliş, hani ben geçenlerde şu bak
lavayı getiren çocuğa birkaç tokat at
mıştım ya, annesine söylemiş. Kadın da 
bana bir tepsi baklava yapıp göndermiş. 
~~ca bunu yesin de öb'Ün ve oğlumu 
dovıncyi öğrensin demiş. Ben işi anla
dırn ve yemfyerek dolaba koydum. 
~imdi biraz gidiyorum. Sakın om.: ye

bııyesin. Sonra ölürsün! 
Aliş bunun bir desise olduğunu anla

lnış. Lakin hiç renk vermiyerek: 

- Ne münasebet hoca efendi, öyle şey 
olur mu? 

Dedi. 

'l'alebe dağıldıktan sonra Kel Aliş hı>r 
~ınanki gibi mektepte kaldı. Ufak te-
ek. temizlikler yaptı. Hocanın çckme
tesındeki sedef saplı kaiemtraşı gördü, 
onu aldı. Doğruca bakkala koştu: 
lt - Bunu verecek olursam ne kaciar sir-

e i~rim! 
Diye sordu. 

l ~kkal, kalemtraşın kıymetlic.:! bir şey 
0 

dutunu görünce: 

is~·~hnı fıçının mus?uğun'l day.ı \''! 

S 
ığın kadar iç, dedi. Kurnazlıkta HJ.-

anıettin Ef . . 
:rı . endıderr baskın olan Aliş, ya-
d~ kilo kadar sirke ile midesini cilalan
l ır ıktan sonra koşa koş:a mektebe ge
berek dolabın kapağını açıp baklavanın 
a~na geçti ve hepsini yiyip bitırdi. 

bakloca mektebe döndüğü zaman ilk işi 
Yer· avayı yoklamak oldu. Baklavanı.1 

ınde Yeller esiyordu. 
Aliş orta! y - •• •• h. b" ı ,.... ıgı supuruyo~·, ıç ır şey o.-

••ıaınış .b. d 

Hikaye 

Bay 
Bay Nihad zengin bir adam değildi. 

Böyle olmakla beraber blr ev sahibı ola
bilmek için her şeyinden kısmış, biraz 
para toplamıştı. Şehrin uzak bir yerinde 
ufnk bir ev buldu. Ev sahibi evine iki bin 
lira istiyordu. İçindeki bazı eşyayı da 
Bay Nihada verecekti. Öyle amma Bay 1 
Nihadın ancak bin yedi yüz füas;. vardı. 
Üç yüz liraya daha lüzum vardı ki bu 
parayı bulamıyordu. Ev sahibi bir çare 
düşündü: 

- Pekala, dedi, siz ban.ı bin yedi yüz 
lirayı verin, eve girin.. Üç yüz lirayı 
taksitle ödersiniz. 

Bay Nihat buna çok sevindi, ev sahibi 
bir mukavele yaptL Bay Nihad 1700 li· 
rayı verdi. Mukaveleyi ımzaladı ve eve 
girdi. 

Ev sahibi çok kurna2 adamdı. Öyle 

bir mukavele yapmıştı ki taksitlerden 
birini bir gün geciktirecek olursa evm 
sahibi olmak hakkını kaybediyor, evi 
eski sahibine bırakmaya mecbur olu
yordu. Kurnaz adamın ıstediği de oldu. 
Bay Nihad üçüncü taksiti bir gün gec.ik-

boş gı ı avranıyordn. Zavallı hoca, 
d tepsiyi eline alıp hemen Alişi çağır- tirdi. Eski ev sahibi hemen ertesi gün 
ı Ve baklavanın ne olduğunu sordu. geldi. 

21 - Ne olacak efendim. Çekmeceden ıi- - Bay Nihad, dedi, dostluk başka ~ış
~ nd kalemtraşınızı alml§, kuyunun a~- veriş başka, evden çıkıp, evi bana bırak-
81~ a kalem açıyordum. Birdenbire na- maya mecbursun, elimde mukavel~ var. 
dü ?.1du bilemiyorum, ka?emtraş kuyuya Taksiti bir gün geciktirmemen lazımdı . 
b:.ve~d~. Ş~~di hoc~m gelır. de beni Bay Nihad rica etti, yalvardı. Öteki 
Va n .ıçm dover. Barı şu zehırli bakla- bir türlü yumuşamıyordu. Tabii böyle 
\> Yı Yıyeyim de o gelinciyıe kadar öiü- yapacaktı. Onun bütün arzusu esasen 
;r;~im dedim. Lakin ne yazık k1 öle- eski evine sahih olmak ve Bay Nihaddan 
~ un, bakınız hala yaşıyorum işte!... aldığı paraların da üstüne yatmaktı. 

ga orta mektep son sınıf talebesinden Bay Nihad: 
~ Mehmet Ali Ayduz - Peki, dedi, evini sana bırakırım. 

~venr·e·ıımecemı·z···-
ın(öl~c de\'eye bin-

§ gıden şu Arııp ~ U· ~ ~------
~a"rusuna bakın. Bu ~ ~ ' . '1iiY~' 
::~ıni yapan ressam zı ~ ,. 

Usta hır ressam- ) 
ll'l . > 

ış, gerek çocuğu, \ ,.~~=9~~lllill~ 
gerek deveciyi rco;. / 

~~ ~akan herkesi .S .:::: · 
itildurec k b' ... ..., e ır t:ırz- .. :.::::::::· . 

. nesmı kesin uy- ...... ~ ~~·:-:::::-. 
8un . ' ·.~:.. ~''.. · .:~:~·; geıece:k renkler- ... / . · · ... ··.:·~-:· le b · ·· · .... 

oyaJ ın, sonrs. bı- ... ~ 
~e gönderın, bir kışi- :::· ) .... :.:._": ( ( ·. 
~e bir f .. · c'''\:: \..:::>{ 
b· utbol topu, \ ,,.. .. , .:: .. ~ ·:·.::·~·: t;;-::-.. \ 
ır kiısıv. b' . . {{:.· .... ,.. . (.::·:·:! ,,, ~ .~ \....... .. .. ··.:..... .. .... 

~Olata·, -d~iğe1; ~~: ~:~ ei~::~~?·H~s .A@): ..... ~~;·.·~~ Af 1 "·: ... : .. ; •• ;:~:: 
fıye de .. 
ll'lec uzerlerindc Son Posta yazılı yeni ve kıymetli hediyelerden vereceğiz. Dil-

enin cev .. dd . 
&aıetea ap mu etı on beş .gündür. Bilmece zarflarının üzerıne bilmecenin 

e çıktığı tarihi yazmayı unutmayınız. 

BOM POSTA 

-Nihad ın evı 

- Tabii eşyamı da. 
- Tabii, yalnız kendime aict olan eş· 

yayı toplıyabilmem için bir iki saat mii

saade et. 
- Ben iyi adamımdır. O kadar za

man müsaade ederim. 
Bay Nihad kızıyor, fakat kızdığını bel

li etmiyordu. Kapıyı kapadığı zaman: 

- Ben sana gösteririm, dedi, evi elim

den almak değil ya, bir daha evin önün

den bile geçemezsin? 

1 
ta düştü ve kafasına öyle bir çarpış 
çarptı ki kafasında bir yumurta kadar 
şiş hasıl oldu. 

-Aman! 

Demeye vakit bulmadan sökülmüş, 

tekrar yerine konulmuş tahtay.ı bastı ve 

ayağı tahtaların arasına girdi. Baş. a;ır

ken şimdi de ayağı acımı~tl. Kendini 
sandalyanın üzerine attı. Sandalyaya o-

turmasile, kalkması bir oldu. Çiviler ar-
kasına batmış, canını çok yakmıştı. ö
nünde duran konsola doğru yürüdu. 
Konsolun anahtarını çevırdi. Anahtarı 

çevirince konsolun gözü, arkasındaki 

yayların tesirile bir fırlayış fırladı, knr

nına bir vuruş vurdu ki geriye sıçramak 

istedi, sıçrayamadı. Alnı konsolun üze

rine hızla çarptı ve yere yuvarlandı. Bir 

zaman yerde baygın yattı. Kendine ge
lir gelmez de ilk işi evden kaçmak olrlu. 

Kapıdan çıkarken Bay Nihadra karşı

laştı. Bay Nihad onun halin2 güımektcn 

kendini alamadı. Sordu: 

- Evinizden memnun olmadınız mı? 

Jl 

1 Merakh ve faydah 1 
Alçak inett 

Amerikada bir çiftlikte calçak ineli; 
adını verdikte~ 

bir inek vardır. Btıl 
inegın bacaklan 
30 santim yüksekiıt 
liğinded.ir. Adeta 
yerde sürünür gle' 
bi yürür. Böyle oı.. 
masma rağmen <'.il 

çok süt veren ineklerden biridir. 24 sa

atte verdiği sütün mikdarı on iki litreyi 

geçmektedir. 

* 
Şeker kamışını kurtaran 

Kurbağalar 
Havahı adalarında çok fada mikdards1 

şeker kamışı zira

ati yapılır. Şeker 

kamışına arız olan 

bazı böcekler var
dır ki bunları tah. 
rib eder. Ameri

kalı bir tabiat alimi bu böceklerle ma, 
cadeJe yolunu aramış ve nihayet bir ça .. 
re bulmuştur. Sandıklan içerısinde bıı; 

mikdar iri kara kurbağalar getirtmiş v~ 

bunları salıvermiştir. Kurbağalar az za .. 
manda üremişlerdir. ve o kaciar çoğal· 

mışlardır .ki bugün sayıları milyonlaq 
geçmiştir. Alim böceklerle mücadelede 

muvaffak olmuştur. Kurbağalar şeker. 

kamışlarına arız olan böceklen mah· 
vetmişlerdir. Fakat o civar oturulmaz 
hale gelmiştir. Çünkü kurbağalar o ka .. 

İlk işi sandalyanın tahtasını çıkarmak 

oldu. Tahtanın üzerine birçok çiviler 

çaktıktan sonra gene yerine koydu. Son

ra bir kalın tahta buldu. Kalın tahtayı 

kapının üzerine iğreti olarak çiviled!.. 

Kapının önündeki döşem~ tahtasını sök

tü ve söküldüğü belli olmıyacak tarzda 

gene yerine yerleştirdi. Konsolun gözü
nü çekti. Gözün arka tahtasına iki kaı
yo1a somyası koyduktan sonra gözü k1-

lidledi, anahtarını üzerine koydu. İki sa

at te geçmişti .. Bay Nihadı evden atmak 

istiyen eski ev sahibi de göründü. Bay 

Nihad eline valizini aldı. Kapıdan çıktı. 

- İstemem, ben böyle ev .istemem .. Se- dar fazla ses çıkarmakta imişler ki ba 
nin olsun. 

sese tahammül etmek imkanı olmuyor-

- Ne yapayım, dedi, evde bu kadar . 

kalmak bize kısmetmiş. İ~te evi gene si
ze bırakıyorum. Güle güle oturun. 

Öteki kabara kabara cevab verdi: 

- Hakkım benim. Ne yapalım, muka-

Bay Nihad: 

- Mademki bana veriyorsun peki! 
Deyip eve girdi. 

muş. 

* 
Keçi sakalından halı 

Keçinin, tüyünden, etinden, sütünden 

istifade edilir.Bun. 
dan gayrı sakalın
dan da ayrıca isti-

veleye riayet etseydin, taksiti gününde fade edenler var-
verseydin, bu hal başına gelmezdi. 

mış. Keçi sakalını 
Bay Nihad, onun eve doğru gittiğini Evi yerleştirdi. Bir koltuğa oturup çu- bir cins nadide h:ı-

görünce bir kenara saklandı: buğunu yaktı: lı dokumak için kullanıyorlarmış. 
- Oh evi geri aldım. Ne iyi - Oh, dedi, ev ank tamamile benim Sırf keçi sakalından dokunan halılaı 
Kapıyı açar açmaz kapının üzerine oldu. Evin eski sahibi de cezasını çekti. çok güzel oluyormuş. Ammıı pahalıya 

Bay Nihadın iğreti olarak çivilediğı tah- * * malolduklarını da söylemek lazımdır. 
...... ................................................................................................ 

Resimli hikaye 

Korkunç hikayeden k im 

Salim amca o akşam korkunç bir hildi ye anlatmıştı. Salim amcayı çoluk çocuk ı 
hepsi dinlemişlerdi. O onların korkarak kendilerini dinlediğini gördükçe zevk 
alıyordu. 

Yolda giderken içinde bir korku hıss~ 
vardı. Kendi anlattığı hik8yl! aklına 

geldikçe tüyleri diken diken oluyordu. 

- Kapı çalındı, acaba bu saatte kım 
gelir. Postacı desem değil, Salim amca 
desem o da gideli epey oldu, bır daha 
dönmez. 

korktu? 

Hikayeyi bitirdıktcn sonra kalktı, onu 
kapıya kadar teşyi etti. Veaa ettı. Evı. 
nin yolunu tuttu. 

Gelen benim Salim amca, siz, an
lattığım korkunç hikaye bem de kor
kuttu. Bu gece evde yalnı~ kalmaya 
~orkuyorum. Müsaa?e ederseniz bu-



12 Sayfa 

• 
lzmir şenlik içinde 

(Baştarafı 3 üncü sayfada) 
pan bu çalışma kuvveti ve bu hızla dün
ya üstündeki haklı yerimiz ve seviye -
mizi işgal etmeye koşuyoruz. 

Reis Behçet Uz, bundan sonra fua -
rın ve müesseselerinin başarılmasında 
hizmetleri görülenlere teşekkürlerini 
bildirmiş, fuara resmen iştirak eden İn
giltere, Sovyetler, Yunanistan hükfı -
metlerine teşekkür etmiş, fuarın Türk 
-teknisyenleri, san'atkarları, işçileri ta
rafından bir çok yeniliklerle meydana 
getirildiğini tebarüz ettirmiştir. 

Reis sözüne devamla demiştir ki: 
Fuar münasebetile İzmirin mazha -

rıyeti en büyüğümüz Atatürk'ün İz -
mirlilere olan teveccüh ve ı>evgileri a
sarına bu münasebetle şahit olmamız 

ve sevgili Başvekilimizle siz Vekilimi
zi daha -sık ~örmek fırsatına kavuşrna
mızdır. Kıymetli jktısat Vekilimiz, fu
arımızı açtığınızdan dolayı 1eşkkür e
derken İzmirliler namına bir ricada bu
lunacağım: Ulu Önderimiz Atatürk'e 
tazimlerimizle braber lüften söyleyiniz 
ki bu güzel semanın altında bu lacivert 
denizin kıyılarında yaşıyan inkılapçı, 
çalışkan Egeliler her işde, he_r yerde ve 
her zaman onun gösterdiği yoldadır. 
Dünya durdukça onu başımızda gör -
mek en büyük saadetimiz, Cumhuriye
ti ve ana yurdu korumak en yüksek va 
zifemizdir. Bu uğurda bütün Egeliler 
tek bir Türk gibi kanımızı, canımızı fe
da etmeye hazırız. 

lktısat Vekilinin nutku 
Müteakıben kürsüye gelen İktısat 

Vekili Celal Bayar on binlerce ziyaret
çi önünde şunları söylemiştir: 

Sayın vatandaşlar, 

Hükumet reisi büyük ismet İnönü İz
mir fuarına hususi bir ehemmiyet atfet
mektedir. Bizzat aranızda bulunamadık
ları için bu şerefli vazifeyi bendenize 
tevdi etmişlerdir. Kendilerinin namına 
fuarı açmakla hususi bir zevk ve şeref 
duymaktayım. 

Terakki amili 
İzmir fuarı İzmire has bir iktısadi ha

dise değildir. Fuar enternasyonal ol -
duğu kadar bütün memleketin her kıs
mında bizi faaliyete sevkeden bir amil -
dir. İktısatli eserlerimiz arasında İzmir 
fuarının bizi daima terakkiye doğru gö
türen bir kuvvet olarak tanıyoruz. 

Biz biricik beynelmilel fuarımızı göz
den geçirdiğimiz zaman bize bir çok te
rakki nümuneleri verdiğini görürüz. Her 
sene milli iktısadiyatımıza karışan bu 
nümuneler göğsümüzü kabartacak şekil
de artmaktadır. 

Valinizin kıymetli belediyecinizin hiz
metlerinin yanıbaşında onun faal arka -
daşlarmın himmetlerini görüyoruz. Ken
dilerini takdirle yadetmeyi vazife bili -
rim. Muvaffak olmuşlardır, muva!faki • 

yetleri tevali ediyor ve edecektir. 
İzmir fuarını şimdi hep beraber gör -

düğümüz zaman ihtiva ettiği eserleri tak
dirle müşahede edeceğiz. 

Milli müesseselerimiz ve hususi te -
şebbüslerimizle birlikte fuara gelen kıy
metli ecnebilerin teşhir ettikleri asar -
!arda zevk duymaktayız. Bilhassa üç dost 
devletin fuarımıza resmen iştirakinden 

büyük hfız duymaktayız. 
Beynelmilel fuarımızın kamil fekle gı

rebilmesi için mükemmel bir sergi sara
yının inşa edilmesi lazımdır. Bundan 
sonra fuar arzumuza uygun bir safha 
arzeyliyecektir. 

İktısat Vekili belediye reisine hitap e
derek: 
Şüphesiz temiz ve vatanperver İzmir

lilerin hissiyatına tercüman olarak hükiı
met hakkında, Atatürk hakkında bana 
söylediklerinizi aynen kendilerine söy -
!emekle büyük milli vicdani bir vazife 
ifa edeceğim, bundan büyük bir şeref 

duyacağım. Büyük İnönü hükıimeti 
memleketin en küçük dcrdtle yakından 
alfıkadar olmıya alışmıştır. Büyük dava
ların halli hususundaki muvaffakıyeti 

milletimiz huzurunda isbat etmiştir. 

(Alkışlar). 

Atatürk 
Atatürke gelince bu mümtaz şahsiye

ti sadece memleketimizde değil, bütün 
cihanda takdir etmiyen ferd yoktur. A -
tatürk bize hurafelerden kurtulmuş hür 
bir vatan hediye etmiştir. Atatürkün 
şahsiyeti ancak vatanımızla ölçülebilir. 
Atatürk bizim nazarımızda vatan kadar 
kıymetlidir. 

Şimdi sergiyi hep beraber gezmiye da· 
vet ederim., 
Alkışlanan nutuktan sonra vekil: c U -

ğurlu olsun» diyerek kordeliiyı kesmiş, 

davetliler fuara girmişlerdir. 
İktisat Vekili Fuarda 

İzmir 20 (Hususi) - Fuar nurdan bir 
gece içinde on binlerce ziyaretçi tarafın
dan gezilmekte, ilk neticeler göğüsleri 
kabartacak dereceyi bulmaktadır. Ve -
kil sanayi erbabına kontenjan kaldırıl -
dıktan sonraki tesirleri sormuş, müsait 
cevap alınca şu halde milli sanayiimiz 
ecnebi sanayiile boy ölçüşecek vaziyete 
~elmek üzeredir demiştir. 

İngiliz paviyonunda 
Vekil İngiltere paviyonunda İngiliz 

konsolosu tarafından selamlanmış, kon -
solosun kızı Vekile buket takdim etmiş
tir. Vekil konsolosa teşekkür etmiştir. 

Sovyet paviyonunda uzun müddet ka
lan Vekil Sovyet otomobil sanayülcı ala
kadar olmuştur. 
Atatürke ve İsmet İnönüne telgraflar 

İzmir 20 - Yedinci İzmir enternas -
yonal fuarının açılması münasebetile e
konomi bakanı CelB.l Bayar tarafından 
Reisicumhurumuz Atatürke ve İsmet İn
önüne telgraflar çekilmiştir. 

" Son Posta • nın edebi tefrikası : 8 

Annem İstanbuldan sakız alma
sını unutmuş, Ankarada sakız bulunup 
bu!unmadığını soruyor. Gönül terziye 
gidıp külot almış, çizme almış, külotun 
iyi durup durmadığını merak ediyor ... 
Yemek biter bitmez beni odasın3 çı
kardı. Halbuki Mazlum yanından ay
rılmamasını istiyordu. 

Hemen külotu giydi, çizmelerini ge
çirdi, bluzunun yakasına bir kravat 
bağladı; Mazlumdan aldığı kırbacı şak
lattı: 

- Nasılım? ... 
- Çok şıksın. 
--: ~aşıma bir şey giyıniyeceğım; 

pekala başı açık ata binilir ... 
Elini omuzuma koydu, kulağıma fıs

ladı: 

- Ödüm de patlıyor, bir sene var ki 
ata binmedım. ' 

- Merak etme, sen korkmazsın bir 
senede binmesini unutmamışsı~dır. 
Hem yanında Mazlum var. 

- Ben de ona güveniyorum. Böyle
ce gidebilirim değil mi? 

- Elbette. 
Sabırsızlıktan kan başına çıkmış, 

gözleri parlıyor. Her zamandan daha 
güzel, daha cazibeli ... Yeni bir zevkle 

Yazan: SELAMI iZZET 
Mazlumun gö;Wne çok daha güzel gö
rünecek. 

Saat dörtte atlar kapının önüne gel
di, biraz daha sonra bir otomobil dur
du, daha sonra da harikulade bir sü
vari göründü: Bu Mazlumdu. 

Gönülle Mazlum birbirlerine lay1k 
insanlar; herkesin gözü üstünde kala
cak bir çift olacaklar. 

Teyzem de oğlunu gördü k1 bana 
seslendi. Başıma beyaz beremi giydim, 
merdivenleri dörder dörder indim. Ar
kamızdan nefes nefese annem geliyor. 

Bayan Gönül en son teşrif etti, Maz
lumun yüzüne: cBeni nasıl buluyor
sun?• demek ister gibi baktı, ümidi 
boşa gitmedi; Mazlum: 

- Harikuladesiniz, dedi. Atınızı be
ğendiniz mi?.. Adı Şarlatan, kendi:-i 
kuzu gibidir. 

Kolundan tuttu, ablamı bindirdi. 
Şarlatan biraz deprcndi, Gönül dişleri-
ni sıktı. Yüzünü kırıştırdı. Mazlum ko
l~nı,_ üzengileri, dizginleri gözden ge
çırdı ve ablam kendini pek çabuk top
ladı: 

- Bugün çok uzun gezmiyeceğiz, de
~il mH. Malum va, ilk gündür, dedi. 

SON POSTA 

•• 
Usküdal" adliyesini ateşe veren adam 
Suçlu binayı kendi mahkumiyet ilamını yok etmek üzere yakmış. Fakat 228 

• mahkumiyet ilamı yandığı halde onun ilann kurtarılmıştır 

Dün gazetelerde okudum: Üsküdar ad
liyesinin kimin tarafından ve ne mak -
satla yakıldığı anlaşılmış. Adliye bina -
smı ateşe veren ellere adaletin kelepçesi 
geçirilmiş. 

Failin nasıl meydana çıkarıldığını, ve 
bu yangının önümüze gerdiği kalın esrar 
perdelerinin nasıl yırtıldığını öğrenebil
mek için dün bütün günümü Üsküdarda 
geçirdim. 

Üsküdar müddeiumumisi ile, Üsküdar 
müddeiumumi muavinlerile, mevkuf bu-' 
lunaı mücrimle, hadise şahitlerinden bir 
çoklarile uzun uzun görüştüm. 

Şimdi, bütün bu konuşmalardan edin
diğim malumatı birbirine düğümliyt!rek 
size, bu yangın macerasının hakiki hi -
kayesini başından sonuna kadar anlata -
cağım: 

Beylerbeyinde, Çamlıca caddesinde, 23 
numaralı evde, Nureddln adında 27-?8 
yıtşlarında bir delikanlı oturur. 

Bu delikanlı büyük kardeşile on, an -
nesile dört, ve babasile de iki senedir 
dargındır. İyi geçindiği insan yok gibi -
dir. Davalarile Üsküdar adliyesini hayli 
meşgul etmektedir. 

Nureddin, bundan bir müddet evvel 
emniyeti suiistimal suçundan bir ay yir
mi beş gün hapse mahkum oluyor. Hap
se girmekten çok ürktüğü için, yakayı 

kurtarmak ümidile temyiz mahkemesi
ne baş vuruyor. Mahkemei temyiz de 
mahkumiyet kararını tasdik ediyor. 

Nureddin son bir kurtuluş çaresi dü -
şunuyor, ve tashihi karar için müra -
caatta bulunuyor. 

Fakat onun bu müracaatı, ilamın infa
zını tehir ettiremiyor. 

Müddeiumumilik, hapishaneye davet 
olunduğu halde ortada gorunmiyen 
mücrimin tevkifi işini zabıtaya havale e
diyor. Ve polisler Nureddinin peşine dü
şüyorlar. 

Fakat bir, iki, üç, beş gün mütemadi -
yen aradıkları halde bir türlü izini bu -
lamıyorlar. Çünkü deliğe sokulacağını 

anlıyan Nureddin, evine uğramıyor, ve 
bu geceleri Karacaahmet mezarlığında 
gizlenerek geçiriyor. 

Nureddin, yangından bir gün evvel, ad
liyeye müracaat ediyor, ve verdiği tas -
hihi karar istidasının temyize gönderilip 
gönderilmediğini öğrenmek istiyor. Bu 
müracaat ona, istidasının henüz asliye 
ceza mahkemesinde bulunduğunu, ve o 
istidayla yakayı kurtaramıyacağını kat'i
yetle öğretiyor, ve son ümitlerini de kı
rıyor. 

O günün akşamı, adliye binasının kar
şısındaki bakkaldan iki şişe rakı alıyor. 
Bu şişeleri gene adliye binası karşısın -
daki köfteci dükkanında boşaltıyor. Tek
rar bakkala uğrayıp iki şişe daha alı • 

- Tabii; yorulduğunuz zaman haber 
verirsiniz, geri döneriz. 

Ben ablama yaklaştım. Şarlatan ba
na doğru boynunu uzattı, koklamak is
ter gibi üst dudağını kaldırd1. Kocaman 
dişlerini gördüm... Korktum, şeytan 
görmüş gibi uzaklaştım •. ~ 

Mazlum gülmeğe başladı: 

- Neye kaçıyorsun Sevim? Atlar 
vahşi hayvan değildir, artık bunu öğ

renmen lazım. Şarlatan ısırmak iste
medi, gülücük yaptı. 

Cevab vermedim, otomobile bindim; 
annemle teyzemin arasına oturdum. 

Kendi kendime kızıyorum: Neden 
Gönül kadar cesur değilim, neden bu 

bakımdan da onun seviyesine yüksele
miyorum?. 

Otomobil kalktı. Atatürk heykelinin 
önünde bizi bekliyen bir süvari daha 
bulduk. Bize selam verdi, Gönülün ya
nında ilerlemeğe başladı. Bu bay Veysi 
idi. 

Otomobilin sağında sessiz sessiz Maz
lum gidiyor .. Gönül bay Veysi ile ko
nuşuyor. 

* Keçiören yolu gözlerimizin önünde 
uzanıyor. İki yandaki büyük ağaçlar 
birbirlerine sarılarak çardaklanıyor: 
Güneş, orasını burasını damla damla ı
şıklandırıyor. Bir aralık süvariler dur
dular, atlarından indiler. İki el Gönüle 
doğru uzandı, o da indi. Biz de otomo -
bili durdurduk, ben de indim. Gönül 
yaya dolaşmağa razı oldu. Annem bir 
ağacın altında oturmuştu, teyzemi va-

yor. Tekrar köfteciye oturup onları da/ le sürülmemiş oluşundan da anlaşılınak
temizliyor. tadır ki bina dışarıdan ateşlenmiştir. Ve 

Köfteci dükkanında son kadehi içtik- binanın yakılışında sirkat kaseli mev • 
ten sonra, cebinden bir yığın kağıt çıka- cut değildir. 
rıyor, bu kağıtları, yanındaki raftan al- Şu halde, mücrim kimdir? Ve kasdi 
dığı flit tenekesindeki mayile iyice ısla- ne olabilir?. 
tıyor. Memurlar, faili ele geçirebilmek için, 

Ve oradan iki yana yalpa vura vura kendisine karşı ufacık bir şüphe duy -
çıkıyor. dukları kimseleri uzun uzun istintaka 

Adliye binasının arka tarafında, yarım çekmişlerdir. 

metre yüksekliğindeki tahta kaplamalar 24 saat içinde, 57 kişinin ifadesi alın • 
arasına eczalı kağıtları ihtimamla yer • mış, ve bu ifadeler tam 328 büyük kağı
leştirlyor, sonra onlan iyice tutuştum- dı doldurmuştur. 

yor ve uzaklaşıyor. Tam o sırada, yani yangından bir gün * sonra diğer binaya taşınan adliyeye Nu-
Asıl mühim cihet, bütün bu hadise - reddin müracaat ediyor. 

!erin, nasıl meydana çıkarıldığıdır. Şim- Adliye binasının gedikli müdavintle • 
di yazacağım satırlar da, bu sualin ceva- rinden olan Nureddin, memurlar arasın
bını verecektir. da meşhur bir simadır. Onun hapse gir • 

Adliye binası, gece yarısından sonra, mekten ne kadar korktuğu da, hemen 
saat 2,30 da yanmıya başlamıştır. Yangı- herkesçe malCımdur. Pek soğukkanlı bir 
nın başlayışından 20 dakika sonra baş- mücrim olmıyan Nureddin, memurlara 
ta müddeiumumi muavinleri ve hakim - hitap ederken hiç te sakin görünemem:ş· 
ler olmak üzere bütün adliye memurları tir. 
yangın yerine yetişmiş bulunuyorlar. On- Müddeiumumilikte: 
ların gayretleri sayesinde, alevlerin teh- - Beni, diyor, kuduz köpek ısırdı ... 
didi altında bulunan eşyaların ve evra- Kuduz tedavihancsine müracaat ettim. 
kın dörtte üç buçuğu kurtarılıyor. İlk iğneleri yaptılar. İşte bu da raporum. 

Bunu isbat için, şuracığa, yangın ziya- Tedaviye devam etmek mecburiyetin -
nının kısacık bir bilançosunu sıkıştırabi- deyim. Halbuki hapse girmeğe de mah • 
lirim: kumum. Kanunen, mahkumiyetimi, te -

Bugün diğer adliye binasına nakletmiş davi müddetinin nihayetine. kadar tehir 
bulunan memurlar, yangından kurtanl- etmeniz lazım! Sizden bunu ricaya gel
mış olan kalemleri, kağıtları, hatta iğne- dim! 
leri kullanarak çalışmaktadırlar. Yanan Tam o anda, ortaya dinlenmiş olan şa· 
binadaki çiçek saksıları bile kurtarılmış- bitlerden birisi çıkıyor: 
tır. - Hani, diyor, size yangının çıkışın· 
Yalnız asliye cezada 288 dava evrakı dan sonra önümden şüpheli bir adamın 

yanmıştır ki, bunların yenilenmeleri geçtiğini söylemiştim. Hızlı adımlarla u· 
mümkündür. zaklaştığı için eşkalini seçemediğimi an-

Fakat 24 mahkumiyet kararı tamamen latmıştım. İşte o adam budur! 
kül kesilmiştir. Yananlar arasında, tem- Bu vaziyet karşısında, Nureddinµt za
yiz edilmiş 6 mahkumiyet karan daha sa- ten uyandırmış olduğu şüpheler kuvvet
yılmaktadır. Kayıp evrak arasında, mua- !eniyor. Ve isticvap derinleştiriliyor. Nu
meleleri tamamlanmış bir çok dosyalar da reddin, evine uğramadığı günleri nere· 
vardır ki, onların yanışı isabetli bir kaza lerde geçirdiğini isbata davet olunuyor. 
sayılmaktadır. Fakat bu sualin cevabını, h"ele yangın ge-
Yangının tahkikatı, yangından 20 da _ cesinin hesabını veremiyor. 

kika sonra başlamıştır denilebilir. Evvelce verdiği ifadesinde, yangın ge-
Üsküdar adliyesinin faal memurları, cesi, dükkanında şüpheli bir adamın fe

ifadelerdcn bir çoklarını, alevlerin kar- na halde sarhoş olduğunu söylemiş bu· 
şısmda almışlardır. lunan köfteci çağırılıyor. Ona: 
Yangını ilk görenler: - Dükkanında rakı içen bu muydu? 
- İlk alevler, bina dışından, sullı mah- deniliyor. 

kemeleri kaleminin penceresi altından Köfteci cevap veriyor: 
- Ta kendisi! asliye ceza kalemine doğru yükseldi! 
Nureddin bunu da inkAra yelteniyor. 

demişlerdir. 
Hakikaten, alevler bina haricinde do- Fakat köftecinin ikazı üzerine getirtilen 

bakkal da Nureddini teşhis edince, badi· 
laşırkcn, bir çok memurlar bina dahilin-
de rahat rahat tahliye faaliyetine devam se aydınlanıyor Ve inkar imkanını bula
edebilmişlerdir. mıyan Nureddin, yangın hfıdisesine rıa-

Bundan da, kasalarda bulunan 30 kü- sıl fail olduğunu, yukarıya yazdığım bi -
sur bin liradan 30 para eksik çıkmayışm- çimde itiraf mecburiyetinde kalıyor. 

Kendisine soruyorlar: 
dan da, terekeye ait mücevherlere el bi-

nında alakoydu. Biz dördümüz yürü
dük. Veysi ile Gönül, Mazlumla ben ar
kadan gidiyoruz. 

- Beğendin mi Ankarayı Sevim? 

- Çok beğendim. Teyzeme sor, se -
vincimden deli oluyordum. Bu sevinci 
de sana borçluyum. 

- Yann sizi baraja götüreceğim. Gö
rülecek şey orası. 

- Sen beni deli edeceksin. 
- Hayır, Ankaranın her yerini gös

termek istiyorum ... Hem ben senin ta
biate bu kadar aşık olduğunu bilmez
dim. 

- Böyle şeylerden konuşmazdık ki. .. 
Mazlum düşündü ve şaşmış gibi: 
- Sahi! ... dedL 

Birdenbire adımlarını sıklaştırdı. 
Baktığı yere baktım: Ablamla Veysi biz 
den hayli uzaklaşmışlardı. Veysi birşey 
ler anlatıyor, ablam gülüyordu, uzak-
tan kahkahalarını duyuyorduk ... İçim
de garip bir his uyandı, Mazlumu takib 
etmemek için yerlerde bir şeyler arı 
yormuşum gibi yaptım. Mazlum geri 
kaldığımı farketmeden, gitti. 

Hafif bir rüzgar saçlarımı okşadı, 
yaprakları kımıldattı. Ağaçltklarda ele
mimle başbaşayım ... 

Mazlum da Gönülü seviyor. 

* Her gün geziyoruz. Onlar gene ata bi-
niyorlar, biz otomobile... Annemin 
gezmek için teşvike ihtiyacı varmış. 
Bereket versin bunu teyzem yapıyor. 

(Arkası var) 

- Niçin yaptın bu işi? 
O gayet soğukkanlı, cevap veriyor: 
- Binayla beraber, benim mahktimi

yet ilamı da yansın diye! 
Ve ne gariptir ki, asliye ceza dairesin

deki 301 evraktan, 288 tanesi cayır cayır 
yandığı halde, Nureddinin rnahldlmiyet 
Hamı, ateşten kurtulan 13 dosya arasın
da sapasağlam durmaktadır! 

Bu da 13 rakamının Nureddine şea • 
meti, fakat adalete hizmeti olsa gerek! 

Nureddini, devam eden isticvaptan 
sonra tevkifhaneye götüren muhafızı: 

- Ne iştir bu? diyor ... Mübarek, bir 
buçuk ay mahkumiyetten kurtulmak 
için adliye binasını ateşliyor ... Maazallah 
bir buçuk sene yeseymiş memleketi tu· 
tuşturacakmış! 

Naci SadUllah 

Müddeiumuminin beyanab 
Hadise hakkında İstanbul müddeiU • 

mumisi Hikmet Onat, dün bir muhat • 
ririmize şunları söylemi§tir: 

- Suçlu Nureddinin kendisi hakkında 
verilen 1,5 aylık bir mahkumiyet kara -
rından kurtulmak için bu işi yaptığı, sulh 
ceza mahkemesinde yapılan sorguı.11nd11 

kendi itirafile de sabit olmuştur . .Esası:n 
yangının çıktığı gece ve tam hidisenill 
vuku bulduğu saatte Nureddinin o ci: 
varda dolaştığı da, kendisini gören palıS 
memurları tarafından tesbit edilmiştir· 
Yapılan tahkikat neticesinde yengını1l 
failinin bu adam olduğu tahakkuk et -
miştir. 

BUyUkada telgraf merkezi 
Ankara, 20 (Hususi) - Büyükada 

telgraf merkezinin gece yarısına kadal' 
çalışmasına karar verilmiştir 
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Deriizle~in Makyaveli 

_Kaptan Bum Bum 
Doktorun intikamı 

Yazan: Gaston Derys Çeviren: Nurullah Ata~ İn • ı· k d Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoilu 

. gı ız aptanı urmadan bize viski ı·k d. h •kr d d d .kd ram e ıyor er· am a a so a mı arı azalıyor visk· .kd v 1 ' . 
l.au .adada tuhaf bir şey. gördük: Su I mi arl ÇOga IY Ord U 
~ı~ırnizden itibaren kruvazörün ka-
~sı 1?idye ile örtülmüştü. 

te ~.ınırlediğimiz yer ise çok güzel bu 
?tıa~zle~e ve tamir işleri için ideal bir 
in b aldı.Canubi Hind Okyanosunda ka
J'or Ulunan cDiego Garsia• adasında bili 
Sa 1~usunuz kaç tane ecnebi vardır? hi; ı1Ye~~: İki tane. Bir Fransız ve 
ÇÜJc ~gılız. Senede iki defa adaya kü
trıaı ır golt gelir, öteberi getirir, yerli 

ı alıp g''t'" .. t· o urur. 
?l'ıazırıan?? deınirimizi bırakır bırak
dııe ngılız ve Fransız kruvazöre gel
:ki r. Daha ilk kelimelerinden anladık 
ğu:nıurni bir harb ilan edilmiş oldu
lağı: ve milletlerin birbirlerinin gırt
~a sanldıklarından haberda:.- bu-

' adıklanru anladık. 
l'en~den. in haline şaştıklarını söyli
\ıe d :1 adamlara bir masal uydurduk 
~Uld o~u Afrikada yerlilerle aramız bo
iiZe:r Ugunu ve gemiyi tamir ettirmek 
lıluz e «~olombo• ya gitmekte olduğu-

1 ~ soyledik. • 
~~ tariki dünyanın sorabilecekleri 
herifı1cı. suallerin önünü almak için 
SUrer~rı viski üzerine viski sunmak 
tasın~ e buluta döndürdük. Lakırdı a
edi" a harpten bahsetmemeğe dikkat 

,,orduk. 

eı?aze havadis istedikleri zaman da 
geçird· •· · gazeteı ıgımız vapurlardan aldığımız 

leri eı:de gözümüze ilişen havadis
bun' naklettik: Papanın ölümü veya 

a .ın'" nu . ~ınasil meraklı haberler .. 
})atıa~~ı mes'ut adama dünyada harp 
içinde gını haber vermek ve onların 
ha,_,a Yaşadıkları ebedi saadet ve sükün 
dans~~ı parçalamak büyük bir vic-

:Sur ık olurdu. 
~l'fın;da üç gün kaldık ve bu müddet 
lllaJi a iki Avrupalı tarafından kc
Olan neza~etle emrimize tahsis edilmis 
,.... zencılerin de d ·ı k . . • 
"'11Zdek' . yar ımı e su ·esımı-

cb 
1 mıdyeleri temizledik. 

ti ~nıden · k • i, tef k ~ 1? urşuni boyası tazelen-
€eçİtilda' atırnızdeki iki vapur da elden o ı. • 

l'lıız~ ~Yalnız başına denizde k~lma
ler \1e rnden:. de yaratım~ oldugu iz
Itru,.,al~~lar ortadan kalkmış, güzel 
l'lıişti orumüz yepyeni bir hale gel-

:Si~ ik• .. 
dığ1nıız ı munzevi dostumuzdan ayrıl-
te sarh zaman onlar şahane bir suret
dehleri~~ular ve elan şerefimize ka-
. 'tına ı kaldırıyorlardı. 

dünya en. de bu iki bahtiyar aciamı 
b~ b cen:netıerinde saadetleriie baş
\ıet<li ırakarak daha cenuba doğru yol ... 

lttN - 7 -
l> OKy AN OSUNDA YÜZEN 

Şıtndi • BİR TABUT 
~andıraıı sıg)r . eti taşıyan Avusturalya 
dıJt. ~ gemıleri avlamak sevdasında 
~Şind eraklı bir avcı gibi yeni avlar 
~cab ede koşmaklığımızı tabii görmek 
~eı er d ··ı . ' d elinı· egı mı? Bu suretle nem mi-
le lngi:~e taze et temin edecek, hem 
acalttık.ı~ ord.u~armı etsiz bırakmış o
lla derı işte ıkı taraflı kar cidden bu-

h., erdi <Qut·· • 
~bita~rı bu müddet zarfında cEmden• 
la~teına~~ mürettebatı boş durmuyor, 
~lllılerj ~Yen endaht, tayini mesafe 
~ Ybetnı ıle ~erkesin harb kabiliyetini 
~l'<iuk. enıesı~e dikkat ve it:na edi
~ leri hilliatta torpito endaht tecrü
~ ane\ltal e yapıyorduk. Bu minimini 
0tııany anr.?ız esnasında sadık (Mar

la tiaa~. du~an vazifesi görüyordu. 
tıı~ak sa ıh ~ır et nakliyesile karşı
da l.tddet· ~detıne eremedik ye ;stirahat 
\> tı esk~ız de hitama ermiş olduğun-
E!tdik 1 av sahamıza dönmeg· e karar 
A. . 

~v nıaşıı 
sahas an «Emden• in ancak o eski 

,~ ir ~e~da, talihi açılıyor olmalı ki, 
" an ,... ez mutena bir parça ile. 
~ u~ . 
'llh llturı s'?t• vapuruna rastladık. Bu 

~ u kuvarisi kısa boylu dört köşe , e . . , 
~ 1 tenı8 • 1 çı sakallı Ingiliz denizçi H-
r r.trı l\ id.1 eden neşeli ve küfürbaz bir 
~~\:fer ı. Eskidenberi Çin denizledn-

ı 0 /aPan. ?u adamı ben tanıyor
a benı ıyi bilirdi. 

- Kumandan lngiliz kaptam ile bir kaç kadeh viski il-tim so ">' , nra uyumıqum .. 

k~pura ~~kt~~~ .. zan:an kendisini nıma aldığım yardımcı zabit Fikents
. .anda koprusu u~er~nde bul~urn. chen• isminde genç bir müiazimdi. Bu 

Bırlıkte kamarasına ındık. Sert lakin delikanlı kuvvetli, mesleğine aşık ıa-
babacan: k' b' t "b · . . ın ıraz ecru esız ve alıkça idi. Son-
h - Gelınız! Kapt~n Lauterbah diye ra da içinde bulunduğumuz vaziyctler
omurdandı, geçmış zamanları yade- le ilk defa olmak üzere karşılaşıyordu 

de:rı:k karşı karşıya bir viski yuvarlı- İngiliz kaptanı ise model bir ev sahi~ 
yalım.. . bi cümertliği göstererek her on daki-

. .Ve ı~k kadehı yuvarladıktan sonra kada bir zile basıyor ve elinde tepsi bir 
kokredı: k t b. · k' . . .. . amaro ıze vıs ı sunuyordu. Yalnız 

- Şımdı soyleyın bakalım, beni ne dikkat ettim sonra gelen v· k' d 
yapacaksınız' . ıs ı ve so a 

. . · . evvelkı gelenden alkol bakımından da-
Elımın tersile dudaklarımı silerek ha sert daha kuvvetli idi Ya · · k' · 

cevab verdim: • ' : nı vıs ısı 
çogaltılıyor, buna mukabıl sodas! azai-

- Kaptan, geminizi batırmak mec
buriyetindeyim. ~ yaparsınız, kazaya 
rızadan başka çare var mı? 
cKlangrat• ın harnulesi mükemme~ ve 

rnütcnevviydi. cEmden• bize işaretle 
kendisini. bir müddet takip etmemizi 
bildirdi. Ingiliz vapuruna gelirken ya-

tılıyordu. 

İşi çakmıştım. İngiliz kaptanı bizi 
sarhoş etmek suretile elimizden yaka
sını kurtarmak istiyordu. Ben de bir 
yudum viski içiyor, mütebakisini be11i 
etmeden yere döküyordum. 

( Ar1.:a.-ıı var j 

~ 

Cibali Kutu Fabrikasında gerek halenmevcut ve gerekse Mayıs 938 . 
kadar toplanacağı tahmin olunan 30-40 bi11 kilo balya kapakları 3/9/93~aies.ı~.e 
ne ratslıyan Cuma günü !:aat 10 da paz:ır lıkla satılacaktır. an ı-

İste~lilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlık için de tay· 1 

b
nan gun ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kabatac:ta Levazım ın ~.ru-

ayaat Şubes· M .. d"' l" - .. d ,. ve .ınu-ı u ur ugun eki Satış Komisyonuna gel ı · ·1· ı _ me erı ı an o unur. c5413~ 

1 Kadıköy Vakıflar DlrektörlUğü lllnları 1 
Mahallesi Sokağı Cinsi 

tekkeii 

Hane 
isteklilerin Ifadıköy 

---

B~yük San'.at Sergisi. 
Guzel Sanatlar Akademısi Direktörlüğünde.n : 

Güzel Sanatlar Akademisinde Resım, Heykel Afiş ve Türk Tezyinı' s ti 
'd 1 k .. . ' ana arı-

na aı o ma uzere muhtelıf sergile>:.- ::ıtsıl mıştır. Sergi 2 Eyllıl 1937 akşamına kıt-

dar. devam edecektir. Her gün saat 10 dan 18 ze kadar ziyaret edllebllir D" _ 
hulıye yoktur. (5335) · u 

- Ben çok deği§ mi§im, degtı mi? .. 

Maurice Potential eskiden kırmızı kır-ı - Eh! bu da atılacak bir fikir değil .•• 
mızı yanaklı, gözleri parlak, semizce bir Ama bilirsin ki en kıskanç kocalar, karı• 
delikanlı idi. Geçen gün tokakta rasgel- larına en çok vefasızlık edenlerdir ... 
dirn. Bir de ne göreyim? Sararmış~ sol- - Her ne hal ise! bizim hekim de kıs• 
muş, avurdu avurduna çökmüş, bo! elbi· kançtı ve karısını bir dakika yanından 
selerinin içinde ufacık kalmış... ayırmazdı. Robinel kadına iyice tutul· 

Hayretimi gizliyemedim. Yedi sekiz ay muştu; kadının da o kıskanç herifi pelC 
içinde bizim Maurce gitmiş de yerine göl- sevmediği, onu aldatmağa razı olduğu 
gesi gelmişti. belli idi ama fırsat bulamıyorlardı ki ..• 

- Ben çok değişmişim, değil mi? de· Zaten herifi görsen kadına sen de hak 
di. verirdin: Allah'ın boynuz taksın dıye ya-

- Allah'a emanet, bir şeyın yok... rattığı mahlukattan ... 
- Olmaz olur mu hiç? ... Suratım, kıt- A~ insanı usta edermi~. Bir gün Ro· 

lıktan çıkmış adamlarınkine döndü. Za- binel: 
ten kendimi hiç de iyi hissetmiyorum... - Çaresini buldum, dedi. Sen yalan• 

Bir bisahanenin önündeki masalardan cıktan hastalanıver. Senin evle doktorun 
evi arasında hiç olmazsa yarım snat!.i;c 
yol var. Onu çağırtır, oyalarsın. Kcndıne 
masajlar yaptırt, onunla politikadan balı• 
set, ne yaparsan yap, haftada ~ç gün bi
zim ikişer saat o heriften kurtulmamızı 
temin et. 

birine oturduk. Maurice maden suyu ıs

marladı. Eskiden en sert içkilerden hoş
lanır, suyu ağzına koymazdı. 

- Benim ne halde olduğumu bir bil
sen! dedi; bütün bunlar da hep bir ka
dın yüzünden ... 

- Hele bak! demek vur patlasın, çal 
oynasın eğlendin, kendim lıarab ettin ... 
Acıdım doğrusu! 

- Öylesi değil dostum ... 
- Yoksa bir kıza tutuldun da kendini 

sevdircmedin mi? 
- O da değil... Anlıyacağım diye ken

dini yorma, bulamazsın... Robinel'i ta
nırsın, hani benim uzun boylu, esmer bir 
arkadaşım vardı ... 

- Hatırladım, Güzel-Sanatlar mekte
bine giderdi ... 

- Şimdi ressamlığı bıraktı, otomobil 
alıp satıyor. İyi para vuruyor, doğrusu ... 
Bizim Robinel geçen yaz bir doktorun 
karısına abayı yaktı, hem de çıldırırcası
na ... O doktor Seine-et-Marn~ tarafında 
bir köyde oturuyor, Robinel iıe ben de 
yaz içinde orada birer küçül: ev tutmuş
tuk ... Herif öyle de kıskanç•ı ki... Heki
min kıskancına da aklım ermez ... 

- Zaten kıskançlik budalalıktır. Hem 
bir şeye mani olmaz, hem de ınsanı üz<:r. 
Ama hekim de insan değil mi? onun kıs
kanç olmasına neden aklın ermiyor ... 

- Ne demek? Hekimler istedikleri za
man herkesin karısını, kızını soyup te
peden tırnağa yokluyorlar ya! Onlara 
kimse de ses çıkarmıyor ... Delicesine sev
diğin bir kadın hastalandı mı, hemen he
kime götürüyorsun, ona her yerini gös
termesine razı oluyorsun... Bıt gibi im
tiyazları olan adamların hir de kıskanç
lığa kalkmaları çekilir mi? 

-~r .. aiiaın···i<a~iiöŞi"öT .. öidördü·-
lnegöl (Hususi) - Özlüce köyün • 

den Hasan oğlu otuz yaşlarında Ali i
le iivey kardeşi Ahmet aralarında bir 
tarla yüzünden çıkan münazaa uetice
sinde Ali kardeşinin kafasını yarala -
mış ve kardeşi Ahmet de elindeki tü -
fekle Alinin ayağından / yaralamıştır. 
Her iki kardeş yaralılar memleket has. 
tanesine kaldırılmış. Ve Alinin ayağı

nın ameliyata lüzum gösterilmiş ol -
masından Bursa hastanesine sevkedı

·lerek ameliyat yapılmış ve ayağı ke -
silmişse de iki gün sonra ölmüştü'r. Ah
met hakkında gayri mevkuf olarak ad.. 
liyece takibat yapılmaktarur. 

Bergpma Halkevinde 
ş· törlük kursu 

Bergama <Hususi) - .f!'zı:b:cvlndc bir şo
förlük kursu açılmı§tır. Hurs:ı. devam ede -
ccklerc kurs neticesinde Uyakatlerl görillUr
se .ehliyetname verllecektir. 

Bu fikir bana da hoş geld! ... K1skanç· 
ların aldatılması insanın daima hoşuna 
gider. Robinel'in teklüi!ıi kabul r tbim, 
yalancıktan hastalanıp yatnğa düştüm. 

Herifin hilemizi çakmasından korku
yordum; kendimi sapasağlam sanırdım ..• 
Yanılıyormuşum, dostum. Doktor gelip 
beni dinledi, iyice bir mmıyene ettı. Me
ğer kalbim harab bir halde imiş ... Döb
reklerim de, ben hiç farkm:ı varmadan 
bozulmuş ... Kendimi sağlam sanırdım a• 
ma bir yığın hastalığım varmış, damar• 
larım sertleşiyormuş, bir gün birdenbire 
öle bilirmişim ... 

Çıldıracak gibi oldum. O zamana ka
dar ilaç nedir bilmezdim. Artık ilaçların 
her türlüsünü tatmağa ba~ladım. Türlü 
türlü haplar, tozlar, sular ... Bol bol da 
ıhlamur, hatmi çiçeği içiyorum ... 

- Zayıflamışsın; fazla semizdin ... 
- Semiz de laf mı? çok şişmandımı 

farkında olmadan türlü türlü de hasta• 
!ıklarım varmış ... Asıl müthişi o ... 

- Hasta olduğunun farkına varmadan 
I'ahat rahat yaşaman belki daha iyi olur• 
du! 

- Daha iyi olur mu biç? günün birin .. 
de sokak ortasında yığılıp· ölmem ihtimn• 
li de varmış... Eskiden doğrusu tasasız 

yaşıyordum; şimdi ise bütün gün kalbi• 
mi, karaciğerimi, böbrek1erımı düşün· 

mekten rahat ettiğim yok ... 
- Sen doktora oyun etmışsin ama o da 

intikamını almış... Hem o, işin farkında 

değil, keyfini sürüyor, sen ise ... 
- Herif bahtiyar! Robinel'in aşğı, bir· 

denbire alevlenen bütün sevdalar gibi 
gelip geçiverdi... Sanki yaz fırtınası ..• 
Doktor o bulutun farkına bile varmadı. 
Kadıncağız da günahı l;ieaikten sonra 
vicdan azabı duydu, şimdi kocasına heD 
aımankinden daha çok muhabbetle bakı· 
yor. 

- Ama sen kendinde her türlü hasta
lıklar olduğunu zannediyorsun... Ben 
senin yerinde elsam, dostum, ba§ka bi~ 
usule başvururum: hapları, tozlar. bıra· 
lüp keyfimce ya§ar, eğlenirim ... 

- Sen çıldırdın mı? beni öldürmek mi 
istiyorsun?... Auladıım, sen benim ger
çekten hasta olduğuma inanmıyorsun! 
Allah inanmıyanların başınn versin ... 

Yarınki nushamızda: 

Bir av hatırası 
Yazan: N. M. 
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ı- Yazan: Eski Tanin Baımubaniri Muhittin Birgen -
Bizim için Azerbaycan hakkında en büyüle temenni 
onun Türk ·olarak oorlıgını muhafaza etmesi, 

mes'ut "e müreffeh olmasıclu Tomris göğsünü yırtan bir öksürük arasında : .. " Da 
Bir halkın, bir memleketin, bir cemiyet\ Atatürkün elile konulmuş olan bütün o" ldu•• g" u•• m b • • t b f d v 
veya milletin herhangi .bir fikre veya prensipler, nasıl olduğu gibi muhafa- zaman enı iŞ e u o ur ugum 
camiaya kazanılması, ancak onun ru- za edilmiş ve hattA genişletilmişse, " " ) d d• b T • • • • 
hunun ve kalbinin elde ooilmesi ile Türkiye hududları içinde tam bir is- yere gomsun er" e 1 ve u omrısın vasıyeti 
mümkündür. Hiç askeri veya siyasi tiklil ve hakimiyet, Türkiye hududu Zaten, oğlunu dü
hikimiyet bu işi yapamamamıştır. içinde nasyonalizm prensipi de öylece §iindüğ(l de yoktu. 
Halbuki inkıllb, bu memlekete muhafaza edilmiştir. HattA, bizim yeni Muhteşem saraym. 
askeri bir istill halinde girmiş ve siya- siyasi lQgatimizde cnasyonalizm• ke- da, dilber · ele 
at b. b tanın v li lt da ı· . . . etl kul" carıy -ır za ı agır e a aı yaşa-ı.mesınm manası, umumıy e 1a- rinin arasında zevk 
m~ır. nıldığı minadan da büsbütün başkadır; ve ufasma. şarap 

Böyle yapılmayıp ta Azerbaycanm bizce bu kelimenin ifade ettiği mana, ve çalgı Alemlerine 
diline, mahalli şartların bAkimiyetine Türkün ruhWJun kuvvetlendirilmesi, dalmış gitmişti. He
hürmet edilse ve Azerinin memleke- Türkün iktisadi kuvvetinin ecnebi kuv- le, Giv meselesini.. 
tinde Rusluğa bir nevi imtiyaz verme vetlere karşı müd&fa•sı ve Türk kül- ~endisinin bu hu • 
mahiyetini haiz bir hava yaratılmamış türünün ecnebi unsurlardan temız- rustaki maceralan • 
bulunsaydı inkılib ve Sovyetler cami- lenmesi gibi mefhumlardır. Bu, anti- aı hiç bilmiyordu. 
ası Azerbaycanda çok kuvvetle yerle- emperyalist olan bir nasyonalizmdır. Rüstem .. hüküm
şebi irdi ve halk ile ihtilifa düşmezd~. Türkiyede nasyonalizmin, Avrupadaki darın gafietinden 

Ha.buki, Moskovanın halis ve iyi tarzda emperyalizm ile ihtilat eden ta- memnun oldu. İran 
yürekli inkılabcılan bu işleri ne kadar raflan yoktur. Bu, bir tecavüz empcr- payitahtında bir hat 
güzel anlarlarsa anlasınlar, ellerindeki yalizmi değil, müdafaa emperyalizmi- ta kaldıktan sonra, 
unsurlar, hep eski devrin ruhundan dir" Türkiyeye verilen yeni idealler, yolculuğuna devam 
kendilerini kurtaramamış olan insan- Türkiyenin tarihi hududlan içinde ka- etti ve nihayet Za· 
lardı. Azeriye M~slüman ve ';atar ~e- lan bir millet severliktir. Bu, :ıyni za- bulis~ muvasa • 
mekte devam ettıler ve her dakika manda, bizde milli ruha, kosmopolit lat ettL 
Türkiyeden şüpheye düşüp vehme ka- ruhun uzun zaman yapmış olduğu te- · * 
pıldılar. cavüzlerin bir mukabelesi demektir. Siyaveş.. kansı 
Hatanın bütün ruhu buradadır; A- Osmanlının uzun zaman Türkü ihmal ve kızile beraber 

zerbaycanda Türkiyeye iltihak taraf- etmiş ve hatti Türklüğü hakir görmüş Zi1ın sarayının hu ~ Feridun demirci G4oetdta jtıtalflı ı..,,. Jc 11ÇC1rak hcılleı kıyam ettinnul. w 
tarı olan en küçük bir hareket bile bu- bulunmasına karşı bir harekettir. susi bir dairesinde DehUJct perifaft etmaı tzeriM '""' tahtma geçfriZmffff 
lunmadı~ını~. A:~er~aycan~ ~dare eden Bütün bu sebeblerden dolayı Türki- yerleşti. Zil ile Rüstem, C>DU, Hindis • oldu. Tomris .. ertesi sabah, yatağ1nda,I ~d eden Tahmures•.. dördilncl 
R.usl~r. bır turlu gorem~ıler. Çe~ ~e- ~ede Azerbaycan hakkında emperya- tanda büyüm~ .. şimdi memleketine gözleri açık ölmüş bulundu ve ~y~ küm~ da nevruz h:-yrammı ve 
hinı ıçmde hareket ettı, bu vehim ıle list manada herhangi bir nasyonalizm ıavdet etmiş zengin bir akraba diye ta- üzerine ağaçlı tepenin üzerine gomul- Ayinini meydana getıren. cÇemticl-
yaln.ız hakikati görmemekle kalmayıp fikri mevcud değildir. Türkler arasın-:.nıttılar. dü. ' Pişdadyan sülilesi hükümdarlll\ 
tedrıcen ondan. uzakl~tı. Halbuki, h~- da Azerbaycanı en iyi tanıyanlardan Midyah kumandana, derebeyliğin * rasında Feridun, Menuçehr, NQzere. 

yat, ancak hakıkatlerın ve zaruretlenn ve Azerileri en çok sevenlerden biri de kalelerinden birinin kumandanlığı ve- ve Keqlsep isminde bet İranlı 
icab'an üzerine kurulduğu zamandtr be . Ben et . . .. r· . rildi. Diğer Midyalılar da, saraydaki u- 1K1 N C İ KISI lıl rab Dahhjk ve Türk Efıisyab ta 
ki huzur, rahat ve istikrar verebilir. mm.Tür' ki- g&ily A~ba soy u~o- şaklar arasına katıldı c... ... k müverrihleri İran tarihinin: .. _ maktadır. Bu suretle bu siWeJÜ11ı: 

rum - ye e ~ ycan arasın- · ~ ' ... "i k" dar · .. 
TORKtYE VE AZERBAYCAN da gayet tabü ve derin bir kardeşlik .. . . * _ .. dady~, Kiru1yan, F.şkanyan ve Sasan- d'/: lan on bir kişi g~~~ 
.. . . duygusundan başka bir alili bulun- Rustem.. Gıvın, bir turlu Tomrisi u- yan diye dört kısma aymrlar. Bunlara ( 

:urk~yenın Az~~ycanı. •Acem• ve masına taraftar değilim. Çünkü, Azeri nutamadığını.. verdiği tesellilerin kir göre, İranda hü.k<llnet sürmüş olan en 
cŞıı• diye tanıdıgı bır devır o~uşt~. tarihinin gelişi, onun coğrafi vaziyeti etmedi~i gördüğü için üç ay sonra, esti h~mdar s6Jllesi Pifdaclyandır. 
Fakat, orada da, burad~ da Turklu_k ve iktisadi alakalan, onu Türkiye kızı, yegenine istemek üzere, Çermişe Yenı keşfolunan bazı distanlar, !
duygusu uyanıp asri bır mana aldıgı T"" kl'". .. .. b" 1 ı..- üç kic::ilik bir heyet gönderdi Bu he- randa, Ptşdadyandmı evvel, Abadyan, 

d be · h "ki ta f k dis" · ur ugunun ır parçası o maft.wm me- -ı • 
zaman an rı er 1 ra • en mın . . . . yetin avdeti altı ay sürdü. Ciyan, ŞAiyan, Yqaiyan ve Gülşaiyan 
ne kadar Türk olduğunu ve birbirin- neder. Bızım ıçın ~baycan hakkın- B 1ann ird" - - . . . d ._ sülllenin daha hüküm sür-

1.2. ı:ı. daki en büyük temenni, onun Türk o- un get ıği haber .. Rustemın ısmm e ..,...~ 
den ayn şeyler olmadıklarını peauu• • . canını sıktı. Giv .. Tomrisin akibet" - düklerini rivayet ediyorlar. 
biliyorlar. Bugünkü dünyada bunu bil- larak varlıgı~ muhafaza etmesı ve nünde haftalarca aylarca ag .. ladı maı °: İran hakkında bulunan kitabeler bi-

. :-1-:. ktur mes'ut ve mureffeh olmasıdır. ' • . . 
memenın uılAClnı yo · . . . .. . . • . tem içinde yaşadı. rincl Dlra mmanında başlar. Bunun l• 

Yalnız, Türkiye şunu da biliyo~ ki . R~adakı ~lab, ı~ .~ttıgı_ pren- Tomris.. Givin •Azap kuyusu• deni- çiıı kadim 1rana aid malömat mi1iddan 
kendisi ile Azerbaycan arasında csıya- sıplen tam ta!bik ~~b~dıgı gun, A- len işkence kuyusundan çık.arılı hap- evvel 480 senesinden 424 senesine ka
si birlik- yapmaya imkan yoktur ve zerbaycan bu inkılab ıçınde bu gayeyi, se atılmasından sonra fena hal! has- dar yapmış olan cHerodot. ile ikinci 
bunu düşünmek manasız bir feY olur. yani, .. Türk olarak yaşam~k. ve 1!1es'ut talandı .. Bir ay, kendini bilmeden has- cA.nlitin in hususi doktorlulunu yap-

Bu kanaatin muhtelif 1ebebleri var- ve mureffeh olmak gayesını pekiL1 el- ta yattı. Kasabada cereyan eden hl- mış olan cKtezyas» m miliddan evvel 
dır: de edebilir. Buna kuvveUe kanfim, dfselerden .. Givin idam karanndan.. 390 senesinde yazdığı tarihten alınmıı-

Bir kere, Türkiye emperyalist dejil- Çünkü, Rus inkılibımn prensipleri, A· kaçmasından haberi bile olmadı. tır. 
dir. Dünyanın en başarıcı ve müsbet zerbaycanın istediği ve istemesi tabii Bir ay sonra .. biraz kendine geldiği Mahmud Gaznevi umanında cFir-
bir inkılib hareketinin mahsulü olan olan şeyleri kendisine vermeğe k.Afi- zaman, kimseden çekinmeden sevdiği- devsb Din yazdığı cŞehname• deki 
Türkiye, emperyalizm hareketinin top- dir. Böyle olunca, Türkiyeye göre A- nin yaşayıp yaşamadığını sordu. Ya- vak'alar da bu esaslara istinad etmekte
tan aleyhindedir. Bu, memlekete A- zerbaycan meae1esi, mi Türklük duy- nmda bulunan dadısı, cereyan eden hi- dir. 
tatürkün en büyük bir fiklı' hediyesi- gusu balnmından, prensip itibarile diseleri.. Givin dayısı Rüstem tarafın- Bir de, Hindiatanda cZerdüşb mez
dir ve enternasyonal hayat yeni tarzda çoktanberi halledilip bitmiş bir dava dan nasıl kaçırılıp götürüldüğünü an- hebinde bulunan ahalinin mukaddes ki
bir anlayışı temsil eder. Atatilrk Tür- olmak icab eder. Azerbaycanm evvelce lattı. tabı olan Zend-Avesta'da da eski hana 
kiyeye emepryalizm aleyhinde bulun- Anbrada bir sefiri, bizim de BUOde TomrU.. dadısının anlattıklarını bü- dair mal6mat vardır. 
mayı niçin öğretti ve bu akideyi bi7.e bir sefirimiz ftl'dı; bagiin onlar ;yok- y6t bir ~ dinl~ IDdiselerfn ~ ~ Pişdadyan sülllesi 
niçin verdi) sualinin cevabı da çok ba- tur. Bence bunlar şekil meselesidir. cereyan ettili şekilden muteesstr oldu iki bin seneden ziyade hilldllne_t ~ 
· · · Öy d ıa' bil" ı.JtU de b:1: ... t fse- de RVgilisiııiıı kaçıp kurtulmaam- müştilr. cXeyuaaıeıaa bu ıfüAJenın ilk sıttır: Türkiye, emperyalizme karşı ya- le e o ır, uv.rle ola uır. n- .ı.... k ld Bu ha h""k:~-.a-- Isıaıa. ani .Per 

pılan bir mücadelenin mahsulüdür ve kıllb, millt varlıklara karşı ilin etnıi§ t:kt!' ı:ı:;:n11D 0 u.dım ~- .Y•· ~~ve~ ~:
onun hayatını emperyalizm fikrinin olduğu hürmet ve riayet prensiplerbıi _ _ __ ,_ halasınald~ etti.b. Bıraz iıc: . hükum·· dar ~-... alma ·usuı· ü-
da. • tte ·ı · milleti · yuruy~ e ge ıgı zaman, ır gece cı , .. ~~ 

Bir Doktorun 
GDnlUk eu~ 
Notl•nndan (•) 
Meoaün lahallerl 
Menlm llhallerl her tarafta b1J1S 
flddet&e oımımılr•a beraber d.,.. 
mettedir. 

IMlJ1lklerde oklulu - ktlfiltlld' 
cktllt17or. Yenilen alır Jallı 
rln, pffmll J1111lunaıaruı, 017 
nn tes1rlle blru da meYllmln 
lbD1s bul 11lııblertl9 lılrdenblre .-
na .,. Jllua' ıemelrJerdeD blrlPll 
eonra aancı Ue beraber tMaııer 
Bu lahaller buan atetıe de retaJEal 
10r. Derece! ilan.ret il ı tadat 
J'abfi dnamlı dellldlr. t.ııaıı.;;.... 
an J'8llldlr. Tu.ttln "sl•dlr. 
bb llAml ohQor. 
Otlnde OD OD bet defa belkl dalla 
defi haceti OlQ'Ol. Az çok bulaDfil _.,..,.._ •• 
tıAcı derhal mOahlldlr. 110.bll 
ihmal etmemeııdlr. .-....~ 
Perhls Ç&J, plrtDf S1J111, nlplta P'"'::T< 
ildir. 
ldlhOdlD ... ,. ....... , ... 
1QıDca PlrlDt lApuı. JOimt 1' 
lada perbil bolalur, 

unı sure gen emesı ve erm tamam ve bütün ruhile tatbik ettiği dad kol ....... u Gi · ü · d ed UA.-b tir: t} .. dl hü-
birbirlerine hürmet etmeleri prensipi- . . . . . . . Y~ -111~!0 una ts."~ vle ilk n. ıca en. •uu.ıırn • çuıı u_,e~::=::..!::c=~--~ 

. ..kselm . . bet" d . t takdirde şeklin ehemmıyetı ikincı de- b&ııı.. ..... bldıgı tepeye gıtti Orada, a- kümdar, Farısl lisanile yazı yazmayı i- • 
huzur içine girer. İnsan bizzat kendisi recede Iır. ğaçların altmda oturdu. O tatlı hatıra- -
nın yu esı nıs ın e emmye ve ka ,,......,. · J 
için antiemperyalist olunca, artık hiç <A,.Jcaa """' 11ını uzun~ y~ciı:. ,~~i 1 Emllk ve Erta• a.nk•• Hlnlan 
kimse · · alist 1 k arasında, hiçbir soz soy~ Givfn 

ıçın empery o mama mec- . . . bir defa bile anmadı. YaJn JJi4ii 
buriyetinde bulunur; kendisi için em- ıu•b• .. rl ısınııu ·· ·· dal d ız, o- ~,.a 

alist, ba kal h sab tiem- ı•u ııp&ı nun hayali onunde gın urdu. Esas No. . Yerl No. sa Nev'! 
pery ş arı e ına an Tomrisin ilti a lık hayatı.. pek ses- ~ 
peryalist o~, iki .~ev! ~ ile mu: Eczaneler siz, pek sakin g~ Onun kimse ile» .. ı.tınbW, Yefilk6y Umraniyt, »,21 • 
ket etmektir kı bugünkü dunyanm go- Ba sece D6be&çl oıaıı ı neler tunlar - nuşmadığını .. sarayda bir gölge gıöi eski Dördüncfl, yeni Dörtkar· 
zil a~ık milletleri bu tarzda bir hile- dır: gezindiğini.. günden güne solup eridi- defler aok•IL ~ 
klrlıga razı olmazlar. ......,.. eDte&aMleUer: ğini görenler, ona fuk acıyorlardı. Her- ~cinai yubnds yazılı rN pefin PIU'8 ile ve açık arttırma uaulil9 11 

ki 1 R da d Abaraycta:, <PerteT>, Alemdarda: <Bnın + ..... _,_,.. d ...... 
Tür ·ye i e usya rasın mevcu Alma), Beyt.11tıa: (Beltla), Bamat.Jad&: kes .. •Zavallı kız! ran asilzadesi Givin İhale 28/8/937 Perşanbe günO saat 'Ondadır. .1ZReJW1erin epozı- . ~ 

olan samimi doıitluğun bütün ruhu da (Bldftll), Jlmln6n0nde: QIOle)'ID Bil- aşkile ölüyor. diyordu. fUbemize gelmeleri. f108J _...........,.~ 
aten buradadır. Bugünkü Rusya, Çar- ntı>. BJilptl: <Arif Belir>. J'enerde: <Hl- Tomris.. Birçok gece yanlanm, a- • 
Ht Rusyanın tamamile aksine ola.. ameWn>, IJebremlnlnde: <Nazım>, ğaçlı tepede geçirdi. Ölümünden bir Erenk"y Kız Lisesi 
ak l" · al hindedir R Şebzadebqmda: (Hamdi), Karagtım- U 

r ' emperya ızmın ey . us- rlkte: (Suad), KtlçtbıaJearda: (Necati gece evvel de, pek güç yürüyebildiği rn--.ktK ftlMl•d 
ya einP9ryalizınin aleyhinde olunca Ahmed), Balmt6Jtlnde: ()(erbl). halde, dadısının koluna asılarak sürük- ..,~ ur Uf§ .... 
Türkiye lgln, ondan iyi ve sağlam bir ...,._ ca.eu .. eH'r: lene sürüklene tepeye gitti. Orada, da- 1 _ Ağustosun yirmisinden Eylfilün yirmisine pdar fl'd7/938 deri Pi: 
Clost bulunamaz. Emperyalist Çarlıkla ı.tltıll caddesinde: <oaıata.sarar>. Ttl- dısınm dizine yatarak bir saat, hulya- talebe kaydına baflandılL ~ 
Cl8şman olmak blzim memleket için ~~~~':~~~ta~aıa:a'!ı~: sına daldı. Saraya dönmek ıçin, dadı- 2 _Okula yeniden kaJ'dolunıruak 11te1inde bulunanlarla, okula 4 4e 
nasıl tarihl bir zaruret tefkil etmişse OUlllhurl)'et cacldMlnde: CKilrtçlyan>, sının yarchmile doğrulup oturduğu za- mekte olaıı talebeler, ka.yıtlarını yen~.lemek için sallık muayeneleri~ 
emperyalist olmıyan Rusya 1la dOltluk KaJJoncuda: (zaflropglM)a Plrbalada: man, göpüııil yırtan bir öksürük ara- yapılmak üzere Pazartesı ve Cuma gunlerf saat on üçden on yedi1e 
ta ayni suretle tabii ve zarurt olur. <Dtutraı>. llllld•: <Allm>, Beflktatta: smda: 

Türki . ı· bu <AD am.>, Ban,erde: <Aaf>. -adıl Öıdu .. ""'""" .......... n, ben· bu la müracaatları. _ ._.-ı. 
·· "yenin harici sıyase ı ve si- Malar w AnallPla .,.......uer: - u 1 e;ww ~ ~ - 3 _ Lise ve Orta kısım son sınıf bitirme smavlanna Eylrutln ~ 

yasetin Rusyayı alakadar eden kısmı 'lfu1ıdarda: dtttbad>, ~e: raya .. lfte bu oturduRum yere &nsiln- luk sınavlarına. EJldlün dokuzuncu, diler 11nıflann ~ve JMI~ 
bu temel üzerine kurulmuştur. Yeni <MJtlk>, cttç1er>, Jllılbdacta: tllnul ler. Son isteğim budurl Iarına Eyldliln ~; .. ci günü ba§Ianacatı bildirilir. cNJOıt.. 
Tiirkiyenin ilk hareket günlerinde ıtıa>, BeJbell&dada: aram. Dedi ve bu, Tomrisİn vasiyetnamesi J~ 



-- 21 Ajııstos 
-------

SON .POSTA Sa7f• ıı 

INKIBAZI, 

EKŞiLiK 
HAZIMSIZLIGI, MiDE 

ve YAN M AL AR 1N1 
MAZON 

MEYVA TUZU 

giderir. Hiçbir zararlı ve mnshil maddesi yoktur. Şeker 
hastalığı olanlar bile alabilirler. MiDE ve BARSAKLARI 
ALl:;>TIRMAZ. içilmesi lAtif, tesiri Kolay ve mUlAyimdir. 
Yerini hiçbir mnmasll mnstahzar tutamaz. 
MAZON isim HOROS Markasına dikkat. Deposu: Mazon ve 
Boton ecza deposu. Lrtanbul Yenipostahane arkasında No.47 

[RADYO! 
Bugu··nkü program 

21 Apstos 937 Cumartesi 
İSTANBUL 

ötıe \ıeşıiyatı: 
11~2·30: Plıikla Türk musikisi. 12.50· Hava

. 13: Muhtelif plak neşriyatı. 
Aktaın neşriyatı: 

:ra lB,30: Plakla dans musikisi. 19,30: Konfe
\;ı ns: Dokt-Or Salim Ahmet <Hareketlerimlzl 
le nılnı eden muessirat). 20: cemal Kamil 
haı:rkadaş!:ın tarafından Türk musikisi ve 
ar farkıları. 20,30: Ömer Rıza tarafından 
ıa:bca söylev. 20,45: Belma ve arkadaşları 
(S atından Tıirk musikisi ve halk şarkıları, 
le a: ayan). 21,15: Orkestra. 22,15: AJans 
ile rsa haberleri. 22,30: Plüla sololar, o-

ra ve operet parçalan. 

YARINKİ PROGRAM 
!% Alııstos 1937 Pıuar 

Ö İSTANBUL 
tıe heşriyatı: 

~2·30: Pl4kla Türk muslkisJ. 12 50: Hava
fırıd ı3 : Bey~u Halkevi gösterit kolu tara

an bir temsıı. 

~rn nqrfyatı: 
le :.30:. Pllkla dans musllrlsi. 20 : Müz.:yyen 
haııt rkadll§ları tarafından Türk musikisi ve 
lra §ar~ııan. 20.30: Ömer Rıza tarafından 
ları ~ Söylev. 20.45: Muzaffer ve arkadaş
ları ararınd::ı.n Türk musikisi ve halk §::ı.rkı
Jıı.~ <saat rtyarı). 2l.I5: Orkestra. 22.15: A
OJ>erave bors::ı. haberleri. 22.30: Plnkla sololar, 

ve operet. parçalan. 

İstanbul P. T. T. Vilayet 
. Müdürlüğünden : 

l'l eri yete giren 3222 Sayılı t~lsiz kanunu mucibin
ce radyo sahiplerinin Ağustos sonuna kadar en 
yajcın P. T. T. merkezlerine müracaat ederek ruhsat
namelerini al1naları lazımdır. 

1 Ağustos 1937 den evvel alınmış olan ruhsatna
melerin hükmü yoktur. 

Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almıyan
lar evvelce ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırıla

cak ve bu müddet hiç bir suretle uzatılmıyacakflr. 
937 ücretleri Eylül sonuna kadar verilebilir. Ancak 

Radyo kullanılsın kullanılmasın beyannamesinin 
Ağustos içinde P. T. T. Merkezlerine verilmiş olma
sı behemehal lazımdır. 

Ruhsatname vermek için eski zamana aid hiç bir 
para istenilmiyecektir. (5167) 

Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden : 

Otomobil ile 
Cumurbaşkanhğı Filarmonik Orkestrasına bağlı, ayni zamanda salon Orkes-

/ s tan bu /dan A 0 r u p 8 y 8 trası vnzıresini de görmek üzere bir caz heyeti teşkil edilecek ve namzetler ta-
< bul imtihanına tabi tutulacaklardır. İmtihanda kazananlar çaldığı sazların ne-

B BaştaJ ajı 7 
inci sayfada) vine göre ayda 80-150 lira ücrtle angaje edileceklerdir. 

tin ~ ~ehirde üç şey gözüme çarptı .. Bi-
bin cısı: ı 424 de yapılmış eski bir saray Salon Müzigv i ve caz için: 

ası 'Vak ~ len " ıa sarayın pencere kemer-
tin' Şurasında burasında kalmJs 0 dev- - Bir Piyanist, - bir birinci kemancı 
Jtıu"h~az.ıları falan enteresan a~a, asJl - Bir ikinci kemancı (başka bir alet de çalabilecek) 
kadaırnı ın.erdivenleriydi.. ömrümde bu - Bir Tenor saksofon (Bandonion ya hut Akoı::diyon çalabilecek) 

r ıa f - Bir Batori bir b 
1 

rı ve bu kadar san'atkfmine 
lrıetııu Uşla yapılmış bir merdiven gör- - Bir Kontrbas (başka bir alet de çalacak) 

1 tn.. - Bir Tromboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
1erj~~cisi: Devletin bütün nafia hizmet - Bir Trompet çalan (başka bir atel de çalabilecek) 
l'ii ti e askerlerin çalışması .. yol, köp- - alınacaktır. 
Ol~ra:at.~ .~.ve b , her yerde .amele İsteklilerin hüviyet cüzdanları ve elin deki sair vesaik.le birlikte ımtihan edil· 
di .. seb g~~d.ugurn insanlar hep askerler- mek üzere 6 EylUlden itibaren 11 Eylul 1937 Cumartesi gününe kadar 1stanbul-
)fıb b' c ını kestiremedim. Acaba, mağ- da Galatasaray Lisesine ve Ankarada imtihana girecek namzetlerin ise 15 Ey-
takın:r devletin askeri oldukları ve bir tülden 20 Eylul Pazartesi gününe kadar Cumurbaşkanlığı Filarmonik Orkes-
ğa tna~~:t ve şurtlarla muattal ka'ima- trası şefliğine baş vurmaları lazımdır. • 
lnetı · um olduklan için mi nafıa hiz- Müracaat ve imtihan zamanı saat 10-13 arasındadır. (2722) (5224) aa feer~]e. kendilerini oyalıyorlar.. yok- ----
bu gi~· al_ade askeri teşkilatlan var da, 
labi!· ı hızmetıeri de görrneğe vakit bu-

'O ı~or~~~ .. 
d Çuncusu· :r..ı b" • · ı · . ik · uazıam ır .<ı ıseyc gır-

lla ·i~~ktilc ayrı stilde yapılmış iki bi
!'afı ış:· sonra birleştirmişler .. bir ta
deın!o~ık olduğu görülen binanın enfes 
Cidden ışler! var. Kapılar, parmakllklar 
JjSenin ~~dırattan .. bu muazzam, loş ki
bir k ıçındeki sıraların ortasmda, genç 
başınadın .. ama yalnız başına .. o •yalnız 
&an ~· ~a yere iğmiş .. yanından beş in
lı:ın g Çtık.. hem konuşan, etrafınd şaş
dın ~aşkın bakan beş insan ... Genç ka
ki: L;,1e dalınşı, öyle kendinden geçmiş 
değil ık başını kaldınp bize bakmak 
gerıç' ;1lını bile kımıldatmadı. .. İşte bu 
~Yl adın, Allahına dömnUş. ona bir 
,eıu:ır Yal:.aran' bu genç kadmı merak 
far tn... ~unahkfı.r. mıydı: Tövbe istiğ
da b 1 edıyordu?. Yoksa hiç günahsızdı 
-Ju, aşkalanna şefaatte mi bulunuyor-.. 

-lfüda 'kerimdir, eJbctte eylt>mcz 
·~ malırum,» 

tiradına erişir, her kişi hüdu di-
J) yerek.• 

haş:a~a katedecek uzun yollarımız var .. 
!tıalel a~ın~ düşünecek sıra değil. •Mad

• ırnıze veda ederek yürüdük ... 
Vasfi R. Zobu 

lneboluda Su yüzünden bir 
1 adamı yaraladılcJ" 

d ?lebolu (H •) N"v k" .. en b· ususı - ıgPrze oyu-•\-
l~i ~~akçı Hüsc>yin usta oğlu Abdullahı 
Oflu A0 Yden Çolak oğullarmdcm Mehr.1et 
!'ette hrnet sol böğründe~1 tehlikeli su
ltı(>ını Yaralamıştır. Yarıılı Kastamonu 
l'tıet t eket hastanesine gönderBmiş1 Ah
lla~ evkif edilmiştir. Hadise bir su mü
~lttı asından ileri gelmiştifl. Tahkikat de-

etrnekted· 

• 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnlan 1 
Muhammen bedeli 3075 lira olan 5000 litre haşerat öldürücü mayl 8/9/937 

Çarşamba günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki satınalma komis. 
yonu tarafından kapalı 1.arfJa satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 230 lıra 63 kuruş

luk muvakkat teminatlarını muhtevi te kliflcrini eksiltme günü saat 14 de ka· 
dar komisyona vermeleri lfız.ımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (5448) 

~ 

Muhammen bedel, muvakkat teminat, liste No. Iarı ve mikdarları aşağıda ya
zılı vagonlar 6/10/1937 Çarşamba günü saat 15 den itibaren 1-4 listeye ait zarf· 
lar sıra ile açılmak suretile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarınd:ı gösterilen muvakkat teminat ilo kanu• 
nun tayin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7/5/1936 T. ve 3297 veya 1/7/937 T. 
ve 3645 No. lı nüshalarında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmıı 
vesika vet tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Ha ydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(5345) 
Mikdan Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Liste No. 1smi Adet Lira Lir~ 

1 Kömür vagonu 30 300000 15750 
2 Soğuk hava vagonu 12 96000 6050 
3 Yük furgonu 10 55000 4000 
4 Otoray romorku 5 65000 4500 

Akay İşletmesinden : 
1) İşletmemizin Yalova kaplıcaları m ethaline iki kilometre mesafed~ tesis 

edeceği elektrik santralının bina kısmi le, yaptırılacak olan tra!ısformntör 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 projesi, 
f) Fenni şartname lfilıika~ı. 
3) Eksiltme 7 Eyl(ll 1937 Salı güniı saat 16 da idare merkezinde şefler encil• 

meninde yapılacaktır. 

4) Santral binasının bedeli keşfi (29,5 98) lira (12) kuruş, Transformatör )ru .. 
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 kadar makbuz mukabilınde encümen reisliğine tevdi etmiş bulu~lıdır
lar. Postada vaki olacak gecikmeier na zarı itibara alınmaz. 

7) Şartname ve keşifler idare veznesinden üç lira mukabilinde satın alına
bilir. (5332) 

lid. ır. 
l!'da Panıuıt satşı kooperatiDerl 

~e midirtifii 
~eıı 1 ~Rusuaı) - lldırda yeniden teşkil 
~ bir: r ı>amuJı: Tanm sabf Jı:ooperatif
:~ n:ı~ uınumı mlidürlülüne Trakya u
~~ fettıoıııı IJı:tıaat mütavlri lütıil 

iş Banııası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütan lıumbara sahiplerine 
aenede lıura ile 20,000 lira mBhafat dağıtmaktadır. 

Q ta,1n ettılmlfUr. 

1987 sonuna lıadar lıeşlde tarihleri: Egliil, Birinci Teırln ve Birinci Kanun 
aglarının lllı gOnlerL 
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ZEYTiN YACI 
3 • 5 • 7 kiloluk tenekelerde 

75 kuruşa 
1 /4 litre şişe 40, 1 /2 60, 1 litre 100 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 
Hasan zeytinyağı bütün cihan piyasasında nefasetile mukayese edecek hıç 

bir emsali olmamasına rağ:nen bakkaldan aldığınız adi zeytinyağlar derece· 
sinde ucuzdur. Pilavda, tatlılarda, salatalarda, balıklarda ve her türlü yemek
lerde Hasan zeytinyağım diğer yağlara tercihan kullanınız. Kum, sancı, böb

rek, taş, me.:.ane hastalıklarında bol bol içiniz, şifa bulacaksınız. 

~ Türk Maarif Cemiyeti ~ 
İDARESiNDE 

Bursa Kız Lisesi. 
Orta ve Lise kısımlarına 20 J\ğus tos 937 den itibaren talt:?be kabulüne 

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

SON POSTA 

Kadın kaç yatında 
'4aha güzeldir ? 
~ 
iır--~ 
~,. 

J~ / ~ 

Bu sualin cevabını, kimseler 
veremiyordu. Fakat yapılan tec
rlibeler şu neticeyi verdi : 

- Kadın her yaşta güzeldir! 
Yalnı2', VENÜS KREMi, VE

NÜS PUDRASı, VENÜS RUJU, 
VENÜS BRiY ANTiNi, VENÜS 

RilV!ELi, VENÜS ESANSI 
'-• kullanmak şartile... ._ 

---.--------------------.. DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdncr Bank Şubesi 

Merkezi: Bertin 

Türkiyedeki ıubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

ı * Her türlü banka iti * 
~----------·----------~ 

Kolaylık-Şİklı~ 
He• t•)den ınıl ~olıylıljı "'''ı 

r•R •por mereklm 6ıyınlır. onlu 
için rıpılı••t olon bu untGr-kD· 
1oll•rı giyerek fllılı~ı dı ıımln eı. 
mlf olurlu. Huıutu lnceltlr , VG• 
cudvR tınnObOnQ d0zo1tlr •• en 
••dld hırehtlırd• bile ht'ln•ıt 
lıırmu 

Fl11ıı ı 7 112 llrıdın h beren. 

Satıe ,.,ı r•lnıa ı 

J.~-w 
ISTANBUL, Bırojjıu 

TOntl modını 12 No. lu.' 
Mı~eıımııı ılrmr•I edinir veyı 
ı~ No.ıu lırıfımlıl lalıylttiı. 
Flrıtıırımııda bOyOk tenılllt. 

Son Posta MathaMı • 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

S~H1PLER1· S. Ragıp EMEÇ 
• A. Ekrem UŞAKLIGİL 

SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

Erkekler kısmı : Münirpaşa konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısım : yeni yapılan binaC:a 

E:~~K HA YRiYE LiSELERi c~:~~z 
Ana - İlk - orta - Lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. İlk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı 

mecburidir. Açılan şubeler dolaYlsile Mllnirpaşa konağı ancak erkekler kısmına kafi geldiğinden bu sene 
kızlar kısmile Hk b."lsma, Mnnlrpaşa konağı karşısında leyli bir liseye Hlzım olan bUtün mnştemiUltı havi 
bllyllk bahçeli yeni ~ apılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar kısmında tedrisat ayrı bir talim hey~ti tarafından 
ynpılncaktır. Mllnirpaşa konağının kllri gelmemesi yllzllnden geçen sene Çarşambadaki şubeye naklolunnn 
ilk kısım yeni binamıza alıomıştlr. Çarşambada da aynca ilk kısım vardır. Nehari talebeden arzu edenler 
mektebin hususi otobUsile naklolunurlar. Kayid muameJesiııe başlanmıştır. Hergtln sabah, saat 10 dan akşam 
5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon : 20530 

11 inci ve 8 inci sınıfların bUtOnleme ve engel sınnvlan 1 eylOlde başlayacak ve 8 eylOlde bitecektir. 

sınıflnnn sınavları 8 eyIOlden 17 eylOle kart ar sUrecektir. 

> Eski FEYZİATİ ~ 

BOGAZiÇi LiSELERi 
Kız ve erkekler için ayn bölüklerde : Ana - İlk - Orta - Lise sınıftan 

Yatıh Yatısız 

ilk kısımdan itibaren yabancı diller 
Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. İsteyenlere tarifname gönderilir. • 
~ Arnavutköy tramvay caddesi: Çifte Saraylar. Telefon - 36.210 ~ .. 

BAY A N L AR, 
Büyük dertten kurtuldunllz! 

F E M 1 L Kadının adet zamanların da kullanacağı yeni ve 
:;ıhhi bir tuvalet cserviye ti:. dir. Hususi ( FEMİL ) 
bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sı -

kı elbiseler altında görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yap.Jnaz . FEMİL sıhhi ve 
fenni bir şekilde hususi bir pamukla hr. zır lanmıştır. Emici kuvveti fazladır. 
Kanı derhal emer. Asla kur'umadığı gibi, ıslaklıkta vermez. Gayet hafü ve 
yumuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde yazlıkta, sporda 
vazifede, mektepte seve seve kullanacağınız FEMİL sizi çamaşır zahmetle • 

· rinden tamamile kurtarmıştır. FEM!L ve bağlarını bir defa aybaşlarınızda 
kullanmak bütün dünya doktorlarının bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini 
anlamağ kifayet eder. Her eczaned.?, parfümeri ve büyük tuhafiye mağaza -
larmda bulunur. 
İsmet Eczane ve Laporatuvarı Galata, İstanbul Tel 49247: Eczaya müteallik 

her siparişi müşterilerini memnun edecek bir şekilde dikkat ve sür'aUe gönderir. . 

Dişleri her yemekten sonra günde 
3 defa niçin fırçalamak lazımdır? 
Çiinkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplara karşı müdafaasızdır. Sa • 
ııiyen ağızdaki «Salya» denilen mayide milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bulunan Lüab dişle

rin en birinci düşmanıdır; diş· 

lere yapışarak yosun peyda e

der. Mineleri .ışındırır, yavaş y:ı
vaş dişleri ve kökleri çürütür. diş 

etlerinde iltihaplar peyda olur. 
Dişlere yapışan yemek artıkları 

ve ecnebi maddeler de temizlen
mezse birer mikrop yuvası hali

ne gelir. Eğer dişler muntaza
man ve günde en az 3 kere 
cRadyolin:. le fırçalanmadığı 
takdirde çok çabuk mahvolma
ğa mahkumdur. 

DY Li 
Bu muhtemel Akıbetleri vaktinde bertaraf eder. 

Sabah, öğle ve akşam günde 3 defa 
dişlerinizi fırçalayınız .. 

KANZUK 
MEY VA TUZU 

~N HOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABii BİR MEYV A TUZUDUR 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit edilebiıınesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve muannid 
inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi hayatın intizaın
sızlıklarını en emin surette ıslfıh ve insana hayat ve canlılık bahşeder· 

İNGİLİZ KANZUK ECZM"ESİ 
BEYOGI .. U - İSTANBUL 

Devlet Demiryolları ve Limanları 9. işletme 
Müdürlüğünden : 

22 Ağustos 1937 tarih pazar günü, Çerkesköy civarında yapılacak geçit resmi~ 
ni görmek isHycn sayın halka bir kolaylık olmak üzere Sirkeciden % 80 tcnıilli 
ücretle hususi bir tenezzüh katarı tahıik olunacaktır. 

Hususi tenezzüh katarı Sirkeciden 8 de hareketle saat 11,56 da Çerkesköye -.,e 
saat 17,45 de Çerkesköyden hareketle sacı t 21,32 de İstanbula muvasalat edecektir· 

Sirkeci - Çerkesköy gidiş-geli~ bilet iicreti bütün resimler dahil I. sınıf 235• 
II. sınıf 171, IH. sınıf 110 kuruştur. 

5 yaşına kadar ebeveynleri beraberin de gidecek çocuklar meccanen ıaşııııf· 
5 yaşından yukarı olanlar tam ücrete tabidir. . 

Fazla malumat için Sirkeci garii.e b:ınliyö istasyonlarına müracaat edilınelidit'· 
(5389) 

··--~-- ---------------·-
611 __ _. ilk defa olarak alaturka sahnesinde ..... -~ 

BUkreş'in en meşhur ve maruf 

ÇIGAN ORKESTRA ve BALETOSV 
PANORAMA 

bahçesinde bUyUk muvuffakiyetler kazanıyor. 

MÜNİR NURETTİN 
AyrtcaJ s. ATILLA Anadolu RevU hey'etl r•pyenl progr•"' 

,, .. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: r· 

Bankamızdan evvelce tekaütlük tazminatı alarak ayrılmış olan eski ıne~:.ıt 
larımızdan ahiren intişar eden 3202 numaralı Türkiye Cumhuriyeti ~ır tt' 
Bankası kanununun 62 inci maddesi mucibince beyanname vermek sure.ttl~ ıs' 
ka.ütlük haklarını muhafaza etmek isteyenlerin bu beyannameleri 12f9193 

)(C•t' 

rihinde bitecek olan müddetin hitamından evvel Bankamıza tevdi etmetcr-539" 
di menfaatleri iktizasından bulunduğu ilan ve tebliğ olunur. c.2864• ' 


