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Kara sularımıza sokulan 
denizaltı gemisinin 

faaliyetine set çekilecek 
Sularımızda emniyetin ihlaline hiçbir suretle müsaade 
tdilmiyecektir. Bozcaada önünde batırılan lspanyol 

vapurunun mürettebah getirildi 
Bozcaada açıklarında ilk İspa:ıyol beyhude değilmiş. Birinciyi müteakip 

~eıntsi bir Franko denizaltı gemisi ikinci bir İspanyol gemisinin de batı-
arafından batırıldığı sırada, resmi İs- rılmış olduğunu Türk okuyucularına 

Panya hükumetinin Rusya ile olan mu- ilk defa olarak Son Posta verdi. Hadi
;asalasını kesmekte ehemmiyetli men- se hakkındaki ilk haberlere göre ikin
baat.l~ri bulunan Franko hükumetinin ci geminin de bizim kara sulartmızın 
t u ışı en ziyade emniyetle boğaz mm- haricinde batırılmış olınası lfızım gel!.
bakasında yapabileceğini söyliyen ve yordu. Hatta, evvelki günkü nüsha-
~ bakımdan bu denizaltı teklifsi11iği- mızda resmi makamların kat'i ifadele

~1 b~~im kara sularımıza kadar sokabi- rine atfen, bunun aksini ifade eden ha
l ecegı mütaleasında bulunan bir maka· ı berlerin doğru olmadığını bil~ yaznuş · 
e neşretmiştik. tık. 

\ Şimdi anlaşılıyor ki bu tahminler (Devamı 11 inci sayfada) 

~ .................................••............. 

ORDU GEÇİYOR 

Türkün ezeli asker ruhile ebedi kahramanlığı 
huzurunda hürnıetle selam duralım 

he~~!a, gurur. ve 1 Yazan . Muhittin Birgen 1 t~akeörı:rin,, ınovt~ 
8oğü 

1 
n. ile şışen _ • . sıkletlerın bır agız-

trıus·~.erın sıcak nefeslerile ayaklanmış J dan salıverdikleri gürültü ve gövdede 
?not~ 1

• arkada tekerleklere kanad takan Türk kartallarının av peşinde süzüle sü-
~n, otomobillerin, kamyonların, (Devamı 2 inci sayfada) 

Don geceki güreşler 

1't1ersinli Ahmet Bertin 
olinıpiyadı 1 incisini yendi 

Güreşler çetin ve heyecanlı oldu 

r 

P AZAR 22 - AGUSTOS 1937 

Büyük geçit res 
Binlerce halk daha gecede 

Trakyaya doğru akın etti 
Kahraman Ordunun geçişini görme 
için Trakya halkı da yollara dökül 

::::~. M 4T 

Manevralara ait kıymetli bir intıba: Atatı1rk tayyarclcrimizin harekatını takib buyururlarken 

r ' ı Çorlu, 22 (Hususi surette gönderdiği· ettiği ve kırmızıların mavilerden al 

G 
•• k miz arkadaşımızdan) - Birinci ordu 194 rakımlı tepede muharebenin neta 

Sabiha o ç e n 1 manevralarının bitmesi dolayısile kırını- ci, Mareşal Fevzi Çakmağın nezareti 
zı ve mavi tarafa mensub komutanlar ve tında, saat onda manevra komutanı 
erler dünü istirahatle ve çok neşeli ge- general Fahreddin Altay tarafından 

Atina ve Bükreşi 
ziyaret edecek 
Edirne, 21 (Hususi sure~te giden , 

arkadaşımızdan) - · Bugün Trakya 
Umumi Müfetişliği tarafından ordu 

(Devamı 8 inci sayfada) 

........,._._ ...... ----·------· ••• •=--..-.....---

Bulgarların 
Manevralardan 
Çıkardıkları netice 
Sofya, 21 (Hususi) - Türk ordusunun 

çirmişlerdir. pılmağa başlamıştır. Muvaffakiyetle 
Bu sabah esas muharebenin cereyan (Devamı 8 inci sayfada) 

Bir genç kız daha 
ameliyatla erkek oldu 

Haydarpaşa Nümüne hastahanesi doktorlan "1 
yaşında bir erkek evladımız dünyaya geldi, 

teşrif edip görmez misiniz ! tt• diyorlar 
Evvelki gün Haydarpaşa Nümune has-ı kız cinsiyet değiştirerek erkek olmuş 

tanesinde nadir ameliyatlardan biri ya- Cinsiyetini değiştiren kız 14 ya 
pılmış, bu ameliyat neticesinde de bir (Devamı 3 ilncü sayfada) Trakyadaki büyük manevraları Bulgar 

matbuatını yakından alakadar etmekte· 

dir. Zora gazetesi birinci sayfasında: H ·u d u d u m u z a s 1 gv 1 n a n su r ,. y e ı ı· ı er cTürkiyenin sulhpervl?r siyaseti> başlığı 

altında neşrettiği bir yazıda manevralar· 

(Devamı 8 inci sayfada) 
11 n t 1 k ç e ç o 0 .... a l ı yor r ....... ·~·~-· . ·-· . HOM·- • • • ••• ·- • ·-, g u g e ç ı 

Yeni siyasi tefrikamız ı --------
Yanan Amilde kasabasının alevleri üç_ gün ~ü~det 

Talat Paşa Mardinden görüldü, mülteciler Mardıne getırılere 
misafir ediliyorlar 

Dlll 

SonGUnleri 
Mardin (Hususi) -

Suriyede ve hududu· 
muza yakrn Amude 

Yazan : Arif Camii kasabasında Ermeni. 
lerle Kürtler ve A 

ittihat ve Terakki lideri raplar arasındaki 
Berlinde nasıl yaşadı ve kanlı çarpışmayı teı. 

grafla kısaca bildir 
:t;-e Dün gece gilreşerı• pehlivanlar bir arada nasıl öldürüldü ? mic:tim. 

Q;. stı\>al ~ 
lpn .. Programı vesilesilc tertib e- Tahsin sayı hesabile galib geldi. Talat Paıaya Berline ayak bas- Geçen paznrtesl 

\.. ., lNreş mü. abakalarmdrm evvel Bal· 56 k"l II d" Ah d M h d (K ~.. ı o: am ı, me e me a- tığı tarihten öldürüldüğü güne günü öğleden sonra 
~il0 ?Unlarına iştirak edecek 56 ve 72 sımpaşa klübünden) Hakem: Ankaradan kadar relakat eden muharririn Amude kasabasında. 
~6 kçı.n 8"'Çme mu·· sabakaları yapıldı. NecatL· k E ·ı ı K"" t 
v ~ anlattıkları i rmenı er e ur 

't\, ha~o: Küçük Hüseyin, Hasan Tah- Müsabakanın ilk on dakikası ayakta .. İ . . ter ve Araplar çarşı • _ 
lJ'- C'm: Ankaradan Necati. geçti. Devre bittiği zaman hakemler ayrı lRomanımız dun başladı. kıncı par- ortasında birdenbire 

Q !\; on d d"I çasını bugün birincinin hulasasile f k m·ıkyasta bir Mültecilerden bir grup 
D,.. • ak.ika hemen hemen tecrübe ayrı rey ver ı er. 1 u a k b" . 

t. ~"Stı L- S d d Ahın d M h ed 1 birlikte iç sayfalarımızda bu acaksınız. .. sa demeye bııc:lamışlardır. Gi~tikçe kı- ı yarısına kadar devam edere ır ısyı 
•.ıı.trı .. • uerabere bitti. on evre e e e m sayı ıe- 1 mu ., ( D 

3 
.. .. f da) 

"1 d (n~·amı 3 .::....:: sayfada) ,__, zı=n bu çarp1c:ma şiddetlenmiş ve gece evamı uncu say a evrede, hakim güreşen Hasan ~ '"-"14 ıı- -s 
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H er gün 
Ordu 
Geçiyor! 

Yazan; Muhittin Birgen 

(Baş taTafı 1 inci sahifede) 
zülc akıp giden güzel silhuetlcl'i, ordu gc. 
çiyor. 

Evvelki gün harb oyununu bitiren or
du, bugün büyük bir geçid resminin tan
tanası içinde kendisini gösteriyor. Kız-

gın ağustos güneşinin yakıcı nuru altın
da parıl parıl parlıyan kılıçlar ve üni
formalar, muntazam bir ahenk içinde 
atılan kuvvetli adımlann heybetli uğul
tusu ve nihayet, yerleri sulayan ter dam
lalarının üstünden başlarını yiikse:k tu
ta tuta yürüyen atların kişnemeleri hep 
hep birbirine karışıyor. Muzaffer olına
dıkça Silahını eUlen bırakmıyan bir mil
letin bu kanadh ordusu, muzaffer top
raklar üstünden yeni muzafferiyetin u
fuklarına doğru uçup giden bir şan ve 
şeref alayı gibi, sür'atle akıyor. 

Bu ordu biilin ordumuzdur; bugün va
zifemiz, yakından veya uznktan, bu or
duyu selfımlamaktır. 

* Ben bu heybetli ordunun bu güzel ge-
çid resmini bütün tarih içinde hayalen 
seyrediyorum: 

Asyanın göbeğinden kopup Avrupa
nın dört tarafına dağılan ve muhtelif 
milletlerle çarpışa çarpışa, ~r taraf ta 
kendisine vatanlar yaratan Turan nesil
lerinin sanki bütün kahramanlığı Türk 

denilen büyük soyda toplanmış gibidir. 
Tarihin tanıdığı en büyük ıstilii ve fütu
hat kuvveti olan Osmanlı bile, ancak 

Türke dayandığı zaman muzaffer oldu. 
Osman oğullarının kurdukları büyük 
imparatorluk, hayatında iki büyük mağ
lUbıyet tar.ıdı: Biri Çubuk ovasında, öte-

ki Dum1upınarda. Çubuk ovasında De
mirlenk Türke dayandığı için muzaffer, 
Bayazit tc Yeniçeri ve Sırp askerlerı1e 
harbettiği için mağl\ıb oldu. Birinci 
mağlubiyetinde taç ve tahtı perişan olan 
Osmanlı, Yunan ordusunun ve ecnebile
rin arkasına sığınan 'Osmanh, ikinci 

mağlubiyetinde büsbütün inkıraza uğra
dL Bu suretle gördük ki Türke dayandı
ğı zaman dünyanın en yenilmez bir kuv
veti olan Osmanlı, hayatının en büyük 
hezimetlerini ancak Türk karşıs~d 
:nımıştır. 2... 'L. J- j u j + o.,S 

Ayni Türk, sade Osmanlı devrinde de
ğil, daha ondan evvelki devirde de ayni 
kahramanlıkla kendisini gösterir. Abba-

siye tarihinin bütün şan ve şevketi, bü
tün medeniyeti Türkün eseridir. Bir za
manlar, Bağdad, bütün bir fütuhat ha-

reketinin ve şarkın en yüksek medeniye
tinin merkezi olmuşsa bu iş münhasıran 
Türkün elile yapılmıştır. Türk, atına bi-

nip kılıcını eline aldığı ve bir fütuhat 
avcısı gibi iklimlere yayıldığı zaman, 
karşısında hiçbir kuvvet dayanamadı. 

Bugünkü Avrupanın modern askerligi 
bütün "Ordu teşkilatının esas nümune1e
rini Osmanlı ordusuna varıncıya kadar 
bütün ordu tcşkil'fıtlarında hakim hir rol 
oynamış olan Türk teşkilatçılığından al
mı§tır. Bugünkü medeniyetin askeri 
teşkilatçılığı, ruh itibarile, Türkün eski 
teşkilatından başka bir nümune üzerine 

kurulınuş değildir. Bu bakımdan Türk 
sade bir kahraman değil, ayni zamanda 
bir de teşkilatçıdır. O kadar kuvvetli bir 

teşkilatçı ki Atatürkün dehakar eli, sıd 
bu ruha istinad ettiği için, pek kısa bir 
zamanda perişan bir enkazdan muzaffer 
bir ordu çıkarmakta güçlüğe uğramadı. 

* Asırlardanberi Türk kılıcının şakırtı

larını ve Türk atlarının gümrah sesleri
ni dinliye dinliye yaşamış olan ovalarda 

l ~. Türk ordusu yeni bir teknik dev
unin vnsıtalarile mücehhez olarak bü
yük bir geçid resmi yapıyor. Atını mah
muzlamasını bildiği kadar motörünü 
koşturmasını da bilen Türk, karşımız
da yeni kıyafeti, yeni aletleri ve yeni 

heybeti ile, asrın en modern bir ordu
sunu vücuda getirmiştir. O bu geçid res
mini yaparken biz de, Türkün ezeli as
ker ruhile, Türkün ebedi kahraıtıanlığı 
huzurunda hürmetle selama duralım. 
Çünkü, bu ordu bizim ordumuzdur. 

Hayır, bu ordu bizim ordumuz değiJ, 
bizzat bizler bu orduyuz! 

Muhittin Birgen 

Resimli Makale:. X Başlıca üç hadise X 

\\1111/11 

Hayatımızda bn.,c;lıca üç hadise cereyan eder: Doğar, ya
şar ve ölürüz. İnsan nasıl doğduğunu bilmez, ölürken ıztı
rab çeker, yaşamayı ise ekseriya unutur, büyük bir kısmını 
uykuda geçirir. 

Yaşadığını biler. adam her şeye ancak normal kıymetini 
veren adamdır: 'Muayyen zamanda uyuyacak, muayyen za
manda çalışacak, muayyen zamanda gez ip dolaşacak ve her 
şeyi kendine tahs.i~ edilen hudud ve zaman içinde yapacaktır. 

cso z 
Çin ' in mukadderatı 
Kısacık boylu bir 
Kadının elindedir· 

Çin'in diktatörü Mareşal Çankay 
~ek bütün kuvvet ve ilhamlarını, kü -
çücük karısından ahr. Bugün Uzak 
Şarkta cereyan eden çarpışmada, Çin
:iiler bütün ümitlerini diktatörlerine, 
diktatör de karısına bağlamış bulunu· 
yorlar. 

Sun Meyling gayri resmi olarak bü

A~ASOND A 
1 "-HERGüN BiR FIKRA 

Ancak bir karış 
1'anmml§ mulıarriTleTimizden biri 

kalabalık bir tTamvaya binmişti. Ö
nü arkası insanla dolu idi. 

BiT aralık tTamı·ay birdenbire dur
du. Muharrir ani dunnanın yap!ı{Jı 

sarsıntının tesiTile yanındaki adumiı 
ça1"ptı. 

- Af/edersiniz! 
Demeye 1ıazıTlamyordu. Adam, mu-

1ıarriTe aksi aksi baktı: 
- Bir yabani ile senin aranda ne 

fark var? 
Diye bağıTdı, muhaTriT, adamla a1a

sındaki mesafeyi i§areı ederek: 
- Ancak biT kanş fark oor! 
Dedi. 

~I lngiltere h ayvanat 
Bahçesinde top 
Oynıuan maymun 

·----------------------~---, 
Ölüm korkusundan 
21 sene saklanan 
Aster kaçağı 

) 

Londra hayvanat bahcesinin en se -
vimli yıldızı olan Şemp~nze Peter ge
çen hafta bir gün güne~ienmck ıçın 
bahçeye çıkmış, gözü söni.lk bir topa i. 
lişmiştir. Hiç durur mu} Bir sıçrayışta 
kapmış, şişirmiş, oynayama başlamış -
br. İngiliz gazeteleri bir çok futbolcu -
lardan iyi oynadığını söyli.iyorlar. Re -
~im maymunu topu şişirirken gösteri
yor. 

tün generallere kumanda eder, ve de- İngilterede Bauµıont'daki polis ka
mirden eli ile bütün dahili mekaniz - rnkoluna geçenlerde gelen. orta ya~Iı. 
mayı idare eyler. solgun yüzlü bir adam !5Un!an sö.'-'le - G G 

Sun Meyling1 Amerikan kolejinde miştir: ·' reta arbo Hamlet rolünü 
okumuştur. Siyah gözlüdür. Narin ve - İsmim Louis Dekourt. Asker ka- oynıyacak 
zariftir. Yarattığı yeni Çinde, pen·a - çağıyım. Umumi harpta askerdim. Üç Meşhur Rus-Ermeni kırması rejisör Ro
sızlık, güzellik ve zekfı sembolü ol:ır:ık kere yaralandım ve 1916 da kaçtım. 21 ı pen Mamulyan Holivudun sayılan sevilen 

··k 1 · ı· K ·ı b" J"kt '" lk ı seneden beri de annemın evinde sak -1 ' yu se mış ır. ocası e ır ı e, u e - . simalanndandır. Şimdi Londrada bulun-
sinde cveni hayat» hareketini vileuda landım ve bu esnada hır ke. e olsun o - kt d v G G b H 1 · " · , d 1 ma a ır. e reta .ar oyu aın et ro-
getirmiştir aam an.dışarıya adımım! a!.madım, so- 1_ d t ak . . d d" 

· k · k d 1 1 un e oyna m nıyetin e ır. 
B 'k" h · t· ç· ı· · b"" ··k aga çı ma ım. Artık rnnıma taK dedi. u ı ı ırıs ıyan ın mın en uyu T 1. lm . 1934 de Garbo ile gizlice evlendigui şn 

l d fl · ş kta h.k. · tl k 1 es ım o aya geldım. , • 
le e erı, ar a ımı mu a o a - . . yiası çıkarılan Mamulyan bu hususta 

cak bir hıristiyan devleti yaratmaktır. Komıser şaşırmıştır. Z:ra, herkes 1 b" 1 k . 
. müra a t "l .. b"l kt ;ı·. K soru an ır sua e arşı. 

Sun Meylıng gazetecilerle konuşur- . . c a çıyı 0 muş 1 m~ e\•ll. en -
ken şöyle demiştir: dını çabuk toplayan komı~er: •- Bunlar, hususi işlerdir. Söyliyecek 

S bir sözüm yok, yalnız, en büyük emelim, 
- cÇok değil, yirmi beş seneye kn- - u~~nuz yokt.ur. ~i~a as~er ka • Hamleti filme almak ve Hamlet rolünü 

dar Çin, dünyanın en büyük milleti o- ç~kla:1 . ıç_ın_ umu~ı ~f ılan edıhniştir, de, Greta Garboya vermektir. Bu rolün-

kt Y 
. gıdebılırsınız demıstır. 

laca ır. em bir Çin yaratılmasına · de, harikulade muvaffak olacağına emi -
nim. Zira, Hamlet rolünün icap ettir -
diği bütün ruhi tezahürlerin hepsi Gar
boda vardır. Ben, şahsan kadınların t:!r-

mani olan bütün ejderhaları sürece - * 
ğiz. Gene Tanrının yardımile de. mü - Şimdi, herkes Dclı:nurt'o ahiretten 
c&dele ettiğimiz, hastahkları, açlığı, dönen bir kahraman diye 1elakki edi-

' 'Or. kıtlığı, afyon ve cchalPti kökünden kal- " 
dıracağız. Ve 400 milyonluk bir halkı, Delcaurt macerasını şöyle anlatm!il-

kek rolünü oynamaları taraftarı değilim . 
Fakat Greta Garboya gelince iş değişir. 
O hakikaten müstesna bir varlıktır> de
miştir. 

yeni, hakiki ve ideal bir hayata ulaş - tır: 
t!r~cağız.» - 1916 da 8 günli:ik bir izin almıs-

Hayvanların boyları 
uzatılacak 

tım, köyüme geldim. Baktım, köyü~ 
tndı, tuzu kalmmnış. Karargaha dö _ 
nerken, eneye gideyim?• dedim. Doğ
ru annemin evine yollandım, ve canne 

Her üç saniyede dört 
çocugu olan memleket 

ben askerlikten kaçtım. Beni sakla• Almanyada son neşredilen istatistiklere 
Vaşington kameci efötitüsü profe - d d z ll k d b . göre her üç saniyede dört çocuk doğ _ 

sörlcrinden Doktor Riddlc'in iddiasına e ım. ava ı ·a ın ana, evımizın ca-

göre, hayvanlar üzerinde yaptığı tcc -
rübeler neticesinde boyları tabii ölçü -

den kısa olanları uzatabilmek imkan.arı 
nı bulmuştur. Bu suretle, boylarının 

kısalığı yüzünden hakiki ve asıl rand-

:nanısı veremiyen hayvanları işe y:ırar 
şekle sokacağını söyliyen profesör, ya-

radılıştan cüce olan köpekleri bile, bul
ciuğu usul sayesinde büyüttüğüni.i bil
dirmektedir. 

4.iJında bir oda ayırdı. Köyde herl~es makta ve her yirmi saniyede bir çocuk 
cepheye döndüğümü ~anıyordu. ölmektedir. Bir saatte ölen çocukların 

Saklandığım yerde jlk senelerim pek miktarı da 35 tir. 
azaplı geçti. Geceleri birdenbire uya· e-d~i-y-o-rd':"u_m __ . -.---------.:....-

nıyor, esrarengiz ayak seslen duyu - 1935 de babam ölünce. iş başa düş
yor, garip sadalardan ürküyordum. tü, ve oturduğum yerde diş fırçalan 

1919 da çıkan listede ismimin ka • yaptım. Anı:lem de ahlreti boylayınca 
yıplar arasında olduğunu gördiim. Çok yalnız kaldım. Açlıktan ölmektense 
) emek yemeğe korkuyordum. Zıra, an- 21 senedenberi ilk defa olarak sokağ~ 
nem tek başına yaşıyordu . Fazla yiye- çıktım. Dünya ne kadar değişmiş, ya _ 
cek alır da, şüphe uyandmr diye telaş ı abbim.» 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

İzmit muhabirimiz anlattı: dar alışmıştır ki bakkal dükkanından çıkmamakta, arı-
cDerince'de mikdan pek çok olan Balıkcıl kuşlarından 

bir tanesi hastalanmış, yere düşmüştü. Bakkal Süreyya cnk sah!bınin verdiği yiyeceği yiyerek başkalarının 
bu kuşu aldı, bakarak iyi e tti. Şimdi kuş Süreyy:ıya o ka- verdiklerin i reddetmektedir.> 

1 STER i NAN 1 STER I NAN M Ar 

r---------~ 
Sözün Kısası 

Gören, görmiyene 
Söylesin! 

E. Talu 
bı'tt.i. 9'P rakyadaki manevralar 

U Aslan Türk askerinin bu nıU· 
va!Iakiyetli imtihanında yetmiş iki dil• 
velin en salahiyetli süel delegeleri bazı! 
bulundular. 

Yeni Türkiyenin büyük kurucusu dıt 
orada idi. Vekillerini etrafına toplanııŞı 
vücuda getirdiği çelik ordunun nasıl bir 

' kıymet ifade ettiğini onlara - sarıldıklal'l 
işlerde yürekleri ona göre kuvvetli ol· 
sun için - yakından göstermek istemişti 

Piyadesi, süvarisi, topçusu, havacıSlı 
ve makinelisi ile, Türk ordusu, oradllı 
tapınç derecesinde sevdiği ve saydığı 
Başkumandanının önünde müdatıa ,,e 
taarruz kudretini, canla başla isbat etti. 
Yetmiş iki düvelin mümessilleri de bıt· 

na şahid oldular. 
Aralarında, meslekte saç, baş, ağart• 

mış, birçok hakiki muharebelerde bLJ• 

]unmuş emektar erkan da vardı. BılhaS" 
sa bunlar gördüler ki gök kubbenin al• 
tında, gerçekten çok önemli bir değişik· 
lik vardır. Türk ordusu, Türk camiası· 

nın bütünü gibi, on üç yılda, bir asırlı1' 
mesafeye ulaşmış, içi dışı sağlam, disiP" 
lini kuvvetli, silah ve teçhizatı mükem
mel, ve bahusus Şefine bağlılığı ve inan· 
cı sonsuz bir varlık olmuştur. Bir varlılC 
ki, dünya yüzünde barış ve emniyet dii· 

zenini bozmak isfiyenleri hay1i diişün· 
dürecek mahiyet ve ehemmiyettedir. 

Bu varlık hakkında, dünyanın en bii· 
~ askeri olan Atatürk, manevraların , 
sonunda: 

- Memnunum! buyurdu. 
Atatürkün hoşnudluğunu kazanan bıt 

ordudan, sırası gelince, harikalar be~· 
lenir. 

Duyan duymayana, gören gönniyene 
söylesin: 

.!- Avrupa ile Asyanın iltisak ettiği 
noktada, Türkiye Cumhuriyeti deniJcil 
ağır başlı, şuurlu, azimkar, medeni, te· 
rakkiperver ve sulhcu bir devlet .. O de\'• 
Jetin yenilmez bir ordusu ve o ordunıt11 

da başında bir Atatürk vardır. 

Ve bunlar varoJdukça, sade Türkiet 
değil, hakka tapan, sulhu seven, insan11' 
ğın iyiliğini düşünen her kim varsa, is

tikbale güvenle bakıp, geceleri rahaf 
uyuyabilir! 

48 sene sonra bulunan 
nişan yüzüğü 

Bundan kırk sekiz sene evvel kadı· 
nın biri bir erkekle bir köy evinde eV'I 
lenmiş, düğününden bir kaç hafta s?,ıı: 
ra, bahçede tavuk yolarken nişan y1.1 ,, 
züğünü kaybetmiş. Bir türlü bulartıtı 
mış ... Aradan kırk sekiz sene geçtikte~ 
sonra, son günlerde o eve taşman, l>Bş 
ka birisi, gene ayni bahçeyi kazar~e; 
altın yüzü,ğü bulmus ve sahibine 1~ .. 
etmiştir. Şimdi kadı~ o tarihi yüzi.igtı• 
nü tekrar takmaktadır. 

Bugün hava luamen balııtltı ,; 
Jeli,. 

Dün barometre 758.8, en fazla sıctı ·di. 
28.2, en az sıcaklık ise 19 santigrad 

1 

Rüzgar şimali şar- ~ 

kiden saatte 15 ki
lometre sür'atle 
esmiş, hava hafif 
bulutlu olarak 
geçmiştir. 

* Bugün havanın 

yurdumuzda şima- "' ~ ... 11tıı• 
li şarki mm takaları ile Karad~niz ı.ı) J{O"' 
rında bulutlu ve yağışlı, Trakya "~ .,.e 
caeli mıntakalarında kısmen bulut ll 91' 
mevzii yağışlı, diğer mıntaka.Iardııifllııli 
bulutlu geçmesi ve rüzgarların . ş flll.lfl' 
istikamette orta kuvvette esmesı 
temeldir. 
r-----------::.ı:z. ı1 
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Ağustos 

Japonlar, 
tazyiki 

Çin kuvvetlerinin 

Şanghay 

altında geriliyor 
~----------------------------~ 

limanında 45 Japon harp 
Çinliler yedi kasaba işgal 

• • gem ısı toplandı 
ettiler 

riiıı~ndra 21 (Hususi) - Şanghay bu- Japon hatp gemileri, ecnebi gemi - !eri Yongşov tayyare meydanının üze· 
tUr. se şiddetli bir harbe sahne olmuş· lerin yanında yer aldıkları için, bu va- rinden uçarak bir kaç bomba atmışlar
llıevk· eynelmilel mmtakanın şarkında ziyet Çinlilerin harekatına mani teşkil dır. Çin tayyareler! hava muharebesi -
1lar1n

1 alınak isteyen Japonlar, Çin kıt'- etmektedir. ne başlıyarak 6 Japon tayyaresi düşür. 
tileın ı~ kuvvetli tazyiki karşısında ge- Çin kıt'aları, Chahar'ın şimalinde müşlerdir. 
~ e mecburiyetinde kalmışlardır. Changtu, Fate, Changpeh, Nanhautsan, Bombardımanlar, yangınlar 

baıı nghay ile Woosung arasında bulu. Chungli, Shangi kasabalarını işgal et -
gaz ~:alarda ~fün İngiliz ve Amerikan mek üzere büyük muvaffakiyetler ka _ Şanghay, 21 (Reuter muhabiri bıl-
boınb Polarında, muhasım tarafların zanmışlardır. diriyor) - Mütemadiyen havada do-
lnışıı ardıınanı neticesinde yaRgın çık - laşan Japon tayyareleri bugün Şang -

Çi~ v J Şimalde vaziyet hay demiryolunu bumbardıman etmiş· 
S1fıda e apon hava kuvvetleri ara - Tokio 21 (A.A.) _Pekin _ Hankow !erdir. Çin tayyare!eri de ara sıra gö-
Poıııa Çarp:~ma devam etmektedir. Ja - demiryolu boyunda vaziyet Japonla _ rünmekte ve pek yüksekten uçarak İ
teitne~ ınutemadiycn takviye kuvveti rın lehinde inkişaf etmektedir. Japon _ zumo gemisini yeniden bombardıman 

li tedir. lar Lingsian'm cenubu garbisinde iler- etmcğe uğra~maktadır. 
li k~lihazırda Şanghay limanında be- liyen Çin kıt'alanna taarruz ederek Japon ve Çin t'lpçuları düellolarına 
bi, iki :azör, Yirmi beşi torpido muhri. bunları geri püskiirtmüşlerdir. devam etmektedir. Fecir vakti şiddetli 
15 .lası de tayyare gemisi olmak üzere bir bombardımana başhyan Japon harp 
lullln:n harp gemisi toplanmış bu - 6 Japon tayyaresi düşiirüldü gemileri daha ağır ateş etmektedirler. 

~~a~d~ır~·~~~~~~~~~~~=N=a=n=k=i=n=2=1~(A~.A=.=)~=J=a~p=o=n=t=a=y)=~=r=e=-~~Ş~acrk mıntakasındnk~ yan~nlar de . 

17mirde iki Mersinli · Ah~e-t Berlin 
Mes'ut hadise olimpiyadı 1 incisini yendi 
4~ -
40rvu

0 
kutu kuru ÜzÜm ve (B:uttırafı 1 inct aayfıda) 1 met. Minder hakemi: Sadullah. 
ton yac: üzüm ihraç sabile galib ilan edildi. Berlin olimpiyad~nın dünya birinci-

., 56 kilo: Ahmed Çakır, Orhan. Hakem: 1 si Kadije mindere ne kaaar yavaş gel-
İını· edildi Ankaradan necati. 1 diyse, cıva gibi yerind.:? dura:mıyan 

d~. hay~~ 21 C.~iususi) -· Egenin iktısa- Güreşe sür'atle başlıya_n Ahmed, ra- Mersinli de o kadar çabuk ve hızlı gi.i-
gundc ında ıki mühim hadise ayni kibini hemen yere aldı. ÜstüsL~ yapılan reşe başladı. 
llhea \Ta tes'~t edilmiştir. Sabah onda iki salto boşa gitti. Yirmi dakika ayni l Birbirlerini yokladıklarını zannetti-
4500 k PUrıle Avrupa limanlarma faikiyeti muhafaza eden Çakır Ahmed 'ğimiz sırada Ahmectin yakalandığı bir 
ıülll llJ ~U içinde ı;enenin ilk kuru ü - on beş dakikada galib iHin edildı. 1 salto ile havaya orac.ian da yer':! indiğini 
tasirn ! su1u sevkedilmi~, vapurda me- Saat onu beş geçe başta olimp1yat bi- 'gördük. 

o- 1~ apılrnıştır. rincisi Yaşar olduğu halde bir sıraya eli- Birinci tehlike böylı:.? geçti. 
ii~urng :den sonra ikinci hadise oiarak zilmiş olan güreşçiler ringe çıktılar. Derhal yerde b '..r salto ahmedi ikin-
larına 4~r~mu t~.r~~ından İngiliz pazar- Festival komitesi namına turizm ş~- ci defa tehdit etti. Güre~ gene ayakta 
l'l1J. takib ~on uzum sevkedilmiş, bu- besi müdürü müsabakalar hakkında kı- başladı. On dakikada berabere kararı 
lllJ.rda .en Iktısat Vekili şerefine va - sa izahat verdi. verildi. 

Vek~ıyafet verilmistir. Müteakiben Güreş Federa3yonu rebi İsveçli alta düştü. Ahmet salto için 
tetkik 

1! \:ap.urun frıg~rofik teşkilatını Ahmed Fetgeri beynelmilel miisabakala- uğraşıyor. 
Vck~ ınıştır. ra verilen ehemmiyetten, belediyenin fes- Ahmet her taraftan başka bir oyun 
s ıl dedı ki: tival münasebctilc tertib ettiği müsaba- tatbik edebilmek için gayret sarfedi -

katıe<ı~n aldığımız rr.addelcr gibi dik - ka!arın kıymetinden bahs ile güreşe a lC- yor. Ahmet alta yattı. İsveçli daha zi
lunrna~ntrol ederek çürük bozuk bu - ka gösteren halka teşekkür etti. yade salto ile iş görmek istiyor. Ahmet 

Spor asını teının etmek lazımdır. Bilahare, Seyfi Cenab dünya birincisi her defasında bir oyun bulup kurtul • 
ternez. JaPınıyo!·uz. Gösteriş asla !s • Yaşardan başlıyarak bütün güreşçileri du. Kodijc hagli lıakim. 
ll'ıaı geç aksadımıl alıcının eline iyi takdim etti.. Adliye ve İnhisarla!.' Vekil- Devre bitti. Ayakta çalışıyorlar. Son 

Veki~e~idir. leri müsabakalara geldiler. dakikalar güreşten ziyade bir itişme ol-
81.tıı bizza:ı~afetten sonra İpar kotra - 61 kilo: Yaşar, Kuloğlu. Minder hake- du. Böylece biten müsabakada Ahmed 
ieçti, ş ~dare ederek Karşıyakaya mi: Kemal. sayı hesabile galib ilan edildi. Bu karar 
b Veki~r~ı birinciliklerini seyretti. Müsabaka hırçın başladı. Yaşar çabuk adilane değildi. 
1 ayranı ~arın Manisa ya giderek iiziiın netice almak için kafa, kol fırsatı peşin· Müsabakalardan sonra Ahmed Fetgeri 
(lltaııbu~~ ~.bulunacak, pazartesi günü de. Bütün hücumlara rağmen net:ce yok. bile kararı doğru bulmadığını söyledi. 

Vekil do~ecektır. İlk devrede Yaşar galib. 87 kilo: Mustafa _ Neo (Estonya). Min-
~erelt Şehır gazinosunda beni kabul Yaşar üstte kile ve salto ile hasmını der hakemi. Seyfi Cenab. 

li'ua;unıarı söyledi: yenmeğe uğraşıyor, müddet bitti. Yaşar Vücut vücuda başhyan müsabaka za. 
:~tltUndaha~kındaki fikrimi dün açılış altta. Hasmı oyun tatbik edemiyor. Son man zaman iki tarafın birbirini zorla-

1Ye re· . soyledim. Gelecek yıi bele - dört dakika için ayakta güreşıyorlar. masile geçti. Fazla bir oyun göze çarp

Boş gere öğünmek 
Cehli ve zeka 
Noksanını ifade eder! 
Dünkü Tan arkadaşımızda (Kıskançlık 

aciz ifade eder) serlevhalı bir yazı çıktı. 
Arkadaşımı;on bize hücumdan fazla ken
di kendisini methetmek için yazdığı an
laşılan bu yazı doğrusu bizi müteessir 
etmekten fazla güldürdü. 

Meselenin esasını anlatalım: Akdeniz
de meydana çıkan korsan tahtclbahirin 
ikinci defa olarak batırdığı İspanyol ge
misi için onlar (kara sularımızda batırıl
dı) demişler, biz (hayır battı amma kara 
sularımızda batırılmadı) demişiz. Bütün 
gürültü buradan çıkıyor. Filhakika biz 
bunu söyledik. Fakat şehrimizdeki bazı 
alakalı makamlara sorduktan sonra on
ların malumatına atfen söyledik. Ertes: 
günü de bunun aksi sabit olunca doğru
yu yazmaktan çekinmedik. 

Bu satıriarı yazan arkadaş meseleyi 
anlattıktan sonra gazetesini methe giri
şiyor. Haberlerinin tazeliğinden, yaratı

cı kudretlerinden ve saireden ve saire
den bahsediyor. Kuzguna yavrusu güzel 
görünürmüş, burasını anladık amma bu 
gürültü içinde hakikati neye gizliyelim: 

1 - Korsan tahtelbahirin Bozcaac!ada 
• birinci İspanyol gemisini batırdığını ev· 

veHi biz haber verdik. 
2 - Bir gün sonraki nüshada ikinci 

geminin batışını da gene ilk evvel biz 
yazdık. 

Bu arkadaşlar yaratıcı kudretlerinin 
verdiği baş dönmesi içinde gazete oku
maya vakit bulamadıkları için farket
memişler olacaklar. Biz bunları herkes
ten evvel yazdık amma ertesi günii (biz 
şöyle yaptık, böyle yaptık) diye bağırıp 
çağırmadık. 

Gazetecilik bu ... Atlanır, atlatılır. Bü
tün bunlar tabiidir. Tabii olmıyan şey 
böyle muvaffakiyet bile sayılmıyacak 

pek küçük bir şey için tafrafuruşluk et
mektir. 

Evet (kıskançlık aciz ifade eder), boş 
yere öğünmenin de cehli ve zeka nok
sanını ifade ettiği gibi. .. 

Ne diye kendimizi üzüyoruz a efen
dim; bırakalım okuyucu hükmünü ver
sin. Onun verdiği hüküm meydandadır. 
Gerisi kuru laftan ibaret kalır! 

Bir genç kız daha 
Ameliyatla erkek oldu 

r 

·~ 
-

~cak;sıniz, valiniz sergi sarayını ba- Mütemadiyen minderden kaçan Kuloğlu madı. 
es gö ardır. Fuar!nız güzeldir. Her _ nihayet mağlCıb olmaktan kurtulmuş, Ya- Son devre için ayakta başladılar. Es- Genç kız 1ıastahanede 
h l'tn~ir. şar da sayı hesabile galib gelmişti. tonyalı soldan iki defa kafa kapmak is- ' (Baştn·raf~ 1 inci sayfada) 
-ıı,d 61 Kilo: tedi, tutamadı. Yozgadlı Azada isminde bir Ermeni kı-
&ı, lltf.umuza sığınan Kerkenen (Finlandiya) Ahmet (An- Yirmi dakikada sayı hesabile Neo ga- zıdır. Azadıı daha doğduğu zaman kendi-
GIJ,.ilJe[i/er kara). Minder hakemi: Seyfi Cenap. lib ilan edildi. sinde bir gayritabiilik hissedilmiş, bü-

11 Uectik ğ l Ankaralı Ahmet sayı hesabile rnüt- Ağır: Nyustörm (Finlandiya) Sam- yüdükçe kendinde erkeklik halleri gö-
(13 Çe ÇO 8 lgOr tefikan galip. sunlu Ahmed. (Serbest güreşJ. Minar:r rülmeğe başlamış, sesi kalınlaşmış, ada-

~litıi al~ tarafı 1 inci sayfada) 79 kilo: Nordling (Finlandiya) Rız- hakemi: Sadullah. leleri sertleşmiş ve nihayet bir erkek gi-
~ ~ 7..a krnıştır. Vak'a haber alınır alın- zık. Minder hakemi: Sadullah. Daha ilk dakikalarda yere indiler. He- bi hareketlerden zevk duyar olmuştur. 
.. lr u adar tayyare Amudeye gelerek Hasmına sülük gibı yapışan Finlan. d 1 Azadnnın yaşı ilerledikçe ailesi de endi-
""'"' ~erind men hiç oyun yapama ı ar. Samsunlu 
ho eıa A. e uçuşlar yaptıktan sonra diyalı adeta ezen bir hücumla Rızzıkın yerde ve üstte çalışmak istedi, oyun biı- şeye düşmüş, çocuklarında kızlarda gö-
llı l'lıbaıa rnude etrafındaki bazı lcöyleri köprü için yaptığı büti.in gayretlere mediğinden olacak rakibinin üzerınde rülmesi lazım gelen bir takım tezahüra-
•tqdey1· Ş~dışJar, sonra geri dönerek N- ragwmen iki dakika, iki sani~•ede galip d H k tın görülmemesi bu endişelerin başlıca 
"~ l d ı J mükemmelen dinlen i. a em güreşçi· 

h ~lerd· et i bir surette bo:nb:ırdıman geldi. amili olmuştur. Çocuğun ana ve babası 
Q ır leri ayağa kaldırmağa mecbur oldu. Şa-

' ı.. U a'"'i \T. • 79 kilo: Adnan - S. inasi. Minder ha- d evladlarındaki bu gayritabiilikten şiip-
"·•ı " yanı hayret bir itişme en sonra Samsun-
., U<iede be şıddetli bombardımar.öan kemi: Kemal. 1 l'b hclenerek kendisini muayene ett!rmiş-·vte ul lu Ahmed sayı hesabi e ga ı ilan edildi. 
k~ tini d"· Unan halk saşkıo bir halile Adnan ufak bir çalı$madan sonra · lerdir. Yozgadda muhtelif doktorlara 
~h • Ukk• 1 · · Çoban Mehmed - Nyman (Isveçli). h' 
'- ••ı k an arını t"tk"derck can- hasmım yere aldı. Tek kol üzerinde ça- muayene ettirilen Azada hakkında ıç ~t Urta Minder hakemi: Seyfi Cenab. 
~ı~ ıtber .. 

1 
rrnak için coluk çocu~!ariıe lısan Adnan bindi re bindi re Şinasiye bir doktor kat'i bir teşhis koyamamış, 

-<: r.. .. nırıa Sükunetle başhyflll müsabaka dakika- h H ) d h~k ·· .. · t ·•ı tar f :ımıza iltica etmişlerdir. 4.56 dakikada galip geldi. ni ayet ( ünsa ır u munu vermış-
fıtıdana ka sıgınan h'ılk, hükumetimiz 87 kilo: Kadije fİsYeç) Mersinli Ah- lar ilerledikçe hızlandı. Çoban hiç kim- lerdir. Bunun üzerine Azada trene bin-
hı abu} d senin altında bu kadar zor ve gu··ç daki- d 1 k İ b 1 t' ·ı · bt l'f t t arı11d e Herek silahlı oianlar •••••••••••••••••·•••••••••••00

••••••••••
00
·-····· .. ·-·-- iri ere stan u a ıge ırı mış, mu e ı 

ır lll'ıi 1 an tecrit edilmiş ve Mardine yatırılmış, diğerleri de eski Serom ida- kalar geçirmi;ş değildir. Müddet bitti. hastanelerde dolaştırıldıktan sonra Hay-
~ şerdir B . İsveçli altta. Mehmed salto tecrübe et- h · 1 ~ w:vh S . · unlar meyanında reıs- resinin bahçesine yerleştirilmiştir. Bele- darpaşa Nümune astanesıne yatırı mış 

t~ '-1 dakik aıt te vardır. diye tarafından muntazam bir surette mek istedi, yapamadı. Müddet bitti. A- ve hariciye mütehassısı doktor Feridun 
la~ ~etınaya kadar iltica edea ve bu- iaşe edilmektedirler. yaktalar. Son .uğraşmalarda puvan kaza. Şevkete muayene ettirilmiştir. Mütehas-
~ 13u 

1 ~nler bin kişiye yakb.şmarl:- Amude şehri kızıl alevler içindedir. nan Mehmed sayı hesabile galib ilan sıs doktor derhal hükmünü vermiş, ço-
~ t 11 ltııkdar .. . v d d 1 edildi. ğ ~ı~ tıe g . gun geçtıkçe çogr,lıyor. Yangın üç gün Mar in en görü müştür. cu a: 

birlt etfrılcn mültecilerden yar:ılı ·Hadise esnasında birçok talanların da Müsabakalara bu akşam devam edile- c- Sen erkeksin, ufacık bir ameliyat 
aç kişi memleket hastanesine yapıldığı haber ~eriliyor. cektir. Ômer Besim yapalım, kolaycacık kadınlıktan çıka.-

e Filistinin taksimi 
projesi şimdilik suya 
düşüyor gibi! 

E 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

F ilistinin üç ayrı parçaya taksimi 
için İngiliz tahkik heyetinin tav

siyesile İngiliz hüklımetince vücuda ge
tirilen proje tahakkuk ettirilebiJmekten 
henüz epey uzak bulunuyor. Bir müd
dettenberi Cemiyeti Akvam mandalar 
komisyonunda mühim münakaşa ve mü
zakerelere mevzu teşkil eylıyen bu tak· 
sim keyfiyetinde Arablar kadar Musevi
lerin de yapageldikleri itirazlar şidde

tinden hiç bir şey kaybetmiş değildir. 

Yalnız, bundan bir müddet evve! Zürih· 
te toplanan Siyonist kongresı, İngiltere· 
nin düşündüğü şekilde bir taksimi kabul 
etmemekle beraber, pazsrlık için kapıyı 
tamamile kapamamakta, kısmen açık 
bırakmaktadır. Siyonistlerin kanaatin~ 

göre, bugünkü Filistinde Musevilerin bü
tün dilekleri yerini bulsa dahi büyük bir 
fayda temin edemez. Çünkü Filistin, İn
giliz mandası altında bir memlekettir ve 
Museviler için, bu toprakların üzerinde1 

bir cyurd> sahibi olmaktan başka temin 
edilmiş bir kazanç mevz.zu bahsolamaz. 
Halbuki Filistinin üçte bir;sı Musevile· 
re verilmek suretile ihdas edilecek olan 
müstakil Musevi devleti, asırlaröanbt>ı i 
Beni İsrailin hayalinde yaşattığı büyfık 
rüyanın hakikat oluşu demektir. V clev
ki, bu istiklal, çok dar hududlu bir hıtta
ya inhisar etse dahi. Musevilerin bu ım· 
!aşma meyline mukabil Arabların itilaf 
etmek istemekten uzak duran vaziyetle
rinde hiç bir yeni değişiklik göze çarp
mamaktadır. Bilakis, onlar, cedleriniıı 

üzerinde yaşıyageldikleri topuklara her 
hangi bir suretle el sürülmesıni, ilk ga
nü olduğu kadar, bugün dahi şiddeile 

reddetmektedirler. Vaziyeti karıştıran hu 
barışmaz iki noktai nazardan başkıı İİ· 

çüncü unsur, mandater devletnı takındı· 
ğı durumdur. İngiltere hükumet;, bu me· 
sele Cenevrede görüşülürken, Mandalar 
komisyonunda, şu manalı beyanatta bu
lunmuştur: cGerek İngiliz milleti ve ge
rek onun hükümeti, muayyen bır rejimi 
zorla kabul ettirmek için Filistinc asker 
sevketmiye mütemayil değilc!~r.> 

Demek oluyor ki Arablarla Musevile· 
rin bu muhalefeti devam ettiği müddet· 
ce, İngilizlerce tasavvur edilen şekil \'e 
surette Filistinin taksim edilmesi düşü
nülemez ve bu dava, beşerm binbir hal
ledilememiş davası gibi, kronik bir derd 
halinde uzayıp gidecektir: 

Bir gün, bir çıban başı olmak için! 
Selim Ragıp EmP.'; 

Atatllrkün Trakya 
Umumi müfettişine 
iltifatları 
Edirne (Hususi) - Atatiı:r.ıtün Çerkes· 

köyü istasyonunda etrafına toplanan
larla görüştüğü esnada Umumi Müfetb· 
şimiz General K. Dirik'in Trakyanm 
kalkınması etrafındaki çalışmanın verf!. 
ceği hayırlı neticeleri söyliyerck iltifat· 
ta bulunması bütün Trakyada sevinçle 
karşılandı. 

General K. Dirik yüksek ve kudretli 
mesaisile Trakyada işe başladıkları gün· 
denberi her sahada yeni bir hayat uyan· 
dırmış ve bütün Trakyalıların kalbinde 
içli bir sevgi ve saygı yaratmıştır. -··-----............... - . ·---·-·----
cak, erkek olacaksın> demiştir. Nitekim 
evvelki gün muvaffakiyetle yapılnn a· 
meliyattan sonra da Azada kızlıktan çık· 
mış, erkek olmuştur. Şimdi Azada ismim 
de değiştirecek, Azad ismini aiaraktır. 

Bu hususta hastane doktorları şöyle 
demektedir: 

«- 15 yaşında bir erkek evladımız 

dünyaya geldi, görmek için buyurma2 
mısınız? Çocuk birkaç gün sonra entari 
ile girdiği hastaneden pantalon ve ceket 
giyerek çıkacaktır. 
Azadanın cinsiyet değiştirmesi kendi· 

sini sevindirmiştir. Noksansız bir erkek 
olmuştur. Zaten bedeni teşekkülfıtı kız· 

dan ziyade erkek teşekkülfıtını andırdı
ğından sadece saçlarını kestirmek ve el
bise değiştirmek gibi basit bır fedakar
lıktan sonra tam bir erkek çehresi ikti
sab etmiş olacaktır. Ancak Bay Azad tas
tamam erkek olup evlenebilcc~k bir ha
le gelmek için iki basit ameliyat daha 
geçirecektir. 



Dün bir adam metresini, 
bir adam da karısını vurdu 

Evvelki akŞam saat 21,30 sularında 
Fındıklıda Meb'usan cadaesindc Ab -
dullah isminde biri metr~si Mezrukayı, 
kıskançlık yüzünden, bıçakla yara1a -
mıştır. Suçlu kaçmağa te~cbbüs etmişse 
de, yakalanmıştır. * Dün sabah saat yedide Ortaköy -
de, Gürcü oğlu sokağında 26 numaralı 

Şirketi Hayriye ile 
Akagın taşıdığı 
Yolcu sayısı 

Belediye tarafından, istanbulda bu
lunan deniz nakil vasıtaları ve bunla
rın taşıdıkları yolcu adedi hakkmda bir 
istatistik yapılmıştır. Bu istatistiğe na
zaran en çok yolcu taşıyan müessese A
kay idaresidir. Akayın elinde bulunan 
vapurların tonajı ~O 11.11 dır. Bunlar
la 934 senesinde 1.246.5 74 ve 935 sene-
sinde 1.216.569 lira varidat temin edil
miştir. Masraf miktarı ise 934 de 
J.229.621 ve 935 de 1.205.271 liraya 
baliğ olmuştur. Taşınan yolcu adedine 
gelince: 934 senesinde 10.882.806, 935 
senesinde 11.083.186 dır. 

evde oturan Cideli Ahmetle, karısı Ha 
mide arasında bir ağız münakaşası çık
,mış, bir aralık münakaşa şiddetlene -
ı·ek, Ahmet eline geçirdiği bir ekmek 
bıçağı ile karısını kalçasından yarala -
mıştır. Yaralı kadın hastaneye kaldı • 
rılmış, suçlu yakalanmıştır. 

Dün 244 serseri 
Hayvan 
Öld ür üld ü 

Dün Beyoğlu belediyesinde, sokak
larda avare dolaşan sahipsiz 49 köpek 
ve 195 kedi toplattırılarak, imha olun
muştur. 

Bundan başka tramvaydan atlıyan 
7, sırt hamallığı yapan 11, köprü üze -
rinde tayin edilmiş çizgiler haricinden 
geçen 5 kişi ile, muhtelif şekillerde so
kakları kirleten 50 kişi ce~alandırılmış

tır. 

Köylerde de köpek ınücadelesi 
yapılacak 

İst~nbulda çoğalan köpeklerin bil -
hassa kenar mahallelere köylerden in-

SON POITA 

Dün bir 
kazası 

kamyon 
daha oldu 

Bir amele, başı ezilerek ve 
beyni akarak öldü 

Dün, Ayvansarayda feci bir kamyon 
kazası olmuş ve bir amelenin ölümiyle 
neticelenmiştir. 

Ayvansarayda tel fabrikası işçile -
rinden İdris, öğle tatili esnasında arka
daşlarile birlikte fabrikanın karşısın -
daki bir çeşmenin yanında istirahat e
derlerken, sokağın nihayetinden bir 
kamyon belirmiştir. Bunun iizerine, İdl 
ris kamyonun içini görmek için çeşme 
taşının üzerine çıkmıştır. Fakat şoför 
Zekinin idaresindeki kamyon çeşme -
nin yanından geçerken, fazla yüklü ol
duğundan, inhina yapmış, üst kısmı bii 
tün şiddetile İdrisin başına çarpmıştır. 
Bu çarpma neticesinde b~şı tamamile 
ezilen İdris çığlıklar içinde yere yuvar
lanmış, hadiseden bihaber 1>lan şoför 
Zeki de bir kaç adım ötede kamyonu 
durdurmuştur. 

Başı ezilen amele kaldırıldığı Balat 
Musevi hastanesinde ölmüş, tahkikata 
müddeiumwni muavinlerinden Hik -
met Özdeş el koymuştur. 

Dün 
bir 

Ayaspaşada 
yangın oldu 

Akay işletmesinden sonra Şirketi 
Hayriye gelmektedir. Şirketin elinde 
mecmu tonajları 3674 olan 27 vapur 
vardır. Yalnız hali inşada olan 2 vapu
ru da bu yekuna ilave edersek 29 va
purun tonajı 4000 ni tecavü~ edecek -
tir. 

mekte olduğu görülmüştür. Köylerden Yangında ev halkından iki 
şehre olan köpek akmım kesmek için k. · h f ·f surette yandılar 

A k"" b k 'l o hta l f ışı a l vilayet oy e çı erme ve mu r ara 
. . . .. Dün saat 12 yi 1 O geçe Ayaspaşa Ca 

bır tamım yapmıştır. Bu tamımc gore . k - d S bık M d' M b' .. . .. . .. .. .. . mı so agın a a ar ın e usu 
koylerdekı kopeklerın oldurulmesın - Necibin 42 numaralı evinin üst katm-

Şirket vapurlarile nakledilen yolcu
ların sayısı muhtelif yıllarda şu mikta ... 
rı bulmuştur. 

Senesi Adedi 

den muhtarlar, dağ ve ormandakilerin dan yangın çıkmıştır. Yangın bay Neci 
öldürülmesinden bekçi VP. korucular bin refikası Samimenin banyo ocağını 
mes'uldür. Muhtar, bekçi ve korucular fazla yakmış olduğundan ve kızan so -
tesadüf ettikleri başı boş, serseri kö • ba boruları kaplamaya bitişik olduğun

dan ateşin yan kaplamalara sirayetin -931 10.072.051 
932 Q.495.550 -9,, e.967.799 
934 9.098.620 
935 9.026.263 
936 10.03] .62 

Haliç vapurlarına gelince: Bu hat -
tın yolcusu 931 den itibaren mütema -
diyen düşmüştür. Yalnız Haliç idare -
sine belediye tarafından vaz'ıyed edil
dikten sonra kısılan masraflar ve va -
purların doğru posta şeklinde tahriki 
neticesinde bu tenezzülün önüne geçil
miş ve halen Haliç vapurları masrafı
nı korumağa başlamıştır. 

Mü tef errlk : 
Balkan ticaret odalan konrrem 
Balkan Ticaret Odaları kongresi ey

lulün 27, 28, 29 uncu günleri Bükreşte 
toplanacaktır. Türkiye Ticaret Odası 
kongreye arzedilmek üzere bir rapor 
hazırlamıştır. 

Romanya Ticaret Odası kongreye 

pekleri öldüreceklerdir. 

Bir deniz canavarı 
Daha gaka/andı 

Evvelisi gün Hayırsızada kıyıların
da yeniden bir deniz cana van canlı o-
larak tutulmuştur. Canavar canlı ola
rak muhafaza edilmekte ve balıkpaza. 
rmda yüzlerce kişi canavarı seyre git
mektedir. Canavar b ir çok dalyan ve 
halıkçılann ağlarını harap ettiği gibi 
bir balıkçı kayığını da devlrmiş oldu
ğu söylenmektedir. 

Şehir işleri: 

Prust ilk projesini yapb 
Şehircilik mütehassısı Prust müs -

takbel şehir plfuunın hututu esasiyesi
ni gösteren beş binde bir mikyasında 
bir proje hazırlamıştır. Bu projede 
muhtelif ticari, sınai mıntakalar, bü -
yük caddeler, liman, parklar, bahçeler, 

lıer devletten 12 şer murRh~as iştirak sladlar, tali idman yerleri, münakale 
etmesini ileri sürmüşse de bu teklif ka- yolları gösterilmektedir. Proje şehrin 
bul edilmemiştir. Yakında Türk J1ey'e - umumi manzarası hakkında bir fikir ve 
tinin kimlerden teşekkül e.ieceği beai rebilmektedir. Şehir Meclisinin teşrini-
olacaktır. sani toplantısında görüşülecek, biJaha-

Romanya hükumeti tenxilltb re tetkik ve tasdik için Dahiliye Vcka-
tarifeyi değiıtirdi letine gönderilecektir. Müte;ıassıs Prust 

Avrupaya sevkcdeceğim!z ihraç eş- müteakıben tali yollara vesaireye ait 
yası Köstence tarikile gittiği takdirde projesini yapacaktır. 
R_omanya hü~me.ti tenzi!at:ı ~arife tat Temmuzda mezada verilen qya 
bık etmektedır. Bır kaç se:'ledır bu ko- ' B 1 d' d 'd · d t . . e e ıye meza ı aresın e cmmuz 
laylık dolayısıle Orta Avrupaya gıdcn . . _ .. .. 
mallarımızın ekserisi bu tarikle g3nde- ı ayl ıçınde altına, gurnuşe ve elmasa mu 
rilmektcdir. teallik olmak üzere 265 tane müzeyye-

Jira tutmuştur. Romanya hükumeti son defa bu gibi 
eşyalara bazı kayıtlar ilave ettiğ!ni bil- Mezadda muamele gören haiılarm 
dirmiştir. Buna göre tütün. kitre, yu _ adedi de 4 70 olup hah piyasasının diiş
murta, balmumu, tuzlu barsak, balık, künlüğünden dolayı bunların bedeli an
ham deri, hah ve afyona ait olanların cak 1778 liraya baliğ olmuş ve ayrıca 
asgari 1 O ve 15 tonluk, taze ve cenup satılan 958 tane muhtelifülcins eşya 
meyvaları, zeytin yağı, yün, pamuk, seb 

nın bedeli de 3887 lira etmiştir. 
ze, yaş sebze, taze patates, peynir, pa-
lamuta ait asgari 15 tonluk olan mik - Seyyar köfteciler için tedbir 
tarı tenzilatlı tarif eye tabi değildir. Şehir kenarlarında ve amele mınta-

Köstence transit yolunda tenzi1atlı kalarında seyyar köfte kızartanlar et
navlun tarifesinden istifade edebilmek !erini açık saçık bulundurmakta kızart. 
için bu miktardan fazla mal gönderil • . . 'd h" b" hh. k ·a ' · · b .d. ma ışın e ıç ır sı ı aı eye rıayet 
mesı mec urı ır. tm kt d" l B kild k"'f k e eme e ır er. u şe e o te ı -

Balıkçılann istifan kabul edildi zartmak yasak edilmiştir. Seyyar köf-

den zuhur etmiştir. 
Yangın evin çatısı kamijen yandık -

tan sonra itfaiye tarafından söndüriil
müştür. Yangını söndürme esnasında 
Bay Necibin oğlu ve kızı ayaklarından 
hafif surette yandıklarından hastaneye 
kaldırılmışlardır. -------

ıı ültür işleri : 

Maarif Vekilinin tetkikleri 
Maarif Vekili Saffet Arıkan dün öğ

leye kadar Maarif Müdürföğünde meş
gul olmuş, İstanbulun orta tedrisat du
rumunu tetkik etmiştir. 

Poliste: 
Bir motosiklet kazası 

Yeşilköyde oturan Yüksek Ticaret 
mektebi ikinci sınıf talebesinden Kemal 
evvelki gece motosikletle Yeşilköyc gi
derken Çenberlitaşta tramvay durak 
yerinde tıb talebe yurdundan Rcşada 
çarparak başından ve ayağından yara
lamıştır. Kemal yakalanmı§, Reşad te
davi altına alınmıştır. 

Bir motör bir sandala çarpb 
Büyükadadan İstanbula sebze nak -

leden ve Büyükadada oturan Dursun 
oğlu Mehmedin idaresinde bulunan 63 
numaralı Oğuz motörü Moda açıkların
da Cemalin sandalına çarparak arka ta
rafını parçalamıştır. Tahkikata başlan
mıştır. 

- .-&·1.···-0•1. ı -r·i-
28 - Ağustos 

Pazartesi ııkşamı 

Bebek 
bahçeal11de 

Zozo Daim asın 
iştir akile 

HALiME 
24 - ağustos Salı akşamı 

.. ,ıerberl lekele ttratroaunda 
Zozo dalmasın iştirakile 

HALiME 

Bir Sehrin Ruhu 
"' . 

Sadri Ertemin son hikAyeleri 

güzel bir cild halinde yakında 
çıkıyor. 

Balıkçı1ar Cemiyeti idare hey'eti i- te satıcılığı menedilmcmişse de köftele-ı 
le yedek azaların istifalarını Ticaret O- rin kapalı, sıhhi kaidelere uygun suret-
ôası kabul etmiştir. te kızartılması temin olunacaktır. ~--•••••••••••' 

Üsküdar adliye binasın 
yakan adam ağır cezad 

muhakeme edilecek 
Üsküdar adliyesini kasten yaktığı 

tesbit edilen Nurettin tevkif olunmuş -
tu. Suçlunun muhakemesine pek ya -
kında Ağırceza mahke=nesinde başla -
nacaktır. 

Nurettinin suçu ceza kanununun 
3 70 inci maddesine temas etmektedir. 

Bir nargile yüzünden 
hapishaneyi boyladı ·ı 

Bu madde hükmünce suçlunun be 
neden aşağı olmamak şartile ağır 
se mahkum edilmesi lazımdır. 
Nurettin evvelce de bir mahkôf11 
bulunduğu sabit olduğundan, suÇ 
kcrrür ettiğinden dolayı, cezasınıfl 
tırılması icap etmektedir. 

Sinoptan getirilen bir yara 
hastanede öldU 

Seyyar satıcılardan Artaki isminde Sinopta kurşunla vurulan Salil'l 
biri evvelki akşam geç vakit, sarhoş lu Hüseyin isminde biri, ameliyat 
bir halde Kumkapıda Alinin kahvesi- pılması için İstanbula getirHrniŞ 
ne gitmiş ve bir nargile ısmarlamıştır. Cerrahpaşa hastanesine kaldınlf111 

Artaki aradan bir müddet geçtikten Fakat, yarası ~ok ağır olan Hiise 
sonra, ikinci bir nargile daha ısmarla - daha ameliyata imkan olmadan, 
mak istemiştir. Fakat kahveci vaktin h t d ··lm·· t·· C d' 8,,•e 

ld w d-kk' as ane e o uş ur. ese ı mu " geç o ugunu ve u anını kapatmak . . . . d 
üzere bulunduğunu söyliyerek, Arta _ aen adlıye tabı~ı .Enver Karan, 
kinin bu arzusunu yerine getirmemiş- ne ruhsat vermıştır. 
tir. Bunun üzerine aralarında müna -
kaşa başlamış, Artaki fazla ileri git _ Yunanistanla yeniden tic·aret anl:ıŞ 
tiğinden işe polis müdahale etmek yapılacak 
mecburiyetinde kalm~ır. Ancak, hem Yunanistanla yeni ticaret anl:ıS 
suçlu, hem güçlü olan Artaki karakol- sı için yakında müzakerelere baş! 
cia da polis memuru Kemale karşı ya. caktır. İki devlet arasında mer'i b 
kışık alınıyncak sözler sarfetmiştir. nan ticaret anlaşmasının müddeti 

Artaki dün adliyeye sevkedilerek, nüz bitmemişse de yeni anlaşma ):ı 
Asliye 4 üncü ceza mahkemesinde su - masına iki tarafın ticari ir.kişafı b<" 
çu sabit olduğundan 3 gün hapse, 1 li- romdan lüzumlu görülmüştür. BU 
ra para cezasına mahkum edilmiştir. ret anlaşmasının müzakerelerine 

Polise hakaretten de 1 ay 5 gün hap man - Türk ticaret anlaşmasının 1 

se ve 35 lira para cezasına mahkum e-ı zasından sonra meydana çıkacak ıtı 
dilmiş, ancak bu cezası iskat edilmiş - tinler mütalea olunduktan sonra i>9 
tir. !anacaktır. 

J 

Bursa Orman MektebJ 
Müdürlüğünden: 

Bursa ve Bolu Orman Mekteplerine alınacak 
talebenin kayıd ve kabul ı~rtları 

Bu sene mektebimize ve mektebimiz derecesinde açılacak olan Bolu ınırı~ 
Orman mektebine müsabaka imtihanı ile parasız yat:lı ellişer talebe aJırıB , 
tır. Bu mekteplerin tahsil müddeti üç senedir. İsteklilerden aşağıda yazılı şJ 
lar aranır: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak, 
2 - Yaşı yirmiden yukan olmamak, 
3 - Sağlık durumu normal derecede yani. Dil, göz, kulak ~e vücudunda;, 

za ve noksanlık bulunmamak, arızalı ve dağlık yerlerde yürüyüp gezrniye, 
vana binmiye bünye teşekkülatı müsaid ve dayanıklı olmak, 

4 - İyi ahlaklı, hüsnühal sahibi ve geçmiş mahkumiyeti olmamak, 
5 - Orta mektebi bitirmiş bulunmak, ~ 

6 - Bu şartları haiz olanlar, Bursa Orman mektebi müdürlüğüne bit9 ti 
yazacakları dilekçeyi, fotoğraflı olarak Bursada Orman mektebine, ıaşradS.ı 
lunduklan mm takanın Orman Müdürlüklerine verecekler ve istidalanna: 

a: Nüfus cüzdanı asıl veya tastikli sureti, sıf 

b: Üçüncü maddede yazılı sağlık durumlarını bildirir tam teşekküllü ]'l:tct' 
hanelerden veya bu hastahanelerin bulunmadıkları yerlerde hükumet do rıer 
tarından alacakları tastikli raporu (Tam teşekküllü hastahane olmıyan ye f 
den kabul edilecek isteklilerin kayıtları imtihanı kazandıktan sonra ınel<te f 
yaptırılacak muayene neticesine kadar esas1andırılmaz. Ve bu muayenede 
zılı evsaf' kendisinde bulunmayanlar mektebe alınmaz.) 

c: Çiçek aşısı vesikası, ı-tt' 
• t9 IY 

d:Dördüncü maddedeki yazıya göre belediye veya polis merkeılerı tB 
dan tanzim ve tastik edilecek hüsnühal mazbatası, 

h: Orta mektep şehadetnamesinin asıl veya tastikli örneğini, 
f: 6 X 9 eb'adında altı fotoğraf bağla malıdırlar. ·tıjll' 

7 - Müsabaka imtihanına gireceklerin namzetlik kayıtları 20-8-1937 ~Br~er 
den başlıyacak ve 13-9-1937 tarihine kadar devam edecektir. Bursa, Bileetl' SıJI" 
kez ve kazalarından bizzat veya posta ile müracaat edeceklerin kayıtlatl 
sa Orman mektebinde yapılır. 

Noksan evrak gönderenlere müracaat etmemiş nazarile bakılır. . sJ'' 
Mektep için müracaat günleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günle!' ııo'J' 

14-17 ye kadardır. Bugün ve saatler bari cinde müracaat kabul edilmez ..;e 

san evrakla gelenlerin kayıtları yapılın nz. .
11 

ı~' 

8 - B~rsa, Bilecik merkeı ve kazalarından müracaat edecek isteldile!~.P ol' 
tihanları Bursa, Çekirge yolundaki rnek tep binasında, diğerlerinin, ıneıı513 ~ 
dukları Orman Müdürlüklerinde iki grup (Riyaziye ve Biyoloji) ders~7 de il" 
lıil 1937 Pazartesi günü saat 14 de yapılacak ve üç saat devam ederek 

•ti 
tecektir. ıt'fl 

Muayyen gün ve saatte imtihan maha Hinde bulunmıyanlar müsab81tB 
ıl' 

bırakılır. . cıe ıtl , 
9 - Yukanda ynzılı şartlan haiz olanlar müsabaka imtihanı netic?sJflrı-ct1 ;, 

vaf!ak olarak mektebe alındıklan takdirde tahsil esnasında mekt~bı ~~e ı11c11, 
leri veya bitirdikten sonra tayin olundukları vazifeye gitmediklerı }l~ eeel< 11.u 
tebin yapmış olduğu masraflan ödeyecc klerine dair kendilerine verıl 5cııeır 
muneye göre Noterlikten tastikli bir taahhüt senedi vereceklerdir. ]3U , 

getirrniyenlerin mektebe devamlarına m üs;ıadc edilmez. ·ıeee!C l ) 
10 - İmtihan neticesi mektebimiz ta rafından gazetelerle ilan cdı tif· (0

4 

kazananların mcnsub oldukları Orman Müdürlüklerine de bildirilccclt 



~ . . . .. ~ 

1 osya elektriğe kavuştu 
l<asabada şimdi de 20 yataklı bir hastanen;n inşasına 

başlandıldı, Vilayet bu inşaata 10 bin lira verdi. 

Bu yıl Kiliste ı Yurdda spor hareketleri 
Zeytin pek bol 

ı 

Kilis (Hususi) - K.iliste büyük bir nü
fus artışı vardır. İki sayım arasındaki ar
tış nisbeti yÜzde yirmi beşi geçmiştir. 
Beşten az çocuk sahibi aile hemen yok 
gibidir. Yılda beş yüz bin kilo sabun e 
iki milyon kilo zeytin yağ ihracatı yapan 
Kiliste zeytin yağları fifüTe edilmeden 

bile içilebilecek bir safiyette bulu~
tadır. Bir çok zeytin yağ ve beş sabun 
imalathanesi vardır. Zeytin mahsulij bu 
sene de mebzuldur. 

Trahumla mücadeleye önem verilmiş
tir. Üç köyde göz tedavi evleri açıldı. 
Bununla beraber mevcut teşkilat nisbeti 
%80 olan trahumu kökünden kesmeğe 

kAfi gelmiyor. Yirmi beş yataklı hastane 
si faaliyetine devam eylemektedir. 

Kilis umran sahasında oldukça ilerle
miştir. Kaymakam Necmettin Erğin u-
zun zaman alakasız kalmış ofon Kilisi 
imar eylemek için çok çalışıyor. Şimdiye 

'l' Tosyada» bı,. goninilf kadar yapılmış olan bir çok asara iki ay 
ifty:sYadan. Yazılıyor: Geçen sene bele- Elektrik santralı, kasabaya ~ kilomet- evvel elektrik tesisatı da na.ve cdilm"ş
ttuş ' §ehrl elektrikle tenviri kararlaştır- re mesafede, Derinöz çayına konan su tir. Elektrik Kilise yeni bir hayat bahşet
ltlişu"c ~esisatı Ganz şirketine ihale et - türbünü ile tahrik edilmektedir. Elek- miş ve yirmi beş bin nüfuslu büyük ka· 
beler·· Şırkct tesisatı tamamlamış, tecrü- trik rnüvellidi olan makine 108 buhar sabada gece hayatı uyandırmıştır. Su, 
ioruı:h nı~v~akiyetile neticelendiğini beygiri kuvvetindedir. Bütün tesisat en 
l'eyan uştur. Iki üç gecedir kasabaya ce- modern fenni şartlara uygundur. Ye 
tttk 1"erllnıiş, bütün kasaba nurlara 31746 liraya yapılmıştır. Diğer teferrü.-
-_ ~nııı ....... -. tl ber b b ~ -.~\U a a a er ütün tesisat 50 bin liradan 

1 fazlaya mal olmuştur. Şebeke için lazım 
IZlllitte elektrik olan ağaçlar Tosya ormanlarından temin 

1 
edilmiştir. Halle elektriğe fazla rağbet 
göstermekte, hummalı bir faaliyetle ev· 
lere elektrik alınmaktadır. 

Şehir dahilinde modem inşaat da gün
den güne ziyadeleşmektedir. Elektrik te
sisatı faaliyetine başlanırken 20 yataklı 
bir hastanenin de inşasına başlanmış, ın
pat kısmen ikmal edilmiş, demir ve br.
ton kısmının yapılmasına başlanmıştır. 

Hastane, kasabanın en güzel yerinde ya
pılmaktadır. Hastanenin inşası için vi
layet hususi idaresi bütçesinden 10 bin 

liralık bir yardım yapılmıştır. Bu yardım. 
da valimizin de büyük alakası görü1muş
tür. 

Haikevi faaliyeti 

Halkevi, burada, geçen şubatta açıl -

hal, heykel, imar plan ve haritası, hayvan 
pazarı bu yılın proğramına dahildir. 

Kültür hareketleri oldukça canlıdır. 

Ortamektep 34, ilk okullar 97, üç sınıflı-

lar 130 ve köy okulları 150 mezun ver -
miştir. Mevcut mektepler ihtiyacı karşı· 
layamıyor. Dört şubeli olarak çalışan halk 

evi de muhit için gittikçe daha faydalı 
olmaktadır. 

VezirköprUIUler doktor istiyorlar 
Vezirköprüden yazılıyor: 42 bin nü

fuslu olan kazamızda balkın ekseriye
ti ziraatle uğraşmaktadır. Mahsuller 
ancak bu cıv d satıldığı ve uzak yer
lere gitmedigi için halk mali sıkıntı 
içindedir. 

Doktorsuzluk da mühim b:ı· derdi
mizdir. HükUınet doktorumuz 6 ay 
kadar evvel Bafraya tayin edilmiştir. 
O gittikten sonra yeni doktor gelmemiş
tir. Hali vakti yerinde olanlar, hastab-
rını, tedavi için Samsuna göndermekte, 

mışb. Halkevi, spor, avcılık, binicilik kol- · 
parası olmıyanlar ıztırap ve mü.:kfüat 

larında büyük bir gayret ve varlıkla ~ 
ı çekmektedirler. Evlenecek olanlar da 
zınitin kA ilerlemekte, civar kazalara gidilerek tc- yedi sekiz lira masrafı göze alarak Baf-

elektrıı.ı ağıt fabrikasından alınan maslar ,,e eksers.izler yapılmaktadır. Zi- id 
JL.t f bU\..le aydınlatıldıg~ını yazmıc:.tık. Ka- b" raya veya Samsuna g" ip muayene ol -
"' a r"k -s yansız ır de kütüphanesi vardır. G~nç- maktadırlar. Vezirköprülüler, bir an 
trilt . 

1 
ası 3 bin volt kuvvetinde elek- ler, Halkevi kütüphanesine karşı büyük evvel kazaya bir doktor gönderilmesini 

~n;stihsaı etmektedir. İzmit için Al- bir alaka göstermektedirler. temenni etmektedirler. 
3 bin a:~n bir Transformatör getirilmiş, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •••• • • • •" • • • • •" • • • • • " -

~r ot burada 220 volta düşürülerek Rizede güzel bir park yapıldı 
e \'erilzrıic:.t· 

C 'I ır. Rlzed •ddel · en yazılıyor: 
'Ydını er be§er yüz mumluk elektrikle Belediye şehrin bü • ' 
' " atılınaktad . vııı ,_, 

1 
ır. Rcsımde cereyanı 3 tün ihtiyaçlarını ya. 

~tQ 0 ~tan 220 volta düşüren Transfor • kından takip ederek 
r lle h ~atta §e re cereyan veren hatlar ve deniz kenanndaki 

~lttedt çalışan genç 'elektrikçiler görül- lboş bir arsayı park 
r. olarak ~ yapmıştır. 

ç. k Uzun yıllardanbcrl 
"'n ırıda yeni,bir şöse yapıhyor bakılmayan ve boş 

..._ ~ankır d bir halde bulunmı 
~"arı. ~ an yazıldığına göre İzmir 
il ara ınunasebetile Çankırı He Anka- bu yer, şimdi ehcrn
~tir sındaki tenezzüh treni Iağvedil- miyetli bir ihtiyacı 
~lethı Çankırı ile İskilip, Tosya şo- karşılamış bulun • 
Olan Ç e Ana yolu vazifesini görecek maktadır. Akşam ü-

~ te~kın_ - Yapraklı şosesinin top- zeri bütün memur 
hl>ılınca ~~ıne başlanmışt!r. Bu yol ve yerli aileler w 
>'oı n:ı ıki komşu kasaba arasındaki bahçeye ge!erek va
tat. uvasalesi temin edilmiş olacak kit geçirmektedirler. 
'-.._ Resim yeni yapılan belediye parkını göstermektedir. 

ıt:' s '~onu iyi tanınıa?.Sm 
Y. 

Pazar Ola Hasa11 Bey Diyor Ki ı 

- Öyle sessiz, öyle sönük
tür ki .. • 

- Dünya yüzünde var mı. 
)'Ok mu belli olmaz. 

- Şwıa Festival lihi adam 
desene ... 

Polatlıdan yazılıyor: Yedi sekiz sene kadar evvel kurulan Polatlı spor klübü, 
az zaman sonra inhilil etmiş, uzun zaman, Polatlıda hiç bir spor teşekkülü ku· 
rulmadığı eseflerle görülmüştür. 1936 da, ziraat bankası memurlanndan Hakkı 

reis olmak üzere Doğan spor isminde bir klüp tesis edilmiş, fakat, senesini ta -
mamlayamadan, bu da inhilfil etmiştir. 937 de, parti başkanının teşvikile gene 
bu klüp meydana çıkmış, Galip reis,Feri dun da kaptan olmak üzere, çalı§mağa 
başlamıştır. Fakat, bugünlerde, bu da sönmek ve kapanmak üzeredir. 

Polatlı sporculan biraz teşvik ve himayeye mUhtaç bulunmaktadırlar. 
Resimde Polatlı sporculan görülmek tedir. 

Çerkesköy (Hususı/ - Bir maç yapmak üzere Çerkeskôyü klübü taranndan 
davet edilen Çorlu Halltevi takımı buraya gelmiş ve aralarında bir maç yapıl· 
mıştır: Maçı seyretmek için Çorludan ve Çerkesköyünden gelen yüzlerce s~
yirci önünde Çerkesköyü futbol sahasında yapılan maçı Çorlu takımı sıfıra kar
şı iki sayı üe kazanmıştır. Resimde Çorlu Halkevi takmu görülmektedir. 

Kars (Hususi) - Iğdırspor klübil 15 kişilik bir kafile halinde Karsa gelerek 
Okspor klübü gençliği ile yaptıkları birinci futbol maçında bir münazaa çık -
tığından maç yanın bırakılmış, ertesi gün yapılan ikinci karşılqmada Kars· 
lılar Iğdırlıları 3-1 mağlup etmişlerdir. Resimde Karslılarla Iğdırlılar bir arada 
görülmektedirler. 

* 1 Uşaktan yazılıyor: Atletizm federas • 
yonu tarafından tertip edilen beş şehir 
arasındaki atletizm müsabakalarında }ÜZ 
metrede Uşaktan Kadir birinci, Afyon
dan Necdet ikinci;800 metrede Afyonlu 
Mehmet birinci, Uşaklı Ahmet j.kinci ol
muşlardır. Bayrağı Afyonlular kazanmış. 
!ardır. YU.ksek atlamada da Afyonlu Ö
mer rakipsiz 1,60 athyarak birinci ol - ' 
muştur. Halbuki eksersizlerinde 1,'15 
atlamıştır. 

Neticede, Uşak 23 puvanla birinci, Af
yon 16 puvanla ikinci, Manisa 10 pll'V'&D.
la üçüncü, Denizli ı puvanla dördüncü, 
Kütahya da 2 puvanla beşinci olmu~r
dır. Kütahyalıların çok çalışmalan lazim 
gelmektedir. 

Resimde biriııcilik. kazanan Necdet ile 
Şuayip ve milli takım aUetlerinden Melih 
görülmektedir. 

ile Bürhaniye sporcalan arasmda yapı
lan maç 1-1 berabere kalmıştır. 

hek111-Taşkiprii ~ 

İnebolu spor klübü ile Tnşköprü klübü 
arasında İneboluda bir maç yapılmış, 
maç 5-0 İneboluların lehine neticelen 
miştir. 

Kocatcpe-Emirdağı maçı 

Gebze-Danca maçı 
Gebze (Hususı1 - Gebze Haltevi ta

kımı ile Darıca ~ençlerbirliği sporculan 
arasında yapılan maçta Gebzeliler 5 - O 
gibi güzel bir netice kazanmışlardır. Ya
ku'!da Gebze takımı İzmit takımı fle bir 
m~ç yapacaktır. 

Ankaragiicü·Çanlan ması 
Çankırıdıı Ankaragiicü ile Çankınspor 

Afj'.ondan yazılıyor: Emirdağ sporcu- arasında bir ınaç yapılmış, Ankaragücü 
Iarı 16 ki§ilik bir kafile halinde. şehrimize. 2-1 galip gelmiştir. 
gelmiş ve Kocatepe klübü takımı ile bir Adanablor bisiklet turu yapıyorlar 
maç yaprnı~hr. Kocatepe takımı Emirda:· Adana Toros spor klübünden dört bi
ğ:ıı 5"-3 yenmiştir. Misafir sporcular şerefi- sikletçi genç TüTkiyede bir bisiklet tt'l'u 
ne Halkevinde ziyafetler verı1miştir. yapmak için Ereğliye hareket etmiş!er-

Biidıaniye.:Bergama maçı dir. Hilmi, Ali, Abdurrahman ve Süley-
Bergama (Hususi) - Halkevi takımı (Devamı 11 inci sayfada) 



• Sayfa 

Allmlerl düşündüren · bir mesele 
Beyaz ırk hergün biraz 

daha azalıyor 
' Maamafih bu neticeden sevinen ilim adamları ekseriyeti 

teıkil ediyor: " Avrupayı saran ve tehdit eden 
fenalıklar bu sayede ortadan kalkacak ! " diyorlar 

Beyaz ırka mensub bir adam 
Alimler ortaya yeni bir mesele attılar; 

.içtimaiyatçılar, iktisatçılar, demograf
lar, hep bir arada ayni mevzu üzerinde 
çalışıyorlar; cbeyaz ırkın nüfusu azalı
yor• diyorlar; ellerinde iki asırlık do
ğum ve ölüm istatistikleri, bu alimler 
rakamları tetkik ede ede bıı noktada it
tüak ediyorlar. 

Bu mesele hakkında son zamanlarda 
yapılan neşriyatı tetkik eden meşhur bir 
Fransız içtimaiyatçısı, Bernar Lavcrgne, 
cEsprit İnternational> unvanlı mecmua

da son günlerde cAvrupanm yakın za
mandaki nüfus azalması. unvanlı hır 

makale yazdı. Fransanın bu mühim ilim 
adamı, bu makalesinde evvela, rıüfus 

hareketleri hakkında demografıar tar:t
fından yapılan neşriyatı gözden geçiri
yor. Bununla anlıyoruz ki bugün A vru
pada bir takım memleketlerin nüfusları 
artmakta ise de 20-25 seneye kalmıya
cak, bütün Avrupa milletlerinin nüfus
ları azalmaya başlamış bulunacaktır. 

Bu nüfus azalmasının sebebi, doğum

ların fevkalade azalmasından ibarettır. 
Bu doğum azalması neticesinde, şimdiye 
kadar buı memleketlerde nüfusun art
ması durmuştur. Fransada ve İngiltere.
de olduğu gibi, bazı yerlerd~ de nüfus 
artması pek gerilemiştir. Almanyada ol
duğu gibi. Eğer, ayni zamanda doktorlu-

ğun ve sıhhat muhafazasına aid bilgi ve 
teşkilatın kuvvetlenmesi yüzünden ö
lümler de azalmamış bulunsaydı Avru
pa çoktanberi nüfusça umumi bir gerile
me devrine girmiş bulunacaktı. / Beyaz 
ırkın muhtelif memleketlerdeki ölüm 
vukuatı üzerinde yapılan tetkikler, b"r 
asır evvel 38 den ibaret olan vasati öm-

Sarı ırka mensub bir adam 

rün şimdi 67 ye kadar çıkmt~ .bulundu· 
ğunu gösteriyor. Eğer vasati ömürdeki 
bu yükseliş olmasaydı beyaz ırk çoktan 
umumi bir nüfus düşmesine şahid bulu
nacaktı. 

Halbuki yirminci asırda, bütün gay
retlere rağmen doğum azalması daha 
ileri gitmiştir. Avrupanın en yüksek V&

sa ti ömrüne malik olan Almanyada bile 
bugün nüfus artması güçlükle muhafa
za edilebilir bir hale gelmiştır. İnsanlar 

artık çocuk yapmaz olmuşlar. Umumi 
hayat şartları, iktisadi müşkülat, insan
ları medenileştikçe çocuk sahibi olmak
tan korkar bir hale getinmş bulunuyor. 
Bunun için beyaz ırk içınde doğum, a
zalmakta olan ölüm nisbetinden çok 
fazla düşüyor ve bu suretle Avrupa nü
fusunun artması hadisesi sür'atle geri
liyor. Bugünkü doğum Avrupada binde 
on altıya düşmüştür. 

Eğer, bu hal yirmi sen~ daha ayni nis
bette gidecek olursa artık Avrupada nil
fus muntazaman azalmaya başlıyacaktır. 

Bununla beraber alimler bu hadiseden 
dolayı hiç te telaş göstermiyorlaı". Bila
kis Bernard Lavergne gibi ciddi ve bü
yük bir alim memnun bil~ oluyor. Ona 
göre Avrttpada bir tarafüın bugünkü 

içtimai ve milli derdler, öte taraftan da 
enternasyonal müşkülat, hep günden 
güne artan nüfus ağırlığının doğurduğu 
fenalıklardır. Nüfus ağırlığı hafifledikçe 
A vrupada da gerek milli hııdudlar için
deki cemiyet derdleri ve gerek enter
nasyonal alemdeki büyük meseleler 
ve derdler hafifliyecektir. 

Henüz artmak devrinde bulunan sa::.-ı 

ırkın karşısında beyaz ırkın girmekte 

---... " . .,~-~~ 

CONULISLERI 
.... 

Aldatılan kadın 
Ne yapar? 
Bir okuyucum, Bayan E. A. benden 

bunu soruyor, verdiği izahattan anlı
yorum ki kendi vaziyetini benden al
dığı cevaba göre tasrih edecektir. O 
halde hatırıma gelen bit· kaç ihtimali 
kaydedeyim: 

1 - Genç kadının yem evlenmiş, 
severek yuva kurmuş, zengin bir aile
nin kızı olduğunu farzediyorum. 

Kendisini kadınlık izzeti nefsine a
ğır bir darbe yemiş telfıkki edecek, aş
kında sukutu hayale uğrıyacaktır. Ve
receği karar- aşkının kuvvetine, tahsi
linin derinliğine, ahlfıkının sertliğine 

bakar: Ayrılabilir, affeciebilir, muka
bele ederek intikam aıınayı düşünebi
lir. Mademki zengindir, mademki ço
cuksuzdur kararlnrını daha serbest 
tetkik etmek imkanına maliktir. 

2 - Genç kadının faklr bir aileye 
mensub ve çocuklu olduğunu farzedc
Jim. 

Bu takdirde kararlarında serbest 

değildir, netice karakterinin feveranlı 
olup olmadığına bakar. 

* 
Ben kadın için, zengin olsun veya oi. 

masın, anne olduğu takdirde en doğru 
hattı hareketi evinde kalmakta bulu
rum. Bu takdirde kabul edeceği vazi
yet kocasının karakterıne göre deği-

şir. Erkeğin hiyanetlerinden vazgeçe
ceğini tahmin edebiliyorsa meseleyi., 

açmalı, aksi halde anlamamış görün
meyi tercih etmelidir. Zira yüz göz ol
mak, büsbütün sayılmamak tehlikesi 
vardır. 

* Ara sıra, fırsat düştükçe tekrar ede-
rim: Erkek için hele baba olduğu tak· 

dirde esas evdir. Karsını sevmeyebilir. 
Fakat ona bağlıdır. Metresini sevebi
lir, fakat bu sevginin altında bir iğ-

renme .hissi saklıdır. İlk zamanlarda 
bunu kendisi de hissetmez, fakat za-

man geçip de temellük hırsı eksilince 
bu his mutlaka meydana çıkacaktır. 

TEYZE 

SON POSTA 

Esnafa aşı yapılıyormuı 
Bahçe meraklısı komşum, bahçesinde 

meşguld: 

- Kolay gele komşu, dedim, ne yapı
yorsun? 

- Şurada, dedi, üç ağaç kötü elma 
vardı. İyi elmadan aşı alıp onları aşılı
yorum. 

- Sonra ne olacak? 
- Onlar da iyi elma olacaklar. 

, Bahçe meraklısı komşum, gene ışıne 

daldı. Ben elime gazetemi aldım. Gaze
tede küçük bir haberin serlevhası gözü
me ilişti: 

cBelediye asnafı aşılıyor .• 
Komşumun elma aşılamasile, bu habe

ri birbirine yakın buldum. Demek bele
diye de benim komşum gibi yapıyordu. 
İyi esnaftan kan alacak, fena esnafa ve· 
recek, fena esnaf ta iyi esnaf olacaktı. 

Misaller aklıma geldi. Trabzon yağını 
Trabzon yağı diye satan esnafın kanı 

Margarini Trabzon diye satanın damar
larına aşılanınca o dn margarini Trab
zon yağı diye satmaktan vazgeçecekti. 

Dünkü müsabakalar 

Atletlerimiz ümit edilen 
neticeleri alamadılar 

• 
Buna mukabil yüzme müsabakaları heyecanlı oldu 

4X 100 bayrak yarışında Macar takımı yenildi 

Bir metre yerine 90 santimlik mezora 
kullanan hilekara metreyi metre olarak, 
kullananın kanı aşılandığı zaman ahlakı 

~değişecek, doksan santimi atacak, tnm 
metre kullanacaktı. 

1 
Velhasıl doğru esnafın kanı hilekar 

esnafa aşılandıkça, şehirde hilekftı: es
naftan eser kalmıyacaktı. 

Az zaman sonra süt yerine su içmiye
cek, koyun eti yerine keçi eti yemiyecek, 
bir kilo bir şey yerine yedi yüz elli gram 
almıyacaktık. . 

Bakkal: 
- Bu yağ halis zeytinyağıdır! 
Dediği zaman inanacaktık. 
- Bu kumaşta zerre kadar pamuk 

yoktur, halis yündür! 
Diyen kumaşçının sözünün indimizde 

en kuvvetle senetten, taahhütten fazla 
itibarı olacaktı. Ne iyi şey, ne iyi ·şey .. 

- Hele şu yazıyı baştan aşağı okuya-
' yım! 

Dedim, ve okudum. Yazık ben ne snn
mıştım, meğer ne imiş: Esnafa tifo aşısı 
yapılıyormuş. 

1MSET -----· ..... ·--... ····-·-............. __ _ 
olduğu nüfus fakirliği devri belki de be
yaz ırk için tehlikeli gibi görünebilir. 
Fakat, nüfus azalması yüzünden beyaz 
ırkı tehdid eden musibetler nüfus 
artması yüzünden bu ırkın başına 

bela olan derdlere nazaran o kadar ha
fiftir ki nüfusun bu muhakkak azalm;ısı 
hadisesini memnuniyetle • karşılıyabi
liriz. 

İşte, diğer birçok büyük alimlerle bır
likte Bernard Lavergne de bu fikirde
dir. Haklı mı? Haksız mı? Bunu bize ö
nümüzdeki seneler daha sari}: bir su
rette gÖ6terecektir. 

Aile hayatını 
Servet ve debdebeye 
Tercih eden güzel 

Amerikada yapılan Amerikanın beş 
güzel kadını müsabakasında kazanan. 
lardan 22 yaşlarında Madam Alis Ha -
çinsonx, sinema kumpanyalarının bü -
tün parlak tekliflerini, cevimi ve ço -
cuğumu, zahiri süs ve şatafata tercih 
ederim» diyerek kabul etmemiştir. Gü
zel ka~ın resimde bir buçuk aylık ço -
cuğu ile görülüyor. 

Atletizm Federas.. 
yonunun davet etti· 
ği Macar atletleri 
dün ilk müsabakala. 
rını yaptılar. Balkan 
oyunları ıçın bir 
müddettenberi kamp. 
ta bulunan atletleriT 
miz dereceleri biz· 
den bir hayli ileride 
bulunan Macarlar 
karşısında ürnid ve 
tahmin edilen neti· 
celeri alamadılar. 

On beş gün sonra 
Bükreşte yarışacak 
atletlerimizin haddi 
azami dereceyi bulan 
bu formları ile bize 

Yüzme m1lsa bakala n ndan bir g~riLniif 

nasıl bir derece te- 110 metre manialı ko§U alı 
min edeceklerini aşağı yukarı kestirmek Uzun atlama - Şambov: 7, Vea: 6. 
işin aşinalarınca o kadar güç değildir. Faik: 5.96. 

Yüz metrelik mesafede hergün yeni · Gülle - Ramy: 14.43, Veysi: 13.0l· ı,ı. 
bir sürpriz yapan futbolcu Melihin dün Sırık - J ufka: 4.06 Macaristan reJtOf 
yaptığı müsabaka ile aldığı derece ve Ramy 3.60. ıııı: 
bu mesafede çalışan atletler için acıklı Balkan bayrağı Macar taltl dl 
bir net ice verdi. 3.27.3, Receb, Firüzan, Melih, Ved

9 

Atletizm sahasında hiçbir müsabaka- 3.32 yeni rekor. 
mız yüz metrenin düştüğü bu feci aki- Ytızme müsabakaları ıtiı 
bete maruz kalmamıştı. Su sporlarının en cazib tarafını teŞ d~ 

Hala lutbol oynıyacağım diye ısrar eden yüzme müsabakaları bu sab9 
•' 

eden Melih işi tamamile bu spora dökse kuvvetli bir rakib karşısında insan'~·ııl 
daha büyük bir isabet etmiş olacaktır. sabmı nasıl allak bullak edebileccf;rJ 
Mukavemet koşularımız için Balkanlar- dün Moda yüzme havuzuna toplanan 
da hatırı sayılı bir namı olan Rıza Mak- isbat etti. ··cil• 
sudun üç bin metrelik mesafede koşuyu · Macaristandan davet edilen yii~~~e~ 
terketmesi hiç tc falihayır değildir. lerle yapılacak müsabakalar için cı Jıı.t' 

Uzun atlama havuzunda altı n'etreden mükemmel bir surette hazırlanrtııŞ. 0 & 
geri mesafelere düşmek bu sene ilk defa Moda yüzme banyoları dün ınevsirnül 
başımıza gelen bir haldir. Yedi metreyi heyecanlı müsnbakalarına şahid old~(ttl' 
bulan Macar atletinin yanında 5.96 gibi 100 metre olimpiyat birincisi ve ı;ıı• 
bir derece tesbiti parlak bir vaziyet de- ya su topu şampiyonu yetiştircce!C JlfB' 
ğildir. dar bu sporda şerefli bir mevkii ?ı~n ,·il' 

Atlama sehpasının arzu edildiği ka- carlarla yapılan müsabakalar ~ızırll}{llbi' 
dar müsait olmadığı bir müsabakada Ma- zücülerin de ihmal edilmez bırcr 
caristan rekorunun elde edilmesi mem- liyet olduklarını gösterdi. . JdıJl• 
leketimiz hesabına kayda şayan bir ne- Yüzme havuzlarımızın hakiki bıt ıııet' 
ticedir. ramanı olan Galatasaraylı Halil 100 ıfl~ 

relik bir yarışta kuvvetli rakibile 
0

50ıı• Oldukça isteksiz bir şekilde müsabaka Jl 
yaparak gülleyi on üç metre üzerine dü- omuza yüzmüş, ufak bir istirahatte t Jıll~ 
şüren Veysi çok kısa kalan zaman zar- ra dört yüz metrelik yarışın harelc;"ş ııt• 
fında daha ileri derece yapacağa benze- tında başka bir rakible yanyana st ·tıef~ 
miyor. layıp Moda havuzunu heyecandan Jl'lett' 

cana verdikten sonra bir buçu'k .. etil' 
İrfan, Balkan oyunlarına yetic::mczse k stı• •• ıı farkla müsabakayı kazanma }1!1 1111 

her sene şöyle böyle derece alınan gül- spor hayatına şerefli bir zafer da 
leden de ümidi kesmek Uızımdır t' ve etmiştir. Jc ıo 

Bugünkü müsabakalar fhkırnm umu- Ayni müsabıklarla yarış yap~ıı )c9tıtı' 
mi vaziyetini belli edeceği için dalia zj. luğu yüzücülerimizin kuvvet ve tıı ).11tı• 
yade alaka uyandıracaktır. Kısa ve ıızun keserken yapılan 4 X ıoo bayrak gaııil" 

lstanbul 8VCll8rlnln töreni 'mesafelerle atma ve atlamalarımızın bir- şında Macarları mağllıb etme~ ı,1 
İstanbul Avcılar Kıınınımıdan: 2:?.8.1937 birile yarış edecek kadar durgunluğu ikinci muvaffakiyetini kaydetti· .;ııttı 

pazar günü Anbarlıçcşme'de avcılar bayra- Balkan oyunları için haklı endişelerimi- Daha ziynde su topunda ıneJcJrC1 :rtıtd
1 

mı kutlanacaktır. Bütün avcıların bu töre- zi uyandırırken, on beş gün sonra yapı- olan Macar takımı yüzme yarış .. ,ıı' 
ne onur vermelerini sayrı 1le rica ederim. lacak müsabakalara kadar yorucu id- kaybettiklerinin fıdcta /intikarnı~~l" #' 

ista~bul Avcılar Kurumu manlardan mümkün olduğu kadar uzak gibi ıı.ı gibi büyük bir sayı far ı1'tıltıl~f~ 
Genel SekreterHği k ı b d · tt ~ d' · · Jib ç • a ınmasını ura a ışare en Ken ımızı nün son müsabakasından ga y;'ı 

Bir Yugoslav mektep gemisi geliyor 
YugoSJ.avyanın Dubrovnik mektep 

gemisi salı günü limammıza gelecek, 
iki gün burada kalacaktır. Geminin gi
diş ve gelişinde merasim yapılacaktır. 

alnmadık. Bugün yapılacak müsabakala·· ıı 
Alınan dereceler: heyecanı saklamaktadır. ,..,,.. 
160 - Geneş 10.4, Vea 10.6, Melih 11. Alman dereceler: }il (v )• 
800 - Gabaş: 2.3, Galib: 2.01.9, Receb. 100 - Serbest. Bathi 1.02.8, rr:ııs:ır'j 
110 Mania - Zabo: 15.5, Failt: 15.6. latasaray) 1.04.2, Mahmud (Gala) 
3000 - Nemeş: 9.04.5, Artin: 9.22. (Devamı 11 inci sayfada 
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1 K A D B N 1 

Yürüyüşünüzü nasıl 
güzelleştirebilirsiniz? 

Yürüyüş, kadında başlı başına bir gü- nc-
zellik olabilir. Bunun için, (güzel yürü· ~ 
yebilmek) uğrunda ne kndar emek ver- ~:; 
seniz yeri vardır. Çok değil, birkaç nok- ~ 
taya dikkat etmek en ağır, en durgun ta-
vırlıların yürüyüşüne bile çeviklik, a~ 

henk ve canWık getirir. 
1 - Vücudunuzun sıkletini sıra ile to- } /':' 

puğunuza, tabanınıza, parmak uçlarını- ı 

za veriniz. Her defa bunlardan birini is-
tinad noktası yaparak o nokta üzerinde 
amud durmaya çalışınız. 

Bunun için parmak uçlarınızı ya bir 
deyneğin yahut ta bir kitabın üzerine 
koyup, ağırlığınızı ölçülerinize vermeyi 
tecrübe etmelisiniz. (1 numaralı resim) 

2 - Vücud sıkleti değişmez mi sanı
yorsunuz? Yanılıyorsunuz. Değ~ir, ha
fifler. Daha doğrusu insan kendini daha 
hafif hissedebilir. Ayağınızın altına koy· 
duğunuz deyneği bu sefer elinize alınız. 
Onu havaya atıp tutarak yürümeye ça
lışınız. Her zamandan çok daha hafiflik 
ve çeviklilcle yürüdüğünüzü göreceksi• 

' 

1 numaralı resim 

oiz. Çünkü: Bu tecrübe dikkatinizi aya
ğınıza değil, etrafa ve bilhassa yukarı
lara vermeye alıştırmaktadır. Dikkat 
ayaklardan ayrılıp harice gidince vücu· 
dunuzu daha lhafif hissedersiniz. Dola
yısile yürüyüşünüz de hafifiemiş olur. 
(2 numaralı resim) 

3 - Bu tecrübe de kolaydır. Birer lit
relik iki kalın şişeyi birbirine muvazi o
larak yere koyunuz. Bu şişelerin üstüne 
çıkıp durmaya çalışınız. Eğer iyi adını 
atmıyorsanız şişeler ayağınızın altından 

kaçacaktır ve ancak abcaklarınızı tam 
şakuli şekilde tuttuğunuz zaman şişele-

~."~ I 

lf 

2 numaralı resim 
l'in üzerinde düşmeden durabileceksiniz. 
O zaman iki yerine 6 veya 8 şişey. birer 
sıra üzerinde dizip bunların üst.ünde ) u
rümeye çalışınız. Bu, yürüyüşe ahenk 
verir. (3 numaralı resim) 

4 - Ekseriyetle yürüyüşü ağır göste
ren şeylerden biri, ön ayağın serbest ve 
hafü bir hareketle öne atılmamasıdır. 

Bunu düzeltmek için çocukluğunuzda 
çok yaptığınız (sek.,;ek) oyununa ben
zer bir tecrübeye ihtiyaç vardır. Yalnız 
bir ayağınızın üstünde (fakat seksekte • 
olduğu gibi zıplayarak değil, bu ayağı 
ileri süre süre) yürümeyi tecrübe ediniz. 
Arka ayağınızı - kendi ağırlığını kendisi 
taşıyacak şekilde • öne sürdüğünüz aya
ğınızın ardından sürükleyiniz. Bu Lecrü
bede muvaffak olursanız adımlannızı 

hiçbir ağırlık duymaksızın hafif hafif 
atmayı yani çevik yürümeye alışını~ de
meksiniz. 

3 numaralı resim 

Gözlerinizin güzelliği için göz kapakla~ 
rınızın şişkinliğini gidermelisiniz? 

Gözler, kadın yüzünün en büyük cazi-ı 
besidir. Onları güzel saklamak için genç 
kalmalarına itina etmek lazımdır. Gözün 
gençliği içinin parlaklığı ile göz kapak
larında (poş) denen kese gibi şişkinlik
lerin bulunmayışındadır. 

Bu şişkinliklere mani olmak için on
ları hasıl eden sebebleri bilmek, önle
mekte geç kalınca ne suretle giderile
ceklerini öğretmek lazımdır.' 

Bu (poş) lar şöyle başlar: Bazı sabah
lar yataktan kalkınca kapaklarınızı biraz 
şişmiş bulursunuz. Buna sebeb, gözleri
nizin bir gün evvel fazlaca yorulmuş ol
masıdır. İnce bir elişi, ağlamak, uyku
suzluk gibi şeyler gözü çok yorar. Otur-

duğunuz ve bilhassa okuduğunuz odada 
ışığın sıhhi bir şekilde olmaması da mü
him sebebler arasındadır. Gözün gece
h-.lıl yorulmaması için odanızın bol, iyi 
yapılın fakat göz alacak şekilde akis 
yapmıyau ~ir ışıkla aydınlanmış olması 

lazımdır. Bunun için ışığı hem doğrudan 
doğruya, hem de kırılarak gelen lamba
lar kullanmalıdır. Okurken ziyayı yuka
rıdan, biraz soldan ve arkadan almaya 
çok dikkat etmelidir. 

Göz kapaklarında yorgunluktan ileri 
gelen şişliğin albomin şişliklerıle hiçbir 
alakası yoktur. Albomin ödem ~özlerle 
beraber vücudun diğer kısımlarında da 
bulunur. Hnlbuki yorgunluk şişliği yal
nız gözde olur ve akşama doğru artar. 
Çehreye mahzun, yorgun bir mana verir. 

Acaba göz yorulunca neden göz ka
pakları şişiyor? 

Bilirsiniz ki: Göz çukurunda, gozun 
arkasında mayi halinde yağ vardır. Bu 
yağı sinirler göz kapaklarının arkasında 
tutar. Göz sinirleri yo~ulunca gevşerler. 

O zaman bu yağ derinin altına gelip biri
kir. İşte gördüğünüz şişlik bu yağların 
yaptığı şişkinliktir. 

Şu halde bunların göz kapaklanmzdn 
yer edip, gözü ve yüzü ihtiyar gösterme
mesi için dikkat edilecek en mühim nok· 
ta gözleri lüzumundan fazla yormamak
tır. Bu yorgunluğa mani olmak elinizde 
değilse göz kapaklarındaki şişlikleri da
ha başlangıçta iken şu suretle giderebi
lirsiniz: 

Tanin 

Sulfate d' Alumine potassique 
Borate de soude 
Axouge 

l gr. 
3 gr. 
2 gr. 

20 gr. 
Koku vermek için biraz da bergamote 

ilave edilebilir. 
Bu mahlulü yaptırınız. Akşamlan kul

lanınız. İlk başlamakta olan şişliklerin 
önünü alırsınız. İhmal ederseniz ameli· 
yattan başka çare kalmaz. Yahut ta gö
zünüzün ve yüzünüzün gençliğini yor
gunluğa feda etmiş olursunuz. 
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• Büyük geçit ın. ~ - ... 
1 re 

Binlerce al ge e en 
Yazan : Arif Cemil 

Enver 
Paşa 

Paşa Moskovadan Berline ge mişti. 
ın evindeki salonda karşı karşıya 

imdi Talat 
oturuyorlardı 

Dünkü kısmm hulasası 

T rak ya akın etti 
(Baş tarafı 1 ind sahifede) 'badem ezmeleri ikram edilmiş daha 

ti.~elenen manevrada Türk ordusunun sonra da şehrin görülecek yerl~i bU 
~ksek. ~yınet v~ harb kabiliyeti teba- arada Sultanselim, Saray içi ve b~Ie -
ruz. e!tirilmektedir. diye daireleri gezilmistir. Misajirlet 

Talat Pa,_<;a Berlinde Hanienberg so
kag nda dört numaralı apartımanın 
b'rinci katında Sai nam mii.stearile ya. 
tıp kalkmaktadır. Ayni evde 1 ttilıad 
t' Terakkit in umumi merkez a.zasın

d Rüsuhi Bey de ikamet etmektedir. 
Pa a günlerini sabahleyin. sckağa 
k, küçük bir gezinti yapmak, evi

nr 1 akın bir yerde kiralanan ve ayni 
zam.anda doktor Nazım tarafından ika
tnRtgdh ittıhaz edilen yazıhaneye uğ
ra ıarak gündelik vaziyet raporunu a
lıp et'ıne dönmek ve oracfa ziyaretçi
lerle görü~ekle geçirmektedir. Gür.,.. 
delik vaziyet raporu gazetelerin Tür
ki1ıeye aid haberlerinin hulcisasıdır. 

Bilahare Mareşal Fevzi Çakmak kritik akşam üzeri Tekirdağı~a hareket et ~ 
yapacaktır. Hakemler raporlarını başha- mişlerdir. 
kem Korgeneral Salih Omurtağa dün y f • d 
akşam vermişler ve Salih Omurtak ta Unan Q8Z8f0 9rf Or UmUZU 
Fa~~eddin Altaya takdim etmiştir. Bu alkışhyorlar 
krıtiklerde mebus ~eyetle~iz, bütün Atina 21 (AA.) _ Atina ajansı bil· 

~ genera~7r ve ecnebı askcrı heyetlerle diriyor: 
ataşemilıterle: bulunmaktadır. Ayni za- Gazeteler Trakyada yapılan büyük 
manda harekata kuma,nda eden ı'ki ta- T" k 1 · ı·-ı 

• w ur manevra arının muvaffakiye ıw 
raf komutanı ve diger kumandanlar da m"tt fik lk 1 1 tad ı 
b u e an a ış ama .;: ır ar. 
ulunmaktadır. Kat· · · te · d' k' 

ımerını gaze sı ıyor ı: 

. . . ~ü~ g_~çit resmi cYunan erkfmıharbiye reisi general 
Kntığı. mu.teakip oğle yemeği Sarayda Papagos'un alenen ifade ettiği sevk ve 

y~necek~. Öğleden sonra saat 15 de bü- heyecana Yunan ve Türk askerl orga
yuk _geçıd resmi yapılacaktır. Saray ile ;nizasyon~nda Balkan yarım adası va 
Manıka arasındaki sahaya büyük bir tri- kın d w b · · ·· bet ~-·u 
b.. im t ya ogu arışı ıçın en mus c:ıu•: 

un yapı ışır. .. b'"t" y f.k... · i . · 1 goren u un unan e an umumıyes 
Geçıd resmine stanbuldan ve diğer · ı· ak tın kt a· 
1-.....:ı • • k ış ır e e e ır.• yer ~uen ıştıra edecek olan halkı Çer-

Bu gezintilerden birinden dönüşte 

Rüsuhi Bey Paşaya yalnız sokağa çık
tığı için darılıyor, cFTansız askeri kı
yafetine girmiş olan Ermeni komiteci
lerinin şehirde gezdikleri malum iken 
yalnız başına sokağa çıkmak dofrru 
mudur?,.. diyor. Talat Paşanın cevabı: 
ciş olacağına vanr,.. manasını tazam
nıun etmektedir. 

Muharrir bundan SOm"a o günlerdeki 
siyasi vaziyeti tasvire geçiyor, umumi 
harbin galibleTi Türkiyeyi nasıl pay!a
şacaklarını konuşmaktadırlar. Fakat 
aralarında ihtilô.f var. 

-' kesköyünden Saraya getirmek üzere bir 
otobüs servisi yapılmıştır. Dün akşama 
kadar yalnız İstanbuldan Çerkesköyüne 
(2000) e yakın bilet kesilmiştir. Memle. 
ketin her tarafından heyetler gelmek-

konuşulurken, bir taraftan da Avrupa "!ürk, kenaılerine yap11mak istenilen 
ga ... ~telerinde ittihatcı reislerinin şahsi tazyikin tesirile boşubcşuna çırpınmı
vaz.iyetleri hakkında ufak tefek haber· yarak tekrar silaha sarılmış ve büyük 
ler çıkmıya başladı. Talat paşa ile re· bir kurtarıcının açtığı kurtuluş bayra<>-ı 
filderi kendi şahıslarını aiakadar e.:ien etrafında toplanmıştı. Bu ümid veri~i 
h~~rleri gazetelerde okuyarak telaşa harekete dair gelen haberler Talfit pa
duşuy.orla~. . . . .. şanın yüreğine su serpiyordu. Milli 

. Parıs:eki Ermenı ıstibbarat burosu mücahede büyüdükçe, izmirin işgalini 

tedir. 
Bütün Trakya ayakta 

Trakya halkı dün akşamdan itibaren 
köy ve kasabalardan arabalarla ve yaya 
olarak yollara çıkmışlardır. Bunlar akın 
akın geçid resmi sahasına doğru yollan
mışlardır. Bu sabah henüz geçid resmi
ne çok vakit olmakla beraber her taraf 
dolmuştur. 

Sabiha Gökçen 
Atina ve Bükreşt 
Ziyaret edecek 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
ve ecnebi askeri peyetler şerefine ve
rilen ziyafette cesur tayyarecımiz Ba· 
yan Sabiha Gökçen, sofrada Mnreşal 
Fevzi Çakmağın karşısında yer almış
tır. dıyo~ kı: . müteakib ilerlıyen Yunan ordusunu 

cFirarA halınde. bulunan esbak sadra- durdurmağa ve hatta şurada burada ge 
~ Talat, harbıye nazırı Enver, hah- riye püşkürtmeğe muvaffak olduğu du-

Türk me~leketi taksim edilemeyin7e nye nazın c:nal paşalarla maarif na- yuldukça Taıat paşanın memnuniyeti 
padışahın Istanbulda kalmasını tcmın zın ~ktor Nazım beye İstanbul diva- de gittikçe artıyordu. Milli harekatın 
edecek bir hal çaresi araştırılıyor. Bu nıhar~ı. ~uzurun.?a is~atı vücud eyle- inkişaf ettiği zamanlarda Talat paşanın 
teklif İngiltere tarafından yapılıyor. ı:nelerı ı!ın on gun muhlet verilmiştir. ağzından kendi vaziyeti hakkında şika-

Trakyada bütün köyler, kasabalar do
nanmıştır. 

Mareşal Fevzi Çakmak ve Orgeneral 
Fahreddin Altay, mütevazı, fakat çok ce
sur olan Sabiha Gökçene iltifatta bulun
dular ve manevrada gösterdiği hizmetle
ri takdir ettiler. Kendisi tayyareci elbi
sesi giymişti. 

. Bunun için iki .h~l. çaz:_esi. düş~nülü- Isb:tı vucud .etmedikleri Ata~di~?e me- yet edici tek bir söz bile çıkmıyordu. 
~or. Bunlardan bırısı: Turkıyenın -~v:ı dem haklan ıskat ve emlaki musadcre Diğer arkadaşları hakkında bu söyle _ 
rupadan tamamen çıkarılması, dıgerı olunacaktır.•. nemezdi. Talat paşa elinden b · 
ise padişahu:ı ~~zde malik olduğu ru- Bu arad~ Ist?nbulda. bir çok İttihat gelsin gelmesin, milli harekata ~ü~;. 
hnnı kuvvctın ıbkası ve :>onradan ş .. -' ve Terakkı erkanı tevkif edilerek Mal- haleden kat'iyen çekiniyordu b . t _ 
mali Anadoluda tayin edilecek bir kaç Haya gönderiJiyor. Bunlara dair İngiliz raftan müdahale edılır An::ıd~lud
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v~lfıyette cısmani hakimiyetinin tesısi- 1 gazeteleri mufassal haberler ne~redi- lik hasıl olur, bu ise ~ukavemeti ~ı~
dır. yorlar. Abdulla~ efendinin tevkifinden mağa sebeb verir diye çok korkuyor-

Bu geçid resmi, şimdiye kadar emsali 
görülmemiş derecede muhteşem olacak
tır. Geçid resmine 5 piynde, bir süvari 
fırkası, bir motörlü ağır topçu Jivas1 ve 
bir tayyare alayından mürekkeb hava ve 
kara kıt'aları iştirak edecektir. Trokya 
bir bayram günü yaşamaktadır. 

Ecnebi ataşemiliterler de dünyanıll 
ilk askeri kadın tayyarecisi olan kahra
man Atatürk kızile çok yakından alfıka
dar oldular .. Konuştular. Ben de, kendi
sile Matbuat Umum Müdürü Vedad Ne
dim Tör vasıtasilc tanıştım. Manevradald 
vazifesine aid sualler sordum. Dedı Jcı: 

Birınci hal sureti kabul edildiği tak· bahseden Mornıng Post gazetesi diyor du. 
dirdc İngiltere, Fransa ve İtalya İstan- ki: 

Tevfik Necati. l}ozol 
Çorlu halkı manc\Ta sahnsmdn 

Çorlu, 21 (Hususi) - Bir hnftadanbe
ri geçid resmi gününü sabırsızhkla bek
Iiyen Çorlu halkı bu geceden araba, bi
siklet, motosiklet, ve otomobillerle Mıı
nikaya doğru gitmektedir. 

bul üzerinde müşterek hak ıddiasına c- Abdullah efendi büyük bir Al
kalkışıyorlar, aralarında bu yüzdc-0 man dostudur. Umumi ha:-bin başlan
hasıl olan kıskançlık bu hal suretinin ~ıcında büyük toplantılarda (Yaşasın 
tatbikini imkansız bırakıyor. Islfun muhibbi imparator Vilhclm!) di-

İkinci hal sureti için Fransa ile İn- ye bağırmıştır. Efganistanda Alm:ın 
giltere Amerikan mandasını ınuvafık propagandası yapmak için oraya rnuh
bulu urlar. Zannediyorlar ki bu iki telif seferler yapmıştır.• 
devlet islam tebaaya malik olduğundan * 
ha!ife onlar tarafından İstantıuldan çr- Artık sulh müzakereleri başlamıştı 
karılacak olursa mtistemlekclerindeki ve bu sulh müzakerelerinde Türkiye 
islamlar kıyam edeceklerdir! meselesi üç nüfuzun tesiri altında in-

Ne kadar boş, esassız bir endişe, ne leyip duruyordu. Bu tesirlerin birinci
kadar manasız bir korku! Dört sene sini müteassıp Amer~knn misyonerleri 
devam eden umumi harb esnasında nin telkinatı, ikincisini ismi olup cismi 
Türkiye haricinde yaşıyan islamlar, olmıyan Hindistan - Türkistan islam it
Türkiye için ne yaptılar? Ne yapabil - tihadı ve üçüncüsü ::ie kosmopolit ka -
diler? Bilakis İngiliz harb saflarında p!talistler temsil ediyorlardı. Avrupalı
Türklerc karşı harb etmediler :ni? lar da bu tesirlerin altında, kah bir ta-

Amerika ikinci hal çaresini kabul rafa ,kah. öbür tarafa sarkarak yalan 
etmiyor. Amerlkadaki koyu müteassıb ~ anlış zayıf bir Türkiye devleti kur
dini mehafil halifenin İstanbulda kal- mak istiyorlardı. 
masına razı olmuyor. Bu yüzden Türki

; ye meselesi halledilemiyor. Her şey 
mualHikta kalıyor. 

Halbuki (Morning Post )adlı İngiliz 
gazetesi bar bar bağırıyor: 

- Türkiye Almanyanın kucağına a
tıldıktan sonra uzun zaman devam e
den bir can çekişmeyi müteakib öldü. 
Onun için mirasına konmağa lüzum 
hasıl oldu.• diyor. 

Buna rağmen taksimde takib edi
len gaye, Türk milletini itilaf sermaye
darlarının menfaatlerine füet olacak 
bir hale getirmektir. Bu gaye)~ ise bir 
türlü varılamamaktadır. 

İSTA!\"BULDA BİR BEYAZ RUS 
H ÜKUM E Tİ 

Bu düşünceler arasında yeni bir fikir 
daha doğuyor. Bolşeviklere karşı kıyam 
eden Kolçak tarafından tesis olunan 
hükumetin tanınması İtsanbulun Kol
çak hükfımetine verilmesi teklif olu
nuyor. Yakında Rusyanın tekrar can
lanacağı ve İstanbulu isterim diye tut
turacağı zannolunuyor. 

* Bütün bu gürültüler Osmanlı devleti 
artık mağliıb oldu, bir daha belini doğ
rultamaz düşüncesinden doğuyordu. 

El\'VER EL'AN IIlRS PEŞİNDE 

Edirncde 
Edirne 21 (Hususi Muhabirimizden) -

Trakyadaki büyük ve muvaffakıyetli 
manevraları takib etmek üzere hüku
me'timizin davetlileri bulunan müttefik 
ve dost devletler erkanıharbiyc heyet
leri ile ataşemiliterlere Edirnedc vlld
yet fidanlık bahçesinde bugün büyük 
bir öğle ziyafeti ve. ı'di. Bahçe misafir· 
lerimizin mensub oldukları devletlerin 
bayrakları ile süslenmişti. Misafirler sa
at 11,30 da gediler ve candan alkışlar, 
yaşa seslerile karşılandılar. Doğruca fi
danlığa gidildL Saat 12 de yemek baş
lad ı. 

Bununla beraber, İttihat ve 1'erakkı
yi yeniden canlandırmaktan da hiç 
vazgeçmiyordu. Yalnız, bu hususta 
kendisile Enver paşa arasında bermü
tad büy~k bir rekabet vardı. '!'atat pa
şa yeni ittihat ve Terakki teşkilatını 
muvakkat bir harici teşkilat olarak ka 
bul edip merkezini Berlinde tesis et
mek istediği halde Enver paşa buna iti
raz ediyor ve kendisi ekseriya Rusyada 
bulunduğundan, merkezin Moskovada 
olmasını istiyordu. Bu ihtilaf zahıren 
bir merkez mahalli ihtilafı gibi görü
nüyorsa da hakikatte asıl zıddiyet İtti. 
h t ve Terakkiye riyaset meselesinden 
çıkıyordu. Enver paşa merkezi Mosko-
vaya naklederek orada riyaseti kendi c- General Kômn Dirik'in nutku 
line almak gayesini güdüyordu. Yemekten sonra General Kazım Dirik 

* bir nutuk vermiş, ezcümle demiştir ki: 
Mevhum bir cemiyetin mevhum riya- --: Büyük misafirlerimiz; günlerden-

seti için yapılan bu çekişme ilk nazar- berı Trakyayı dolduran büyük sempati
da insana gülünç görünebılir. Fakat, niz ~ültür abidelerinin yüksek bir kol
Taıat paşa Enver paşaya karşı o tarzda ı leksıyonu sayılan ~diı:nemizi de içine 
hareket etmeğe mecburdu. Bu mecbu- almakla çok sevınmış bulunuyoruz. 
riyet Anadoluda milli harekata karşı Trakyanın ekonomsal ve bayındırlık ha
duyduğu hürmetten ve vatanına karşı yatın~n ana hatlarından kısa ?ir panora
beslediği sonsuz muhabbetten ilerı ge- ma çızmek, u.?utulmı:acak zıyaret ha
liyordu. Ta18t paşa istemiyordu ki İtti- tıralarınızı musaadenızle bu suretle ge
hat ve Terakki namı altında harekef e- nişletmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti 
den yeni bir zümrenin merkezi hem rejiminin hız ve şevkile yaşıyan millet 
Ankaraya yakın olsun ve hem riyaseti ve memleket plfuılaşmış kalkınma harc
Enver paşanın elinde bulunsun! ketinin içindedir. Atatürkün açtığı barış 
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ve milletler arasında sempati devri Türk 
milletinin bariz karakterine sembol olan 
yepyeni bir çığırdır. Bu aralık Amerika yeni bir hal su

reti teklif ediyor: 
- Türkiye, Avrupada dar bir saha. 

ya ve Anadoluda bir kaç vilayete inhi
sar etmek üzere muhafaza edilsin di
yor. Bazı taraflardan İstanbulun Yuna
nistana verilınes.ine dair sesler yükse
liyor. O zaman Istanbulda sözde dahi
liye nazırlığı yapan bir zat da Avrupa 
gazetelerine beyanatta bulunarak: 

Osmanlı imapratorluğunu eskidcnberi Enver paşa Moskovadan gelmişti. 
bir müstemleke telakki eden düşmanlar Talat paşanın evindeki salonda karşı 
onunla sulh akdetmek istemiyorlar, o- karşıya oturuyorlardı. Kendisini çok 
nu taksim etmeğe yelteniyorlardı. koruyan Enver paşa Bcrlin sokakların-

Fakat bir müddet sonra Türkün o da hemen hiç görülmezdi. 

Büyük misafirlerimize hitab ederek 
diyeceğim ki bu kıymetli ziyaretleriniz 
bize çok şeref ve ferahlar getirmiş, unu
tulmaz hatıralar bıra~ır. Şükran 
duygularımı tekrarlarım.. 

- Türkiyenin Avrupa manda!arı al
tına girmeşine muarız olmadığını (!) 
söylüyor. 

zamanki zaafından dolayı mukavemete (Arkası var) 
artık muktedir olarn:yacağmı zanne - -----------, -"' albi • n asalı 

General Dirik'in bu nutkuna ziya -
fette hazır bulunan generallerin en kı
demlisi cevap vermiş, az 7.8.mallda Tür
kiye ve Trakyada yapılan kalkınma ha
reketinin hızlı hızlı yürüdüğünü gör -
düklerini ve hayranlıklannı ifade et -

Romanımız bugün miştir. 
Diplomatların masalarında ve kufü:

lninin arasında Türk vatanının akıbeti 

denler bu zanlarında aldandık!arını ya. 
vaş yavaş anlamağa başladılar. Avrupa 
gazeteleri Anadolucta başlıyan galeya
nın gittikce şiddetini artırdığını ve va
ziyetin endişeyi mf.ıaib olacak bir hale 
geldiğini günden güne daha aşikar bir 
surette itirafa mecbur oluyorlardı. 

10 uncu sayfadadır. Bundan sonra misafirlere Edirne ha. :-----------------1 tırası olarak hazırlatılan broşürler ve 

- Manevra esnasında keşif vazife -
sini yapmak benim için çok enteresan 
ve faydalı oldu. 

Sordum: 
- Tayyareci olmayı siz mi istediniz, 

Atatürk mü ilham etti? 
Türk kadınının cesarette nümunesi 

olan Sabiha Gökçen: 
- Göklerde uçmak hissini duyar -

dım. Fakat bunu Atatürk, bana, il -
ham ve emretti. Ve en büyük ilhamı on 
dan aldım .. tayyarc.'Ci oldum! dedi. 

- Başka vasıta ve sporlardan hazzet
mez misiniz? dedim. 

- Ata binmeyi severim ve iyi bin; 
rim. Şimdi de otomobil kullanmayı ög
reniyorum. cevabını verdi. 

- İlk bindiğiniz vakit hi!; korkma ... 
dınız mı? dedim. Kaşinrını GSttı .. bır 
tebessümle: 

- Aklımdan böyle bir şe,Y geçirıı1.e" 
dim. Bence, en emin vasıta tayyaredırl 
dedi. 

Kendisine, hariç memleketlerde ~ir 
seyaht yapıp yapmıyacğını düşUrıııP 
düşünmediğini sordum. 

- Çok istiyorum .. ve buna hazırltı t .. 
nıyorum! İşe dost ve komşu memlcJce .. 
leri ziyaretten başl:yacağ:m !dedi. 

6 
Sabiha Gökçen ük olarak BükreŞ, 

veya Atinaya gidecektir. Bilahare :Mı 
sıra gitmeyi de jüşünmektedir. ·ıcıe 

Kahraman Sabiha Gökçeni tebrı 
yanından aynldırn. 

Tevfik Necati gor.ol 

Bulgarların 
Manevralardan 
Çıkardıkları netice 

(Bqtarafı l inci sayfada) ıs-
dan bahsettikten sonra son günlerde efd!
met İnönünün ecnebi gazetecilere 11 e1'
ği beyanata temas ederek şöyle deıı> 
tedir: 1Je" 

cTürkiye Başvekilinin verdi~i b~dıt'· 
yanatın hususi bir ebemmiyetı v rdtıtl 
Çünkü bu sözler, askeri manevra~1111" 
mütcvellid hislerin §ahlandığı ve ··tf eıı
rın galeyana geldiği bir sırada so rrıiıtıl 
miştir. Binaenaleyh, bu sözlerin 511 

olmamasına imkan yoktur.> 



Son Poıt~ tefrikus: 'le 

Denitle~in, Ma8'yaveı~ . 

Kaptan Bum · Bum 
Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

İngilizlerin en güzel yük vapurlarından birisile karşılaşmış 
bulunuyorduk. Mavi baca şirketinin Troilus 

Emdene layik bir avdı 
vapuru 

•Fikentscher» ise ne kaptanın planı
nın, ne de benim dalaveremin farkına 
\'armamış olduğundan kendisine sunu
lan viskileri cesaretle midesine indiri
yordu. 

Kamarada bu delikanlının üstüste 
üç kadeh viskiyi yuvarladığını görünce 
oğlanın yakında buluta döneceğini an
ladım ve biraz hava almasını ve :stı • 
rahat etmesini temin için: 

- Bu gece vardiyayı ben alacağım. 
Yalnız siz saat beşe doğru kumanda 
köprüsüne gelirsiniz. Vardiyayı tes -
lim ederim ... 

Saat beşe geldi, 5.05 oldu, 5.1 O oldu, 
nihayet 5 .15 oldu; lakin genç mülazim 
ortada yoktu. Genç muavinimi uyan
dırmak için aşağıya bir nefer gönder
dim ve biraz sonra saçları sırsıklam, 
gözleri mahmur bir genç deniz sübayı Hamşayr kruvazörüne bir aefa daha te sadii.f ettik, he.m de bu seıer refateatinde 
karşımda arzı endam ediyordu. Empress Of Russia isir.ıli muavin kruvazör de vardı 

. Zavallı çocuk Jayıkile ayılabilmek i- Bir kaç gün arka arkaya avsız kaldık - Kumandan, İngilizlerin en güzel 
ç_ın başını suya daldırmak mecburiye- ve bir sabah kumandan kamarasında yük vapurlarından birisile karşılaşmış 
tınde kalmıştı. Ayakta müşkülatla du- ' çalışıyordum. Saat dokuza doğru Fon bulunuyoruz. cMavi Baca» şirketınin 
rtıyor, gözleri balık gözüne benziyor- cMüller» kumanda köprüsünden inerek cTroilus» vapuru ... cEmden» e layık 
du. k · d' b' d w ı ·amaraya gır ı ve: ır av ogrusu .... 
Anlaşılan İngiliz kaptan1nın ikram 

ettiği viskiler zan ve tahminimden faz
la kuvvetli idiler. 

- Lauterbah, dedi, ne oluyoruz? Ta- Vapuru yakaladık ve içinde (9000) 
lıhimiz döndü galiba!... Acaba bugün ton kauçuk ve bin ton Kadar bakır bu-

Sikentscher acınacak halini 
göstermek için olacak: 

de bir ava rastlamıyacak mıyız~ lunduğunu gördük. 
mazur Önümde açık duran haritanın üzerin- Vapurun güvertesine ayak bastığım 

de bir noktaya parmağımı bastım ve: zaman vapurun süvarisini ve mürette-

. - Kumandan, dedi, İngiliz kaptanı 
lle bir kaç kadeh viski içtim, sonra uyu
:uşum ve alt tarafını bilmiyorum. Sa-
ın bu İngiliz kaptanı viskiye uyku ila

cı karıştırmış olmasın ... 

Zavallı delikanlı! Çin sularında emek 
~r bir denizci tarafından ikram edilen 

ngapur Viskisini yuvarlamak ve haz
~et~ek için insanın sağlam yapılı bir 
·a.enı~ kurdu olması lazım geldiğini ha
~ ~~lıyamamıştı ve kabahati kendisine 
egıI içkiye buluyordu. 

d O ~ün •Klan Grand• ın hamulesin
en bır kısmı ile mürettebatını •Marko

nıa · nıa. ya naklettik ve vapuru batırdık 
Ve biraz sonra da acaib öir tekne ile kar
~!.laş_tık. Meğer bu cTasmania-. ya giden 
ır Ingiliz tarak gemisi imiş. 

k Bu tuhaf tekne görüldüğü zaman ben 
umanda köprüsünde Fon Müllerle ko

nuşuyordum. İlk önce onu bir muhrib 
Zannettim lfıkin büyük dürbinle bakın
ca bunun tarak gemisi olduğunu hay
retıe görd" um. 

. liava sertce ve hatırı sayılır bir de
~ız ":_ardı. Filikamla tarak gemis!ne yak 
~ştıgun zaman bunu n güvertesi ıslak 
~ duğundan filikadan atlarken ayağım 
aydı ve düştüm. 

1 Bilirsiniz ki şişkolar düşerlerse mut. 
~.ka adam akıllı düşerler. Benim de dü-

tŞUnce topuklarıma varıncava kadar her 
a f w 

ra ım zangırdadı ve sarsıldı. 

b Tarak gemisinin kaptanı ve mi.irette
~tı bizi tıpkı bir dost karşılar gibi kar

şı adılar. Saatte ancak altı mil yol ya-
!:kn ve mütemadiyen yalpa eden bu 

. nede günlerce sürüklenmek herifle-
rın canına tak etmiş olsa gerekti. 

Kaptan, teknesinde hamuiesinin rneb 
zuı old -
1 ugunu ve her ne istersek bulabi-
'<:eğimizi söyledikten sonra: 

-.
1
- •Emden• kruvazöründensiniz de

gı mi' M"k ı s· · Old w • u emme . ızınle karşılaşmış 
sÖ u.gumuz için teessür duyduğumu 
Ylıyecek değilim. Bu yüzen tabutu 

~~~ ve idare etmek hiç de hoş bir şey 
r e~ıl .do~rusu ... Sonra İngilterede üc
~ e_runızi peşin almış oldugumuzdan 
ragın batırılması bize vızge1ir!. .. 

te Bu cenabet tekneden kurtulmak is
k llıesinde İngiliz kaptanı yerden göğe 
d~~ar haklı idi. Biz kendis=ne rastgel-
ıgımiz zaman tamam dört aydanbcri 

Yolda b b' . . ulunuyormuş. Toplanmızdan 
d~~sının iki mermisile tarak denizin 

ı ıni boyladı. 
t 'Ve hala hugün •Tasmania» ya İn!:!il
~~den gönderilmiş başka bir tarak ge-

d s: bulunup bulunmadığını mera!{ c
erıın. 

- Kumandan, dedim, kırk mil kadar batını çıkınları elde gemiyi terketmeğe 
daha yukarıya yükselelim ve (Silan hazır bir vaziyette buldum ve şaşırıp 
- Bombay) deniz geçidi üzerinde bulun- kaldım. Gemide bulunan bir kaç yolcu 

ise gözlerinin ön ünde cereyan eden bu 
mıya gayret edelim. 

- Muvafık! .. . 
İki saat sonra vardiyada bulunan ta

ıassud neferleri ufukta bir duman gö
ründüğünü haber verdiler. Hemen bu 
dumanın üzerine saldırdık. Fon cMül
ler• bana bu vapur hakkında ne dü
şündüğümü sordu. 

Cevab verdim: 

sahneye hayretle bakıyorlar, bunu bir 
şaka telakki ediyorlardı. 

Vapurun süvarisi başile tayfasını i
şaret ederek: 

- Bunlardan çoğu, dedi, bir ay ka
dar evvel batırmış olduğunuz •Ribera• 
vapurunun mürettebatından imişler. 

Kruvazörü görür görmez birbirlerine: 
(Arkan tJar) 

~::::.::~~::::~~~~~~~~:~~=========~ 

lstanbul Üniversitesi Artt,rma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu ilanları 

----'--------------------------------------------------~ işin özü Keşif bedeli Muvakkat teminat İhalesi 
Lıra Lira 

Haseki hastanesinde tedavi 7485 
paviyonu jnşaatı 124687 92 
Gureba hastanesinde nısa-

iye pavyonu ~amhatı ve 6005 
operasyon kısmı in~st ~5092 57 

l - Bu işe ait ~artnameler ve evrak şunlardır: 
A ) Eksiltme şaı"!.name'ii. 
B ) Mukavele projesı. 
C ) Bayındırlık işierı genel şaı tnamcsi. 
D ) Hususi şartname. 
E ) Keşif cedveli, sılsilei fiyat ccdvcll, metraj cedvcli. 
F ) Proje. 

2.~.937 perşembe günü 
saat 15 tlc 

2.9 93'7 per~embe günü 
saat 16 d.ı. 

İsteyenler bu şartnamelerden '!cdavi Kliniği projesini 7 lira , Kadın vr Doğum 
projelerini ise beş lir-.ı bedel ile Univers:te Rektörlüğünden aiabilirlcr. 

2 - Yukarıda yaz•h iki 'iş ayrı ayrı kapalı zarfla Üniv~rsit~ Rektörhiğündl' 
ihale edilecektir. 

3 - Eksiltmeye g1r1;b:lmek :ç:n mu\'~kkat teminattan bô.şl;a Bayındırlık Ba
kanlığından alınını~ 1937 senesine a•t müteahhitlik vesikasile beraber bir Jefa 
da 100 bin liralık bin:ı inpatı taahhüdünü iyi surette ikmal ettiğine. dair v~sika 
verecektir. 

4 - Teklif mektup!arı ihale saatinden blr saat evveline kadar Üniversite 
Rektörlüğüne makbuz mukabihnde ver:lmiş olmalıdır . 

5 - Posta ile gönderilecek mektupl.ırın nihayet ihale saatine kadar gelmiş 
olması ve dış zarflannın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Pos-
tada olacak gecikme!er kabul ed!lmez. (5080) 

l~tanbul Limanı Sahil sıhhiye merkezi Satınalma 
Komisyonundan: 

Deniz nakil vasıt3ları için 75 knlem eşya kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
ı. - Tahmin bedeli 5356 liradır. 
2. - Adı geçen malzeme için şartnameler merkezimiz levazımından parasız 

alınır. _ 

3. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 31 Ağustos salı günü saat on beşte Gala
tada Kara Mustafa paş:ı sokağında mezkur merkez satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat parası (401) lira (70) kuruştur. 
5. - Eksillmeğe girecek olanlaı· kapalı zarf usulü ile teklif mektuplnrmı saat 

on dörde kadar komisyona mühürlü o1arak vermeleri şarttır. Aksı takdirde ek
siltmeye giremezler. 

6. - Eksiltmeye gireceklerin 1937 senesi ticaret odası vesikalarını teminat 
1nakbuzu ile birlikte vermeleri lazımdır. (5142) 

Hikô.geleri 

Bir av hatırası 
Yazan: N. M. 

Tüf eklere sarılarak bu ürkmüş kuşlara ni§an almağa bCI§ladık 

İstanbulda böyle bir kış görülmüş değil-ı vel, hatırlayor musunuz? Kış birdenbire 
di. Dondan taşlar çatlıyordu. Üç arka - bastırmıştı. Ben de derhal hazırlığımı gö
daş tenha bir gazinonun masasında pi- rerek Çekmece köyünün ilerisinde kil
nekliyorduk. Günün gazeteleri okunmuş, çük bir çiftlikte oturan akrabam Ferha· 
önümüzdeki çay fincanları soğuyalı saat- dın yanına koştum. Bekar yaşayan güçlü 
ler geçmişti. Aramızdaki meşhur avcı Ce- kuvvetli akrabam benim gibi müthiş bi.! 
vat dişardaki kar fırtınasına bakarak avcı idi. Trenden inince onun istasyona 
başını sallıyor ve kimbilir neler düşünü- gönderdiği bir araba beni çiftliğe ulaş. 
yordu ... Geniş bir esnemeden sonra: tırdı. Korkunç kış günü! daha güneş bat• 

- Tam av havası değil mi? -dedim- madan barometre sıfırdan aşağı dokuzu 
Cevat garip bir gülümseyişle cevap ver- gösteriyordu. Ferhat beni görünce so • 
di: ğukkanlı meşrebine rağmen boynuma 

- Öyle .. tam havası .. fakat benı sar- atıldı. Gece saat üçte bataklığın nihaye· 
mıyor .. artık avcılık beni çekmiyor!. tindeki gölde fevkalade bir av tertip et-

- Tuhaf! Sen ki müthiş bir ihtirasla tiğini söyledi. 
ava düşkün bir insandın! Şimdi avcılığa Sıcak bir yemek odasında av hikaye
karşı takındığın bu kayıtsizlik neden leri anlatarak karnımızı doyurduktan 
ileri geliyor? Yoksa büyük bir tehl:ke sonra yatak odalarına çekilerek derhal 
mi gözünü yıldırdı. ? derin bir uykuya daldık. 

Cevat izzeti nefsine dokunulmuş gibi Saat üçte beni kaldırdılar. Aşağı inin-
omuzlarını silkerek: ce Ferhadı bir ayı postuna bürünerex 

- Yok canım! -dedi- avcılıkta tehlike hazırlanmış buldum. Bana da kaim de. 
olmasa zaten onun ne zevki, ne ihl irası riden bir palto giydirdiler. İkişer fincan 
kalır ki?! Tahmin ettiğin gibi değil. sıcak kahvenin ü zerine bir kaç kadeh 
İçimde yavaşça kıpırdayan tecessüs konyak Yl.4Varlayarak yola çıktık. Yanı

uyuşukluğumu geçirmişti. Hem bu kas- mızda çifliğin bekçisi Osman ağa ile 
vetli saatleri nasıl geçirmeli? Cevat bi- Coşkunla Kuzgun isimlerinde iki enfes 
ze pekala heyecanlı bir av hikayesi an- tazı köpek vardı. Kalın yün çurap!arla 
latabilirqi. sarılı ayaklarımız kayarak bataklığın ke· 

- O halde anlatsana bize . .. Niçin av- narına geldik. Bataklık baştanbaşa don
cıhk artık seni çekmiyor? Hem seni t3tlı muştu, üzerindeki sazlar ve kamışlar kı· 
tatlı dinler hem de vakit gf'çiririz. pırdamıyorlardı. Bütün yeryüzü derin 

Cevat mütereddit bakışlarla yüzümüze ve sonsuz bir ölü sükutuna dalgındı, 
baktıktan sonra: sanki dünyanın kalbi .durmuştu. Gökten 

- Öyle derin bir tecessüs ve ümitle üzerimize abanan soğuk bizi altında bo
yüzüme bakmayınız.. Afrika ormanla - ğacak gibi katı ve bunaltıcı idi. 
rında boğa yılanlarile, aslanlarla geçir- Kalın postlarımızın altında nefes a1a
diğim maceralara hazırlanmayınız.. size rnıyorduk, etrafta canlı bir kıpırdanış da 
anlatacağım hikaye tüyler ürpertici bir yoktu. Kimbilir kurtlar ve kuşlar ~angi 
sergüzeşt değildir. Belki bunu dinledik- kovuklarda sinmişlerdi. 
ten sonra nazarlarınızda yufka yürekli Bir müddet bekledik, ay solgun, buru· 
bir genç kız gibi kalacağım .. ne derseniz şuk ve titrek yüzile ihtiyar bir filozof 
deyiniz.. işte söyliyeceğim hatıra, bPni; gibi, sazların altında simsiyah esrarlı bir 
benim gibi, yaralı bir kaplanın yüreğine derinlikle donmuş, geniş bataklığa bakı· 
kılı kıpırdamadan biçağını saldırmış ce- yordu. Bataklıklar!? .. Bilmem ki siz de 
sur ve tok yürekli bir avcıyı bu ihtira - bataklıklardan benim gibi ürker ve kuş
sından uzaklaştırdı!.. kulanır mısınız? Onların koyu derinlik· 

Her insan, iptidai insiyaklarıle; yani leri ne meçhul ve esrarengizdir. Hışıl • 
kendi şahsi, kendi menfaati, nihayet zev- dayan sazların altında uyuyan bu karan. 
ki için kan dökücü vahşetile doğar. Ben lık koyu suarl! ... Dünyada ilk hayat bir 
de tabii öyle doğdum ... Medeniyetin üs- avuç kara balçıktan fışkırmış bir muam• 
tün körü süsleyip örttüğü sahte his, te - ma değil midir? 
fckkür ve hak gibi zinetlerin altında ç1- Soğuk keskin bir testere gibi yüzümü· 
nl çıplak ~arı uğramağa her zaman zü ve boğazımızdan içeri girerek ciğer· 
hazır olan hakiki benliğimiz emin olunuz !erimizi donduruyordu. Tok bir sesli? ök
ki korkunç bir vahşidir. sürmeğe başlamıştım. Ferhat derhal Os-

Kanlı bir av .. kanlarla mülemma bir man ağaya ateş yakmasını emretti. On 
hayvan cesedi.. nihayet ellerimizi bula- dakika sonra dev gibi çütlik bekçisi ko
yan kıpkızıl kan lekeleri... Bizi iptidai pardığı kamışlardan koca bir yığın yapa• 
benliğimize ulaştıran bu rnü!teris ihti- rak ateşledi. Oh! Işık ve hararet!. Hare
rasa avcılık diyor, bu işi de medeniyet ketsiz kalan vücutlarımız derhal canlan· 
kitabına uyduruyoruz... rnıştı. Çoşkunla Kuzgun da ölüm tehli· 
Dayanamadım müstehzi bir gülüşle kesinden kurtulduğumuzu hissetmişler, 

sözünü kestim: gölgeleri donmuş bataklığın siyah nyna• 
- Sen tevekkeli avcılıktan va?.geçm~- sında uzanıp kısalarak ateşin etrafında 

mişsin! Sen bir filozof olmuşsun ayol!.. garip bir sevinçle dolaşıyorlardı. Alev 
Gözlerini derin bir teessür koyulaştı- sütunu; mütekasif havanın içinde bir 

rarak: cehennem kulesi gibi yükselmiş sarı bi& 
- Ne hakkımız var? -dedi-Hatta bir şafakla ağaran soğuk güne meydan oku· 

karıncayı, bir pireyi bile öldürmeğc ne yordu. Hepimiz hayata avdet etmenin 
hakkımız var? -daldı tekrar başını kaldı- zevkini tatmıştık. Birdenbire ateş kuru 
rarak- ne ise .-diye devam etti- felsefeyi bir ağaca sirayet etti. çatır çatır tutuşan 
bırakalım da hikayeye gelelim: Bundan ağaçtan bir telaş ve çığlıklı kanat darbe
üç sene evveline gelinceye kadar ben de leri etrafı bürüdü. Yersiz kalan bir sürü 
şuursuz bir avcı idim. Tüfeğimin önüne kuş soğuk havaya şaşkın şaşkın dağılmış
tesadüf eden bu kabahatsız mahllıklara tı. Bir melce araştırıyorlardı. Biraz ev
aman vermiyecek kadar iptidai benliği- vel ölüm korkusuna sinen bizler tehlike· 
me ve onun yılmaz iradesine sahiptim. den kurtulmuş öldürücü vahşetimize ka
Her sene ava çıkar yüzler ve yüzlerce vuşmuştuk. Artık istrdiğimiz kadar öl-
hayvan vururdum ... Bundan üç sene ev- (Devamı 11 inci say.fada) 



10 Sayfa SON POSTA Ağuı>tos 22 

---" Son Posta • nın edebi tefrikası : 9 

ı soN POSTA !' 
nın 

TARiHi 
TEFRIKASI 

- 79-

Ziloğl ai~ 
·· Rüstem. 

Ankaranın her köşesini gezdik. Yeni nınız mı sıkılıyor? 

Yazan: SELAMI iZZET, Yazan: 
ı M. Ru im Ôzgn_ 

ve eski Ankarayı biliyorum arhk. Nü- Ben gülümsedim: 
mune çiftliğinden, Çubuk barajına, Ye- - Ablamdan ayrı kalmak istemem ... 
nimahalleden Ankara kalesine kadar O güldü: 
her tarafı gördük .. güzel şehir, cana ya- - Bunu istemiyen yalnız siz değil-
kın şehir, Türkün kurtuluş destanını siniz .. . 

Zal sarp bir 
dişi 

kayanın 
kartalın 

bağrında saklıyan, Türkün azmini, ira- Cevab vermedim, Bay l!""aik cleva:n İranın kadim tarihine göre Pişdatl-
desini her taşında ve her ağacında be- etti: yan sülalesinin beşinci hükümdarı o-
lirten şehir... - Arkadaşlarım da ondan ayrılamı. lan cFeridun•, cÇemşid• in torunu-

Ablam tamamile benim duyguma iş- yarlar. Ablanız ortalığı allak bullak et- dur. Dahhaki Tazı İranı istial ile Cem-
tirak etmiyor: ti. Filvaki güıel kız, insan görünce yü- şidi öldürdüğü zaman Feridun dağlara 

- Güzel dıyor, güzel ama ağaca olan reği ağzına geliyor. Bu heyecandan an- kaçırılmış.. orada çobanlar arasında 
sevgiyi ben anlıyamıyorum. Küçük a- cak ben kurtuldum. İsabet de oldu, çün- büyümüş.. demirci Gave'nin fotasını 
ğacın ifadesi yok, büyük ağaç ise insa- kü ben çok kıskanoun, Mazlumun ye- bayrak yaparak halkı kıyam ettir~esi 
nı eziyor, ruha kasvet veriyor. Denizin rinde olsaydım çıldırırdım... ve Dahhaki perişan etmesi üzerine Iran 
yerini hiç bir şey tutamaz... - Mazlum size bir şey mi söyledi? tahtına geçirilmiştir. 
Eğer atı, Mazlum ve Mazlumun arka- - Hayır, ama söylemesine hacet var Feridun, İrandan başka Türk ve A-

daşları olmasa ablam Ankarada yirmi mı? .. Bayan Gönülün etrafında perva- rab memleketlerini zaptetmiş ve büyük 
dört saatten fazla kalmaz. ne gibi döneniyor ... Veysi ile Aliye de bir imparatorluk kurmuştur. İhtıyarlı-

Her gün gezmeğe çıkışımızda Veysi kızıyorum, Mazluma karşı dürüst ha- ğında memleketini üçe ayırmı~ .. üç oğ
Gönülün yanından ayrılmıyor. Süvari- rekct etmiyorlar. Bereket versin terbi- lundan «Tur» a şark yani Türkıst:ın 
lere iki arkadaş daha karıştı: Bay Fa- yeli ve namuslu çocuklardır; fazla ileri taraflarını .. cSellüm• e garb yani Arab 
ikle bay Ali. Bu iki genci kimin davet git.meleri için ablanızdan fazla yüz bul- kısmını .. en küçük oğlu cİreç-> ede orta 
ettiğini bilmiyorum, ya ablam çağırdı, malan Iazımdır. Ama ablanızın birin- kısmı yani İranı vermiştir. 
ya Mazlum. Ama hangisi acaba? .. Bunu den birini sevip yüz vermesi iyi olmaz; cTur:t ile cSellüm• küçük kardeşleri 
uzun düşünmeğe lüzum görmüyorum, Mazlumu bedbaht eder. cİreç• in merkezde kalmasını kıskan-

• 

tepesinde yuva yapmış olan 
kanadı altında uyuyordu 

bir 

şimdilik bu iki genç annem, teyzem ve Öyle şaşırdım ki bir şey söyliyeme- mışlar .. ikisi birleşerek İreçi öldürmüş-
benimle meşgul oluyorlar; bilhassa Bay dim, Söyliyecek şey bulamadım. Benir.-ı lerdir. Feridun, bu iki oğluna beddüa Zabuıistan derebeyi Nerimon öldüğü zaman yerine oğlu Sam geçti 
Faik benden ayrılmamak için bahane- sustuğumu gören Faik daha serbest an- etmiş .. İreçin oğlu Menuçehri kendisine ni neşr için Turanda bir çok muharebe- Eski Yunan müverrihleri ve elyevm 
ler icad ediyor. Bin bir dereden su ge- la.ttı: veliahd yapmıştır. İreçin oğlu da bü. ler etmiştir. Babası, bazı müfteri ve Avrupalılar İsfendiyarı birinci Daryüs 
tiriyor ve hoşlandığım bir bahsi yaka- - Ablanızın halinden, Mazluma kat'i yük babasının intikamını almak içi!l müzevirlerin telkinatı ile oğlunun tah- diye yad ediyorlar. Ancak Yunan mü
layınca uzun uzun konuşuyor. Sarışın, söz vermediği anlaşılıyor ... Her halde amcaları Tur ile Sellümü katletmiııtir. tında gözü olduğuna inanmış .. muvaf- verrihleri bunu bizzat İran hükümdarı 
çok zayıf, yüzü biraz çilli ve gözlüklü aldanmıyorum değil mn Bu hitabeye göre İreç, Aryımi kavim- fakiyetlerini çekememiş.. İsfendiyarı gösterdiklerinden başka BabiHstaru ye. 
bir genç. Yüzü hiç hoşuma gitmiyor. Kekeledim: Jerin .. Tur, Turanilerin .. Sellüm, Sami bir kaleye hapsetmiştir. niden zabt ve teskin .. İskitya yani Tu-

Bay Aliye gelince, uzun boylu, es- - Ablamın hissiyatını bilmem; hem 1kavimlerin ceddidir. Feridun da, üç oğ- O sırada Turan hükümdarı Ercaseb ran ve Rusya taraflarını .. Trakyayı 
mer, bol kahkahalı, neş'eli güzel bir er- bu bana aid bir şey de değil. lu ile Sam, Yafes ve Ham namındaki 0 - İrana asker sevkederek İranı istila et- zaptetmiş olduğunu .. İranın hükmü al· 
k ek. Ablamın yanında Veysiye rakib o- Arkadaşım gülümsedi: ğullarile Hazreti Nuhu hatırlatmakta-

1 
miş.. Keştasebin iki kızını esir etmiş- tmda bulunan Cezayir Bahrisefid aha-

luyor. Gönül de hayatında bu kadar - Verdiğiniz derse teşekkilr ederim. dır. • . . .. . tir. Bunun üzerine İsfendiyar hapisten lisini isyana teşvik ettikleri için milad-
eğlenmemiştir sanırım! Ancak bu suali sırf tecessüs veya dedi- İranlıların kadım tarıhıne gore, Pış- çıkarılmış .. külliyetli askerle Turan ü- dan 550 sene evvel Yunanlılara harb 

Bir an olsun Mazlumun kalbinden kodu maksadile sanmayınız, ben Maz- dadyan sülalesinin arasın~ ~~ren .~~:as- zerine yürüyerek kız kardeşlerini kur- ilan ederek külliyetli asker göndermiş 
geçenleri düşünmüyor, kaşlarının ça- lumu_ ço~ seve~im. O hayatta mes'u~ yab, kadim Turanı~ en bu~uk ~ukum- tarmış ise de, Keştaseb, pek korktuğu ise de ordunun cMarunyüs• ün kuman
t ıldığına aldırış etmiyor, <;Omurttuğu- olmaga layık bır çocuktur; bunun aksı darlarından ve Fendunun uç oşlun~an oğlu ile Zal oğlu Rüstemden birinden dası altında bulunan Yunan donanma. 
nu görmemezlikten geliyor. Arkadaşla- beni çok müteessir eder. «Tur» un torunu ve ·~enk:t ın oglu- kurtulmak fikri ile İsfendiyarı Zerdüşt sı tarafından Atos yani Aynoroz açık· 
rı yanında olduğu zaman Mazlumu u- Bu sözü hoşuma gitti, yüzüm güldü. dur. . mezhebini kabul etmiyen Rüstemi ya- 1arında perişan edildiğini.. Yunanista· 
nutuyor... Fakat muhavereyi bu vadide uzatmak Feridunun torunu .'.M~nuçch~> Iran,m kalayıp getirmek vazifesine ınemur et- na giren kuvvetlerin de Maraton boğaz 

Mazlumun ıztırabını ben anlıyorum. istemedim, sözü değiştirdim. Ama o dö- garb ve şimalinde hukumet su:cn Ef- miş .. İsfendiyarla Rüstem arasında vu- farında Miltiyad tarafından mağlub e· 
O, bizim Anknradaki ikametimizi bütüıı nüp dolaşıp aynı mevzun geliyor: rasyabın üzerine ~sker scvkctmış .. onu kua gelen muharebelerde Rüstem ça- dildiğini .. bu suretle iki yüz bin İran 
bütün başka türlü tasavvur etmişti. - Büyüye inanır mısınız? mağllıb etmiş. ve Iranla Turan ~rasında tal ok ile İsfendiyarın iki gözünü köre- askerinin telef olduğunu söylüyorlar. 

Sofrada biraz kendini topluyor, Gö- - Kat'iyen . Ceyhun ~ehrı hudud ~~ak uzere 0 - derek öldürmüştür. Bunun üzerine Keş Yunan müverrihlerinin rivayetine 
nülün yanında oturuyor ve yavaş ses- - Ben de inanmam, ama ablanızı nunla musaleha akdetmıştır ve bu su- taseb Rüstemin babası Zali zindana at- göre Daryüs yani İsfendiyar bu mağlfı-
le konuşuyor. Birinin gönlünden ge- gördükten sonra inandım. Güzellik bır retle babası cFiruz» u öldüren Efras- mış .. Zal zindanda ölmüştür. biyetten sonra Mısıra asker sevkctmek 
çenleri, öteki duymıyacak ve o gönlün-

1 
nevi büyü ... İşte bakınız, Mazlum ııa- J abta~ intikam almıştır.. • :r· Keştaseb, İsfendiyar ölünce, İsfendi- üzere iken miladdan evvel 549 tarihin· 

den geçenleri ötekine duyuramıyacak sıl büyülenmiş!.. Efrasyab.: Men~çehrın o~lu N.uze: yarın oğlu Ardişir Behmen Dirazdesti de vefat etmiştir. 
olduktan sonra konuşmanın ne zevki - Ne olur, a:rtık ondan bahselmiye- zamanında Iran~ hucum etnuş .. N~zcrı tahta iclas etmiştir. (ATkası var) 
clın? lim... k~il ve bütün Iranı ~tila eylem~ ve~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Ablamın yegane alakadar olduğu şey, - Hakkınız var Bayan Sevim, insan sekiz on ·sene İranlılara zu!metmiş ve 

atlı spor klübünün tenezzühleri. sizin yanınızda başkasından bahsetme- İranı harab eylemiştir. 
- Acaba onlarla beraber gezmeğe melidir. Siz de bambaşka bir güzelsı- İranlılar .. Karn, Kişvad ve Zal ismin-

gidebilir miyim}. Ne dersin Mazlum, niz ... Güzelliğinize Iakayd olmadığımı deki kahramanlarının reislikleri ve teş-
ata binişim düzeldi mi?. söyleyebilir miyim? vıkleri ile Efrasyab idaresine karşı kı-

Her sözü buna dair: Kıyafetim güzel Biraz irkildim: yam etmişler .. Efrasyabı İrandan çıka-
mi? Atım biraz fazla kiralık beygire - İçinizde kalsa daha iyi olur, de- rarak İran şehzadelerinden Zap ile Kcr 
benzemiyor mu? .. Veysi ile Ali, atlı spor dim. şasebi müştereken İran tahtına geçir-
k lübünün tenezzüh üne gelmesi için çok - Neden? ... Hata ettimse affımı di- mişlerdir. 
ısrar etmişler, ama son sözü Mazlum lerim. Pişdadyan sülalesi, Zap ve Kerşascp 
söylemeli imiş... Saçlarımın köküne kadar kızardım, ile nihayetlenmiş .. ikinci süHile Kiyan-

Mazlum cesur ve mütevekkil her su- fakat bozmadım: yan sülalesi hüklımet sürınıye başla-
ale cevab veriyor. Gönülün aydınlık - Tanışalı o kadar az zaman oldu ki, mıştır. . 
gözlerine, gözler kamaştıran yüzüne hakkımda bundan fazla bir şey söyle- Zap ile Kerşasep öldükten sonra Iran 
bakınca deruni duygularını, ıztırab ını 1 yemezsiniz. Bunu da söylediniz, kafL hükümdarsız kalınca Zal, Feridunun 
unutuyor, ablamla narin ellerinin amir Bunu sö'ylediniz diye size darı1madım, torunu olup Elbürz dağında ibadetle 
hareketlerine. kırmızı dudakların kı- ama devam ederseniz sizden uzaklaş- meşgul olan «Keykubad• namında bir 
mıldanışlarına inkıynd ediyor. mağa mecbur olurum! şehzade bulunduğunu hatırlamış .. oğlu 

Aşkına ram olup iç hülyalarını güdü- Bay Faik biraz düşünür gibi olduk- Rüstemi göndererek onu getirtmiş ve 
yor. tan sonra mırıldandı: İran tahtına geçirmiştir. Bu hükümdar, 

Bir gece bir yıldız uçtuğunu görünce - Belki de haklısınız... Manasızlık kırk sene hükumet sürmüş .. adilane i-
uzun uzun gökyüzüne baktı. İnsanın, yaptım. Issız bir yerde yalnız kalma- daresile bütün halkı memnun etmiştir. 
yıldız uçarken gönlünden geçirdiğı. şey mızdan istifade ederek bu yolda söz aç- Bu hükümdar, Ceyhun vadisınde Türk
olurmuş derler... O anda Mazlumun tım sanacaksınız. Sizi temin ederim ki, !erle bir çok muharebeler etmL~tir. Em
gönlünden ne geçirdiğini anladım. Mu- aklımda böyle bir şey yoktu. Gayri ih- ri altında Rüstem ile Kişvad ve Nihrap 
hakkak: Gönül beni sevsin! dedi. tiyari söyledim. (Arkası var) büyük kahramanlıklar gôstermişlerdir. 

Hayatta mes'ud olması için Gönül ta- (" Bazı müverrihler, bunun, eski Yunanlı-
rafından sevilmesi şart... !arın cDiyoks• dedikleri, miladdon 700 * Nöbetçi sene evvel Hemedanı bina eden Midya 

Belediye parkında çay içtik. Veysi, Eczaneler hükümdarı olduğunu rivayet etmişler-
civardnki küçük bir köye kadar bir ge- ... Bu g-ece nöbetçi olan eczaneler şunlar- dir. 
zinti teklif etti. Bay Ali yoktu. Beşimiz dır : Keykubadtan sonra, İran tahtına 
yürüdük. Hava çok sıcaktı ama, Gönül i.stanbul cihetindekiler: cKeykavs• geçmiş.. bunun zamanında 
gene hepimizi arkada bıraktı. Ancak Aksarayda: (Ziya Nuri>, Alemdarda: Midya hükümdarı Efrasyab İrana teca-

< Eşref Neş'et ), Beyazıtte: ( Haydar ) A ·1 R" t i 
Mazlumla Veysi onun peşine takıldılar. vüz ettig" i ir-in Zal og u us em rnn as-Samatyada: ( Eromos l, Eınlnönünde: r 
Ben gene Faikla beraber kaldım. (Beşir Kemal), Eyüpte: <Arif B~lr), Fc- keri ile beraber Turanın yani Midyanm 

Kum gibi ince, sert bir toprak yolda nerde: <Emllyadil, Şehremininde· <Na - üzerine yürümüş .. Efrasyabı Ceyhunun 
yürüyoruz. iskarpinlerime toprak do- zım>. Şehzadebaşında: <İ. Hcıkkı>, Ka- garb tarafına kadar takib etmiştir. 

ragümrüktc: C Kemnl >. Küçiıkpazarda: K kA K k b d toruntıdur Iuvor. Bir aralık durdum, iskarpiııimi ey avs, ey u a m · 
J CHulClstl, Bakırköyünde: <HılfUJ. • ı· .. 

Çıkarıp boşalttım. Faik beni bekledi. "'I ih ı · d k"J Şehnameye göre kısa düşimce ı ve mu-Beyor. u c e ın e ı er: -· ... ... 
On adım yürüdüm, sanki iskarpinlerim İstiktal caddesinde: <Kanzuk), Daire- tehevvir bir hükümdardır. 
toprak doldu, gene durdum. Faik gene de: (Güneş), Topçularda: <Sporldls>, * 
h ki d. B t kl ı · k Taksimde: <Nlzamettin), Tarlcıbaşında : İranın romanımızı alôkadar eden es-

e e ı. u opra 1 yo u geçınccye a- <Nihat>, Şişlide (Halk), Beşıktacta: <Na- ' · 
d k ·a k ld k " ki tarihinden bir şahsiyet te clsfendi-ar ço gen e a ı · n Halit), Sanycrde: (Nuri). 
~ - Koşalım, dedim, bizi merak ede- Anadolu ve Adalar cihetindekHer: ...... yar• dır. İsfendiyar, İranın Kiyanyan 
cekler... Üsküdıı.tda: <İmrahor), Kadıköylinde: sülalesinden cKeştaseb» in oğludur. İ-

- Nasıl olsa geleceğimizi biliyorlar; (Moda), <Merkez), Büyükndada: {Şlnasl ranhların nakliyatına göre, İsfendiyar 
yoksa benimle yalnız ko~uşmaktan ca- Rızal. Heybelladada: <Halk). İran tahtına geçmemiş .. Zerdüşt dini-

1 ~ stanbul Belediye~i lıinl .ırı 

Senelik muhammen 
kirası 

Yeni halde 45 N.lı yazıhane (üç sene) 240 
> > 61 > Lokanta (iki s~ne) 480 

1 
tık teminatı 

54 
72 

Yukarda yazılı yazıhane ve lokanta ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık ar
tırmaya konulmuş ise de belli ihale gün ünde giren bulunmadığından artırın:ı 

23/8/937 pazartesi gününe uzatılmıştır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır-
lar. (B.) (5497) 

~ 

Bşiktaş Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Beşiktaşda eski Yenimahalle, yeni Cihannüma mahallesinin Akdoğan ve Yıl

clız sokakları arasındaki Beyazid Veli vakfı arazisi üzerine kurulmuş metn.ık 
Abbas ağa mezarlığının (1580) sayılı kanunun 160 cı maddesine tevfikan Bele· 
diye adına tescili istenilmektedir. Bu m czarlı:ğın tapuda kaydı olmadığından 
tasarrufunun tesbit ve tahkiki için 23/8 /937 pazartesi günü saat 10 da yerine 
memur gönderileceğinden bu mezarlıkta tasarruf iddiasında bulunanların bu 
müddet içinde Sultanahmet'de Beşiktaş Tapu sicil Muhafızlığına veyahut keşif 
günü yerinde bulunacak memura vesaikile birlikte müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. (B.) (5485) - ----------- --·--- ._._... 

1
--·----a 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I. - Çanakkalede inşa edilecek Karsbarut deposile bekçi kulübesinin ınşası 

ve etrafının tel örgülerle çevrilmesı işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
II. - Keşif bedeli (5697.25) lira, mu·ıakkat teminat (428) liradır. 
III. - Şartname, keşifname, proje vesair eksiltme evrakı (28) kuruş muka· 

bilinde 1stanbulda İnhisarlar İnşaa~ şubesinden ve Çanakkale İnhisarlar Müsta· 
kil Müdürlüğünden alınabilir. 

IV. _ Eksiltme (25/VIII/937) tarihin~ rastlıyan çarşamba günü saat 14 de 
Kabataşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya· 
pılacaktır. . __ 

v. - İsteklilerin eksiltme gün Ye saatinde % 7,5 güvenme paralarıle sozu ge-
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. (4999) 

~ . 
Cibalide Tütün ve Kutu Fabrikalarımızda l/VII/937 tarihinden itibaren bı~ 

sene zarfında çıkacağı tahınir. olunan 350 ton kağıt ve karton kırpıntıları 25, 
VIII/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlık içın df: tayın ~ıu: 
nan gün ve saatte % 15 teminat parasiyle birlikte Knbataşta Levazım ve )ı{uba 
yaat Şubesindeki Satış komisyonuna müracaatları. c5110• 
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Kara sularımıza sokulan 1 RAD V O 1 

denizaltı gemisinin 
faaliyetine set çekilecek 

(Baı tarafı 1 inci sa7ıifede) edilip edilmiyeceği düşünülmek lazım 
l'akat, sonradan gelen haberler hadl- gelecektir. 

lenin kara sulanmızın içinde cereyan Şu dakikada henüz sarih bir vaziyet 
~trniş ~olduğunu tesbite kifayet etmiş bu· yoktur. Boğazların askeri. siyasi ve hu
dllndugundan bu ciheti dünkü ııüshamıı:- kuki tarihinde emsali olmıyaıı bu ha -
a teyid ettik. dise hakkında kat'i bir hüküm vere -
İşin asıl mühim tarafı böyle bir de- bilmek için bir kaç gün daha geçmesi 

~iıaıtının Marmara denizinde de görü- icap ediyor. Hükfunetimiz şimdilik ha
up görülmedıği meselesindedir. Bir r:- disclcri tetkik ve tesbit ile meşguldür. 
~ay~ıe göre Hamidiye mekteb gemisi bu Bu nokta sarahat kesbettikten sonra, 
enızaltını görmüş, durmasını istem;ş gerek memleketin emniyeti ve gerek 

~e fakat, öteki hemen denize d:ılıp kay- Boğazların enternasyonal hukuk wızi
olrnuştur. Biz bu rivayeti teyid veya yeti bakımından lazım gelen tedbirler 

lekzib · · İ 1 kt da ıçın stanbulun bir derecey~ ~a- a ınaca ır. 

r salahiyettar bütün makamlarına O · f d 1 "" ırıuracaat ederek malumat istediğimiz emz ıcaret mü Ur UgUnUn 
~rnan böyle bir şeyden 1'içbir ha- mühim bir tamimi 

rleri olmadığı cevabını almışhk. Ayni 

~bebden dolayıdır ki bazı gazetelerin 
ğ armarada bir denizaltı görülmüş oldu
e~ hakkındaki haberleri teyidde tlevam 
da. fl'lelerıne mukabil, dünkü Akşam arka
?tı şınıız hunun aksini söylüyor, resmi 
b ~karnlann keyfiyeti tekzib etmekte 

u unduklarınt tekrar ediyordu. 

ll"Şu halde Marmarada meçhul bir de
h 

1~1tı gemisi dolaştıi{,ı hakkındaki ha
h er erde henüz hiçbir kat'iyyet ve sara-
g~t ~~ktur. Hnmidiyenin böyle bir şey 
b:rnuş olduğunu bildirmesi hadis(•si 
Ya c~ doğru fakat, görülen şeyde b'r 
n ~ ışlık olup olmadığı cihetinin halli
t~Akadar işi şiıpheJi ve vuzuhsuz olarak 

a ki etmek te zaruridir. 

ce ;anko hükumetinin henüz devletlcr
gör anın~amış bir hükumet olduğuna 
lerj e, ~enızaltının uğrayabilece~i akıbet
Ya g~ze aldıktan sonra, zaruret ve ihti
lık~agördüğü böyle bir sergüze~tc kolay
b· taraftar olacağını kabul etmekte 
ızce .. .. . 

ara gtiçluk yoktur. Ispanya ile Rusy:ı 
Slrtdak· 

niıaıı 1 muvasalayı kesme~ için de-
gitırı ~Vasıtasile :fili bir tehdid yolundan 
hiik Ae e rnenfaat sahibi olan l<"'ranko 

ede~~eij, bu sergüzeşti pekala tasavvur 
lerin. ; ve 1spanyol gemilerinin hareket
bu ı arassud için boğazlar ınmtakasını 

suretle Ya . nezaret altına alır. Marmara· 
boğ gırınek meselesinde de, Çanakkale 
Yok:zının tabii şartlarına göre, müşkülat 

ur. 

Bütün ın l . . . A t f d 
dır. Fı- ese e ış•n s?yası ara ın a· 
itibari} an~o hükumeti siyasi vaziyeti 
huk e, ıcabında {'tıternasyonal hu -

düŞın~~~ıınından kors:ml!k mevkiine 
nakkalgi ka!>uI ettikten sonra sade Ça. 
laŞın ke bogazının kara sularında do -
tekli~. ~eya Marmaraya girmek gibi 
le "ksızlıklerle kalmaz, Karadenize bi-

~1 &bilir. 

<ie ~nlar~ bizce oldcğu gibi herkesce 
haAd· klenılen hadiselerdir; bunun için 

ıse}e · 
alın k rın. zuhurund:m evvel tedbir 
Sele: b~hıs haricidir. Fakat. bu hadi
lazun kati surette teshit edilince elbet 
hUkA gelen tedbirleri almakta Türkiye 

uıneti tereddüt edecek değildir. 

~ ~u halde, her şeyden evvel bugün 
bul eya çok kuvvetli rivayetler halinde 
aUn~nan hadiselerin tesbiti Hizımd1r. 
it'ab ar tesbit edildikten sonra da, işin 

ına ·· &llsi gore askerlik };ak1mından hu -
ıll\rn surette ihtiyat tedbirleri alınıp a
ha ş·~aca~ı veyahut, icabına göre, da-
......,~ ve sıkı tedbit lcrc müracaat 

Deniz Ticaret Müdürlüğü gördüğü 
1üzum üzerine liman dairelerine ve Ak 
denizde sefer yapan gemilere şu tami
mi göndermiştir: 

«38, 39 derece arz1 şimali, 2S, 26 de
ıece cenubu şarkide ve Bozcaadada 
Punto fenerinin cenubu garbi fatjka • 
metinde takriben 15 mil mesafede Fran 
ko hükumetine mensup bir tahtelbahir 

tarafından batırılan Cuidad de Cadiz 
vapurunun oraya buraya dağılan enka
zı tehlikeli bir hal aimış olduğundnn 

gemicilerin bu sularda müteyakkız dav 
ranmaları Iazım9ır.> 

iki ihlimal 
Dün gelen haberlere göre Limni a -

çıklarında da bir Yunan gemisi kapta
nı tarafından bir denizaltı görülmüş -
tür. Evvelkı gün Marınarada görülen 

bir denizaltının ayni günde Limnide 
görülebilmesine imkan yoktur. Şu hal-

de ya orada da başka bir denizaltı do
~aştığını kabul etmek, yahut da .Mar • 
marada dolaşan bir denizaltı bulunma -
dığına hükmeylemek icap eder. 

Ballrılan vapurun mürettebatı 
limammızda 

Çanakkale, 21 (Hususi) - Aımuro 
süvarisi Antonio Alonso 37 kişiden iba
ıet olan mürettebatı Kemal vapurile 
buraya geldiler. Kaptanla konuştum. 

Hadisenin vukuu esnasında Kemal 
vapuru da oradan geçmekte imiş. 

Hadise vuku bulur bulmaz Kemal 
vapuru batmak üzere olan Armuro va
purunun yanına giderek tahlisiye san
dallarını indirmiş ve karaya çıkmış bu. 

lunan süvarisile görüşerek, herhangi 
bir muavenete ihtiyaçları olup olma -
dıklarını sormuştur. 

Kemalin kaptanı felaketzedelerle 
yakından alakadar olarak, denizcilikte 
gösterilmesi gereken vazilesini ve has
sa ten Türklüğün şiarını ifa etmiştir. 

Kemal vapuru Ayvalıktan dönüşün
de bu mürettebatı Bozcaadadan almış 
İstanbula götürmek i.ızere buraya ge -
tirmiştir. 

Armuro süvarisi, bilhassa Kemal sü
varisi Hüsamettin kaptan tarafından 
gördükleri hüsnü 'kabulden dolayı pek 
mütehassis olmuştur. 

Kemal vapuru bugün hareket etmiş
tir. 

Şaşmaz 

Teknik Okulu Müdiirltiğünden 
Ye~·-:- 1'lafia Vekaletine bağlı olan (Teknik Okulu)' mühendis ve· fen memum 

' J 

~~tırmek üzere iki kısmı havidir. Her iki kısımda şimdilik: 
B) İNŞAAT • (Yol, Demiryol, c;u işleri, yapı işleri). 

Ltakine. 
s~~~leri vardır. Her iki şubede mühendislik tahsili dört, fen memurluğu tah

ıkı sened· 
2 ır. 

ları--:-- Orta mektep mezunları jmtihanla,.olgunluk imtihanını vermiş lise mezun-
3 ırnlihansız alınır. 

Ituı ~ Kayıt müddeti 1-30 eyluldür; kayıt muamelesi İstanbulda Yıldızdaki o-
4 ınasında her gün saat dokuzdan on ikiye kadar yapılır. 

?tı - İsteklilerin 22 yaşından büyü!-t ol mamaları ve istida, hüviyet cüzdanı, 
'l'aektep şahadetname veya tasdiknamesi, 12 adet Viktorya eb'adında fotoğraf, 
lar rn teşekküllü bir hastahaneden neycti sıhhiye raporu, aşı ve hüsnühal kağıd
~ l.Jldan ibaret evrakı kayıt müddetinin sonuncu akşamına kadar okul müdürlü
trıake .~ermeleri veya işbu günün akşamına kadar okul müdürlüğüne vasıl ol-
0,_ uzere Posta ile iadeli taahhütlü olarak göndermeleri lazımdır. Postada vaki 

441<!ak g "k 5 _ ~~ meler mazeret olarak kabul edilmez. 
~il Bırınci Teşrin başlangıcında yapılacak dühul imtihan günleri ayrıca ilan 

eeektir 
8 . 

'e, !;. Daha fazla bilgi edinmek isteyen lerin vilayetlerde Nafia müdürlükleri-
n bulda okul idaresine ba§VUIDlala n. (5362) 

BugünkU program 

İST.ı\NBUL 
ötıe neşriyatı: 

12.30: Plakla Türk mus1kisL 12.f>O: Bavıı.
dls. 13: Beyoğlu Halkevl gösterit kolu tara-
tından bir temsil. 

Akşam nepiya&a: 

18.30: Plakla dana musiklst. 20: Müz!!yyen 
ve arkadaşları tarafından Türk musilc1sl ve 
halk prkılan. 20.30: Ömer Rıza tarafından 
arabca söylev. 20.45: Muzaffer ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk §!lrkı
lan. (saat ayarı). 21.15: Orkestra. 22.15: A
Jr•ns ve borsa haberleri. 22.30: Plakla sololar, 
opera ve operet parçaları. 

YAR INKİ PROGR A M 
23 Aiııstos 1937 Puarlesi 

İSTANBUL 
ötıe heşriyatı: 

12.30: Plakla Türk musiklsi. 12.50' Hava
dis. 13: Muhtelit plA.k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: PlA.kla dans musikisi. 19.30: Mrıka 
av hatıraları: S. Selahattin Cihanoğl:ı ta
rafından. 20: Rıfat ve arkadaşları tı.rafın
dan Türk musikls.l ve halk şarkıları. 20.30: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: 
Safiye ve arkadaştan tarafından Türk musl
klsl ve halk şarkıları, (saat ayan). 21.15: 
Orkestra .. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 
22.30: PlAkla sololar, opera ye operet par
çaları. 

Siz de ba llremdea 
P•mayıaızl 

BOton cihanda elli senedir daima os
tnn ve eşsız kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Bnytık bir bilgi ve uzun bir tecrObe 
mabsuln olarak vücuda getirilmlş 
yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 
sıhhl evsahru Londra, Paris, Berlin, 
Nev - York gtızelllk enstitQJerinden 
yQzlerce krem arasında bit'incilik mn
katatım kazanmış olmakla isbat et
miştir. 

'KREM BALSAMIN 
OOndQz için yatsız, gece için yağlı 
ve halis acıbadem kremleri. Tanın
mış ecza, ıtnyat ve tuhafiye mağaza
larında bulunur. 
iNGİLIZ ~~ZUK ECZANFSI 

BEYOCW • tST ANBUL 

DOYÇE LEVANT L1N~E 
G. !\I. B. BAMlSUllG 

Doyçe Levanı Llnye Hamburg A. 
O. Hambur~. Atlas Levant Llnye 

A. o. Bremen. 
Hamburg, Brem. Anvers, İstanbul 

ve Bahrlsiyah aı-asında azimet ve 
avdet muntazam l>OSlalar 

istanbuld<ı beklenen v:ıpurlar 
Kythera vapuru limanımızda 

Sparta vapuru 26 Ağustosa doğru, 
Galllea vapuru ı Eylüle doğru 

Burgaz, varna, Kost.cnce için 
llma"nımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Kythera vapuru 24 Ağustosa do~'?U, 
Yakında ııamburg, Brem, Anvera 

ve Roterdanı limanları için 
hareket edecek vapurlar 

Sparta vapuru 26 Ağustosa doğru, 
Konta vapuru 28 Ağustosa doğru 

Futa tafsilit lç~ Galata'da On. 
kimyan banmh DOY(.'E LEV ANTE 
L1NYE Yapur ac~talıtına müracaat. 

•' 
Telefon : 44760 - 44769 

Doktor 

lbrahlm Zati Oget 
Belediye karşmnda, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada bergQD 
Olleden 10nra hastalarım kabul 

eder. 

Bir av hatırası 
(Baprrafı 9 uncu sayfada) ı uzaklaşmak, kaçmak veya yoluna devam 

dürebilirdik! Tüfeklerimize sanlarak bu etmeğe karar veremiyerek tekrar başı -
ürkmüş kuşlara nişan almağa başladık. mm etrafında bir lanet çemberi gibi 
silahımın donuk sazlara düşürdüğü irice dönmeğe başlıyordu. 
bir kuşu Kuzgun kapıp getirdiği zaman, Ferhat nişan alarak: 
sarkık kanadından kanlar damlıyan bu - Bu kuş kabil değil bizden uzaklaş. 
sevimli mağdur hayvanın açık kalan tek rnaz -dedi- çünkü ::en onun eşini vurdun. 
gözü gözlerimin içine bakıyordu. Ama Aşkını öldürdün! 
ne bakış!.. Ben bir cani gibi titrerken Ferhadın 

Ömrüm oldukça o bakışın acısını unu- tüfeği kaybolan aşkına kendbıi feda eden 
tamıyacağım!. Şaşkın bir hisle onu elim- öbür kuşu da yere serdi. 
de tutarken başımın üstünde acı ve feci Güneş büsbütün doğmadan cinayctimi 
bir feryat ~optu; elimdeki ölü koşa ben- giz.lemek istedim. İki sevdalı kuşu ba • 
zeyen bir kuş çılgın feryatlarla sıkı dai- taklığın bir kenanna gömerek hemen 
reler çevirerek bataklıkların donmuş istanbula döndüm .. ve işte o dönüş! ... 
kalbine saplanıyordu. Hepimizin hayreti 
karşısında bağırıp ağlıyan kuş her türlü 
tehlikeye rağmen elimde sarkan kuşu 

kapmak için bize doğru iniyor, fakat ar
kadaşım Ferhadın nişan alan silahını gö
rünce tekrar çırpınarak yükseliyor, fakat 

Yurdda spor 
Hareketleri 

(Baş tarafı 5 inci sayfada) 

mandan müteşekkil olan bu gençler E
reğli, - Konya - Konya - Eskişehir • 
İzmir - İstanbul - Kayseriye uğrıyacaklar 
ve 15 eylUlde Adanaya döneceklerdir. 

Suşehrinde yeni spor teşekkülü 
Suşehrinde parti himayesi altında yeni 

bir Gençlerbirliği kurulmuştur. Birliğin 
temsil, futbol ve voleybol kolları çok ça
lışmakta ve muvaffak olmaktadır. Fut
bol kolu saha bulunmadığı için yaptığı 

oyunlarda çok müşkfilat çekmektedir. 
Birliğe lazım olan eşyalar da parti ve 
Birlik azaları tarafından temin edilmiş
tir. 

Akyeşil K~aeli mıntakası 

şampiyonu oldu 
İzmit (Hususi) - Akyeşil spor klübü, 

bu sene İzmit mıntakası birincisi olmuş, 
fakat, mıntaka bu birinciliği hak etme
diği, son maçı yaptığı İdmanyurdu takı
mile tekrar ka~ılaşması lazım g\:?ldıği 

kanaatini izhar etmişti. 
Spor kurumu Ankara merkezi ve Ko

caeli mıntıkasının bu kanaatini yerinde 
bulmamış ve telgrafla böyle bir kar~ılaş-

Yarınki nushamızda : 

Kırmızı elbise 
Yazan: Per ide Celal 

Yüzme 
Müsabakaları 

(Baş tarafı 6 ncı sahifede) 
100 - Sırtüstü (küçükler) Kemal' 

(Beykoz) l.35.4, Kazım (Galatasıray) 
1.36.2, Zeki (Beykoz). 

100 Kurbağalama - Török 1.19.6. Me
kin 1.26.3 (yeni rekor) Efdal. 

200 - Serbest (küçükler) İbrahim 
(Beykoz) 3.04.2. Bu müsabakaü'l bir yii· 
zücü iştirak etti. 

400 Serbest - Halil (Galatasar~y) 5 21 
(yeni rekor), Böjtek (Macar), Mahmud 
(Galatasaray). 

4 X 100 Su topu - Türk takımı bırinci, 

Macar takımı ikinci. 
Su topu - Macarlar: 11, muhtdıt ta

kım: 1. 
Ömer Besim .... _ ................ -------·--················-

maya lüzum olmadığını bildirmiştir. Bu, 
suretle, Akyeşilin Kocaeli mıntakası şam 
piyonluğu tahakkuk etmiştir. 

Uşak-Ergenekon maçı 
Uşak Gençlerbirliği ile Ergenel~on 

İdmanyurdu arasındaki futbol maçını 
sıfıra karşı altı sayı ile Gençlerbirliği 

kazanmıştır. 

SATıŞ ILANı 
Üsküdar icra Memurluğundan : 

İbrahim Edhem ve Zühtü tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 25070 ikraz 
numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş o
lup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehli
vukuf tarafından (2000) lira kıymet takdir edilmiş olan Üsküdarda Hace Hasna 
hatun mahallesinin Kirişci sokağında eski 21, yeni 29 numaralı sağ ve arkası 
ölü Salih zevcesi Melike hane ve bahçesi, solu 2 harita numaralı müfrez maa 
bahçe hane, cebhesi Kirişçi sokağile lYlahdud bir bab hanenin evsaf ve mcsa· 
hası aşağıda yazılıdır: 

Bodrum kat: Üç bölmeden ibaret olup zemini topraktır. 
Birinci kat : Kapıdan • girildikte kırmızı çini döşeli bir taşlık, bir mermer de

likli taş, sağda solda karşılıklı iki oda mevcud olup odanın bir tanesinde yük ve 

dolab ve sabit camekinlı iki dolab var dır. 
İkinci kat: Merdivenden çıkılıb camlı kapıdan girildikde bir sofa üzerinde 

sağda bir oda, solda birbirinden geçilir iki oda ve odaların birinde yük ve dolab 
mevcuddur. Etrafı mermer döşeli bir he la ve bir musluk vardır ve ayrıca bir o, 
da mevcuddur. 

Çatı arası: Camlı kapıdan merdivenle çatı arasına çıkıldıkda cebhede bir o:ıl

kon ve ufak kapılarla girilir iki aralık mevcuddur. Binada elektrik ve terkos 
suyu tesisatı vardır. , 

Bahçe: Bahçede bir Çam ağacı ve gül fidanları ve sair ağaçlar vardır. Bııhçe 
duvarı kısmen yıkılmış olup sokağa kapısı vardır. Evin gerek bodrum katından 
ve gerek mut/aktan bahçeye çıkılır kapıları olup binanın heyeti mecmuası ah· 
şabdır. 

Mesahası: Tamamı tahminen 196,38 metre murabbaıdır. Bunun 84 metre 

murabbaı bina, geri kalanı bahçedir. 
Yukarda hudud, evsaf ve mesahası ya zıh gayrımenkulün tamamı açık artır· 

maya konulmuş olup 6.10.937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 den 
16 ya kadar Üsküdardaki dairemizde açık artırma ile satılacaktır. Artırma 
bedeli muhammen kıymetin ":, 75 ini bulduğu takdirde gayrımenkul en çok artı
ranın üzerine ihale edilecek, a'ksi takdır de en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 21.10.937 tarihi· 
ne rastlayan Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci 
açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrımenkul en çok arttıra
nın üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 

% 7.5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek· 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye ait ten viriye, tanzifiyc ve dellaliye resimleri 

ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiaları· 
nı, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bil· 
dirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış be

delinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malumat almak isteyen
lerin 6.9.937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak 
olan arttırma prtnamesile 93'1/4956 numaralı dosyasına müracaatlan ilin olu· 
nur. (5473) 
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İngiliz ve Avrupa meyva tuzlarına 
müthiş ve ezici bir rakip olup dört 

beş misli daha ucuzdur. 

H A GAZOZ 
Şekerli ve meyvah olu9 en leziz bir gazoz ve en nefis bir şampanya hulasa

sı gibi insana zevk ve haya~ verer. bilh:ıssa İngiltere ve İtalyada şerbet ve içki 
yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. Hasan gazozu midevi ve hazımdır. Ye-

meklerden sonra 1 veya 2 çorbg kaşığı içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve 
şerbet yerine Hasan gazoz özü alınız. Çok ucuzdur: Kavanozriçind~ kücük 25, 
iki miSli 35. dört misli 50, sekız misli 9() kuruştur. 

•• 
Hasan Meyva Ozü 

Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazli 
midelere yemekten sonra, küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı midev~ ve ha
zımdır. İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç karnına 1-2 tatlı kaşığı 

müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Me:;ıvaların özünden yapılmıştır. Şe
kersizdır. Şişesi 40, büyük 60, dört misil 100 kuruştur. 
---------------------------··-

--
Kız ve 

Erkek 

Mevduat için el verişli şartlar . 
Para plasmanı için öğütler, 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır . 

Beyollu • TUnelbatı • Yenlyol 

ALMAN LiSESi ve Ticaret 
mektebi 

Tam devreli Lise - Ticaret Mektebi - Almanca öğrenmek için ihzarı sınıf 

DERSLEflE 9 EYLÜL PERŞEMBE BAŞLANACAKTIR. 
Kayıt muamelesi 1 EylOlden itibaren borgQn saat 8 den 12 ye kadar, 

nüfus tezkeresi, aşı kllğıdı , sıhhat rnponı, 4 fotoğraf ve mektep tasdikname 
veya Cliplomnsile yapılır. Fazla tafsilılt için mektebe müracaat veya 49486 yn 

telefon edilmesi. 

.,_ 1 Z .,. IS M I Amerikan Kız Koleji 
I' n : ArnavutkOy. Tel. 36.160 

SON POSTA 

BiR DOKTORUN 
şayanı hayret keşfi : 

Buruşmuş ve ihti· 
yarlamış bir cilde 

GENÇLiGiNi 
iade ediyor 

Viyanada bir tıb mecmuası, fennin en 
son zaferini illin ediyor: Buruşuklukların 
yalnız sebebi zühunı değil, ayni zamanda on
ların izale çaresini de bulmuşlardır. Artık 
anneler ve hatta büyük anneler gençlik se
nelerindeki ter ve taze tenlerini ve 50 - 60 
yaşlarındaki kadınlar, gençliklerindeki bu -
ruşuksuz ve yumuşak clldlerlni temin edebi- · 
lirler. 

BuruşUkluklann sebebi 
İhtlyarladığımızdn yüzümüz buruşukluk

larln dolar. Clld, besleyici ve canlandırıcı 
unsurunu kaybeder. Bu unsuru, şimdi kema
li itina ne seçilmiş genç hayvanlardan istih
sale muvaffakiyet hasıl olmuştur. Cild bu -
nunla beslendikte yeniden gençleşir ve taze
leşir. Viyana üniversitesi profesörü Doktor 
Stejskal'in bu şayanı hayret keşfinin isti -
mal hakkını münhasıran Toknlon müesse -
sesi tnrafından büyük mali fedakdrlıklarln 
temin edilmiştir. 

Hastahanelerde tecrübeler 
Profesör tarafından hayvanlardan istih

sal edilen ve Blocel tabir edllcn bu cevher, 
yalnız <Penbe rengindeki) Tokalon kremin -
de mevcuttur. Hastahanelerde 60 yaşların -
dakl kadınlar üzerinde yapılan tecrubeler -
de, nltı hafta zarfında buruşukluklnrın zail 
olduğu görülmüştür. Her akşam yatmazdan 
evvel clld unsuru olan penbe rengindeki To. 
kalon kremini kullanınız. Siz uyurken, eli -
diniz! besler, buruşuklukları serian izale e
der. Bir knç hafta zarfında bir çok seneler 
daha genç görünmüş olacaksınız. Gundfiz 
için de (yağsız) beyaz rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Siyah noktaları eritir, 
en sert ve çirkin bir clldi yumuşatıp güzel
leştirir. 

Yarım Baş 
Ağrıları, asabi zafiyet, asabi 

öksürükler K A R D OL 'a 
karşı gelemezler, tecrübe ileJ 
sabittir. • 

HASTA BAKiCi ARANIYOR 
Bartın memleket hasta evinde 

bir kadın hasta bakıcıya ihtiyaç var
dır. Aylık ücreti (35) liradır. İstiyen
Ierin son çalıştıkları yerden alınmış 

bonservis ve zabıtadan bir hüsnühal 
vesikasile iki fotografı ekleyerek bir 
dilekçe ile mezkur hasta evi operatör
lüğüne müracaat eylemeleri llizımdır. 

····························•································· 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Mektep, lngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kllllüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri 
mDkemmeldır. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülüniJ temin eder. Li~e kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. -

MÜHENDİS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nalıa mühendisi yeıiştirir. 

' KAYIT GÜNLERi: 
Çar.;;ırnıba ve Cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar 

7 EylOlden sonra hergtın 
-

Fazla 0'1&1Cu:nat için n1ektupln veya bizzet rnarnCURt ediıCbllli=:" ... -

RADYOLiN 
Sabah ve akşam her yemekten sonr 

mutlaka dişlerinizi fırçalayınız. 
Zira bir ve)'a iki def 

yapılan her iş mutlaka 

yarım demektir ve bu 

kadarile dişlerin sıhhatini 

tam temine imkan yoktur 

Yemeklerin kırıntı· 
ları, snlyanın Uraz et· 
tiği mikroblar, dışa· 

rıdan alınan muzır 
ınevad karşısında dit' 
ler ve diş etleri eğer 

mütemadiyen temizlen· 
mezse bozulmağa ve çQ· 

rUmeğe mahktlmdur. 
ÇUrUk dişler, mide ve 

barsak ihtilatıanndan za
türreeye kadar her nevi has· 

talığa yol açabiUr. 

Ve muhakkak sabah, akşam ve her yemekteP sonra, 
yahud hiç değilse günde 3 defa fırçalama~:: şartile •.• 

Çalışamıyor, devasız bir derde 
uğramış gibi mçyustur 

DU:;;UnmUyor ki bir iki kaşe 

NEVROZ • 
1 N 

onu bu yarım baş ağrısile sinir ağnlnrından kurtarmağa kati geleceldir. 

BOtlln ağrı, sızı ve sancılan derhal dindirir. Soğuk algınlıklarına, gripe, ır 
matizmaya, baş ve diş ağrılarına, nezleye, sinir, adale ve bel ~ 

kırıklığa karşı bilhassa mtlessirdir. icabında gOnde 3 kaşe alınabilir· -
~~ seryı~ıittle a'ahi 

POKER PLAY 
fr4f lııfıı/ından 

a'dhd UCUJ1N1/J 

lıulamd?ınıı 
~~ 

--~~-------~--------------'---------------' 
Diyarıbekir Belediyesinden : ~ 

125 lira ücretli Diyarbekir Belediye Fen Memurluğu açıktır. K~~oi tJlf' 
haiz olanların evrakı müsbiteleril~ birlikte Belediye Başkanlığına muracaa 
ilan olunur. ,535ı. 


