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gururla alkışladı 

Geçit resminden muhteşem iki görünüş kahraman piyadelerimizle motörlü kıtaatımız geçerlerken 

Diinkii geçit resmi 
tam üç ·saat sürdü 

AKDENİZDE TEHLiKE 
Hüviyeti meçhul harp 

gemilerinin adedi 
günden güne artıyor 

Bir lspangol gemisi daha batırıldı 
mürettebattan 18 kişi boğuldu 

60,_ bin seyirci piyade, süvari, topçu 
ve motörlü kıtaatzmızla 

taggarelerimizi çılgınca alkışladı 

. 
Ge91t ruminden heybetıı bir görilnüı 

Mare1al Çakmak kritiğini 11aparkm (Y~ 11 inci ıayfada) 
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· inglllz B~şveklU 

Romaya · gidiyor 
Londra, 22 (Hususi) - İngiliz • İtal

yan münasebatının inkişafını temin için 
yapılan temasların yakında tekrar sık-

Bozcaada önünde batıntanı "• dün ıehrimize getirilen Armuro 
vapurunun mürettebatı 

Son günlerde Akdenizde korsanlık hl-ı işgal etmeğe başlamıştır. Meçhul denizal. 
diselerinin dikkati celbedecek derecede tı gemilerinin faaliyeti Fransa ve İngil· 
artması dünya matbuatını ehemmiyetle (Devamı 11 inci ıayfada) 

Geceki gDreşler 
Pehlivanlanmız dünkü 

müsabakalarda iyi 
neticeler elde ettiler 

laşacağı haber verilmektedir. . . " 
Festival programının ikıncl güreı mu- güreşçisi olan Finlandiyalı ile yapılan 

Diğer taraftan Sunday Refere gazete- sabakalan dün geçe Taksim stadında bu müsabaka başlamasile ehemmiyetini 
si, B. Chamberlan'in önümüzdeki sonba- yapıldı. Bir akşam evvel rakiblerini ya- göstermesi bir oldu. El sıktıktan biru 
harda B. Mussoliniyi ziyaret etmesinin kınen görmek imkanını bulan güreşçile- sonra güı-eşi yerde yapmala baflıyan ikl 
muhtemel olduğunu yazmaktadır. İngi- rimiz için bu müsabakalar daha cazib ve güreşçi birbirlerini kuvvetle sıJnitırma-
liz başvekilinin bu husus hakkında İn- alaka itibarile daha mühim oldu. ğa başladılar. 
gilterenin Rctma sefiri Sr Eric Drum- 56 kilo: Kerkenen (Finlandlya) Ke- Kenan bu arada hasmını köprüye ge-
mond ile görüşmüı olduğu rivayet edil- nan: Minder hakemi: Seyfi Cenab. tirdi, yenmek üzere iken bu büyük fır.. 
mektedir. Kenan kadar onların da en kıymetıt satı kaçırdL (Devamı 7 inci ıayfada) 
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2 Sayfa 

Her gün 
iz mir 
Festivali 

- Yazan: Muhittin Birgen 
a 

O 
stanbul, somurtkan ve derdli çehresi-

ne biraz neş'e ve heyecan vermek 
için, bir eğlence ve hareket 3yı yaratma
ya çalışırken İzmir de Enternasyonal 
Fuvarının açılma merasimini yaptı. Bu 
sene, sergiye daha geniş bir nisbet -:e
rilmiş ve bariz olarak görülüyor ki, Iz
mirde daha fazla bir canlılık yaratılması 
istenilmiştir: İstanbulun festivaline mu
kabil İzmirin festivali 
Doğruyu söylemek lazım gelirse, ikti

sacli temelleri sağlam olduğu için, İzmi
rin festivali daha tabii, dah cjçten gel
me> bir festivaldir. Daha doğrusu, 1zm:
rin festivali tam ye hakiki bir festivaldir. 

Bu festival, sergi ile yalnız resmi bir 
şekil almış oluyor; hakikatte o, zaten 
vardı. Pek eski zamanlardanberi İz.m!
rin bu mevsimi, halkın bayram yaptığı 
ve herkesin yüzünün güldüğü, eğience
nin arttığı, şevk ve heyecanın yükseldi
ği mevsimdir. 

* Yazın ilk aylan ile beraber, garbi Ana-
dolunun münbit ovalarından ve yeşil 
dağlarından İzmire doğru mahsuller jn

meğe başlar: Arpa, buğday, bakla ve da
n gibi evvela tarla, ondan sonra incir ve 
üzüm gibi bahçe ve bağ mahsulleri. Ay
ni zamanda san renkli ve güzel kokulu 
tütünler dizilmeğe ve dam altına girme
ğe, pamuk kozaları toplanmaya ve nıha
yet zeytinler de silkilmeye başlar. Bü
tün bunlar, mahsuldür, hayatın feyzidir 
ve cemiyetin de servetidir. Hepsi de her
kese ve her yere fayda veren, hayata 
yardım eden şeylerdir: İşçiye iş, deveye 
yük, demiryoluna eşya, komisyoncuya 
ve simsara yüzde, tüccara kazanç, ban
kaya dokuman, sigortac, ya prim, vapu:
acentasına navlun getirirler. 
Yavaş yavaş tonlar harekete gchr: O

tuz bin ton incir, altmış bin ton üzüm, 
on beş bin ton meyankökü ve ton ve ton 
ve ton ... Bu tonlar, türltı.i türlü ambalaj
lar içinde mütemadiyen İzmıre doğru a
kıp giderken, ötedenberi adettir, dahil
den de İzmire doğru bir insan akını baş
lar. Mahsul, feyiz ve bereket, hayat ve 
servet, şevk ve neş'e demektir. Hayatta 
mahsul kadar mübarek bir şey yoktur; 
hangi cinsten ve şekilden olursa olsun, 
hayat demek mahsul demektir. Bunun 
için garbi Anadoluya ve İzmire de mah
sul ile beraber hayat gelir. Düğünler o 
:zaman yapılır, davul ve zurna o zııman 
duyulur, zeybek oyunları o zaman oyna
nır ... İşte, festival de budur! 

* Esk~en bu hayatın coşkun neş'eleri 
olurL.uş. İmıir, çalan, oynayan, neşeli 
geçen ve coşan tabü bir festi valin heyc
canile çalkanırmış. Ben bu çalkantının 

son senelerini gördüm ve 929 dan sonra 
da tedricen söndüğüne şahid oldum. 
Mahsul mevsiminde, çuvaller mahsulle, 
keseler de para ile dolarken yükselen es
ki neş'eli hareket, sonralan mahsulün 
para etmemesi üzerine söni.ip gitti. 

Fuvar bu devrin eseridir. Bilmiyorum, 
bu teşekkiil iktisadi bakımdan ne kadsr 
fayda veriyor; elbet faydasız değildır; 

fakat, onun en büyük faydası bir aralık 
bir ölüm sükOneti devrine düşmüı? olan 
İzrnire bir canlılık vermek Qldu. Bu ba
kımdan elde edilen neticelerden 1zm·r 
belediye reisi çok memnun olsa gerektir 
ki bu sene Fuvara daha büyük bir ehem
miyet vermiştir. Bence Fuvann en bü
yük faydası, blr taraftan İzmiri canJan
dırmaksa diğer taraftan da mahsul mev
siminde para sarfetmek üzere İzmirc ge
len dahil halkını, eskisine nisbetlc çvk 
daha mazbut ve bilhassa çok daha me
deni bir şekilde eğlendirmektir. Eskiden 
para, sade hovardaca değil, müsrifçe ve 
münasebetsiz şekillerde de sarfedilirm!ş. 
"'ımdi, sergi bu harekete daha mazbut 
ı.ıır cereyan veriyor; nezih ve medeni bir 
tarzda eğlenme fikrinin inkişaiına ve 
dahil halkının medeniyetle daha sıkı su
rette temasına yardım ediyor. 

lstanbulun festivali bir dereceye lrn
dar düzmece bir şeydir; İzmirinki gayet 
tabii bir festvial oluyor: Bol ve güzc-1 
mahsuller yetiştiren bir memleket köy
lüsünün, nisbeten iyi donanmış kesesin
den gıda alan bir festival, bir köyltl ve 
mahsul bayramı. Fuvar bu bayramın 

bir nevi teşkilatlanması, herkesın bir a
raya toplanması için bir yardım, mem
leketin birbirini tanımasına, herkes ara
sında bir takım iktisadi maliımatın ya-

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Maziyi düşünerek geçmiş zamanlarımızı İena kullanmış 

olduğumuzu görür, bu müşahededen de teessür duyarız, fa

kat duyduğumuz bu teessür bizi elimizde yaşamak için ka

lan zamanı daha iyi kullanmak yoluna ekseriya götürmez. 

Tecrübe insan hayatında çok kıymetli bir amildir, fakat 
bu kıymetli am:lin tesirini gösterebilmesi için hem düşün
me, hem hatırlama, hem de irade kuvvetine malik olmamız 
lazımdır. Bu üç amilden birinin eksikliği,diğerlerinin kıy
metini sıfıra mdinr. 

( 
Vücudunun bir mayi 
Haline getirilmesini 
isteyen şair 

Meşhur İtalyan şairi Gabriyel Danon-

ARAS O 
• • 

HERGür!_ BiR FIKRA 1 

Pederim beyefendi 1 
Eski vezirlerden birinin bir kahya

sı 'V<lrmt§. Kahya, vezire ne zaman 
babasından, anasından bahscrse, pe
derim beyefendi, validem Jıammef en
di tabirlerini kullanırmıı. BiT gıln ge
ne babasından bahsederken: 

- Pederim bcyef endi .. 
Diye söze ba§layınca vezir hemen 

atılmtf: 

- Onu sonra anlatırsı1ı kahya 
beyefendi, demiş, şimdi ben sokağa çı
kacağım. Arabacım beyefendiye söyle 
hayvanlarım hanımcf endileri arabaya 
ko§SUnt 

«----------------------------· 
Bütün efradı 
Zengin olan bir 
Kızıl derili kabile 

' Geçenlerde ölen kızıl derili Kırk ka-
çiyo gene öleceğini ilan ediyor! Bugün bilesinden Enis \Vilson isminde birisi 
Danonçiyonun sıhhati çık iyidir. Bunun- varislerine l,2 70,000 dolar nakit :ıe 
la beraber ölüme yakın olduğunu talı- ı 00.000 dolardan fazla kıymette emlak 
min ederek bu ictinabı kabil olmıyan 

akıbet için derununda vücudunun tama

mile kaybolacağı çok sıcak bir hamam 
ve kendi keşfi olan bir havuz hazırladı

ğını iddia ediyor. Danonçiyo öyle bir 

hodpesentlik içindedir ki, öldükten son
ra insanların cesedini gönneieri fikrine 

tahammül edemiyor. 
Son günlerde Futuriste mektebı mü

bırakmıştır. Müteveffanın mensup ol -
duğu Kırk kab:lesiniıı bütün efradının 
sayısı 3 S şi beçmemekte ve bun1arın 
hepsi de çok zengin bulunmaktadırlar. 
Eskiden Kırk kabilesinin ism! dünya -
da malum bi~e değildi.'Fakat bir hayli 
seneler evvel bunların işgal ettikleri 
yerlerde zengin petrol yataklan bulun
muş ve bu sayede hepsi birden zengin 

essisi Marinettiye yazdığı bir mektupU. olmuştur. 

diyor ki: 

Sağ ol Marinetti, beni ancak ölümüm
den üç saat evvel görebileceksin. Ondan 
sonra bir daha beni hakiki ve ebedi şek
limle göremiyeceksin. Çünkü ben artık 

bir mayi (!) halini almış bulunacağım. 

Bir şayiaya göre Danonçiyonun cese
di bir mayi haline geldikten sonra hu
susi şişelere doldurularak dostları ara

sında taksim edilecekmiş! 

pılmasına ve nihayet bir nevi kültür ve 
terbiye hareketinin inkişafına bir vesile 
demektir. 
Şu halde, İzmirin şenelik Fuvarına 

daha ziyade bu istikamette bir ehemmi
yet verilir ve açılış .zamanı on gün daha 
ileriye götürülürse çok iyi olur. 

Muhittin Birgen 

Bir yemek mukabilinde 
3()(),000 franklık ikrami
yeyi kaybeden san' atkô.r 
Fransada KaIJ>antiya isminde işsiz bir 

sanatkar aç kalmış ve açlığa dayanarnı
yarak bir lokantaya girip yiyeceği ye
mek mukabilinde hamili bulunduğu bir 
piyango biletini vereceğini söylemiş, lo-
kantacı da kabul etmiş. Fakat birkaç gün 
sonra çekilen piyangoda Karpantiyanın 
bir yemek mukabilinde verdiği bilete 
300000 frank ikramiye isabet etmesi ü

zerine hfila işsiz ve parasız bulunan bu 
sanatkar lokantacıya müracaat ederek 
ikramiyenin yarısını kendisine vermesi· 

ni rica etmişse de lokantacı şiddetle red
detmiştir. Şimdi Karpantiya mahkeme
ye müracaat etmiştir. 

NDA ) 
Model oe manken 
Enstitüsünden mezun 
Olmalı kolay değil 

Amerikada her sahada ihtısasa büyftk 
ehemmiyet verirler. Onun için model -
cilik ve mankenlik enstitüsünden mezun 
olabilmek de deveye ben~ek atlatmak 
kadar güçtür. 

Güzellik, sıhhat, sinirli olmamak, her 
şeye uymak gibi şartlar altında her ka
dının elinden gelmiyen f edakiırlığı iste
yen bu müesseseden mezun olanlar, sırt
larında mezuniyet cübbeleri olduğu hal
de bir plaja giderek vedn eğlencesi tertip 
ederler, ve aylarca çektikleri sıkıntıyı 

unutmağa çalışırlar. 

Kadınların giydikleri 
elbiseler karakterlerini 

gösterirmiş 
Holivutta sinema yıldızlarının elbise

leri modasını bizzat hazırlayan Milo An· 
derson .kadınlann giyecekleri tuvaletle
rin karakterile münasebeti olduğunu id
dia etmektedir. 

Andersona göre büyük küpe takan 
kadınlar boşboğaz olurlarmış. Büyük şap
ka giyen kadınlar gerek kendilerinin ge
rek diğerlerinin esrarını ortaya çıkar -
maktan memnun olurlarmış. Çok parlak 
renkli şapka giyen kadınlar erkek avına 
çıkanlan gösterirmiş. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

İstanbul be!ediyesi İstanbul şehrinde halk hamamları 
yapmayı tasarladı ve hemen jşi incclP.rr.iyc koyuldu. ~a
zetelerin sr;v!ediklerine bakılacak olursa hatıra gelen ılk 
şekil terko; suyu alacak vaziyette olmadık1arı için ka
patılan l'nmamların sahiplerinin iştiraki ile bir şirket 
yapmak ve bulunacak sermaye ile eski hamamları islah 
ederek halk hamamlarını bu eski müesseselerde açm;:ık. 

tır. 'Eğer bu doğru ise bu hamamlar az çok, fakat mut
lairn ücretli olacak demektir. Halbuki bizim bildiğimiz 
göre me$eİi İngiltere gibi bazı büyük memleketlerde 
halk hamamları yıkanmaktan başlu elbise, etüv ve ütü
sü de dahil olmak üzere tamamen parasızd•r. Binaena
leyt-. biz para!t hamama halk hamam! adının verilebilc· 
ceğine inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN i STER 1 NAN M Al 

A!mtas 23 

r- . 
Sözün Kısası 

Serbest delilerden: 
Yapışkan 

E. Tnln __ .,_. 

- Ağabeyciğim!. Bi tek daha!. 
- Teşekkür ederim; kafi. 
- Ölümü öp! 
- Israr etme. Fazlası bana dokunur. 
- Beni teneşirlerde gör!. 

- Evlfıtlannın.. mukaddesatın başı 

için, iç! 
O ısrardan vaz geçmiyecek, tasallutu

nu gittikçe arttıracaktır. Bunu bildiğinil 
için, size u~ttığı kadehi alıp içmekten 
başka kurtuluş çaresi görmez, dediğin! 
yaparsınız. 

* - Oooo! Bu ne şık kalem! Hediye nıi 
yoksa? Anlı yalım. 

- Hayır. Satın aldım. 

- Vallahi, hoşuma gitti. Bana ver 111 

sene! 
- Senden esirgemem amma, elim a • 

lıştı .. bununla rahat yazıyorum. 
- Ayağını öpeyim, der! Haydi ağa .. 

beyciğim! .. Ne olursun? Bende hiç bil 
yadigann yok. 

- Bir tane tıpkısını alır, takdim ede • 
rim. 

- Olmaz; bunu ver! Hem, vermezsen 
de çalar.ım. Yahut ki kaybedersin. 
-Al! 

* - Nereye böyle? 
- Vapura kpşuyorum birader. Benı ıa• 

fa tutma; beş dakikam var. 
- Ne oluyorsun, be? Başka vapur yo1' 

değil ya? Bir sonraki ile gidersin. 
- Olmaz; evde bekliyorlar. 
- Bir saat fazla beklerler. Gel şura • 

cıkta birer bira içelim. Azıcık ta koklaşı• 
rız. Epeydir görüşemedik. 

- Başka vakit, inşallah! Bugün - ciddi 
söylüyorum - vaktim yok. 

- Doğrusu çok kılıbık gördüm amınllı 
senin gibisine rastgelmcdim. 

- Kılıbıklıktan değil. Vallahi, ailece 
işimiz var. 

- Evde görülecek iş, her zaman g& 
r:ülür. Haydi, gel! Bak, herif şurada bUZ" 

lu bira veriyor. 
- Olmaz! Müsaadenle .. Allaha ısına~ 

ladık. 

- Peki! Git. Fakat hatırımı kırdın .. 
bunu unutma. 
Hatırı kırılmış, kınlmamış, onun ora

sına pek aldırmadan, ayrılır, koşarsınıZo 
Bir de iskeleye gelirsiniz ki, vapur, sı.1• 
ları köpürterek uzaklaşıyor. 

Küfür, böyle vaziyetler için icat edil• 
miştir. Lakin ne fayda? 

* İşte, yapışkan adını verdiğimiz bu ~ 
insanlar da, beşeriyetin başına, at sineö'' 
eşek ansı, tatarcık gibi musallat oltJP 
iz'aç eden birer nevi akıl hastasıdır. 
Bunların fenni adını koymak ve ke11'" 

dilerini tasnif etmek, Bakırköy müte • 
hassıslarma ait blr vazifedir. Ben karış " 
marn! 

kaydedi!miştir. Ha 
va ekseriyetle bu
lutlu geçmiş, rüz· 
gar şimali şarki- ~ 

den, saatte 10 kilo
metre sür'atle es-
miştir. tf1ı.t" 

Bugün, yurdumuzda, gökyüzü . 1.1 J<I" 
miyctle kısmen bulutlu geçecektir· JlB' 
radeniz kıyılarile garbi Anadoludıı1 rıS' 
vanın mevzii yağışlı olması, rüzgar ıı er 
şimali istikamette ve orta kuvvette 
mesi muhtemeldir. 

Güne, : S.17 ôtle • 12.J? 
İkiadi : 16,03 - AkJam : 19.~ 
Yata : 20.S& - lınWc : '~ 
Rumi -e•• 1353 - Arabi •De 1::1 
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SON POSTA Sayfa 3 

1 Manisada 10 bin S4~.........:r-
• ba ğcı Uzüm At.:E E 

Çin - Mançurı hududunda da bayramı yaptı 
şiddetli çarpışmalar oldu 

Şimal cephesinde de şiddetli muharebeler oluyor 
Şanghay 22 - Bu sabah Şanghayda 

ınutad hilafına bir sükun hüküm sür
Jiı.üştür. Yalnız birkaç gündenberi Broad. 
'1lay ve Yangtsepou mıntakalarında bir 
türlü sonu gelmiyen yangınların duma
nı yükselmektedir. 

Japon kıtaatı nakletmekte olan birçok 
gerniJerin Chekiang açıklarında dolaş
makta ve bir ihraç noktası aramakta ol
dukları teyid etmektedir. 

Şimalde mühim muharebeler 
~nghay 22 (A.A.) - Pekinden bildı

:t~liyor: Pckin-Hankeou demiryolu üze
rınde Lianghsiang mıntakasında olduk
~a mühim muharebelere girişilmiştir. 
.~Ponlar, vaziyete hakim olduklarını 

soylüyorlar. 

Düşmanın mukavemetine ve arazinin 

harbiye nazırlarının harbin fevkalade 
masarifine karşılık olmak üzere sene so
nuna kadar geçen hafta tahmin etrr.ekte 
oldukları beş ila altı yüz milyon yen ye
rine ceman iki milyar cyen> tahsisat is
temekte olduklarını haber vermektedir. 

24 Japon tayyaresinin ikıbeti 
Şanghay 22 (A.A.) - Şanghaydaki 

Çin umumi karagahmdan bildirildiğine 

göre Formos adasından gelen 24 Japon 
bombardıman tayyaresi Nankm, Nan
şang ve Yangçen üzerinden uçmuşlardır. 

Tayyarelerden ikisi düşürülmüş, diğer
leri benzinleri kalmadığı için Pcngpuya 
inmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Japon tayyarecileri tayyarelerini biz
zat tahrib etmişlerdir. 

iki bin Çin süvarisini geri püskürtmüş
tür. 

Tokio 22 - Asahi gazetesi, harici -
ye nazırının muhasemat dolayısile İn
giliz emvalinin duçar olduğu hasaratm 
ve Şanghaydaki bazı İngiliz rnebani -
sinin işgal edilmesinin tazminine dair 
olan İngiliz notasına vereceği ccvapda 
Japonların hiç bir İngiliz bınasını iıgal 
etmemiş oldukları ve Japonyanın ınu -
hasemattan mütevellid mes'uliyeli ka -
bul edemiyeceği beyan olunacaktır. 

Japon tebliği 
Tokyo 22 (A.A.) - Tebliğ: 21 ağustos 

günü Japon tayyareleri sabahleyin saat 
5 de Hangçendeki askeri tayyare karar
gahını bombardıman etmişlerdir. Atılan 
14 bomba hedeflerine vasıl olarak han-

arz t Yeni Japon kuvvetleri b' e mekte olduğu müşkülata Tağmen garları, bazı müştemilatı ve birkaç tay-
ır Japon müfrezesi, müteakib taarruz. Şanghay 22 (A.A.) - Central News yareyi tahrib etmişlerdir. 

1:1rla Nankeou mıntakasında ilerlemiş- ajansının bildirdiğine göre ıo.OOO ki • Ayni gün sabah saat 6 buçukta diğer 
tır. · şilik bir kuvvet Japon kıt'aları!lı tak - bir Japon hava filosu Nankin civarında· 

Yeni bir muhtariyet cereyanı viye etme~ ü~e:c ~g~u'dan Jaı><:n ki askeri tayyare meydanlarını bombar-
Pekinde intizam hüküm sürmektedir. harp gemılermın demırli bulundugu dıman etmişlerdir. 13 Çin tayyaresile 
Caddelere şimali Çinde cHouapei- Tiensine gelmiştir. birkaç b.ina tahrib edilmiştir. 

~ou-. ismini ıılacak muhtariyeti haiz bir Mançuri hududunda Cereyan eden hava muharebesi esna-
y evlet teşkili lehinde bir takım afişler Tokio 22 (A.A.) - Mongol süvari - sında bir Çin tayyaresi düşürülmüş ve 
apıştırılmıştır. !erinden mürekkep hır müfreze Japon 1 bir Japon tayyaresi harab olmuştur. 
T Yeni tahsisat tayyarelerinin himayesinde olarak dün Şimali Çindeki askeri vazıyette bir 

,~kyo 22 - Asanı gazetesi, bahriye ve Mançuri • Çahar hudud mıntak:ısıncia değişiklik olmamışhr. 
a"~~ .......................................................................................... . 

Izmirde paraşüt kulesi Mareşal Çakmak 

h 
Yugoslavya manevralarına 

üyük törenle açıldı Mancvraı!~~~i! :.ı~~l~~goskıv cr-

Merasimde 30 bin kişi bulundu. lktısat Vekili 
nutkunda havacılığın ehemmiyetinden bahsetti 

C ~~ir, 22 (Hususi) - İkhsad Vekili! hiçbir memleketten geri kalmaması için p: al .. Bayar bugün saat on altı buçukta hava işini ele almamız lazım gelirdi. 
tırraşut kulesinin açım törenini yapmış- Cumhuriyet hükumeti Türk Hava Kum
l"e; .F~~rı dolduran 30 bine yakın ziya- mu bu i~i layık olduğu ehemmiyetle t torcnde bulunmuştur. kavradığı içindir ki bize eserleriyle yeni 
Val~tı~Ial .:111arşile törene başlanmış ve gurur, neş'e ve zevk vermekl~dir. Bu 
lcuı~ız. soylediği nutukta ilk paraşüt itibarla hava kurumunun şahsıycti ma
lil esının İzmirde kurulması münasebe- neviyesini huzurunuzda hü-:-metlc se
§e~~ava. ~urumuna, hükumetimize te· lamlarım. Şahsım için böyle kıymetli ve 

Urlerını arzetmiştir. şerefli bir vazifeyi tevdi ettiğiniz için 
C Vekilin nutku cidden iftihar duymaktayım. 
J\e~·aben vekil şunları söylemiştır: Türk milletinin esasında meknuz olan 

büt·~ız vntandaşlar, Türk Hava Kurumu cevherini hava işlerinde de göstereceği
ğin~n kuvvetini milletin vatanperverli- ne sizin de benim ile birlikte takdir ve 
.,.... .. en almaktadır. Şimdi açılış merasi- tebcil edeceğinize şüphe yoktur. 
··11nı y ser .ap~akla zevk duyduğumuz bu c- Türk Hava Kurumunun bu mühim e-
l3e lllıllctm liyakatini göstermektedir. seri açmak şerefini bana bahşetmesine 
ett~·Şahsan bu eserin açılışına delalet teşekkürler eder, cyaşasın Hava Kuru
•- gıınden dolayı büyük zevk duymak- mu> demekliğime müsaadenizı rica ede
""Yırn nı"ıı· li •. ı ı gurur duymaktayım. rim. 
Yen .e~ııniz biliriz ki yirminci asır yeni Bundan sonra, vekil kordelayı kesmiş, 

kciııihabiye heyeti, Mare§<ıı Fevzi 
Çakmağı Yıtgoslavyada yapılacak ma· 
nevrala davet etmiştir. Mareşal bu da
veti kabul etmiştir. Mareşal Zagre;ıte 

yapılacak manevralarda bulunmak ü
zere 19 cylulde hareket edecekti;-. 

Çin - Japon 
ihtilafı karşısında 
Rusyanı~ vaziyeti 

Mareşal Blüher Dış 
Mogolistana gidiyor 

Tokyo 22 (A.A.) - Sovyctler Bir -
liğinin yeni elçisı Tokio'ya gelir gel -
mez, gazeteciierin suallerine maruz kal 
mış fakat Sovyetler Birliğinin Çin ih -
ti!Bfındaki hattı hareketinden bahset -
mek istememiştir. Bununla beraber el
çi, Mareşal Blucher'in dış Mongo1ista
nı ziyaret etmesi muhtemel bulundu • 
ğunu teyid etmiştir. 

tici ı. ıbdalarla beşeriyete yeni refah ve- davetlilerle birlikte paraşüt kulesini 
letı ıcadlarla doludur. Bugün bütün mil- gezmiştir. Kayıp Sovgel 
ge) er a~asında hava meselesi o dereceye Bu merasimden sonra sağ!ık müzesin- Tayyareleri 
tin~~Ştır ~ milletlerin kabiliyet ölçük•- de açım töreni yapan veki!: cİnsanlığın Moskova 22 (A.A.) _Hükumet ko-

t ava ıı:lerinde gösterdikleri liyaka saadeti için çalışan Kızılayın bu eseriy-e b k 11' - misyonunun tebliğidir: N. 203 tav. yare-
11 a arak anlamak mümkündür. le iftihar edileceğini> söylemış ve teşek· 

ernleketmizin medenı· sahada dı·g~er k" 1 . . b'ld. . r sinin araştırılma~ı ıçin tecrübe uçuşla-· 
ur erını ı ırmış ır. rı yapan Mattesm Jt'anisbanks sahile Ye 

Yeni i' .... ~ .................... g .................... i .... , .... I ........ i ............. ~ ......................... ~d ......... -........ ~ .... -.......... ~ .......... _~~n ması E~!ii:~~·;::~:!:~1:~il~i!:~ 
J noktasına kadar sahil: araştırmıştır. 
llŞa edilecek dört zırhlıdan her biri 'i,500,000 Bu bölgede hiç bir şey bulamamış-

'

• l I k tır. 

Manisa 22 (Hususi) - Manisanın 
ilk üzüm bayramı on binden fazla bağ
cının iştirakile fevkalade bir şekHde 
kutlulandı. Vali Lutfi Kırdar bir nutuk 
söyliyerek üzüm mahsulünün memle -
ketimiz varidatı bakımından kıymetini 
anlattı. Bunu diğer nutuklar takip etti. 

Bayram Halk.evi bahçesinde aç?ldı. 
Her taraf süslenmi~ti. Merasimde yeni 
bestelenen üzüm şarkısını kadınlı er • 
kekli binlerce bağcı söyledi. Eyi üzüm 
yetiştirme müsabakası yapıldı. 

Jüri hey'et: halkevi sergisindeki ü
zümleri tetkik edere!<:'" birinciliği Ço -
banisa köyüne, ikinciliği İğdeciğe, ü -
çüncülüğü Manisa merkezine verdi. 

Kazananlar kükürt göktaş tulumba. 
ları, üzüm bandırma takımları aldılar. 
Bağcılar süslü arabalar, davul zurna -
larla şehri dolaştılar. İzmir ve Manisa 
güreşçileri karşüaştılar. Futbol maçları 
yapıldı. İzmirden saat 18 de hareket e
den Vekil hudutta Manisa Valisi tara -
fından karşıland?. Vekil üzüm bayrn -
mı şenliklerinin son safhalarını seyret
ti. Gece köylüler şere{ine verilen ::iya
fette Celal Bayar da hazır bulundu. Bu 
nu gardenparti t akip etti. 

lktısat Vekilinin nutku 
İktisat Vekili şerefine Manisa şehir 

klübünde verilen ziyafet müstahsil ile 
bir hasbıhal şeklinde tezahür etmiştir. 

Vekil Manisa valisinin nutkuna verdi
ği cevapta, üzüm kongresinde alınan 
müsbet kararlarla bu yıl kuru üzümle
rin standard olarak A vrupaya sevkedil· 
diğini söylemiş ve demiştir ki: 

- Fransada seyahatte iken şarab bay· 
ramı yapıldığına kail oldum. Şarab bay· 
ramını açan Fransız ziraat vekili: 

- Üzüm insanlar için başlıca kuv-.ret
tir. Ancak Kanuni Süleyman tarafından 
birinci Fransuvaya hediye edilen Eg~ 

asma çubuklarından yetişmiş üzümler 
kuvvettir> demiştir. Şimdi ben de ayni 
şeyi söylüyorum ve herkese Türk üzüm
lerini tavsiye ediyorum. 

Vekil nutkuna devamla: 
c- Manisahlar büyük insanlardır. Ma

nisaya refah vermek imkanına malik o
lan üzümlerimiz için ciddi tedbir alarak 
üzüm bayramı yapmanız !;Ok güzeldir> 
demiştir. 

Almanyada bir 
komünist teşkilatı 
meydana çıkarıldı 

Londra 22 (Hususi) - Berlinden Daily 
Telegraf gazetesine bildirildiğine göre, 
gerek hükumet merkezinde, gerek diğer 

mühim şehirlerde kuvvetli bir komünist 
teşkilatı meydana çıkarılmıştır. 

Hükumet dairelerinde suikastler ter
tib ctmeği gaye edinmiş olan bu teşkı
lfıta mensub birçok kimseler tevkif edil
mişlerdir. 

Mevkuflar arasında, teşkilatın reisi ol
duğu söylenen bir kadın da vardır. A
leksandrien sokağında bulunan teşkilô.

tın merkezinde_ araştırma yapılmış ve ba. 
zı evrak müsadere edilmiştir. 

Yeni tevkifat beklenmektedir. 
ıraya ma 0 8C8 Wilkins hey'etinin 2 • 1 tayaresi 

Sin:tc>ndra 22 (A.A.) - Popolo gazete-ı 7 kru~azör, beheri 300.000 liradan 6 Smith'de karaya inmiştir. Gratzinans- Çarlık hiikılmelinin 
ha:;1 '?ahriyeye müteallik bahisler mu tahtelbahir, beheri 300.000 liradan 17 kinin idaresindeki N. 207 tayyaresi Pi-
hi.ik~rı, kamaralar içtima eder etmez torpido muhribi. assina nehri üzerindeki. Krastiye mu - Hazinesini hamil 

umetin so -1 1: b 1. w 1 vasaıat etmiş lir. G • •• d •• ··ıü :Yeni • mı yon .raya a ıg o an Deniz v~ hava kuvvetleri için de ay. emı yuz UrU yor 
ı ·nşaat pro!!r · · t hk'k t t Çeveley sefer hcy'ctinin Moskova 
ep cd w. . o amı ıçın a 1• 3 a - rıca 200 yeni tayyare inşa edilecektir. ·1 ?'anı ccegını haber vermektedır. Prog , . . müfrezesi tarafından yapılacak olan Bükreş 22 (Hususi) - Bolşevik ihtıla i 

d 
.n şu sur"tl t .. t kt 1 Bunlardan başKa bır çok torpıdolar da tecrübe uçuşları havanın bozuklug~ un _ esnasında, Çarlık hükfunetinin hazine-

ug~ ~ e evezzu c me e o • 
U söylenmektedir: yapılacaktır. Bunların inşasını bilhas - dan dolayı yapı1amamı~tır. sile Odcsa ve Sivastopol bankalarının 

cı/nler biri 7.500.000 liraya mal olacak sa Amirallık dairesi mütehassısları, tav Krastin bulkll'an vapuru Barrovun altın mevcudu, Avrupaya kaçırılmak Ü· 
4 zırhı b 8 mı'l şım· aıı·nde bulunmakt"d B zere general Vrangel tarafından (BÜ'-'Ük ı, eheri 2.500.000 liradan siye etmişlerdir. '"' ır. uz - " Ak · · -· -· -· ---· -· -· -· -· -· -· ·.... ların vaziyeti henüz Zadkofun tayya • Petro) adlı gemiye yükletilmişti. 

b .s:nayda bir y~ğl-;}~dtljPortek~ Çek münasebatı resine benzin vermek için sahile yak. Karadcnizde, Romanyanın Balçık liw 
Un gece t 19 3 

k . Jaşmıya müsa:t değildlr. manmın yakınlarında o vakit batmış o. 
~ r . san ' O da Aksarayda pa- esıldikten sonra 
l!c-rıu.J~rı~~e. Şükrünün aşçı dükkanında Bı'r ltalyan zırhlısı lan bu gemiyi yüzdürmek üzere Sovyet-
~<lll ın Pışırıhrken mangal devrilmiş, ve Paris 22 (A.A.) - Lizbonı:ı Prag ara- ler tarafından Romanya hükumeti nez-
<tiınc . çıkmıştır. Ateş tehlıkelı bir hal sında siyasi münasebatın kesilmesi üze- Daha denize indirildi dinde )apılan müteaddid teşebbüsler, bu 
<iQ k~ ıtfaiyeye haber vcrilrni~ ve yalnız rine, Çekoslovakya hükumeti l..izhonda- Ceneve 22 (A.A.) - Vittorio Vencto- defa miisbet bir netice verimştir. 
lllf- anın içindeki eşya yandığı halde ki Çek menfaatlerinin korunmasını nun rşi olan Litorio zırhlısı, bu sabah Sovye>tler, hazineyi hamil bu gemiyi 

h h . . elen s" arıcc sırayetine meydan verilme- Fransız hükumetinden istemiş ve Fran· kral, kra:içe ve prenslerin huzuriyle de- yüzdürmek üzere, derhal Romen sula-
_____ o_n_d_ü_ru_·ı_m_f_,.t lür. ız hükumeti bu talebi ab.\,!,Ul,L..ı;;.w..ı,ıu..;Mı.w....-.1 ... n_i_zc_in_d_i_r:..:il_m....:..i:.:şt_ir....:... __ ...::.......::....-=._.:.....:.:'---.:..._rı_n_a..._t_ah_l_is_i:..y_e...:g::em_ileri göndermişlerdir. 

e }aponyanın karşısında 
Çinlilerin en büyük 
Zafı nedir? 

Yazan: Sellin Ragıp Emeç 

fF inliler için gayri kabili ictinap 

V bir hale gelen bugünkü muha • 
rebe, Çin vahdetinin lideri mareşal Şank
Kay-Çekin inatla, biraz da yeis ile yap
mıya çalıştığı bir cidal olmuştur. Nan · 
kin hükumetinin ve onunla birlikte esas 
Çin topraklarının hakimiyeti mevzuu 
bahsolmadığı müddetçe, gerek Şang-Kay
Çek ve gerek başında bulunduğu bugün
kü Çin devleti, Japonya ile açık. bir sı -
lahlı ihtilaftan itina ile kaçınmıştır. Fa· 
kal vaktaki Japonyanın nihayet bulmı
yan iştihası Mançuriden sonra Hopey \"e 

Çahar'a, oralardan sonra Pekin ve 'l'ien • 
Tsin'e kadar uzanmıştır; o vakit, Çin 
zimamdarları anlamışlardır ki, bugün -
kü Japonya, ihtirası durduru.mak için 
önüne arasıra lokma atılarak zaman ka· 
zanılacak ve bu arada hazırlıklar ta • 
mamlanacak bir düşman değildir. Bu 
düşman, vahdetini tamamlamıya çalışan 
Çin devleti için her geçen günün bir ka
zanç olduğunu farketmiştir. Daha ziyade 
vakit geçirecek olursa, karşısındaki mem
leketin, bir gün kendisine karşı muvaf
fakiyetle mukavemet edebilecek b;r hole 
geleceğini pekala anlamıştır. 

Çin devletinin en büyük zfifı, mem • 
leketin hala feodalite zamanınd'i olduğu 
gibi idare edilmekte bulunmasıdır. Mer· 
kezden uzak olan bütün eyaletlerde, hü
kUmete karşı vergiyi taahhüt eden as • 
keri kumandanlardır. Ordu, gene bu ku
mandanların emri altında ve şahısları
na bağlı mahalli unsurlardır. Hükumete 
vergi veren kumandanın eşhasa rücu 
hakkı olduğu gibi hükumet merkezinin 
zaman zaman göstereceği asker ihtiyacı· 
nı karşılamak üzere de, gene ayni ku -
mandanların, bu kıt'aları techiz ve teslih 
etmek için halkın tav'an veya kerhen 
izhar olunagelen semahatinden istifad6 
ettikleri bir hakikattir. 

Bundan anlıyoruz ki Çin devletinin biı 
ordusu yoktur. Kendisine, bazı bağlarla 
bağlı bulunan bir takım generallerı var
dır, bu generallerin de, bulundukları 
mıntakanın ehemmiyetine v~ iktisadi 
vaziyetine göre, büyük veya küçük, iyi 
mücehhez veya karnı aç, bir takım or -
duları vardır. Bu ordular bir araya gel
dikleri takdirdedir ki, Çin milli ordusu 
vücut bulmaktadır. Fakat memleket çok 
geniş, nakil ve muvasala vasıtası da bu 
genişliğe nazaran hemen hiç denecek bir 
halde olduğu için, Çin ordularını, birleş· 
miş bir kuvvet halinde düşmana karşı 

kullanmak hemen hiç bir zaman müm · 
kün olmamıştır. Bu büyük zafa, ekseri · 
yetle k"Umanyasını ve tahsisatını dahı çok 
defa alamıyan bu askerlerin, karşısında· 
kinden gördüğü itma edici teklifler kar· 
şısında, derhal cephe değiştirdikleri ve 
değiştirmek mecburiyetinde kaldıkları 

düşünülürse, modern teşkilatlı .Japonya • 
nın karşısında Çin denilen milyonlardan 
ibaret kütlenin zayıf vaziyeti kendim gös
terir. Çin - Japon harbini Çinlilerin ka • 
zanması için bir mucize lazımdır. Fakat 
milli varlıkları tehlikeye düşen millet -
ler için bu nevi mucize yaratmanın, biı 
mulial demek olmadığını da bilenlerde • 
niz. Fakat biz Çinlileri tanım1yoruz. Ta
nımadığımız için de, böyle bir mucize 
yaratmak kabiliyetinde olup olmadıkla
rına hükmederniyoruz. Fakat binlerce 
sene devam edegelmiş bir büyük medeni. 
yetin bugünkü varislerinin de, gürültü· 
ye getirilerek haritai alemden silinme • 
lerine içimiz acıyor. Bu, öyle insani biı 
duygudur ki hiç bir mülahaza, insan ola!\ 
bir kimsenin kalbinden bu acıyı çıkara • 
maz. - Serim Ragıp Emeç 

Yahudi meclisi de 
Filistinin taksimi 
Aleyhinde karar verdi 
Zürih 22 - Yahudi ajansı meclisinin 

beşinci içtimaı, sona ermiştir. Meclis, it· 
tifak ile birçok karar suretleri kabul et
miştir. 

Meclis, İngiliz komisyonu tarafından 
teklif edilen taksim planına kabulü gay
ri kabil nazarile bakmakta ve icra komi
tesini İngiltere hükiımeti ile müzakere
lere girişmeğe memur etmektedir. 
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oldu 
Bir kişi yaralandı 

Ağustos 23 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyet 

Şehir tiyatrosu 1 eylulde provalara, 1 ilkteşrinde Evvelki gün saat 12,30 da Ayvan. 

de temsillere başlıyacak. Önümüzdeki aylarda saray caddesinden Fener istikametine 
doğru giden Saray kasabasına ait 1 O 

yerli Türk~e bir film de çevriliyor plaka numaralı ve şoför Zekinin idare-

ltlı fındık mahsulü 
bir fiatla 

igl denilebilecelı 
satıldı 

Son yedi gün içinde zahire borsasın -
da ehemmiyetli denilebilecek bir faali -
yet görülmemiştir. Yalnız mevsimin ilk 
fındık mahsulü borsaya arzedilmiş ve iyi 
denilebilecek bir fiatta satılmıştır. Diğer 

mahsulat üzerine yapılan muameleleri 
sırasile aşağıya kaydediyoruz. 

lere faik olduğu anlaşılmıştır. 
936 senesinden müdevver fındık stokll 

5-6 bin çuval kadar tahmin edilmekte • 
dir. 

• • • • • • w. .. • sindeki kamyon, Ayvansarayda cıvata 
. :ıyaµo mevsımı yaklaşmaktadı.r. ~- yatro me~s.ımı~de neşrettıgı cTürk !ı - fabrikasında çalışan 18 yaşında Aziz 

kı uç aydır kapılarını kapaya': şehır tı. y~lrosu• ı~imlı mecmuasın~n .fevk.alade oğlu fdrise çarparak ağır surette yara
yatrosu, provala_ra başlamak uzere ha-· ~ır fuar nushasını neş~etmiştır. Tıyat - laınıştır. İdris Balat Musevi hastanesi
z.~rlı~a~ ~apmaktadır'. Provalar e~lfı : ro~un operet ~ey'eti, Izınir dönü.şünde ne kaldırılmış, fakat, aldığı yaradan, 
lun bırı~~e başlıyacak~ır .. İlk temsıl de Edır~eye de gı~ecek, orada da bır kaç bir müddet sonra ölmüştür. Şoför ya-
bir teşnmevvelde verılırtış olacaktır. temsil v~rece~ır: . . . kalanmış, tahkikata başlanmıştır. 

BUGDAY : Geçen hafta Anadolu, 
Trakya ve limanlar~an takriben 2270 
ton buğday gelmiştir. Bir iki haftadanbe
ri gelişatın azalması fiatların düşmesine 
mani olduğundan tiatlar aşağı yukarı bir 
seviyede gitmektedir. Hafta içinde yal • 
nız ekstra beyaz buğday fiatlarında 

biraz gerilemeler kaydedilmiştir. 

Fındık üzerine bize rekabet eden ital" 
yanın bu seneki rekoltesi hakkında he •· 
nüz kat'i malO.mat alınamamışsa da gl?" 
çen sene Marsilyaya pek az ihracat ya" 
pan İspanyanın 'bu sene de piyasa üze "· 
rinde mühim bir rol oynıyamıyacağİ an .. · 
!aşılmıştır. 

Temsil edilecek ilk eser, M. Şükrü Yem yerlı bır film çevriliyor * Galatada B w k dd · d t k n t"d d . ogaz esen ca esın e 
Erden tarafından Şekspirden yeni ter- pe ı m 5 u yosunun a yem mev- Yazıcızade apartuna d t s · · · f ı· t ·w· .. w 'L k nın a o uran a • 
cüme edilen cKuru gürültii:ıt isimli ko- ~1~. ıç~· aa ~y:ıe fe~tıg~.?~enıd n~1 .... - vak Tophane caddesinde karşıdan kar- TİFTİK : İngilizlerin aldığı küçük bi• 

parti tiftik istisna edilirse geçen hafta • 
piyasa işsiz geçmiştir. Maamafih piyasa
da gerek Sovyetler ve gerek İngiliz alı• 
cıları soruşturmalar yapmaktadırlar. 

Yalnız teklif ettikleri fiatlar satıcıları 
tatmin etmediğinden iş yapmsğa im'ki.ıt 

medidir. e ırlm. ıkr ~.0 ı rnh erın ur çe u aJı şıya geçerken, Karaköy tarafından ge-

K .... 1 .. ,u·ı Ş , yapı a uzere azırlıklara başlan - len şofo"r 0 . . . d k' A 097 • uru guru tu• w ı yam e.r!:spirin · · , . . , smanın ıaaresın e ı ., 
maruf eserlerinden biridir. 937 tiyatro mış~. ~~k. ol~ra.k, {st~~ Lo~en led O~n~~- numaralı kamyon çarparak başından 
festivalinde, ikinci olarak, Moskovada )T·:. kar mm ~ze w . ı:. 

1 
omekt~sdı?ın yaralamıştır~ Yaralı tedavi altına nlın-

ur çeye çevrııecegı . soy enme e ır. mış şoför yak l t 
temsil edilmiştir. Bunlardan başka, Ipeıc filmin, Na - ' . ~.anmış ır. 

Fiatlar: Ekstra birinci beyazlar 7, bi • 
rinci beyazlar 6,30, on beş çavdarlılar 6, 
ekstra sertler 5,30, Trakya kızılcaları 

6,05 paradan satılmıştır. Operetçiler Edimcyc gidiyor zım Hikmetin yeni bir senaryosunu da * ~vvelki gun saat 16 da, Tarabya-
.. da Tokatliya · · .. .. d f" Ş"k Şehir tiyatrosunun operet kısmının filme alacağı söylenmektedir. Oğren _ .. .. . n vıra1ı onun e, şo or u ARPA : Son günlerde ecnebi memle • 

ketlerden talepler eksilmeğe başladığın· 
dan satışlar durgun gitmektedir. Dün -
ya piyasasında vuku bulan fiat düşük • 
lükleri piyasamıza da tesirden hali kal -
mamıştır. Geçen hafta içinde Anadolu 
ekstra biralık arpalar 4.05, Trakya çu -
vallı 4.10 paradan muamele görmüştür. 

hasıl olmamıştır. · 
Aldanyanın geçen hafta içind~ aBıjı 

yüz ton kadar tiftikten 50 tonu sevkedfl• 
miştir. Ankara, Beypazar mallarına inbl .. 
sar eden bu satışlar Hamburg teslimi 15' 
kuruştan muamele görmüştür. 

fuar münasebet1'le İzmire gittigwi rna - dı'gwı'mı'ze g" b f"ı · .... ı·· w.. .. runun ıdaresindeki 21 72 numaralı oto ore, u ı mm reJısor ugunu b' • 
lumdur. Şehir tiyatrosu, fuar için, ti • de bi:nat müellif yapacaktır. mo ıl~e Yaşarı!l kulianmakta olduğu 
~ _.._,--. motosıklet çarpışmışlar, motör hasara 

Poliste: 
Arkada~ pkası 

1stikl5.1 caddesınde Sent Antuvan 
kilisesi bahçesinde portatif bir me>rdı -
veni çıkan 12 yaşında Nikola, arkadaşı 
Berebanço'nun merdiveni çekmesi ü -
zerine düşmüş, sol ayağı kırılmış, has
taneye kaldırılmıştn·. 

Şüpheli ö!üm 

Ticaretle iştiga! eden Dimitri ismin· 
de birisi, bir kaç gün evvel Eminönün
de birdenbire dü:ıerek ölmüştür. Di -
mitrinin yüzünde bazı eski yara izleri 
görüldüğünden ölümü şüpheli teıak:d 
edilmiş, cesedin Morga kaldırılmasına 
lüzum görülmüş \'e kaldırılmıştır. 

Kaçarken yakalanan hırsız 

Yeşilköyde Panayotun oturduğu 31 
numaralı evine açık buluna - kapıdan 
girerek bir pantalon, bir yelek, bir de 
ceket çalan birisi kaçarken yakalan • 
mıştır. Bunun, Ankaradan 20 gün ev -
vel İstanbula gelen Bursalı 22 yaşında 
İbrahim olduğu ve Karaköyde Ankara 
palas otelinde misafir bulunduğu anla
şılmıştır. 

Parayı çalarken yakalandı 

Arnavutköyi.inde tramvay caddesm
de 142 numarada oturan Harun tram
vayla köprüye inerken, Şişhanede, sa. 
bıkalı yankesicilerden Cemil, pantalon 
cebinden 30 lira parasını çalarken ya
kalanmış, 25 lirası !Jeri alınmıştır. 

Bir yankesici daha yakalandı 

Manav Mahmut isminde bir satıcı 
Beyoğlunda Ramalbaşında üzüm satar
ken, ToQl)anede oturan sabıkalı yan -
kesici Aftmet, cebinden 990 kuruş pa
ı asını çalmış, yakalanmışt:r. 

Kahrın çlfesi 

Okmeydanı civarında Sülevmanın 
bahçesinde çalışan ve Kulaksızda Me
uırlık sokağında 5 numarada otilran 
31 yaşında Mahmut, bahçedeki ahırda 
bağlı katıra bakmağa gitmiş, bu sırada 
katır müthiş bir çifte atarak kasıkları
nı patlatmıştır. Mahmudun yarası teh
likelidir. Beyoğlu Belediye hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Kı.skançlık yüzünden iki cinayet 

Fındıklıda Meb'usan caddesinde Ha 
lil paşa hanınd:ı oturan Merzuka, bir 
miiddettenberı beraber yaşadığı Ab -
dullah tarafından, kıskançlık yüzün -
den bıçakla yaralanmıştır. Kadın te -
davi altına almmış, Abdullah yakalan
mıştır. 

* Ortaköyde Gürcüoğlu sokağında 
26 numaralı evde oturan Cideli Recep, 
kıskançlıktan dolayı, karısı Hamideyi 
ekmek bıçağile kalçasından yaralamış
tır. Yaı:alı Hamide hastaneye kaldırıl
mış, Recep yakalanmıştır. 

Kocasını yarahyan kadın 

Taksimde Anadolu sokağında oturan 
garson Todori, karısı Anastasiya tara -
fmdan demirle başından yatalanmış -

tır. Kadın yakalanmıştır 

Şehir işleri: 

Belediyenin otobüsleri gelecek 
sene iıliyecok 

Belediyenin şehirde işletmek üzere 
'.{etirteceği otobüsler için Büyük Millet 
M~clisinden ·çıkartılacak gümrükten 
muafiyet kararı gelecek seneye bı~a -
kılmış olduğundan bu sene bir şey ya

pılamamıştır. Yalnız şehirde otobüs se 
ferleri yapabilmek için bazı hususi fır. 
malara müsaade verilmiştir. Beleciye 
tarafından verilen bu şekildeki müsaa

deler muvakkattir. Avrupadan otobüs
ler gelince şehir otobüslerini mi.inha -
sıran belediye uhdesine alacaktır. 

uğramış, motörün arkasında oturan 19 
yaşında Petro da başından yaralan -
ıruştır. 

Yalova güzel 
Bir sayfiye 
Haline getiriliyor 
Yalovanın imarı için sarfolunan fa. 

aayet ziyadeleşmektedir. Yalova kap • 
hcalarının Boğaziçi ve Adalar gib1 yaz 
lık sayfiye haline sokulması temin oiu· 
nacaktır. 

Yaz gelince halk nasıl eşyasını alıp 
bir kaç ay kalmak üzere Boğaza ve A. 
dalara giderse ileride ayni şekilde Ya-

Belediye kooperatif azası taksitle lovaya gidilebilmesi de mümkün kılı-
elbise de yaptırabilecekler nacaktır. Kapl!calar arasında yeniden 

park ve bahçeler yapıiacak, gelecek c:e-
Belediye kooperatifi taraf•ndan a - ne yeni otel binaları ve geleceklerln 

~.lanna yapıla~. yardımın arttırıl:nası bir müddet için kiralayıp oturacakiarı 
ıçın bazı teşebbusat yapılmışt•r. Koo - banyolu evler inşa olunacaktır. Bursa 
peratif şimdiye kadar borç para ver - kaplıcaları civarında bu maksatla ya • 
mek, borç eşya temin etmek, yerli mal pılmış bir çok evler mevcuttur. Oteller 
Iar pazan ile yaptığı anlaşma ile borç de kalmak istemiyen1er 15, 20 ve daha 
bakkaliye eşyası satmak gibi faaliyetler fazla günlüğüne bu evleri kiralamak • 

.. t . t' tadır. gos ermış ı. 
Yalovada bu evlerin birer benzeri-

Ahiren kooperatif azasına veresi - nin yapılmasına çalışılacaktır. 
ye elbise temim de diişünülmüş ve ya-

pılan anlaşma .neticesinde peşin para 
verilmemek ve bedeli 8 taksitte öden. 

mek şartile elbise de temin olunmu'j -

tur. 
Bundan başka, belediye, kooperatif 

azasına kışlık kömür de dağıtacak:tır. 

Festival oyuu gruplarına ziyafet 
verildi. 

Festival için şehrimize getirtilen 

Balkan oyunları gruplarına, Türk zey
bek takımı da dahil olmak üzere dün 
akşam Novotnide bir ziyafet verilmiş

tir. Bu ziyafette gerek zeybeklerimiz ve 
gerekse diğer Balkan oyuncuları milli 
havalarını çalmışlar oynam•şlar, nC?ş'eli 

saatler geçirilmiştir. 

--ii"A·ı·i···o·P~i·a-ifTl .. _ 
23 - Ağustos 

Pazartesi akşamı 

Bebek 
bahç .. lntle 

Zozo Dalmasın 
işi.irakile 

HALiME 
24 - ağustos Salı ak~amı 

Beylerbeyi iskele tiyatrosunda 
Zozo dalmasın işfüakile 

HALiME 

Konservatuvar 
Ve sehltler abidesi 
Şehzadebaşında Şehidler abidesi ve 

Konservatuvar inşaatı için belediyece 
yapılan istimlake devam edilmektedir. 
İstimlak sahası dahilinde bulunan evle
rin sahiblerine istihkakları nisbetinde 
mallarının bedelleri verilmiştir. Fakat, 
bunlardan bir kısmı kanunen tediyesi 
icab eden istimlak bedellerine itiraz et
miş olduklarından keyfiyet Dahiliye Ve
kaletine bildirilmş ve alınan umumt 
menfaat kararına müsteniden bu kabil 
mu\eriz1erin alacakları paralaı: bankaya 
% 20 f azlasile yalirılarak cebri istimlak 
cihetine gidilmiştir. 

Avcılar bayramı 
Çok neş'ell oldu 

Dün, avcılar bayramı, Anbarlıç~ş
mede, bütün İstanbul avcılarının işti
rakile kutlulanmıştır. 

Bayram, cemiyet başkanı Bayan Ne 
zihenin bir açtı nutku ve istiklal mar
şile başlamış, merasimtien sonra davet. 
lilere bir kır ziyafet: verihniştir. Ye -
nıekten sonra Ankara saylavı Roman
cı Akagündüz çok güzel bir nutuk söy
lemiş, takdir ve alluşiarla karşılanmış
tır. 

Bundan sonra atış müsabakaları baş 
lamıştır. Bu müsabakalarda birinciliği 

,-.•••--• Doktor 41 ___ , kazananlara vilayet, inhisarlar idareı;i 

1 ve Avcılar Cemiyeti namına kupalar 
~rahim Zati Oget verilmiştir. İkinci, üçüncü ve dördün. 

Belediye karşısında, Piyerloti cüler de muhtelif hed;yelerl~ taltif e -
caddesinde 21 numarada bergQn dilmişlerdir. 
öğleden sonra hastalarım kabul Bayram çok neş'eli ve samimi bir ha 

~-----. eder. va içerisinde geçmiştir. 

ÇAVDAR : Son zallll.nlarda şehrimize 
gönderilen ve satışa çıkarılan buğdaylar 
az miktarda Çavdarlı olduğundan dahili 
sarfiyat için ve değirmenciler tarafından 
mübayaa edilmektedir. 

İhracat tacirleri şimdilik mübayaatta 
bulunmadıklarından dahil istihlak için 
4.35 paradan muameleler olmaktadır. 
Adapazarı ve Bursa malları mısır çu

vallı olarak beş kuruştan % 2 analiz ke
ten tohumu çuvallı 10 kuruş, Adana malı 
susam 16.20, Antalya cinsi 17 kuruştan 
satılmıştır. 

FINDIK : Geçen hafta şehrimiz piya • 
sasına ilk olarak yeni sene mahsulü fın
dık getirilmiştir. Bu fındıklar 42,50.43 
kuruştan muamele görmüştür. 

937 senesi fındık rekoltesi hakkmd:ı 

yapılan kat'i tahminler nettt:esi bu sene 
geçen seneden daha fazla mahsul alına
cağı gibi kalite itibarile de ge~en sene -

İngilizlerin aldığı Gerede malı tiftik• 
ler de 130 kuruştan satılmıştır. 

Keçi kıllarına 51-52 kuruştan alıcı çık" 
maktadır. 

YAPA%1 : Yapağı üzerine hararetli 
muameleler olmaktadır. Geçen hafta 
içinde 1750 balye kadar yapağı satılmış• 
tır. Bu yapağıların Anadolu cinsleri 
56-58, kaba Anadolu 52-54, İzmir, Ada " 
pazarı 62-64, Trakya malları 68-69 ku • 
ruştan satılmıştır. 

Ayrıca Sovyetler hususi şartlar dahi• 
!inde 100 ton kadar yapağı mübayaa et" 
mişlerdir. Bunların işlenmiş Trakya cins· 
lerini 75, İzmir mallarını 70 kuruştan ss• 
tın almışlardır. 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre tz· 
mir piyasasında yapağı tükenmek üzere· 
,dir. Fransız ve Sovyetler mal mübayaa " 
sına devam etmektedirler. 
Şark vilayetlerinde ve Suriye hudut· 

larında ihracat devam etmektedir. 55.58 
kuruştan mühim partiler halinde ihraca~ 
yapılmaktadır. . ......................................................... .. 

15 bin liralık sahte sen et 
davası devam ediyor 

Dava Yani Sa raf oğlu ile kansı arasında eski ve bitip 
tükenmez mücadeleyi de meydana çıkardı. Ehli vukuf 

sahtekarhğın şeklini tesbit etti 
İstanbul ikinci noterliğinde adlıyece 

yapılan bazı tahkikat neticesinde noter 
Hasan Arkla katibi ltuşen Eşrefin tevkif 
edildiğini, bir iki gün sonra noter Ha
sanın tahliye olunduğunu, ~oterlikte ya
pılan bir sahte senedden dolayı aranan 
Eminönünde şekerci Yani Sarrafoğlu
nun birkaç gün saklandıktan sonra ya
kalanarak tevkif edildiğini ve İstanbul 
ikinci noterliğinin lağvını yazmıştık. 

Noterlikteki evrak, defterler ve mua
meleler üzerinde, muhtelif ihtisas cep
helerinden, şark tezyini sanatlar mekte
binde muallim Necmeddin, müdür mua
vini İsmail Hakkı, çinkog~af Sıtkı, hattat 
Hamid, 4 üncü noter başkatibi Fuad, 
Osmanlı Bankası şeflerinden muhasebe
ci Politis, 6 mcı noter başkatibi Vedad, 
İsmet ve icra muhasebe şeflerinden Ve
saleddin, Sudtanahmed birinci sulh ceza 
hllimi Reşidin naibliğile muhtelif tet
kiklerde bulunmuşlardır. Bu tahkikat 
bitmek üzeredir. Bu işin tahkikine me
mur edilen birinci tetkik bürosu şefi mu
avin Sabri de bu işle meşgul olmak üze
re izininden birkaç gününü feda ederek 
çalışmıştır. Şimdi, tahkikata, müddei
umumi muavinlerinden Hikmet Özdeş 
devam etmektedir. 

İkinci noterlikte yapılan bu l~ bin li
ralık sahte sened hakkında yaptığımız 
tahkikatla şunları öğrenmiş bulunmak-

Yani Sarra/oğlu Karısı Sof ia 

tayız: . :13::ış· 
Atina hukuk mahkemesi kararıle uıJ1" 

vekalete bildirilen ikinci noterlikte. et" 
zim edilmiş 35 bin liralık sahte V351~11• 
nameden başka, Eminönünde şekercı dBıfl 
ni Sarraf oğlu tarafından karısı rna rııfl 
Sofianın ~ekerci dükkanındaki ):o. 612 
hissesine ve Osmanlı Bankasındalt• rle' 

.. evhC 
numaralı kasada bulunan muc diği, 
rine ihtiyat haciz konulmak ist?~i11ııd 
halbuki, bunun, sahte bir seııede ıs. :110" 

ettiği, bu senedin de İstanbul i1'in~e ol· 
terliğinde tanzim edilmiş olup sah ·tıfJiŞı 
duğu müddeiumumiliğe haber ~~rı işti!· 
bunun üzerine de tahkikata geçı J1l 

Tahkikat şu neticeyi vermiştir: ııı 13 
Madam Sofia, Yaııi SarrafoğluY b9stı 

sene evvel evlenmiştir. Sofianın b~idiS' 
Eminönünde şekerci Anastas :Mıhfl 

(Devamı 12 inci sayfada) 
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Bir aralık piyasa açılma· 
1700 metrelik büyük bir cadde tamamlandı, birç~k 1 mak tehlikesi gösterdi, 
Yollar, Kızılırmak üzerinde büyük bir köprü yapılıyor nihayet bir formül bulundu 

İz.mir, (Hususi) - Bütün ıahmin
ler hilafına incir piyasasının açıl

ması münakaşalı olmu~, bir araltk pi ~ 

Şarkışlada umumi ve 
canlı bir faaliyet va1 

""' yasa açılmamak tehlikesile karşılaş -
mıştır. Sabahleyin ve öğleden sonra 
tam beş saat devam eden münakaşalar 
'esnasında müstahsil mümessilleri ve fü 
racat tacirleri fiat hususunda ve incir 
mahsulünün kalitelere ayrılması b.ı.h-
1sinde uzun uzadıya çe~işmişlerdir. Ni. 
hayet borsa reisinin müdahalesi ve tek 
lifi üzerine bir formül bulunmuştur. 

Bulunan formül şudur: Bu yıl son 
defa olmak üzere incir mahsulü vizite 
,edilmeden ve ekspertiz hey'etinin önü
ne çıkmadan ikiye ayrılacaktır. İki ne
yin fiatları 9 ve 1 O kuruştur. İncir ih-

Şarkıştaya umu mi bir bakıı racat tacirleri, piyasaya inen 7500 çu -
Şarkışla (Hususi- - Şarkışla Si • ı Bu havalide ziraat çok ileri gitmiştir. val turfanda inciri aralarında eritmeğe 

:~~ bağlı şirin kazalardan biri - Senede buğday ihracatı diğer kazalar. çalı.şac.akl~rdır. 
dır. A.razinin ra dan fazladır. Bu civarda fazla bulunan Incır pıyasasının bu suretle 9 ve 1 O 

kunt 1 ooo _ 1850 emvali metruke arazisi de arazi tesbit kuruştan açıldığı haberi derhal !sti~ -
Olan b komisyonu tarafından tesbite devam e- sal mıntakalarına ve İktısat Vekaletme 
nı u kazanın A bild' ·1 . t' 
s· esahai sathh'e _ dilmektedir. Kazanın. umumi ithalat :ı n:ıış ır. d t" 

1 
• 

... ı 5000 kilom~t • kudreti de senede 4,379,000 liradır. ıl yf~ıt1zaman. a. uccahr.a1~. P~!asan~.n 4 edir. '.Nü! . Kültür hareketleri aç ış ıa arını, ıncır ma su umuze muş 
fıO b· usu ı~e Şarkışla mıntakasında 14 ilk mek - teri olan alıcı piyasalara telgrafla ar -
lıçen~~e .. yakın.dır. tep vardır. Merkez ile Kemerek nahi - ,zetınişler ve eyliil, ilkteşrin teslimi tek 
Ve ı 63 u~ ~~hıye ycsinde ve Sızır köyündekiler tam teş- liflerde bulunmuşlardır. 

1 Yeni ve Büyük iki Köprü 
Aşkale, (Husu .. 

si) - Erzurum • Er· 
zincan arasında yol 
üzerinde yeni ve bü 
yük bir köprü yapıl· 

mağa başlanmıştır. 
Bu köprü yeni açı 
lan 1070 metre U· 

zunluğundak: tüne. 
lin her iki ağzında 
kurulacaktır ki, bu 
suretle iki büyük 
köprü olarak yer a • 
lacaktır. 

Köprüle'!' Fırat • 
Karasu nehirleri Ü • 
zerinde geçişi kolay 
lıkla temin etmiş o. 
iacaktır. İlk ameli -
yet başlamış ve demir köprülerin temel betonlarına başlanılmıştır. 

Sayfa S 

Resim tünelin Erzincan cihetindeki ağzında başıanan faaliyeti göstermek
tedir. 

T rabzonun üç kazasında 
köyler yapılıyor •• numune 

* * * Tesbit edilen plana göre bu köyler küçük bir 
kasaba manzarasını gösterecek ve bütün medeni 

ihtiyaçları karşılayacaktır dır koyu var kilatlıdır. Bundan bir hafta öncesine kadar 
hı· 'Merkezi na- Diğerleri üç sınıflıdır. Bu yıl bun - incir mahsulünün ton başına İngiliz ve Trabzon (Hususi) - Valimiz Sezai Köylerin planları şimdiden tesbitı 
'Y~eye 5

6, Delıil- Kaymakam Hikmet Iardan bazılarıntn be~ sınıfa çıkarıl - Türk piyasaları arasında mevcut on şi- Uzay'ın teşebbüsü ile vilayetimizin edilmiştir. Bu planlara göre yollar kal. 
l<l,, a 

3o, Ağçakış. Ece ması muhtemeldir. linlik fark, dünkü açılış fiatmdan son- üç kazası dahilinde nümune köyleri dırımlı olacak, köy misafir evlerı, te • 
"a 3 7 v K .. ,. b' f k k d . . ı· l bağı e emerek nahiyesine 30 köy Halkın ve yeni gelen göçmenlerin ra cuz ı ır ar a a ar ınmış ır. yaptınlmağa karar verilmiştir. lefon şebekeleri, spor saha arı, pazar 
b~ır · kültüre karşı altıkaları çok fazladır. Piyasa şimdilik sağlar:ıdı~. Eğe: is- - Bu köylerden biri Maçk!l kazası da- yerleri, mektepler yapılacak, iyi su ve 

tarlı~ er taraftan bu havalıde 148 muh Geçen yıl gelen göçmenlerden ikisi tihsal mıntaka.larından Izmıre men hilinde ve Trabzon - Erzurum şoses! bol ışık temin edilmiş olacaktır. İlk 
Sinde ~~Şkilatı vardır. Bunların hep - Sivasa gönderilmiştir. mahsullerde ~ır ~aş~ınlık.011:1az.~~.:bor- üzerinde Hamsiköy, diğeri bu şoseye mekteplerin mutlak surette beş sınıflı 
Çok i Y ~anu u tatbik ediimekte ve Nafia işleri sada herhangı bır fıat diişkünlu~u ol. 3 kilometre uzaklıkta Olasa köyüdür. olması kararlaştırıimıştır. 
~nınyıb~e~ıcc.\.cr elde edilmektedir. Ka- Sivas yolu, Höyük köyünden Sivas:ı masma ihtimal _Y. ok.tur. Rekolte. 30,000 nı·g·er ı'ki köy de Akçaabad kazası da • 

utun d - R k 1 34000 Plana göre bu köyler küçük bir ka· la u·r ışleri üzerinde canla1 baş- dogwru yeniden bozulan yollar üzerin - tondan fazla egıldır. e ·o tenın hı'lı'nde ve Tr~bzon • Vakfıkebir !:OSesi 
g aşan k t ıı saba manzarasını gösterecek ve bütün diy k aymakam Hikmet Ece şiın- de inşaata devam edilmektedir. ton olduğu hakkında stanbul gazete- üzerinde Mersin ve üst Türkiye köy -

Vaf~ak ~ar hır çok ilşcr başarmağa mu ~u yıl Akçakışla .. ile Şa:.kı~la ~rası.?· l~rine aksetti;ilen hvaber doğr.~ ?.eğil. - leridir. İlk plana alman yukarıki köy _ medeni ihtiyaçları havi bulunmuş ola· 
Bu lın.uşt~r. dakı Bozkurt mevkımde buyuk hır kop dır. Rekolt:yı, oldu~ndan u~tun b.~r lerden sonra Sürmene kazası iç.nde caktır. 

lerde Yı.l !ç.erısinde kazada yapılan iş- tünün yapılmasma başlanılmıştır. derecede gosten:ıek fıatl~rda hır sun ı- Araklı Kuşluca, Kemerli köyleri de nü Nümune köylerinin bütçeleri de tea 
iizeri~d bırısı de kaza ile istasyon yolu Sıhhi vaziyet hk meydana getırmektedır. mune 'köyü haline sokulacaktır. bit edilmiştir. 
~ernın e bulunan 1 700 metrelik mü - Şarkışlanın sıhhi durumu da çok .....,.__ ____... ..--

'Yaptır e~e büyı.ik bir caddenin yeniden r.orrnal bir şekildedir. Bazı mıntakalar· Manisada eski eserler sı·vasta ev idaresi kur.su 
~ ı asıdır. . da tifo ve hümma baş göstermişse de dlr 

tıı enu c~~~enin açıımasile Şarkışla - ıazım gelen sıhhi tedbirler sayesinde Tasni/ e ıgor 
Oluy0 Ynuhım bir iht1yac1 kar~ılanmış önleri alınmıştır. Manisa (Hususi) - Kültür direktörü 
larınar. ~elec~k yıl hu iki yolun kenar- ' Halkın daha temiz bir surette içme Naili Özeren müze işlerile çok yakmdan 
buray goçmenler için c\'ler yapdarak sularını temin etmeleri için de hazır - alakadar olmaktadır. Başnıuallim Emin 
Verilın~ daha Yem Ye can.ı b!r manzara lıklar yapılmaktadır. Ve bugün zaten Moralin reisliğinde muallim Haydar Ber. 

lie ış ~!a~aktlr. Şarkışlanın ihtiyaçlarından belki en köz, Yahya Kaynak, maarıf memuru Ze-
bağıa r ko~un birbirle:·inc telefonla mühimi de içme su yollarını düzene ki Devecioğlu ve muhafız Selahattiııden 
<lir. nına ışlerı <le hızla ilerlemekte - koymaktır. Ayrıca bir eczane de bura- mürekkeb bir heyet tarihi eserlerin tas

öa büyük bir lüzum J'ıalinde kendisini nifi işile meşgul olmaktadır. 
l<a 'fnıar planı hisettirmektedir. Bu eserlerin devir ve tarihi kıymetleri, 

linde ~c:nın mü<;takbel imar planı üze- Elektrik .ve radyo. işleri sonra, mütehassıslar tarafından tayin ve 
~·~tç ;.ıgraşıl11ınktadır. Mevcut pl5n vt> Bugün, be:ediycnin ve Şarkışla kay. tesbit olunacaktır. Müzede, her devre 
kaZa : ~~dik eJilrniş değildir. Ya1nız makamı Hikmet Ecenin uğraşmakta ol- aid 'kitabe, lahid, heykel, ev eşyaİarı ve-
<letıe ahılınde toprak ev yapılması şid dukları bir~ var.sa o da elektrik i_şidir, saire vardır. Bunlar arasında, meşhur • .. . . . 
~ \•a Y~sak .edilmiştir. Şarkışlnda 141 3 Kaymakam Hıkmet Ece köylünün Sard harabelerinde bulunan ve Frikyali-' Ev ida!cs! kursuna devam eden Sıvaı oğretmenlerı ve hocalan. Cahıde Esın 
biran r ır. Yeni gelen göçmenlerin de de r.adyodan istifadelenmesini temin larla Lidyalıların hakimiyetleri arasında Sivas, (Hususi) - Halkevi salonla- giSini arttırmak, ayl\k ve on beş gün " 
ltlelerevveı rnü::.tah·;il bir hale getiril • için de evinde bulunan radyoyu her ki devre tesadüf eden zamana aid oldu- rında yaz tatilinden istifade edilerek lük temizlikleri, çalışmaları kolaylaş • 
f en b~~~. Çalışılmaktacur. Göçmenler - akşam telefonla köylere muntazaman ğu anlaşılan bir hiyeroglif kitabe çok Bayan öğretmenlere pazartesi ve per- tırmak, gümüş bakır gibi madenf eş~a· 
tirilın utük .bir kı;;m1 Ortaköye yerieş - ve mükemmelen dinletmektedir. Ya - kıymetlidir. Tarih Kurumu Asbaşkanı şembe günlerine mahsus olmak üzere )arı parlatmak, kumaşları boyamak, or· 

ış erdır. kında bütün köyler birer hoparlör te- Bayan Afet de, Cenevredeki bir konfe- bir ev idaresi kursu açılmıştır. gü, ütü, çamaşır yıkama, kola yapma, 
Şarkı Zir:ıi vaziyet darik edecekler ve bu suretle daha ko- ransında bu kıymetli eseri Avrupa alim- Kursun idaresıni İstanbul Kız Sel • alafranga yemek yapmak gibi bilgileri 

\>etiş id· şla toprakları ziraate çok el - ]ay bir şekilde istifade temin etmiş o- lerine tanıtmıştır .. B~ eser, henüı tama- çuk San'at okulundan mezun kıymet- öğretmektir. . . . . . 
ır. Halk ziraat ile geçinir. lacaklardır. men okunmuş değıldir. li ve bilgili bayanlarımızdan Cahide E- Dersler çok ıstıfadelı hır şekılde ve 

sin üzerine almı~ oluyor. Kursun esas bir metod dahilinde devam etmekte • 
gayesi kadının ev işJe:-i üzerindeki bil- dir. 

\>' liern 
<ll ~or Şnşıyorum hem se-

urn Hasan Bey. 

Pazar Ole Hasa.n Bey Diyor Ki: 

... Borcumu vermediğim i
çin alacaklı evdeki e~yalara 
haciz koydurmuştu ..• 

... Fakat geçen gün gene ev 
kirasını vermediğim için ev
den çıkmaya mecbur oldum .. 
Bir de öğrendim ' alacaklım 
haciz kararından vazgeçmiş ... 
Sebebini bir türlü anlıyama
dun. 

Hasan Bey - Mutlaka ta
şırken eşyalarını görmüştür 

azizim. 

Birecik belediyesi 
Yeni bir mezbaha 
Yaptırdı 
Birecik (Hususi) - Kaymakam ve be

lediye reisi Baki Kankılıç kasabanın i

marı yolunda büyük bir gayret sadet· 
mektedir. Kasabada az zaman içinde bir 
çok işler başarılmıştır. Evvelce hayvan 
gövdelerinin kasab çıraklarının omuzla
rında taşınarak çarşı ve pazarlardan geç

mesi çok çirkin ve gayri sıhhi bir manza
ra arzetmekte idi, belediye yeni bir mez
baha yaptırarak etleri kapalı bir araba 
ile naklettirmeğe başlamıştır. Yeni mez
bahanın inşasından sonra varidat da dört 
misli artmıştır. 

Gedizde 
Is/aha muhtaç 
işler 
Gediz ( Hususi ) - Gedizde kasap 

dükkanları nek bakımsızdır. Kesilen 
etler dükkan önündeki saçak kenarla
nna dört beş metre uzunluğundaki ip -
!erin ucundaki çengellere asılmakta ve 
açıkta satılmaktadır. Kazada fırın yok· 
tur. Ekmekler evlerde pişiril!llektcdır. 
Bunlar da hamur halindedir. 

Gedizde, Gediz spor adında bir klüp 
vardır. Bu klüp gençleri muntazam ve 
ciddi bir surette çalışmaktadırlar. Spor 
klübü ayrıca muhtelif zamanlarda hal
ka müsamereler vermektedir. Kazanın 
;güzel bir yerinde yapılmış olan dispan
ser de ek bakımsızdır. 



r 

• Saıfa 

Deniz ve denizcilik: 
-------------------------------------
~~Ters olan her şey 

mutlaka düzeltilmelidir,, 
24,000 tonluk kocaman bir 
dritna vta nasıl tak la attırılır? 

Yazan ı Ahmet Cemalettln Saracoııu 
Son yüz seneye ge

linceye kıdar bat
Dllf bir gemi insanlık 

için elediyen kay
l>olnıuı manasına ge
lirdi. Bir gemi büyük 

olsun, küçük olsun 
bir kere denizin dibi
ni boyladı mı artık 
onun ismi unutulur. 

Ziyama esef etmek
ten baıka yapılacak 

bir şey talmazdı. 

Çünkü eldeki vasıta
larla o gemiyi deniz
den çıkarmak imkan
sızdL 

Halbuki c20> inci 
asır denizcileri artık 
öyle kolay kolay ümit 
kesmiyorlar ve el
deki mütekamil vasıtalar sayesinde de
nizin sinesine gömdüğü kurbanını zorla 
onun elinden çekip alırlar. Misal mi is
tiyorsunuz? Anlatayım: 

1916 yJında ge,en bir facia 
1916 yılı ağustosunun ikinci gecesi 

cTaranto> limanında bir İtrılyan deniz 
kuvveti demir üzerinde yatıyordu. 

İtalya hükumeti hali harpte bulundu
ğundan bütün ihtiyat tedbirleri alınmış
tı. Gece yansına doğru müthi~ bir inH
lak, korkunç bir tarraka bütün limanı 
sarstı ve demir üzerinde yatmakta olan 
harp gemilerinden cLeonardo da Vinçi> 
dritnavtı bir kaç dakika içinde batıp 

gitti. 
Mürettebatından (250) kişinin hayatı

na mal olan bu infilikin sebebi ne idi? 
Acaba bir düşman baskını mı olmuştu? 
Yoksa denizaltı gemileri mi bu iş; yap • 
mışlardı? Yahut da bir casus suilrnstı mı 
o güzel ve kudretli dritnavtı bir kaç da
kika içinde limanın durgun sularına göm
müştü.? 

Bu mesele bir türlü anlaşılamadı. Bili
nen bir şey varsa o da (2,000,000) İngiliz 
lirasına mal olan (24,000) tonlu'lc son sis
tem bir dritnavtın c36> kadem suya gö
mülüp gitmiş olduğu idi. 

Hemen dalgıçlar işe başladılar ve in
filakın sebebi araştırıladursun, batan 
zırhlıyı çıkarmak için İtalyan bahr;yesi 
elinden gelen her şeyi yapm1ya başhrh. 
Evvela denizin dibinde zırhlının ters dön. 
müş, yani omurgası yukarıya doğr•ı yattı
ğı görüldü. 

Çolı güç bir İf 
Batmış zırhlının böyle başaşağı bir va

ziyette durması çok kötü bir aksilikten 
ve ilk bakışta cLeonardo da Vinçhyi yü7.
dürmcğe teşebbüs etmenin bir çılgınlık 
beyhude yere parayı denize dökmek o1a
cağı zannedildi. 

Denizin dibinde yuzu koyun yatan 
(24000) ton ağırlığında demir ve zırh yı
ğını nasıl kaldırılabilirdi? Zuhlının ta
şıdığı ağır toplar tamam on üç tane (30 5) 
'santimetrelik battal şeylerdi ki bu on üç 
top o sıralarda, İtalyaya omuz omuzıı 
harp eden müttefikleri için ağırlıkların
ca altın değer silAhlardL İtalyan denız 
mütehassısları bu işi tetkik ettikçe mese· 
lenin güçlüğünü biraz daha anlayorlar. 
İşin içinden çıkmanın çok müşkül olac:ı
ğını görüyorlardı. 

Denizcilikte batan gemilere tatbik edi
lecek umumi bir düstur vardır ki o da 
şudur: 

cBir gemi ne için batar? T:ıbii yüzme 
kabiliyetini kaybettiği için değil mi? .. 
Binaenaleyh o batmış gemiye yuzme ka
biliyeti yeniden verilecek olursa o ge
mi tekrar yüzer, yan kurtulur> İyi ama 
omurgası havada olarak denizin dibinde 
yatan (24000) ton ağırlığında bir drit
navta yüzme kabiliyetini tekrar nasıı ver
meli? .. İşte meselenin düğüm noktası bu
rada idi. Sonra farzı mahal olarak gemi 
yüzdürülse bile omurgası havada yanı 
ters yüzeceğinden gemiyi nasıl doğrul

tarak eski haline getirmeli? Birincir.i 
kadar, belki birincisinden daha çetin i -
kinci bir müşkül.. Zırhlıyı patlayıcı mad
delerle parçalayarak ortadan kaldum:ık 
ve ancak parçalanmış demir olarak kul
lanmak ciheti kalıyordu. Bu şık da tetkik , 
ve hesap edildi ve görüldü ki parçalamak 
işi için (100,000) İngiliz lirası ve bir kaç 
ay emek sarfetmek icap edecek. 

Parçalamak işi için sarfedilecek patla
yıcı maddeler harp cephelerinde memle
ket için daha faydalı bir surette kullanı
lamaz mı idi? (100,000) sterline gelince 
bu paranın herhalde bir zırhlı parçala
maya tahsisinden daha karlı !bir şekilde 

(Devamı 15 inci sayfada-

CÖNÜLİSLERİ 
Evlenirken 
Karşınızdakinde 
Ne ararsınız? 
Maçkada oturan bir okuyucum, genç 

bir kız artık evlenmek çağında, bir 
kaç talibin arasında, bunlardan her 
biri hakkında bana ayrı ayrı izahat 
verdikten sonra şu suali soruyor: 

- Evlenirken karşınızda!<inde evve
la ne ararsını.z? diyor. 

Cevap vermek müşkül görünür, ha
kikatte gayet kolaydır. Tanınmış bir 
garplıyı taklit ederek, yahut onun söy
lediğini tekrar ederek okuyucuma: 

- Ben olsaydım her şeyden evvel 
anlaşıp anlaşamıyacağımızı araştırır. 

dım, diyeceğim, ve bu cümleyi de gene 
o garplının bir mütaleası ile ikmal e
derek: 

- Bu maksatla mümkün olsaydı 

karşımdakinin gizli dü§Ünceledni 

keşfetmiye çalışırdım, cümlesini ila
ve edeceğim. 
Karşınızdaki farzedelim ki güzeldir, 

tahsıl görmüştür, zengindir, hatta iyi 
tahsil görmüştür, fakat sizinle anlaşa
madıktan sonra bütün bu meziyetlerin 
kıymeti nedir? 

Saadeti temin eden vasıtaların 
hepsine maliksiniz, fakat akşam sof
raya oturduğunuz zaman karşınıza en 
küçük bir şeyden titizlenen bir kadın 
veya erkek çıkıyor. Kalb ve vicdan 
huzurunu nasıl bulabilirsiniz? 
Hayatın hiç beklenmeyen zamanlar

da gelen kasırgalarına tek kürekli bir 
sandal ile nasıl mukavemet edebilır
siniz? 

Kızım, taliplerini imtihana çek, her 
biri ile uzun uzadıya konuş, içlerin -
den kafası kafana en ziyade denk ola
nı seç. Saadetin sırrı anlaşmaktadır. 

TEYZE 

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

·~Fl li. Dl S E l? E R 
• ~ K ARSfSIND/Jt 

1 

Sigara yakmak cezası 
Belediye sigaradan sigara yakanları 

cezalandınyonnuş. İnanmıyacaksımz .. 
Hakkınız var .. eğer siz de gelip ba -

na: 
- Sigaradan sigara yakanları bele

diye cezalandırıyor. 
Deseydiniz ben de inanmazd\m. 

- Cezaların çoğaldığı bugünlerde 
her önüne gelen esasen bir söz söylü • 
yor. Bu da onlardan biri olacak! 

Diye düşünürdüm. Fakat ben bunu 
bir gazetede okudÜm. Gazete de, hava
disin doğru olduğuna inanmamış. Ala
kadar makamlardan inceden inceye 
soruşturmuş, doğru olduğunu, ve iki ki 
şinin cezalandırıldığını öğrenmiş. Şim

di de: 
- Sigaradan sigara yakmanın e ıa

ran vardır? 
DiyeceksinıZ. Zararın: öğrendik, bi

rinci zararı; yol ortasında sigara yak -
mak behanesile duruyor, yolu kapıyor
larmı.ş. İkinci zararı; tifonun sirayetine 
sebep oluyormuş. 

Sigaradan sıgara yakmakla tifonun 
sirayet edeceğine ayıp değil ya benim 
aklım ermedi. 

* Sigaradan sigara yakan 102 kuru§ 
sigarayı yaktıran da 202 kuruş cezaya 
çarpılıyormuş. Bir tahtada 304 kuruş 
fena para değil. 

* Merak ediyorum. Acaba bu yasak 
yüzünden kibrit satışı bir mislı artmış 
mıdır? 

* Sokakta durup birbirlerinin ellerini 
sıkanlardan niye ceza almıyorlar. Yo -
lu kapamaksa onlar da kapıyorlar. Si -. 
gara yakmaktan tifo sirayet ederse, el 
sıkmaktan da sirayet eder. 

* - Sigaranızdan sigaramı yakabilir 
miyim? 

Diyene, sigarayı uzatmak bir neza • 
ket meselesidir. 

Ölçüsü de var: 202 kuruş değerinde 
bir nezaket! 

* Tramvayda burun burun:ı gidiyo -
ruz, vapurda kucak l..'"Ucağa oturmak 
mecburiyetindeyiz. Tünelde bir kişfoin 
ayakta sığabileceği yere dört kişi sığı
yoruz. Bu vaziyette birbirimize tifo a
şılamıyan bizler, bir sigarayı ötekine 
uzatırken mi tifo a§ılayacağız; şaşarım 
buna! 

* Biri yolumu kesse de: 
- Lütfen sigaranızdan sigaramı ya

kabilir miy' "> 
Dese ac~ cürme teşvik maddesin

den cezalandırılır mı? 
İM SET 

Sinema yıldızlarında 
Evlatlık edinm e 
Merakı 

Holivudda, binlerce dolara çıkan 

muhteşem fakat çocuksuz kaşanelerde 
v:e bu kAşanelerin, sinema yıldızı olan 
sahiplerinde yepyeni bir moda baş gös
termiştir. Evlatlık edinmek merakı .... 
Evlatlıkları olan yıldızlar, çocuk eğ -
Jenceleri tertip etmekte, buralarda ço. 
cukların neş'eli neş'eli oynayışlarını 
seyretmektedirler. 

Yıldızlar evlatlıklarına, hakiki an -
nelerinden daha engin bir şefkatle mu
amele etmekte, onların bağırlarına bas
maktadırlar. 

!rene Dunn'un evlatlığı 1 ... aylıktır. 
Kızdır. Bebeğe ayrı bir oda tahsis et -
miş, müteaddit şvesterlere rağmen, en 
küçük işi ile bile kendisi meşgul ol -
maktadır. 

Al Jonson'un eviathğı 2 buçuk ya -
şındadır. 

Mirian Hopkins'in Mişcli de 6 bu -
çuk yaşında gürbüz bir çocuktur. 

Harold Loyd, öz !<ııına arkadaşlık et
sin diye 9 yaşlarındaki bir kızı evlatlık 
edinmiştir. 

C EDEBÖVAT:J 

AÇLIK 
Y ezan ı lbrahlm Hoyl 

cAçlık... Ahmet Turgudun ruhunda 
doymıyan bir ıey vardı. Binbir kadın, 
sevgi, eğlence, içki, para, mevki, hepsini 
ayrı ayn ve birlikte denediktenı sonra 
hepsini ~ksik ve kuvvetsiz buluyordu; 
bunların hiç biri hisseden bir imanın 
duygu 11e diqünce kabiliyetini tatmin et
meğe kafi değildir. Ahmet Tu.rgut.. en 
son kıtlık içinde yaşıyan bir Jcöyür, aç 
midesini doyurmak ~ıebbüsüııe girdiği 
gün.lttde kendi nıhundaki açlığın nzuıTıa 

ir türlü dindiremiyordu ve dindi1'emi • 
yecektir ... • 

* Bu satırları, Jtefik Ahmet Se-
vengilin, son günlerde çıkardığı cAçlıb 
ismindeki cidden güzel ve muvaffak ol· 
muş eserinden alıyorum. Bu satırlar, ro
manın ~ çerçevesini ifadeliyOl'. cAç -
lık,, değerli romancının işaretlediği gibi, 
kendini bildiği andan itibaren senelerin Refik Ahmet Sevengil 
gaddar sillesini yiye yiye kocamadığı hal- cmahrumiyet sızısı• olur. Hele, Gülse)!: 
de, ruhunun manevf açlığını doyuramı- renin ağzından facialı hayatının men 
yanlan, ve yaşadığımız bu içtimai besini dinleyince kuduracak gibl olo1t 
kaos içindeki cfç, inin inhidamını Zira varlığını bağladığı Gülseren, ~ 
sezmiş olan bütün cAhmet Turgut> lan sevdiği kadının öz kızıdır. Bu tedaı l<~ 
bize özentisiz, fakat zarif bir üslup ile 11sında büsbütün bocalıyan Ahmet 'rllf, 
anlatıyor: Onların gizli taraflarım perdo gut, türlü türlü buhran geçirdikten soll 
perde açıyor. ra mantığının sesini ıztırapla dinliyere•• * ilk sevdiği kadına ihanet etmediğine iıır 
Şeker fabrikası direktörü Ahmet Tur- nır, sevdiği Gülserene karşı olan muJ # 

gut, gürbüz, fakat kırkını geçmiş bir a- melesini değiştirmeğe karar verir. Oll~ 
damdır. cKadınlar arasında mukavemet başka birisile ve kendisinin itimat ettiği 
edilmez bir erkek şöhreti> taşır. Gençli- birisilc evlendirecektir. Köyde kıtlık l>Sf 
ğinin ilk feveranlı çağlarında, komşunun göstermiştir. Kendisinden bu husus1' 
bir macera kahramanı gelinini sevip te yardım istemiye gelen genç kıza emrı <{I.' 

memnu aşkının verdiği marazi bir has • ki yaparak mühendis Erdoğanla evle~.~ 
sasiyetle, ölüme doğru giderken kendi - ceğine dair ağzından söz alır .. Fakat GU 

ii· sine bir arkada~ gibi muamele eden ba • seren de bu yaşını başını alını~ olan J1l 
basının teşviki ile Avrupaya gider. Hem dürünü sevmektedir. Lakin bunu asla ııe 
eğlenir, hem tahsilini bitirir. Bu eğlenti itiraf, ne de bir jest ve sö7Jle belli etrrıir 
alemlerinde kendisine göre yeni yeni tir. Ummadığı bir insandan yediği b~ 
zevk ihtisasları toplamıştır. Avrupadan darbe karşısında sarsılan genç kız MY11 

dönüşte unuttuğu, küllendirdiği sandığı inkisarını, infialini cçok fena bir şey Yo_f?' 
aşkının yeni baştan alevlendiğini görür. tınız müdür bey!> sözile anlatır . . (Sah11

' 

Zira hayalinin kahramanına rastlamıştır. 136). 1' 
Fakat 20 sene sonra yeni baştan dirilen (Manevi açlığ) ını belki de doyuracll 
bu aşk, hüsranla bitmeğe mahkOmdur. olan sembolünü kendi elile ele veren ı\ll' 
cKahraman> ile aralannda geçen bir ko- met Turgut boşalmış, sönmüş bir batoı> 
nuşma, Ahmet Turgut için ebedi bir hi.is- gibidir. Gülserenin muhiti kendisinı bO~ıı· 
ran kaynağı olacaktır. Çünkü eben hiç bir caktır. Onun için oradan kaçmayı ta ' 
zaman hakiki surette mes'ut olmadım .. > sarlar. Gülserenin cdonuk bir yüzle "~ 
(Sahife 32) ciiyen genç kadın, sevgilisin- kor gibi gözlerle uzun uzadıya, vagonlS 
den ayni mukabeleyi görememiştir ve küçülüp mesafenin içinde kaybolup t~' 
günün birinde de bir otomobil kazasında mamen silininciye kadar takip ettiği~ 
kendini öldürür. Facia büyüktür ve Ah· (sahife 142) trende yalnız kalan Ahı11eıı 
met Turgutlu ezmiştir. İşte bundan ka- Turgud eline geçen Gülsereııı 
çarak (İç) inin buhranlarını dindirmeğe mektubu ile bütün hakikatleri .;e 
çalışan Ahmet Turgut, Anadolunun ıssız genç kızın da kendisini sevmiş oldll ' 

. t' 
bir köşesinde kurulan §eker şirketinin ğunu anlar. Manevi açlık gene tatmıll el 
müdürlüğünü kabul eder. Bütün variıği- dilmemiştir. Ve esasen chiç bir yer "' 
le yeni işine sarılır .. Hayat akan bir su- hiç bir suretle tatmin edilemiyen mü'~ 
dur. Hadiseler, üzerinde sektirilen çakıl reddit ve kararsız ruhun. ebedi açtığıfl 
taşları gibi kıvrıla kıvrıla vukua gelır .. dindirecek kut,vet nerededir?. Var 1rı~ : 
Şirketin yeni ve bir genç kız olan hukuk dır?. Var olmasına, imkan var mıdır" 
müşavir muavini vardır: Gülseren. (Sahife 148). 
Ahmet Turgudun manevi açlığı • * 
nı açığa vuran; ve daima sev - 148 sahife içinde başlı başına ve yıl 

1
: 

mek ihtiyacını bir fotoğraf ade - lardır didiklendiği halde gene canhhğc· 
sesinin açılıp kapanışı gibi ani ışık nı muhafaza eden bir tezi önümüze 5

3
• 

hamlelerile belirten sembolü, Gülseren, ren Refik Ahmet, mevzu unu . gır 
bugünün genç kızıdır. Kırkını aşkın, Ah- yet iyi hazırlamış, mantık ve isabetlı ~ıe 
met Turgutlann iştiyakla, hasetle, kıs - rüş potasında kaynattıktan sonr~ b·~f, 
kanarak gözlerini ayıramadığı bu genç vermiştir. Bazılarının iddia etti~ı. gtblt 
kız, güzeldir, zekidir ve her hangi bir hiç tc yamalı olmıyan aksine, hfıkiJll 11, 

his hamlesini hemen anlıyor; cgönüh ü dil ile bu iç faciasını kah keskin bir ~~· 
ile mantığını kalın bir çizgi ile ayıran bir lizma, kah yumuşak bir romantiztnC 
tiptir. İşte Ahmet Turgut, ilk rastladığı hife 111) ile bize anlatıyor. ıı· 
andan itibaren, hukuk müşavir muavini- Vak'aların, epizodlann sıralanışt, 111~C" 
ne tutulur. Şuur altının bütün k«şkari • tık ve muhakemeyi yormıyacak bi! tı , 
kolarına rağmen onu sever. Fakat bu sev- kildcdir .. Romanın öz kahramanı, '\ıitl 
gisini birden izhar, daha doğrusu kendi met Turgudun tedaileri, düşünüşterıııtl' 
kendisine itirafa cesaret edemez. Lakin akışı, reaksiyonları gayet beşeridir. :8 e ' 
cAçhk> manevi bir zebani gibi onu kam- dan da şunu çıkarabiliriz: Refik AbrJllıJ 
çılar, ve sevgisini müphem cümleler, mc- din yarattığı karakter reeldir ve u~l81111ı· 
murunun saç tarayışını beğenmek, atla görüşün, sezişin mahsulüdür. fk\ncı, po1'' 
gezerlerken hep onun konuşmasını iste· ta üçüncü planda kalan, cDemir>, 'gnrı• 
mek arzulan ıeklinde yapmıya çalışır. tor>, cTckin Alp> ve c Yıldız, lar bil ve 
Amma, aradaki yaş, düşünüş farkını ha- kil cemiyette her gün rastladığırnıı 
tırlayınca da bitkin bir halde: asra yadırgamadığımız varlıklardır. 

- Alla1ıım bu tesadüf ne için bu kadar * t1'' 
geç? .. (Sahife 88) diye inler. Ve hiç ~üp- Yalnız, eseri okurken kana ıcaıı• dı~ 
hesiz, csevmek iyi şeydir. Fakat cKitabı min edilemediğimiz, cevabını alaııı' şflt 
Mukaddes. te yazılı olduğu gibi dikme- mız bir iki nokta var ki, bunları dil 
nin vakti 11e dikilmi§ olanı sökmenin lece hülasa edebiliriz: . . tııl>'' 
vakti varJ ... der. (Sahife 88). A _ Ahmet Turgut, ~uharrırıP 1.11'!1 • 

Kendi kendine sevdiğini itiraf ederel: rile, gönüller fatihidir. Öniinde ~llr· O 
ferahlıyan Ahmet Turgut, nereden get- vemct edebilecek tek bir kadın yok ıııt 
diği bilinmiyen bir hisle ilk aşkı ile bu halde nasıl olur da bu kadar uıtl~111d9 
son aşkını mukayeseye kalkışır. Bu ga- tecrübe ve yaştan sonra, 23 .. yaşl~85111 f 
rip bir tedaidir. Sonunda elde ettiğı ne- 1 bir kızın karşısında daha 14 dune 
tice: Gene (Açlık) ın doğurduğıı engin 1 (Devamı 15 inci sayfada) 



Geceki güreşler 

Pehlivanlarımız dünkü 
müsabakalarda iyi 

neticeler elde ettiler 
(BQ.§tllrafı l inci sayfada) 

. l{erkenen kurtulduğu büyük tehlike
.cıen sonra derhal hücuma geçti, her an 
tehlikeli vaziyetlere düşen ve büyük bir 
g ll'etle kurtulan Kenan 9.54 dakikada 
lt lfüib oldu. 

~enanın hasmı 61 kilo idi. 
ı:ı?l kilo: Ankaralı Ahmed - Kuloğlu. 

1nder hakemi: Saib. 
da Ankaralı Ahmedin atak hücumların

n kurtulamıyan Kuloğlu ayakta dur
lllcığa vakit bulamadan yere indi. 

.. J.tasnuna göz açtırmıyacak kadar 
lsur'atıi çalışan Ahmed 3.14 dakikada tuş
a €alıb geldi. 

ı1?2 kilo: Ankaralı Hüseyin • Hayın. 
llıder hakemi: Saib. ,., 

tıı Serbest güreşteki sür'atini grekoro
h ende de gösteren Ankaralı Hüseyin 
;nıına çok faik bir şekilde başladığı 
d reşi 2,35 dakikadan fazla sürdürme-
en galib geldi. 
79 

k'I N · · l d ' ) ş· . ~ ı o: ordlıng (Fın an ıya ınası. 
r ·der hakemi: Ahmed Fetgeri. 

sa ınıandiyanm bir usta güreşçisi bir 
ku~~ ile rakibini yere almakta hiç müş-
~.~ Çekmedi. 

ltu Usabakası uzun sürmediği için oyun 
he \>Vetini iyi göremediğimiz Nordlıng li·/ halde ayakta ve yerde fazla oyun bi
Ue 

0
; ola:ak ki Şinasiye taktığı çift kile 

79 d~kıka on beş saniyede galib geldi. 
llti· 'L>-kılo: Adnan • Rezzak. Minder hake. ~ernaı. 

nirbirl . . . 
otan i . e~~ın oyun tarzını ezberlemış 
l>a.Iı ~1 gureşçi de fazla l.Çılmadan ka
~lkaı~ureşiyorlardı. Adnan Rezzakı boş 

nu Yarak yere alıverdi. 

56 kilo: Hasan Tahsin - Ahmet Meh 
met. Minder hakemi: Kemal. 

Hasan Tahsin sayı hesabile galip i
lan edildi. 

Ağır siklet: Nyman (İsveçli) Sam -
sunlu Ahmet. Serbest güreş: Minder 
hakemi: Seyfi Cenap. 

İlk devre müsavi hücumlarla geçti. 
Ahmet daha hakim güreşmiş olac:lk ki 
devreyi galip bitirdi. 

İsveçli yerde. Ahmet bir iki oyun 
tecrübe etmek istedi. Muvaffak olama. 
dı. Ayağa kalkt•lar. İsveçli hakim gü
reşe başladı. Ahmet minder haricine 
kaçıyor. • 

İsveçli sayı hesabile hükmen galip 
ilan edildi. 

Ağır siklet: Nystörn {Finlandiya) 
Çoban Mehmet. Minder hakemi: Sa -
dullah. 

Müsabaka sıkı ve çabuk başladı. El 
enseler, kol ve kafa kapmalar hayli sert 
oluyor. İlk devre berabereyle bitti. 

Finlandiyalı altta. Mehmet vücu • 
dundan umulmtyacak bir sür'atle ha -
reket ediyor. Muhtelif oyunları almak 
için tecrübe yaptı. 

Çoban altta. Hıç bir yerden oyun ver 
miyor. Devre bitt.. Son devre için gay
ret ediyorlar. Mehmet daha canlı hare
ket ediyor. Sayı hesabile Çoban Meh
met hülonen galip geldi. 

Ömer Besim 

Salı akşamı kimler güreşecek 

Kerkenen - Yaşar 61, Nordling - Ad 
nan 79, Kadiye • Mustafa 87, Neo - Kadi
ye 87, Nystöm - Nyman. 

Bunlardan maada Balkan müsaba -
kaları seçmeleri yapılacaktır. 

lilye ara~a Adnan rakibini iki defa köp
ltatdır~etırdi, hakem müsabıkları ayağa 
:tine it ı. Tekrar yere indiler. Birbirle-

tüste ke.~etlendikleri zaman ikisi de üs- Bir dans kavgası 
be 

0
P1iiye geldiler ve kurtuldular. 

'hı;;; ~:.'ıı'f zaıııan hak•rnierin hepsı Hırsızlığı 
llezıak it . 

altta. M" a .ta. Adnan haklın. Ad.nan M d k d 
)'1ttaı uessır bir oyun yapılamadı. A· e Y ana Çl ar ) 
Son daar .. Adnan daha ziyade hücumda. Evvelki gece, Küçükpazarda Halk 
~Yad kı~da netice almak güç. Daha bahçesinde, Ali isminde birisile Kemal 
~iy0;1 hucuında güreşmek i~in gayret isminde biri arasında bir kızla danset-

87 kilar.' Sayı hesabile Adnan galib. mek yüzünden bir kavga çıkmıştır. Kav-
haken/· Kadiye (İsveçli) Şinasi. Mindtr gaya Kemalin arkadaşı 20 yaşlarında Ci-

lsve 
1

.' Seyfi Cenab. had da karışmış, bir aralık bir tabanca 
lnind Çın ender yetiştirdiği bu güreşçi çıkararak kabzasile Alinin kafasına vur
Sııct1. e~ riyazi bir mesele halleder gibi muş ve yaralamıştır. Ali hastaneye kal
liasnı Yni hesapla Şinasiyi yere · aldı. dırılmış, Cihad da yakalanmıştır. Cihad 
lı.e gö;nuı. her vaziyetine, her hareketi- yakalanmadan evvel, elindeki tabancayı 
ile Şine 0.YUn tatbik eden Kacliy~ tek kile yere atmış, sonradan da, tabancanın ken
le isted~sı!i zorladı, bir vücud dönmesi- disine aid olmadığını iddia etmiştir. 
lUJt Sek ğ, 0 Yllnu tatbik ederek hiç zor- Halbuki dün, Cihadın eniştesi polis 
i&lib llll eden iki dakika sekız saniyede ikinci şube direktörlüğüne müracaat e-o... ge di. 
vı k'I derek kaynı Cihadın, evden, kendisine 

~ed 
1 

o: Neo (Estonyah) Mersinli Ah- aid tabancasile bir fotoğraf makinesini, 
Saduıı~~.rbest güreş). Minder hakemi: .30 lira parasını, gömlek ve sair eşyasını 

}{endin _çaldığını haber vermiştir. Kavgadan do-
~l Yap e uygun gelen güreşi daha gü- layı serbest bırakılan Cihadın, Cerrah
lia..,ada a~ Mersinli Neo~ ile güreşiyordu. paşada oturduğu halde, Beyoğlunda, yan-

~e asmının bacagını yakaladı. lış bir adres verdiği de anlaşılmıştır. 1
e1t ay 

0 
kbu Vaziyetten kurtulmak için Cihad dün akşam geç vakit yakalana-

latiy0ra la lllinderin kenarına sıçramak rak ikinci şube direktörlüğüne getiril
Eıibi b' hnıet tek başına halat çeker mi§, fotoğraf makinesile 15 lira para ü-

<ıca ~ 

~eo ~~ yapışmış bırakmıyordu.· zerinde bulunmuştur. Cihad, paradan 10 
~~liuldu sılk~e silkine bu vaziyetten lirasını, yaraladığı adama, davasından 
~ada · Nettcede Ahmet on beş da - vazgeçmesi için verdiğini söylemektedir. 

sayı hesabile galip. Polis, tahkikata devam etmektedir. 

i~rnir Beynelmilel Fuarı 

1 ~llıır 
'rl\ ra ~ .Fuarını ziyaret edenlerin sayı sı gün geçtikçe artmaktadır. Bu yıl Fu-
~l &bet k' · F d .. bır geçen senelere nisbetle dah:ı çoktur. Yukarıda ı resım uar a gu-
~ €e ~çış nutku veren Ekonomi Bakanı Celal Bayarla binlerce h:ılk tarafın

Zilen Fuardan bir köşeyi gösteriyor. 

SON POST& 

Son Poata'mn aiyasi tefrik .. : a 

, Talat Paşa~ın" 
ı son - -

Yazan : Arif Cemil 

Talat Paşa: "Beş azılı ittihatçı Asyayı fethe gidiyoruz! 
Nazım, Cemal, Ben, Enver, 

Evvelki gUnkU ve dünkU kısmm 
hulasası: 

Baha Şakir! •.. ,, dedi 

Talat PQ.§a Berlinde Hard.enberg so
kağında dört numaralı aparhmanın 
birinci katında Sai namı mii.stearilc ya
tıp kalkmaktadır. Ayni evde lttihad 
ve Terakkinin umumi merkez azasın
dan• Rüsuhi Bey de ikamet etmektedir. 
Talcit Paşa günlerini sabahleyin sokağa 
çıkmak, küçük bir gezinti yapmak. e1·i
ne yakın bir yerde kiralanan ve ayni 
zamanda doktor Nazım tarafından ika
metgah ittihaz edilen yazıhaneye uğ· 
rayarak gündelik ve orada ziyaretçi
lerle görüşmekle geçirmektedir. Gün
delik vaziyet rapOTtL gazetelerir.ı Tih
kiyeye aid haberlerinin huldsasıdır. 

Bu gezintilerden birinden dönüşte 

Rüsuhi Bey Pll§aya yalnız sokağa çık
tığı için. danlıyor, cFransu askeri kı
ya/ etine girmi§ olan Ermeni komiteci
lerinin şehirde gezdikleri malum iken 
yalnız başına sokağa çıkmak doğru 

mudur?> diyor. Talat Paşanın cevabı: 
c!ş olacağına vanr, manasını tazam· 
mun etmektedir. 

Muharrir bundan sonra o günlerdeki 
siyasi vaziyeti tasvire geçiyor, umumt 
harbin galibleri Türkiyeyi nasıl pay1a
ıacaklannı konuşmaktadırlar. Fakat 
aralannda ihtilaf var. Bu ihtilaf bir 
türlü bitip tükervnıezken Enver Paşa 
ile Tal& PQ.§4 arasında da yeni bir ih
tilaf bQJ gösteriyOT. Anla§amamazlığın 
sebebi şu.dur: Talat Paşa yeni bir !tti
had ve Terakki t~kilatı kuııılmasını 
ve bunun merkezinin Berlin olmasını 
istiyor. Halbuki Enver Paşa Moskova
ya taraftardır. Talat PQ.§a haddi zatın
da Anadoludaki mim harekata hür-
metkôr kalmak ve Ankaradan u.zak 
bulunmak gibi temiz bir gaye taşıyor. 

Nihayet bir gün. Enver Paşa Berline 
geldi ve Tal4t Paşa ile karşıla§tı. En
ver PC§a kendisini çok koııırdu. 

mak lazım gelirse te 
lefon edersin.• ae -
di. Çıkıp gittL 

Talat paşa yal -
nız kalınca küçük 
odaya geçti. Rüsuhi 
bey orada pencere. 
r.iıı önünde İstan • 
buldan gelen gaze -
teleri okumakla meş 
guldü. Paşa içeriye 
girince gazeteyi e -
!inden bırakarak: 

- «Ali bey neler 
söyledi?• diye sor • 
du. 

cAli• Enver paşa 
nın kullandığı müs· 
tear namdı. Her za .. 
man ihtiyata riayet 
eden Rüsuhi bey, Ta 
ıat paşa ile konuşur
ken bile Enver pa -
şanın müstear namı· 
nı kullanmaktan va.z 
geçmiyordu. 

Tala: paşa ona 
dedi ki: 

- cHaniya, Enver 
bir gün umuınt harp 
başlangıcında Ya -
vuz zırhlısile Midil
li kruvazörü Ça- Talat PC1§4 Balkan (harbinden .onıra .ulhun imzaıında 
nakkale boğazın - Çürükıulu Mahmud PC1Ja ile 11anyaM 

dan geçtiği zaman koşa koşa bize ge • r - cBeş azılı ittihatçı kimlerh 
lip: - cBiri ben, ikincisi Enver, üçüncü-

- cBir çocuğum.uz dünyaya geldi!• SÜ Cemal, dördüncüsü Nazım. ve be -
diye tebşiratta bulunmuştu. Bugün de §incisi Baha Şakir. Seni azılılardan say 
ben onun ağzından sana: mıyorum, merak etme!• 

- cEnverin bir çocuğu daha doğmak Talat P~a doktor Rüsuh: Beyle şa· 
üzere!• diyebilirim.• kalaşmaktan hoşlandığı için onunla a-

- cNasıl çocuk? Gene ne var?. rada sırada böyle konuşurdu. Yo.ıcsa En 
- cNe olacak, koskoca bir cİslam ver Paşa tarafında!.l yapı~an İslam İtti. 

ihtilal cemiyetleri ittihadı• kurmak ü- hadı Cemiyeti teklifini oldul:ça ciddi· 
zereyiz.• yetle telakki etmişti. Maksat evvela bir 

- cKiminle?• teşekkül halinde meydana ç:kmaktı. Sokağ çıktığı zaman da bir dereceye c-Kiminle mi? Arap AlemiJe yega'1e Ondan sonraki rol zaten Mosk.>vada oy-
kadar kıyafetini değiştirir, başına bir alakası şarlatanlığa dayanan Mısırlı uanacaktı. Boş durmaktan ise bir iş gö
kasket geçirir, gözlerine de bir siyah Şeyh Abdülaziz Çaviş,al.laklığile meş- rüyormuş gibi görünmek te hayırlı de· 
gözlük takardı. hur olan Suriyeli Emir Şekip Aslan, üç ğil miydi? 

İki p~şa birbirlerin_e ka~şı zıd fikir- yüz on beş milyon Hindli namına söz Bu esnada kapı çalındı. Abdülıiziz 
ler ve nıyetler besledıklerı halde bun- söylediklerini zanneden iki Hindli ve Çaviş. Emi Şekip Aslan, iki Hindli ve 
ları gizlerler ~~ samirn.~ görünmeğ: ~-a- bizler. Kafi değil mi?~ bir Çinli rnü5lüman mülteci geldi~r. 
lışır!ar;ıı. O gun de. m.uştereken gorul. Rüsuhi Bey gülü.rnsedi Hiç sesini ç~- Talat Paşa onları bermutat salonda ka
mesı lazım gelen bır ışten dolayı ar - karmayınca Talat Paş ona Enver Paşa bul etti. Evveli dereden tepeden ko -
kadaşça (!) konuşuyorlardı. ile olan mülakatını kısaca anlattı veni- nuşuldu. Nihayet Talat Paşa bahsi İslam 

Enver paşa diyorduk~: hayette dedi ki: Cemiyetleri ittihadına intikal ettirdi 
- cMoskovada Bolşevık mehaf~ile - cİki baldın çıplak Arap, iki aciz ve ilk önce Abdülaziz Çavişe hitapia: 

yaptığım temaslardan sonra va~dıgım Hindli ve beş azılı ittihatçı Asyayı fet. - «Böyle bir cemiyetin vücuda ge • 
netice şu: Ruslar Orta Asyayı Ingiliz hetmeğe gidiyoruz. Haztrol Rüsuhi j tirilmesi hakkındaki fikrinizi söyler 
emperyalizmine karşı . ayaklandırmak Bey!• misiniz • diye sordu. (Arkası var) 
istiyorlar. Bunun için Islam ittihadını 
alet olarak kullanmayı düşünüyorlar. 
Biz onların bu maksatlarından istüade 
etmek için bir İslam ittihadı cemiyeti 
vücuda getiremez miyiz?» 

Talat paşa bir müddet düşündükten 
sonra cevap verdi: 

- cBu meseleyi Mısırlı Şeyh Abdül
aziz Çaviş, Suriyeli Emir Şekip As • 
lan ve burada bulunan bir iki Hindli 
islarnla konuştuktan sonra balledebiie
ceğimizi zannediyorum. Bu zatlar bu
gün bana gelecekler. Onlarla müzake
re ettikten sonra düşüncelerini sana 
bildiririm.• 

- cPek muvafık olur. Bir nizamna. 
me kaleme alınalı, cemiyete tamtıraklı 
bir ünvan vermeli, mesela, «İslam cc -
miyetleri ittihadı•, daha doğrusu Bol
şeviklerin hoşuna gitmesi için cİslam 
ihtilal cemiyetleri ittihadı• denilmeli 
Cemiyetin merkezi tabii Moskova ol -
malı.• ı 

- cBu fikirlerini bugün gelecek o -
lan arkadaşlara bildiririm. İstersen mü 
zakereye sen de iştirak et.. 

Enver paşa hemen: 
- «Hayır, dedi. Benim burada bu -

lunduğumu bilmelerini istemem. Sen 
kendilcrile konuştuktan sonra karar • 
iarınızı bana bildirirsin.• 

Paşa bunu söyledikten sonra kalk -
tı ve: 

- Ben akşama kadar Grunenvald'da 
eniştemin köşkündeyim. Bir şey sor -

Vapur dÖlu, 
Vapura giden 
Sandal tehlikeli 
Bir okuyucumuz, Bay Gökcel Karade

nizde bir seyahat yapml§, bazı müşküUt. 
la karşılaşmış, bize yazdığı mektubtu bu 
müşkülatm bir çerçevesW çiziyor. Söyle
diği şudur: 

clO/Tcmmuz/937 cumartesi güniı idi. Rl
zeyc gelmek için Samsun Denlzyolları iş
letmesine bir bilet almak için başvu:dum. 
Memur kamara bileti veremlyece~lnl. ka
mnraların dolu olduğunu, ancak vnpura 
bindikten sonra kaptanla gôrü;Jmek su
retııe bir hal çaresi temin et.menin müm
kün olduğunu anlattı. İki gündenberl va
pur beklediğim Samsunda dahıı fazla kal
mak lstemlyerek bu tavslyeyl kabul et
tim. Fakat, çlle vapurda değil, daha ka. 
yıkta başladı. Bir tek kayık ~vvela 40-45 
kadar yolcu doldurdu. Hepimız tıklım tık
lım bindik. Daha iskeleden :ıyrılmadan 

kayıkta devrilme alil.metleri gözüküyordu. 
1 Bu alametlere rağmen kayıkçı insan ve 

eşya almakta devam etti ve nihayet deni
ze açıldı. Fakat iskeleden ayrılır ayrılmaz 
tehlike büyüdü; kayık batacak glbl oldu. 
O zaman iskeleye tekrar yaaaştı. Kayık
tan bir kısım halk indi ve kayık yola çık
tı. üzerinde 16 klşlllk diye yazılan kayığa 
bunun iki m1sllne yakın insan doldurul-

\ 

muştu da buna mani olacak kimse çıkma
DUflı! 

Vapura bindik. Güvertede gezlnnıcğe 
başladık. Bu arada her adımda ya blr ço- • 
cuğun veya bir kadının ya ayağına, ya
hud toluna basmamak için sıçnyarak, 
atııyarnk yürümek llzımdı. 1940 Japon 
- Tokyo olimpiyadına yaya gitmek için 
Çekoslovakyadan gelen erkek ve kadın 

iki seyyahla burada tanıştık. Derdlcrinl 
anlatacak kadar bildikleri blr lnglllzce lle 
bana anlatıyorlardı: 

- Mösyö, biz ayakta durmasa razıyız. 
Yalnız şu lkl küçük sepetimizi bırakacak 
temiz bir yer bulalım ı • 

Temiz yer! Bu kalabalık içinde temiz 
yer tasavvuru kabil miydi?. 

* cVnpurlardakl kalabalık bugün 1çln, bir 
dereceye kadar tabii bir haldir. Çünkü Dc
nlzyollıırı idaresinin elinde işletecek va
pur yoktur. Mevcud vapurlarımız hurda 
hallndedlr. Bunların kazasızca bu kadar 
olsun işleyip nakil ihtlynçlanmızı blr de· 
receye kadar tatmin etmelerine olsun 
şükretmeliyiz. Fakat, temizlikte Dcnlzyoı
ları idaresinin dahn titlz davrıınmıısı \'C 

yolcuyu temiz olmıya icbar utmesi müm
kündiır. Bu mektupta asıl dıkkate değen 
şey, kayıklardır. Bizlm memlekette kayık. 
cıların menfaatleri, halkın lstlrahııU~e 
ve seyahatin kolaylığına tercih rdlllr. I
fln akıl almıyan tarafı asıl ourndadır. 
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Büyük geçit es ·ne 
Dünkü muazzam geçit! 
resmi çok muntazam 
ve parlak olmuştur 

I 

• .ıhraman ıüvarilerimiz geçer1erkc" 

Halk motörlil kıtaatın geN'ni gururla 111/f'edtyrtr 

Mcıreıaı harita üzerinu kritiğini 
yaparken 

r 

l 

ait intibalar 

Kahraman kadın tayyarecimiz Sabiha Gökçen misafir generaıUlrden 
birile gö rüşürken 

Edirnede verilen ziya /et.ten f>h: intiba 

Silvarilerf mf ~n geN' 

Motosikletli kıtaat gcçerı<etı 

-
fcıf!l_Gımı.z ge~t sıı tıasına !!_iderken 



23 Afustos 

Hem öz karısından hem de 
metresinden olan adam 

"Benim güzel şeytan gibi bir oğlum 
var, kocanız oğlumun babasıdır,, 

- Kocanızın orada olmadığına 
inisiniz madam Hovard? 

emin zım değil, dediği muhteşem rnobiyaları 

- Evet ... 
~-. O halde, size bir şey söyliyeceğim. 
enıın güzel, şeytan gibi bir oğlum var. 

Ona, kocanızın ismini verdik. Zira koca
nız, oğlum Albertin babasıdır. 
11 • Madam Hovard, telefonda ne diyece
"ın · 
b.

1
1 Şaşırdı. Ancak, ne?... diye seslene-

ı di. 

ba - l:vet, kocanız Albert, oğlumun ba
l" sıdır. Buraya kadar zahmet edip ge-

daırsenız ÇOk lYi olur. Bu suretle çocuğa 
hakiki ;.._, . k biliriz" . 

...ı..ırunı oya . 

'1'ü * . .~lü türlü şüpheli işlere girişen, bah-
: ~uşterekçilik yapan, bu yüzden 55 bln 
~l ar kazanan Albert Hovardın karısı, 
ka efon kapanır kapanmaz hemen şap
k sını başına geçirere~ verilen adrese 
~!~u. KO§arken de, bir buçuk seneden
k ı kocasının değiştiğini garib haller 
r:sbettiğini düşündü. Bu suretle rnuam
~ı çözebileceğine kani oldu. Bir bu
:rıı sene evvelsine kadar har vurup har
:rıı an savuran, olur olmaz şeylere aldır-
ti ayan Albert ahlakını tamamile değişrrn· r ~ ış ı. Her şeye kızıyor, hele para çan-
,. ına dokunulmasına tahammül edemi
.rOrdu. 

y Gittikçe titizleşen Albert, mütemadi
>-~n işlerinin fena gittiğinden dem vu
•<4Yor: 

bu apartırnanda gördü. Derken bir za
manlar ona hizmet eden ve sözde, elleri 
sıkıştığı zaman bırakmak mecburiyetin
de kaldığı hizmetçi kıza rastladı. Kocası

nın çocuğunu da gördü. Bununla bera
ber, heyecanını, teessürünü belli etme
meğe çalışarak, rakibesile konuştu. 

Kadın, açıktan açığa, Mister Hovard
la, 19 aydanbcridir karı koca gibi yaşa
dıklarını ve bu bir çocukları olduğunu 
söyledi. Bu kadar açık bir itiraf karşı
sında madam Hovard, bir oyun düşündü. 
Mahkemeye müracaat ederek boşanma 
taleb etmeğe karar vermeden evvel de 
avukatına danıştı. Başkasının kocasile, 
metres hayatı yaşadığını itiraf eden ka
dının sözleri boşanmaya kafi gelmiyece
ği kendiSine söylendi. Bunun üzerine 
kadın erkeğin tanıdıklarına müracaat 
etti. Onlar da, kocasının bu genç kızla 
yaşadığını, ondan bir çocuğu olduğunu, 
sabahları, arabasını çektiğini söylediler. 

İşin en garib tarafı, karısının evıle, 
metresinin evi birbirine yakın, hatta ay
ni mahallede olduğu halde Albertin ka
rısı tarafından görülmekten korkmaksı
zın çocuğunu gezdirmesiydi. 

Yaşayışı şüpheli, birçok gizli işlerde 

sabıkası bulunan, mazisi de karanlık o
lan Hovardı, bulduğu şahidlcrle kıskıv
rak bağlıyan madam Hovard, kocasından 
ayrıldığı gibi, onun genç metresine ver'(} 7 ~rtık iktisada alışmalıyız .. diyordu. diği bütün eşyaları geri almış, üstelik te y: elık, eskisi gibi geceleri eve dönmü- 7000 liralık bir tazminata ha~ etmiştir. 

gi:~ hafta tatillerinde meçhul semtlere Hovardın genç metresi de, Hovardın 
Ya~;orı _işin daha garibi esrarengiz se- evli olduğunu bilmediğini söylemiş, böy-

M llerı arttırdıkça, arttırıyordu. . le bir fecaat karşısınwda al?.ak. bir adam-
p adam Hovard sağlık verilen evın ka- la asla yaşıyamıyacagını soylıyerck, Ho
v.:ını ~aldı. Kapıyı, gayet tirin güzel ve vardı terketmiş, gene eski s:rnatıne dö
linç hır kadın açtı. İçeriye giren madam nerek sahne hayatına dönmüştür. 
lt~;ard, karşılaştığı manzaralarla şaş- Hovarda gelince, şimdi, Amerikada 
llı ıktan şaşkınlığa düştü. Zira, kocası- barlarda müşteri avcılığı yapmakta, beş 
~ bu ınobilyalan sat:nalıyız, bize la- on para kazanmaktadır. . ~-························~······························ 
iki müthiş deniz cana varı 

bı~Ukarıda gördüğünüz bir denizaltı gc
bıe~ değildir. Birincisi 18, ikincisi 22 

tins/e ~~luğunda, Cachalots denilen 
•rk en ıki deniz canavarının birisidir ki, 
llııı ada~ı ye birlikte müthiş bir dalga
~an SUrukleyici kuvvetine kapılarak 

sanın Dün Kerk limanı civarmda 

Mardyk plajına düşmüşlerdir. 
Sudan birdenbire mahrum kalıveren 

canavarların kum üzerindeki can çekiş
meleri kulak tırmalayıcı iniltilerle saba· 
ha kadar sürmüş ve civar köyün 
halkını uykudan imahrum bırakmış
tır. 

S O N POSTA Sayfa 9 

Atletlerimiz 
iyi netice 
Alamadılar 

1 Dünkü bisiklet yarışı 
çok zevkli oldu 

------- « lf- • ------"!. l ki gün •Üren müıabakalardaki 
umumi vaziyetin endiıe edilecek 
bir ıekil almaşı her halde atlet
lerimizin hiç te alııılr olmadık
ları bir vaziyette aabah ve akıam 
idman yapmıı olmalarından ileri 

Ankaradan Orhan 65 kilometroluk mesafeyi 2 saat 
2 dakikada katederek birinci geldi 

gelmiı olmalıdır 

Atletizm alemini elinde tutan ve mü 
teaddit dünya rekorlarını piyasada a -
liş veriş eder gibi diledikleri şekilde 
tadil eden Amerikalılar: «- Antren • 
manda kuvvetin dörtte ,uçunu yana 
koy!> derler .. İdmanlarda hergün böy
lece yana konan kuvveti müsabakada 
sarfetmek esastır. 

Gene Amerikalı mütehassıslar ener
jiden tasarrufu da belli başlı bir iş ola
rak her zaman göz önünde bulundu -
rurlar. 

Bisikletçi~ 11arıfcı b(lf lamadan ~d 

On beş gün sonra Bükreşte Balkan 
oyunları için yarışacak atletlerimizin 
iki gündenberi Macar atletlerile yap -
tıkları müsabakalar dün sona erdi. 

Her mesafede muhteilf kıymet ve 
kuvvette iş gören Macarların arasında 
müsabaka yapan atletlerimizin şu gün
lerde en yüksek formda olduklarını ka-

İstanbul festival komitesinin h1%11'la- J 
dığı bisiklet mukavemet yanp dün btl· 
yük bir muvaffakiyetle yapılınljtır. Mü· 
sabakaiara Kopenhaga gitmek üzere 
kampta bulunan Ankaradan Orhan ve 
Talat ta iştirak etmişlerdir. 

İstanbuldan, Muhsin, Cevad, İbrahim, 
Garbis, Torkom Vasıf girmiştir. 

Müsabakaya Beyazıttan 8.55 de baş

lanmıştır. 
Yarış yolu, Beyazıt, Taksim, Mecidi

yeköyü, İstinye, Yeniköy, Tarabya, bend
ler ve ayni yoldan Taksime kadar 65 ki
lometre olarak tesbit edilmişti. 

~rışçılar birbirlerini çok yakın takib 
ediyorlardı. İstanbulun en kuvvetli ya
rışçısı Muhsin Zincirlikuyu karakolu ile
risinde yanlış bir manevra dolayısile dü
şerek müsabakayı terketti. 

!stanbuldan Cevad da Alman çiftliği 
önünde müsabakayı bıraktı. 

Neticede Ankaradan Orhan 2 saat 2 

dakikada birinci, Ankaradan Talat ikin
ci, İstanbuldan Torkom üçüncü geldi. 

Festival komitesi kazananlara müka- Yanşın birincisi urn.an, ikincisi Talatla 
fatlar verdi. Cumhuriyet abidesi önünde ............................................................... 
lktısat Vekili 
Denizciler arasında 

Dünkü. koşuda. 200 metreyi kazanan İzmir, 22 (Hususi) _ tktısad Vekili 
Macar koşarken Celal Bayar sabahleyin Karşıyakada ya· 

bul edecek olursak, neticeden fazia pılan deniz ve şarpi yarışlarını -~~~r~sın~ 
memnun olmak mümkür1 olamaz. dan seyretmiş, derece alan yuruculerı 

Bir iki müstesnasil~ hemen bütün kotrasına alarak inciraltına götürmüş
atletlerimiz bugtln için şayanı mem - tür. tnciraltı gazinosunda verilen ziyafet
nuniyet bir vaziyett~ olmadıklarını gfö te vekil denizcilere kuvvetli teşekküller 
terdiler. halinde memleketin her yerinde faaliyet 

Mevsim içinde yapılan mi.isabaka • göstermesini tavsiye etmiştir. 
larda sık sık tesadüf ettiğimiz güzel ·----------
derecelere mukabil me.se]a Pulatın üç mumi vaziyetin endişe edilecek bir şe
adım ve yüksek atlamada belki de bil- kil alması herhalde atletlerimizin hiç 
tün gayretine rağmen yapabildiği de- te alışık olmadıkları bır vaziyette sa -
receler bizi onun üzerinde ciddi olarak bah ve akşam idman yapmış olmalann-
durmağa sevketti. dan ileri gelmiş olmalıdır. 

Toplu bir halde çalışmak surctile Esasen bir atımlık barutu olan atlet-
büyük bir miisabakaya hazırlanan at - ler için değil bir günde iki idman yap -
letlerin bazıları formunu yükseltir el - mak, haftada dört gün bile çalışmak 
bette. Bu arada bazılan da evvelce yük faydadan ziyade zararla netice veri~or. 
selmiş olan formlarını kaybeder. Senelerdenberi bu hususta yapııan 

Toplu bir takım içinde talihsizliğe münakaşalar bize bu hakikatı koşu sa
uğrayan bir veya iki atlet, takımın in • .halarımızda çok defa bizi haklı çıkaran 
ceden inceye hazırlandığı o sırada kur- şekilde sona ermiştir. 
hanı sayılır, olur, biter! Başta Pulat olmak üzere, Rıza Mak-

Sekizinci Balkan oyunlarına çok az sut, Veysi,, Nazmi Recep gibi belli baş
bir zaman kaldığı şu sırada yapılan Ma lı atletlerin silik vaziyette kalmaları 
car müsabakaları bizim tam kuvvetimi- formlarının hcrgün bir parça dal1a düş 
zi meydana çıkarmış olınası itibarHe şa rnekte olduklarına ufak bir. işar?tt.ir. 
yanı dikkattir. Yorulan vücutları ~as~J ve ıst~ra -

Dün kapanını~ olan müsabakalar ha- hatle dinlendirmek mumkun olduguna 
kııtaten bizim kuvvetimiz ise bunu hoş göre bugün bu çareye derhal ~aş v~r • 
karşılamak kabil değildir. mak en akıllı bir iş olur kanaatındeyım. 

Daha düne kadar iyi hazırlandıkla- Müsabakaların neticelerini şu şe -
rını bildiğimiz atletlerimiz, önlerinde kilde sıralayabi1iriz: 
kendilerinden daha iyi koşanları kova- 200 - Gen eş 21 . 7, Rany 22.1, Vedad 
Iamak suretile daha iyi derece yapma - 23.3, . 
}arı icap ederken bu kadar fena dere - 400 - Geneş 50.8, Melih 52. l, Ibra -
celer alınması normal sayılınamalıdır. him 5 3. 

Bu nokta atletizmde şayaııı hayret 1500 - Gaiip 4. 15.7, Gömbeş 4.16, 
bir noktadır. Recep. 

Atlet kendinden iyi olanlar arasın- 5000 • Neme~ 15.36, Artin 16,18.8, 
da daha iyi koşar, veya koşması 1fi - Teoharidis. 
zım gelir. Cirid - Melih 56.15, Necdet 50, Şe -

Bütün bu müsabakalarda galip müs- rif 49.06, _ 
tesna diğer atletlerjmiz bu umumi na- Yüksek - Pulat 1. 7:>, Haydar 1,6 7, 
zariyeden istifade edemediler veya e- Necdet 1.67. 

1 
Maca. rlarla yapılan 
Yüzme milsabakaları 

1 

Su sporu federasyonu tarafından şeh• 
rimize davet edilen Macaristanın Buda: 
klübü yüzücüleri dün ikinci müsabaka
larını Moda yüzme havuzunda yapmış
lardır. Müsabakalarda alınan dereceler 
şunlardır: 

1500 - Böjtek 21.51.4, Halil (Galata
saray) 22.15, Fikret (Beykoz). 

100 - Serbest (küçükler): Mustafa 
(Galatasaray) 1.12.4 (yeni rekor), Vedad 
(Galatasaray) 1.14, Kazım (Galatasaray). 

100 - Sırtüstü: Bülend (Bekyoz) 1.23, 
Geyini (Macar) 1.24.2, Fuad (Beykoz). 

100 - Kurbağalama (küçükler) : Ef
dal (Galatasaray) 1.38.4, Fethi (Beykoz) 
1.40.1, Semih (Galatasaray). 

200 - Kurbağalama: Török (Macar) 
3.6.6, Mekin (Beykoz 3.13.2 (İstanbul re
koru), Semih (Galatasaray). 

4Xl00 - Bayrak: Galatasaray, Vcdad, 
Mustafa, Kazım, Mehmed. 5.6 yeni rekor, 
Beykoz. Artin, Serkis, Kemal, İbrahim. 
5.18.18. 

4X200 - Bayrak: Macar takımı birin· 
ci, muhtelit takım ikinci . 

Kaşta mektep ihtiyacı 
Kaş (Hususi) - 60 köyü ve bu bO 

köyde 24 bin nüfusu olan kazamız, bir 
çok bakımlardan olduğu gibi, maarifçe 
de pek geridedir. 24 bin nüfusun ço -
cuklannın okuması için ancak 6 tane 
ilkmektep vardır. Bu, köy adedine nis
bet edilirse, on köye bir ilkmektep dü§
tüğü görülür. Halbuki, eskiden, muh
telif nahiyelerde, 1 7 mektep vardı . 

Kaşın mektep ihtiyacının göz önün
de tutularak mektep adedinin biraz da
ha tatminkar bir hale getirilmesi, 24 
bin nüfusun en mühim ve müsterek 
arzularından b iridir. 
_ . .._. ızt1•---·--·-=--· ··---- --,.. • ·- ... ·- . -
13.29, Pulat 13.IS. 

4X 100 • Macar takımı 44. 
Muhtelit takım - 45.4 (Vedad, Naz-

mi, Kazım, Füruzan l. debilecek bir vaziyette değildiler. J?isk - Veysi 41.36, Yavru 35.90 . . 
İki gün süren müsabakalardaki u - Üç adım - Şambov 14,24, Melıh Ömer Besim 
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1960 
Bayla Bayan salon

da oturuyorlardı. 

Hizmetçi, elinde bir 
kartvizitle içeri girer: 

Bayan - Ne var? 
Hizmetçi - Efen• 

elim bir görücü. 
Kartı uzatır. Kartı 

·bay afır. Kartın bir 
yanında genç bir er
kek fotoğrafı vardır. 

Bay - (Kartı o
kur) Sermed Gülse 
ver. 
· Bayan - İşi ney
miş? 

Bay - Dur onu da 
'okuyn"ağım (okur) 
Evlermeye talih. 

Bayan - Şu kartı 

bana da ver! 
· Bay -Al-

Bayan - Resmi de 
varmış. 

Bay - Var ya. 
,· 

Bayan - Güzel bir gence benziyor. 
Hizmetçi - Ben görınüsüm, sok güzel 

delikanli, hani sinnmada Moris var san
ki o sanmısım. 

Bay - Sen sus, hem o sinema herüle
rini bırak ta biraz (sesiru tatlılaştırır) 
evdekilerle alakadar ol.. Yanı evin işini 
gör demek istiyorum. 

Bayan - Bcklctmesek alsak.. 
Bay - (Hizmetçiye) Ne duruyorsun; 

buyurun desene .. Bu salona aL Haydi 
durma! 

Hizmetçi çıkar, bayla bayan kalırlar_ 
Bay - Bari bizi beğenecek mi? 
Bayan - Bilmem ki!-
Bay - Kız nerede? 

Bayan - Odasında olacak. 
Bay - Haber versek. 
Hizmetçi - (Gence) Sizi sok beklet

misiz ama affedersiniz, buyurunuz. 
Genç - Geliyorum. Senin adın ne ba· 

kayım? 

Hizmetçi - Benim adını Marika· 
Genç - Güzel Marika ha!. 
Hizmetçinin yanağını okşar, hizmetçi 

çekinir gibi görünür. Sonra gözlerinin 
içi gülerek gence bakar: 

Hizmetçi - Buyurun bay, sizi bekll
.yorlar. Küsük bayan görezek sizi, sok 
beyenezek. 

Genç - Sen beğendin galiba, ben de 
seni b<>ğendim çapkın. 

Hizmetçi - Ben sapkin, siz benden 
sap kin. 

Genç - (Elile para işareti yapar) Bay
da çok mu? 

Hizmetçi - Sok vire, bankada koy-
mus hepsi! 

Genç - Ala. 
Hizmetçi - Küsük bayan da güzeli 
Genç - Onu geç şimdi. 
Salonun kapısına gelirler. 
Hizmetçi - Burada bckliyoriar. 
Genç girer, bayla bayan ayağa kal-

karlar. 
Bayla bayan - Safa geldiniz. 
Genç bayanın elini öper. 

Genç - Müstakbel kayınvalidemle ta· 
!U§ıyorum zannedersem. Bu kadar genç 
bir kayınvalidem olacağını tahmin ede
mezdim. 

Altmışlık kadın, büyük bir memnuni-
yetle güler. Gen~, bayın elini sıkar. 

Bay - Buyurunuz oturunuz. 
Genç - Teşekkür ederim. 

Genç - Sebebi ziyaretimi kısaca an
latmak isterim. 

Bay - Buyurun sizi dinliyorum. 
Genç - Ben bekarım. Evlenmeyi dü

§Üntiyorum. Bana sizden bahsettiler. Bir 
kızınız olduğunu söylediler. 

Bay - Evet Allah bağışlarsa nur topu 
gibi bir kızım var. 

Bayan - Benim modelim. 
Genç - Onları bir tarafa bırakalım. 

Ben bu asrın çocuğuyum. 
Bayan - Malllm. 
Genç - Onun için hiçbir vasıta ara

madan doğrudan doğruya kendım geli
yorum. 

Bay - Daha iyi biz de kızımızı asrın 
fcab ettirdiği şartlar dahili.nd~ evlendir
mek istiyoruz. 

Genç - Öyle ise fazla mukaddemeye 
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lüzum kalmadan sorayım.. Ne kadardır? 
Bay - Kızımın yaşı mı? 
Genç - Ne münasebet.. Ondan bah

setmiyorum.. Emlak ve ak.arıruzı soru
yorum. 

Bay - Bir bu ev, üç tane de apartı.ma· 
nımız var. 

Genç - Güzel mi? 
Bayan - Kızımızı mı soruyorsunuz, 

güzel. 
Genç - Hayır bayan apartımanlarını-

zı soruyorum. 
Bay - Güzel. 
Genç - Nerede? 
Bay - Kızım yukarıda .. 
Himıetçi - Emredezeksiniz sağırayım. 
Genç - Zahmet etmeyin, ben apartı-

manlarınızın nerede olduğunu sormuş
tum. 

Bay - Biri Taksimde, ikisi de Cihan· 
girde .. 

Genç - Bundan başka servetıniz? 
Bay - Bankada biraz nakdim var. 
Genç - Birazın manası yoktur. Ra· 

kam lazım. 
Bay - Yüz bin! 
Genç - Mükemmel, kızınıza talibim .. 
Bayan - Görmek istemez misiniz? 
Genç - Ne olsa birbirimizi göreceğız .. 

Şimdilik zahmet etmeyin.. Müsaadeniz
le, unutuyordum. Adresimi vereyim ... 

Bayla bayan - Güle gül~ gene be.kle
riz. 

Genç - Teşekkür ederim. 
Genç salondan çıkar, hizmetçı önde o 

arkada yürürler. Genç, hizmetçiye ba
kar: 

Genç - Doğrusu hoşuma gittın, Ma· 
rika. 

Marika - Bayim.. 

Genç - Bu akşam seninle bir gezme
ye gitsek .. 

Marika - Ayıb ya görezek olurlarsa. 
Genç - Aldırma canım, ben seni ak

şam saat sekizde beklerim .. Gelirsin de
ğil mi? 

Marika - Siz istiyor, ben gelezek. 
Kapıdan çıkarken yanağını sıkar .. 
- Seni çapkın senL. 
- Sen benden sapkin. 

* Bir hafta sonra. 
Genç kızla, genç erkek buluşurlar. 
Genç kız - Sizsiniz değil mi? 
Genç erkek - Evet benim. 
Genç kız - İyi tahmin etmişim.. 
Genç erkek - Ben de. 
Genç kız - Geçen gün babamdan be

ni istemek için evimize gelmişsiniı .. 
Genç erkek - Evet hakkınızda yaptı

ğım bazı tahkikatın neticesinin doğru 

olup olmadığını bir kere de babanızdan 
öğrenmek istemiştim. 

Genç kız - Nihayet mutabık kalmış
sınız. 

Genç erkek - Evet! 
Genç kız - Babam benim fikrimi sor

du. Doğrudan doğruya sizinle görüştük
ten sonra cevab vereceğimı söyledim. 

Genç erkek - Buyurun görüşelim. 
Genç kız - Hususi bir apartımanı:n 

olacak, hususi bir otomobilim ve hususi 
bir şoförüm. 

Genç erkek - Hay hay. 
Genç kız - Bazı ahvalde karı koca ol

duğumuzu herkese bildirmemiz !,\zım 

olduğu gibi bazı ahvalde de birbırimizı 
hiç tanımamış olmamız da elzemdir. An· 

lıyorsunuz Cieğil mi? 
Genç erkek - Evet 

anlıyorum. 

Genç kız - Muta
bık mıyız? 

· Genç erkek - Mu
tabıkız. 

' Genç kız - Orevu
var. 
· Genç erkek - 0-
revuvar. 

* Bir ay sonra evle-
nen erkeğin hatıra 

defterinden: 
cBugün nikahımız 

kıyıldı. Ben nik8.h 
dairesine biraz erken 
gitmiştim, biraz son
ra da karım geldi. 
Merdivenleri çıkı

yordu. Gittim, elini 
öptüm ve beraber 
salona girdik. Nikah 

memuru karşımıza geçti, evvela ona 
sordu: 

- Bay Sermed Gülseverle evlenmeye 
talih misiniz? 

O bana baktı. Adımı bilmiyordu. İşa
retle ben olduğumu anlattım. Sonra ba
na döndü: 

- Bayan SüheylA Görenle evlenmeye 
siz de talibsiniz .. Değil mi? 

Dedi, o sırada bir an için müstakbel 
kayınbabama baktım. Servet, apartıman 
hepsi haşmetlerile gözümün önüne gel
diler: 

- Evet! 

Dedim. Böylece evlendik. Bu gece. ha
yatımın en mes'ut gecesinı yaşıyorum. 

Barda güzel bir kadınla yemek yedim. 
Onunla bir otomobil gezisini yaptım. 

Şimdi bir oteldeyim .• Ne mes'udum. Ya
rın balayı seyahatine çıkacağım. Paris, 
Nis, Budapcşte, Viyanayı dolaşıp döne
ceğim .. Evlilik meğer ne iyi şeymış .. Ben 
bu hayata bayıldım, bard.ı tanıştığım 

güzel kadın şimdi yanı başımda uyuyor. 
Biraz sonra uyanacak. Onunla güneş 

doğarken şöyle bir Tarabyaya kadar gıt
mek hiç te fena değil .. Oh ne mes'udum. 
Evlilik ne iyi şeymiş .. • 

* Bir ay sonra evlenen kadının hatıra 

defterinden: 
cArtık mes'udum. Nikfilum kı-

yıldı. Genç kızlık yükünden kurtulmuş 
oldum. Şimdi bana tahsis edilen apartı
mandayım.. Arkadaşlarım, arkadaşları

mın sevgilileri geç zamana kadar otur
muşlardı. Bol bol dansetmiş, içki içmiş, 

eğlenmiştik.. 

Onlar gittiler, ben kaldım, bıraz kafa
mı dinlendiriyorum. Evlilik ne iyi şey .. 
Bugünden sonra istediğim gibi gezer, is
tediğim gibi eğlenirim. Her baloya gide
ceğim, her eğlencede hazır bulunacağım .. 
Yarından tezi yok birkaç gün kalmak 
için Yalovaya hareket ederım. Orada te
nis oynarım. Banyo yaparım. Herhalde, 
birçok tanıdık bulacağım.. Onlar beni 
eğlendirirler .• 

Dört sene sonra: 
Erkek - Affedersiniz bayan ben sizi 

bir yerde gördüm gibi geliyor. 
Kadın - Ben de size demindenberi o-

nun için dikkat ediyorum. 
Erkek - İsminizi sorabilir miyim? 
Kadın - SüheylA, sizin isminiz? 
Erkek - Sermed. 
Kadın - İsminiz bana yabancı gel

miyor. 
Erkek - Evet sizin isminiz de bana 

yabancı gelmiyor. 
Kadın - Bir yerde tanışmıştık zanne-

derim. 
Erkek - Buldum. Biz evlenmiştik.. 
Kadın - A sahi. 
Erkek - Ne iyi tesadüf. 
Kadın - Ne iyi. 
Erkek - Dört sene geçmiş. 
Kadın - Zaman çabuk geçiyor. 
Erkek - Siz ayni güzelliği muhafaza 

ediyorsunuz. 
Kadın - Siz de .. 
Erkek - Nasıl memnun musunuz? 
Kadın - İzdivaçtan mı? 
Erkek - Evet.. 
Kadın - Fevkalfıde memnunum. 
Erkek - Ben de öyle .. 
Kadın - Müsaade edin, tanıdıklarım 

L Korku Hikilyeleri :J 
Treıi yolcuları 

Nakleden: Fikret Adil 

İsmail Hakkı Efendi, Eskışehirde~, ı yapmak istiy~r, kıpırdanam.1yordu. ~A: 
ikinci mevki bir vagona gindi, boş bır damlar, cesedi pencereden attılar, don 
korqpartiman aradı. Bulamadı. En az diller. .. 
kalabalık, içinde üç kişi olan bir kom- İçlerinden biri, daha ufak olanı, koşe-

t . dı sine büzülrnüı olan mümeyyizin korku· 
par ıman . k ·· 1 · · .. ·· 
Kapıyı açtı, oradakileri rahatsız et- dan büyümüş açı goz ennı gorunce: 

1 mekten çekinen bir halle içeri girdi. Se- - Vay canına! Moruk uyanmış be. . 

1- d' Diye mırıldandı. İsmail Hakkı Efendı 
am ver ı. k dı p.. · k d'ne 

Kompartimandakiler aralarında konu- derhal vaziyeti avra . ur~~ı en ı 
lardı Sellmını aldılar, fakat, sus- veren bu adamdı. Herhalde ıçınde uyu· 

ştulyor · tucu bir ilaç vardı. Fakat ilaç tesirini az 
u~ l 

I. ·1 Hakkı Efendi sıkıldı. Bir şey göstermiş olacak ki, vaktinden evve u· 
smaı • • 

1 
. · k 

yapmış olmak için, cebinden tabakasını yanmıştı. Herifler plan arını ıyı ur· 

kardı Sonra düciindü. Belki duman muşlardı. İşlerini o, uyurken göreceklPi, 
çı . ıı- d 1 b" . t ... 

h t z eder diye sordu: sonra, uyanırsa, arka aş arının ır ıs a~· 
ra a sı l . a·Y· . .. l' b'l ki dı _ Sigara içersem sizi rahatsız eder yon evve ın ıgını soy ıye ı ece er · 
miyim? Lakin ... 

üç yolcudan birisi: ' Katiller, bir hamlede üzerine atıldılar. 
_ Rica ederim, dedi, keyfinize bakı- İsmail Hakkı Efendi, canhevlile yalvar· 

nız. Rahatsız olmayız. Hatta... mağa başladı: 
Cebinden uzun, büyük bir tabaka çı- - Söylemem.. Vallahi söylemem ... 

kardı. İçinden bir püro sigarası alarak Kıymaymız bana... ÇoluK çocuk sahibi-
İsmail Hakkı Efendiye uzattı: yim. 

_ Müsaade ederseniz, size bır püro Bir an, durakladılar. Birbirlerine ba-
takdim edeyim. kıyorlar ve gözlerile: cNe yap:ılım? Ne 

Ve cevabı beklemeden eline tutuş- dersin?,, diye soruşturuyorlardı. 
turdu. İçlerinden birisi mütereddid idi. L8· 
İsmail Hakkı Efendi teşekkürler keke· kin öteki, İsmail Hakkı Efendıyı boğa

ledi, tabakasını cebine yerleştirdi, püro- zından yakalamış, sıkmağa başlamıştı. 
yu yaktL Zavallı mümeyyiz, gırtlağını sıkan eli. 

Şimdi, üç yoku, ondan yüzlerini çe- örselemekten çekinerek, itmeğe çalışı· 
virmişlerdi. Mükilemelerine de devam yor, mütemadiyen: cKıymayın.. SCiyie
etmediklerine göre, İsmail Hakkı Efen· mem• diye yalvarıyordu. 
di, bir türlü cesaret edip söz açamadı, a- Ufak tefek olanı, ötekine: 
Iışmadığı kokular neşreden pürosunu çr:- - Dur, dedi, hele bir düşünelim. Daha 
kerek, yan gözle, onları tetkike koyuldu. vaktimiz var. 

İsmail Hakkı Efendi, ... müdiriyetin- Haydud, mümeyyizin gırtlağını b;r.ık· 
dP mümeyyizdi. Bir iş için, daireden o:ıu tı. Rahat bir nefes alan mümeyyiz derhal 
Eskişehire göndermişlerdi. İşi yapmış, onların ayaklarına kapandı ve ne cieıli· 
İstanbula dönüyordu. Fak.at alelade bir ğini bilmez bir halde söylenmeğe baş· 
mümeyyiz olmasına rağmen, İsmail Hak- ladı: 
kı Efendi, ilmisima ile de meşguld:i. Bu - Evladlarım... Aslanlarım... Haya· 
itibarla karşısındakileri tetkiit edıyordu. tımda şimdiye kadar yalan söyıemedi.ft1·· 
üç yolcudan birinin açık bir yüzü var- İnanın bana .. Size yemin edenm ki .. Ce
dı. Dürüst, saf bir adam olduğu belli idi. nahı kebriya hakkı için ... Çocuklarımın 
ötekiler, ona, sevimsiz göründüler, hem başı için kimseye söylemem ... KıymaYJ11 

içlerinden biri, saf, açık yüzlü adama tu- bana.. Evde bekliyorlar... Hem yarın 
haf tuhaf ve adeta hain hain bakıyordu. öğleyin ... 
Belli idi ki bu adam... Ve derhal, bu şimdiye kadar hakikate~ 

Fakat İsmail Hakkı Efendi daha fazla yalan söylememiş olan adam, bir yatan 
bu iş ile meşgul olamıyacağını anladı, uydurdu: 
fena halde yorulmuştu. Üzerine bir re- - Yarın öğleyin, daire mij_dürü ınU· 
havettir çöktü. Püronun duman ve va- fettiş ile beraber bize gelecekler .. MaJüJ1l 
gonun sıcaklığı ile gözleri kapandı, kö- amma, yarın tatil daire kapalı... Ban' 
.şesine büzüldü, daldı. mühim bir vazife verdiler, belki de bı.l * terfiime vesile olur. Üç çocuğum var··· 

Gözlerini açtığı zaman gördüğü man· Karım da ihtiyar .. Benim gibi... Ahır 
zara damarındaki kanı dondurdu: Kom· ömrümde, onlann sefil olmaması içiıt 
partimanın lambaları söndürülmüştü. böyle, yollara, meşakkatlere katlanıY'~ 
Lakin koridordan gelen hafif ışıkla olan, rum ... Eh, yarın öbürgün ölürsem, bi~~ 
biten görünüyordu. Uç yolcudarı fazlaca maaş verirler... Bütün üınidı 
ikisi, başı ve kolları birer lök gibı sar- müdürün yarınki bize gehşinde... 'fe" 
kan saf, açık yüzlü adamı kucakiamış- veccühü de var .. Yapmayın cviadiarın;; 
lar, açık pencereden dışarı atmağ:ı ha- Haydudlar birbirlerine bakışıyorıa:1;; zırlanıyorlardı. İsmail Hakkı Efendinın Daha az merhametsiz olan, adaıncag p 
dili tutulmuştu. Bağırmak, bir şeyler sarstı, cebinden cüzdanını çıkardı, aÇ•,e 
•••••••••• _................................................. baktı. Cüzdanda, hüviyet varakası ~1• 
var. Kendilerini fazla ihmal edersem bir de, mümeyyizin vazife ile gönderı rı 
ayıb olacak. diğine dair vesika vardı. Haydud,. 0~r· 

Erkek - Hay hay buyurun. yalan söylemediğine kanaat geUrdı. 
BirbirlerinE ellerini uzatıriar. kadaşına: · ... 
Kadın - Tekrar görüştüğümüze mem- _ Tamam ismi İsmail Hakkı, s~lıi~; 

nun oldum. de mümeyyiz. Fındıklıda, PürtelaŞ 
Erkek - Ben de memnun oldum. sanefendi sokağında oturuyormuş. tıı: 
Erkek kendi dostlarının, kadın ken1i Dedi ve mümeyyize dönerek ilave cad· 

dostlarının yanına gider. _ Anladık, kes artık. Amma dinle, ô•{" 

Erkek - (Kendi kendine) Evlilik ne resini aldık, eğer birisine bır kelıJJlC ~:İe, 
iyi şeymiş! lersen, karışmam ha. Kodes(! girs.e~ sfl• 
Kadın - (Kendi kendine) Evlilik ne bir biçimine getirir, seni temızletırız, 

iyi şeymiş. ladın mı? 

İsmet llult1si (Devamı 12 inci sayfada) 
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Millet .. Ordusunu alkışladı gururla 
. . Saray, 22 (Hususi surette gönder ·ı nebi asker misafirlerimiz de takdir edi-ı taşıyan kamyonlar, bir alayı istenilen 1 ----------------
iİğimiz arkadaşımızdan )- Kırmızı ve yorlar. yere çok hızlı tqıyabilmektedir. M ) ç k k V 
lllaVi taraf man~vraJarı.n~n ~nra bu • ,ıeybetli bir maman Tayyare ve tanklar için kullanılan a r e ş a a m a e 
IOıı yapılan geçıt resını, şımdıye kadar Sahada çılgınca alkıflar ve: dafi makine bölüğü gene motörle geç-
1~p~~an ordu geç~t resimlerinin en bü. _Yaşayınız, varolunuz! ti. Makineli istihkam bölüğü kamyon· J F h tt• Altay 
Yuğü ve e? ~~lagı oldu.. • Sesleri yükseliyor. Şimdi iki güne ka· ları nehirler, ırmak1ar üzerine köprü orgenera a re ın 

Saray ılerısmdc askerı harekatın ce- dar birbirlerinin hakiki hasımları imiş kurmağa mahs~ tombazları taşıyorlar-
?eyan ettiği Sülükhi ova ::lanı, daha gibi çarpışan kırmızı tarafın komutanı dı. Zırhlı otomobilleri, tanklar takip et- d •• k •t •kt • • t 1 
leced~.n itibaren ~öylerdcn, kasabalar- Korgeneral Nafiz Gürman sağda, mavi ti. Bunlar, seyyar birer kale gibi ıler. Un rı 1 erını yap 1 ar 
dan koy arabalarıle, kamyonlarla veya tarafın komutanı Korgeneral Sabit No- liyorlardı. Motörlü ağır topçu alayları 
1aya olarak gelen büyük, küçük, kadın, yan solda ve at üstünde Mareplı selim· ve motörleşen kıt'alanmız cidden gö
trkek, kahraman ordusunu görmeğe, lıyarak geçiyorlar. Mareşal v~ herkes a- rülmeğe değiyor;ar. Hallt, asrın en son 
~u doya doya bağrına_ basmağa gelen yakta .. Türk ordusunun ve Türk çocuk- sistem harp vasıtaları olan bu tankları, 
bııııerce halk ile dolmaga başlamıştı. larının yekpareliğini gösteren bu mc- motörlü topları gördükçe o kadar co-

" Bir piyade için en emin nokta 
düşmanın boğazına sarılmaktır ,, 

Köylüniln sevinci hib manzara &özleri sevinçle yaşar· şuyordu ki, anlatmak için ke!ime bul-
Sevgili Mehmetciklerini görmek i · tıyor. mak güçtür. · Çorlu 22 (Hususi) - Ecnebi heyetler kalan bir iki noktayı tenvir etmek iste. 

Çin uzak köylerden gelen vatandoışlar, Mavi fırkalar ıeçl,orlar Hallt, bu heyecanla: bu sabah 7,40 da genel kurmay ikinci eliğini söyledi ve evveli harita ve kroki~ 
büyük bir sevinç içindeydiier ve yor • · Bunların arkasından nıannrada mavi - Yaşasın Atatür!c bafbakanı ve Korgeneral Asım Gündü- ler üzerinde sonra bulunulan hlkim nok-
IUnluklarına rağmen geceyi açıkta ge· tarafın 46 ıncı tümö (hrkan) geçiyor. Diye bağınyor, bağırıyordu. zün refakatinde Tekirdalından hareket- tada araziyi işaret etmek suretilc fikir· 
Çirnıekten bile bir zevk duymuşlardır. Fırka komutanı General Ani önde. Mü· Akşam oluyor. Geçit resmi bitti. Ma- le 10 da iki gün evvelki taarruz hareke- lerini izah etti. 
lıunıar arasında 'ihtiyar nineler, hatti teakiben bu fırkanın 45, 8t, 126 piyade reşal Fevzi Çakmak, samimi tezahürat tinin cereyan ettiği ballar sırtı 194 ra· Mareşal, piyadelerden bahsederken 
Jenı doğan çocuğunu kundağile geti • •~ayları geçiyor. Fırkanın bandosu, tri- arasında aynldL Köylüler, şehirliler, tımıı tepede marepla, Orgeneral ve Kor- dedi ki: 
len Türk anaları vardı. bunün karşısında leJlm haft811ll çalıyor. kadın, erkek tatmin C!dilmiJ milli zevk general Omurtaka mü:WU oldular. Gene - Bir manevra sahasını dolaşan bir 

Remen bepsı şöyle konuşuyorlardı: Alaylann başında alay sancaklan ge ve heyecanlannın verdiği emniyet ve kurmay karargihı ile ordu kararaüu ve adam ne bir süvarı, ne bir topçu hüli-
- Gün dopa, muradımız olsa: ~rken alkışlar kopuyor ve binlerce ki· gururla yerlerine, yuvalaruı.ı dönüyor. hakem heyetleri k.ırmız:ı ve mavi taraf sa hiç bir şey görmemelidir. Ancak ha· 
İşte: Uzak bir köyden gelmekte olan ~i sancağı huşu içinde selimlıyor. Pi • lar. komutanları yanyana orada bulunuyor- reket vakti gelince piyade, yer yanl1111f 

bir kafilenin candan söylediği bir ~arş, Y.~de alaylan tabur kolu halin~~ yü • Şimdi ben de sekiz on gündenberi lardı. Bunlardan bap& Orgeneral lz: da birden fışkırmış gibi fırlamalı, dilş
~anlıklarm esrarını yırtarak yukse- ruyorlar, askerler, Mareşalın onünde siperlerine, karavanaiarma kadar alış • zettinin ve Ali Said ile Komegeral Ah mana atılmalıdır. Bunun için her yerde 
li1or: • hep ~irden ~esk!n b~ suret~ başlan • tığım bu yiğit asker arkadaş!arımm, Fuad ve Halis ve daha birçok generaller, gömülmeli ve örtülmelidir. Ve Pi,> ada 

GiiMş ufuktan fimdi doğar.- nı saga çevırerek seıam venyorlar. kardeşlerimin yanından içimde sızla • manevralara iştirak eden kıt'aların ku· arkadaşlara bunu anlatınız: 
'Yiriiyelim aTkadQ§lar... Günlerdenberi siperden sipere ko • yan bir acı ile aynl:yorum. Kuman • mandan ve zabitlerile hazır idiler. - Bir piyade için en emin nokta, düş 
Sabırsızlıkla beklenilen sabah ol - şan askerimizde yorgunluk değil, bü • danlarından tutunuz da erlerine kadnr Orreneral Altaym kritiii manın boğazına sarılmaktır. 

du. Edirneden, Çorludan, Lüleburgaz- yük bir çeviklik görülüyordu. bu merci adamlara 0 kadar alışmıştım kı, Orgeneral Altay harita ve krokiler ü- O zaman, her iki tarafın topçusu sus· 
dan, Tekirdağından, Trakyanın her ta- Piyade alaylarından sonra .ayni fır- onlann diyanndan ayrılırken kendimi zerinde k~tiltlere başlıyarak manevra- muştur. Nihayet bir adamm, diğer bir 
~dan ve ~tanbuldan y~i~ yeni ka_ • kanın 31 inci dağ topçu alayı geçti. Çok sanki öksüz buiuyorum. Bu duygu bel- ların devamı müddetince kırmızı ve ma- adamın boğazına sarılması dehşetli 

lele: gelmege başladılar. Ögleye dog- alkışlandı. ki gözümü askerıikte açmış olmaklı _ vi kuvvetler tarafından yapılan hareket- harplerin vereceğı zayiattan azdır. 
~-Sulüklü ovası mahşeri andınyordu. 52 inci fırkanın 1 O, 35, 174 üncü pi- ğımdan ileri geliyor. Fakat beni tesel- lerin doğru ve yanlış olanlarını birer bi- Çanakkalede biz!m en emin nokta~ 
j~Yonlar, otomobiller, arabalar yo • yade alayı ve 52 inci topçu alayı geç - li eden bir nokta vardır ki, Ordumuzun rer tebarüz ettirdi. mız Yassıtepe'de iki siperin 5 metre 
~gerisine, tarlalar içine çekilmişti. tiler. Düzgün yürilyüşlerlle çok beğe - güç ve kuvveti göründüğünden, tah _ Ordunun bilhassa muhtelli teşkilat kı- kadar yaklaştığı yerdi. Hiç kimse ora. 
~ıt l'esminin yapılacağı sahanın or- nildiler. min edildiğinden çok üstündür. Muh • sımlarının son manevradan beri geçen ya top atamıyordu. Bombalar bile tel 
tasına büyük bir tribün yapılmıştı. Bu- Kırmwlar ıeçiyorlar terem Orgeneral Fahreddin Altayın zaman zarfında iki üç misli terakki gös- örgülerine takılıyordu. Bu sure~le beş 
~ Önünde geniş bir alan bırakı~dık - Manevrada kırmızı tarafın 61 inci söylediği gibi ordumuz: terdiğini kaydeden orgener~l bu tera~- ay emniyetle oturdular. Bunu, askerle-
lere 80~a halk yolun kenarındaki yer- fırkası geliyor. Önde ve at üzerinde c- Atatürk'ün takdirini kazanmak. kinin orduyu yetiştiren, talım ve terb:- rimize iyice anlatmalı, sıkışınca ileri 
1lafla dizılmiş ve oturn:uştu. Seyyar es- tüm komutanı Muharrem MazlUın, Ma· la ona layık bir evlat olduğunu göster- yesini ha.zırlıyan m~ter~ Şe! Marc- çıkıp düşmana atıimalıdır. 
dı. r da __ dolaşarak yıy~ek satıyorla~- reşal Fevzi Çakmağı ve yüksek kuman- miştir.• şalın eserı olduğunu soyledi ve bu terak- Tayyarelerimfa için 
t .. t..~ğle uzeri biraz yagrnur se~ledı; da hey'etini selamlıyarak alkışlar ara. B h kik t .... d h . rdır kileri elde eden ordunun, manevraları Tayyarecilerimi= için de ufak, fakat 
-..ı \.. .. "k . . . .. k 'h • u a a onun e angı acı va +--ı• ed Bü."k Şef At türkü' ta'- "h' b' .. ı· -· T tt- ..,uyu geçıl resmmı gorme ı - sında ilerliyor. • k' ifa b lmaz' ....-9u~ en yu a n "'- mu ım ır şey ı;oy ıyecegım: ayyare 
~~ o kadar şiddetliydi ki, Hiç bir Fırkanın bandosu yill senelik öz 

1
' ş u · dirini kazanmakla ona lAyık bJr evllt ol- meydanlarında benzın bidonlarının Ü· 

~ Yerinden kunıldamanuştır. San. Türk eseri bir sellm marşını çalıyor. - Allaha ısınarla~ık arka~aşlar! duğunu fsbat ettiğini illve etti. zerlerinin sadece dallarla örtüldüğünü 
b· ~Yı d~ldu~~m b~ yurdsev~r altmış 8, 159, 190 ıncı piyadıe alayları saf Tevfik Necatı Kozol Or~eral müttef~~ ve d.ost askeri he- gördüm. Belki manevradır, diye böyle 
~ ~ .PZ rurk kutlesı, tabıata kar- saf geçiyorlar. Dik adımlı erlerin omuz- yetlerın ve ataşeınilıterlerın manevrala- yapılmıştır. Fakat tayyar~ meydanları 

fi J'kırıYordu: larmda asılı sillblann üstünde taıtı!ı Alıdenlzde n teşrifleri baisi şeref olduğunu ve gör- her iki tarafın taarru"t edecekleri n.lk· 
- Ateş Yağsa, gitmiyeceğiz! süngüler, düşmanı bir anda parçalaı."18- dükleri manzaranın kendilerine ordu talardır. Orasınm havadan setrolundu-

Tribünler tloluyor ğa hazır, parlıyor... Tehlike hakkında i~~ .verdiğini .beyan etti. ğunu farzetsek dahı, atılacak bomba i· 
Saat: 14 61 inci ağır topçu. alayı geçiyor. (BcıJtan/& ı inci •!ifada) Orgeneral sozlennı manevralarda hazır le bunlar ateş alabilirler, bunun için 

-.ı.Büyijk ~bün de davetlilerle da!mağa T.op_ları atlar çekiyor ve çok düzgün terede büyük akisler yapDll§tır. Paris bul~b. ztiervadita ve marepla teşekkür et· benzin bidonları bir toprak 4 • S metre 
d 1 tb t b h ta 'dd tli · tta mea.ıe ı ,kazılarak saklanmalıdır. ,_ lllıftı. Tribünde generallere, mebus- gı Bı~o~ a~.f ka 3 .ıı 5 . . . ma ua ı u usus şı e neşrıya ..... --.. lın L..!tf;.; v 

~ra. ecnebi ·-'--ri h tl . k ~ ınncı ır nm , .. , mcı pıya· bulunmakta, İspanyol gemilerinin meç- _...,~ an •• Şunu ilave edeyim ki: Hazerde ög. 
~e ~ ~ eye. erıne, as er a de, 43 üncü topçu alaylan ayni mera- bul denizaltı gemileri tarafından ihbar Bundan 80Dl'a söz alan marepl, teknik rendikleriınizin onda birini seferde ya-
8'1& ey ' Türk ve ecnebı matbuata m~h- simle geçtiler, alklflandılar, alkışlan • edilmeden batınlmalarını ctehlikell bir hususatta Orgeneral AltaY._ın fikirlerine pabilirseniz z:ıferi size şimdiden teb • 
~ "'- n ayrı yerler ayrılmıştı. Bu ze\ at dılar oyun• diye tavsif etmektedirler. tamamen lftirak ettiğini ancak mtiphem şir ve tebrik ederim. 
a.._ 4rakyamızdaki vilayetlerin valileri, ··• . 
-..baların b makamla biyelerin 1 S ve 228 inci hudut alaylan ve ıs- Paristen gelen bazı haberlere göre, 
lhUdürleri geli;orlardı v:

1
• git~çe saha- tihkam, muhabere taburlan geç!yor. Akdenizde, İspanyadan Karadenize gi-

llıll et af k" Halle C0'2tukça cm:u'--or den bir gemi daha batınlmı-+ır. Bu gemi, .n._ r ını çeviren, büyük Manika o-
1 

~8 . . --ıhrJ • ala la v• 
"'O&lle kadar yollara dizilen halk artı· ve .. ıncı sa a topçu Y, rı ge- dört bin tonluk Conde Abasolo isminde 

Baltık denizinden Kara denize kana 1 
)OJ'du '7e h d v 1 d çerken bando çabuk tempolu bır hava bil:. vapurdur. İspanya bandıralıdır. Ka-eyecan a çog:ı ıyor u. .. 

çalıyQr ve alaylar sur'atli geçiyorlar. radenizden alacağı bazı q,.a ve malze-
Baltık denizini Karadenize bağlamak 

üzere bir kanal inşası fikri ötedenberi 
Lehistanın ehemmiyetle meşgul olduğu 
bir iştir. Her iki denize de uzak bulunan 
Lehistan, bu denizlere dökülmek üzere 
kendi memleketinin içinden geçen ne -
birlerden istifade ederek bir kanal aç
mak ister. Son aylarda Lehistan ile Ro
manya arasında pek ziyade samimile
şen siyasi münasebetler, bu meselenin 
tekrar meydana çıkarılmasına sebcb ol
muştur. Bugünlerde pek ciddi bir suret
te bahis mevzuu olan yeni proje şudur: 

Sa Geçit resmi başlıyor Atlılar ıellyorlar meyi Barselona götürmek üzere lspan· 

tı at.: 14,45. yadan hareke tetmiştir. Bu gemi, Sicil-Halk bağınyor: 
ıaı:ıden büyük bir alkış koptu ve dal- _ Atlılar geliyorlar. yadan 75 mil açıkta tabii seyrile gider-
Gen a, dalgalana bütün sahayı sardı: Profesör Bayan Afetin yedi yaşında ken, meçhul bir torpido tarafından tor-
• el Kunnay Backanı muhterem Ma- d - lb' pillenerek yaralanmış, biraz sonra da &'fa} F »' kardeşi Kutlu, piya e astegmen e ı.se-
~- evzi Çakmak geldi ve a.Skerce; fa· iınl b v batmıctır. Meçhul torpido da derhal kay-qt k si giymiş, bu sev· i yavru agınyor: »' 

bün·~o sevimli yüzle selam vererek tri· _Atlılar geliyor. bolmuştur. Gemide bulunan 41 kişiden 
lırı un ortasındaki yere oturdu. Mareşa· Sordum: ancak 23 kişi kurtulabilmiştir. 
raı lağında manevra kumandanı Orgene- _ Süvari mi olacaksın? Batan geminin mürettebatı şehrimizde 
Ali ~a~eddin Altay, solunda Orgeneral - Bilmem; fakat herhalde asker o • Bozcaadanın 15 kilometre kadar ce-
tUrdu~:r. ve başhakem Salih Omurtak o- lacağım. nubunda meçhul tahtelbahir tarabndan 

ş· Kahraman tayyareciler 
lerı ıJndi sahayı doiduran binlerce insan, 
~'!11~ bile etmiyormuş gibi, herkes iç
~ıtreten bir heyecanla ve gözlerinı 
btltli dan geçid resminin başlamasını 

Yor .. 

.Je.nı saat on beş .. Gökyüzünde sanki 
JGy fiın~kler çakıyor ve yıldırımlar gür
clü or~ ŞırnaJden, tayyare filomuz görün
ltlo~e al~ sesleri, göklere yükselerek 
ı. .... r __ l~rültülerine karıştı: Kahraman 
~~ı~erirnize selim götürdü. 
~ e bır keJif tayyaresi, yere pek ya
~~~ onu, avcı ve bombardımar. tay

l'i takib ediyorlar .. 

Sahiha Gök ıo çen 
ele ee:uına~ayı taşıyan keşif tayyaresin
~ s:r. Türk kadın tayyarecisi Atatürk 

\'6te biba Gökçen uçuyor_ 
l'ltlden Yakın tayyarelerimizln motörle
lllıyor. çı~ ~rleınelerden yer, gök sar
dt, tneb. İkı gun evvel biten manevralar
~ aretıe harbetUklerini bizza~ gör
'ıaza tayYarecilerimizin uçuşları çok _,lü ın~ .. Bunu, kurnandan, asker, 

' tehirli her Türk görüyor ve ~ 

Ve mini mini ellerini birbirine çar- batırılan ikinci İspanyol gemısi Armuro- Baltığa dökülen Vistül ve bu nehrin a
yaklarından biri olan San nehirlerini 
Dinyester nehrine ve bu nehri de Prut 
nehrine ve nihayet onu da Tuna nehrine 
bağlıyan birer kanal açmak. 

pıyor. nun kaptanile kurtarılan 36 kişiden mü-
Bando, Kozan marşını çalıyor.. Atlı- rekkep mürettebatı dün sabah saat se

lar, şiddetli rüzgarların önüne kapılan kizde Kemal vapurile İstanbula gelmiş· 
bulutlar gibi uçarak geliyorlar, süvari· ler, Sirkeci rıhtımına çıkmışlardır. İs
lerin mızrakları pırıldıyor, dörtnala ko- panya konsolosu madamı ile Sirkeci nh
fUyorlar ve koskocaman ovayı tozu, du- tırnına gelmiş ve gemiye çıkarak batan 
mana katarak, halkın çılgınca uğulda- İspanyol vapuru süvarisi Antonyo Alan-

Bu suretle Baltık denizi Karadenize 
bağlanmış olacaktır. Gerek Lehistan ve 
gerek Romanya için iktısaden çok büyük 
faydalar verecek olan bu kanal projesi 
evvelce Rusya hududuna yakın bir sa
hadan geçiriliyordu. Şimdi her iki mem-

yan: soya, karısından gelen ve hayat ve me-
- Bravo! matından haber beklediğini bildiren bir 
Sesleri arasında yıldırımlar gibi geçi- telgraf vermiştir. 

yorlar. 
Ve coşkun binlerce Türk, atlılarımı

zın akınlarını gözlerinden sevinç yaşlan 
akarak seyrediyor. 

Modernieten orduma 
Milletimizin fedaklrlıtı, ordumuzu 

yeni motörlü vasıtalara sahih kılmakta 
ve ordumuz modernleşmekte, motörlq
mektedir. Bunu, manevralarch gördüm. 
Geçid resminde de bütün millet gördü, 
gururla göğsü kabardı. 

Askerlerimizi bir cepheden diğer cep
heye yıldırım hızile yetiştiren motosik
let bölüğü çok muntazam geçiyor. Bindi
rilmiş alay göründü. Beherinde 
da ıoföründen ba§ka yirmi lillhlı asker 

Kemal vapuru süvarisi Hüsamettin 
kaptan §Wllan söylemektedir: yiyerek gemide bir rahne açıldığını söy-

- Telsizle vaziyeü öjrendikten biraz !emektedir. 
sonra yetiştik. Biz gidinciye kadar gemi- Kaptanla mürettebat, bir müddetten• 
yi baştan kara etmişler, mürettebat sa- ~ri limanda duran ve pmdi Halice çe
hile çıkmışlardı. Bunları gemimize aldık. kilmi§ bulunan Macellanes vapuruna g().. 
Dün Çanakbleye, bugün de buraya türülerek misafir edilmişlerdir. Burada, 
geldik. 116 gemi mürettebatı daha vardır. 

Batan ıeminJn süvarisi ne diyor? * 
Batan İspanyol gemisinin kaptanı da, Marmarada dolaşırken görüldüğü ri-

kendilerini torpilliyen denizaltının İtal- vayet edilen tahtelbahirden hiçbir yeni 
yan tipinde bir tahtelbahir olduğunu, haber yoktur. Maamafih, her türlü ihti
karplanna çıktığı zaman kendilerine yatf tedbir alınmış bulunmaktadır. 1s
cdur!> işareti verdiğini, kendisinin gemi- panya maslahatgüzarı M. Begonianın bu
yi baftan kara ettiğini, bu sırada, arka- günlerde ~ariciye Vekilimiz Tevfik 
dan, 4 numaralı ambar ilzerinden torpil Rüştü Araala görüşmesi muhtemeldir. 

• leket bu kanalı Prut - Tuna yoluna ç :?vir-
mek suretile Rus hududundan tamamen 
uzaklaştırmayı tercih ediyorlar. Her ild 
memlekette yapılacak kanal açma ve· 
nehir yataklarını islih etme ameliyatının 
cem'an 170 milyon Türk lirasına baliğ 

olacağı anlaşılmaktadır. Projeye göre 
teknik ameliyatın en mühim kısmını, 
San nehr1 ile Dinyester nehri arasındaki 
su satıhlannın müvazenet haline getiril• 
mcsi meselesi teşkil ediyor. Yapılacak 

ameliyatın en mühim ve en masraflı kıs. 
mı Polonyaya ait sahadadır. Polonya bu 
işe iktısaden çok ehemmiyet vermekte 
olduğu ve memleketin bir kısım vilayet
leri bunu çok istedikleri için Polonya 
hükumeti bu husustaki fedakarlıklan 

göze almaktan çekinmiyecek gibi görün
mektedir. 

Macar ve Avusturya 
Başvekilleri görüştüler 

Viyana 22 (A.A.) - Macar başvekili 
Daranyi dün Salzburga hareke temiş, o
radan da Steilgene giderek Schuschnigg 
ile görüşmüştür. 

Bu ziyaret Avusturya ile Macaristan 
arasında dostluk bakımından mükemmel 
olan münasebetlerin yeni bir tezahürü 
addedilmektedir. 

Yunanistan - Mısır 
Atina, 22 (Hususi) - Mısırda kapitü· 

lasyonların lağvına dair Montreux kon
feransı tarafından verilen kararın Yu· 
nan hükumetince tasdik edildiğine dair 
kararname resmi gazetede intişar et
miştir. 
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Ağustos %3 

(Baş tarafı 4 üncü sayfada) J bir numara verilerek kayıd geçilmiş, es-

Bugünkü program 
23 Ağustos 1937 Pazartesi 

İSTANBUL 
Öğle ~eşriyata: 

12.30: Plakla Türk müsiklsl. 12.50" 
dis. 13: Muhtelif plik neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

Hava-

7 ağustos tarihi! bilmecemizde kaza -
na~ talihlileri aşağıya yazıyoruz. 

Istanbulda bulunan okuyucularımı
zın pazartesi ve perş~mbe günleri öğle
den sonra hediyelermi bizzat idareha -
nemizden almaları lfızımdır. 

de Ergün Üner. 
.. DOLMA KURŞUN KALEM 
Usk~dar 19 uncıı mektep 3/ A dan MuallA 

Yiğit, Istanbul Çapa K. ö. o. sınıf f./A dan 
345 Maıtke Engin, Tophane Örtmealb numa
ra ı de Memduh Temizsoy, Beyoğlu MqruU
yet caddesi Mordo Bensal. 

Kİ1'AP 

tir. Anastns Mihailidis, kızına, on ~~ li-

1 

ki çıkartılan sayfadaki işler de sıra3He 
ra drahoma vermiş, damadı Yanıyı da yazılmıştır. Karton defterinden de eski 
120 lira maaşla dük.kama almıştır. Mü- evraktan biri çıkarılmış, sahte senedın 
tarekeden sonra mübadele esn~sın~a, §e-1 bir nüshası buraya yapıştırılmıştır. Mak
kerci Anastas Yunanistana gıtmış, da- buz defterinde de 3 teşrinievvel 1936 ta
madı Yani de firari olduğunu ihbar e- rihli evrak makbuzunda tahrifat yapıl
derek, Erninönündeki, içerisinde 9500 li- mıştır. Bu cihet, ehlivukufun tetkikatı 
ralık mal bulunan mağazayı 500 liraya neticesinde sabit olmuştur. 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.30: Afrlka 
av hatıraları: S. Selfıhattln Clho.noğl·1 ta
rafından. 20: Rıfat ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.30: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: 

Taşradaki okurlarımızın hediye!eri 
posta ile yollanacaktır. 

BiR FUTBOL TOPU 
ic;tanbul erkek lisesi 4/ F den '124 numaralı 

Ali Türkay. 

Urla Baskanroıu 58 .ıumarada Adnan sar· 
Jas, Eskişehir tstasyon Akarbaşı caddesi nu• 
mara 155 de Süheyla, Kilis varidat memuru 
oğlu Edip Yazga:ı, Bursa ınhisarlar b:LpnÜ -
durlüğü muhasebe memuru Rüştiı Esen o~ıu 
Hilmi, İzmit Çukurba'; 46 da Mükerrem ön· 
der, Torul Jandarma kumandanı Celil o~ıu 
Fehmi Ünal Mardin r.ezaevl direktörü Va -
bit oğlu Salıl.haddln Agun, İstanbul Uaseld 
hastanesinde eczacı Hayri kızı Enver Toynın. 

satin almış, bir kısmı ihbariyeye mahsup Şekerci Yaninin elindeki sened bir su
edilmiş ve 200 lira para vererek mağ:ı- rettir. Bununla haciz muamelesine baş
zaya sahih olmuştur. lamıştır. Bu surette noterin imzası var-

Safiye ve arkadaşları tarafından 7ürk musi
kisi ve halk şarkıları, (saat ayarı). 21.15: 

BİR FUTBOL TOPU BÜYÜKLÜGÜN
DE LASTİK TOP 

Bu hadiseden sonra, damad, kayınpe- dır. Fcıkat, asıl olarak bulunan nüshada 
der ve Sofianın aralarını bozmuştur. noterin imzası mevcud değild~r. 

Orkestra.. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 
22.30: Plakla sololar, opera -;e operet par
çalan. 

Elazlz Taş mclğa.za sokağında 24 numarada 
F. Şengül. 

ALBÜM 
YARINKİ PROGRAM 

24 Ağ'•t!!l"5 937 : Salı 
İSTA..~UL 

Öğle neşriyatı: 

(Son Posta markahl 
Ankara Sıhhat Ve!d'ıletl dl\tre müdüriİ 

Zühtü Öge, Bandırma İhsaniye özaıp cad • 
desi C. Umut. 

}{ART 

Aile arasında geçimsizlık başlamıştır. Sahte sencdde gömlekçi Pandeli ile 
Bu aralık, Yani, .üç ay hapse mahkum muameleci Dimitri Gavrilidi..s namında 
olarak Üsküdar hapishanesinde mahku- iki kişinin şahid olarak imzaları vardP·. 
miyetini tamamlamıştır. Gavrilidis bu imzanın kendisine aid ol-

Sofia Mihailidis, dokuz ay kadar ev- madığını söylemektedir. Pandel ise, 22 
vel, bir daha kocasının yanına dönme- hazran 1937 tarihinde bu noterlikte bır 
mek üzere Yunanistana gitmiştir. Fakat, vekaletname imzaladığını, fakat, 3 teş

oradan, Yaninin, elindeki bir vekalet- riiıievvel 1936 da on beş bin liralık bir 
name ile kendisi namına bazı işler yap- senede şahid olmadığını idd;a etmekte~ 
tığını haber almış, 27 mayısta istanbula dir. Evvelki gün, şahidlerle noter ve suç
dönmüştür. Bu sefer kocasının yanına lular muvacehe edilmişler, gene eski id
gelmemiş, akrabasından Stefan Gülbs.ı- dialarında ısrar etmişlerdir. 

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Havıı
dls, 13.05: Muhtellf pl(ık neşriyatı. 

Zara inhisarlar mudurü Seyit Tarhar. kızı 
Nlylr Tarhan, İstanbul Maslak Zinclrllku
yuda Karabet ı:ııı Elen!, Gaziantep llsesl 
müdürü Haydar Nlynzl oğlu Sencnr, Ankara 
Baydoğan mahallt'sl A11daç sokak numara 
12 de Pakize Kortal,, Beyazıt Vezneclle:: Vl
dlnll Tevlik Paşa cndctcsi numara 34 de Ay
ten öztoprak, Ztıı:? İstiklal okulu 20 Turgut, 
Kızıltoprak erk~k orta mektebi Saclt, Top
kapı yokuşu Su!tan mahallesi 30 da Fatma. 

İzmit harp ve sll:lh vasıtaları K. Ş.A. da 
Veli kızı Hatice, Ankara Kırgız mahallesi 
Gi.iner sokak 3 Ümit Olcay, Bandırma Halke• 
vinde Zehra Umut, Adana Zeadlye mahalle
sinde No. 73 de Aclvlye, Tarsus Sebıet"Uer a
rasında 70/ 101 de Ahmet oğlu Yakup Seliın• 
Ankara Poryacı mahallesi Görenek sokak 9 
da Kamile Ateş, Süleymanlye Vefa caddesi 
114 de Kamile Güzt~l. Tarsus ı~ayat eczane • 
~lnde All Dönmez, Ankara Yenice mahallesi 
Dölek sokak 46 da Kırşchirll Şemseddin, An· 
kasa Samanpazan istasyon caddesi OOudÜI 
sokak 5 de İzer, 47 inci mektep Hl Tür~n. 
Ankara Atıfbey nıahallesı 193 de SüheyJA, 
Trabzon Semercll~r tüccar Sami Kurıı Mab· 
mut oğlu Sallh, Alpudu Sinan köy İ.&tendet 
Yılmaz, Karagümrıik 27 inci mektep 'lO MıJ
aJIA, Ankara Cei?ecl Demlrbahçe 44 de Ne -
jad Sarp, Bandırma. Doğansporda KAztıtl 

Duygu, İzmir Buca lstasıon caddesi 45 ıte 
LAtlfe Ülman, İzııur Karataş Osmanbe1 
caddesi 316 LAci7e 'Bllgen, ÇanattaJe Halk 
fırkası odacısı .Kece;> oğlu Mehmet Tan, ırar 
din ceza evi müdünı Vahid oğlu SalAhattın. 
Foça nüfus memur.ı Galip kızı J&.le, AyVal11' 
Cumhuriyet alan:ndıı benzinci Musı.ala va· 
sıtasile Çuğran Argon, Çerkesköy deposunda 
ateşe! Recep oğlıı İ'>rah!rn. İzmir 'lılldllt ın:ı 
hallesl Bahçe soka~ 35 de Yaşar yazgılı. 
Ankara. İnkı!Ap M. Sam.sun sok.at 24/26 
da Zeki, Ankara Akala:: mahaJlesl ökstl.ıce 
çeşmesi sokak 3 3de L. Erôzü, Konya tüccar· 
dan Mehmet Sandıkı;ı iuzı Nedret BandıkÇI, 
Sivas Paşabey mahallesi cskl mahkeme so
kak 83 d~ Sıtkı, Erenköy Caddebosıam cad· 
desi 3 de Sabri.ve, Kayseri bez fabrltası ıa
mlrhane Utibl Hüsaır.eddln kızı MUreyyen, 
Konya kız muatum mektebi caddesl 74 de 
Mücahid, Adana Ye:.ıi salcılarda Topba§ Ah
met kızı Feriha, ~ozgad HSesi A/2 den 2sz 
Behaeddin, Dlyarbckil· Avukat Hikmet va -
stasile Flkrl, Bandırın:ı. İhsaniye ma?ıalrst 
Poyraz kahve sahini o~lu Siıleyınan, :1zm1ı 
Fethiye caddesi 48/l de Ceiii.I Erdi, Ankara 
Ön Cebeci Uğurlu sokak A/ 9 da NeJad senli· 

Akşıım neşriyatı: 

18,30: Plakla dans musikisi. 19,30: K'Jnfe
rnns: Eminönü Haltevl sosyai rardın1 ş,1 • 
besi namına doktor Osman Şerıı !ettin (Y'\

-zın barsak hastahklarındım korunmak), 20: 
MÜREKKEPJ .. t DOLMA KALEM 

linin yanında kalmı.ştır. Eminönünde şe- Noterlik muamelatında bu sahte sened 
kerci dükkanındaki yarım hissesinı de, ve vekaletnameden başka, noterlik ka
Ligor Kessaridis isminde birisine 10000 nununa muhalif birçok yolsuzluklar da
liraya ipotek etmiştir. Osmanlı Bankası ha tesbit edilmiştir. Bunların sayısı 20 yi 
kasasında bulunan mücevherlerini de aşmaktadır. Bunlardan birçoğunu katib 
almıştır. Kocasını vekaletten azletmiş, Ruşenin yaptığı anlaşılmaktadır. Noter 
üçüncü hukuk mahkemesinde de boşan- Hasan ihmalden itham edilmektedir. 

Nuri Hamin lştlrak!le Türk mı;sikl heyeti 
20,30: Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 
20,45: ·Vedia Rıza -ve :arkadaşları taralmdan 
Türk muslklsi ve halk şarkııarı: (Saa~ aya
rı), 21,15; Radyo fonlk dram: Manon, 22,15: 
Ajans ve 

0

borsa hılberlerl ve ertesi günün 
programı, 22,30: P14kla so~oıu, opera ve o
peret parçalan. 

(Son Posta Markalı) 
Bakırköy Adnan Tahir, İstanbul Cağalol

lu Kızılay sokak n•ıın.ıra ı de Nezahat Ko
Jaç, Nişantaşı kız ortaı:Jan D. Tulay, İ.stan -
bu 44 üncü mektep 4/A dan 134 Nermin, Ye
şllköy ilk mektepte!l 42 Sabahat Erzl. 

ma davası açmıştır. Eski bir hukuk mezunu olan şekerci 

Korku hikayeleri 
[ BaJtarafı 1 O ncu sayfada] 

- Allah belamı versin ki. .. 

ALAMİNl'0:\-1 BARDAK 
(Son Posu mar-kalı) 

Küçükayasofya. !Cale.:l sokak 1 numarada 
Nebahat Solmaz, Kurtuluş Karakol sokak 44 
de NJzameddln, İs rik.l:ll llsesl 287 Cel~l Ercü
mend. 

DİŞ MACUNU Şekerci Yani, bu vaziyet karşısınd:ı, Yaninin tevkifine yaptığı itiraz reddedil
karısının deli olduğunu iddia etmiş, sulh miştir. 

=~:~e::::~;h~~~~ ~:.~·~~:!~;,~~:: f Kü~k-;~;i~·k;ı·-h;;;.;;ı··ı .. Daha fazla söyliyemedi, yere, sırtüstü 
düştü, bayıldı. 

Dlyarıbeklr asll:,re ceza hltımi Sadık kızı 
Mel(lhat Şimşek, İstaııbul kız llsesl l/B de!l 
297 Nebahat Sezginer, Sirkeci Saffetpaşa so
kak 14 numarada Sed:ı.rl, Bursa Mahkeme 
Cad. Çeşme sokak 5 nıımarııda Cemil bzglren. kat bu karar, 12 ağustosta f ekkedilmiştir. 

Yani, bundan sonra, Stefan Gü!bali ile 
karısı Sofianın Yunanistana para kaçır
dığını ihbar etmiş, yapılan tahkikatta 
aslı olmadığı anlaşılmıştır. 

Adanada yakafanan kaçakçılar 
Adananın Havranlı köyünden Ömer oğlu 

Ahmet, Hasanbeyll köyünden Ali oğlu Hay
ta Mustafa. Çolaklı köyünden Bahtiyar oğ
lu Ahmet, Mehmet oğlu Fakı Osman, Yusuf 
oğlu bekçi Süleyman, Çil Ali o~ıu Osman, 
Alı oğlu Ökkeş, Salman oğlu Abdullah, Yu _ 
suf oğlu Mustafanın Sarıyere kaçak eşya ge
tirmeğe glttlkleri istihbar olunması üzerine 
başçavuş Hamdi komutasında çıkarılan bir 
müfrezenin yaptığı takip ve pusu üzerine ka 
çakçılardan Ömer oğlu Ahmet, All oğlu Hay
t.n Mustafa, BahUyar o~ıu Ahmet ve Fakl 
Osman derdest edilmiş ve diğer beş arkada
şı firar etmişse de her dokuz kaçakçınm ge
tirdiği dokuz parça içinde 145 kalem kaçak 
gümrük eşyaslle 4.651 defterde 315772 yaprak 
kaçak sigara kdğıdı tutularak müsadere ve 
kaçak mevat inhisarlar memurluğuna ve 
suçlular da adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Kendisine geldiği vakit, tren Sapanca 
istasyonunda durmuştu. Kompartıman

da kimse yoktu. DİŞ FIRÇASI 

Daha sonra, karısının Gülbali ile zina 
ettikleri hakkında müddeiumumiliğe bir 
istida vermiş, karısının seyahatten mem
nuiyctinc de karar almıştır. Fakat bun
dan da fayda çıkmadığını görmüş, karı
sımn, Üsküdarda gazcı Vahit namında 
birisini 400 lira dolandırdığından bahisle 
Üsküdar müddeiumumiliğine bir ihbar
da bulunmuştur. 

Nihayet, 22 haziran 1937 de, ikinci no
terlikte 15000 liralık bu sahte senedi 
tanzim ettirmiş, 3 teşrinievvel 1936 tari
hini koydurmuştur. Bu sahte sencd hak
kındaki tahkikatla şimdi, vckfıleten, mu
avin Hikmet Özdeş meşgul olmaktadır. 
Şüphe altında alımlar, Yani ile notor 

katibi Ruşen Eşref ve ikinci derecede 
noter Hasandır. Sened, noterliğin yev
miye defterinin 3 teşrinievvel 936 tarihli 
sayfasile bitişik sayfalar~ dört sayfa çı
\nrılmak ve ihtiyat defterlerden bunun 
yerine dört sayfa ilave edilmek suretile 
yapılmıştır. Bu sahte senede de burada 

Su ebirliler doktor istiyorlar 
Suşehrlnden yazılıyor: Epeyce zamıından

ber1 kazamız doktorsuı bırakılmıştır. Bu 
yüzdfn kaza., ahiye ve köyler halkı çok sı
kıntı çekmektedir. Halk alftkadar makamlar. 
dan buraya bir doktor gönderllmeslnl bekle
mektedir. 

Adana dispanserinin faaliyeti 
Adanada temmuz ayı içinde belediye dls

paruıerinde 831 hasta muayene edilmiş, bun
lardan 200 hastaya reçete, 390 hastaya pa
rasız illiç verllmlş ve 241 hasta d:ı. Memleket 
hastanesine yatırılmıştır. 

" Son Posta • nın edebi tefrikası : 10 

Yazan: SELAMI iZZET 

- Şu halde mevzuu bahsetmiyelim. runda Mazlumla Veysi vardı. Dikkat 
- Teşekkür ederim Bayan Sevim. ettim, Veysi sinirli sinirli kırbacını 

Size karşı derin bir hürmet beslediğime çizmelerine vuruyordu. Mazlum boy
de emin olmalısınız. nunu bükmüş, düşünüyordu. Nihayet 

- Eminim, çünkü size karşı hürmet. doğruldu, ablama döndü ve yalvarır 
sizlik telkin etmedim. Haydi artık bun- gibi: 
ları unutalım da, bir kaç gündür nasıl - Ne olur Gönül, maksadını izah et, 
arkadaş isek gene arkadaş olalım. dedi; sonra .. 

Askerce bir selam verdi: Bu sırada bizi gördü, sustu ve sus de-
- Emredersiniz- dedi. mek ister gibi parmağını ağzına koyup 
Sonra gözlerini gözlerime dikerek Gönüle baktı. 

ilave etti: Faik gözlerile gözlerimı arıyordu. 
- Hem zarif, hem de merd bir arka- Korktuğu olmuş muydu? Gönül fazla 

daşsınız. İşi uzatıp dargınlık çıkarmadı- ileri gidip Veysinin fazla ileri gitmesi-
ğınız için size müteşekkirim. ne izin mi vermişti? 

- Karşılıklı hüsnü niyet her şeyi Bizi görünce üçümüz de half anide 
düzeltir. değişti. Mazlum silkindi, Veysi ıslıkla 

- Herhalde ömrüm oldukça sizi u- şen bir hava çaldı, ablam rla, o kendine 
nutmıyacağım ve mukayese zamanı has soğuk kanlılığı ve iradesi ile, geve
gelince örnek olarak gözlerimin önüne zeliğe başladı. 
dalına siz geleceksiniz. Dönüşte gelişteki sohbet yoktu. A-

Biraz evvelki haşin cevablarımızın ramıza bir anlaşmamazlık havası gir. 
tesirini gidermiş gibiydi, gözlüklerinin mişti. Bahçeye gelince hepimiz derin, 
altında gözleri gülüyordu, fakat yene- rahat bir nefes aldık. 
mediği bir helecanla dudakları titriyor- * 
du. Birdenbire: Ankarada geçireceğimiz son günler 

- İşte bizimkiler! dedi. zehir oldu. Gönül attan düştü, sağ dizi-
Biraz ilerde, güneşin altında, Gönül .ni çatlattı. 

büyük bir kayaya oturmuştu. İki ya- Karadeniz havuzuna kadar bir ge-

* (Son Posb nı:ırkalı) 

İsmail Hakkı Efendi, evin kapısını çal- Ankara Hacettepc SöğütıC. soltat 40 da Eş
ber Ataman, Hadımkö; piyade A. katibi Zeki 
oğlu Muzaffer Oral, Çamlıca Alemdağı Cad. 
İmametem sokak 8 numo.tad.\ Süreyya, İ3 • 
tanbul kız selçu!c sau'nt mektebi 318 Liınia. 

dı. Karısı açtı. Fakat onu gorür görmez: 
- Ne o, diye haykırdt, hast<.l mısın? 

ltengin sapsarı. 

CEP AYNASI 
<S~ Posta markalı) 

İsmail Hakkı Efendi lçeri girdi, sanki 
karısının sözlerini duymamış gibi sordu: 

- Her şey hazır mı, nered~ ise gelir-
ler? 
Kadın hayretle bakıyordu: 
- Kimler gelirler? 
- Kimler mi? Bilmiyor musun ayol, 

Kurtuluş Karakol soknk 44 de Ahmet Par
lak. Kumkapı orta mektebi 204 Şevı.et Çu -
hadar, Kumkapı orta mı;tttebl 504 İrfan, Be
yazıt Camcıall ı;okak l::t de E!nlne ilhan. Ye
şllköy Çekmece .•addı?SI 57 de Gencay Can. 

müdür İzzet Bey, müfettiş Latif Beyle 
beraber yemeğe gelecekler. 

- Ayol hiç böyle bir şey söylemedin 
ki, nereden bileyim? 

- Koş hanım, koş... Rezil olacağız. 

Kırk yılda bir başımıza devlet kuşu ko
nacak, onu da kaçırmıyalım .. 

Ve birdenbire sinirlendi: 
- Haydi diyorum sana, kımıldan biraz. 

Çabuk, hindiler olmadı mı daha:.. Ne 
diye yüzüme bakıyorsun? Deli mi san
dın yoksa! 

Zavallı mümeyyiz, delirmişti. 

zinti yapmıştık. Gene sekiz kişiydik. 
Son günün hadisesinden sonra Veysi 
gelmiyecek sandımdı, fakat Gönül' ay· 
rılırken: 

c Yarın görüşürüz:. dedi. 
O da bundan cesaret aldı, ertesi gün 

gene geldi. 
Acaba Mazlum onu sahiden kıskanı

yor mu? Aralarında, Gönül yüzünden 
bir münakaşa olduğu muhakkak mı, 
yoksa Faikla bana öyle mi geldi? Her 
halde bize öyle gelmiş olacak; çünkü 
o anda ikimiz de heyecanlı idik, kendi 
haleti ruhiyemizin esiri olduk ve onla
rın arasında bir hadise vehmettik. Her 
halde aralarında hafif bir münakaşa 
geçmiş olsa bile, bizim tevehhüm etti
ğimiz kadar mühim bir şey değil. .. 

Ertesi günü bermutad yola çıktık. 
Annem, teyzem, ben bermCıtad otomo. 
bildeyken, beş süvari önden gidiyordu. 
Caddenin bir köşesinde duran otomo
bilin, Mazlum önünden geçerken mo
törü homurdandı. Mazlumun atı şımar
dı, hafif şahlanarak geriledi. Mazlum 
tetikteydi, bir mahmuz darbesile atını 
teskin etti,· fakat bu aralık ötekinin atı 
huysuzlandı ve onlardan örnek alan ab
lamın atı da yolun ortasında şahlandı. 
Ablam soğuk kanlılığını kaybetmedi. 
atı kamçıladı, özengilere bastı, yuları 
kıstı. Hayvan durdu. 

Veysi ablamın bu biniciliğini takdir 
etti: 

- Bayan Gönül, harikuiade bir sü
vari! 

Bu esnada Bay Ali elile yerde bir şey 
işaret etti. Yolun ortasında mavi alev
ler parlıyordu. Faik atından atladt: 

SULU BOYA 
Vefa erkek llsesı 3/C den 2'18 Mustafa Tez

can, Ankara Haınamönil İnan sokak 5 nu
marada Nermin, lstnnbul 44 üncu llk mek -
tepten 43 Yaşar, İzmit demlryolu tütüncü 
Abdullah oğlu Sadullah, ClbaJJ Fener ca'ttdesl 
!75 numarada İsmaıl \'asıtaslle Siıheylıl. A -
teşer, Denizli Altmtop mahallesi Şadiye Kııı
:-.1etl1. 

YUVARLAK DÜNYA KALEMTIRAŞI 
(Son ı•ost:ı markalı) 

Küçük.ayasofya. Şehit Mehmetpaşa soka
ğı 16 da Yaşar Poc;bıy:k, Cağaloğlu Neş'e a
partımanı 6 numara.ela İhsan Özturga, is -
tanbul 1 inci ilk mel:t~pten 416 Ali Mohu, 
Küçükpazar Mehmctpa~n yokuşu nı:mara 8 

- Şoför karbüratörden akan benzi
nin üstüne sigarasını söndürmeden at
mış!. 

Mazlum: 
- Bu benzin değil, gaz olacak, ben

.zin böyle yapmaz ... 
Yoldaki alev artıyordu. Erkeklerin 

hepsi atlarından indiler. Yaln•z abiam 
inmedi. Alevlerden atı ürktü, birdir bir 
oynar gibi sıçradı; ablam yere yuvar
landı. Annem sarardı: 

- Eyvah! diye haykırdı ... 
Erkekler ona doğru koştular. Gönü-

lün düşmesile kalkması bir .Jldu. 
- Hınzır hayvan, dedi. 
Annem otomobilden fırlamtştı: 
- Bir şey olmadın ya Göniil? 
Biraz topallıyor, koluma fazla asılı

yordu. 
- Zannetmem, dedi, yalnız dizim 

biraz acıyor. 
Teyzem: 
- Yürüme, tavsiyesinde bulundu, 

şuraya biraz otur. 
- Eğer bu acı devam ederse ata tek· 

rar binemem. 
- Otomobile binersin. 
Ters ters, öfkeli öfkeli yüzüme bak

tı: 

- Malum, dedi, otomobile binerim, 
sen de benim yerime ata binersin. 

Teyzem gene araya girdi: 
- Niye kızıyorsun Gönül, düştünse 

kabahat Sevimin değil. Hem bunda u
tanacak bir şey de yok; en meşhur sü
vı.ıriler bile attan düşmüştür. 

Erkekler yavaş yavaş sokuldular, 
hepsi de birer birer: 

- Geçti mi? 

Tokat ve havalisi kurakhktan 
kurtuldu 

Bu yıl uzun müddet havaların kurıılc 
gitmesi yüzünden mahsulatın yanmasın· 
dan korkulmakta idi. Çarşamba ve hıı· 
valisine yağan fasılasız yağmurlar saın· 
sun, Tokat ve havalisi çlftcilerini çok se: 
vindirmiştir. Tütün mahsulünün vcriınlı 
olması da Samsunluların yüzünü güldür• 
müştür. 

- Geçti ya!. 
- B ir şey değil. 
Diye sor~p söyleniyorlardı. Ablatl'I 

güldü. Amma acı acı güldü: 
- Otomobile binmekten başka ça • 

rem yok, dedi. 
Mazlum şaşa.adı; arkadaşları SO .. 

murttu. En çok Alinin canı sıldliJ11Ş9 

benziyordu: 1'• 
- Geri dönelim, dedi, geri dünJilC 

ten başka çaremı.z.: yok. _ 
Ablam yürüyemiyordu. Mazlfun )(tl

9 
cağına aldı, otomobile koydu, Y3!.1°~ 
teyzemle annem oturdu. Ben ~fo u· 
yanına bindim. Mazlum Gönülun 8 

9 nı yedeğe aldı. Otomobil sars!ld1~. 
ablam inliyordu. Otelin kapısından ağıl 
kadaşlardan ayrıldık. Ablam y:ıtB • 
yattı, doktor geldi. Mazlfun beniıll 0 

e
damda bekliyordu. Doktor muay~e,,et 
derken Gönül haylı bağırdı. Nibll; 
teşhis kondu: Hafif bir çatlak. 

Ablam Mazluma: . t>tJ 
- Bir hafta yatacakmışım, ded;i• pe:" 

bir hafta zarfında ümit ederim }cı ,ı· 
gün gelir beni görür, yaln~z bıraJail 
sm.. jçll1 

Bana kalırsa Mazlum bu kaz:1Y8baŞ • 
için sevindi. Bu sayede Gönül 11~ıeeeJC. 
başa kalıp istediği gibi konuşabı rJıSl 
Bazan felaketin de olurmuş_.h8~a. 
derler ya. Bu pek felaket dcgıl ~de· 
Mazlum hayırlı addediyor her h b1' 

Biraz evvel l\faziuın geldi. J3el'lctJtl' 
sı.ıtırları yazarken o Gönüiün }>aŞllj\Jl • 
da oturuyor. Teyzem yanlarında· öğll 
nem bugün yatağından kalkma~~cee • 
yemeğini ablamın odasına getı ,,at) 
ğim. • ( ArkO" 
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Denizlerin Makyaveır 

Kaptan Sum Bum 
~Son . Posta nın _ Hikagelerı" . . . . _,,, - ~---

• Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu KIRMIZI ELBİSE 
Yazan: Peride Celal Artık altı gemiden mürekkep tam 

gidiyorduk. Emden en önde 
bir filotilla olmuş, 
yol alıyordu 

~11.cınanemin üzerinde duran balo bi • ı nen neş'eli bir kalabalıkla dolu idi. Her· 
Jetine uzun uzun baktım. Arkadaşların kes maskeli idi ve bu maskelerin altına 
da demin söylediği sözler aklıma geldi: yüzlerini saklıyanlar daha serbest, per-

- Haydi çocuklar, dediler, çıkınları- Şimdi olduk mu cAzizim sen çok garip adamsın! İnsan vasız hareket ediyorlardı. 
~ı hazırlıyalım! Yeniden cEmden> le dört vapur... ~ hiç böyle maskeli bir baloya baş belisı Saat bire ~eliyordu, içmiştim. Neş'em 
~. şı karşıyayız. Başımıza neler gelece- Ayni gün cEks • I gibi karısını alıp gider mi?> demişlerdi. yerinde idi. Içki de bana cesaret ver • 
li lnalUnı!.. ford• vapurunu ya. Haklan var. Böyle bir baloya karımla gıt. mlşti. Kapılardan birinin önünde, ayak-
b· V~ vapurun yolcuları arasında eski kaladı.k Bu vapur • mek budalalıktan başka bir şey değildir. ta duran kırmızı elbiseli, enfes endamlı 
~r aşinaya, Çin denizi ahbablar1mdan da (6000) ton mü • Kim bilir ne güzel kadınlar olacak. Her- bir kadın dikkatimi çekti. Maskesinin ya-

birisine daha tesadüf ettim. Bu bir İn- kenunel antrasit kö· kes maskeli, yalnız gidersem tanınmak rısından görünen kızıl dudaklarında tal· 
:liz Jnirnarın zevcesi idi. Bu kibar ka- mürü vardı. kerkusu olmadığı için istediğim gibi ha- lı bir tebessüm vardı. Yanına gitt:m vo 
ın bir müddet cŞanghay• da oturmuş Bir gün sonra da reket eder, gönlümü eğlendiririm. Hal - dans etmemizi teklif ettim. Dudakların· 

le süvarisi o1duğum gemilerle müte- bir İngiliz yolcu va. • , buki karım yanımda olursa kimsenin yü· daki tebessüm ziyadeleşerek parlak be • 
'~d seyahatler yapmıştı. Bu defa İn- puru olan cChilka , züne bakmamıya, onunla meşgul olma - yaz dişleri göründü. İtiraz etmiyerek yü· 
~tereye dönerken tesadüf cEmden> i na' vapurunu yaka· mıya mecburum. rüdü. Dans ettik. Çok hoşuma gltmı;.'ti. 

?§ısına çıkarmıştı. Gülerek: Jadık. Karar verdim. Bu gece yalnız gidiyo- Onu kollarımın arasından bırakmamak 
fı - İkı defadır, dedi, Almanlar tara- Artık altı gemi . rum. Karım bu balo için elbise de yaptır- için hep dans etmek istiyordum. Bir ara-
ğ·ndan yo1~da~ . çevriliyo~ v~ ?.e~?i- d.en .mürekkep tam dığını söylüyordu. Surat edecek, kızacak, lık büfeye gittik. Beraberce içtik. Az ko· 
Ciiıtrı Yere gonderılıyorum. Şımdı uçun- bır filotilla teşkil et. Fakat hiç bir şeyden şüphelenemez: Çün· nuşuyordu. Ben de zaten geveze bir a • 

defa 9lmak üzere gene bir maniaya miştik. kü benim bazı mühim işlerimi yoluna dam değilimdir. Bu noktada da anlaş • 
!'8adilf ettim. Hakkımızda ne karar ve- Hava. bozuyor • • ~ ,;: • · koymak için bu işlerle alakadar kimse- mıştık. Sonra başkalan gibi ne o bana 
eceksiniz kaptan?... du. Altı gemi bir pro ...,_;_ --..- - _ leri sık ıık yemeğe davet etmek mecbu- maskemi çıkarmamı söyledi, ne de ben 
~ Sizi gene bir Hind limanına iade va hattı teşkil et • ~~ -~~ riyetinde kaldığımı bilir. Böyle geceler- ona. Onun ince güzel vücudu, biçintlı başı, 
lto ek mecburiyetinde kalacağımızdan miştik. Hattın ba • Pi _ --:.z ;:: de eve geç gelmeme de alışmıştır. kml dudakları zaten ne enfes bir kadın 
1. ~~Yorum Bayan.. 1118amafih cesare· şında cEmden• so • ~~ • ,,_: Öileyin eve gidince yemekte ona me- olduğunu gösteriyordu. Bu kadarı da ha-
f ltıızı kaybetmeyiniz. Belki gelecek se- nunda da cTroilus• · seleyi açtım, kızdı. cBıktım senın bu iş- na yetişirdi. 
~r talihiniz daha yaver olur da nihayet bulunuyordu. l !erinden> diye söylendi. Fakat sonra bir- İlk danstan sonra birbirimizden hiç 

tlnleketinize kavuşursunuz.. Birdenbire bir sis • - denbire sakinleşti. İçini çekerek yüzüme ayrılmadık. Ben kırmızılı kadın~ bayılı • 
h ltahkahalarla güldü ve benden bir tabakası bizi örttü. baktı: cSen beni fazla ihmal ediyorsun> yordum. Onun da benden hoşlandığı belli 
atıra istedi: Arttk rota megafon. Önümüze gelen gemiyi estr ediyor, pe§t mize takıyOTduk dedi. Sesimi çıkarmadım. Gözlen dala - idi. 
n:lınıa gelmişken söyliyeyim: . Her la veriliyordu. cSaint - Egbert> de ku. Sabahın saat ikisi ile şafak vakti ara- rak ilave etti: cMademki sen yoksun, öy- Fazla içmiştik. Başımız dönüyordu. Ho
ler ~~se Bayanlar ben~en hat~.ra. ıster- 1 1Tiandayı eline alınış olan yüzbaşı smda herkeste cesaret ve irade meli • leyse ben de gider bu gece annemde ka- va almak için bahçeye çıktık. Ağaçların 
düğ:rn he~ ~ed~e bılhassa ~nı~orma ~Ger~es> kendisine megafonla ver!len ~esi azalır. Bu, ilk bakışta insana ga • lırım>. altında birbirine yaslanmış çiftler gezi· 
inan elerımı tere~. ~erlerdı. Ne z3. ışa?:etı yanlış anlamış ve... .rip gelmekle beraber, böyledir. o olmayınca eve istediğim kadar geç yordu, biz de dallarla örtülü karanlık 
'~üıı:~:n.~~· e donmuş . ol~am .. ~Fon u.ç saat sonr.a sis dağıldığı zaman Saat dörtte vira demir ettik ve met- gelebilecektim. Büsbütün sevindim. cNa- bir köşe bulup oturduk. Onun eli elim· 
lerj . .. uniformamın eksılmış dugme- cSaınt-Egbert> ın ortada olmadığını ,hale doğru yarım yolla ilerlemeğe baş- sıl istersen> dedim. de idi, omuzuma yaslanmıştı. Kucakla • 
~~gozden geçirerek: .. ~ gördük. Fon cMüller> bana i:aret kay- ladık. Yolda bir düşman muhribine te- Akşam eve geldiğim zaman yoktu. An- dım, .sesini çıkarmadı ve başını göğsüme 

etti . u sefer bakalım kaç dugme feda dırarak diğer gemilerin kumandasını sadüf ettik amma dördüncü bacamızı nesine gitmişti. Baloya gitmek içm gi - bıraktı. 
dı. ~ız?. diye sorar ve kahkahayı basar- der'uhde etmekliğimi bildirdi ve tam ,görünce bizi bir İngiliz kruvazörü zan- yinirken kendi kendime düşündüm. Ka- Sabaha karşı eve döndüm. Kırmızth 

«'l'ron .. . . . . yolla kayıp vapuru aramak için yola netmiş olacak ki, sesini çıkarmadan yo. rım biraz da şikayet etmekte haklı idi. kadınla geçirdiğim enfes aşk dakikaları 
lda:rn . ~S• un suvarısı çok nazık hır çıktı ve bir müddet sonra da yolunu ,lumuza devamda serbest bıraktı. Beş senelik evli idik. Bu beş sene için- ,aklımdan çıkmıyordu. 
bir :rn ı~ı .. Fazla olarak cidden yüksek şaşırmış bu biçareyi kulağından yaka. cPeuang> limanının ağzı çok dardır de ilk evlendiğimiz zamanlar onunla Öğleyin oldu, akşamın sersemliği geç· 
~~sık~inastı. Gemisini . batırma!~ lıyarak t~~ra~ aramıza kat,!ı. v_e limana girerken pek dikkatli ve ih- meşgul olabilmiştim, sonra işlerim fazl• memişti. Hala yatıyordum, karım anne • 
kUrta §tıgı zs:nan _bana pıyanosunu Hava duzelınce yakaladıgunız vapur- ,tıyatlı hareket etmek icap eder. Biz de !aşmıştı. Biraz da birbirimize alışmıştık. sinden geldi, elinde bir paket vardı. Yor· 
iııu trnculuı mumkun olup olamıyaca- ların harnulesinin cMarkomanya• ya gözlerimizi dört açıyorduk. Sevgimizdeki eski hararet kalmamıştı. gun bir hareketle karyolaya nttı: cBalo 
~ano~~~~· ~ de ne yapıp yaptım, ı;>i- nakli işini bitirdik; esirlerimizi cSaint Şafak sökerken harp bandıramızı Git gide ondan epeyce uzaklaşmıştım. için diktirip te giyemediğim elbise dedi. 
diın. Ben a:komanya• ya ~a~lettır- • ·Eg~rb e bindirerek Hindistana gön- çektik. Bununla beraber şimdiye kadar onu al • Terzi dün canneme bırakmış, aldım, gel· 
~lırını. M~e pıyanoya v~ m~ık~ye ba- ?.erdik ~-e cEksford> müstesna olinak Sakin sulu büyük bir koy; bu ko - datmış değildim. Bu gece ilk defa. gizli dim> sesimi çıkaı:.nadan. onu _dinliy~rc-
•Utıetiıni urette?attan .bır. dıg~rı ~oto. uzere dıg~~lerini batırdık, yun etrafı yeşil yamaçlarla çevril • bir ıey yapıyor, ona yalan söyliyerek dum, cdur sana gostereyım> dıye, gu • 
~ '<>ldu ~ ı:ıaklett~emıı bır ~ıge~ı has· Fon cMuller. cEksford> a Alınan mü miş, tepesi yassı gene yemyeşil bir dağ, kendi başıma eğlenceye gidiyordum. lümsedi, paketi açtı, elbiseyi çıkarıp üs· 
den su SUndan bır k~ Apollınans ~- rettebat verdi ve bu vapuru bizi bekle- ve bu dağın eteğinde sahile kadar uza- Evden çıkarken ideta yaptığım! piş • tüne doğru tutarak sordu: cBak, güzel 
·~ eQ b_eraber_me almasına musa- ~ek üzere cKokos> adalarına gönder- nan beyaz evli, zümrüt palmiyeli man gibi idim. Fakat baloda neş'em ye- değil mi?> işte o zaman dehşetle gözle • 

liazı old nca ettı. dı. . cPeuang> şehri.. rine geldi. Salonlar çılgınca gülüp eğle - rim büyüdü, gece balodaki kadınır. giy· 
l:>aha uın. cEmden> peşınde cMarkomanya• bu- Yalnız limanın rıhtımları, havuzları I . . diği kırmızı elbise! Hatta bir aralık ka· 

l>Urd sonralan yakaladığımız oir va- lunduğu halde cNikobar> adalarının kirli kurşuni renklerile bu güzellik a. Osmancıkta meyvacı ık mkışaf dehimden dökülen şarabın yuvarlak le. 
adan ~~e e~~ğim bir g~etede.bu vak- yolunu tutmuştu. hengini bozuyor. Yer yüzünde cennet- ediyor kesi bile eteğinde duruyordu. 

•(Erna:ned ı~rken d~nılıyo~ ~ı: . . Kapalı ve yağmurlu bir havada eski ten biır par~a diyebileceğimiz cPeuang• oımancıkıU.n yazılıyor: Kazamız aebse bol- Karımın yüzüne gözlerim biiyüyerek 
İtalbJi bi ) ın ganaım zabıtı .. ~?k ıyı dostumuz cHamşayr> kruvazörüne bir henüz uyanmamış ... Limanda hangi ge- lulu ve ucuzıutu noktasından Amasyayı ıeç- bakıyordum. Hayalen ona bir maske tak
tırdığı r a?arnmış. ~~ ~va~orun ha- cefa daha t~sadüf ettik. Hem de bu se· miler var? cEmden> koyun ayna yüzü ml§tlr. Çorum, Merzifon ve Oümiifhacıköy- tırn. Evet, ayni çene, ayni dudaklar, son· 
bu ad geınılerden bınsmın bır tayfası fer refakatınde c Empressof Russia • kadar sakin sularını keskin bodosla • den her 1nn bir tamyon ve ondan fazla ara- ra şarap lekeli kırmızı elbise .. Aman Al· 
suyu ~rnda? bir kasa Apollinaris maden isimli muavin kruvazörü de vardı. ması ile yırtarken bizler de, bütün var- ba gelerek tarpuı yüklemekte ve nakletmek- lahım demek o kırmızılı kadın karımdı!. 
ı__- - ıstern; .. o da hem made su unu T ~k· At d h' b" .. v .. • • b tedlr. Karpuzun elmanın, domatesin kilosu K - ı lm d · b'l · · ~ deh~' ~ y , .ua ın ~u .~ -~ı~. ve: ıle utun ışık- lıg.~mızla goz kesılmı~, _akıyoruz. yirmişer paradır'. Patlıcanın kilosu otuz para, arım cguze o uş emeyı ı c esırgı· 
lllış... kasa şampanya ıkram et- larımız sondurulmuş bır halde seyahat Otede, beride demır uzerinde yatan lll ilzümiln yedi kilO.!U beş kuruştur. Kaza- yorsun> diye, söyleniyordu. Alnımı sı • 

Geı'·d> . . A ettiğimizden koca İngilizler cEmden• i gemiler var. Bilhassa bir tanesi var ki mızdan .,8 cıvar kaza ve nahiyelere, bergün karak cbaşım ağrıyor> dedim. O elbiseyi 
~!.. e gazetecı demlen mahluklara farketmediler bile ... , hemen dikkat gözlerimizi çekiyoruz. ve 1500.2000 kilo karpuz, 1000 kilo da .sebze aa- itina ile kaldırdı, dolaba koydu. Gece ha· 

'l'roil · cNikobar> adalarının maskelediği dur top başında bekliyen zabit ve efradın, tıımaktadır. Kan.~~ aç~arakıakazatU dnın dllortadl- loda yaşadığı dakikaları düşünüyormuş 
ı.-•- US> da da elime geçen bı'r ga ı d k"' .. ·· ·· .. ld k .. · k .. "'·· sından geçen KM.U.Umauan a e e - gı'bı' dalgın bir hali vardı Dudakları ~~de şu .. .. . . . - gun su ar a omurumuzu a ı ve mus. tıpkı nefis bır yeme gormu~ oburlar 11 takdirde me)'Ta 'ft •bze daha bollaşacak, , . _ _ ·. . 
'~de ?kra ~ozume ıliştı; . . . takbel prGje!erimiz etrafında görüş- gibi, ağızlarmuı suyunu akıtıyor: Üç daha ucuzlayacak, mylüniln n rençberln ~es ut ~ır .guluşl.~ ar~lıktı. Bırd:nbı~e sa. 

l~n e n de Çın sularını çok ıyı hı- tük. · mil kadar bir mesafede bir düşman yüzü 4aha .llyade sillecektlr. kinleşmıştım. Gozlerım onun uzermden 
<la k lnekdar bir denizci var ki bu zat Bir kaç hafta evvel bir Norveç ~P- harp gemisi çok iyi tanıdığım bir kru. ıtazamızda,11lda, ))in dönümden fazla ara •. ayrılmıyordu. Hakikaten güzeldi. Ak • 
ltirnsapta~. «Lauterbah> dan başka bir tanından müttefik devlet gemilet'Min vazör yatıy~r: Rusların cYeınçug· > kru- zlde çeltik zer'iyatı yapılmakta, herllln civar .şamki halini düşündüm. Kırmızı elbıse • 
h.• e degıld" B" ı h ·1 · kazalara üç araba ptrlnç satılmaktadır. De- · · · d ·· .. d k .. 1 f ·•ıızı0 b' ır. ınaena ey gemı erı- cMalezya> sahilindeki cPenang• lima- vazörii. Ben bu kruvazör «Viladivos _ d temin dili eltlk ,1 _ nın ı9ın e, yuzun e mas esı ı e ne en es 
d" ırer b. Emd . . .. .. dltlm e su e rse, ç zer 1 t 1 B llık k k" . . .. Uşer k ırer c en• ın pençesıne nında komur aldıklarını ve bu limanda tok> da iken kumandanın misafiri ol - yatının a daha inkişaf edecetı tabltdlr. 0 muş u. eş yı arımı san 1 yenı go-
~Ytı .. ~. batırı~asına hiç de şaşmama- tamir edildiklerini işitmiştim. Binaen- mamış mı idim? Kruvazörü görür gör_ rüy~rd~. Karar verdim. Ona gece~ 
., Ve tn i . .. . aleyh şayed bu limana bir baskın yapa- mez kafamda binbir hatıra canlandı; es- Uşak belediyesinde teftiş hadıseyı, beraber bulunduğ~ . erkeğın 
tı ~ilın· g l~zJere has spor cent11menh - bilirsek çok muvaffakiyetli bir iş gör- ki günlerimi tekrar yaşamıya başladım. Uşaktan yazıhyor: Kü\ahya nwı~nden benden başkası olmadığını soylıyecek • 

«İst ıy~tıle fıkra §C>yle bitiyordu: müş olacaktık. (Arkası tıar) gösterilen lüzum üzerine Uşak beledly~lnln tim. Bu aramızda derin bir uçurum aç • 
)etindeın~yerek itiraf etmek mecburi- Fon cMüller> derhal' kaFarını verdi. hesaplan teıldk edt1mektedlr. Hesap neUce- maktan başka bir işe yaramıyacaktı. Bel-
~Illı .~~~z ki Lauterbah işini adam a- -Bu fırsattan daha mükemmeli eli~ ıılne kadar belediye reisi Hakkı Candotan ki de ayrılmıya kalkacaktık. Halbuki suç 
~ bı~oru!o.r ve gemi avcılığı mesleğin- mize bir daha belki geçmez. Haydı" ço. lla"' n Tarı·femı·z vazifesinden aıtedllmiş, yerine veklleten biraz da bende idi. Onu fazla ihmal et • 
ı._ r nıı 1 eneümen azasından Osman Pulatıı:>itlu ge-
"4ltet .. s u:ıe tesadüf edilmez bir ma- cuklar, cPenang> a gidelim! t1rllmlşt1r. miştim. 
1 .. ?e:rn~~stde:ıyor ... :. Birinci •ahile 400 lrurat Şimdi bu h!disenin üzerinden iki yıl 
""-'tdir . U§manlarım bile çalışmamı - 8 - ikinci •«hile 250 )) Zafranbolu hastanesinin geçti. Karımla çok mes'uduz, belki o ön-
c\tt11- dediyorlar ve ~ni alkışltyorlar. BİR •MALEZYA» LİMANINDA RUS ı. I ce benim birdenbire değişişime, kendisi-
~,_ l\ Urul 0.Mincü •ani e 200 )) bahçesı' pek bakımsız ~ &eç· .... ur. mu hiç? ... cTroilus> da KRUVAZÖRİLE, FRANSIZ MUHRi- :,.- ne gösterdiğim fazla alakaya şaştı. Fakat 
'abıJt ~~digırnız nefis İngiliz birasından BİNİN işi NE?... Ditrdüncü •ahile IOO » Zafranbolu (Hususi) - Misakı millt her halde bundan şikayetçi değil. İlk za-
tefine 0.st ve lahik düşmanlarımm şe- iç •ahi/eler 40 » mahallesile bağlar arasında, Zafranbolu- manlar kırmızı elbiseyi dolabında çok 
hır bir k ~~~li kadeh yuvarladtm. Tn- Oynamakta olduğumuz oyunda en Son ıahile 40 » nun hemen en iyi manzaralı bir yerinde aziz bir hatıra gibi saklıyordu. Fakat ge. 
ttııııcabeı gılızın takdirlerine e? nazikçe büyük rolü, düşmanın kendini toparla· Muayyen bir mliddet zarfında kurulmuş olan Memleket hastanesi, bir çenlerde baktım, eline makas almış ke· 
l'ası }'u e etmek ancak halis lngiliz bi- masına vakit ve meydan bırakmadan fazlc.ca mikdarda ilan yapttracak _ çok kazalar da dahil olduğu halde geniş siyor. cNe yapıyorsun, yazık değil mi?> 

h Varlarnakl ümkün" l b'l" d' b" h't' iht' ka lamaktadır d d' D d k1a bük " B k \ı '"on •M.. a m. o a ı ır ı. yaptığımız ani baskınlar, şaşırtıcı gö- lar ayrıca tenzilatlı tarifemlıden is- ır mu ı ın ıyacını rşı · e ım. u a rını tu. c ıra şu pfs, 
~~ bu " Uller-. cTroılus• u batırmadı rünüp kaybolmalar ifaediyordu. tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 

1 

Bu hastane Abdurrahman paşanın valili- uğursuz elbiseyi> dedi. Sonra gelip boy• 
f! '1lıcli bapura beni süvari tayin etti. Tam yolla cPeuang~ yolunu tuttuk çeyrek savfa ilanlar için ayrı bir ği zamanında yaptırılmı§tır. Hastanenin nunfa sarıldı. Ba~ını göğsüme :koydu, at-
11" aşta •Eınd bul k .. " k .. ı b" d b b · d f k t 1 d S ı k d • &eınid .. en> unma uze~e ve gece yarısına doğrıı şehrin ı:'ıkları . tarife derpiş edilm~tir. ço guze ır e a çes;. var ır; a a , a ı. aç arını o şa ım ve sesimı çıkar· 
~da ge~~ murekkeb bir filotilla vü- nı görerek sahilden yirmi mil k~dar a- Son Posta'nın ticari ilanlarına aid bakımsızdır. Hamidin, bu bahçeni:ı ba- madım. 
~ llıraz ış oluyordu. çıkta istaper ettik. işler için şu adrese müracaat edil· kımsızlığından şikayet eden bir müste- .-Y-a_r_l_ll_k_i _n_u_s_h_ı_m_ız_d_ı_: ____ _ 
~~Şılaşt~nra cSaint-Egberb vapu.rile · Süvarimiz Fon o:Müller• sabahın melidir: zadı vardır ki, burada onun şu üç mısraı-
~:~leyh · Bu vapur bomboştu. Bına· saat beşinde medhali zorlamıya tcşeb- Uincılık Kollektlf Şlrketl, nı kaydetmeden geçemiyeceğim: E L ı• F 
Q~detn-ı:~i~l~ıiınizi bir Hind limanına büs edeceğimizı s~yledi ve sinirlerımiz Aşır Efendi caddesi, Bir bahçesi vardır, •• 

" ıçın bu vapuru da batırma- gerilmiş bir halde saat bec::i beklemek Kahramanzade u~n Evvelce ye§ilmi§, Yazan·. F.. B•rcmen 
~ Ankara caddesi S f k k k k ı ~ hepimiz için çok azapiı oldu doğrusu... onra a at up uru a m11 .. 
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Azerbaycan da son ittihatçı 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -

Bence Azerbaycan, Türkiy e ile Rusya arasındaki dostluğu 
ayrıca kuvvetlendiren bir rabıtadır ve öyle olmalıdır 
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' Rüstem 

. İşte, ~n ~zerbaycan ile Tü:kiye a-ı baycanı tanımamıştır; gfilı cTatan gah Kab .. ı. t d b . . k R A d b . h 
rasındaki munasebetle~e b~ gozle .. ~- cMüslüman• deyip geçtiği Azerbayca- u IS an ere eyının ızı u a e, ıri siya 
kıyorum ve zannederım ki bu goruş nın Kafkasyada en kuvvetli bir Türk ••ı kJ f gözlü, 
ç:rçevesi _iç~d~, ~~rkiy_emn ~~imjvarlığı teşkil ettiğini, çarlığm ancak bu gu yana 1 Üsunkar bir güzeldi 
bır ekserıyetının fıkırlerıne tercuman işleri bilmekte mütehassıs oiun mah- ----------------
olmuş bulunuyorum. Bu meseleyı bu dud insanları bilirlerdi. Benim Azeri- b. İs~ndiyar, İranlılar indinde büyük j eteklerinde seyahat ediyordu. O gün-/ yinin oğluna bile, kabil değil verırıeı 
tarz~a g.ördü~üm içindir ki Az:_rbay- !erle konuştuğumu gördüğü zaman hay b~ T .. ahr~ma_~·· .. Yunanlılar nazarında !erde, oğlunu rüyasında gördü: Zali, Si dL 
can ıle ınkılabcı Rusyanın henuz ta- ret etmiş olan pek çok Rus tanıdım. ral:ık ~ır huku.md_ar~1:· Yalnız iki t~. mürg denilen kuşlar padişahı himaye- Öyle iken gönüiden gönüle açılan ye 
marn anlaşamamış olmalarından ve Pek çok münevver Rus, bana cTatarca• mi nyayetı:rı bırbırıne tevaf~k et- sine almış.. bir kahraman olarak yetiş- genişliyordu. . 
ben çıktıktan sonra Azerbaycanda kan- bilip bilmedı·g~ı·mı· sormuştur. Çarlık yor. Isfendı_yarın muharebelerı hak- tiriyordu R"d b •. . eli ,aı 

kında y 1 1 • • • • u a e.. meraKın. yeneme . 
lı bir mücadele devri geçmiş buiunma- Kafkasyaya ordu kuvvetile girmiş ve · unan ~ ar ıJe Iranlılar bırleş•- Sam, bu rüyasının tesiri altında kal- gün mahremi, sırdaşı bulunan car:yclE 
sından dolayı teessüf ediyorum. orada gene ordu kuvvetile yaşamış ve ~orlar. Isfendıyarın bu muharebeler- dı.. meçhul bir incizabla tlağa çıktı.. rin;, Zali görme'\'., ondan kendisine !1l8 

Bugünkü Kafkasyayı idare eden un- hakinı olmuştur. Bütün yaptığı iş Tür. den so~ra Yunanistana bir kuvvet ~ön- mabede gitti. Oğlunu aradı. Zal, o sıra- 1 ıumat getirmek için gül top!amak bB 
l d b · ba bel. l k ermesı muhtemel ise de bunun Iran da k t ı d b ı d - · · h · ·· · · ·· d" sur ar arasın a, e~ım . ~ıma a o - iye ile muvasalayı güçleştirmek ve .. "hl . , ar a yuvasın a u un ugu iÇm, anesıle cGül vadLSı~ ne gonder ı. 

muş bulunan Verbıf gıbı etraflanna Türkiyenin kitabına ve gazelesıne kar- m~verr~hl er~n?e !ad_ edilmeyişi Yunan kahinle Sam kayanın altına gittiler.. Dilber süslü carıyelerin derebeYİ 
vehim ile bakanlar, dar görenler ve si- şı sıkı bir sansür koymaktan ibaret kal- mu~e~rı. ~~ınu:ı ıd?ıalan gibi bu kuv. Zali inmeye davet ettiler. nin sara~ına mensup olduklarını 111111 

yasette kıskanç olanlar zannedebilirler mıştı. Fakat, orta tarih devrinde bir de- ~:tı~kıkı_yuz bın kışilik ~ir ordu __ deği!, Zal.. kahinin yanında babası diye ya- yan Zal, bunlarm ara~ında cSa:ay iı> 
ki ben bu sözleri, söylemeğe mecbur receye kadar tesir yapabilecek olan bu uçu hır kuvvet oldugunu gosteri- hancı bir adam gördüğü için inmemek- cisiıt nin, dilber Rudabenin dc buluf1 
olduğum için söylüyorum. Bunlara gö- usul, bizim yaşadığımız ,ı:amanlarda yor. te ısrar etti. Kendisinin kanalın oğlu duğunu tahmin ede:ek çadırmdan çık 
re eğer ben emperyalist manada nas- koskoca bir milli varlığın in _ * olduğunu, başka baba tan•madığını tı. Elindeki yayı gererek attığı 01'~ 
yonalist değilsem, eğer Türkiye de böy- kar veya yok edilmesine ka- Bu tarihi zübdedcn anlaşıld·ğı üzere 5Öyledi. Kahin, oğlanı yola getirmek i- cariyelerin üstünden geçen bir ktlşı 
le ise, bu, Sovyet Rusyanın büyük ":e f! değildi. Bunun için Azer • romanımızın kahramanı olan Rüstemin çin dualar o~u .. yalvardı. Zal, niha- vurdu ve onların arasma düsürdü. sarı 
kuvvetli olmasındandır. Bu tarzda du- baycan münevveri, vaktinde uyanmış babası Zal, İrana tabi Zabulistan ve Si- yet, o hiç kimsenin tırmanamıyacağı ra, vurduğu ku~u aln'!ak içi~ cariye~~. 
şünen!erin hata .ettiklerini göstermek ve benliğini idrak etmiştir. Münevver sistan denilen derebeyi olmakla bera- sarp, çetin kayadaki yuvadan, istem:- rin arasına sokuldu. Onlar, Zale bll, 
için kendilerine Iran Azerbaycanı mi- olmıyan küçük Azeriye, köyliiye ge- b:r Pişdadyanın son devri ile Kiyanyan ye istemiye.. kartaldan ayrılacağına yük bir merakia bakıyorlar. c~vıld~Y~ 
salini gösterebilirim. Bu meselede Tür- lince, her hangi bir ecnebi tesirin köve stilales~nin ilk hükümdarlarının zama- ağlıya ağlıya indi. 1 birer kuş gibi fmldaş:yorlardı. . 
kiye kuvvetlidir. Fakat, Kafkas Azer- kadar gidebilmesi pek çok zamana ~e n~nda Iranın tarihine karışmış mühim Sa~, ~n yaşınd~_ki __ iri ~üssel!> sapsa;ı Zal.. cariyelerin merakıı bakış!arı; 
baycanı ne kadar Türkse İran Azer- pek yüksek bir kuvvetin mütemadi te. bır şahsiyettir. renklı oglunu, buyuk bır muhabbet,e dan.. fısıldayışlarmdan Rfıdabt!nın _ . 
baycanı da o kadar Türk olduğu halde sirine mühtaçtır. Bunun için Azeri köy-' Za1in derebeyi bulundr1~u yer'c!", kucaklayıp öptü. Sonra, ertesi günü o- kendisine karşı alakasız bulunmadııt1~ 
Türkiye bu mesele ile de zerre kadar lüsü, olduğu gibi Türk kalm:stır. İran- elyevm garb tarafındaki yarısı İran:ı nu alarak memleketine döndü.. anladı. Düşürdü~ü kuşu alırken, ytı~~, 
meşgul değildir. Bugünkü Türkiye, ta- l! bir Azeri, din ve mezheb aİftkası ha- şark cihetindeki yarısı da Efganıstan~ Zal, babasının yanında, bir fil üze- ninde bulunan cariyey: tesadüfen g~j 
rihin çizdiği hududlara hürmet ve ria- seb·l T" k oldug·un h t 1• , b·ı· tabi olan ve Hurasanın cenubundaki rinde •. başlığının üstünde kartal ana-! mü~ gibi ona as.inalık gösterdi. Ve~~ 

w. k a· h d . . d 1 e, ur u a ır amı) a ı ır. . 'l ,, •• 
yet etmegı ve en ı u udları ıç!n e F k t K fk A • . b"" 1 d ··ıd· genış hıttadır sından hatıra olarak getirdiği üç kartal bularak ona bir kac söz söyledi·, fa,.... • a a , a as zerısı ov e egı ır. · • 
mes'ut olmanın imkanlarını arbrmavı ı B' t k h.k. 1 - ·d.. t f * tüyü ile derebeylik merkezine girdiği Rudabeden bahsenemedi. .. .. . . . . . . • , ır a ım a ım çar ıgın, ıger ara - ) 
~uşunrı:ekten başka bır fı~ır ... ahıbı de- tan Gürcü ve \rmeni nasyonalizminin Zabulistan derebeyi Neriman Bidil- zamZ~ln c~şk~nbtezahüratlakkdarşılbanbdı. -~ ....•.. ·-...... --·--~~~T~. ~ 
gi~.di~ .. Iran Azerbayc~nı ile. ~ramız~a arasında, Türk olduğunu elbet i i his- ~ü zaman, yerine oğlu Sam geçti. Sam, a ·· yırmı eş yaşına a ar a ası (-.;;;..;,;.;.;.;.;.;.;.;.;;.;-.~;.;,-..-.;.;...-..-.-..... __ 
Gurcustan ve Ermenıstan gıbı manıa- y I h"'k Samın yanında kaldı. Onun iştirak et- e· D k 

l d 
w h ld b. . . . K f sedecek ve onun muhafazasına çalışa- ran u ümdarları Menuçehrin düs- I ı r 0 torun 

lar da o ma ıgı a e ız~m ı~":1 . a - caktı. Bunun için, Rusya Azerbaycanı manlarile yaptığı harb1erde biiyük k<!h- tiği muharebelere beraber gitti. Bu su- •• •• 
kas Azerbaycanında oldugu gıbı, lrn.n ne tanımış, ne de onun içinde, Çarlığın ramanlıklar gösterdi.. halkırı da derin )'etle harb ve idare san'atlarını babasın- Gunluk Pazartesi 
Azerhay.canında d~. mesele yo~tu: .. Bır son de\Tinde nasıl bir tahammür vuku- sevgisini kazandı. ~~n öğrendi. ~erd, cesur, ~u:v~etli ve Notlarından 
taraffakılerini de, ote taraftakılerını de a geldiğinin farkına varmıstır. Sam .. şanlı, şerefli yaşayışı içinde va. alıcenab oldugu için kendısını halka 

(*) 
ayni muhabbetle severiz. Ancak, ara- B . ~ .. h d J •• kit geçirirken dog·;::m obaJunun yüzünden çok sevdirdi. 
mızda her iki tarafın da hürmet etme- enım yaptıgım muşa e e ere gorc, k k 

* inkılab Azerbaycana, bu memleketi bi- pe ço üzüldü. O, yerini tutacak oğ-
si. icab eyliyen hududlar vardır; gözle- J d - z· b ~ raz olsun tanıyan ve fakat çarJı.[!a men- unun ogmasını heyecanlarl::t beke- al, yirmi eş yaşına geldigi zaman, 
rimiz ve fikirlerimiz bu hududlardan -· 

sub insanları da silip süpürmek sure- nıişti. Nihayet, oğlu do~du; fakat dojan serazad ruhunun hayalperver hislerini 
öteye, ancak Eflatuni bir muhabbetle k b" t · k · · Y.J" d. k d tile gelmiştir. çocu , ır acubeye bcnz.yordu. Vücu- atının etme ıçın ı ın ıstanu ·a ar se-
geçer! Bütün inkılllblar sekter, k:skanç ve dü, sapsarı iri bir külçeyi andır1yordu. yahat etmeye heveslendi. Babası, mai-

Bence, Azerbaycan, Türkiye ile Rus. otoriter olurlar. Bu hal gayet tabiidir. Saçları, yüzil. hatta gözleri b!le tuhaf yetine tecrübeli, akıllı adamlar .. e!ine 
ya arasındaki dostluğu ayrıca kuvvet- Bülün inkılabların en kuvvtelisi olan bir sarı renkte idi. Bu renktekı insan- ı de bol para verdi. 
Iend: ... en bir rabıtadır ve öyle olmalıdır. ı z b ı· t d • d ı z·1 b" k h. 1 d k b 1 d Rus inkılabı da öyle oldu ve Azerbay- ar, .. a u ıs an a ugursuz a dedildikle- a , ır ço şe ır er e, asa a,ar a .. 
Rusyada Çarlığın, Türkiyede Saltana- cana 

0 
şekilde girdi. Ancak, oraya gön- ri için, Sam, doğan oğlunu nefretl~ is- çöllerde, beyabanlarda .. dağlarda, ova. 

tın yıkılıp gitmesi ile, aralarındaki kar- tikrah!a kars.ıladı. Ona isim vermed""'- i larda dolas.tıktan sonra Kabulistana da 
d .. 1 k 1 derdiği insanlar, orada bu sekterliği in- '"" 1 

şıhkl: tecavüz ve uşman ı unsura- kethüdasını çağırdı. Qcrlumı. gözüniin uğradı. Buranın payitahtı olan Kabil 
d k t l Ş Olan bu ·k· ı kılabcılıktan ziyade Russculuk ruhu 

rın an ur umu ı ı meme- görmiyeceği bir yere götürmesini cm. şehrine geldi. 
ket içın, Azerbaycan ayrıca bir dost- ile tatbik ettiler. Azerbaycanda Türk. retti . Zal.. hüviyetini gizlediği, zengin bir 
1 k dur Her ı.k. t f d · · t ler arasında bolşevikliğin inkis.af etme-u · unsuru · ı ara ı a ıyı a. Samın kethüdası, çocuğu, Hazar tüccar namı altında seyahat ettiği için 

dl·1ı· ·ıe ha at b b · mesi ve nasyonalist cereyanın kuvvetle nıyan ve ı Y ının azı ususı- denizi yakınlarındaki Elbür ~ dağ _ Kabilde, kendLc;ini kimse tammadı. Yal-
lı · hAk• Id kt h" b' artmaıs da bundan dolayıdır. ye erıne a ım o u an sonra ıç ır . larında oturan ve o · sıralarda ziya- nız pehlivan yapısı, zenginliği ve mai-

t rı b" · t · k k d Inkılab Azerbaycana bir takım te-ara an ır şey 1s emıyece · a ar az retine gelmiş bulunan akrabasmdan bir yetinin gösterdiği hürmet nazarı dikka-
"dd. , b 1 A b R zadlar içinde girdi·, bunların bir kaç ta- h bil ı ıo;ı ı u unan zer aycanın usyayı ka ine verdi. Kahin, çocu~u, yalçın ka- ti celbetti. Hatta, Kabil derebeyi · e 
ve Türkiyeyi aynı ehemmiyetle alaka- nesini göstereyim: yalar üstünde bina edilmiş bulunan cnun ziyaretini büyük bir merasimle 
dar eden şark politikasında oymyabile- Mesela, Türkiyede Latin harfleri mabedine götürüp büyüttü. karşıladı. 
ceği mühim bir ol vardır. Emperya- meselesi yokken Azerbaycanda Latin Çocuk biraz büyüyüp te insan şekli- Kabulistan derebeyinin ismi cMih-
lizmden çok zarar görmüş r:ılduğu için harfleri meselesi çıkarıldı. Ben, evvela, ne girdiği zaman görenlerin merakını rap> tı ve Midyadaki Turan hükümda
emperyalist olmıyan Rusyada kendi- Azeri münevverleri arasında bunun pek mucib oluyordu. O, iri, sap.san vücud- rı Efrasyabın akrabası idi. Bundan do
sine en iyi siyaset arkadaşı bulan Tür- ~k tarafdarlarını görmüştüm. Fakat, lu idi. Yüzü, o küçük yaşında, bir koca layı, zengin Acem tüccarı Zali, muhab
kiye, şark siyasetinde Rusya i'.e e!ele bu memleketten çıkarken bunları bu karıyı andırıyordu. Bundan dolayı, ev- betle değil, nezaket ~tizası kabul et
hareket etmelidir. Emperyalizmin her harfe karşı aleyhtar olarak bıraktım. vela kabin, sonra da mabedde buJu. ti. 
hangi bir tecavüz ihtimaline karşı ken. Niçin'> Çünkü, onlar bu hareketin Azer nanlar, ona, cZab demeye başladılar. Derebeyi Mihrabın, cSaray incisi• di
clilerini müdafaa mecburiyetinde bulu- baycanı Türklükten uzaklaştırmak için Zal demek farisice ckoca karı., demek- ye yadedilen cRudabe• isminde pek 
nan şark milletleri ve bu arada Rusya cRus> lar tarafın~ kasden yapıldığı- ti. Böylece çocuğun ismi cZah diye di dilber bir kız vardı. Kız, pek zarif en
·birbirlerine güvenebilmelidirler. Tür- na kani oldular. Islav harfleri, bizim ye cZal• kaldı. Sarılığından kinaye o- damlı efil dişi renkli• iri siyah gözlü .. 
kiyenin takib ettiği ve Moskovanm da Arab harfleri derecesinde değilse bile !arak ona cZali zer> diyenler de vardı. keman kaşlı .. al dudaklı, küçük ağızlı .. 
hoşuna gitmesi icab eden siyaset bu- gene hayli çetrefil şekillerdir. Rusca Bu da csarı koca karı• demekti. gür siyah saçlı füsunkar bir nazenindi. 
dur. kendi harflerini değiştirmeden Azer- ZaL on yaşına kadar Elbürz dağının İpek gibi saçlarının örgüleri topukları-

Azerbaycan, şark memleketlerini baycanın harflerini değiştirdi ve bun. büyük kayaları üstündeki mabedde kal- na kadar uzamyordu. Her uzvu bir de
Rusya ile birlikte aHikadar eden bu si- dan başka Rusyada yaşıyan Türkler dl. Çocuğun en büyük meşguliyeti ma- met cazibe idi. Yanaklan iki taze güle 
yasette mühim bir rol oynıyabilir. Tür- için elifbeler yaptı. bedin etrafındaki kayalara tırmanmak.. benziyordu. Gözlerinde nazlı baygın -
kiyeyi de, İranı da, Rusyayı da iyi ta- (Arkası var) ormanlarda oynamaktı. Uzaktan aslan- !ıklar derinleşiyordu. Öyle bir yürü -
nıyan, birine anasının dili ve kanı ile, r -::::===============:::- !arı, kaplanları, ayıları, kurdları vesair yüşü vardı, ki.. görenlerin gönüllermi 
ötekine eski kültürü ve üçüncüsüne de NIJb t l yırtıcı hayvanları göre göre onlara a- gaşyediyordu. 
yeni kültürü ile bağlı buluoan A:zer. e Ç lıştı. Hele en büyük merakı, sarp bir Zal.. derebeyinin kızının bu güzellik 
baycan, bence, inkılab tarafından bil - Eczaneler kayanın üsttinde yuva yapmış olan bir şöhretini işitince, Kabilde ikametinj u-
hassa hoş tutulrnıya değer bir memle- Ba rece nöbe~i oıa. e(lUneler ıunıar- dişi kartalın )'uv~ına tırmanmaktı. O· :ıattıkça uzattı. Şehrin dışında cGül va-
kettir. Çünkü o, üç memleket arasın- dır: raya her gün tırmanır .. dişi kartala et, disi• nde çadırlarını kurdurdu. Dere . 
'i:laki dostluğu kuvvetlendirecek pek İstanbul cihetindekUer: ekmek götürür.. onu beslerdi. Kartal, beyinin kızım nasıl göreceğini düşün -

Aksarayda: <Şeref), Alemdarda: (Eôat), w k d ı t ki f 1 k kuvvetli ve sag-ıam bir halkadır. çocuga o a ar a ış ı , ·· one. ena 1 miye başladı. 
Beyazıtta': (Asador), SamaLyada: (Teo-
filos), Emlnonürıde. (Mehmet Kazun), etmek değil, bilakis muhabbetle mua- Kız .. saraydan çıkmıyordu. O da, ba -

İNKILAB'IN HATALAB.I 

Mademki artık tarih olan bir devir
'den bahsediyorum ve mademki bütün 
bu yazdıklarım, benim tam bir samimi
yetle hareket ettiğimi göstermeğe kafi
dir, şimdi bir de, kanaatli bir dost sı. 
fatile, İnkılabın Azerbaycandakı hata
larından bahsedebilirim. 

Evvela, şunu söyl1yeyim: Uztm za
man Kafkası adn haklın olarak yaşamış 
bulunan Çarlık devrinde Rusya Azer-

Eyüpte: CHi.klnct Atıamu>, Fenerde: mele ederdi. zaı, onun gerdiği kanadı.- basından, Zail görenlerden işittiği şey
CHüsameddln), Şehrem1n1nde: CHaın- nın altına girer, uyurdu. Kartal da, ler Ü2erine Acem tüccarını görmiye 
dD, Küçükpnznrdıı· (Hikmet Cemm, yavrusu gibi çocuğu himaye ederdi. merak sardırdı. Bu pehlivan yap1lı de
Bakırköyünde· <Merm). 
Beyoğlu clhetinfüsfler: Sam, seneler geçtikçe oğlunu ununı. likanlıy11 onun kibar hareketlerini ha. 
Tünelba.ş:ında: (Ma~', Yüksekkı:ıl _ mıyordu. Başka erkek evladı olmadığı yalinde süsledikçe süs~i. Zal ile Ru -
dınmdn: CVlngopul<W, Gelatada: CMer- için, öldtığü zaman yerine geçecek bir dabe gıyaben bırbirine meclup olmakla 
kez), Taksimde: <Kemal - RebuJ), Şlşll- erkek evlAd hasretile içi sıdadtkça f!V- beraber evlenmeyi hatırlarmdan geçi
de: <Pertev), Beşıktqta· <Ali Rıza), SP.- Iadını .hatuiıyordu; fakat rengi, hele, remiyorlardı. Geçirseler bile bunu, boş 
rıyerde: <As&O. 

ona takılan «Zali zer• ismi sinirine do- bir hayal addediyorlardı; çünk.ii Mih-
Anadota v. Adam clheılilldekiler: 
Üsküdarda: CBellmlye), Kadıköyünde: 
CSaado~, COmlan Hulfiail, Büyüıcaıia -
da: (Halk), Heybeliadapa: <Tanaş). 

kunduğu için, oğlunu hel' hatırlayışm- rap, Efrasyabın akrabası olmak dola -
da nefretle kıvranıyordu. yısile İranhlara diişmandi. Kızım, bir 

Sam.. bir defasında El:börz dağları İran tiiccanna değil, bir İran derebe. 

Yaz n ezle/er i 
bO 

Yaz nezleler! ve boğaz hastaııkl:ırı st• 
haft:ı her tarafta kendini gösterdi. at 
caklardan sonra devam eden yağmur~ 
ve bunu müteaklb ani olarak vuku bul 
hava tebeddülatı blr çok ıhtıyatsızlıı~ 
mızı yakaladı. Şüphesiz bunla:- gellP gıı• 
çlcl şeylerdir. Ancak vücudu dıı.lına ın 

'/t' kavim bulundurmak mecburiyeti bU lt• 
sile ile de bir daha tebarüz etmctte~eJ 
Vücudü o hale getirmelidir ki ufak te ,.. 
hava tebeddülatı, cereyanlar tesir ct.ııl 
sin. Bunun için ne yapmalı? • 
Kendimizi alıştırmalıyız. Denlz b:~n~. 
lan, güneş banyoları, duşlar, beden tııl 
biyesi ile, muntazam blr hayat ile ,. 
mukavemet pekala az zamanda ternlll • 
dllebllir. Hava banyolarndan korltJJ11

:;:. 

lım. Tatllln son günlerine yatla~~ 
Şarkın güzel güneşinden, mavi oe~ 
den azami istifadeler toplayınız. ıııe' 
şedaidlne ancak bu sayede muta.ve ıl" 
edebilmek mümkündür. Yazın yaP tılt 
cak güneş ve deniz bonyaları kJ~:ıeJI" 
çoklarında muannid ve müzmin n 
rin, bronşıtıerln önünü almıştır. 

c•> Da notlan kesip saklayand. ~ •tr albüme yapqtmp koOebl,.a ,.~ 
Sıkıntı samanmı'lda ba notlar ~ 
rtbl lmdaduıısa yetlteblllr. .~ .................................................. ,, ..... 
Son Post!.,, 

~. Siyasl. HaT&.~ "f8 Halk pse ,,. 
Yerebatan, Çatalçeşme sokJık. 

İSTANBUL .,e 
Gazetemizde çıkan Y~1ı1 
resimlerin bütün . b _ıtd': 
mahfuz ve gazeteroııe 

ABONE FIA TL>'pl 
f 

~1 e 9 J.f 
Sene Ay .Af 'il· 

Kr. l(r. ~ jilO 
TORıdYıl 1400 76(} ~ ıjtO 
YUNANİSTAN 2340 1220 'llO ~ 
BCNEBİ ,2700 14-00 S0o 

Abone bedeli peşindil"· ~ 
değiştirmek 25 kuruştuf• 

Gelen eord ~~ "~ 
lla11lC1Tda1t meı'uliyd ~~ 
Cevap için mektuplara 1 O 

Pul ilAvesi IAzıındıt· 

Posta kutusu: 741 tstaııbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon: 20203 ~ 
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SON POSTA 

De iz ve denizcilik 
(Baş tarafı 6 ncı sahifede) Bu işlerin ne kadar zor olduğunu layı-

tıhetı sarfı elbet bulunurdu. kile anlıyabilmek için rahat bir \•aztyet-
l tF'erratit isimli bir ! talyan generali te k~lın demır ve reze levhalarını kes
~= onun arkadno::ı binbaşı cGianelli:t de menin bile ne kadar miışkül olduğunu. 
uoyıe du ündüler ve güzel dritnavtı para göz önüne getirmek kifayet ede.: ve bu 
\re vakıt hedrederek parçalarrtaktansa işin ikmali tamam bir sene sürdü. 
<ınu Ytizdürmeğe teşebbüs etmenin dalı'l Zırhlı yüzdürüldükten sonra havuza 
~ok karlı bir iş olacağı netic~ne vardı- sokulmak için havuzda tadilat yapmc;k 
<ar. İtalyanın (!n şöhrefü deniz mühen- gerekti. Gemilerin tabii şekilde girmtle
!lslerinden birisi olan cFerrati> evv<.>la ri için yapılmış cTaranto> teı·sanc havu-. 
~thhnın etrafına bir sabih havu1. yap- zu (24000) tonluk bir dritnavtı elbette 
?nayı düşündu. Bu havuz yapıldıktan yüzü koyun bir vaziyette istiab ede

~llr~ içindekı su basılacak ve bu sure!- mezdi. 
k' drıtnavt kuru bir yerde kalac~ktı. La- Nihayet 1919 yılı eylUlünde .. Leonar
h:11 o aralık malzeme fikdanı Italyada do da Vinçi:t yavaş yavaş ve binbir ihti· 

11 
lltün hararetile hüküm sürüyordu. Bı- yatla havuza sokuldu. 
aenaleyh bu fıkir terkedildi. Gemiyi döndürmeğe gelince .. 
:S iki düfman: yağ ve pas . . . . .. Dritnavt ha\'uzda adamakıllı tamir 

tı ~nun üzerıne İtalyan genNalı tek- edildi. Lakin gene baş aşağı bir vazi
d e~n boşalttırılmasına teşebbiıs etti ve yette tamir edildi. Havuza su bırakılın
d a gıçlar indirerek zırhlıda bulunan bin- ca dritnavt ~·üzecekti, lakin gene ters 
Ü en .fazla (30,5) santimetrelik mermii.e yüzecekti. Sonra düşünülecek bir noktR 
./ bın kadar daha küçük çaplı mermile- daha vardı ki o da deniz mimarlarının 
dı &ağ ve salim zırhlının cephaneliklerin- bir geminin omurgasını o geminin bü· 
e~ Çlkartrnağa muvaffak oldu. tün ağırlığını taşıyacak kadar kuvvetli. 

d. algıçlar aşağıda çalışırlarken iki inşa ettikleri, lakin hiçbir gemi yüzü 
ı~;;anla karşılaşmışlardı: Yağ ve pas ... koyun yüzemiyeceğinden güverteyi. ayni 
la ak neticesinde geminin yağ sarnıç- metanette inşa etmedikleridir. 
l':~l Yırtılmıştı. Bu sarnıçlardan sızan Binaenaleyh bakalım koca zırhlının 
la g ar dalgıçlann gözlük camlarına bu- güvertesi tekrar bu ağırlığa tahammül 
"!ior ve onları kör haline getiriyordu. edebilecek mi? Ya tekrar batarsa? ... Bi
l>ası~n .temas etmediği demirleri saran naenaleyh güverte mümkün olduğu ka
Sif b r ıse el dokunur dokunmaz suda ke- dar takviye olundu. Zırhlının ötesine be
l'aka Ulut dalgalan husule gehriyordu. risine safra yerleştirildi ve takla atma 
da ,/ b~ iki müşküle rağmen Leonardo ameliyesini kolaylaştırmak için limanın 
dan lrıcı evvela tamami1e boşaltıldı. On- bir noktası kazıldı, daha derin bir haJe 
hu&ll~onra !nfilakm geminin bordasında getirildL 
Cirtüı ~. getırmiş olduğu geni~ yaralar General cGianelli> nin hesabına göre 
bas du. Artık teknenin içindeki suy-..ı geminin sancak tarafındaki bazı kom
'Yor~ak dritnavtı yüzdürmek işi kalı- partimanlarından (7500) ton su basıla-

u. cak olursa cLeonardo da Vinçi» kendi 
Vara} üzerinde bir devir yapacak, tabii halini 

bu d 
1
. arı kapamak için bordayı delmek alacaktı. 

haıare tklere civatalarla ağır demir lcv· Nihayet (1921) yılı ikincikanununda 
fçtnd ı kapamak ve bütün bu işlen su havuza su koyduruldu ve dritnavt yü
Yap-~•kYani büyük bir tazyilt altında zü ko'-·un yüzdürüldükten sonra hazırla-

... ;:ı ın" k .J 
te}ıı:L 1. uş ülün miışkülü bir işdi ''e nan mahalle getirildi ve tulumbalar ic:-
~e ı 'd' :t 

Aalgıçl 1 1 de. Nitekim bu i.şde çalışan lemeye başladılar. 
tft bir a;dan bir çoğu yaralandılar. Hat· Zırhlının sancak tarafındaki sular ba-

tiaarn <ınesi hayatını bile knybettı. sıldıkça aksi tarafına meylediyor, yavaş 
de1ikJ <lfıh bütün bu engellere rağm~n yavaş bu meyil ziyadeleşiyordu. Bir ara-
l'üz~u kapatıld •e gemi yüzdü. Iık koca zırhlı bir takla attı ve tabii va-

Cllarak a~: gene omurgası havada ziyetini aldı. Bu ameliyede bulur.anlar 
l'ait d~/anı Yuzü koyun yüzdü. Bu şe- sudan çıkan bordada boya ile yapılmış 
h.. ilinde g . . ki h k i "'141llın . emıyı çe p avuza so - kocaman bir talyan bayrağı ile şu cüm-
taretıer •;kanı yoktu. Çünkü bacalar, lenin yazılı olduğunu gördüler: 
?le rn· . ırek dibleri geminin çek:lmesi- cTers olan her şey düzeltilmelidir.> 
Cakıa:':1 

olacaklar, öteye beriyt! takıla- Ve derin bir uğultu halinde uzun b~r 
ltesilırıe;· ~~nun için de bu engellerin alkış etrafı çınlattı, durdu. 

erı ıcab etti. Ahmet Celci1ettin Sa.racoğlu 

Edebif;i7AÇLIK 
to~ b' (Baş tarafı 6 ncı sahijede) 
ı . ır " ır?.. "ocuk kadar ürkeklik göstcrcbi -
:s_ 'b 

..,.,n h .oır insan d' w. b' ki . b .. •q sev ıgı ır msen ın u-
fle aı:ı:eketıeri, halleri ile, hele mazis! 
!bet 'l' adar olmaz mı? Dolayısile, Ah· 
~E!?ı.di ~;gut neden Gülserenin mazisini 
OtıcC!den zından öğrenmiştir. Bunu daha 
ltornancı ar.~ştırarnaz, soramaz mıydı? .. 
lotrnü~t" boyle bir sebebe neden lüzum 

C -s Ur? .. 
- 'l'ec "b '1rıdaıtı h ru eli Ahmet Turgut, karşı • 

lıarıgi b' Ukuk müşavir muavininin her 

~u ~~ hareketinden, • hele genç kızın 
tııbtt :h~dıktan sonra (Gülserenin mek
~ar s oı~fe 144) onun da kendisine ala-

b _ E u~nu anlıyamaz mıydı? .. 
~r . ngın bir yeisle şiddetli buhran-
~ ı. geçıren b. . 
hi§•ıisini k' ır ınsan, sanki hastalığının 

• ilnıi k~taplarda arıyan bir doktor gi
~lduğu • ıtaplara döner, ve kendisinde 

landı arazı, psikoloji eserlerile vesi -
~ rrnay 
e~Us bi . a çalışır mı? .. Bana kalırsa, 

~e~ 0 k rd ınsanın gözü hiç bir şey gör
~tıi kaa ar kendi içine çekilir ki, ira • 
~ır .. \' Ykbeder, mantığının seyrini ka • 

1 
° sa R fk ~-=---e ı Ahmed üstadımızın 

-· 

"---İnhisarlar Ü. --

kahramanı gibi Heraklitin 2500 sene ev
vel söylediklerini düşünmez, hele ruhi
yat kitaplarını hiç karıştırmaz. (Sahife 
120-121). 

E - Refik Ahmet Sevengilin bir ihti • 
sası da tiyatrodur. Onun için arada sıra
da bu temayülünün tesirile sahne edebi
yatına dönüveren üstat, kahramanına u
zun veya kısa tiradlar söyletmek ister, 
(sahife 26, 121) ki, bu, bir an için, bizi 
bütün hüviyetimizle daldığımız kıymetli 
eserin havasından, sanki bir yerimize iğ
ne batırılmış gibi dedirgin etmektedır. 

* cÇıplaklar. romanından sonra gayet 
az bir fasıla ile cAçlık> gibi işlenmemiş, 

çiğnenmemiş bir mevzulu eseri bize tat
tıran Refik Ahmet Sevengil, gerek ya • 
zış tarzı, gerekse romanının kuruluş ve 
kotarılma şekli ile edebiyatımıza yepye • 
ni bir çığır, duyulmamış bir hava getiri-

yor. Eski ve yeni kültürü varlığında bir
leştiren edip ve san'atkar üstadımızın a
henkli ve usta kalemi ile daha özlü. da
ha kandırıcı eserlerine kavuşacağımız 

günlerin pek te o kadar uzak olmadığı-
na inanıyorum. lb-rahim Hoyi 

Müdürlüğünden: 
450 kilo 
900 • 

1600 • 
200 > 

Parfömlerin istihzar edildiği Fran -
sanın Midi havalisini gezmiş iseniz 
tabiatin; çiçeklerin merkezinde yarat
tığı bir nevi balmumunun cildi be • 
yazlatmak ve güzelleştirmek husu -
sunda şayanı hnyret hassalarını 

bilirsin iz. 
cSir Aseptik> tabir edilen bu şaya

nı hayret cevherin tasfiye edilmiş hü• 
!asasının cild üzerinde sihiramiz bir 
tesiri vardır. 

Bunu; geceleri yatmazdan evvel 
tatbik ediniz. Cildin sert ve kırmızı 

dış tabakasını yumuşatarak parça 
parça döktürecek, sabahleyin inana -
mıyacağınız taze ve beyaz bir cildin 
yeni güzelliği ile karşılaşacaksınız. 

Açık mesameler, siyah noktalar, kırmı
zılık lekeleri ve tenin gayri saf bü
tün maddelerinin tamamen zail oldu
ğunu göreceksiniz. Ancak, yüzünü -
zün gençlik güzelliği ile fazla tezad 
teşkil etmemesi için boyunda, cmuz
larda, kol ve ellerde dahi kullanma -
nız Hizımdır. Kolay, pratik ve ayni 
zamanda az masraflı olan bu c Sir 
Aseptik:rı bütün eczanelerle ecza de -
polannda satılır. ,... ........... -. ... , 
OSMANLI BANKASI 

TüRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 İngllb Ura&J 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
İran, Fmstin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, F,omanya, 
Suriye ve Yunanistcında Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türlıiyedelıi Şubelni: 
~~~~~~~~---

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani.tandalıi Şubeleri : 

SELAN!K - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

,....._.. ....................... .... 
DOYÇE ORIENT BANK 

Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi: Bertin 

Tiirlıiyedelıi pıbelaiı 

Gala ta - İstanbul - İzmir 
Deposu: !at. Tütün Gümrüğü 

1 * Her tiirlM 6an'8 İfİ * 

1 Türk Hava ({urumu 

BUYUK 
5. inci keşide 11 /EylUI ı 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 50. 000 liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 . Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 

DiKKA T: 
Bilet alan herkes 7 Eylül 937 günll akşamına kadar biletini 

değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

1 latan bul Belediyesi llinl ırı _,_ -ı 
Senelik muhammen kirası 180 lira ol an Rüstem pa~a mahallesinde Tahta

kale sokağında 85 No. dükkan 938 veya 939 ve 940 seneleri mayıs sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazim Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 13 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup 
veya makbuzu ile 1/9/937 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümend~ bulun-
malıdırlar. (İ.) (5243) 

~ 

• 

2000 Adet Bez taklidi kağıl 
50 > Matris kağıt 

1200 Kilo Ambalaj kağıt 
100 , Merdane tutkalı 
150 ~ Mücellit tutkalı 

20 , Dikiş teli (Muhtelif numara) 

Beherinin muhammen 
bedeli 

9 kuruş 
40 > 

40 • 

~00 > 

35 • 
130 , 

1200 Metre Mücellit bezi (Muhtelif renkte) 38 » 
15 Düzüne Keten dikiş ipliği 660 • 
10 > Bağlama sicimi (İngilız biçimi verli) 300 > 

3 • Tezgah sicimi 300 • 
3 > Beyaz makara 120 > 

100 Paket Mukavva '750 » 

Belediye matbaasına lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı yazılı buiunan 
matbaa levazımı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesile nümuneleri leva -
zım müdürlüğünde görülebilir. İstekh~e r 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 
172 lira 96 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 1/9/937 çar • 
şamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5248) 

ADE i İKTİDARA 
BEL GEVŞEKLİGİNE 

en tesirli bir ilaç S E R V O İ N dir. 

T~raya posta ile 185 kuruşa gönderilir. Sirkeci Merkez eczanesi. Ali Rıza ' , 
1 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 

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

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

Şartmım.eler 275 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sanlmaktadır. 
(5345) 

Mikdarı Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Liste No. İsmi Adet Lira Lir;ı 

1 Kömür vagonu 30 300000 15750 
2 Soğuk hava vagonu 12 96000 6050 

3 Yük furgonu 10 55000 4000 
4 Otoray romorku 5 65000 4500 

~ 

20/9/1937 pazartesi günü yapılacağı ilan edilen ateş tuğlaları eksiltmesi gö· 
rülen lüzuma binaen'feshedilmiştir. Yeni eksiltme günü ayrıca ilan edile· 
cektir. (5466) 

1 Emllk ve Eytam Bankası lllnları 1 ...._ ______ --: 

Esas No. Yeri Na. su Nev'i 
Depozitosu 

T. L . 

663 Bakırköy, Kartaltepe mahal • 5 Ev 300,-
lesi Avniye sokağı. 

Yukarıda adresi ya'lılı ev peş.in para ile ve açık arttırma suretile satılacaktır. 
İhale 27/8/937 Cum;ı günü saat ondadır. 
İsteklilerin bildiri'en gün ve saatte depozito parasile birlikte şubemize gel • 

meleri. (706) 

Nafia Vekaletinden: 
7 Eyllıl 937 Sah günü saat 15 de Anknrada Vekfilet Malzeme eksiltme komis

yonu odasında 1900 lira muhammen bedelli 95 adet demir nakliye sandığı açık 
eksiltme usuliyle eksilt:neye konmuştur. 
Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak Ankarada Malzeme 

Müdürlüğünden Haydarpaşada Vekalet tesellüm memurluğundan verilecektir. 
Muvakkat teminat 142.5 liradır. 
Eksiltmeye gireceklerin 7 Eylıll 937 Salı günü saat 15 de komisyon odasında 

hazır bulunmaları lüzımdır. c2850. ~5367> 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

R E • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri · kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarlar1 gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Cilde tatlı bir esmerlik ve sıhhat veren DENiZ KREMLER/ çıktı 
Hasan ismine ve markasına dikkat 

Hakiki ÇAM kokulu 

.EREN KOLONYASI 
cııerlerı zayıf ve sinirleri 

kalbine lerablık verir ve 
bozuk olanların 

glaltllll açar. 
Bilhassa masaj ve banyo için pyanı tavsiyedir, 10 gram E R E N kolonyası 

_ banyonuzu mükemmelen tat:ir.. eder. Cildini:ıi mil gibi kokutur ve güzelleştirir. 

Tanınmı, eczane ıtriyat ve tuhafiye mağazalar1nda aatllır 

Nureddin Evliya Zade Ecza alat ve Itriyat deposu - İstanbul 

K NTRASITI 
YERLER}: SATIŞ 

Merkezh Galata ı Galata Yolcu salonu karşısında Tahir Hım, 5 nci katta, Tel. 44915 ve 44916 
Kuruçe9m• ı Kuruçeşme caddesi No. 25/39 Tel. 36.213 ve 36.21 
Ankara ı Vehbi Koç Ticaret Evi, iş Bankası karşısında 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Enstitü ile yemek müteahhidi arasında yapılmış olan mukavele feshedil· 

diğinden Yüksek Ziraat Enstitüsünün 595 talebe ve memurlarile 140 müstahde
minin 5/9/937 tarihinden mayıs 938 sonuna kadar 9 aylık sabah, öğle ve akşam 
yemekleri kapalı zarf usuli!e eksiltmeye konulmuştur: 

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

bedeli tahmin edilmiştir. 
4 - Muvakkat temin.lt tutan olan 6595 liralık Banka mektubu veya vezne 

makbuzlarile teklifleri muhtevi zarflarını ihaleden bir saat evveline kadar Ko-
misyon Reisliğine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır bulunmaları. 

5 - Fazla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyenlerin Yüksek Enstitü 
Daire Müdürlüğüne müracaatları ilAıı olunur. c2844> c5366. 

• 

( 

Dr. HORHORNi 
Eminönü Eczanesi yanında hasta~ 
!arını kabul eder. Telefon : 2413;.J 

. ·~··.- "·. 

l , 

Baş ve diş ağrısı ıstı rablarıP 
en müthişidir 

En şiddetli diş agralarım dindirir 

Baş ağrısına, nezle grip ve 
romatizmaya karşı 

~ Beşiktq : Yıldız - Eski Şem.sülmekAtip 

OKULLAR GÜ NE Ş 1 OirektörlUğUnden: 
1 - Yuva - İlk • Orta kısımları gündüzlü - geceli kız, erkek talebe kaydıll1 

başlanmıştır. Hergün kayıt işi yapılır. 

2 - Eskiden kayıtlı talebenin kayıtlarını yenilemeleri. 
3 - Bütünleme sınavlan Eylı'.Hün birinden itibaren yapılacağı. 
~-------_. Telefon: 42282 4m ______ _.~ 

PROFILAKSIN 
Belsoğnkluğu ve Frengiden korot• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--- _.,, 

KANZUK 

SAÇ BOYALARI 
JUVANTiN 

KUMRAL - SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çık
maz, tabii renk veren tanınmış 

yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGiı..tz KANZUK ECZANr!Sİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

1 
BANKA KOMERÇiVALA 

iTALYANA 
Sermaye ve ihtiyat akçol: 

847,595,198,95 İtalyan Uretidif· 
Merkezi İdare: Mtı.ANO 

İtalyanın baflıca phirlertnd' 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avu.stu.rra. ~ 
rtstan, Yugoslavya, RomanJ9. 
garistan, Mı.sır, Amerika ~ 
Müttehidesi, Brezilya, Ş1U. TJ~ 

ArJantın. Peru. ı:nat6r t'1 

KolumblJad& 

AtUyasyonlar ~ 
! ISTANBUL ŞUBE -~ _.., 

Galata VoYTOda caddesi ~ 

1 
Patu <Telef. "841 f2JS/'11' 
eeııa 4&bllJndetl acıen~ 

ı l:atanbuld& : AlAlemclyaJ1 .. 

Telef. 22900 /S/11/12/15 ~ 
1 tunda: İatiklll caddeli Telef· _ _. 

ı tzMjBDEŞVP"" 

'"·-----~ 1 *.-> Oper•HSr • Urolof il 
Dr. Mehmet '6 

1 idrar yolları rOb'şı 
1 hastruıklan m~Utahassısı. K~6 

,.. Eminönn han Tel: 2ı 
.-.......--------· ........ 

Son Posta Matbauı ı:JS1A 

Nqriyat Müdürü: Selim RagtP 

~ IAHİPLE&b S. Ragıp 
A. EkJWIJl 


