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BİR MÜNAFIKLIK: 
_Türkiye Irak 
karıştırılmak isteniyor 1 

·istifa eden Irak Başvekili tayyare ile 
· . al~!icele Ankaraya gelerek 

işlerine 

~smet lnönü ile görüşmüş imiş ! 
Hiçbir devletin 
dahili işlerlle 
alakadar değiliz! 
Kendi işlerine kimsenin 
karışmasına razı olmıgan 
bir tnemleket başkalarının 
işlerine karışmamak lazım 
geldiğini pekala bilir. 

• A.zi.z komtuma:zan nasilı 6ir 
~)'Qaİ uaziyeti •Ükiin ve · huzur 
~ri114e halledivermiı olmaaını 
~i""' 9Gadeti ve .aelameti hial•

rı e dolı.ı olan Türkiye efkarı 
memnı.ıniyelle karfılamııtır. · 
Yazan : Muhittin Birgen 
[Yazısı ikinci sayfada Hergün sü

tunurnuzdadır.] 

' 

( 

Eaki Irak bqvekiU Hikmet Süleyma" B. Yenf Irak bClfVekili Cemıı Be11 Midfa; 

Şam, 21 (Hususi muhabirimiz yazı·ısusi konu!jllllllarda bu duyguyµ açıkca 
yor) - Iraktaki hükumet değişmesi ha· ifaded~ çekinnı.iyor. 
disesl, Şarnın bütün siyasi'. muhitini ~- Memnuniyetin sebebi de §Udur; V:ı
galde devam ediyor. Denilebilir ki bu tantlere göre sabık Irak hükfımetinın 
d ğ. S . . . •. Türkiyeye karşı çok dost olmak gibi 

e ışme urıyeyı memnun etmıştır. b" ·· k b' h ta d T .. k' · s .. uyu ır a sı var ı. ur ıyeyı u· 
Vakıa, gazeteler açık surette bu mem- riyenin düşmanı olarak telilli .eden 
nuniyeti üade etmiyorlarsa da satır- Vntaniler için bir Irak hükfımetinin 

J lann arasından bu manayı okumak ka. bundan büyük kabahati olamazdı. Hik-
,~....... 1 bil olduğu gibi, Vatani muhit: de hu- (Devamı 5 inci sayfada) 

P ~ıi;;~;~·;i"~·~···;ğı~·y;······e·a şvekii"iiiiiZin··· 

İdare işleri telefonu : 20203 Fia tı 5 kurut 

Vekiller ·dün İsmet 
İnönünün riyasetinde 

Dolmabahçede toplandı 
içtimada Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi Çalımalı ve Menemencioğlu bulundular 

Şehrimizde bulunan Vekiller dun öğleden sonra saat 15 de 
Oolmabahçe Sarayında Başvekil ismet lnönUnUn riyasetinde 
toplanmışlardır. Toplantıda Genel Kurmay Başkam Mareşal 
Fevzi Çakmak ve Hariciye siyasi müsteşarı Menemencioglu 
da bulunmuşlardır. Toplanll iki saatten fazla devam etmiştir. 

içtimada son günlerde cereyan eden siyasi hadiseler etrafmda 
müzakereler cereyan ettiği söylenmektedir. 

........................................ -............. -..... .... 
1 Lüzumundan fazla kulakaSiirTiaması lazım gelen bir masal 1 

' Marıiıaradaki esrarengiz 
denizaltı ·gemisi! 

Mütehassıslar şu dakikada Marmarada bir denizalh 
gemisi bulunabilmesine ihtimal vermiyorlar, bu gemi 
Marmaraya ya hiç girmemiı, yahut görüldüğünü 

hissetiği zaman çıkıp gitmiıbr 

--ı 

ağlaya giren genç kız biraderi vefat etti 
h d ''K b ' 

\ 
a w t • Başvekil İsmet İnönünün biraderleri ..,-.. . . - . 
gır 1: ur arın enı. ,, 31 yaşında bay Hayri dün akşam banyo Esrarengiz dentzattı gemısıni gördüğü söyıenen Hamıdıye mc~tep gemısi 

~ yapmak üzere Heybeliadada Çam lima- Marmarada ecnebi bir denizaltı gemisi ıbiraz da halkın ya~~~ ıle, Jules Ver· 
8' * * * nında denize girmiş, fakat tam banyo dolaştığı hikayesi, biraz ga'Zetccilerin ve (Deuamı 3 uncu sayfada) 

ır haydudun taarruzuna mı uğTamııtı, kıskanç bir Qıılı tarafından 
tehd ·d l b h yaparken üzerine fenalık gelmiş, k lbi 
l ı , azı ı ir aar Of tarafından takib mi ediliyordu? Hayır, bun- durmuştur. G •• •ı • • d •• 
Qrın hi~ biri değil, aadece bir eroin müplelciıı idi, «bu yaıta ölmek ureşçı erımız un gece 

• t • , d. d Bay Hayrinin üzerine fenalık geldiğini 
ı• emıyorum. >> ıyor u ·· 1 h k d · 

J)·· . . . • . goren er emen oşup enı'Z~en çıkar • . · • • • ld 
1 tara un lstanbu~. tabı.bı ad. lısı ~nver ~a 1zt17ap olan bu genç hastayı muaye- mışlar, sanatoryuma nakletmışlerdir. Fa- de ıyı netıceler a l ar 

Cer .na _eroın muptelası genç bır kız ne ettıkten sonra, TJbbı adliye sevket· kat geçirdiği kalb buhranı pek şiddetli 
~ış, tabibi adli hayalı baştanba- miştir. (Devamı 3 üncü sayjada) olmuş, denizden de kalıbi pek yorgun bir • • • 

Y 
- vaziyette çıkarılmış olan bay Hayri sa- Çoban Mehmet Samsunlu Ahmedı sayı hesabıle yendi, 

en 1• d e n k u v ve t a ı an natoryumda yapılan bütün tedaviye, gös- Şimalli güreşçilerle müsabakalarda bizimkiler kazandılar 
terilen bütün ihtimama rağmen kurtarı • 

J 1 Ş 
lamamış, kalb sektes mden vefat etmiştir. apon ar anghayda ~;.::~n:,.:;:;:beliadada elim bir teessür 

t k • ı Başvekilimiz de hadiseyi derin bir te-e rar taarruza geçtı er :::ı:~i~~ber almışlar ve hastaneye gi~ 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

r 
Kadm gözü ile 
Bugünkü Avrupa 
"Son Posta ,, nın kadın 
okuyucuları için yapılan 
bir Avrupa seyahatinin 

intıbalan 

Yazan: Muazzez Tahsin 
Bir kaç ıüne kadar neşre 

başlıya cağa. 

Mustafa 

Belediye festival komitesinin tertib yonu reisi Ahmed Fetgerl şimalli güre19 
ettiği güreş müsabakalarının üçüncüsü çilere İstanbula gel~iklerinden nolayı 
dün gece Taksim stadında yapıldı. teşekkür etti ve bu temasların buudcın 

Müsabakalardan Jtonra gürq federas- (Devamı S inci sayfada) 



2 Sayfa ... 

Her gün 
• Irakta hükumet 

tebeddülü 
1 • 

1

Musolininin nutku 
ı..:.. Yazan: Muhittin Birgen 

Musul tayyare meydanında vukua gc: 
len elim suikastten sonra, Irakta s!yasi .---·-----1 vazıyC't sür'atle in. 

kişaf etti. Dıcl<' sa-Irak ta 
hUkQmet 

tebeddUIU 

hillerınde htil:tı

metin değişmcsıne 
kadar giden bu in

kişaf esnasında, otoriter bir temayül gös
teren Hikmet Süleyman hükümeti, as
keri muhitte baş gösteren bır muhalefet 
hareketini, evvela harbiye vezirinin de
ğiştirilmesi suretile, bertaraf etmeğt• ça
lıştıktan sonra, muvaffak olamıyac .. ğını 
anlıyarak istifa etti. Yerin~, Cemil B"Y 
Midfai gibi, Irakta herkesin hürmet ve 
emniyetini kazanmış bir devlet adamı, 
mülayim bir anlaşma, barışma ve huzur 
ve sükun programile yeni bir hükumet 
kurdu. Aziz komşumuz Irakm, Majeste b~
rinci Gazinin münevver idan.-sı sayesin
de, nazik bir siyasi vaziyeti bu suretle 
sükun ve huzur içinde halled:vermiş ol
masını, !rakın saadet ve s«:!lameti hisle
rile dolu olan Türkiye efkarı memnuni
yetle karşılamıştır. Hükumetler düser
ler, kalkarlar; iş, bütün bu düşüp kalk
malar esnasında milletlerin sıyasi ha
yatlarında daima ileriye doğru gitmele
rindedir. Irakın bu yolda olduğu mu
hakkaktır. Hikmet Süleyman hükiımetı, 
iş başına gelirken gösterdiği vatansever
liği hükumet mevkiinden çekilirken de 
göstermiş olduğu için onu bu bakımdan, 
Midfai kabınesini de, iş ba~n:ı Irak için 
hayırlı bir programla g lmi~ olmak iti
barile tebrik etmek lazımdır. 

Irakta işler bu suretle halledilip biter
ken Suriycden de garib gadb haberler 
gelmekte olduğunu görüyoru7" Şam mu- ı 
habirimizin iki gündür neşrettiğı mek
tublar, Suriyede Irak işlerine Türkiye
nin karıştırılmak istenildiğini gösteri
yor. Türkiyenin, sade Irakla değil, hiçbir 
memleketin dahili işlerile alfıkadar ol
madığını ve olmıyacağını söylemeğc bi
le lüzum yoktur. Kendi işlerme kimse
n\n 1kan§JDastna razı olmıyan blr mem
leket, hiç kimsenin ~şine karışmamak 
lazım geldiğini pekalA bilir. Bunun için 
bir kısım Suriye matbuatının satır ara
sında söylemek istedikleri ~eylere alela
de bir cmünafıklık> deyip geçmek ka-
fidir. 

* A vrupanın büyük bir alaka ve dikkat-
le beklediği nutuk söylendi. Bay Muso

Muaollnlnln 
yeni nutku 

lini, Sicilya ma
ncvralarmı büyük 
bir nutuk ile ka-

. padı ve bu nutuk, 
Avrupada umumi bir hoşnutıuk uyan
dırdı. 

Bir taraftan A vrupanın tam göbeğin
de kara, deniz ve hava kuvvet1erinı ha
rekete getiren ve bir taraftan da sakin 
bir dille, dünya meselelerinden bahseden 
Bay Musolininin bu nutkunda, sakın bır 
hava yaratmayı istemek kasdı b'r tarafa 
bırakılırsa, yeni bir şey yoktur. İtalya, 
Yugoslavya miln:ısebctlerınin ıslahı g.ı

yesinde musırdır; Roma protokolu Be 
tayin edilmiş olan Macaristan ve A vus
turya ~a§etine sadıktır. Almanya ile~ 
lan dostluk noktasında ise kuvvetlı söz
ler söylemiş ve bu sözleri halk tarafın
dan çok devamlı ve şiddetli bır surette 
alkışlanmıştır. Bununla beraber, İtalya 
İngiltere ile de dostluk yapmak istiyor 
ve Fransaya karşı, kaydü şart altınd:ı, 

bazı mülayim sözler söylüyor. Sarih ola
rak üzerinde ısrar ile durduğu diğer bir 
fikir de, İtalyanın ve Berlin - Roma mih· 
verinin Akdeniz kenarlarında herhangi 
bir bolşevizm hareketine müsaade etmi
yecekleri fikridir. Demek oluyor ki Bay 
Musolini yeni olarak hemen hemen hiç 
bir şey söylememiştir. Şimdiye kadar o-

ı. şeyler üzerinde sarih, bundan sonra
kiler üzerinde müphem bir dille konuş
muştur. Şu halde, bütün bunları, İtalya
nın Habeşıstan meselesini hal ve tasfıyc 
için yaptığı bir istrateji hareketi olarak 
teiakki edenlerin haklı oldugunu kabul 
etmek daha doğrudur. 
Avrupanın muhtelif kqvvetlerı • ki 

bunlar ayni zamanda dünya kuvvetleri
nin de mühim bir kısmıdır - arasındaki 
mücadele, durmuş değildir ve bugünkü 
şartlara göre bu mücadelenin durması 

ihtimali de yoktur. Şu dakikacia belki 
her iki taraf yeni mücadele kuvvetleri 
toplamak ve yeni hareket planları yap
makla meşguldürler. Bunun için Bay 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Durmadan dönen daire X 

İnsan t;ıb'an gururludur, gururlu insan ise kendisim suç 

üzerınde yakalıyanı, hatasını söyliyeni kolaylıkla afiede -

mez, muhatab:nır. da. hatalı bir vaziyete gelmesinı bekler, 

gururu ancak o zaman yumuşıyacak, kini o zaman söne -

cektir, fakat bu defa da kin duymak sırası ikinciye gel -

miştlr. Ve bu öyle bir dairedir ki sonu yoktur, mütemadı -
yen döner aurur. · 

İnsan dostunun veya arkadaşının uçuruma düşmesinı ön
leme:klc mükelleftir. Bu, hepimiz için bir borçım. Yalnız 
sözümiızün dinlenmesini istediğimiz takdirde ::ırkadaşımız<.ı 

hatasını söylemeden göstermeli, tashihi kendiliğinden yap-
masına imkan vermeliyiz. İzzeti nefsi kırıcı şekilde yapıbn 
bir ıhtnrın fayciası değil, zararı olur, hatayı yapan da ha
tasını rliizeltecek yerde hatalı yolda ısrar eder. Sükun ş~d
detP. her 7.aman müreccahtır. 

(~ ____ s_o __ z __ A __ R_A_S~D _N __ D_A_) 
Takvimli saatler 
Muhtıra defterlerini 
Yok edecek 

Hu saatin arkasmdaki takvim, 1929 
dan 1951 e kadar olan bütün tarihleri 
günü, ayı ile göstermektedir. Bu saat • 
Ier taammüm ettiği takdirde, muhttra 
defterlerine ihtiyaç kalmıyacak gibi gö 
rünüyor. 

132 yaşında eski bir 
muharibe 32 yaşında bir 
kadın evlenme teklif etti 
1839 senesinde Kosovada Sırpların 

çıkardığı ihtilale iştirak etmiş olan 132 
yaşında Kozan isminde b:r köylüye A
merikadan çok garip bir teklif gelmiş. 
tir. Bu adamın o vakitki ihtilale iştirak 
ettiği geçenlerde Balkanlarda bır seya
hate çıkan Amerikalı Ihuharrirlerden 
birisi tarafından keşfediimiş ve Ame
rika gazetelerine yazılm1ştı. 

Linkel Hils'de oturan bir Amerikalı 
kadın muharririn bu yazısını okuyun • 
ca kendisince meçhul ckahramana» kar~ 
şı şiddetli bir meyil hissetmiş ve asır -
lık muharibe evlenmek teklifınde bu -
!unmuştur. Bunun ıçin gönderdiği mek 
tupta caralarındaki yüz yaş farkının 

evlenmeleri için e~emmiyetli bir ma
nia teşkil edeıniyecğini> de ilave et -
meği unutmamışt·r. 132 yaşındaki Ko
zarftn bu teklife ne cevap vereceği he
nüz anlaşılamamıştır. ...................... -............................ --
Musolininin nutkunda Avrupanın anlaş
ması fikrinin kuvvetlendiğini görenlerin 
aldanacaklarına hükmedebilirz. Avrupa, 
henüz mücadele ruhunu terketmiş değil
dir. Esasen bu ruh, bir takım sözlerle 
değil, belki de ancak, bir takım vakıô
la rla değişebilir. Şu dakikada ise şimdi
ye kadar yerleşmiş olan şeylere kimse
nin el sürmeğe cesareti yoktur. 

Muhittin Birgen 

•---------• Amerlkada meşhur bir 
HERGUN BiR flKRA Muharrirle münekkit 

Daha yaşlı değil ki 
Pi§eklir Küçük ismailin sag bacağı 

romatizmadan tutulmuştu. Güç belıi 
bir doktora gidebildi. Doktor Küçük 
lsmaili dikkkatli bir muayeneden ge
çirdikten sonra: 

- Sağ bacağınızda romatizma var. 
Bunun sebebi yaşın ilerlemi1 olma
sıdır. 

Dedi. Küçük lsmail güldü: 
- Bir yanlı.şlık olacak doktor. 
- Neye? 
- Ycışın ilerlemiş olmasından ot. 

sa iki bacağımın. da tutulması Ia2ım. 
Çünkü benim sol bacağım ·aa sağ ba
..cağımla ayni yQ§tadır. ...., ____________________ . 
Radyo Kraliçesi 

Amerikada, resmini gördüğünüz bu 

genç kız, 2000 kız arasında (radyo kra· 

!içesi) seçilmiştir. Yeni kraliçe, elek -

trik şe18lelerile yapılan Dir dekor için

de, halka görünecektir. 

Arasında dayak faslı 

Meşhur Amerıkalı romancı Ern st 
Hemingway, geçenlerde tanınmış mi -
nekkitlerinden Eastman'ın bulundu. u 
müesseseye giderek, münekkidi kolu ı-

dan yakalamış ve gömleğini çıkarıı: 
- Bak bakayım! Göğsümdeki kıU ar 

sahte mi değil mi? diye gürlemiş. 

Eastman, romancının göğsünü dik
katle muayeneden geçirdikten sı nra: 

- Hayır, demiş, senin göğsün e ne 
sahte, ne sahici tek bir kıl yok!. 

Akabinde iki münevver birbirlerine 

girişerek dövüşmüşler, yumruklar sa -

vurmuşlar, birbirlerinin yüzünü, gö -
zünü yırtmışlar. 

Kavganın sebebini soranlara, mü -
nekkit: 

- Galiba, onun hakkında yazmış ol
duğum bir yazıda cycni roman Janrı -

nin rnümessilidir!• dediğim için kö • 
pürmüş olacak!. demiştir. 

16,5 senede 78 ton süt 

.J veren inek 
İngilterede Darslet şehrinde bir çift 

çiye ait olan bir inek, 16 buçuk sene· 

lik hayatında 78 ton süt vererek bütün 

ineklerin rekorunu kırm\şttr. 

,, 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Anadolumuzun büyücek bir kasabasında oturan bir ar -

kadaşımız anlattı: 

Evimde yaz münasebetile çoğalan sivrisinekleri imha için 
bir gaz pompası almak zarureti hasıl olmuştu. 

Bir çok cinsieri arasında 50 kuruş değerinde birisini ter
cih ettim. Bunun sebebi üzerinde sabit mürekkeple: 

cAltı ay zarfında bozulduğu takdirde imalathanemizde 
bedava tamir edmr, cümlesinin yazılmış olması idi. 
Pompayı bamılen evime geldim. Kullanmıya başladım, 1 

fakat kısa bir müddet sonra bozuldu. O zaman üıerind~ ya
zılı cümlenin bana verdiğini sandığım hakla satın alö.ığım 

mağazama gittim: 

- TaMakaledeki fabrikaya yollamak llzım, dediler. 
Doğru. Pompayı sarıp sarmalıyarak postahaneye götür

düm, tarttılar: 

- 55 kuruş posta parası lazım dediler. 
Ben de 50 kuruşa aldığım pompayı 55 kurup, (hayır gi

dip gelme 110 kuruşa) tamir ettirmeyi dojru bulmıyarak 
bir yenisini almayı daha muvafık gördüm. Artık bu hika
yeyi dinledıkten sonra bazı qya için verHen cgaranfü lerin 
faydalı olabileceğine: 

1 STER lN AN lS TER 1 NAN M Al 

L----------------------------------------...... ----------------....1 

r
Sözün Kısası 

Serbest Delilerden: 
Kuruntucu 

E. Talu 
- Merhaba, yahu! Nasılsın:' İyi-

sin? 
- [Yüzünü buruşturarak] Değilim! 
- Nen var? 
- [Omuzlarını oynatarak] Bilme 

İyi değilim, işte. 
- Halinden belli değil, amma .. 
- Bence belli. Sen, teselli için ÖJ 

diyorsun. 
- Ne ise. Geçmiş olsun!. 

* Odasına girersiniz: Yazı masasının Ü 
tü bir eczayi tıbbiye simsarının nümu 
mesherini andırır. Türlü türlü şişele 
kutular, kavanozlar, şırınga ampulle 
sıram sıram dizilidir. Gözlerinize bir s 
rü, işitilmedik müstahzar adları ilişi 
Palavrn, Mantarol, Hipodalaveron, Kıt 
rat dö Sud, ve saire .. 

Selfım, sabah etmeğe vakit yok. 
- Aman, birader, gene lıarabım! Ka 

gecedir, üstünüze afiyet, hafakanlar b 
ğuyor. Bugün gene doktor Haşim Bo 
tar adıQda bir zata gittim. Avrupad 
yeni gelmiş. Profesör Yavôl'un asista 
imiş. Şu gördüğün haplarla, şu şişede 
mayii verdi.. Bakalım, bundan da fayd 
görmezsem, A vrupaya gideceğim. Zir 
anladım ki bu memlekette, maalesef h 
kim yok! 

- Neyin var? Teşhis koymadılar mı 

- Ne bileyim? Her biri bir türHi sö 
lüyor. Kimi, nefes borusunun kutru g 
nişlediğini söylüyor; kimi de, ayak sinı 
lerinin gev§ediği fikrinde. 

- Peki! Ne duyuyorsun? 
- Onu kendim de iyice tayin edemi 

yorum. Gah, muttasıl gözüm seğiriyor 
Gah, İstanbul .kaldırımlarından yaY 
geçerken sendeliyorum .. 

- Acaib! Sen o halde, ciddi hastasın 
- Elbet, ya! Bak, sen akıllı adaınsı 

ne çabuk farkettin! 

* - Aman, yıkamadan yeme!. 
- Anlamadım!? Kaşar peynirı de yı• 

kanır mı imiş? 
• - Y,Jkanır, azızim .. Her §ey yıkanır. 
Tifo çıkalı, ben kompostoyu bile yıka• 
yıp, öyle yiyorum. 
-!!! 
- Evet. Ne şaştın? Kompostonun tB• 

nelerini bir bardak temiz suya dald:rıP 
daldırıp, sonra yutuyorum. 

- Allah sana akıllar versin! 
- Asıl size versin ki, ınikrob korkll" 

sunun sıhhatle yaşamak için başlıca şart 
olduğu kafanıza dank desin. 

* İşte bu da bir çeşid zararsız delidir• 
Vannı yoğunu hekimlere, eczacılara da· 
ğıtır. Eh, varsın dağıtsın. O da oımnsaı 
ötekiler nasıl geçinecekler? 

Ben, gazetelerde sayfa doluları mil~ 
tahzarat ilanları görür ve kendi kendiJJl~ı 

- Bunları da kim alır, acaba? dıye s<>" 
rardım. 

Hemen cenabı Rez:r.:akı alem kUrunt1J" 
culara zeval vermesin! 

Dün rütubet derecesi yaı-ldi 
Kandilli rasat istasyonunun verdi~ 

malumata g&e dün hava sıcaklığını ııı .. 
hafaza etmiştir. ·r--~..-r::z:'771 
Hararet derecesi 
en fazla olarak 
28,5, en az sıcaklık 

ta 18,5 kaydedil

miştir. 

Rüzgar vasati o

larak saniyede 9 
metre sür'atle şi- . iSt.H<'" 
mali şarki istikametinden şunald recesi 
metine doğru esmiştir. Rütubet e 
% 75 olarak kaydedilmiştir. ..,.. ____ ..;.., ______ ~12.16 

Gi... : 5.19 ôtle ıe.58 
lki.m : 16,oı - Alı:pm ,.~ 
Yata : 20.55 - ~ : ~ 
Rami •• U5' - AraW .... 

Hızır 112 



SON POSTA Sayfa 3 

Santander şehri -S' 

enıden kuvvet alan Japonlar eline geçiyor • ~-a~~::::ninin nutku 
Şang. hayda taarruza geçtı•Jer le~~~ndr;a~~a~~~~u~i~phes~:~~~

0

~~:;~~: 
artmaktadır. Mütemadiyen ilerlemekte 
olan Franko kıt'aları şehrin on mil ya-

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

A vrupayı için için düşündüren 

mühim hadiselerden biri de İtal
yan başvekilinin Sicilya manevraları 

münasebetile Palermoda söylemiş oldu· 
ğu nutuktur. Doğruyu itiraf etmek la • 
zım gelirse bu nutkun bizlere yeni hiç 
bir hakikat öğretmemiş olduğu meydan
dadır. Yalnız, bu münasebetle bir defa 
daha anlamış oluyoruz ki Berlin • Roma 
mihveri eskiden olduğu gibi aynı has -
sas faaliyet içindedir ve İtaly'l, Akd~ -
nizin kapılarında bolşevizmiıı yerleş -
memesi için elinden gelen her çareye baş 
vuracaktır. Bunu yaparken, Itıılyanın 

Almanya ile tam bir ahenk içinde bulun
duğunu da hatırdan uzak bulundurma
mak lazımdır. İtalya ile Almanyanın 
müdafaa ettikleri bu teze mukabil Akde
niz kıyılarında doğrudan doğruya alakası 
bulunan İngiltere gibi, Fransa gibi dev -
letlerin de ileri sürdükleri bir takım 
mülahazalar vardır. Bu devletlerin ka -
naatlerine göre İtalya ile Almanya nasıl 
İspanya topraklarında bolşevizmin yer
leşmemesini hayati bir gaye edinmişler
se, ismi geçen diğer iki devlet te, gene bu 
topraklarda İspanyoldan gayri bir unsu
run yerleşmemesini ayni suretle emel it
tihaz etmiş görünmektedirler. 

hücumuna muannidane Çinliler Japonların 
mukavemet ediyorlar, 

.bir Japon torpidosunu 
Çin tayyarelerinin 
batırdığı söyleniyor 

kınına varmışlardır. 

Tedricen tahliye edilmekte olan şeh

rin birkaç güne kadar nasyonalistlerin 
eline geçeceği tahmin edilmektedir. 

Franko nezdinde bulunan ve bazı se
beblerden dolayı istifa etmi~ olan Al
man elçisi general Faupelin yerine Fon 

.t ondra 24 (Hususi) - Dün Şanghay 1 rib kuvvetler tarafından tamamen tah- ı an arasında Japon kuvvetleri tarafından Ebcrt, tayin edilmiştir. 
~atında karaya çıkan 50 bin kişiden liyesini t azammun etmektedir. tamamile ihata edilmiş oldukları bn.H- Cenevre (Hususi) - İspanya har~ci-
lıa ret Japon takviye kuvvetleri, Japon J apon hükumeti bu teklife henüz hiç rilmektedir.. ye nazırı Giralin dün Milletler Cemiyeti 

1 
rp gemilerile tayyarelerin himayesi bir cevab vermemiştir. Italyan askerleri umumi katibine vuku bulan tebligatı ~-

:.tında Çin mevzilerine karşı şiddetli Çinlilere göre vaziyet Adisababa 24 A.A.) _ Savoie hum- zerine Cenevre müessesesi tspanyol m1..-
~ taarruza geçmişlerdir. Nankin 24 (A.A.) _ Central News ç:n baracılarırun birinci tabur_ u_, bu sabah selesile meşgul olmağa başlamıştır. 
"-anı h b 1 h ş M h k t t B d İspanya hükumeti, bildirdiği vaziyet;n gh ı mu are e ere sa ne olan an- ajansının bildirdiğine göre Vosungda b.ı assavaya are et e mış ır. ura an 

\r ayın şimal mıntakasında ~arpışan Çin sabah rıhtımlardaki Çin bataryaları ile Şanghaya gidecektir. tetkiki için konseyin fevkalade olarak 
I:! Jap k t' 1 d 100 b' k" · R J toplanmasına ihtiyaç olup olmadığı hak-

tah"'ı'non .1 a arın _mevcu u . ın ışı takviye kıt'aları ihraç etmek istiyen sa- . usya • apo~ya .. 
d .. ,, edılmektedır. Bunlar bır yarını hildeki Japon harp gemileri arasında Tokıo, 24 (A.A.) _Dun akşam uze- kında bir karar vermek işini konseyin 
~ıre vaziyetinde birbirlerine karşı cep- şiddetli bir topçu düellosu olmuştur. Mn- ri gelen yeni Sovyet sefiri Slavutzkı reisine bırakmı_ştır. 

alrn 1 d J S t ı · · h ll d'l Konseyin adi içtima devresinin t.-ty·n 
Ja 

0 
ış ar _ır. . . . harebe devam etmekte ise de Japonların a~n - ov~e mes:,esının a c ı c • 

~I ~ n amıral gemısı İzumo, Çın mev- ihraç teşebbüsleri şimdiye kadar ~ki:n c~gınden emın oldugunu matbuata be. olması sebebiyle Cenevre mehafili Ak-
t ellinin \bombardımanında büyük rol kalmıştır. yan etmiştir. Sefir Mareşal Blücher'in denizde yeni hadiseler zuhur etmediği 
hıarnı t ç· l'l ·d k h · • M r t' ·ct · · s takdirde konseyin müstacelen davet e-• ş ır. ın ı er muannı anc mu a- Şimali Çinde Çin kıt'alan Tıençinin arıcı ongo ıs ana gı ecegı ve ov -
ernet etmektedirler. 20 kilometre cenubu garbisinde bulunan yetlerin Çı_'nlilere ya.rdım . euece.kl.eri d.ilmesine mahal kalmıyacağı mütaiea-

İleri, geri 

1tı Şitnaü Ç-indeki Japon ordusu ilerle
oıektedir. Kalgan'ın işgal edildiği teyıd 

llnnıaktadır. 
l{ biğer taraftan Çin kıt'aları da Pekin -
ıe:~kau yolu üstünde faaliyete geçmış
~ r. Buradaki Japon kuvvetleri geri-.;k mecburiyetinde kalmışlardır. 
ltıe . ndra 24 (Hususi) - Nankin hüku
lçi tı, Şanghaydaki .. harbi durdurmak 
~,~1. evvelce İngiltere tarafından yapı1an 
~ ıfle · <lir· rı, Japonlann da muvafakati tak-

lın~~de kabul edeceğini İngiliz elçisine 

h b ı sındadırlar. 
Yangliuşunga doğru ilerlemektedir:er. hakkınd~kı a er erı. tekzıp etmıştır. 
Her iki tarafın da ağır zayiat verdiği Bır Japon torpıdosu batmaş . B ilbao, 24 (A.A.) - Bask hükumet re 
söylenmekted ir. Şanghay 24 ( A.A.) - Reuter aJansı isin in m aiyetindeki zevat arasında bu -

bildiriyor: ~unan .. ~ndüstri _n_azırı Manüel Kastro 
Çin tayyarelerinin f:ıaliyeti Bir ecnebi dün .Ta pon kıtaatı ihraç ıle MuI.azım Cecilia Serrano ve J ose 

Şanghay 24 - Çin tayyareieri bu gece edilirken Çinliler · tarafınctan yap!lan Angle Irazabal. divanı harp kararile 
Vusung açıklarında demirliyen J apon hava hücumu esnasında bir J apon tor- idama mahkıim edilmişlerdir. 
harb gemilerini bombardıman etmişler- pido muhribinin batt:ğını ve bir harp 
dir. gemisinin de yandlğım görer ek hikay'l 

Japonlann ileri hareketi etmi.ştir. 
Bu resim nedir? - ....... ·' . 

Tokyo 24 - Nankeou'den gelen haber- İran tebaasmın himayesi 
lere göre J apon kıtaatı, bu sabah saat 6 Tahran 24 (A.A.) - Pars ajansı bil· 
da Chouyoun'u yani Nankeou'nun geçid diriyor: 
noktasını işgal etmişlerdir. Holanda h ükumeti, Çindek.i İran 

... 
Nankeou'dan alınmış olan bir telsizde menfaatlerinin himayesini kabul et • 

.. 
...... 

Bu esasları tebarüz ettirdikten sonra 
M. Musolininin nutkundan istihraç ede
bileceğimiz tek yenilik şu oluyor: 

Sulhu kökleştirmek için Avrupa dev
letlerile teşriki mesai. 

t ıtnıiştir. 
~erenin teklifi Şanghayııı, muha- Çin kıtaatının Kalganilc Chouyou-Ko.ı· miştir. .. - ..... 

Eğer bu, Berlin - Rom3 mihverinin 
temayülatına diğerlerinin boyun eğme
leri şartına muallak bir arzu değilse Av
rupayı Y"" · bir huzur devresine ayak 
basma ad · · · S<tyabiliriz. Ve illa, bu 
nutuk ta diğer bir çokları gibi sadece 
bu boş kubbede bir s~da olarak 
kalmıya mahkumdur. Halbuki matlup o
lan bugünkü devranın değişmesidir. Lüzumundan fazla kulak asılmaması lazım gelen bir masal 

Marmaradaki esrarengiz 
denizaltı gemisi! 

,.. (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
·•es•· 
bi b~ romanındaki meşhur Nantilus gi-
blr ır mahiyet aldı. Hamidiyenin böyle 
t iht gerni gördüğü haberini verdiği ta-

enbe · \>e 'Y rı, cgayct mevsuk haber alan (!), 
ltıe.rn~ut ckayet mevsuk haber veren ( ! ) " 
lliz 

1 
alar, şimdiye kadar bir hayE dJ-

a tı ge .. 8i d rnısı yakaladılar. Bunların hep-
e e tnasaldır. 

lı.aıt~fllinin mahiyeti, tabiiyeti ve saire 
\>e d ın~a da ortada türlü türlü masallar 
~llnı edıkodular dönüyor. Bunlara da lü
l'olttlJ.ndan fazla kulak asmaya lüzum 
~l ~r .. Mütehassıslara göre, bir İspan
oısa ~.nızaıtı gemisi Marrnaraya girrnış 
'1a1t • ıle burada uzun boylu kalamaz. 
ll~~~ cihan harbi esnasında düşman de-
1.ırs ıları Marrnarada bir hayli ôolaştı
~raa da o zaman memleket.in içinde 011· 

elin Yardım eden kuvvetler vardı. Bu
lllıaı~Unlar bulunmadığına göre bu de· 
(ıl> ~ gernisi ya tekrar boğazlardan çı
~i38~1trneğe, yahut ta nihayet kendısini 
~i trneğc mecburdur. 

.._ ter b' .. v .. ıU~h ırcr rnutalealarını sordu~umuz 

ho'Yle assıslara göre, eğer Marmarada 
ta'Ydı e~.rarengiz denizaltı gemisi bulun
~titı h~kU.metimizin aldığı tedbirler ü
bit .,:;.§ıtndiye kadar bunun vücudu tes
b· ""\lılnı. lt d ış olurdu. Marmara sularıncia 
tqlt.ıı-y enizaltı, kendisini uzun müddPt 
fil da~·tnaz. Bunun için mütehassıslar 
llıisi hıkada Marmarada bir denizaltı ge
~ıı ge u_lunabileceğine hiç manmıyorlar. 
blltıa ~1• Ya bu denize hiç girmemiştir ve 
~ti aır haberler nihayet bir yanlışlık 
": ~a~larak telakki edilmek icab eder 
'lti;t ta girmişse bile, görüldüğü:ıü 
Şu h 1 ıarnan çıkıp gitmiştir. 

~tl'tun:lde, bizim bu dedikodularlJ. Jü
t~~ t kan fazla zihnimizi yormaya se
~bır~r~ur. Hükumetimiz lazım gelen 
~ır. ı elbet almıştır. Üst taralı boş 

b 1>!~.aada hadiselerinin akisler 
ttı1has~" 24 (A.A.) - İspanya meselesi ve 
lıı (!'<!l~i Bozc~~da .. civarındaki taarruzlar 
~\tea·' bugunku gazeteleri işgal clt ır. 
~ho d 

c Paris, diyor ki 

Bozcaada civarında yapıl:m taarruzlar, 
umumiyetle general Frankonun tahtel
bahirlerine attfedilmektedir. Bu isnad, 
teemmüle değer. Almanya ile İtalya 
Londra komitesine Valensia ile Bourgos 
tahtclbahirlerinin ayni zamanda tesli
mini teklif ettikleri zaman, hükumetçilc
rin bir tahtelbahir filosuna sahih olduk
ları, general Frankonun elind'? ise servis 
halinde ancak iki denizaltı gemisi bu
lunduğu anlaşılmıştı. General Franco
nun o tarihtenberi Akdenizde bu kad:ır 
mükemmel bir zabıta servisi temin et
mesine medar olacak yeni tahtelbahirler 
satın almış olduğunu kabul etmek mi la
zımdır? Diğer herhangi bir faraziye. ne
ticeleri çok ağır bir takım tahminler~ 

yol açar, çünkü bu takdirde üçüncü bir 
devletin faal surette müdahalesi ihtıma

lini derpiş etmek zarureti hasıl olur. 
Meçhul bir tahtelbahir daha 

\Talansiya 24 (A.A.) - Castellon -
dan bildirildiğine göre sivil vali, milli
yeti meçhul bir denizaltı gemısınm 

Buriana limanında demirli bulunan iid 
ticaret gemisine bir kaç obüs atmış ol
<luğunu beyan etmiştir. 

Obüsler hedefıerine ic:abet etme -
miştir. Hiç bir hasa!· yoktur. Denizaltı 
gemisi, obüsleri attıktan sonra kayboi
muştur. 

Büyük yolcu ve 
bombardıman 

tayyarelerimizg~ldi 
Devlet Hava yollarının 10 yolcu ıstiap 

edcıcek olan büyük yolcu !ayyarelerin -
den birisi dün Yeşilköyc getirilmiştir. 

Dört motörlii olan bu tayyarede bır pilot 
bir makinist, bir telsiz memuru çalışmak
ta ve hamulesi ile beraber tayyarı?nin 

sıkleti beş buçuk ton gelmektedir. Saat
te 235 kilometre sür'ati vardır ve beş ~a
at havada kalabilmektedir. 

Milli Müdafaa Vekaletinin sipariş et
tiği bir bombardıman tayyaresi ae Yeşil
köye getirilmiştir. Başvekil refakatinde 
Milli Müdafaa ve Hariciye Vekilleri ol
dueu halde dün akşam Yeşilköye giderek 

Polis 111;erkezlne giren 
Genç hız bağırdı: 
"Kurların ben i !,, 

(B~ tarafı 1 inci sahifede) 

Sevim ismindeki 19 yaşlarında olan 
bu genç kız, evvelki gün Galata polis 
merkezine müracaat ederek kendisine 
yardım istemiş ve demiştir ki: 

- Ben, Galatada artistler kahvesin
de otururum. İsmım Sevimdir. Düğün
lerde raksederek, halkı eğlendirerek 
hayatımı kazanırım. Ne yapayım, beni 
koruyacak kimsem yok ki .. bu suretle, 
ekmek paramı çıkarabiliyorum. Fakat, 
size müracaatımın sebeb' bunlar de -
ğil.. Bu şekilde hay_at:nı kazanan yüz
lerce genç kız var. lşin, asıl feci tarafı 
şu ki, ben eroin müptelasıyım.. Beni 
bu öldürücü zehirc Aliye ve Dürdane 
isimlerinde iki arkadaşım alıştırd!. Dür 
dane bu yüzden genç yaşında Öldü. Ben 
de mezara doğru yürüyorum. Fakat 
ölmek, daha bu yaşta toprağa ginnek 
istemiyorum. Bu zehire de alıştım bir 
kere. . bir türlü bırakamıyorum bu ze
hiri.. Hergün iki lira kıymetinde, yani 
1 gram eroin alıyorum. 

Bu bitiriyor ben~ .. Para bulamaz -
sam elbisemi, çamaşırlarımı satıyo • 
mm. Gene de, onu tedarik ediyorum. 
Ne olur, tedavi ettirin beni.. Belki si -
zin sayenizde bu dertte:1 kurtulururr. . 
Size de minnettar kahrım. 

Zabıta Sevimin bu samimi müraca
atını büyük bir şefkatle ve alakayla 
karşılamış, kendisine lazım gelen ilk 
yardım yapılmış ve Zavallı Sevim, yu
karda da yazdığımız g!hı, dün adliye 
tababetine sevkedilmiştır. 

Baş vekilimizin 
biraderi vefat etti 

(Bastaratı 1 inci sayfada) 
Bay Hayrinin cenazesi bugün saat. 

beşte Heybeli halkının polis ve 
jandarma müfrezelerinin iştirak edeceği 
bir törenle defnedilecektir. Eaşvekfümi
zin ve ailesi erkanının bu büyük keder
lerine iştirak eder, teesstir ve taziyctlc-
rimizi arzederiz. 
h~iki'tayyareyi cİ~"tcikik ctmiş!~;dir. 
Yeni yolcu tayynrcsi İstnnbul-Ankarn -
Adana yolunda işliycceklir. Bu sistem 
tayyareden bütün dünyada ancak 55 tane 
vardır. Yeni bombardıman tayyaremlz 
bu sabah İstanbul afakında uçuş tecrübe
leri yapmıştır. 

-
---... __ 
-

.... 

... - ... 
' 

Selim Ragıp Emeç 

Londra ve Romanın 
Ayni giinde ve ayni 
Mealde birer haberi 
Londra 24 (A.A.) - Salahiyt:tta: mah· 

filler, başvekil Chamberlainin Romayı 

ziyaret edeceğinden haberdar olma:lık

larını bildirmektedirler. 

Roma 24 (A.A.) - İyi haber alan İtal
yan mehafilinde söylendiğine göre ya
kın bir zamaıada Kont Cianonun İngfüe-

reye ve yahut Chamberlainin Floransa
ya seyahatinin şimdilik mevzuu bahse
dilmesi mevsimsizdir. 

Bir tayyare düğtu 6 kişi öldü cSon Posta. nın foto muhabiri dür: 
şehirde aldığı bu resmi getirerek gazete
ye konmak üzere verdi. Biz sorup soruş
turmadan ne olduğunu anlıyamadık. Siz 
anlıyabilecek misiniz? Bilemezseniz 
ı.~ uncu sayfaya bakınız! 

Londra, (AA.) - Sandingo açıkla -
rında uçuşlar yapmakta olan bir Ame • 
rikan deniz tayyaresi denize düşercic 
parçalanmış ve sekiz kişiden ibaret 
olan mürettebattan altısı ölmüştür. 

- HADiSELER KARŞISINDA: 

Miskinler tekkesi 
Bu hikayeyi bana yıllarc:ı evvel 

ninem anlatmlştı: 
cBir tarihte miskinler tekkesin· 

de yangın çıkmış. Tekke tutuşmuş, 
yanmaya başlamış. Alevler odaları 
sarmış. Odalarm birinde de üç mis
kin yanyana )a~:yorlarmı~. Mis • 
kinlerden biri: 

- Bir tükürsem söner amma ü -
şeniyorum. demiş .. 

İkinci miskin başını kaldırmadan 
cevap vermiş: 

- Yangının sönmesi için bir hızlı 
nefes alsam kafidir. Amma canım 

nefes almak istemiyor. 

Üçüncü miskin gülmiiş: 
- Şimdiden ne diye çenenizı yo

rarsınız, demiş, hele yangın yatağı -
rnıza kadar gelsin, o zaman düsünü -
rüz.» 

* Yirminci asıı· dünyasının miskin
ler tekkesi ihtiyar A ''rupada günün 
birinde İspan~'a tutuştu, alevler her 
yanı sardı. Yangın< gören devletler, 
miskinler tekkesindeki üç miskin gi. 
bi davrandılar. Biri: 

- Tükürsem söner! 

Dedi, fakat tükürmiye üşendi. 
İkinci: 

- Hızlı bir nefes 'alsam hemen sö
necektir. 

Dedi, o da hızlı nefes almayı biı 
türlü beceremedi. 

Üçüncü: 
- Hele, dedi, bize zarart, dokun • 

sun o ?.aman çaresini düşünürüz. 
Büyüyen yangının alevlen gittik

çe dal budak salmay~ başl3dı. Dev • 
Jetler gene vazıyetlerin1 bozmadı • 
lar; tükürmediler, hızlı nefes a lma • 
dılar, bir çare dü~ünmediler. 

* Ninem yukarıda yazdığım hika -
yeyi anlatıp bitirdiğı zaman sor • 
muştum: 

- Büyük anne, o iiç miskin sonra 
ne oldular? 

Cevap vernıi~ti: 
- Yangında yannılar. 

Şimdi kendi k~ndimc• soruyorum: 
- ispanyanın buı?Üfı~iı vıo7iyetine 

seyirc! kalan Avrupanu1 lkıbetı de 
bu mu o laca.le ' 

A lla.b e~rıe81D' 
ı...e, fhda.I 



Prust limanın Y enikapıda Askeri !"f~y'e!lerin _ J • • . - gezıntılerı 
Yapı masını ıslıyor Şehrimizde misafi:- bulunan dost ve 

müttefik askeri hey'etler, dün rükCıp -
Iarına tahsis edilen Kalamı2 vapuru ile 
Büyükadaya gitmişlerdir. Fakat "Ben liman mütehassısı değilim. Liman 

mütehassısları benim bu fikrime itiraz 
ederlerse mütalealarına hürmet ederim ,, diyor 

Yüksek misafirlerimiz şerefine Yat 
J J<lübünde bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

Bundan sonra Adada bir gezinti yapıl
mış ve akşam tekrar şehre dönülmü§ -

~- tür. 

Yenıkapı sahili 

Şehircilik mütehassısı Prust cylfıl j P~ust ileri ~e~ir pl~ında m~sta~ : 

Bu akşam da, Heybeli Deniz oku -
itmda, misafir hey'etlcr şerefine bir zi
yafet verilecektir. 

30 Ağustos 
Zafer Bayramı 

30 Ağustos zafer bayramı münase
betile Dumlupınarda yapılacak mera • 
sime İstanbul Cumhuriyet Halk Parti
si ve Halkevleri namına Eminönü Hal
kevi Başkanı Agah Sırrı Levent, Şe -
hir Meclisi namına Şehir Meclisi aza -
sından Cemaleddtn Fazıl iştirak ede -
cektir. Merasimde bulunmak üzere ü. 
niversiteden de bır hey'et gidecek -
tir. 30 Ağustosta devair tatil edilecek, 
şehrimizde de parlak merasim yapıla
caktır. Ge~it resmi Beyazıtta başlıya -
cak, Taksımde bitecektir. Alakadar ma 
kamlar program hazırlamaktadırlar. 

başında memleketine gıdecek: martta bel lıman . ~eı:ını Y ~nı~~pıda .. gosterı~ 
tekrar Türkiyeye gelecektir. O müd - ,ken, kendisının §ehırcıl~k mut:~assı~ı 
det zarfında, hazırlanmış olan şehrin i- olduğunu, binaenaleyh .~ıı:?an mut:ha~~ 
leri projesi Şehir Meclisinden ge - sıslarının bu hususta yurutec:_eklerı mu 
çirilecek, Dahiliye Vekfıletinde tetkik talealardan mes'ul olamıyacagını, ve bu 
ve tasdik edilecektir. Bu projede Yeni mütehassıslar müstakbel limanı başka Mllle/errlk: 
kapıda inşası tasavvur edilen limamn tarafta yapılmasını arzu ederlerse fi - -
l:>ütün esaslan, İstanbulun tekmil yol - kirlerine hürmet edeceğıni ilave et - latanbulun yeni emniyet 
lan ve meydanları lesbit edilmiş bu - miştir. kadrosu geldi 
lunmakta ve gösterilmektedir. Liman işlerile alakadar zevat ve Emniyet Müdürlüğünün yeni kad -
--·········----· .................... - ......... __ .. mütehassıslar limanın Yenikapıda ya- rosu tebliğ edilmL~tır. 

Polisle: pılması için kırk milyon lira sarfedil - Emniyet Müdürünün maaşı sekiz 
Bir çocuk incir ağacından düştü mcsi icap edeceğini söylemektedirler .. binden dokuz bine, muavininin maaşı 

.. .. İ A h 11 . d A vrupanın tanınmış büyük limanları - beş binden yedi bine, şube müdürleri. 
Uskudarda nk•Jap ma a csm e . . · ı d 4500 d b b' - 5 1 d nın nehir ağızlannda bulunması bızım nın maaş arı a en eş ıne çı-Dere sokagında - numara ı ev e otu- . . k 1m t 

- 6 d.. limanın da şimdiki yerinde ıpka edil - ar~ ış ır. 
ran Rıza .o?ıu. ~aşın~a ~a~ 1 ~n mesi fikrini ileri sürdürmektedir. Şeb- ikinci şube müdürlüğüne tayin edi-
bahçedekı ıncır agacın .. çı ış, a ı- . . . . . . . A • len Çanakkale Emniyet direktörü Nev-
rılmış Osman düşerek başından yara. rın ılen proJesı Dahılıye Vekaletınden d d . 'f . b 

1 
k .. 

lanmı~ ve tedavi allına alınmıştır. geçirilirken bu mesele üzerinde bilhas- ~a a yenı va~ı ~sıne aş ama uzere 
· kal k · d ··ıdn sa durulacaktır. Istanbula gelmıştır. 

Hır kabzımal P ıe tesın en o . .. • . . . . Rize Emniyet Direktörlüğüne tayin 
Küçükpazarda Hayaliçeşmede otu - Prust Üskudar ıskclesı ıçın de bır edilen ikinci şube müdürü Necati de 

ran sebze halinde kabzımal 70 yaşla - proje yaptı bugünlerde yeni vazifesine başlamak 
rmda Karasu oğlu Alekonun üzerine Belediye, Üsküdar ve Kabataş va • üzere fstanbuldan hareket edecektir. 
dün, halde birdenbire bır fenalık gel- pur iskelelerinin Şirketi Hayriye tara-
miş ve düşerek sekte~ kalbten ö1~us- fından esaslı surette tamir edilmesini TUrk mürettiplerinin tenezzUhU 
tür. Bir adam jiletle bir kızın istemişti. Zira Üsküdar vapur iskelesi, 

Üsküdara nazaran çok sönük durmakyüzünü kesti 
Bec:iktaşta Köyiçinde İlhan soka _ ta, Kabataş iskelesi pek harap vaziyet-

'$ te bulunmakta idi. 
ğında Hamdi paşa konağında oturan 
yoğurtçu Rüstem, ayni evde k!racı ola- Şirketi Hayriye Üsküdar iskelesin -
rak oturan Bedriye isminde bir kıı.:, den daha kıymetsiz iskelelerde güzel 
kıskançlık yüzünden, jiletle yüzünden bina ve barakalar yaptırmış, burası en 
yaralamıştır. Bedriye tedavi altına a _ işlek iskele olduğu halde ihmal etmiş
lınmış, Rüstem yakalanmıştır. tir. Belediyeden Şirketi Hayriyeye ya. 

zıldığına göre iskelele.r tamir edilirken 
'fifo vak'alan üçe düıtü etrafı da tanzim edilecektır. Bilhassa 

Son 24 saatte şehirde ancak üç tifo Kabataş iskelesi, civarındaki mezbele-
vak'ası tesbit edilmiştir. likten kurtarılacak, burası temizletile -

Alakadarlar bir kaç gün sonra şehir- cektir. Şehircilik mütehassısı Prust, bu 
de tifo vak'asına tesadüf edilemiyece - . . . . 
w. • •• ] kt d. l hususta bır proje hazırlıyarak Şırketı 
gını soy eme e ır er. H · · t" B · ·· 

E ık . - b 1 d' d kt 1 ayrıyeye vermış ır. u proJeye gore vve ı gun e e ıye o or ar ve . .. . . 
zabıta mcmurlan şehirde bir kontrol Üskudar ıskelesı, beton olarak yapıla-
yapmışlar ve mevadı gıdaiye satan es- cak, iskeleye bitişik duran dükkanlar 
naftan henüz aşılanrnıynn 500 kişiyi yıktırılarak burası meydan şekline so-
yakalayarak aşıiatmışlardır. kulacaktır. •............................. , ........................ ....... ..... 

Festival hey'etlerinin çelenkleri 

Şehrımizde oulunan Balkan ve Türk festival hey'etleri dün saat 16 da me
rasimle Taksimde Cumhuriyet' abidesine çelenk koymuşlardır. 

Hey'etler milli kıyafetlerini giymiş bir vaziyette misafir bulundukları 
Konservatuvar binasından hareketle önlerinde şehir bandosu olduğu halde 
'ı cunvay caddesini takiben Taksime gelmişler ve her hey'et ayrı ayrı abide

':! birer çelenk koymuşlardır. 

Türk Mürettibler CemiJeU atustosun yir
mi aeldzincl cumartesi gUnu blr deniz tenez
zühü tertıb etmişlerdir. HıwlMı münhasıran 
mürettJblerin maliil, ihtiyar ve hastalarımrı 
tedavtsıne hasredllmek üzere yapılacak bu 
tenezzüh Şirketi HayrlyenL"l M numaralı va
purlle yapılacaktır. Gemi, tam saat dörtte 
Köprüden kalkacak, Adalara teveccüh t:de
cek, sonra Kavaklara kadar yollanarak ge
ce dönecektir. Bu gezmtlye iştirak edenler, 
matbuat emekdarlarının gönlünü §:ld edP.
cek, hem eğlenecek, hem de hayırlı bir lşt. 

iştirak etmiş olacaklardır. 

iş Bankasmm yıl dönUmU 
Türkiye İş Bankasından: Bankamızın 

kuruluşuna rastlayan 26/ Ağustos/1937 
Perşembe günü İstanbul, Beyoğlu, Ga
lata şubelerile Beyazıt, Kadıköy, Üsküdar 
ajanslarımızın kapalı bulundurulacağı 
sayın alakalılarımıza bildirilir. 

OSMANLI BANKASINDAN 
Osmanlı Bankasının Galata, Yenica • 

mi ve Beyoğlu devairi, Zafer bayramı 
münasebetile 30 ağustos 1937 (Pazartesi) 
kapalı bulunacaktır. 

BALK OPBBETI 
26 - Ağustos Per· 
şeınbe günü akşamı 

Betlkta, alle 
bahçesinde 

Zozo Dalmıtsın 

iştirak ile 

HAL i ME 
27 Ağustos Cuma günü akşamı 

Bebek Beledlr• B•hçealnde 
Zozo Dalmasın iştirakile 

ÇARDAŞ FORST IN 
3 P.. Son temsil 

ERTU~RUL SADi TEk 
Perşembe (Yeşilköy) 

Cuma (BUyUknda) 
Cumartesi (Beylerbeyi) 
Pazartesi (Bebek) 
tiyalrolannda temsil 
verir. 

---- ---- --

Dün b ir karı koca 
tevkif edildiler 

Bunların suçları kendilerine ait olmıyan bir tarlayı 
~endi malları imiş başkasına satmış olmalarıdır 

Sotiri, Jorj ve Oliınpiya isminde üç 
kişi, sahtekarlık suçundan ad!iyey2 sev
kedilmişler ve dün 7 inci sorg:ı hakim
liğine verilmişlerdir. 

Suçlular hakkındaki iddia şudur: Bi•: 
müddet evvel, kendilerine ait olmıyan 

pir tarlanın Olimpiya sahibi, kocası Jorj 
da onun şahsi vekili olmuş, Sotiri guya 
arada komisyoncu olarak, Beyoğlund.ı 

bir notere müracaat ederek bir senet 
tanzim etmişlerdir. Sonra da, Taksim ci
varındaki bu kendilerine ait olm1yan ar
sayı 7 bin liraya, ticaretle i5tigal ede:ı 

bir Ermeniye satmışlar ve parayı almı;
lardır. 

Halbuki arsayı satın alan, bir müddet 
sonra aldatıldığını anlıyarak, m?ddei
umumiliğe müracaat etmiştir. 

Dün Sotiri hasta olduğundan bir ra
por göndererek, sorgu hakimliğine gel
memiştir. Suçlulardan Olimpiya ile Jorj 
ise, göz yaşlan dökmekte ve kendilerin!n 
gafil avlandıklarını söyliyerek, asıl suç-

-----·------~------------------Bir çiftlik 
Köy oluyor 

Silivrideki Çetlik çiftliğinin köy ha
line getirilmesi ve buraya muhacir is
kan edilmesi kararlaştırılmıştır. 

!unun Sotiri olduğunu iddia etıneJde" 
dirler. 
Yapılan sorgu neticesinde, dün her ild 

suçlu da, 7 inci sorgu hakimliği trafııı• 
dan tevkif edilmişlerdir. 

ikinci noterlik hakkmda 
tetkikat tamamlandı 

İstanbul 2 inci noteri hakkında re~ 
kayıtlar üzerinde tahrifat yap:nak ve 
sahte senet tanıdın etmek suçundan, tıı" 
kibat yapılıyordu .. Adliye Vekfiletınd~ıl 
gelen bir emirle 2 inci noterlik lağvedıl· 
miş ve muamelatının İstanbul 6 nc1 11~ 
terliğine devredilmesi bildirilmişti. Bu >f 
için teşkil edilen naib olarak Sultana!.1· 
met 6 rinci sulh ceza hakimi Reşit 11~ 
müddeiumumi muavinlerinden Hikf1le 
Özdeş, İstanbul icra muhasebe şefi Visa· 
lettin, Vedat ve Fuat isminde iki note~ 
katibinden mürekkep ehlihibre heyeti 
tetkikatını ikmal ve neticeyi bir raporla 
müddeiumumiliğe bildirmiştir. 

2 inci noter Hasan Ark ve katibi J?ll• 
şen Eşrefin muhakemelerine yakında 
başlanacaktır. 

Müddeiumumiliğe davet 
i. C. Müddeiumurniliğinden: 1stanbulJ 

geldiği anlaşılan Geyve ceza hakimi F~· 
retin derhal memuriyetimize müracaatf· 

• 

Dubrovnik kruvazörü 
limanımıza geldi 

dün 

Dün limanımıza gelen dost Yug oslavyanın Dubrovnik kruvazörü 
d~ Dost ve müttefik Yugoslavyanın Müttefik devletin denizcileri . 

Dubrovnik kruvazörü dün akşam saat akşam şehre çıkarak gezinmişlerdı~·t· 
5 de limanımıza gelmiş ve top atmak G_~ce, Vali ve Belediyo:! Reisi Mu :Oı 
suretile şehri seJamlam,ştır. Selimiye tin Ustündağ, Dubrovnik kunıa~.~ 1" 
kışlası geminin selamına mukabele et- ve erkanı şerefine Perapalasta ;mu ~e, 
miştir. lef bir ziyafet vermiştir. Bu zıyafe "' 

Gemi kumandanı karaya çıktıktan şehrimizde misafir bulunan ?ost et• 
sonra mutad ziyaretlerde bulunmuş - müttefik askeri hey'etler de iştirak 
tur. mişlerdir. 

Karadeniz çocuklarının • • 
sergısı 

Se-rgklen bir kö§e .. ıel 
•• gLt ,. k'UJl ~ 

Eminönü Halkevi salonunda Sam - da getirilen sergide Atatur. lt roe'f'. 
sun lisesi ve orta mektebi talt:beleri ta- bir resimleri abide, heykeı, çıçe ~to )'g. 

lar, biyoloji resinı1eri, Re?.is ::ıeri Jıll : 
rafından yapılan eserlerden mürekkep zı uçlarile yazılmış yazı orn ıar bıl 
bir resim sergisi açılmıştır. Resim mu- rita, pl5.n, grafik ve manzara 
allimi Şahin Özgün'ün gayretile vücu- lunrnaktadır. 



.. Ai••• SOM POSTA 

Bir münafıklık: 

~,:::::::::~.::...~~~~~~------------------------................ -----------~ 

I' ~stamonuda imar taaliyeti hızlandı / Doktorsuz "' 

Türkiye Irak işlerine 
karıştırılmak isteniyor! 

D iyanbekirde bir lise ve bir otel, Siirtte belediye 
binası yapbnlıJor, Aksaray rıhtımları tamir edildi, 

her yerde imar faaliyeti var 

Kaseamon16dcı iA§Cl edilmekte olma. 1'ast4*? biM8ı 
İnebol uh birimiz bildiriyor: coğrafi mevkii dolayısile böyle bir ote:e 

u m a örülm kt "d" Bir dere içerisine sıkışmış ve uzun yıl- ötedenberi ihtiyaç g e e. 1 l. .• 

lar ihmal edilmiş olan Kastıımonuda şlın- . Yeni gclen ve gelmekte bulunan g~ç~ 
d. ·· · · f li t• d r· menler ı"çı·n 150 bin lira harcanarak ıkı ı goze çarpar bır ımar aa ye ı var ı · _ 
Yüzlerce amele mütemadiyen çalışmak- koy yapılacaktır. 
tadır. Şehrin en güzel mevkii olan hük\1- Sürdde bir belediye ~. yap!ırılıyor 
met caddesi civarında, lise binası önün- Sürt (Hususi) - Şehrın ıı:narı faal. • 
deki maili inhidam ve köhne binalar. İs- yetine gün geçtikçe hız verııı:nektc, bu 
tiınıak edilerek yıkılmakta ve derhal iş.~e~e vali vekili ~e~ Samı. Aydınm 
Yerleri tesviye olunarak yeniden bina - buyuk yardımları gorülmektedir. Bele -
lar y 1 kt d diye binasının temelleri atılmıştır. Ya-

apı ma a ır. . :i b 1 d" 
Bundan bir ay evvel inşasına başlanan kı~da şeh~n en gü~el yerı~ c e ~ ıye 

llalkevi binası ikmal edilmek üzeredır. bınası yukselecektır. Şehnn 20 ~lo : 
Bu binanın ikmalinden sonra istimlik e- metre ötesindeki kaplıca pazar gunlerı 
dilen ve bedelleri ödenmiş olan bir çok rağbet görmektedir. . • . . 
e\7lcr ~e yıkılacak ve bunların yerine li- Aksaray rıhtıın_lan tamir ettirildi 
se Paviyonları inşa olunarak talebelerin Aksaray (Hususı) - ~n Post~ neş_ -
bugünkü sıkıntılı vaziyetlerl ortadan riyalı üzerine iyi bir eserın harabıye yuz 
kaldırılacaktır Bugün pek çirkin vazi • tuttuğunu gören vilayet derhal Aksaray 
}ette b 1 · h""k. t ·· ·· - kapa rıhtımlarının tamirini emrederek hemen u unan ve u umc onunu -
tan ko""h b" lar dır ortadan kaldın] _ faaliyete geçilmiş ve rıhtımın harap o -

ne ınn bet d '·kü· l k t . 
llıak suretile geniş bir meydanlık vücu- l~n ~ıs_ımları on o ere amır e-
da gl'tirilerek park haline ifrağ edile - dılmıştır. 
cektir. Niğde valiliğine başladığı gündcnberi 

Tekkealtı meydanına akmakt9. olan su her gün yeni birl e~h~ t~melin~ f atan 
da k 1 kr ve mevcut eser erı usnu mu a azaya 

ış aya akıtılmıştır. Olukbaşı mev ın- ğr 1i F "k Ü tünün bu alakası 
de Ve stat yakininde inşa edilmekte o - u aşan va aı 8 

• . t 
lan me 1 k h . b" b"t" .1 Aksaraylıları çok sevindirm..ş ır. m e et astanesı ınasının ı ırı - . . 
ltlesine azami gayreUe çalışlımaktadır. Daday'dz s.u ve yol faaliyeti . . 

Vali Avni Doğanın Kastamoniye gel - Daday (Hususı) - Dadayda su ışlerı 
diği günden itibaren başlıyan bu faali - ve yol faaliyeti günden gün~ ilerlcmek
:Yet; dairesini mütemadiyen tcvsı ederek tedir. Kazanın su ihtiyacını çok yakın -
kaıaıara da sirayet etmiştir. Kastamo - da1: gören v.au Avni Doğan bel~~ı!.e büt
nuyu kazalara bağlıyan yollardaki köp- çesıne tahsısat koydurarak Konuk ko
l'üler beton olarak yaptırılmakta bir ta- yü suyunun yollarını düzelttinniştir. Da
l"aftan da yol inşa ve tamiratına hız ve- day ile Cide arasındaki yol da ikmal e -
l'ilınektedir. dilmektedir. Otomobil geçemiyecek de -
~astamonunun etrafını çerçeveliyen recede bozuk olan ~enfezler yaptırıl -

ağaçsız kuru tepeler bugün yemyeşil bir mıştır. Halk bu faalıyetten memnun -
hale getirilmiş ve bu kuru topraklara çam dur. 
\'e diğer eşcar dikilerek birer park haline İnegöl'ün su ve imar projeleri 
getirilmiştir. İnegöl - Kasaba içme sularının islfıhı 
lte Bütün bu umran faaliyeti devam eder- projesile imar pllinı raporunun tasdikini 

n spora da çok yüksek bir ehemmiyet takip etmek üzere belediye reisi Nuri 
~ilıniş kaza ve nahiyelere varınciya ka- Doğrul Ankaraya gitmişti. Nuri Doğru

teşekkül eden spor ve idman cemi - lun su projesini tasdik ettirdiği haber a
~etleri ve klüpleri gençleri bir araya lınmıştır. İmar plfuu raporu da tasdik -
0Plaınış ve bu husustaki mesai de kıy - ten gelir gelmez her iki projenin der -
ltıetıi neticeler vermiştir. hal tatbikine geçilecektir. 

lier sahada büyük bir varlık gösteren 
\'al" 1Ye halkın her sınıfı minnettardır. 

S. Altıok 
Diyanbeki.rde yeni inşaat 

i ~iynnbekir (Hususi) - Erkek lisesi 
.;:: . Y enişehirde 30 bin lira sarfı ile bir 

\>ıyon yapılması için Maarif Vekfile -
!:den tahsisat gelmiştir. Yakında inşaa

başlanacaktır. 
~ 70 bin lira sar!edilerek sur haricinde 
...., hususi bir otel yaptırılacaktır. Şehrin 

Afyon lıurtuluş 
Bayramı hazırlığı 
Afyon (Hususi) - Afyonlular kurtu

luşlarının 15 inci yıldönümünü tes'it için 
büyük hazırlıklar yapmaktadırlar. :6 
ağustos günü Halke\'inin gayyu~ başkanı 
Galip Demirerin riyasetinde Afyonlular, 
Atatürkün büyük taarruz emrini. verdı
ği Kocatepeyi ziyarete gidecekler, ertesi 

hastane 
Üç yaralı lnegöl hasta
nesinde doktor olmadığı 
için Bursaya gönderildi 
İnegöl ma.habirinlbı yazıyor: 

İnegölde ihtiyacı kar§ılıyacak bir hasta
ne vardır. Faka~ bu hastanenin opera
törü yoktur. Daha ileri giderek söyllyelim 
hııstanenln doktoru da yoktur. Belediye 
doktoru vazifesine munzam olarak has. 
tane ile de meşgul olmaktadır. Halbuki 
belediye doktorunun vazifesi hasis.menin 
değil, şehrin sıhhl vaziyetini tanzlmdir. 

Hnstnnede operatör olmaması da ba
zan çok elim neUcele!' vermektedir. İşte 
bu elim neticelerden biri: 

Pazar günü sabahı polis karakolunda 
içinde Ud kadın ve bir erkek yarıılı bulu
nan bir yük kamyonunun durd~u görü
lüyor. HAdlse tahkik edlllyor ve öğreni
liyor k1 Bileclğln KavakJı köyünden AH 
oğlu Feyzullah köyden Hasan Emir kıZl 
14 yaşında Şaziyeyi k:ı.~ırmak istemiş. 
kız muvafakat etmeyince mavzerle kızı 
karnından yaralamış, kaçarken köyden 
Osman kızı 40 yaşında Ferldeye rastla
mış, onu da başından yaralamı§, wm:a. 
da gözüne lli§en Kanber oğlu Salimi ba
cağından vurmuş. Bilecik adllyesl tahki
kata el koymuş. HMlsenin feci tarafı 

bundan sonra başlamaktadır. 
Bu yaralılar köyHı tarafından tedarik 

edilen sedyelerle Naztfpaşa. jandarma ka
rakoluna götürillmti;ı, oradan tedarik e
dilen yük kamyon11 ııe kasabamıza gdn
derllıniş, kasabamız hastanesinde opera
tör olmadığı nnhşılınc'\ da nursa hns
tanesine sevkedllmlşlli. Şazlyenln yarası 
çok ağırdı. Ağabeyisi başı ucunda hem 
ağlıyor, hem de 79.I'alı kız kard~lnln ku
ruyan dudııklan arasına elinde sıktı~ı 
karpuz diliminden su damlatmıya çalışı
yordu. Diğer yaralılar da Şaziyeden da
ha iyi halde değil idiler. Nazif paşadan 
lnegöle, İnegölden de Bursaya yük kam
yonu ne sarsıla sarsıla seyahat sağlam 
insanların blle tahammül edebilecekleri 
bir mesele değlldlr. Eter kasabamız has
tanesinde bir operatör bıüunsaydı bu has. 
talar hem bu ıztırabı çekmJyecekler, hem 
de belki yaralarından -daha çabuk tıbbl 
müdahale yapılacağı için- llayatıanna 
bir tehlllı:e zilhur etmeden kurtanlablle
ceklerdl. Biz alA.kadarlardan bu hastane
ye her halde blr operatör taylninl rica 
ediyoruz. Aksi takdirde doktorsuz bir 
hastaneye hlç Hizum fok diyoruz. Çün
kü bu doktorsuz hastanenin bof bir ev
den farkı kalmıyor. 

1 Koçuk memleket haberleri 1 
Bir muhtarın bir kadını dövdiıiia iddi:ı 

~llror 

İnebolu (Hususi> - Carafa köylinden Ket 
Osman oğlu Şükrünün karısı 50 ynşları:ıda 
KA.nıileyl, köy mııhtan Çorbacıoğlu Sadı~ın 
dövdüğü ve sol kol•mu kırdı!~ı iddia edllmı~
tir. Bu hadiseye, 10 yaşından f:lzla olan muh
tarın Kamllenln 15 yaşındaki kızını istemesi 
ve kadının vermek istememesinin sebcb ol
duğu söylenmekt~dl-:. 

Muhtar hakkınd~ tahkikata başlanmıştır. 
Henüz iddianın d<*'U olup olınadı~ı tah:ık
kulı: etmeınlştlr. 

Bir aclamı'tl burnunu kestiler 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) !;kabine, bir taraftan orduyu siyasetten. 
met Süleyman beyin Türkiye dostlu- .uzaklaştırmıya, diğer taraftan geçen. 
ğunu bura muhiti o kadar gayri tabii teşrin darbesile memleket haricine k aç 
görüyordu ki hatta sabık hükılmete bir mış veya nefyedilmiş ol~_nların _tekra: 
nevi Türk hükfuneti gözile bakıyordu. memlekete avdetlerme musaade ıle Bag 
Bunun için doktor Aras ile Celal Ba- ,dadda hüküm sürmüş bulunan gergin-, 
yarın Irak topraklarına girdikleri daki- liği izaleye ve bütün kuvvetleri bir a
kadan itibaren bUtün Irak halkının bu raya toplamıya çalışmış olacaktır. Ye
zatlara göstermiş olduğu fevkalfıde ni kabinenin siması daha ziyade muha. 
dostluk tezahürleri, .yollarda kesile .fazakardır. Hikmet Süleyman hüku
yüzler ve hatta binden fazla kurban ~a- meti. daha ziyade _inkılfıbcı idi ve I~a~· 
berleri buraya geldiği zaman Vataruler ta bır takım yenı şeyler yapma~ ıstı
çok kızdılardı. Eğer bu hadiseleri gör- yo_rdu:, _Bun_~.la beraber .. Cemıl bey. 
meselcr bir aralık Hikmet Süleyman Mıdfaı nın bu tun Irakta hunnete maz
hükılın~tindn halkın hissiıyatına rağ- har olan şahsiyet~ onun memlekete hu. 
men bir Türkiye dostluğu yaptığını bi- ,zur ve sükiın getireceğine ve bir kanun 
le iddia edeceklerdi. Bunun için, Hik- ve meşruiyet devri kuracağına delil sa
met Süleyman beyin iki gün evvel tay- yılabilir. 
yare ile Bağdaddan Ankaraya mütevec- Yeni hüklımet işe başlar başlamaz, 
cihen hareket ettiği haberini veren ga- ordu muhiti kendis ine itimad beyan et
zeteler, czaten onun için gidecek başka miştir. Merhum Bekir Sıdkı v.e Cevad 
bir yer de yoktu!• demişlerdir. An~a- beylerin katline ~~d _ta?.kikat ve ta~ib~· 
radan aldığı hususi bir telgrafla Hik- tın devam edecegını soylıyen yem hu. 
met Süleyman beyin oraya dühulünü kfunet reisi, Suriye gazetelerinin vaki 
ve büyük bir halle kütlesi tarafından plan suallerine cevaben, Arab Birliği
karşılandığını, İsmet İnönü ile konuş. n~n kuvve~li _bir taraftan ol~uğunu .~c
tuğunu bildiren El Kabes gazetesi bu yıd eylemıştır. Fakat, Sunyeye gore 
hadisede siyasi bir mana arıyor ve fa- Arab Birliği demek, Arabların S'.lriye· 
kat bunun neden ibaret olduğunun he· ]ilerin siyasi arzularına göre hareket et. 
nüz anlaşılamadığını kaydetıneği unut- meleri demektir. Bu manada Arab Bir· 
'muyor. İşte, Vatani muhitinin memnu- liğine hiç bir Arab h~küm?tinin hiç b_it 
niyeti bunlardan ileri geliyor. zaman razı olın.ıyacagını aa ben temın 

Iraktaki vaziyet hakkında buraya ge- edebilirim. 
len malfımata göre Midfai kabinesi işe A.S. 
başlamıştır. Bu kabinenin dahili siya. * 
sette takib edeceği program geçen sene [SON POSTA: Suriye gazeteleri bize 
teşrin ayındaki hükumet darbesinin do- aid olarak hiç bir doğru ~~ber vermi· 
ğurmuş olduğu gergin vaziyeti yumu- yecekler, ga~iba! Hikmet Sule?:~an be: 
şatmaktan ibarettir. Yeni Irak kabine- yin tayyare ıle Ankaraya geldıgı habeıı 
sinde eski kabine azasından yalnız da- de kuyruklu bir yalandır. El Kabe.s ga· 
biliye veziri olan Mustafa bey El Öme- zetesinin Ankaradan alıp neşretmış olı 
ri bulunuyor. Diğerleri değişmiş ol- duğu hususi telgraf da baştan başa uy. 
makla beraber bunların da ekserisi es- durma bir şey olsa gerek. Ankaraya m 
ki kabine zamanında mühim mevkiler Hikmet Süleyman bey gelmiş, ne onu 
işgal etmiş olan zatlardır. Hariciye na· büyük bir cemaat karşılamL~, ne de o· 
zırlığına gelen zat, ckıktor Arası Irak rada Jsmet İnönü ile görüşmüştür. İs · 
hududunda karştlamış olan Tevfik bey met Inönü ne vakittenberi İstanbuldı; 
Suveydi'dir. Bu suretle teşe~~~! _e_d_e~- ~~!~~~~r~~ __ . 

-.ı~ ~~~wcwvm 

Güreşçilerimiz dün gece ı 
de iyi neticeler aldılar 

(Bel§ tarafı 1 ind sahifede) nan. Minder hakemi: Seyfi Cenap. 
böyle devamını temenni ederek kendile- Yaptığı iki maçı da çok kısa bir za· 
rindcn istifade ettiğimizi söyledi. manda kazanan Finlandiyalı gene ça -

Galiblerc kupalar verilmi§, güreşçiler buk netice almak için olacak çok seri 
hep birden güreşçilerimiz şerefine bağır- .hareket ediyor. Adnan ayni sür'atte 
mışlardır. mukabele ediyor. :Devre berabere bit -

87 kilo: Kadiye (İsveç), Mustafa. Min- ti. Adnan alta düştü. 
der hakemi: Sadullah. İki defa yerden kalkan Adnan has • 

Müsabaka büyük ~ir sükfuıet içinde mma hiç bir yerden oyun vennedi. Fın 
başladı. landiyalı sert çah.~ıyor. 

Devre berabere bitti. Kadiye altta. Adnan üstte. Finlandiyah da yerden 

Dabay (Hususi> - Kazaya bir saat mesa
fede Akpınar köyünden Osman oğlu Cemil 
değirmende ununıı öğütmek üzere bekler ''e 
uyurken aynı köyden Satı oğlu Hakkı ve hiz
metkarı llidayet tarafından bıırnu ve yüz'.i 
bıçakJa kesllmlştı:-. Hakkı ile lfidayet vak'a
dan sonra kaçmışlarsa da yakalanınışlardır. 
Yaralı Kastamonu hastane!.lne yatırılmış
tır. 

Mustafa hemen her güreşçiye tatbik et- kolaylıkla kalkıyor. Nordling yerde las 
tiği kündeyi almak için uğraşıy ... or. Ka- ti~ gibi açılıp kapanıyor. So~ dört da
diye mukabil oyunlarla buna mani olu· kıka ayakta şayanı hayret hır surette 
yordu. ,sür'atli güreş oldu. Neticede Adnan sa-

Mustafa daha canlı hareket ediyor, İs- yı hes~bile galip. 
veçli bati girişlerle Mustafaya oyun ve- Çoban Mehmet - Samsunlu Ahmet 
rerek birden kapmak istiyor. Mustafa (serbest güreş). Mınder h iJkemi Seyf.i 
bu oyunların hiç birine düşmedi. Oyttn Cenap. 
bitti. Mustafa hükmen galib ilan edildi.. Müsabaka ümidin fevkinde sert ve -----·--··---······---............... -....... ... 

günü şehrin kurtuluşunu tes'it edecekler-
dir. 30 ağustos günü ise Dumlupınara gi
dilerek şehitlik ziyaret edilecektir. Üç 
yıldır Kocatcpeye atlarla gidilirdi. Yol 
yapılmış olduğundan bu sene otomobil
lerle gidilecektir. Afyonun kurtuluj gü
nü olan 27 ağustosta sokaklar taklarla, 
ev, dükkan, mağaza ve müesseseler bı>y
rak \'e elek~rik ampUlleri ile donatıla .. 
caktır. 

87 kilo: Neo (Estonya}, Şevki. Hakem hırçın oldu. Mehmet daha hakun gü · 
Sadullah. reşmekle beraber Samsunlu kolay ko. 

Müsabaka tahmin edildiği gibi uzun lay bükülmedi. DeYrcyi Çoban Meh -
sürmedL ,met kazandı . 

Oyun kuvveti fazla olan Neo bir kol Son devre için çalışıyorlar. Birbi~ 
kafa kaparak Şevkiyi yere aldı. Jerine karşı çok sert davrandıklnnndan 

Neo yerde evvela tek kile, biraz sonra hakem her ikisine de birer ihtar verdL 
da Şevkiyi köprüye getirdL Samsunlu yerde. Çoban M~~lın~.et ne ş: 

Bir müddet köprüden kurtulmak !sti- kilde olursa olsun Ahmedı bukmek ı
yen Şevki bu müşkül vaziyetten kurtul- çin saldırabildiği her vaziyette hücum 
mak için çalıştı ise de muvaffak olamadı. ve oyunlar yaptı. 
Neo iki dakika on saniyede gallb geldi. Uzun müddet beraber idman yap -

61 kilo: Kerkenen (Finlandiya), Yaş:ır. ;makta olduklarından bırbirleri üzerin-
Minder hakemi: Sadullah. de fazla miiessir olamad1klan ~ belli idi. 

Müsabaka çabuk ve sür'atli başladı. Çoban Mehmet sayı hesabile mtitte. 
Yaşar ilk dakikalarda netice almak için fikan galip ilan edildi. . 
olacak çok gayret ediyor. Devre bu su- Ağır siklet: Nyman :Isveç) Nystörn 
retle bitti. Yaşar devreyi galib bitirdi. (Finlandiya). Minder hakemi Sadul -
Kerkenen altta. Yaşar çok hıziı çalışıyor. lah. 

Yaşar güzel bir künde yaptı. Fakat Müsabaka iki güreşçi arasında bil 
hasmı kurtuldu. müddet ayakta devam ederken Finlan-

Yaşar altta. Finlandiyalı çok uğraş- diyalı bir salto yaptı. 
tıysa da Yaşara bir oyun bile tatbik e- Fena halde yere düşen Finlandiyalı 
demedi. boynu üzerine düştüğünden İsveçli buk 

· - Kanm çamur banyosu 
::aca.ğım diye tutturdu, Ha

.ney! 

- Bir Avrupa mecmuasın
da güzellik kraliçelerinden 
birinin yaZISUll okumua. 

· - Çamur banyosu güzel
likte çok mühim rol oynar
mış. 

H B B d Ayağa kalktılar. Yaşar son dört da- men galip geldi. 
a~n ey - un an ko- kika ·için şayanı hayret bir sür'atle ça- Son müsabaka olarak İsveç!: KadiY.6 

l~y ?ır ş~y yok, yağmur mev- lıştı. Neticede Ya!ıar hükmen galip ilan ile Estonyalı Neo gürc~eceklcrdi. Kndı
sımı ~~lıyor, kenar .~tler- edildi. · ye mindere gelmediğinden Nco galip 
den bırme taşının azızım. 79 kilo: Nordling (Finlandiya) Ad .. ilan edildi ömer Besim 
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1 E D E B ö y AT 1 Tıbbi Bahisler ( Bahregn adalarında bi~ :iaıJ 
Tahir Nadinin hicviyeleri Saçlar vaktinden inci nedir' nerede 

Ahmet Haşim neden sık sık ev degiştirirdi?- Şair . evvel niçin ağarır, nasıl avlanır? 
degiştiren bir şiir ve kaside olan hicviye - Romancı çaresi var mıdır? 

Esat Mahmudun çocukluğu ile aktörliigü Saçların çabuk ağarması meselesi ha-
Yazan: H•lld Fahri Oz•n•OJ kikaten mühim ve şayanı dikkat bir me-

- 9 (*) seledir. Bir kere muhakkak ki yaş ilerle-

Ahmed Haşim, bir aralık, benim Şem-J 
sitap mahallesindeki pans!yonuma bitişik 
olan Bayan Peruzun evıne pansiyoner 
olmuştu. Fakat evvelce yazdtğım gibi, 
artık bütün tanıdıklarınca mutearife ha
lini alan geçimsizliği yüzünden bir ay 
geçmeden gene bir gürültü çıkarıp baş1ı:a 
bir mahallede başka bir eve çekilmiş git
mişti. Peruzun evine de, o tarihte Kacıt
köy Lisesi müdürü bulunan Bay Niya7.i 
Tevfik yerleşmişti. Bu suretle ben, mek
tepte bütün gün muallim odasında gür 
ıesile bütün arkadaşların sesini bastıran 
müdürümüzün mahallene de komşusu 

olmuştum. 

Her sabah o, benden evvel evinden çı
kardı ve her defa sokaktan Bayan Pe
ruza şöyle seslendiğini duyardım: 

- Peruz Hanım, hakkını helal et! 
Bir gün dayanamadım, kendisine sor

dum: 
- Kuzum Niyazi Bey, söyle Allah aş

kına.. Niçin her sabah Peruz Hanımla 
vedalaşmadan yola çıkmıyorsun? 

Bana şu cevabı verdi: 
- Azizim Halid Fahri, bilıyorsun! 

Bizim sokaklar tekin değildir. Mesela tE'
lefon santralının duvarın:ı demir ke
penkler dayalıdır. Geçen arabaların sar
sıntısından bir kaydılar mı doğru insa
nın kafasına inerler ve eceli de geldi ise 
insan ölebilir. Biraz aşağıdaki Makbuie 
yahut Fatma Hanımın penceresindeki 
fesleğen saksısı da, önünde hail olmadı
ğından aşağıya yuvarlandı mı gene :"n
sanın kafasını patlatabilir. Daha bunun 
gibi görünür görünmez birçok tehlikeler 
vardır. İşte onun için ben her sabah ba
na evin kapısını açıp dışanya salanla 
vedalaşırım!> 

Niyazi Tevfikin mektepte de uzun fık
raları, hikayeleri ve Avrupadaki ikametf 
zamanına aid hatıraları böyle uzun izah
larla bizi müstefid ederdi. Esasen o mek
tepte sekiz sene devam eden muallimli
ğim esnasında onun müdiriyet odasında 
oturduğu günleri pek nadir hatırlıyo

rum. Hemen bütün ders arası dakikala
rını ve öğle teneffüsü zamanlarınl tam 
bir samimiyetle bizim mualhmler oda
sında geçirirdi. O anlatır, bız sadece 
dinlerdik. Arasıra bahçeye indiği ve ba
zı talebelere haykırdığı da olurdu. Fa
kat her haykırış sonunda, kısa ve şiş

man vücudu içinde poflıyarak, kıpkırmı
n bir yüzle tekrar yukarıya, bizım od:ı
ya çıkar ve daha kapıdan gırer girmez: 

(•) Bu yazı muharririn (Kadıköyünde 
beş yıl süren bir edebiyat sezonu) seri
sinin 9 uncu yazısıdır. . .. . 

Cemal Nadire göre Bay Tahir Nadi 
- Vallahi, derdi, bu yalnncı hiddet 

bir gün beni boğacak! 
Sonra tekrar yeşil uzun masanın ba· 

şındaki mevkiine kurulur, tabakasından 
sigarasını çıkararak yakar ve dinlemesi
ne doyum olmaz bir talakatle bilhassa 
alimi olduğu Avrupa hü!rumdar aileleri· 
nin kadın, erkek yedi göbek ecdadını sa
yarak ve hangi prensesin hangi milletin 
hangi prensinin yahut dükünün kı:ıı ol
duğunu haber vererek malumatımızı ço
ğaltırdı. 

yişinin, saç beyazlaşmasında büyük bir 
rolü vardır. Az çok zaman farklarile ııaçı 
beyazlaşmıyan ihtiyar yoktur. 

Fakat vaktinden çok evvel saçları a
ğarmağa başlı yanlara ne demeli? 

Prf. Dr. Aşof'a göre bu beyazlaşmada, 
saçların diplerindeki beyaz küreyvatın 

fazla faaliyeti büyük bir amil olmakta -
dır. Fakat bundan gayri muhtelif sebep
ler de mevcut bulunmaktadır. 

Bir çok ailelerde en büyük çocuğun 

saçlarına bir tek ak düşmediği halde en 
küçüklerinin saçı bembeyazdır. Bir çok 
asabi ve ruhi hastalığa müptelA olanlar 
vardır ki, vakitsiz saçları beyazlarunış
tır. 

Asabi ve ruhl teheyyücatın, ruhi sa • 
demelerle büyük felaketlerin süra'tle saç 
beyazlanmasını intaç ettiği görülmüştür. 

Rus - Japon deniz harbinde bütün Ja
pon zırhlıları, Rus amiral gemisi olan 
(Rojestovenski) yi bir gece akşamdan 

sabaha kadar kesif bir top ateşine maruz 
bırakmışlar, karşılıklı çarpışmalar ol -
muş, yangınlar çıkmış, toplar ölüm saç
mış, dehşet son dereceyi bulmuştur. 

Sabah sükunet avdet ettiği zaman Rus 
gemisinde sağ kalan bahriyelilerin mü -
him bir kısmının saçlarının bembeyaz ol
duğu görülmüştür. 

Birçok mahkfunlar vardır ki, akşam 

üstü kendilerine ertesi sabah asılacak

ları haber verilmiş, za\fallı adamlar bir 
gece ıztırab içinde kıvrandıktan sonra Maliim ya, devir mütareke devri.. Ma

aşlar iki ayda, üç ayda bir çıkıyor. Ba
zan yarım, hazan yüzde on! Bir gün ge
ne maaş verileceği şayiası üstüne mekte
bin mutemedi Şahin Efendi Üsküdara 
gitmişti. Akşam oldu, ortalık karardı, · 
hala gelen giden yok! Muallim odası hın
cahınç dolu! Kimse parasıZ'iıktan kalkıp 
gidemiyor. Artık Niyazi Tevfikin hidde
tine payan yoktu! İkide bir pencereye 
koşup Fenerbahçe klübii önündeki cad· 
deye bakıyor, tekrar dönüyor, elleri ce
binde dolaşıyor, derken gene pencereye 
gidiyor, hasılı sinirinden yerinde dura
mıyordu. En sonunda mutadı olmıyan 

sükutunun acısını cinasiı bır nükte ile 
çıkarmak istedi ve pencereden sokağa 
sarkarak: 

- Haydi Şahinim, diye seslendı, ça
buk ol, yoksa adını kargaya çevirece~! 

Mütarekede Kadıköyüne :vapurlar 
seyrek işlemeğe başlamıştı. Çünkü kö
mür yoktu. Bu sebebden her iki vapur 
arasında çok zaman beklemek lazım ge
liyordu. Vapurların yolu da gittikçe a
zalmıştı. Niyazi Tevfik çok defa lstanbu
la gideceğini söyliyerek mektepten çı

kar, fakat denizi lodoslu görürse derhal 
(Devamı 8 inci ıayfada) 

ertesi sabah aaçlan bembeyaz bir hale 
gelmiştir. 

Buna mukabil sakin, nikbin, mütevek· 
kil insanlarda saç beyazlığı daima geç 
olur. Bunlarda hayat ihtirasları hemen 
yok gibidir. Muttarit bir sükunet için
dedirler. Fırtınalı hAdiselerle hemen hiç 
karşılaşmazlar. Bu gibi insaniarda yai
nız saç beyazlığı değil, yüz kırışıklığı da
hi görülmez. 

CONULISLERI 
il 

Beyin yorgunuğunun, feltıketıerin, 
mninet ~ meşakkatlerin saç ağarmasın
da daima büyük bir tesiri olmuştur. İh
tiyar babalardan meydana gelen çocuk-

" Biri zengin, diğeri Dünyanın en büyük serveti gönül fe - larda da vakitslı ihtiyarlama alametleri 
Fakir iki genç kız,, tahında, gönül rahatındadır. Servefüı daima görülür. Yaşını başını almış bir 

elde edemiyeceği yegane şey de bu- erkek genç bir kadınla evlenip te çocu-
Ankarada oturan Bay cE. B. A.> tah- dur. Hayatın sana yalnız muayyerı se- ğu olduğu zaman, bu çocukta birçok gay-

ıilini bitirmiş, askerliğini yapmış, ka- neler için bahşedeceği sevmek ve se- ri tabiiliklerle beraber saç ağarması da 
zanmak yoluna girmiş bir gençtir. Ar- \>'ilmek zevkinden kendini neden mah- baş gösterir. Diğer taraftan ayni hal a1-
tık evlenmeyi düşünebilir. Fakat ki • rum edeceksin. Mademki yaşıyacak ve kolik babaların, frengili ailelerin çocuk-
minle? Tesadüf karşısına iki genç kız yaşatacak paran var, bu yolu tercih et. larında da meydana çıkar. 
çıkarmış, biri zengin, diğeri fakir.. Fakat Bay E. B. A. ile bu fakir genç . Bazı hastalıklar da vardır kt, saçlann 

Bay cE. B. A.> her iki kızı da ya • kız arasında gönül masalı mevcu: de- ~abuk ağarmasında amil olurlar. 
tından tanımıyor, fakat tahmin ediyor ğil. O halde zenginine teveccüh etme· M ı 
ki, hangisini istese alabilecektir. Ken- . d b ese a ıeker hastalığı .. Tababette şüp-sın e ir mahzur görmüyorum. Eğer hesiz kat'iyyet beyan etmek caiz olamı-
disini tereddüde sevkeden de işte bu kızın karlkteri müsait is~.. ı ~ ... emniyettir. Ç yaca6 ...... dan buna da mutlak diyemeyiz .. 

ocuğum, Fakat ekseriyetle şeker hastalığına tutu-
Zenginin bir mahzuru olacak. Eski- Servet ve kazanç muayyen bir sevi- !anlarda bu vakitsiz saç ağarması da vu-

den: yenin altında kaldılı müddetçe tek kua gelmektedir. Entani büyük hastalık-
-. Karı malı, hamam takmalı, der- kişiye ancak basit bir hayat temin e - lar geçirenlerin de iyileştikten sonra bir-

lerdi, doğru amma, fakir için de: der, fakat ikincinin getireceği mikta- denbire saçlarında beyazlık başladığı 
- İki çıplak bir hamamda yakıfır rın inzimamı ile o muayyen seviyeyi görülür. 

cümlesi vardır. ' aşınca her ikisine de beherinin yalnız Saçların beyazlanması ihtiyarlıkta 
v s r başına yapamıyacakları bir hayat stan-e oruyo : gayri kabili ictinab bir şeydir. Yalnız in-

O kirli kahvelerde gördüğünüz fakir kıya 
adamların ceblerinde hazan on binlerce 1 

inciler bulunur. onlar inci tacirleridir 

lstridyelerin içindeki inciler alınırken 

Sahne bir Arab kahvesidir. Kahveleri- retini adeta mahvetmiştir. Bu 
ni höpürdeten Arablar tahta peykelere l'aber, ticaret gene devam et 
bağdaş kurmuş, pabuçlarını, yerde bı- !emektedir. 
rakmışlar. Akşam serinliğinde cırtlak bir İnci avlamak için denize d 
gramofondan vızıldıyan arabca nağmeler siminin en hararetli zamanın 
dinliyorlar. ttzerlerindeki, ince pamuklu maktayız. Mevsim mayısta 
sözüm ona elbiseleri çıkarıp tellila ver- hurmaları olgunlaştıran rüzg~ 
seniz, on, on beş kuruş edeceği fÜpheli· yacağı, ve denizi köpük ve sise 
dir. eylfüe kadar devam eder. 

Böyle olmakla beraber, bunlar, Basra Şafak söker veyahud da sula 
körfezinde en iyi incilerin çıktığı Bah- ken inci avlamıya mahsus sağ 
rayn adalı inci tacirleridir. Fakir görün- nalar, inci ile dolu sahillere aç 
melerine rağmen, on binlerce liralık inci- Bahreyn şeyhi bütün bu fil 
lerle oynarlar. Yanlarında her zaman on şıdır. 
on beş adamı senelerce müreffeh yaşata- İnci avcılarının kılıkları da 
cak kadar para taşırlar.. Burunlarına, burun. deliklerini * için bir kapak geçirirler. AJ 

Geliniz seyredelim şunları: parmaklarında kösele parçal 
Uzun boylu Hindli ile pazarlığa giriş- dır. Boğazlarında da, içine iş 

meğe çalışan şu sakallıya dikkat ediniz. doldurdukları torba asılıdır. 
Bir arada oturdukları, muhabbet kay· Bunlar mavnanın kenarına 
nattıkları müddetce, her şeyden bahset- bellerine bağladıkları ve ucundı 
mişler, ama, incinin ismini bir kere ol- taş bulunan bir halatla suya da 
sun, ağızlarına almamışlardır. Şarkın, i- 12 kulaç kadar derinliğe inerle 
tinalı nazekati böyledir, bunu icab etti- kaldıkları 100 saniye içinde, is 
rir. ri toplar, sepetleri dolunca, geı 

Arab, birden kat kat ve lata kılıklı ce- latla işaret verir vermez, suyu 
binden, düğüm vurulmuş yün bir paçav- çekilirler. 
ra çıkarıyor. Cebinde buna benzer ve sı- Avcılar günde 30-40 defa da 
kı sıkıya düğümlenmiş nice paçavralar lar. Körfezde epeyce köpek bal 
vardır, ve o düğümlü bezlerin içinde de sına rağmen fellahlara asla d 
satmak istediği inci saklıdır. lar. Denizin sathında kıvrıla kı• 

Hindli inciyi eline alıyor, bakıyor, ve zen müthiş zehirli yılan balık.1 
dişleri arasından garib bir ıslık sesi çı- kulade renkli nebatları andıran 
karıyor. Bu aksatanın olmıyacağını, pa- lar da bu fellahlara vız gelir. 
zarlığın uymıyacağına işarettir. Fakat Bahreynli inci avcıları, jncid 
inci Hindlinin gözlerini kamaştırmıştır, denizin dibinden tatlı su da ç~ 
pazarlığa da girişmek istemektedir. zaman, avcılar yanlarına her 

Arab takkesini başında bırakarak çöz- kili bir keçi tulumu alır, dalar, 
düğü sarığını yere yayar, alıcı ile satı- nisbeten menba mahallerindeki 
cı, sağ ellerini sarığın altında birleştire- menbalarından birine yaklaşır, 
rek tokalaşırlar ve fiatta uyuşurlar. Bu nu doldurur. Tulumun ağzım da 
tokalaşışta avuçları birbirine dokundur- sımsıkı bağladıktan sonra yuk 
mak mukannen bir fiatı ifade eder. kar. 
Sarık altında geçen bu el işareti mu

havereyi, fiatın başkası tarafından du
yulmamasını sigortalar. 
Eğer fiatta uyuşulamazsa, akşamın o 

sessizliğini bir şamata, bir gürültü, pa· 
tırdı kaplar. Arab Hindlinin sarığını çe
kip koparmıştır. Alıcı ile satıcının ara
sında müthiş küfürler savurulur, ağız 

dalaşı yapılır. 

Bu esnada Hindli verdiği fiatı biraz 
daha artırmıya karar vermiştir. O zaman 
tekrar sükfuıet avdet eder ve eller gene 
sarığın altında kaybolur. İş gene bitmiş 
değildir. Bir kaç hırlamadan, kabarma
dan sonra, nihayet pazarlık uyar. İnci, 
paçavrasile birlikte yeni sahibine geçer. 

* Körfezdeki inci ticareti eski saltana-
tını çoktan kaybetmiş bulunmaktadır. 

Japonların üretmeğe başladıklan sun't 
olmıyan hakiki inciler, körfez inci tica-

* Eski zamanlarda, inci avcıla 

Iarından, hatta dedelerinden, 
rına olan borçlarına tevarüs 
kendileri bunları ödeyemedikte 
bizzat borçlandıklarını da ver 
Bu yüzden, daima cesaret> içind 
lardı. Şimdi bu sistem değişme1i 
dir. 

* Bahrindeki ıncı tacirleri, Am 
Avrupa mücevher modasile ziı 
alikadardırlar. Ve bunu kendi t. 
rinin barometresi olarak sayarl 
kü inci fiatları, bu iki merkezde 
eder. 

Festival maçları 
İstanbul Festival Komitesinden 

den gelecek olan muhtellt takımla, 
buldan çıkarılacak muhtellt takıJJ>l 
sında ap.fıda yazılı program da 
bol maçları yapılacaktır: 

- Ne yapayım Teyzeciğim? dartı getirir. Menfaatler birbirine da- sanlarda degVı'l b" "k h 1 d 
h 

· · b ğl 
1 

• uyu ayvan ar a da den uzak kalmak, bu"nyevı· ve entant bas-* a ıyı a anır, an aşmak ve sevişmek b b' imkanları daha çoğalır. Fakat biıtün u, 6yledir. Yaşlı goriller, orangotan- talıklara yakalanmamak, bilhassa ruhi 

1 - 28 Atustos cumartesi gfmü sa 
Tatslnı stadyomunda Galatasaray ~ 
tat muhtelltı ile - Pire muhtelit!. 

Çocuğum ,diyeceğim, eğer aranızda bunl k k !arda daima ayni hal görülür. ve asabi teheyyu"cat ve sadmelerden son 
. ar anca adınla erkekte anlasa- B bir gönül macerası olsaydı, bir aileyi bılmek v . b'lm ., u işin önüne geçmek jçin. münhası- derece sakınmak, normal, muntazam, sa-

e sevışe ı ek kabilıyetıeri 
geçindirebilecek vaziyette bulunduğu- olduktan sonra tetkik edilebilir. Aksi ran, şu veya bu tedbir alınmaiıdır, deni- kin bir hayat sürmeğe çalışmak, metodik 
ha göre sana fakirini almakta hJç bir halde s ı· tir ~: lemez. Umumi hıfzıssıhha kavaidine ria- ekzersizler, gu··neş ve denı'z banyoları 

erve ın ge ece6' rahat değil, 
mahzur görmediği.ini söyliyecektim. azaptır. ye~ et~elrten hapa çare yoktur. yapmak gibi tedbirler şayanı tavsiyedir. 
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Hakem: Ahmet Adem, yan ha 
Feridun Kılıç, Samlm Talu. 

2 - 29 Atustos pazar saat l'l de 
atadyomunda Fenerbahçe - Oünet 
lle Pire muhtelltl. 

B&kem: Nuri Bosut. Yan hake 



Tarihten Sayfalar: ,. 

Büyük ve mert bir vezir: 
Gedik Ahmet Paşa 

)#. * >f 
Padiıalun ziya/elinde bütün vezirlere •ırmalı, kürklü hil'atlar giydi-
rildi. Yalnız biriaine ölüm alameti olarak kara ketenden bir kaftan 
Verildi. Ba adam Oımanlı impara torluğuna Kırımı, Otrantoyu ve 
daha birçok yerleri. lıaza.ndıran, Beyazıdın imparatorluk tahtına yer· 
leımeıine •ebeb olan Gedik Ahmet Paıa idi. Nankör padiıah eıki bir 

.özün intikamını alıyordu. 

~ezen ı Turan Ce11 

~ l~ ağustos 1473 çarpmba günüydü. 
~tihin büyük ordusu Akkoyunlu hü • 

~tndarı uzun Hasanın ordusile karşı • 
taştı, İstanbulda bir imparatorluğu yı -
azı Ve Tuna boylarına kadar zafer bay• 

taklarını dalgalandıran Fatih Anadolu
~u~ ~arkında büyük bir devlet kuran ra-
bını bir türlü affedemiyordu. 

d Uzun Hasanın ordusu Tercan yakinin
"" e Otlukbeli tepelerinde saf kurmuştu. 
4' atih' 
'>• ın şehzadelerinden biri olan Beya • 
'"4t s ~ lt . ag cenaha kumanda ediyordu. As • 
r:rı o kadar fena tertip etti ki Gedik Ah· 
d. et l>aşa müdahale etmiye mecbur ol • 
.... u. Beyazıt onun müdabalesını hoş gör
.. •ed· d 1• Gedik Ahmet kızdı ve tenkidında 
evaın ederek takbih etti 
Şehzade Beyazıt: 

sa - Ben nice dilersem öyle olur. Başır. 
. na ağır mı gelür de düşürtmek diler -
•ın? 

Diyerek çıkıştı. 
h F'akat Gedik Ahmet böyle sözlere e • 
b~tnrniyet verenlerden değildi. O büyiik 
d~r ~skerdi ve askerler arasında büyü -
~ğu gibi harplerde pişmişti. Şehzade 

Yazıda §U cevabı verdi: 
b - Bana ne edebilürsün? Babam ruhu
l a Yernin olsun ki bir gün tahta nail o
U~a~ ~izınetin için kılıç kuşanmazamL. 

t arıhın c Veli> namını vererek pak so
b~ gösterdiği Beyazıdın kalbinde müthiş 
S:::. kin beslemek kabiliyeti vardı. Bab:ı
le ın bu çok değerli vezirine derhal bir 
~ Yapamadı. Fakat bir gün öç almıya 

rar verdi. 
ta 1481 senesi mayısın üçünde Fatih Sul; 
le 11 ~ehmct öldü. Beyazıt İstanbula gr:
h~ek tahta çıktı. Şehzade Cem de padi ·
tak hk iddiasile Anadoluda para bastıra-
1'\i ' .. hutbe okutarak Bursa üzerine y(i -
O\> dll. İki şehzadenin orduları Yenişch:r 
lta asında karşılaştı. Gedik Ahmet P~ş;t 
c 1Yada bulunuyordu. Bu yarım:ıdnnm 
~~~u. şarkisindeki Otranto şehrinı zaı)-· 

Q ış~ı. İstanbula davet edildi. 

mek istiyordu, saraya geldiği zaman 
tevkif ettirerek kapıcılar odasında hap· 
setti. 

Bu oda, ötedenberi, idam edilecek o -
!anların son saatlerini yaşamalarına 

mahsustu ve oraya girenler ancak ölmek 
için dışarı çıkarlardı. 

Gedik Ahmet Paşa, İshak Paşanın da
madıydı. İshak Paşa ile Hersek oğlu Ah· 
met Paşa padişaha rica ettiler. Onun vü
cudunun devlete lazım olduğunu ileri 
sürdüler ve padişahı kandırdılar. 

Gedik Ahmet Paşa gene kurtulmuştu. 
Beyazıdın onu büsbütün a!fettiğme 

inanıyordu 

Karaman beyi şehzade Cemle birleş

mişti. Gedik Ahmet bunları mağlubı • 
yetten mağlUbiyete sürükledi. 

Zafer le İs tan bula döndü. 
Kubbe altındaki toplantılarda devle!e 

ait işlerde pek açık ve hatta sert konu
şuyor; yanlışlıklara bir türlü göz yu -
mamıyordu. 

Beyazıt Vencdiklilerle sulh yapmış -
tı. Gedik Ahmet bunu doğru bulmaciı. 

Hele Rodos şövalyelerine kaçan şehzade 
Cemi muhafaza etmeleri mukabilirde 
onlara senevi bir vergi verilmesin! dev
letin vakar ve haysiyetine uygun gör -
medi. Bunu açıkça söyledi. 

18 kanunuevvel 1482 de ~dirnede (Ye
ni Saray) da büyük bir ziyafet verd!. Bu
nu padişah veriyordu ve bütün vezirleri
ni çağırmıştı. 

Ziyafet pek güzel geçti. Dünyanır. en 
güzel yemeklerini yiyen vezirler artık 

saraydan ayrılacaklardı. Padi~ah onla -
frın hepsine sırmalı, kürklü hil'atlar 
giydirdi, Bu: 

- Sizin hizmetinizden hoşlanıyorum: 
Sağ olun ve yerlerinizde kalın! 

Demekti. 
Fakat yalnız birisine kara ketenden bir 

kaftan verdi. 
Bu adam Osmanlı imparatorluğuna 

Kırımı, Otrantoyu ve daha bir çok yer
leri kazandıran, Beyazıdın imparatorluk 
tahtında yerleşmesine sebep olan Gedık 
Ahmet Paşaydı. 

Bir adama bu kaftanın verilmesi, onun 

llOıt .. ~O S 1: :& 

meoa 
Futbolda büyük 

bir inkılap 
Tac atmak esa-
sı kalkıyor 

Londra 23 (A. 
A.) - Futbol ni
zam ve hükümle
rinin yeniden tet
kik ve icabında ta
dil edilmesi hak
kında uzun za
mandanberi yapı

lan muhtelif tek
Hfler üzerine, bu 
hususta yegane 
•alahiyettar merci 
olan İntcrnational 
Board futbol ni
zamlarının heyeti 
umumiyesini tet. 
kik etmesi için bir 
komisyon teşkil 
etmiştir. 

60 yılı müteca
viz bir zamandan
beri mer'i olan 
futbol hükümleri
nin, esasında sa
de, sarih ve anla
§ılabilece k bir şe
kilde oluşları do
tayısile umumiyet 
itibarile pıatik bır 
mahiyeti haiz ol

\ 
I 

dukları muhakkaktır. Ancak oyunun ce· 
reyanını mümkün mertebe bozmamak 
için, futbol sporunun inkişafı bazı hu
kümlerin değiştirilmesini icab ettirmek
tedir. İşte, bu mülahazalar dolayısiledir 
ki, İngilizler ctac:t atmak esasını değiş
tirmek teklifinde bulunmuşlardır. İngiliz 
teklifinde deniliyor ki: 

cHerhangi bir tehlikeli vaziyeti atlat
mak maksadile, oyuncular top:.ı çok sık 

olarak tac hattından dışarı atmaktadır
lar. Bu hal, Avrupa kıt'ası t'utbohmda 
olduğu gibi İngiliz adasında da göze 
çarpmaktadır. Herhalde topun kasden 
taca atılması ile evvela yun jnkttaa uğ
ratılmaktadır. Saniyen sportmence ol
mayan bu hareketle faydalanmak gaye
si görülmektedir. 

Oyunculara marke etmek imkanı ve
rildiği için, ctac:t atmak birçok hallerde 
zararsız olan bir harekettir. Ancak bazı 
ctac:t mütehassısları bu işi fevkalade bir 
meharet haline getirdiklerinden topu tac 
hattından ta sahanın ortasına kadar fır
latmaktadırlar. Tac atılması ıse hem can 
sıkıcı ve hem de maçı inkıtaa uğratıcı 

mahiyettedir. Nitekim İngiltercdeki ku
pa maçlarının birinde 90 dakika içinde 
144 defa tac atıldığı tesbit edilmiştir.:t 

Yeni teklifte, tac atmak yerine serbest 
vuruş yapılması ve bu suretle de topu 
taca atmış olan taraf aleyhine bir ceza 
tertip edilmesi istenilmektedir. 

Çok radikal olan bu teklif kabul edil
diği takdirde, futbolda büyük bir inkılab 
~apılmış olacaktır. 

Evvela, cserbest vuruŞ> v~ziyeti baş
tan aşağı değiştirmekte ve hatta köşe 
vuruşundan daha tehlikeli bir şekil al
maktadır, 

Tac atmakla güdülen gay2
1 

topu tek
rar sahaya iade etmek olduğu halde, ser
best vuruşun bir ceza mahiyetim haiz 
oluşu daha ziyade dikkatli davranmayı 
~aruri kılacaktır. Bu teklifin kabul edH
mesine muhakkak nazarile bakılmak
tadır. 

da edik Ahmet Paşa Y enişehi: ovasın
da Padişahın huzuruna çıktL Onu yakın
tıı n tanıyanlar her haline dikkatlt.? bak
&ô~r ~e Gedik Ahmedin Otlukbelındeki 
lıc erı unutmadığını gördüler. Çünkü kı· 
lnını her zamanki gibi kendi beline de-
~ atının eğer kayışına bağ!amıştı. 

en kısa zamanda ·öıeceğini anlatmaktı. Pire muhteliti Ilı ilk maç 
Gedik Ahmet dimdik duruyordu. Bir 

an padişaha baktı, hakaretle süzdü Vf: - Cumartesi yapılacak ~e u?~ Beyazıt ta dehşetle gördü. Fakat 
~ l'ldısıni tuttu. Çünkü henüz · kardeşi 
'atır:11~ olan davası bitmemişti. Harp 
ı\ıası atındeki ustalığile tanınmış olan, ba
de nın zamanında sadrizaınlık bile e • 
dı 11 ;u büyük vezire şiddetle ihtiyaç var· 
ta~ı eyazıt ona munlkün olduğu kadar 

ılaşan sesile şunları söyledi: · 
aı; 'Ostadım, pek eski §eyleri hatırlar • 
but Gençl.iğim zamanındaki hataları u • 
lal' asın; kılıcını kuşanasm ve düşman -

~trı aleyhinde kullanuııı! 
G ey~zit sanki kinini unutmuştu. 

}lj edık Ahmet derin bir samimiyetle ye-
l>ad· htrliği .ışaha bağlandı. İmparatorluğu11 

dlln nı bozulmaktan kurtarmak için or· 
lqdı~~ ba§ına geçti. Şehzade Cemi kova· 
~d' açırdL Askerin lru.mandasını ıeh
•cın:u Ab~ullaha pırabrak İstanbula 

· Beyazıt onu her Jlalde yok et • 

eli - belindeki hançerine gider gibi _ kı- Festival münasebetile ·§ehrimize · gelE
mıldadı. Padişah onun ardında duran cek olan Pire muhtelit takımile ilk maçı 
iriyarı bir dilsize işaret etti. Dilsiz yalıtı cumartesi günü Galatasaray - Beşiktaş 
hançer hücum etti ve yere serdi. muhteliti yapacaktır. İkinci rnüsabaka-

Salonda tıs yoktu. da pazar günü Fener • Güne~ muhteliti 
Biraz sonra o büyük ve mert veziril'l ile yapılacaktır. 

ölüsü nankör efendisinin gözleri önünde Spor te§kilatınm · yeni şekli dolayısile 
sürüklenip götürülüyordu. mıntaka reisi olan Vali Muhittin ltstün

Turan Can 

Askeri Liseler arasmda 
26 ağustos perşembe günü Kuleli lise

sinde askeri liseler arasında su topu mü
sabakaları yapılacaktır. 

Sporun her sahasında büyük bir var
lık ve o nisbette büyük bir hareket ya
pan askeri mekteb'ıerimiz arasında ya
pılacak su sporlan ~~ ~el!~in bir ı>rog. 
ram' ıı.aırıaııınışhr. · 

dağ dün maçlar hakkında Galatasaray, 
Fener, Beşiktaş ve Güneş tak1mları mu
rahhaslarile görüşmüş, bazı kararla.· a
lınmıştır. 

Yabancı dille Ahf yapmak yHak 
Yabancı dille satış yapan seyyar sa

tıcıların cezalandırılmaları kararlaştı
rılmış ve evvelki günden itibaren ya • 
hancı dillerle bağıran satıcıların yaka
lanarak para cezasile cezalandırılma -
,larma başlanmııtır. 

H 

1 K A D o N 1 

Saçın rengi ile sıhhat 
ve karakter arasında 

münasebet var mıdır? 

Vaktile bir Hind şairi kadını, er • ,rasında karakter farklarına gelince; bu 
kekleri susuzluktan kurtaran bir göle, cihet pek mühimdir. Geçmiş büyüK 
saçlarını da mukaddes bahçelerde yeti- vak'alar tetkik edilirse göze hep şu nok
şen çiçeklere be.."lzetiyordu. Kadın saç- ta çarpar: Sarışın kadın kur.nazca ve 
ları sayısız şairlere yüz yıllarca bir il- inceden inceye öc alır. Esmer kadın da 
ham membaı oldu. Şimdi de alimler o- ha haşin fakat daha açık hareket eder. 
nu mikroskop altında tetkik ederek Hayatındaki mühim bır fırtınada her 
kadının sıhhat ve karakterile saçları - şeyi kırar dağıtır, sonra maziyi unutup 
nın rengi arasında bir münasebet arı - yeni bir hayat kurar. Sarışın çabu~ 
yor~ar. µıüteessir olur fakat gizler. Esmer ça -

Ilk defa Londra hastanelerinden bi- buk hiddet eder ve derha~ açığa vurur. 
rinde Dr. Jenner adında bir mütehas • Niçin diyeceksiniz) Çünkü: Esme -
sıs genç kızlar arasında bazı sari has - rin kanı sarışından daha cevvaldir. 
talıklara, bilhassa romatizma nevinden Bunları yazan İngiliz alimi, harare
rahatsızlıklara tutulanların daha ziya. ti sık sık değişen°kapalı bir yerde sa .. 
de sarışınlar arasında olduğunu far • ~ın, esmer, kızıl muhtelii kadınlar ü
ketmiş. Bunun üzerine kadın saçının zerinde bir çok tecrübeler yapmış, on
rengile bazı hastalıklar arasmda bir !arın kan sistemlerindeki reaksiyonlar!, 
münasebet olup olmadığı fikrini ortaya cildlerinin sıhhat ve bünyelerilP. olan 
atmıştır. münasebetlerini araştırmıştır. Doktor, 

Doktor (Bankeroft) adında bir İn - bu (etüd) lerin neticesini şöyle bir tab
giliz alimi de bu çok enteresan mevzuu lo halinde hülasa etmektedir: 
daha ziyade derinleştirmiş ve kadınlar (Burada sarışın ve esmer tabirleri 
arasında bu yolda bir çok (etüd) ler açık veya koyu renk saçlı kadın mana. 
yapmıştır. Aldığı netıcelen şöyle hü • sınadır. Bizde beyaz denilen teni açık 
lasa etmektedir: fakat saçları koya kadınlar esmerlere 

«Kadınlar, saçlarının veya tenleri - dahildir.) 
nin renklerini sun'i olarak istedikleri Siyah, çok seynk, düz saçlılar: İstiklal 
kadar değiştirmeye çalışsınlar. Tabiat arzusu, yüksek zeka, muktesit, bir şeye 
saç ve ten renklerile onları sarışın ve bağlanırsa sadakat gösterebilir, riy:ı. • 
esmer olarak - birbirinden tamamile ziyeyi, kumara benzer oyunları sever. 
ayrı iki cinse ayırmıştır. Bu iki cins a- Sert görünüşü altında yegane arzusu 
rasındaki adale, sınir hatta zihniyet ve şudur: Sevilmek. 
karakter farkları bir Çmli ile bir Avru- Biraz daha açık siyah saçlılar: C:d-
palı arasındaki fark kadar büyüktür. eli, şıklığı sever, sosyete kadını, mü -

Sarışın ve esmer kadınlarda kemmel ev sahibi. Mantıklı, sadık. Ko. 
lay affeder. Kimse aleyhinde söyle -

Slhhat farkı mez. Büyük ve şiddetlı ·his fırtınalann· 
Ten rengine dair Amerikalı bir ka- dan hoşlanmaz. Ağır başlı. 

dm üstünde hususi bir aletle yapılan Koyu kestane saçlılar: Aşkta asalet. 
tecrübeler, kad111 cildinde umumiyet - Aile saadetine düşkün. Sadık bir zev .. 
le şu renklerin bulunduğunu göste:r - ce. Merhametli. Sevımli. Çok neş:eli, 
miştir: Beyaz, yeşil, mor, mavi, bjraz Bunlar asla yalnızlığa tahammül ede
sarı ve bol ku:mızL Sar.ışında mavi, .sa. mez. 
rı, mor renkler; esmerden daha ziyade-- Açık kestane saçhlar: Eğlenceyi, mrı. 
dir. cerayı ve hayali sever. Şefkatin ve iti-: 

Saçlara gelince: Sarı saçlıların ba - yadın erkek üstündekı büyük tesirini 
şında vasati olarak yüz elli bin, es - bilir ve bundan mahirane istifade eder. 
merlerin yüz yirmi bin, kızılların ise Mütecessis. Bazan laüba1i. Biraz kibir· 
ancak elli bin tel vardır. li, gevezelikten hoşlann'. 

Görünüşte ehemmiyetsiz sanılan bu Yumuşak, altın rengi, kıvırcık: Çok 
farklar kadınları gerek fizik v egerek ciddi. Aşkta müşkülpesent. Hem zeki 
ı·uhi bakımdan birbırinden tamamile a hem alıcı. Az güler. Şeref mefhumuna 
yırır. Meseıa: Sarışın bir kadınla esmt-r çok bağlı. Kanaatkar. Zevk sahibi. t .. 
pir kadın birlikte güneş banyosu yap- cabına göre samimi. Pek yalan söyle • 
sınlar. Esmer bronz renginde yanar: mez. Çok ketum. Bunun için ekseriya 
sarışın ya hiç yanmaz, yahut ta kızı • yanlış t.anılır. 
lımsı bir renk alır. Bu kızıllık onun kan Açık san, seyrek, düındiiz: Fazla he 
cereyanındaki bir bozukluğa bir alamet yecanlı. Hayali hakikate karıştırır. İ . 
sayılabilir. Bunun gibi bir çok tecrü - yiliğe de fenalık kadar kol:ıylıkla mey
belerden anlaşılmıştır ki esmer kadın lettirilebilir. Hilekar. Aleyhte söyler. 
daha canlı ve daha mukavemetlidir. Llıkayıt ve ihmalkar olmasaydı çok teh 
Cildinde harici tesirlere karşı koruyan likeli bir mahlfık olurdu. Sihirkar. Se· 
unsurlara sahiptir. Sarışın kadın mik- vimli Seyahati sever. Kendine çok gii
roplara, bilhassa teneffüs cihazı hasta- vendiği için erkeklere kolay bağlan -
]Jklarına karşı esmerden daha zayıf - rnaz. Fakat kendinden kuvvet1ı görü -
tır. Kızıllar da bu zümreye dahildir. nen ve arzularına hakim olabiiecek kuv 
Maamafih esmer kadınlarda çocukluk- vetli karaktere sah•p bir erkeğe rast -
larında bazı rahatsızlıklara, sarışın kız larsa yuvasına çok bağlanır. 
çocuklarından daha müstaiddirler. Dağınık san saçlar: zenginliği çok 

Sarışm ve esmer kadmlarda sever_Biraz çalışmadan biraz da entri-
karakter farkları kadan hoşlanır. AlaycL Ara sıra alda • 

tır. Kuvvetli görünmek ister halbuki 
' Sanp kadınlarla esmer kadınlar a- {Devcımı ll inci ıa11Ja) 
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Son Posta'nm siyul tefrikası : & 

~Talit Paşanın , 
~ son gün eri 

Yazan : Arif Cemil 

Katil Tayliryan 1920 senesi Birincikanununun soğuk bir 
gecesinde Berline ayak basmıştı 

İhtilal komitesi reisi ile ara · ı 1 dim ki: Bu iş bir kaç kişile müştereken 
larındaki mükiıleme esnasında reis l yapılamaz. Plfuısız, yardunsız tek bir a-

narken fedai Tayliryan sorulan tırmıyan, her şeyi göze aldıran azimkD.r 
asa biyetle yeleğinin düğı_nelerile oy- } damla, firar çarelerini evvelinden araş -

SUtı.llere sükünetle cevap veriyor - bir fedai tarafından yapılır. 
du. Bakışı ne heyecan, ne ko~ ne Bunu söyledikten sonra o vazifey~ ba-
de endişe ve tereddüt ifade ediyordu. na havale ettiniz. Ben de hiç tereddüt 

İhtilal komitesi reisi fedai Emıeniye etmeden qbul ettim. Berlindcki iki ar-
san talimatını verirken, üzerine aldığı kadaşın yardımını da istemiyecektixre 
vazifenin ehemmiyetini ve tehlikelerini Fakat, Berlin muhitini tanımadığımdan 
ona bir kere daha hatırlattıktan ve Tay- oraya alışıncıya kadar onların yardım • 
liryanın kararında sabit olduğunu iyice !arına razı oldum. Her şeyi bir maksat 
anladıktan sonra dedi ki: uğruna feda etmeği kabul ettikten son-

- cİsviçreden Almanyay:ı geçerken ra neden bunu tekrar bana ihtar ediyor-
yanında hiç bir silah bulumnıyacak. ~ sunuz?.t 
kü sen makine tahsil etmek maksadile İhtilal komitesi reisi cebinden tabaka-
Almanyaya gidiyorsun. Sili.hını orada te
darik edeceksin. Berlinde saruı yardım 
edecel• arkadaşlanmızın isimlerini ve 
adreslerini iyice ezberledin mi? Malfun 
ya, onları her ihtimale karşı defterine 
laıydetmiyeceksin, hahnına nakşedecek.-
sin.> 

Tayliryan hiç düşünmeden cevap ver
..di: 

- cBiliyorum, şef. Berlinde Friedrichs
trassede bir çikolfıtacı dükkanının sahibi 
Vahan Zaharyan ve Augsburg sokağında 
(51) numarada bir pansiyonda oturan 
Krikor Kalusdiyan isminde ik! arkadaş 
bana yardım edecekler.> 

- cMühim bir noktayı sana tekrar ha
tırlatmak istiyorum: Talat Paşa hakkın
da verdiğimiz idam kararını rövolverlc 
infaz edeceksin. Çünkü bu vasıta en ko
lay ve en emin bir vasıtadıt'. Şayet rö -
volverle öldüremezsen o zaman ne ya
pacaksın?> 

- cAtacağım kurşunun boş.-ı gülece -
ğini hiç zannetmiyorum, şef. Ikr seneden. 
beri mütemad.ıyen atış talim.en yaptık
tan ve öldürmek için tatbik edeceğım u
sulü yüzlerce defa tekrar ettik.len sonra 
işimi bir kurşunla bitireceğime eminim. 
Bununla beraber, beklenmedik hır vazı
yet hasıl olur, beraberinde giden adam
lardan dolayı rövolverle öldiirmek müm
kün olamazsa, o zaman, yeniden talimat 
almak üzere buraya döneccğ:m. Fakat, 
ben rövolverimi işlelemiyecek olursam 
kendi kendime başka vasıtalara müra -
caat etmeğe de hazırım.> 

İhtılal komitesi reisi Tayliryanın bu 
son sözlerine kızdı. Ona: 

- cNasıl? Ne dedin? Başka vasıtalara 
mı müracaat edeceksin?> diye sordu.. 

Tayliryan, içerisinde kaynıyan sonsuz 
kinin doğurduğu büyük bir taassupla ce
vap verdi: 

- cEvet, rövolverim işe yaramazsa o 
zaman mesela oturduğu evi bomba ile 
berhava ederim!> 

İhtılal komitesi reisi hemen: 
- cHayır, diye haykırdı. Bunu yapm:

yacakı;ın. Kendi kendine hiç bir teşeb -
büste bulunmıyacaksın. Talime.tımıza 

harfiyyen riayet c>deceksin. Bizim mak
sadımız bir detektif romanı ıçin mevzu 
yaratmak değil, Ermeni mflletının inti -
kamını almaktır. İntikam, İntikam hu
audu haricine çıkarılmamalıdır, Talat 
Paşanın şahsına münhasır kalmalıdır. 

Sana verdiğimiz talimat dahiHnd~ hare
ket etmek mümkün olamazsa o zaman 
yeniden talimat alacaksın, anladın mı? 

- cAnladım, şef.> 

- ~Talimat haricine Çikan arkadaşla -
rın hangi akibete duçar olacakları ni -
zamnamemizde açıktan aÇiğ3 yazılıdır. 

Bunu sm pekala bilirsin, değil mi? .. 
- cBilirim, şef. Hissiynhml kapılarak 

söylediğim sözlerden dolayı kusuruma 
bakma!> 

- cBir fedat hissiyatına kapılmamı;. -
lıdır. Fedailikle hissiyat birbirinin düf
manıdır. Fedailik körü körüne itaat d(.'
mektir. İsminden de anlaşılacatrı gib;, 

her şeyi bir maksat uğruna feda etmek 
demektir.> 

Tayliryan dedi kf: 
- c-Zannederscm bu ihtarları bana tek

rarlamağa artık hacet yoktur. Talat Pa-

şanın idam karannı infaz etmek iı:.in şim
diye kadar dört plan kurdunuz. Sonra, 
dördünden de vaz geçtiniz. Çünkü onla
nn tatbik kabiliyetini zayıf buldunuz. O 

1 
TcıLit Pa,amn ouyilk harp emasında 

vapılcın bir ka:rikatürü. 

pLbılann zayıf olması hep kurtulma ç;.
relerine de, ayni zamanda baş vurmak 
istenilmesinden ileri geliyordu. Fedaile -
r.inizin hayatını korumak arzusu, hük -
mün infazını bugüne kadar geciktirdi. 
Son zamanlarda ben ileriye atıldım. De-

smı çıkarıp bir sigara yaktı. Sigaranın 

dumanlarını tavana doğru savurarak bir 
müddet düşündü. Ondan sonra muhata
bma dedi ki: 

- cYaptığım ihtarların sebebi senin 
zannettiğinden büsbütün başka sebep • 
!erden ileri geliyor. Üzerine aldığın bü
yük vazifeyi, her türlü tehlikeyi göze al
dırarak başaracağından eminiz. Senden 
istediğimiz şey verdiğimiz talimat ha -
ricine çıkrnamandır. Bunun sebeplerini 
ileride, şayet kelleni kurtararak geri 
dönmeğe muvaffak olursan, sen de an -
larsın. Şimdilik sana yalnız şunu söyli
yebilirim: Talat Paşanın katli hadisesi 
Ermeniliğe karşı yeni gaileler çıkarma -
malıdır, meselB. Almanyada oturan Er -
meniler aleyhine bir cereyan hasıl et -
memelidir. Bunu da katli şimdilik ·Talat 
Paşaya inhisar ettirmekle temin ede -
biliriz. (Ar kast var) 

Edebiyat: Tahir Nadinin hicviyeleri 
(Ba§ tarcıfı 6 ncı sahifede) 

döner gelirdi. Kendisine: 
- Müdür bey, niçin geri döndünüz?• 

diye sorardık. 
- Vapurun yüzünden! 
Diye söylenirdi. Sonra sesini üst per

deye çıkararak anlatırdı: 
- Bu vapurlarda üç şeye emin deği

lim. Birisi kömürün kuvvei haruriyesi
ne, ikincisi kaptanın maharetü diraye
tine, üçüncüsü ... 

Üçüncüsünü ben unuttum, okuyucula
rım içinde Bay Niyazi Tevfiği bilenler 
kendisine sorabilirler. 

* Bazı günleı:: ders aralannda fnrisi m~-
allimi Tahir Nadi ile ismim unuttuğum 
bir arabi mua1liminin karşılıklı kaside
lerini dinlerdik. Tahir Nadi bilhassa c 
günlerde kime kızdı ise onun hakkında 
yazdığı hicviyelerini her mısraı üçer 
kere tekrarlıyarak okurdu. 

Bir gün bana bazı arkadaşlar: 
- Yahu, dediler, Tahir Nadi sana gü

cemniş, aleyhine bir hicviye yazm•ş, 

Sultanahmeddeki Küllük'te, (meşhur 

kahvenin son divan şairlerince adı) oku
yup duruyormuş. 
Canım sıkıldı, ertesi gün Tahir Nadi

ye rastlayınca bunun sebebıni sordum. 

Bana: 
- Hakkımda alaylı yazı yazmışsın. 

Karikatürümü de yaptırmışsın!• dedi. 
Bence mesele anlaşılmıştı. Bızim şair 

Yusof Ziya, bilmem hangi gazetede böy
le bfr kıt'a mı, yazı mı ne yazmış, bir de 
kan"katür yaptırmıştı! 

Bildiğimi söyledim. Tah•r Nadi hemen 
benden mazeret diledi. Arkasından da 
iki gün sonra benim için yazdığ~ hicvi-

yeyi tadil ederek Yusuf Z?yanın aleyhi· 
ne çevirdi. Bana da bir medih kasidesi 
yazdı. 

Meğer, Yusuf Ziya, muzipliğ•nden, Tr.-

hfr Nadiye rastladığı zaman, kend~ yap
tırdığı karikatürle yazdığı yazıy. benim 
üstüme atmamış mı? ... 

Bu suretle bir hicviye d:? iki kişiye ya
zılmış ve top gibi birinin başından öte
kinin başına sıçramış oluyorôu. 

* Romancı Esad Mahmudu kim tanı-

maz? Neşeli, nükteli bir gençt.r. İşte bu
günkü edebiyatımızın bu bol kazançlı 
ve geniş karihalı edebiyeıtçısı Mütareke 
esnasında benim talebemdi. Tahrir vazi
felerini en aşağı eseri cedtd kağidile on 
beş sayfa yazar ve beni müthiş kızdırır
dı. Kendisine sorarsanız sıze: 

- Hoca vazifelerimi uzun diye oku
mazdı. Ondan az not verırdi! 

Der. Halbuki okurum ve kendısine kı
sa yazmanın sırrını her vaziiede tekrar
lardım. Hamdolsun, şimdi o uzunlukta 
hik<}yeler yazmıyor, yalnız tefrikası yüz 
otuzu geçen hisli romanlar yazıyor. Ya 
maazallah, kısa yazmağa mektepte zorla
masaydık bugün tefrikaları:u altı ay 
sürdürecek miydi acaba? 

Esad Mahmud en çok sevdiğdrı tale
belerimden biridir, bugünse en iyi arka
daşımdır. Aradan yıllar geçti, fakat o
nun mektepteki halini unutamıyorum. 

Bilhassa mektebin talebe temsillerinde 
rol alır ve dehşetli muvaflak olurdu. 
Hatta bir defa bir komedide hem müd
deiumumi, hem avukat olmuş, sahnede 
bir kürsüde itham ederken, derhal öbür 
kürsüye fırlıyarak müdafaııy:ı girişmişti. 
Bir şahısta bu iki rolü kudretle başarışı 
o zaman onun büyük bir komedien isti -
dadı taşıdığına büyük bir delil sayılı -
yordu. Fakat san'ati yalnız yazıcılıkta 
aradı ve sahne espirilerile jestlerini ha
yatta kullanmağa başladı. Bunun için 
romanları kadar şahsını da sevenler be
nim gifü sayısızdır. 

Halid Fahri Ozansoy .............................................................. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

l - Kurumumuz Ecz·.ınc~ı ilı1 Sr_c;~ıtil Hiboratuvarlnnnm bi.r senelik ihtiyacı 

olan şartnamede :;aıılı 2.52 kalı~m ccayı Tıbbiye ve Baytariye ve Kimyevi 
madde açık eksiltmeye konutmcşt:.ır. 

2 - Muhammen bede! 3691 lira ~5 k:ıruştur. 
3 - Muvakkat temht:ıt 277 lir::ı:h!'. 

4 - İhale 3/9/937 hrift•r:e rastlayan Cuma günü saat 16 da Yükseic Enstitü 
Rektörlük binasınds toplanan Kom·syon tar,a!ından yapılacaktt~·. 

5 - Fazla izaha: ve parasız şartname almak istcyenlerJı Enstitü Daire Mü-
dürlüğüne mücaraUan ilim olunur. c2714> c5220• 

Aııkara Mektepleri Satınalma 
Komisyonundan: 

Cimi Mıktan Tahmin Muhammen Muvakkat Münakasa ihalenin 
Fiatı Bedeli Teminatı 'l'arihi saati şekli 
Kuruş Lira Kr. Lira Kr. ----

Zeytinyağı 11. 600 Kilo 75 8700.00 652, 50. ı J·!;l-937 15 Kapalı 
zarf. 

1 - Komisyonumuza bağlı yatılı okulların ihtiyacı olan miktarı, muhammen 
fiatı muhammen bedeli ve % 7,5 teminatı yazılı zeytinyağı 4 /8/93'1 Çarpınbll 
günfr saat 15 de kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmu iken şartnamesU: • 
deki hatadan dolayı ihaleye vazedileme diğinden yeniden kapalı zarf usulile 

münakasaya konulmuştur. İhale 10/9/93 'l Cuma günü saat 15 de Mektepler ınu· 
hasebeciliğinde yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girebileceklerin 937 yılı Ticaret od.aaı ve 2490 aayılı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle; ticarethane namına işe 
gireceklerin ~bu kanunda yazılı şartlar içinde Noterlikten alma vekaletnamele· 
rile komisyona baş vurmaları. 

3 - Kııpalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarıda adı yazılı kanuna uygun 
olmak üzere kapalı zarf mektuplarına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu 
veya banka mektubunu koymak suretile zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe 

ait olduğu ve kanuni ikametgfilılan yazılı ve zarflar mühürlü olarak belli giiJl 
ve saatlerden bir saat evvel makbuz mu kabilinde Komisyon Başkanlığına ver· 
meleri lazımdır. Belli gün ve zamanından sonra verilecek ve gönderilecek teklif 
mektuplan kabul edilmez. TeminaUann eksiltme saatlerinden evvel Ankara 

Mektepler Muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunması 18.zımdır. Eksiltme 
şartnamesini görmek istiyenler Mektepler Muhasebeciliğinde Komisyon kitıöine 
müracaatlan ilin olunur. c2904.t c5502> 

lstanbul Defterdarlığından: 

Cins ve mevkii 
Senelik muhanı- :lcar 
men kirası Lr. müddeti ,,, 

Kadıköyünde Kalamışta Zühtüpaşa mahallesinin Fenerbah
çe tramvay caddesinde yekdiğerile birleş tirilmiş üstünde iki 
odası ve arkasında bir mikdar bahçesi bulunan 42, 44 No. 1ı 
iki dükkan. 150 2 Yıl 
Ayni yerde üstünde bir odası ve arkasın da bahçesi bulunan 

46 Na. 1ı dükkan. 81 2 > 
Ayni yerde köşe başında üstünde büyük bir salonu ve arka-
sında 192 metre murabbaı bahçesi bulunan 18 No. lı dükkan. 198 1 > 
Ayni yerde Kalamış vapur iskelesi karşısında 1237, 56 M. 2 
bahçeyi muhtevi 50 Na. lı gazino. 210 2 > 
Ayni yerde beş oda ve sair müştemilatı havi 52 No. lı kar-

gir e~ ~l 2 . 
Ayni yerde Kalamış vapur iskelesi catld esinde deniz kena-
rında içinde 24, 26 Na. lı iki büfe ve ayrıca bir iskemle de-
posu bulunan 1443,5 M. murabbaı ağaçlı kır gazinosu. 102 2 > 
Ayni yerde kır gazinosunun deniz kenarında bilfı No. lı ba-
raka.· ıs 2 > 
Azapkapıda Hacıama mahallesinin eski Meyyit yokuşu yeni 
Yenikapı caddesinde 30 No. lı dükkan. 40 2 > 
Ayni yerde 32 No. lı dükkan. 40 l > 
Galatada eski Sultan Beyazıt yeni Hacı Mimi 'mahallesinin 
eski Zarifi çıkmazı yeni Kale sokağında eski 2, 4 yeni 24 
Na. lı ev. 180 rz > 
Yenikapıda Yalı mahallesinin Kumsal sokağında Kanalizas-

yon Dalga kıranile Davutpaşa arasında denizden dolma 100 
M. Mür. kalafat arsası. 60 2 > 
Uzunçarşıda Zaman Viranisani mahallesinin Uzunçarşı cad-
desinde 40 Na. lı dükkanın yarı payı. '12 t > 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki müddet ve bedeller ~
zerinden açık arttırma usulile ayrı ayn kiraya verilecektir. İsteklilerin ve tedı• 
ye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 9/9/937 Perşembe günü saat 14 de yüzde 7,5 

pey akçelerile Milli Emlak Müdürlüğün de toplanan komisyona gelmeleri. 
(M.) (5564) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Yüksek Enstitümüzıin önündeki kış mevsiminde kalorüerli binaların 

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

le ısıtılması işinin kapalı zarf usulile müteahhide ihalesi ilan edilmişti. .• 
2 - Tayin edilen günde talip çıkmadığından eski şartlar içinde tekra!' ıliiJl 

olunur. 
3 - Muhammen bedeli 18000 on sekiz bin lira muvakkat teminat teklifin % 

7,5 dur. 
4 - İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafıll .. 

dan 4/9/937 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de yapılacakhr. . 
5 - Teklif mektublarırun ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabı· 

linde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır bulun· 
maları. 

6 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin Enstitü D~ 
Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. c28lh c5337> _ 

lstanbul Vakıflar Direktörlogu ilAnları 
Kıymeti 

Lira K. 
311 10 

Pey parası 
Lira K. 

23 40 Dükkan. 
dille· Eskı ~arşı, yeni Beyazıt mahallesinde Çadırcılar caddesinde 112 No. lı 

31 kanın satılmak. üzere 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 6/ 919 
_ 

Pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin Mahlwat kalemine gellJle 
leri. (5411) ~ 

Üniversite Rektörlüğünden : 
. e ve 

İstanbul Üniversitesi Tıb, Hukuk, Edebiyat, Fen ve İktisat Fakültelerın 
1 

be 
Üniversiteye bağlı Diş tababeti ve Eczacı mektebine 1 EylUlden itibaren ~a eıa· 
kabulüne başlanacaktır. Yazılmak istiyenlerin Fakülte Dekanlıklarına vesıkll 
riyle beraber müracaat etmeleri. (5545) 

--------~----------------------------~ 1--K-ad_ı_k_o_y Yakıtlar Dır;;ktörlUöU llAnl~r•J, 
Çubukluda kireç ocakları civarındaki vakfa aid büyük taş ocağı ilç gil· 

müddetle kiraya verilmek üzere artırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin ih81.p, 
nü olan 26/8/937 Pet'§embe günü. aaat 15-de Kadıköy Vakıflar Müdürlü 
müraaaatlarL .(5271) 
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Son Poıtanın tefrikuı: 18 

Oenitlerin Makya~el1 

Kaptan Bum Bum 
Çeriren : Alamet Cemalettin Saraçoj'lu 

Gelen yabancı geminin Sidney olduğu görülünce Emden 
için emri vakii kabul edip 

cesurane dövüşerek ölmekten başka birşey kalmıyordu 
Gene tesadüfe bakın ki bu kafilenin ı 

takib ettiği yol, bizim cEksford:t ile bu
luşacağımız telakı noktasının yakının

dan geçiyordu. 
İşte denizde aksilik ve mütaleasızlık 

buna derlerdi. Tabii biz bunu sonradan 
öğrendik; yani iş işden geçtikten son· 
ra ... 

SU\ arimiz cEmnen• in rotasını hari
ta üzerinde işaret etmişti ve biz cEks
ford• la akşamın saat sekizinde bulu· 
§acaktık. Erte i günü (Kokos) adasına 
bir müfreze çıkıırarok telsiz istasyonu
nu ve kabloları tahrib ede~k idik .. 

Evdeki pazar çar§ıya uyarsa planımız 
bu idi. Bu idi ama bu sefer işe İngiliz 
OO!tlarımızın da karışmaları mukadder 
iıniş. 

Programa tevfikan rartdevü ~aham
ne geldik. Halbuki kömür gen:imtz 
ıneydanda yoktu. 

Heyecan ve helecanla geçen bütün 
bir geceden sonra şafakla beraber ce· 
rıuba yol verdik ve (Emden) geniş bir 
daire çi:adi. Nihayet ufukta bir duman 
gördük ve kömür gemimizi bulduk. 
Yalnız (Eksford) bulunması icab eden 
noktanın tam (50) mil cenubunda idi. 
Vapurun süvarisi kruvazöre gelip de 
ı-aporunu verdiği zaman b:r gün evvel 
kendisinin de bir çok telsizler aldığını, 
Ufukta dumanlar gördüğünü ve bu şe. 
tait altında rotasın. değiştirmek mec
buriyetinde kaldığını söyledi. Artık ka
taya tahrib müfrezesi çıkarmak mev
zuu bahsolamazdı. Çünkü çok geç kal
?nıştık. Ve ancak ertesi günü böyle 
bir teşebbüstte bulunabilirdik. 
Şimdi cEmden• in yanında e.Bnresk• 

Ve •Eksford• nakliyeleri vardı. (Mar
koınanya gelince Jt"on Müller ilk önce 
zaptettiğlıniz gl?mi olan (Pontoporos)
la buluşmak üzere H indistan sularına 
göndermişti. 

•Emden:ıı in mürettibi ( 420) zabit ve 
neferden ibaretti. Halbuki üç ·:apura 
Zabit ve mürettebat vermek mecburi. 
~etinde kaldığımızdan mürettebat ba
kımından sıkıntıda idik. Bu vaziyet 
arşısında Fon cMüller» bir karar ver

~i ve bu karar belki de benim c:ınımı 
Urtardı ama o zamanlar fena .halde ca

tı.ıın.~ sıkmıştı doğrusu . .. 
d Suvarimiz elindeki sigaradan havaya 
Utnanıar üfliyerek: 

-Lauterbah, dedi, bana öyle p,eli
~~r ki bu cKokos» adaları yakınındD 
k tnden:. dövüşmek mecburiyetinde 

1 aı.acak. Binaenaleyh muvazzaf 2abit-
erıının hepsine iht:yacım olabilir. . .. 
. Bir müddet durdu, sigarasından de

~:~ nefesler çektikten sonra devam et-

h- Siz Eksford'un kumandasını der'
~ de edeceksiniz. O gemide sizden baş
a tek bir zabit bırakacak değilim. Siz 

f,ek.aıa tek başımza işin jçinden Ç!k:tbi-
1~ıniz ... 

,_.Öp babanın elıni! .. Maamafih işi piş-
11;ını· .. 

ıge \•urdum ve: 
l'I - Baş üstüne h"Umandan, dedim, yal
~ ız başıma bu vazifeyi başanıcağımdan 
l'tııniın .. . 

Yıkıl mı§ iki bacan, perişan olmuş güvertesi, delik deşik olmuş bordalan ile 
Emden, o güzelim gemi §imdi hüzünlü bir manzara gösteriyordu. 

Ve miralay Fon cMüller> harita ü
zerinde bir noktayı parmağile işaret 
ederek devam etti: 

- Beni bu noktada mümkün olduğu 
kadar fazla bekliyesiniz. Şu dakikadan 
itibaren bu noktaya cEmden• iki ile 
altı günlük bir müddet arasında her 
hangi bir an çıkagelebilir. O zaman siz 
de cEmden• deki vazüenize yeniden 
başlarsınız. Bunu size vadediyorum a-

• • 1 
zızım ... 

Hemen o akşam cEksford .. la batıya 
yol verdim; sessiz sedasız güzel kruva· 
zörümüzden uzaklaştım. 

Meğerse cEmden• i bir daha görmek 
bana nasib ve müyesser olmıyacakıruş!. 

-9-

cEMDEN• KRUVAZÖRÜNUN SONU 
VE BENİM MACERALARIMIN 

BAŞLANGICI 

cEmden• den ayrılmazdan evvel ben 
ve Fon cMüller•s cKokos• adalarına 
yapılacak akın hakkmda uzun uzadıya 
görüşmüştük. 

(Arkası var) 

Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

Cumurbaşkanlığı Filarmonik Orkestrasına bağlı, ayni zamanda salon Orkes
trası vazifesini de görmek üzere bir caz heyeti teşkil edilecek ve namzetler ta· 
bul imtihanına tibi tutulacaklardır. İmtihanda kazananlar çaldığı sazların ne
vine göre ayda 80-150 lira ücrtle angaje edileceklerdir. 

Salon Müziği ve caz için : 
- Bir Piyanist, - bir birinci kemancı 
- Bir ikinci kemancı (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Tenor saksofon (Bandonion ya hut Akordiyon çalabilecek) 
- Bir Batori 

- Bir Kontrbas (başka bir alet de çalacak) 
- Bir Tromboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Trompet çalan (başka bir atel de çalabilecek) 
- alınacaktır. 

İsteklilerin hüviyet cüzdanları ve elin deki sair vesaikle birlııtte ımtihan edil
mek üzere 6 EylUlden itibaren 11 Eylul 1937 Cumartesi gününe kadar İstanbul
da Galatasaray Lisesine ve Ankarada imtihana girecek namzetlerin ise 15 Ey
lfılden 20 Eylfıl Pazartesi gününe kadar Cumurbaşkanlılt Filarmonik Orkes-
trası şefliğine baş vurmaları lazımdır. 

Müracaat ve imtihan zamanı saat 10-13 arasındadır. (2722) (5224) 

Betonarme Köprü lnıaab 

Nafia Vekaletinden : 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Sinop vilayetinde Sinop - Ayancık yolu üzerinde 

Betonarme Karasu köprüsü inşaatıdır. 
Keşif bedeli (34.000) liradır. 

2. - Eksiltme 1/9/1937 tarihine müs:ıdif Çarşamba günü saat on birde Nafıa 
Vekaletinde Şose ve Köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktıı. 

İlikaqeleri 

Onu bekçi öldürdü 
Yazan : ismet Hulusi 

Bekçi elektrik lcimbcısını bize doğru tuttu. Yanımdaki birdenbire (eyvah) dedi 

- Ben yirmi yaşımda iken dünyanın Onun da baktığını za~ediy~rum. lşte o 
en güzel genç kızile sevişiyordum. kadat; yürüdüm ve evıme g~ttim. Erted 

Dostum Nihadın yüzüne biraz da ha- akşam ayni kadını gene aynı yerd~ gör-
tl b kt düm. Bu sefer kapıya yakm geçıyor • 

se e a ım: d d 'b' ı dum. Hatta, bir an ora a unu.· gı ı o • 
- Sonra ne oldu? \ dum. Bir akşam sonra işi biraz daha ile• 
İçini çekti: ·ri vardırdım, bonsuvar, dedim. Tatlı bir 
- Hiç sorma onu bir gece yarısı bir ses işitilir işitilmez bir halde ayni keli ~. 

mahalle beçkisi öldürdü. me ile cevap verdi. 
- Bir mahalle bekçisi mi öldürdü: Bu böyle başlamıştı. Gün geçtikçe bir-

Ne münasebet .. Nasıl olur? birimize alıştık. Artık konuşuyorduk. Ben 
- Oldu işte o sırada ben de onun ya • kapının dışında duruyordum. O kapının 

nında idim. arasından söylüyordu. Ben onu yakından 
_ Mahalle bekçisinin mi? ve aydınlıkta görmemiştim amma şöyle 

tahmin ediyordum. Vücut fevkalade - Hayır güzel genç kızın!. Ve cina -
muntazam, yüz pürüzsüz, gözler Hiciveıt yeti gözlerimle gördüm. Fakat elimden 
ve çok parlak, saçlar altın sarısı.. Biru 

ne gelirdi ki. da kıvırcık. Çünkü kıvırcıklığı karanlık-
- Bekçi yakalandı tabii? ta da belli idi. 
- Hayır! 

- Sen haber vermedin mj? 
- Haber veremezdim ki .. Hem haber 

versem de niye yarardı? Karakolda ba • 
na güleceklerdi. 

- Ne münasebet? 
- Bu tarzda bir cinayet şimdiye ka -

dar işlenmemiştir ki .. Ne pol!s böyle bir 
cinayet işliyeni tutar. Ne de ceza kanu· 
nunda böyle bir cinayeti işliyen mücrim 
için ceza tayin edilmiştir. 

Bekçi öldürdü. Ve o öldü .. İşte o kadar. 
Nihad bir sigara yaktı, seneler evvelki 

vak'aları bir araya toplamak ve birden 
anlatmak için hazırlanıyordu: 

- Dinle! 
- Dinliyorum. 
- Yirmi yaşımda idim. O zaman ben 

Aksarayda babamın evinde otururdum. 
Sen orasını bilmezsin. Ben de gündüz -
leri pek bilmem.. Geceleri bilirim. 

- Gündüzleri bilmem ne demek? 
- Çünkü eve hep gece giderdim de .. 

Tramvaydan inince karanlık bir sokağa 
sapılır.. Karanlık sokaklard:ı on dakika 
kadar dolaştıktan sonra bizim eve gidi
lebilirdi. 

Ben o zaman mektepten yeni çıknuş, 
bir gazeteye musahhih muavinı olarak 
girmiştim. İşim sekiz buçuk, dokuzda bi
terdi. 

Evime hep gece giderdim. Bir akşam 
gene evime gidiyordum. Tramvaydan in
dim, birinci karanlık sokağı yürüdüm, 
ikinci karanlık sokağa girdim. Evlerdo:.>n 

Bir gece biraz dolaşmak teklif ettim. 
Kabul etti. Fakat caddeye çıkmaktan çe
kiniyordu. Bizim karanlık sokaklarda 
gezdik .. Edebiyatı çok seviyordu. Şiirler· 
den, muharrirlerden bahis açtık. Ben, te
sadüfen matbaaya gelmiş te görmüş ol
duğum bir kaç muharririn arkadaşlarım 
olduğunu iftiharla söyledim. Bu ona bir 
tesir yaptı, daha sokuldu. Kol kola gir
dik .. Artık ben evi unutmuştum. O u • 
nutmuştu. Karanlık sokağın birinden 
çıkıyor, öbürüne dalıyorduk. I~enü7. ev
lenmemiş olduğunu söyledi. Istıyenler 
pek çokmuş, fakat o, evleneceği adamın 
zengin olmasını, şu olmasını, bu olma • 
sını değil.. K~ndisini anlıyabilmesini, e
debiyatı sevmesini istiyormuş. Ben ken· 
dimi bu cins adamlar katagorisine koy • 
muştum. Demek benimle ev:enecekl!. Bu 
fevkalade güzel insan benim karım ola
caktı. 

Artık onu karanlıkta değil, güneş ışı

ğında da ~örecektim. Ve o zaman bütün 
güzelliğile gözlerimi kamaştıracaktı. 

Bunları düşünürken biraz daha sokulu
yordum. Onu biraz daha benimsiyor • 
dum. Artık tereddüde mahal yoktu. cSe
ni seviyorum> dedim. Nasıl ilk bonsuvıı· 

rıma ayni kelime ile cevap verd:yse bu· 
na da ayni kısa cümle ile cevap verdi: 
cSeni seviyorum.> 

~unu söylerken vardiyada bulunma
S" rağmen vapurun kumanda köprü. 
,~nde biraz uyku kestirebileceğimi dü
~lllnüştüm. Öyle ya!. Limandan limana 
~ er yapacak değildim ya!. Allahm u
ı~' bucağı bulunmaz denizlerinde do
ğ Şıp duracaktım. Zaten ben kendi ya
d1~!a kavrulm:ya alışmış bir denizci 
tı~gıl .. mi idim? Belki de süvarimiz bu
l&ıt~Uşünerek o vazifeyi bana vermişti. 
ahı ın her ne olursa olsun cEmden• den 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna müte!erri diğer evrak (170) kuruş bedel birinin kapısı yarım açıldı, muntazam 
vücutlu bir kadın göründü. Ben baklını. 

mukabilinde Şose ve Köprüler reislığindcn alınabilir. ,·---·-··----·-·-·--·------· 

Karanlıkta nereden çıktığını farkedc • 
mediğimiz bir adam karşımızda peyda 
oldu. Bu bekçi idi. Elektrik lambasaıı bi· 
ze doğru tuttu. Yanımdaki birdenbire: 
cEyvah> dedi ve ellerile yüzünü kapadL 
Ben bir an içinde onun yüzünü elektri • 
ğin keskin ışığında görmüştnm. Bu Y'JZ 
şöyle böyle değil, bakılmıyacak kadar 
çirkin bir yüzdü. 4. _ Eksiltmey.:? girebilmek için taliplerin (2550) liralık muvakkat teminat 1 1 

vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair veklletimizden alınmış mü- R A D V O 
tcahhitlik ehliyeti ienntyc vesikasiyle ticaret ve sanayi odası siciı varakası ib
·raz etmeleri lfı.zımd1r. 

- Cinayet nasıl oldu, onu söyle. 
- Ne cinayeti? 

ltnak bana güç gelmişti. 
?ı-ı Ji'on •Müller• de düşüncelerimi anla
ta~: 0lına1ı ki dostca omuzlarıma \'ura. 

İsteklilerin tekli! mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveli
ne kadar komisyon reisliğine maktıuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Pos. 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2620) (5090) 

Hava Y otları Devlet işletme 
İdaresinden ı 

Devlet hava yolları ihtiyacı için (60) ton 74 oktanlık tayyare benzini satın 'h;' Lauterbah, demişti, cEmden• den alınacaktır. Mecmuunun tahmin edilen bedeli 18,600 liradır. Eksiltme kapalı 
)oJt ld:zn diye sakın üzülme! Her halde zarf usulile eylCılün 9 ncu Perşembe günü öğleden sonra saat 2,30 da Ankarada 
d~ lugunu herkesten ziyade ben hisse- hava yolları devlet işletme idaresi merkezinde yapılacaktır. . . 
t~~~· «Eksford'I) un sonuncu kömür Şartname ve projeler sözü geçen idare merkezinden bedelsız olarak alınabılır. 
~haJ?nız olduğunu biliyorsunuz. Bir İsteklilerin 1395 liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ile 
·~· ne zaman b!r kömür gemisi ele ve icab eden belgelerile eksiltme zamanından bir saat evvel teklif zarflarını 

BugünkU progr•m 
25 Atu~&os 193'7 Çarşamba 

İSTANBUL 

ötıe beşriyah: 
12.30: PlAkla Türk musilı:.lsl. 12.50· Hava

dls. 13: Muhtelif pldk ne§l'lyatı. 

Aqam neşriyata: 

- Hani bekçi kadını öldiirmüştü. 
- Anlattım ya! 
- Elektriği tuttu, e sonra .. 
- Sonrası yok. Geçti, gitti. 

Benim hayalimde dünyanın en güzel 
genç kızı olarak yaşıyan genç kız artık 
ölmüştü. Onun yerinde çirkinlerin çir· 
kini bir kız vardı. Bu o değildi! Artık ö-
teki ölmüştü. Onu bekçi öldürmüştii. 

18.30: PlA.kla dans n:UJltio;ı. 19.30: Konfe. _.--------------, 
rans: Beyoğlu HaJkevi namına, Memduh Te-
zel tarafından (KooperaUfclllk). 20: Nezihe Yarmki nushamızda : 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve d t 
halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza tarafından All,mı, ku urmu, an 
e.rabca söylev. 20.':l5: :aımen Ş<>n ve arkadaş- beterdir 
lan tarafından Türk muslldsl ve halk §arkı-
ıarı, (saat ~yarı>. 21.15: Orkestra. 22.15: A- Yazan: V. Ardof 
jana ve borsa ha1>erlerl. 22.30: PIA.kla solo- Rusçadan çeviren: H. Alar '~~ebneceğimizi Allah bilir. Binaen- komisyona vermif olmaları ilin olunur. (2877) (5468) 

onu iyimuhafazaetemi:··~·~~_.!_ _________ ~-~------------------------------------------~-----------------------------------------------_.__ _____ _ ıar, opera ve operet parçalan. L------:.----------
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Yazan: SELAMI iZZET 
Bana kalemle kağıt ver, Zeynebe ce-ı çirtm~k isterdim, fakat vaktim dar. 

vab yazacağım, vakit geçirmiş de olu- - lnan bana Mazlum, çok iyi vakit 
rum. ı geçirttin bize, eğer bu kaza da olmasay-

Kalem!e kiığıdt vcrdırn, o yazmağa dı, ablamın saadetine son olmıyacaktı. 
başladı, ben !)dadan çıktım. Knlbim Birdenbire vicdanı sızlamış gibi ür-
çarpıyor, neler his.;ettiğimi inceleyemi- perdi: 
yorum ... Duyg:ıl;\rınıı tahlil edebilmem - Sen de eğlendın mi Sevim? 
için düşünmem Hizım. Düşünmek için - Ben her zaman eğlenirim. 
de defterimi alıyorum.. - Malüın ... 

İçimde hem sevinç: hem üzüntü var. Ve sözü değiştirdi: 
Mazlum çok iizülecek, ama ablam sev- - Annem de nerede kaldı?. 
miyor diye de seviniyorum. - Sen istersen gH Mazlum, ben tey-

Eskidenberi, bir gün Mazlumla Gö- zemi beklerim. 
nülün evleneceklerinı bildiğimden kıs- cTeşekkür ederim, gideyim> diyecek 
kanıyordum. Bugün, evlenmiyecekleri. gibi oldu. Oldu ama, bu hamlesini bile 
ni öğrenince, dünkü yesımlc bugünkü belli etmek istemedi; sabırsızlandığını 
sevincimi tartıyorwn. Bugün artık kal- bana gösterir miydi ya? .. Ben işi anla· 
bimin hülasasını bir cümle ile bu def- mamazlığa, budalal•ğa vurdum: 
tere çıkarabilirim: - Onu ne kadar seviyorsun! dedim. 

cSeni seviyorum Mazlum; senden Kabahat üstünde yakalanmış çocuk 
başka kimseyi sevmiyeceğim.• gibi kızardı; sonra bir şey sorar gibi, 

Bu akşam teyzemle beraber gelirken soruyormuş, sormak istiyormuş gibi 
yolda Mazluma rastladık, otele gidiyor- yüzüme baktı. 
du. Gün çok güzeldi. Güneş etrafı 1şıl- Kekeledim: 
datıyordu. Ankara gene bütün ruhile - Kusura bakma, üstüme vazife ol. 
ruhuma doluyordu. Yollar kalabalık de- mıyan bir şeye karıştım gene, ama ne 
ğildi. Tek tük birkaç gişi, kimi acele, yapayım, duygularını çoktanberi anlı-
kimi yavaş yavaş yürüyordu . yorum ... 

Teyzem Mazlumu görünce: Kekelemem arttı, başladığım sözü na. 
- Ne o, bugün erkencisin? dedi. sıl bitireceğimi bütürı bütün şaşırdım. 
Bunda hem sual, hem taaccüp vardı. Ne diye sanki bu sözi.i söylemiştim} Bu-

ıı:orarken şaştıqıru gizliyemedi. Mazlum na kendim de cevab veremiyordum. 
fazla anlatmağa lüzum görmeden: Mazlum imdadıma yetişti: 

- Her günkünden biraz daha erken _ Hakkın var Sevim, Gönülü sevi-
çıktım, dedi. yorum, bunu anlamamana imkan da 

Biraz düşünür g!bt oldu ve ilave etti: yoktu. Hem belki de Gönül sana biraz 
- Nereye gidiyorsunuz? açılmıştır ... Kardeş kardeşe sırrını ve-
- Otele. rirrniş. Daha doğrusu sırrını vermez de 
- Öyleyse ber!!beriz... kalbini açar ... Kalb açmakla sır ver· 
Teyzem birdenbire ellerini şakakla- mek arasında büyü!t fark vardır Se. 

rına götürdü: vim ... Neyse, sen söyle bakayım, ber..i 
- Çocuklar, dedi, bir eczaneye ka. biraz olsun seviyor mu? .. Aşktan değıl, 

dar uzanmal:y1m; siz şurada bir aşağı muhabbetten bahşediyorum; acaba ba
bir yukarı doıaşıp beni bekleyin, ben na muhabbeti var mı?. 
timdi gelirim. Omuz başıma sokulmuş, başını eğe-

- Biz de geliriz. ı·ek çenesini başıma dayamış, kaldır.~· 
Bir ağızdan söy:ediğimiz söze teyzem mın üstünde cevab bek1iyordu. Bir go

ellerile cevab verdi, bizi yanyana koy- ren olsa, genç bir zabit bir kızı kandır
du, sonra konuştu: mağa çalışıyor sanırlardı; tevekkeli de

- Hayır, yorulmayın, burada gezinip ğil görünüşe aldanma demişler!. 
konuşun, ben şimdi gelirim. Kulağımda sesi titriyor: 

Bense: cSiz durunuz teyze, ben iste- - Ümidim hüyük Sevim. 
tiiğinizi alırım.. diyecektim. Bunu da Gönül bana doğruyu söylemişti. Bu 
i>nledi ve ilave etti: hakikati açığa vurmak da bana düşü. 

- Ben tart1lmak da istiyorum, be- yordu ... Bunu yapabilir miydim? .. Ya· 
nim yerime sizin birin1z tartılamaz pamıyacaktım. Bir türlü doğruyu söy-

ı liyemedim, hayatımda belki de ilk defa ya .... 
Doğrusunu söylemek lazım gelirse, hakikatten kaçtım, ürktüm: 

ne ben farkına vardım, ne de Mazlum... - Gönülün senin hakkındaki düşün
Sanki sinem:ıda film kopmuş da, bırkaç celerini hiç bilmiyorum Mazlum ... Ba
metre sonra yeniden başlamış gibi, baş- na bir şey söylemedi, senin hakkında 
başa kaldık ... Bazı anlar ve bazı yerler hiç bir şey söylemedi. .. 
olur ki, insan haşhaşa kalınca ne yapa- Kendi kendime kızıyorum, bu yap
cağını, ne söyliyeceğini şarırır? Hele tığım kahpece bir ric'atten başka bir 
odada değil de sokak ortasında olursa... şey değil... Mazluma doğruyu söylesem, 

Uzun bir müddet on adım ileriye, ablamın bana anlattıklarını tekrar et· 
yirmi adım !Jer~ye, sonra gene otuz a· sem daha dürüst hareket etmiş olmaz 
dım ileriye, beş adım geriye gittik ... mıydım? Ama hayır, kara haberc_i ola
Bu gidiş gelişi herkes bilir, bu birini marn, kalbindeki ümidi söküp ataıoa:n. 
sokakta bekliyenlerin hep bildiği şey. (Arkası var) 

dir. 
Nihayet Mazlum 181 olsun dıye sor-

du: 
- Bugün nasıl? 
- Daha iyi, artık ağrısı durdu. 
- Her halde çok gayret gösterdi, çün 

kü kemik çatlaması çok ıztırab verir. 
- Ben de öyle zannediyorum. 
- Zannediyorum deme, eminim de ... 
- İnsan ancak kendi acısından emin 

olur, değil mi? .. 
Bunu ben ne diye söyledim, Mazlum 

ne diye cevab 1.·ermedi?. Bunu inceli· 
yecek değilim ... Konuştuklarımızı kay
dedeyim. Mazlum, cidden müteessire 
benziyor: 

- Zavallı Gönül. . Bu kazaya ben 
sebeb oldum diye çok üzüH.lyorum. 

- Fazla üzülmekte de mana yok; o
nu ata, düşüp ;ıyağını incitsin diye dc
iil, gezip eğ!ensin diye bindırdin. 

- Doğru, doğru ama, ne de olsa fena 
oldu. Ankaradan fena bir hatıra kala
cak. 

- Zannetmem, burada çok güzel gün 
ler geçirdi ... 

Aşağı doğru en az beş adım yürü
müşken bu sefer üçiiııcü adımda dön
dük: 

- Sana anlattı mı? 
- Anlattı ya. 
- Ona dahn eğlenceli zamanlar ge· 

Bu resim nedir? 
Üçüncü sayfada gördüğünüz resim dün 

lstanbuldan sıcak memleketlere müte
veccihen yola çıkan leylekleri gösteriyor. 
Fazla yüksekten uçtukları için resimleri 
ancak bu şekilde alınabilmiştir. 
Fotoğrafın ne olduğu ile beraber elbet 

ne mana ifade ettiğini de anladınız.. Kıı 
geliyor, sıcaklara aldanmayın! 
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Ağustos IS 

Zal, 

•• uç 

kemendini sarayın balkonuna attı ve 
doğru tırmandı. Rôdabe ile 

cariye kollarından tutarak onu balkona 

yukarıya 

aldılar 
Cariye, kendilerini kımsenin göremi

yeceği, işitemiyeceği bu tenha, sessiz 
yerde durdu. Zali bekledi. Delikanlı 
büyük bir hürmetle genç, güzel cariye
nin önünde iğildi. Heyecandan titriye
rek onun söz söylemesini bekledi. 

Cariye .. başından topuklarına kadar 
sarkan ipek örtüslinün altından altın, 
gümüş, elmas kakmalı küçücük bir han
çer çıkardı; delikanlıya uzattı: 

- Sevgili hanımun, önünüze attığım 
demetle bu hançer~. gönderdiğiniz gü
le mukabil sıze yadıgar gönderdi. 

Dedi. 
Zal, ümidi fevkindt.! gördüğü bu ce

mileye karşı nasıı teşekkür edeceğini 
bilemedi. Yüzü kızardı. Vücudünü ha
raret kapladı. Kalbı çarparak şaşkın 
şaşkın bir şeyler kekeledi. 

Cariye .. cerbezeli bir kızdı. Hanımı
nın selamını., iştıyakını ballandıra bal
landıra anlattı. Sonra: 

- Hanımım sizden bir şey rica edi
yor. Sizin hakiki hüviyetinızi anlama~ 
istiyor. Sizin bir tüccar olduğunuza i
nanmayıp bir asilzade .. bir şehzade ya· 
hud bir derebeyi olduğunuzu tahmin e. 
diyor. Kim olduğunuzu doğruca söy
lerseniz çok memnun olacak. 

Deyince zaı şüpheyle cariyenin göz
lerinin içine baktı. Ak.i.ından, bu çiçek 
demetinin, bu hançerin sırrım açtırn:ıak 
için bir desise olabileceği ihtimalini ge
çirdi: 

- Güzel sultanım hakkımda büyük 
teveccühler gösteriyorlar. Bır şehzade, 
bir derebeyi oğiu olduğumu söylemekle 
kendilerini, hiç şüphesiz, daha çok 
memnun ederdim; fakat emirleri üzed
ne hakikatten ayrılmayıya .. bir zengin 
tüccarın gene tüccar olan oğlu olduğu
mu itirafa mecburum. İsmetli sultanı
mı hayal sukutuna uğrattımsa beni af 
buyursunlar. 

Dedi. 
Zal, bu cevabile hem hüviyetini giz. 

lemiş oluyor .. hem de derebeyinin kızı
nı tecrübe etmiş bulunuyordu. Öyle 
ya .. kız, belki, bir hükümdar zade, bir 
derebeyi oğlu ol:iuğuna ihtimal verdiği 
için kendisile alakadar oluyordu. Zen
gin bir tüccardan başka bir şey olmadı
ğına kanaat getirdiği zaman da, Rfıda
be, bu alakasını muhafaza edecek mi i
di? Delikanlı, kendisinin kim olduğu
mi kizlemekle bunu da anlamış olacak. 
tı. 

Cariye.. bidayette Zale inanmadı. 
Hakiki hüviyetini itiraf e~tirmek ıçin 
nazikane ısrarlarda bulundu. Nihayet 
o da delikanlıyı tücca!" tanımıya mec
bur oldu; fakat ona karşı olan hürmet
kar muamelesini değiştirmedi. Bir tüc
~ardan başka bir şey olmasa bile hanı. 
mının, kendisine karşı olan teveccü
h ünden bir ~ey eksilmiyeceğini temin 
etti. 

Zal, yarım saat cariye ile konuştu. 
Rfıdabenin kendisine karşı gıyabi mer
butiyetindeki sağlamlığı anlaymca, 
Hind ipeğinden kuşağının arasından çı. 
kardığı bir sırma ~lemeli ipek keseyi 
cariyeye verdi: 

- Bu kesenin içinde altın bilezikler, 
yüzükler, küpeler var. Isfahan kuyum
cularının elmaslarla işlediği ·bu mücev
herleri, değersizliklerine bakmadan 
sultanıma hediye etmiye cür'et ediyo· 
rum. Kabul ederlerse kendimi dünya
nın e~ bahtiyar adamı addederim. 

Dedi. Sonra, kaftanının iç cebinden 
çıkardığı yakut taşlı bir yüzüğü de ca
riyeye hediye etti. 

Cariye, tereddüd etmeden keseyi de, 
yüzüğü de aldı ve teşekkür ederek git· 
ti. 

* Zal ile Rudabe arasındaki hisst ma. 
cera safha safha genişledi. 

Zal, bir gün atına bindi ve sarayın 
arka tarafından, derebeyinin kızının O· 

turduğu dairenin balkonu önünden geç
ti. Kız, cariyesi vasıtasile delikanlının 
bu geçişinden haberdardı. zaı, balko-

Hint ipeğinden ku~anının arasından. çıkardığı bir. sırma tşıemeli keıqf 
cariyeye verdi. 

nl.4nun önünden geçerken o da balkonu gövde üstünde çalımlı bir manzara ar• 
odadan ayıran ıpek perdelerin arasın- zediyordu. 
dan baktı. Biraz uzaktan olsa bile at . Rüdabe .. Zfili, hayalinde tecessüm et· 
'Üstünde, babayiğit halile Zlli gördü. tirdiği şekilde buimamakla beraber his· 

Zfil .. o sarı rengile küçük çocuk (Zili lerine yabancı bulmadı. O anda ona ı· 
Zer) değildi. Delikanlının vücudünün sındı. Oynak, kıvrak atının üstünde u· 
teşekkülatı bütün o sarı rengi hazmet- zaklaşan Zalin arkasından gönlünün_ 
mişti. Biçimli kıvrımlarla başını saran tatlı heyecanlarla sürüklendiğini duy4 

serpuşunun kenarlarından ensesine a- du. Zal de, sevgilisinin, ipek perdeler 
kan san -saçlarının çerçevelediği sarı arasından ay parçası gibi doğan yüzü 
yüzü, maviye çalan açık ela gözleri, gür nü gördü. İçınde iştiyaklar, hasretle! 
bıyıkları, uzun sarı sakalı ile bilhassa kaynıyarak çadırına dönd~. 
ipek kaftanının kucakladığı heybetli (Arkası var) 

l~ _________ ıs_t_•_n_b_u_ı __ B_e_ıe_d_i_y_eı_i __ I_ıa_An_ı_a_rı _________ ı 
Beher metre murabbaına 3 lira kıymet konulan Aksaray yangın yerinde eski 

Çobançavuş, yeni Me:;ihpaşa mahallesin de 43 üncü adada yüzsüz 86 metre mu -
rabbaı arsa satılmak üzere açık arttırma ya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 19 lira 35 kuruşluk ilk teminat makbUS 
veya mektubile beraber 27/8/937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (B.) (5205) 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan Yeni halde 59 numaralı ardiyesiz ya• 
zıhane üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 54 liralık ilk ıe_
minat mektup veya makbuzu ile 26/8/937 perşembe günü saat 14 de Daımi Encu-
mende bulunmalıdırlar. (B.) (5117 > 

,.,,,,.,. 
Temizlik işleri amelesine yaptırılacak 724 çift çizme açık eksiltmeye konul " 

muştur. Bir çift çizmeye 650 kuruş fiat tahmin edilmiştir. Şartnamesile nüınU
nesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yasılı 
vesika ve 352 lira 95 kuruşla ilk teminat makbuz veya mektubile berabeı' 
6/9/937 pazartesi günü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (5453) 
,.,,,,.,. 

Yollar §Ubesi için lüzumu olan Dizel motörlü mazotla işler bir dane kaJJlYall 
şasesi açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gününde giren bwuııınad1; 
ğından eksiltme 26/8/937 perşembe gün üne uzatılmıştır. Buna 3800 lira ~ 
tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. tsteklilet 
2490 No. 1ı kanunda yazılı vesika ve 285 liralık ilk teminat makbuz veya ııı~
bile beraber y_ukarıda yazılı eünde saat 14 de Daimi Encümende bulunınalıdıt" 
lar. (B.) (5569) 

MIW 

Belediyece kaldırılacak cenazeler için yapılacak 100 tane !Ahit açık eksil~ 
ye konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından pazarlıja çe"'• 
rilmiştir. Bu lahitlerin hepsine 2311 lira bedel tahmin edilmiştir. Şar~ 
keşif evrakı Levazım Müdürlüğünde gö rülebllir. İstekliler 2490 No. lı kaDuJl~ 
yazılı vesika ve 173 lira 33 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bd" 
ber 1/9/937 çarşamba i\inü saat H de Daimi Encümende bulunmalıdır~~) 

(B.) (.,._. 

MIW 

Keşif bedeli 908 lira 72 kurut olan Ka. dıköy hal b!11asına .yapılacak ~ 
yerlerile belalan açık eksiltmeye konul muştur. Keşü evrakıle §artnamesı ~ 

zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı veslP .. 
68 lira 15 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 1-9-937 çarP1'1 
ha günü saat 14 de Daim! Encümende bulunmalıdırlar. (B. (5283) ......,....-

' 

U M .. d .. ı - -- .. ndell Devlet Demiryolları şletme mum u ur ugu ~ 
Umumt tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmi ve maarifçe ınusad uoıl 

hususi bilumum mektepler ve üniversiteler talebesine tatbik o:unan ve ~ 
tarifeye göre % 50 tenzilAtı havi bulun an DD/7 No. lu hususı yolcu 
1.9.1937 tarihinden itibaren 9. İşletme m ıntakasına da teşmil olunacaktır. 

Fazla malUmat istasyonlardan alınabi lir. (5510) 

• 
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Saçın rengi ile sıhhat 
Ve lıaralıter araaında 
Münasellet var mıdır? 

(Bqtaıafı 7 inci sayfada) 
korkak ve çekingendir. Kendine layık 
gördüğü ve kendinden yüksek olduğu
,na inandığı erkeğe boyun eğmeyi blHr. 

Kül rengi, düz ve pek gür olmıyan 
saçlar. Sinirleri çok hassas. Tabiatı se
ver. Aşka muti. Başka şeyde kararsız. 
Aile rabıtasını bir yük sayar. Bütiin 
ömrünü kendinin olm1yan şeylerin has 
retile geçirir. 

-Açıklık koyuluk derecesini gözet
meksizin- umumiyetle esmer kadın -
lar çalışmaya sanşınlardan daha he -
vesli ve daha elverişlidirler. Teredd:i
dün zararlı olduğu yerde çabuk karar 
verme~ini bilirler. Bunun için dina • 
mizm ve enerjiye ihtiyaç gösteren mes 
leklerde diğerlerinden fazla muvaffak 
olabilirler. · 

Sarışınlar daha ihmalkardırlar, talih 
ve tesadüfe daha koiay boyun eğerler. 
Daha haristiler. Zayıf görünüşierile er
keklerde esmerlerden çok rikkat ve a
laka uyandırmayı hilırler. Daha ince -
dirler. Güzel san'atlara istidatlar. var
dır. Aşkları kısadı.c ve gayeleri ekse • 
riyetle ciyi bir izdiva~ .. yapabilmek -
tir. 

Esmerler hayatta umumiyetle daha 
muvaffak olabilecek ve daha müstakil 
yaşayabilecek yaradıhştadırlar. Çünkü 
kuvvetli enerjiye sahiptirler. Misal mi 
istiyorsunuz? İşte: Düşes dö Vindsor. 
O, erkeğin himaye ve tesellı hissini tah 
,rik değil, bilakis erkeğe yardımcı ve 
destek ôlan kuvvetli kadın bünyesine 1 
en canlı bir örnektir. Eski krala karar 

/, ve cesaretinde kuvvet veren şüphe yok 
ki esmer (Wallis) oldu. 1 

=o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ A~ta u~adığı herimette sarı~n ka 
ev~et De~iryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları dm çabuk mağıup oıur. Esmer ise mü

koıay terketmez. Kendini altadan er -
Muhammen bedel, muvakkat teminat, iiste No. ları ve mikdarları apğıda ya- keğe isyan etmeyi bilir. Kısaca: Snrı -

:lı vagonlar 6/10/1937 Çarşamba günü saat 15 den itibaren 1-4 listeye ait zarf- şın yalnız hoşa gitmeyi hedef sayar. 
~ sıra ile açılmak surf'tile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın- Esmerin sevgisi daha devamlıdır. 

.$4tın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin hizalannd:ıgösterilen muyakkat teminat ile kanu· 

::n tayin ettiği vesikalar,ı., Resmi gazetenin 7/5/1936 T. '{e 3~ v~ya 1/7/937 T. 
3645 No. lı nüshalannda intişar etmiş olan talimatname daıresınde alınmış 

~eatlta vet tekliflerini ayni gün saat H de kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lı~d lr. 

Şaı-ın..,,... 275 kuruş..-Ankara "Ve Haydarpaşa veznelerinde sa-almaktadır. 
(5345) 

~e No. 

1 
İsmi 

Mikdarı Muhammen bedel 
Adet Lira 

Muvakka~ teminat 
Liu 

2 
Köınür vagonu 
Soğuk bava vagonu 

3 Yük furgonu 
~oray romorku 

30 
12 

10 
5 

300000 
96000 
55000 
65000 

15750 
6050 
4000 
4500 

r Emllk ve Eytam Bank••• lllnl•rı 
-
1 

tsaa-.. .. Depozitosu 
~o. Yeri No. su Nev'i T. L. 

864 Büyükdere, Büyükdere caddesinde Eski 294 Arsa. 176 M2 36 
Yeni 281 

tesi yukarıda yazılı arsa peşin para ile ve açık arttırnıa usulile satılacaktır. 
ı.ı:e 30/8/937 pazarcesı günü saat ondadır. 
~zito akçesile şubemize gelmeleri. (707_, ______ _ 

Nafıa Vekaletinden: 
ı 

llıia - 'Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes ıslahat ameliyatı sahasında ya-
~~ Belevi, Cellat ve Sağlık kavuşutları inşaatı. 
2 Şlf bedeli: cl30 444> lira c44> kuruştur. 

\te~-- l:1™1tme 20 Eylfıl 937 tarihint! rastlıyan Pazart~si ~nü saat 15 de ılNafia 
~ letinc:Te Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı 
a Usu}ile yapılacaktır. 

!'tın - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri .g~nel 
~ llnesi, fenni şartname ve projeyi c611 lira c5311 kuruş bedel mukabılınde 

t t llrnum Müdürlüğünden alabilirler. 
'- - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c7772> lira c2311 kuruşluk muvak-

~ ~~i?at vermesi ve 50 bin liralık N:ıfıa Su İşlerini ta~hhüt. ~dip. muvaf!aki· 
\ı; bıtırdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fenm kabılıyetı . olduguna 
ı..~~fıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını ibraz etm.eler•. . 
~ ~rin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bır ~at .. evvel)
.. ~r Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermelerı lazımdır. 
~an gecikmeler kabul edilmez. c252511 c5555t 

İsta~bul Sıhhi r\fu'-. e-s-se_s_e-le-r-ar-t-tı-rm-a 
"~ . Eksiltme Komisyonundan :_ _ 
~~l~ 'I'ıp Talebe Yurdu ta~ebesi için mevcut şartname ve numunesine gore 

l Çıft ökçeli terlik açık eksiltmeye konmuştur. 
~ ....._ E:ksiltrne: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü binasın· 
~ llonı.isyonda 1/9/937 çarşamb günü 14,30 da yapılacaktır. a:: 'l'ahmini fiat: Bir çift terliğin fiatı 125 kuruştur. 
t AfutJakkat garanti: 93 lira 75 kuruştur. 

'....._ İstekliler şartname ve nümuneyi Çemberlita§ civarında Fuat Pap tür
~rşisında Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilir. Ve şartnameyi de 

' ....._ alabilirler. 
~ ~l İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ~a
~~teler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Banka mektuplarıle 

belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. •529511 

Saraybumunda ainnet düğünü 
Kızılay Eminönü nahiye şubesi ta -

rafından cu~artesi günü akşamı için 
Gülhane bahçesinin Sarayburnu ala -
franga kısmında yoksul çocuklara bir 
sünnet düğünü tertip edilJniştir. 

G~iP,. HEZLE, BAŞ VE DiŞ ~ Ki ~IKLI K 
BüTüN AGAILAAI DİNDİAİQ... 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuz tecrübe hayvanlarının bir senelik yiyecı::klen olan aşağıda 

isim ve miktarları yaz•L hayvan yemleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhale: 2/9/937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 16 da Yüksek Ziraat 

Enstitüsü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 3135 liradır. 

4 - Muvakkat teminat: 235 Ura 13 kuruftur. 
5 - Fazla izahat v~ parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire mü • 

dürlüğüne müracaatları ilan olunur. c2692· c5175· 
İsmi Miktarı Beher kilosunun fiatı Yekün tutan 

Kı. Kuruş L:ra 

Arpa 37000 4,25 1572,5 
Saman 12000 l,75 210 

Kuru ot . 21500 3,5 752,5 

Kuru yonca 12000 5 600 

Lira yekun 3135 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
s. inci k•tld• 11 /EylUI / 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 liradır ... 
Bundan baıka: 15.000, 1~.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(2\.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 

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

değiştİrmİf bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet berindeki hakkı 
sakıt olur. 

Jai8nb~I Ö\A~I; Bahçe Kapı ·Tat Han 
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Dişi r b di hayat verir. 
Dişleri temizler parlabr beya.zlahr, çürümesine mani olur, diJ 

etlerini kuvvetlendirir. 
Her gün sabah ve akıam mutlaka DANTOS ile diılerinizi 

temizleyiniz. Dantoa Hasan iımine ve markaıına dikkat. 
Fiab : Tüp 7 1,2, büyük 12 1 ,2, dört misli 20 kuruıtur. 

Hasan Deposu 

Nafia Vekaletinden : 

• 
SON POSTA 

KANZUK 
NAS1R.1JAC1 

DOKTOR JEMSIN 
AMERIKADA UZUN TETKi
KAT NETİCESi OLARAK 
BULDUGU BİR FORMÜLDÜR. 
KANZUK NASIR ILACI 
en eski nasırları bile kökün
den çıkarır. Ciddi ve şayanı 

itimat bir nasır illcıdır. 
INGILIZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Doktor oe.---... 
lbrahlm Zati Oget 
Bt:lediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergUn 
öğleden sonra hastalarım kabul 

'- ., eder. ...----•' 

Dünyada birinciliği kazanan 

• 

1 

1 7 Eyliil 937 Salı günü saat 15 de Ankarada Vekfilet Malzeme eksiltme komis
yonu odasında 1900 lira muhammen bedelli 95 adet demir nakliye sandığı açık 
eksiltme usuliyle cksilt:neye konmuştur. 

. 1 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak Ankarada Malzeme 
Müdürlüğünden Haydarpaşada Vekalet tesellüm memurluğundan verilecektir. saatleridir. 

Muvakkat teminat 142.5 liradır. 

Eksiltmeye gireceklerin 7 Eyltll 937 Salı günü saat 15 de komisyon odasında 
hazır bulunmaları liıımdır. c2850> c5367> 
• 

Ber yerde arayınır. 
.... 115 birinci mükafat. 

İSTİKLAL LİSESİ Direktörlüğünden: 
1 - İlk, orta ve lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Hergün saat 1 O dan 16 ya kadar mektebe müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler biran evvel müracaat etmelidirler. 
4 - Eski talebe Eylulün onuncu gününe kadar gerek mektupla gerek mektebe baş vurarak kaydını yenilet. 

melidir. Eski talebenin Eyııilün onundan sonra müracaatları kabul edilmiyecektir. 
5 - Sekizinci ve on birinc1 sınıfların :bütünleme ve engel 31ru.vlan Eylulün birinde, diğer sınıfların 

yedisinde başiıyacaktır. 
6 - İsteyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adre-s: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

GECEL • GÜNSl!L 

KIZ - ERKEK YUCA OLKÜ LiSELERi ORTA • LiSE 

Resmi 

• ( ESKi : 1 N K 1 L A 8 ) 

Kuranı, Direktörü : NEBIOGLU HAMDI OLKOMEN 
Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün m6racaat olunabilir. l.teyenlere 

tarifname gönderilir. Çarııkapı. Tiyatro caddaL Telefon : 20019 , ............................ . ESKi FEYZIYE 

mufaual 

Kız ve 
Erkek 1 ş 1 ~TA~L~N!TA~ s i 

Geceli 
Gündüzlü 

Memleketimizin en eski busust lisesidir. Ana, İlk, Ortft ve Lise kısımlan, Fen ve edebiyat kolları vardır. 
fstabulun en havadar ve sakin bir muhitinde Teşvikiye Karakolu karşısında ve Teşvikiye camii ittisalindedir. 
Kayıt için hergtın ondan 17 ye kadar mUracaat edilebilir. isteyenlere mektep ta~ifnamesi gönderilir. Telefon : 44039 

BAY A N LA R, 
Bilyilk dertten kurtuldunuz! 

F EM 1 L 
Kadının adet zamanlarında kullanacağı yeni ve 
sıhhi bir tuvalet cservlyefü dir. Hususi ( FEMİL ) 
bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sı -

kı elbiseler altında görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz . FEMİL sıhhi ve 
fenni bir şckilda hususi bir pamukla hr.zırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. 
Kanı derhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıslaklıkta vermez. Gayet hafif ve 
yumuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Batanlar, evde yazlıkta, sporda 
vazifede, mektepte seve seve kullanacağınız FEMİL sizi çamasır zahmetle • 
rinden tamamile kurtarmıştır. FEMİL ve bağlarını bir defa aybaşlarınızda 
kullanmak bütün dünya doktorlarının bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini 
anlamağ küayet eder. Her eczanede, pariümeri ve büyük tuhafiye mağaza -
larında bulunur. 

ismet Eczane ve Llporatuvarı Galata, İstanbul Tel 49247: Eczaya müteallilt 
her sipar!şi müşterilerini memnun edecek bir şekilde dikkat ve sür'atle gönderir. 

1 

1 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJı 

Bütün ıstırabları teskin eder 

GR p • 
1 

• 
1 N 

bilhassa bunlara karp müessirdir. 

iş başında, seyahatte, evde her zaman yammzda bir kaşe 

Yepyeni formüllerle piyasaya çıkarllan 
• T 7'C:'NTi C" Kirpik 

V L. U., sUrmeal 

VENÜS AlhQı, 

VENÜS Ruju 

VENÜS Kremi 

VENÜS Pudr•• 

VENÜS Brlyantl•I 
Kullananlar muhakkak VENOS kadar güzelleşir. 

Venns mnstahzaratı şimdi bntnn .ldbar ve şık familyaların en kıymedt 
ve itimada şayan yegane tuvalet müstahzaratı olmuştur. 

Depoauı Nureddin Evll~•zade MU••••••••· lata11bal 

.EDVi 

SÜMER BANK 
UMUMİ 

MEMUR 

MÜDÜRLÜÖÜNDEN: 

NAMZEDİ ALINACA1' 
Bankamıza lüzumu kadar liıe mezunu memur namzedi atıoS'" 

iJll" caktır. Mektepten (PEK iYi) derece ile mezun olan namzetler • 
tihansız, iYi ve ORTA derece ile mezun olanlar müsabaka idili'" 

hanı ile ıeçilecekl~rdir. • . . . . ... ~ 
Seçilenlerden bır ecnebı lın.nını ıyı bılenlere (80), dııerl:...,. 

(70) lira maat verilecek ve Ankara'da vazife alanlara ayrı~ 
ken zammı da tahakkuk ettirilecektir. 

imtihan 10 Eylôl 937 tarihinde Ankara'da ve lıtanbulda aJllİ -: 
manda yapılacaktır. Taliplerin iıimlerini kaydettirmek ve İ~ 
meyi almak üzere 1 Eylôl 937 tarihine kadar Ankara' da S~ 
Bank Umumi Müdürlüğü Personel ıerviıine ve lıtanbulda S 
Bank lıtanbul Şubeıi Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur· 

KAYIP. 30 Haziran 937 tarihinde ta Lbık mü· 
hiirümü kaybettim. O tarihtenberi mühii
rümü kullanmadı~mdan ve yenisinl,l'aptıra
eağımdan eskisinin hükmü olmadıtını Uln 
ederim. 

Bii7iik Panralh Jnöni Ba;rı:r ıokak 
ııo. se :nıeh,... 


