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ltALKIN 

ltALKIN 

~ALKIN 
...__ 
_.:ene 8 - No. 2543 Yan ifleri telefonu : I02oı PAZAR 29 - AÖUSTOS 1937 . -
Çinde lngiliz Sefirinin 
yaralanması hidisesi 
ehemmiyet kesbetti 

lngiliz kabinesi ciddi tedbirler aldı, dün telgraf la 
Tokyoya gönderilen nota ağır bir lisanla yazılmıştır, 
lngiltere, ]aponyanın noktai nazarını kabul etmiyor 

----·---·---· ............... -................. -
Japonlar bir 

1 

idare ifleri telefonu : 20203 

------------------------------------------------

Askeri terfi 
listesi çıktı 

Terfi eden komutan ve subaylar 
Korgeneral Asım Gündüz orgenerallığa, tümgeneral 
Hüsnü Kılkış korgenerallığa, denizalbayı Hulusi 

tuğamiral ığa tefi ettiler 
Ankara, 28 (Hususi) - 30 ağustos 

zaf e-r bayramı günü tebliğ edilecek o-

lan askeri te-rfi listesi yüksek tasdik

ten çıkmıştıT. Te-rfi edenlerin isimlerini 
bildiriyorum: • 

Korgeneral Asım Gündüz Orgeneral -
ıı~e. Tümgeneral Hüsnü Kılkıf Korıe -
neralllğe. 

Tufıenerallikten '.fÜmg'eneralllle ter
fi edenler: 

M. Fehmi Toydemir, İbrahim Rahmi, 
Necip Kadri Demirkazık, M. Nazml inan. 
Seyfettin Akkoç, M. Faik Sutunç, A. Fev
zi Akarçny, Osıntm Tufan, Nusret Başa
ran, Reşid Günay, Kamil Boapre. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Londra 28 (Hususi) - Çindeki İn -ı 
~liz sef.irinin yaralanması hadisesi kar 
~~ında Ingiliz hükunıetinin alacağı ted 
ırlerın esası hariciye nazırı Eden ta

rafından tesbit edilmiştir. 
h ~.ttihaz edilen tedbirlerin mahiyeti 

enuz belli olmamakla beraber, basit 
~ir Protesto ile iktifa edilemiyeceği ve 
~Pılacak teşebbüsün daha ağır ve cid

di bir mahiyette olacağı anlaşılmıştır. 
ta Japon makamları sefirin harp mın-

lngillz gemisinde AI~anlarla müzakereler 
araştırma yaptılar tekrar başlıyor 
Bombardıman edilen Çin 

kasından geçmekte olduğunu ve se -

~h~tine dair Japon sefirine evvelce 
ıtıe~unı~t vermemiş olduğunu ileri sür 
dUr t~ırler. Fakat bu iddia hükümsüz
fed · Zıra ecnebi memleketlerde vazi • 
çUı~r elçiler, bulundukları memleket i· 
da e seyahatleri esnasında meslek -

şehirlerinde tüyler ürpertici lktısat Vekaleti müsteşarı yeni 
sahneler oluyor 

Çin, soı-y~ Rusya ne talimatla Berline gitti 
bir ademi tecavüz misakı 

de '8~ ~rını habeı dar etmekle mükellef 
ı ditler. 

(Deııamı 3 üncü sayfada) 
~ ..... -... ..... ~~~ ...... ~ .... ._ ... 

·····················~··········~··················· 
B. Eden 

Halayda son vaziyet 

Türklerle Aleviler 
arasında yakınlaşma 

'leni Hatay nizamının biran evvel tatbikini 
isteyişimizden teJaşlanan Vataniler bu gayet 

tabii olan harekete karşı ateş püskürüyorlar. 

ak detti 
Londra 28 (Hususi) - Şanghay önün

deki ·Japon harp gemileri bugün Çin mev. 
. ~le11iifliaae topa tutmUJ}ar ve mu-

kabele edemiyecek vaziyete sokmuşlar
dır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Akdenizde bir 
lngiliz gemisi 

daha bombalandı 
Londra 28 (Hususi) - Meçhul tayya

reler bugün tekrar İspanya sahillerı açı-
Şazn 25 • . . . .. ,....... . ğında Bremkil İngiliz gemisini bombar-

)o ) ' (Hususi Muhabırımız yazı- ye tarafından Fransa huAumeti nezdin- d tmişl d" 
d~ - Son günlerde Hatay işleri gene de yapıldığından bahsedilen teıebbüsler unB_ant e "d er ıhr. 'bf J.em· . . d dm 
'""ikod . . .. . " " ır orpı o mu rı ~ ının un a a la u mevzuu oluyor. Yenı Hatay nı- uzerıne Vatan! mchafll te!lşa duşmu~ mt . t" 
tnının b" 1 t tb'ki · · Tü ki (D 3 ·· .. ı d ) •· mış ır. '--- ır an evve a ı ıçın r - evamı uncu sayıa a ....:... _________ _ 

Donanmamızın dost 
devletler limanlarını 

Ziyareti tehir edildi 
-

b Donanmamızdan. bir g6rünüı onan 
•0aıa rn~nıız iki grupa ayrılarak eyltl lün onundan sonra Rusya, İtalya ve Yu-

Ak denizdeki 
hadiseler 

ve Romanya 
Romen hükumeti ticaret 
gemilerinin himayesini 
bizden mi istiyecek ? 

Sofya 28 (Husust) - Bükreşten Zo
ra gazetesine bildirildiğine göre, iki İs
panyol gemisinin Çanakkale civarında 
;meçhul bir deniz'!ltı gemisi tarafından 
batırılması liitiisesi Romen mehafilini 
endişeye düşürmüştür. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Meçhul 
Denizaltı 
Gemisi 

. .. 

Marmaraya girdiği söylenen me9 -
hul denizaltı gemisinin Bandırma ön -
}erinde batırıldığı hakkında dilıı akşam 
da şehrimizde kuvvetli şayialar çık -
mıştır. 

Vaktin geç olmasına rağmen alika
dar makamlarla temas ettik. Bunu te-

Dün ofiste lktısat Vekilinin riyasetinde bir toplanh 
yapıldı, Alman elçisi ile Faik Kurtoğlu arasında da 

iki saat süren bir mülakat oldu 

Türkiye 1ktısad Vekili Cel4l Bayar ~lman 1ktısad Nazırı Dr. ŞaJıt 

Berlinde cereyan eden Türk • Alman 1 şehrimize gelen İktısad Vek:Aleti idari 
iktısadi ve ticart müzakerelerl hakkında müsteşarı Faik Kurdoğlu dün akpm tek· 
izahat vererek yeni talimat almak üzere (Devamı 11 inci ıallfada) 

Pire muhteliti G. Saray ... 
B~şiktaş muhtelitini yendi 
Oyun zevksiz oldu, Yunanlılar kısa paslarla oldukça 

sür'atli oynadılar, neticede 4- 3 ~alip geldiler 

~·- ;a lunanlarını ziyaret edecekti. Her türlü seyahat hazırlık.lan tamamlan
""'' c:ı.en:ı·ı c\ıd .. 1 er boyanmıştı. 

vit edecek bir malfımat elde edeme - Dü.nkü maçtan bir intıba 

\q Se~gırnız mevsuk malumata göre göriilen lüzum üzerine her iki seyahatin de 
e Yapılınasın"dan vazgeçilmiştir. · :· 

. .. 

dik. Ve resmi makamlara böyle bir ha İstanbul festivali milnasebetile Beledi·ı latasaray • Beşikta~ muhtelitile yaptı. ' 
ber gelmediğini öğrendik. · ye tarafından davet edilen Pire muhteliti Milli küme maç:;..nndan sonra yeni 

(Devamı ıı inci ıallfadaJ l dün ilk maçım Taksim ıtadyomunda Ga· (Devamı 7 inci •1/fada) 

• 



2 Sayfa 

Her gün 
Küçük 
Şeyler 

Yazan: Mnhitün Birgen 

V akın zamanlara ka<iar demır

yollarımızda gcce!iyecek olur

sanız • hatta bazan da gündiız - dehşetli 
bir tahtakurusu hücumuna uğrardınız. 
Geçen sene bunu bir kere de Son Posta
da yazmıştım. O zamandanberi bir hayli 
seyahat ettiğim halde tahtakurusuna lııç 
tesadüf etmedim; demek ki vagonlar te
mizlenmiştir. 

Fakat, bizim vapurlarımıza bınip te, 
gece, burnunun ustünde dolaşan bır ha· 
mam boceğinin gıdıklayıcı zıyaretindcu 
tiksinerek uyanmıy.an yolcu, meşhur 
İdarei Mahsusa zamanından beri gö1 iil
müş değildir. Vagonda tahtakurusu, va
purda hamam böceği... Halbuk:, biz 
memleketimize turist celbctmek için 
türlü türlü proje yaparız. Vagonlarımız 
• inşallah - artık tahtakurusundan kafi 
surette kurtulmuştur; :fakat, vapurların 
hamam böceğinden ne zamıın kurtulaca
ğımızı tahmin etmek güçtür. 

* Bir gün bir vapurun alakadar memu
runa bu hamam böceklerinden nasıl kur
tulunabileceğini sormuştum. Bana şu 

cevabı verdi: 
- Aman, beyim, neler yapmıyoru2 k~ .. 

Maluma ya sıcak ve rütubct, bunlar gene 
hasıl oluyorlar! 

Bu zata göre böcek sıcakla rütubetin 
ittihadından kendi kendisine hasıl olmak 
lmm geliyordu. Halbuki sıcakla rutubet 
dünyanın her vapurunda vardır; ne za. 
man medeni milletlerin va9urlarına bm
dirnse ne hamam böceği, ne de böcek 
t'amaını gördüm. Bana eneler yapmıyo
ruz ki ... > diye her şeyin yapıldığını ıöy
llyen memura o zaman şu cevabı \•er
miştim: 

- Evet, belki her ıeyi yapıyorsunuz, 
fakat, vapuru böceklerden temiz.lıyecck 

şey yapmıyorsunuz! 

Rütubetle sıcaktan değil, kendisine 
mahsus bir üreme kanunundan doğan 

bu böceğin kökünü temizliyecek usum 
Avrupalılar mükemmelen bilirler. Hatta 
bunu bizim memleketin temiz.liğe me
raklı insanları da bilirler. Deniz yolları 
idaresinin bunu öğrenip tatbik etmemesi 
ve vapurlan bu çirkin manzaralı haşe
reden kurtarmaması sadece ayıptır, bPŞ
ka bir teY değil! Bu hakikati böyle açık
ça söylüyorsam idare beni affetsin. Mnk
sadım, ıneden! bir millete mahsus bir 
vapur temizliğini temin için sinirleri ha
rekete getirmektir. 

* 

SON POSTA 

Resimli Makale: x Kuvvetinizi biliniz X 

Bazı ııdamlan hatalı bir yola girmiye hatatı hır yolda 
sebat etmiye scvkeden şey ekseriya düşiinülmedcn söylen
mış bir söz, tartılmadan verilmiş bir karar, bilhassa çeki -
nilccek yabancıların önünde ileri sürülmüş bir mütaleadtr. 
B:r defa böyle yapınca artık kendimizi zincirlenmış sanır, 
belki de istemediğimiz, beğenmediğimiz bir va7.ıyette da
yanır, bile b;le hata ederiz. 

İnSQ olan mahçup olmamak, sonra gülünç mevkii! düş
memek, 'iaha sonra da kararını geri alacak hale gelmemek 
için yap. nıyacr.ğını söylememeli. İka edemiy~ceği tehdidi 
ileri sürmemeli, kendi kuvvetini her zaman için iyi ölçme
lidir. İleri gitm~mişkcn çekilmek kolaydır, kinıse görmez. 
Fakat herkesin gözü önünde verilmiş öyle sözler vardır ki 
geri almmalan insana cehennem azabı verir. 

( sez 
Dört kişinin 
Kullandığı 
Yeni bisikletler 

İngilterede plaj modalarının yanı 
başında bir de bısikletle gezmek mo • 
dası çıktL Yalnız bunlar şimdiye kadar 
olduğu gibi ferdi değil, cem'i olarak ya 
pılmakta, açıkgöz fabrikalardan birinin 
kat ettiği üçüzlü, dördüzlü b1sik1et1er 
gün geçtikçe revaç bulmaktadır. 

Maksim Gorkinin 
kaplumbatası bulundu 

Geçenlerde Palermo civannda Koçel
luda balıkçılar denizden 89 kilo ağırlı -
ğında koskoca bir kaplumbağa çıkardı
lar. Kaplumbağanın üzerinde rusça bir 
takım kelimeler olduğu görülünce, der -
hal rusça bilen biri aranıp okutuldu. Kap
lumbağanın sırtında şu kelimeler var -

dı: 
c- 1 mayıs 1922 de kaplumbağamı ser

best bıraktım. ağırhğı 52 kilodur. Sar -
delya balığı yer.• 

Altında da meşhur bir imza: Maksim 
Gorki ... 
Meşhur Rus edibi 1922 de Kapride te-

davide iken bu kaplumbağayı beslemiş, 
sonra salıvermiştir. 

ARASDNDA ) 
r HERGUN BiR FIKRA ·ı 
f Secdeye kapanırsa 

Eski sof talardan biri, yıkılmaya yfr? 
tutmuş evini kiraya vermişti. Kirarı 
bir gün softaya sokakta ra&tgeldi: 

- Aman efendi hazretleri, dedi, ba
na kiraladığınız evin çatısı ikide bir 
çatırdıyor. Bir dülger gönderip bak
tırsanız. 

Softa güldü: 
- NetJC korkuyorsunuz, dedi, çatı 

tesbih çekiyordur. 
Kiracı bir an düşündü: 
- Evet, dedi, tesb~h çekt~ğini bili

yorum. Beni de o hali korkutuyor ya.' .. 
Günün birinde tesbih çekerken vecde 
gelip secdeye kapanırsa halimiz ne 
otur. 

·--------~---------------· 
60 yıllık 
Uazete müvezzii 
Londrada gazete müvezzi Hary Kingm 

bu işe başladığının 60 mcı yıldönümü 
geçenlerde kuUulannuştır. King bugün 
76 yaşındadır. Ve 16 yaşmdanberi Lon -
dra sokaklannda gazete satmaktadır. 60 
ıncı yıldönümü dolayısile bir çok bedi -
yeler alan Londranın bu en eski gazete 

satıcısı ahali tarafından pek çok sevil -
mektedir. 

Kendisine, 60 senedcnberi en çok ga • 
zete sattığı günlerin hangisi olduğu so -
rulmuş: 

c- Bütün hayatımda en çok gazete 
sattığım günler sekizinci Edvardın tah -
tından çekildiği günler olmuştur> de -
mişlir. 

Tek agağıle 
Bütün işlerini 
Gören cocuk 

Şu resmini gördü~üz, yaratılışın ga
ri b bir nümunesi olan çocuk, İranda 
Meşhed Civarında Sebzivanda dolmuş
tur. On yaşındadır. Anadan sakat doğ

muştur. Fakir bir köylü ailesi olan anne-

si babası, onun böyle sakat doğduğunu 

gördükleri zaman öldürmeğe karar ver
mişlerse de, analık ve bab3lık şefkati 

üstün çıkmış, çocuğu ellerinden geldiği 

kadar, yemeyip içmeyip büyütmüşlerdir. 

Bu çocuğun elleri yoktur. Kolları, dir
seğe kadar ancak 20 santim gelmektedir. 
Sol bacağı da yoktur. İki yaşında da bir 

gözü kör olmuştur. Bununla beraber ga
yet akıllı ve eline ayağına çabuktur. Bü
tün işlerini sağ ayağile ve iki çolak elile 
görür. Merdivenlerden seke seke çıkar, 

gene o sağ ayağı ile yemeğini yer, saç
larını tarar, dikişlerini, ipliğini kendi 

ayağı ile geçirdiği hususi iğnesıle diker. 
Yazı yazar, babasının ıigarasmı yakar. 

Yalnız elbiselerini giyerken biraz zorluk 
çeker. 

Yurüyüş halinde bulunan bir tramvaya inip bınmck ya -
s:-tktır, köprünün muhtelif yerlerinde geçit yerleri sar; çi
vilerle işaret edildi, bu işaretli geçit yerlerinin dışından 
geçmek yasaktu. Bu yasaklan dinl miyenler görülürse 
tutulurlar, k"'"akola götürülürler, orada kendilerindC!'l mu· 
ııyyen bir para c.ılınır. Burasını öğrendik, biliyoruz. Fakat 
bu suretle nlınan paranın adına acaba ne denilir? Bır mes
l~kdaş düşi.inmü~, şöyle söylüyor: 

edenlerin bt""lcdiyeye verdikleri para bir ceza parası değil
dir. Bu olsa olsa verilen bir muaşeret dersinin ucreti ola

bilir. Bir muallim bir şey öğretmek için nasıl ücret alırsa 

belediye de sokr.kları balgamlamamak lazım geldi~Uıi öğ

rettiği için ders ücreti alıyor.> 
Bu muhakeme şiiphe yok ki kabili müdafaadır. Fakat 

parayı verenlerin bunu böyle telakki ettiklerine biz inan

mıyoruz, sen ey okuyucu: c Medeni ccmıyet içinde yaşamanın usullerinden gafle~ 

1 STER 1N AN lS TER t NAN M A~ 

L-------------------~-----------------------~---------------~ 

Ağustos 29 

r,-----------------~ 
Sözün Kısası 

Serbest Delilerden: 
Koleksiyoncu 

E. Taha ___ .... 

- Kuzwn Talu! Senden bir ricam vat· 
- Söyle! 
- Muharrir İmseti yakından tanırsıJlı 

değil mi? 
- Tanırım: Arkadaşımdır. Ne olmuş? 
- Şu mukavvayı al.. 
- Aldık. 
- Kenarlarındaki çizgiyi gördün ınıi? 
- Gördüm. 
- Bunu İmsete ver .. Bu çizgilerdcll 

taşmamak şartile, bana hitaben oralar• 
bir şey yazsın. 

- Ne olacak? 
- Ben, bütün muharrirlerin el yazıla• 

rile fotoğraflarını topluyorum. ŞimdıY' 
kadar üç yüz doksan kişiden topladıil'l" 

- Maşallah! Bizde üç yüz doksan :ıntı• 
harrir olduğunu tahmin etmezdim .. 

- Fakat ben sade meşhurlarındııft 
değil.. Kim ki ömründe iki beyit söylC" 
miş, bir tekerleme yazmış ise, onlarda' 
da aldım. Mesela bizim mahallede bil 
bayan Şekure vardır: Hıdrellezde çömleJ 
manileri söyler. İşte şu onun el ya:ıısıdıtl 

c§ağa indim incire 
Yan vurdum zincire 
Yar bir toprak güveçtir, 
Ben kalaysız tencere!> 

- Güzel! 
- Amma, çok rica ederim Talu! t1• 

nutma!. 
- Olur! 

* - Merhabaaa, iki gözüm!. Gökte arar• 
ken yerde buldum. 

- Merhaba, azizim! Hayırdır inşallabl 
- İşin var mı? 
- Neye sordun? 

r c 

- Azıcık benimle şuracığa, Sahaflara D .. 
~Ot-.~ 

kadar gelir misin? ~·"' 
- Ne için? r 
- Bir yazma kur'an gördüm. Sen an• ~r 

]arsın: Esseydi Türabinin mi, ycksl b 
Simkeşoğlunun mu? Hele bir gör. ~r 

- Satın mı alacaksın? la d 
- Elbette. Ben şimdi yazm1 kelaJ111 li tı 

kadim topluyorum. Tam yirmi bir tan• ~at 
oldu! v: 

* ~~ 
- Şu tesbihi gördün mü?. Al, bak bi1 t!ğ· 

kere .. Horoz'un! )a 

- Ne horozu? 
- Ya! Sen anlamazsın, işte! Bu sabal' 

blr yerde buldum, aldım. Hem de ucuıl 
Dört liraya. 

- Ramazana hazırlık mı? 
- Ne ramazanı be?! Koleksiyon yapı• 

yorum. Bende olan tesbihler kimsede yo)• 
Yarın, öbürgün binlerce liraya ıatacr 

ğım. 

- Allah versin! 

* 

------......~····· ....,.Jllll 
Köprü üstünde iki otomobil çarpıtti 

Dün, saat 12 de köprü üzerinde bit 
otomobil kazası olmuştur. Şoför Hadi ~ 
nin idare ettiği 2671 numaralı otomo • 
bil, şoför Vitalinin idaresindeki 21.f4 
numaralı otomobill\? çarpışmış, netice" 
de her iki otomobilin de tamponları tıı• 
mamen ezilmiştir. 
-------w~~ ---r~~--------_, 

UU C:iurtKlJ.r:.l1 . 
._.AVA 

XFTAKvp:! 

Dün hava kapalı ve biraz yaimurld 
geçti 

Dün hava tamamen kapalı ve biraı d• 
yağmurlu geçmiştir. Rüzgar ıimaldtd 
ve saniyede 10 
metre sür'a tlc es
miştir. Hararet de
recesi azami 22, 
asgari 14 santigra-

dı bulmuştur. Ha
va tazyiki 757 ile 
758 arasında dola
şarak akşama doğru düşmüştür. 

Gillef : 5.~3 ôtl• : ll.J.f 
lkiDdi : 15,58 - Alqam 1 18.52 
Yataı : 20.27 - 1-lı: : 3.3S 
Rumi MM 135' - Arabi •• US6 

Hızır 116 



·ıJlı 

aponlar bir İngiliz gemiSinde 
araştırma yaptılar 

ipek çoraplar 
Meselesi 

Ankara 26 - fpck ve sun'i irek ka
dın çorapları standard nizamnamesi 
Devlet Şurasının tetkikinden geçerek 
icra vekilleri hey'etinin kararına ikti
ran etmiş buulnmaktadır. Bu suretle 
halkımızın çok haklı şikayetini mucip 
olan ipek çorapların kalite fenahğ:nın 
izalesi tedbirlerinden birisi ve belki en 
mühimi alınmış bulunmaktadır. 

(Bo.ştarafı 1 inci sayfa44) l k.ift ile diplomatik müzakerelere başlıt· akit tarafından birine üçüncü bir dev- Çorabın ipeği, iptidai madde cinsi -
biğer taraftan 20 Japon tayyaresi de nılınuuıı hemen imkinsı.z bir hale getir- Jet taarruz ettiği takdirde her iki mem- ~e, çorabın ya~ıldığı ma~inenin. sikle
ghay civarında kain Nanko kasaba- diğini ve yapllacak en iyi i§in Çini ezerek leket de bu devlete yardım etmeği ta. tme, malzemenın kalınlıgına, ışleme 
bombardıman etmiş ve yüzlerce ka- mücadele edemiyecek bir hale getirmek ahhüt etmektedir. ve ihzar esnasmdak! dikkat ve itinaya 

s·ile çocuğun ölümüne sebeb olmuştur. olduğunu beyan etmiştir. Şangha7da hayat göre değişir. 
ı"il halkın bu şekilde bombardımanı İyi haber alan mahfeller, Japon erki- Şanghay 26 _ Şanghayda gece . Ni~arne bu h~~~~Iara riayet e-
bada büyük bir panik uyandırmış ve nıharbiyesinin .eri bir zafer elde etmt>k hayatı ufak mikyasta tekrar başlamış- dıhnesı lazım gelen butun esaslan tes-

':ri ürperten sahnelere meydan ver- için azami gayret sarfetmeğe karar ver· tır. bit etmiş bulunmaktadtr. 
ır. miş olmasına rağmen mücadelenin hıç Şiddetli muharebeler. 

Gemide arastnma olmazsa ilkbahara kadar ve belki de da- Şanghay 28 (A.A.) - Central News Çinde /ngiliz sefirinin 
Yaralanması hadisesi 
Ehemmiyet kesbetti 

londra 28 (Hususi) :_ Japonla:- tara- ha fazla sürecelbıi söylemekted•rlec. 20 ajansı Pading'den bildirdiğine göre 
dan Çin sahillerinin abluka edilmesin- mütekaid general filt hizmete davet edil- 5000 kişilik bir Japon takviye kıt'ası 

sonra ilk defa olarak bugün, (Şer.- miş ve binlerce ihtiyat efradı sillh altına Kalgan civarındaki Çin mevzilerine 
g) adlı İngiliz ticaret gemıs~ durdu- çağrılmııtır. şiddetle taarruz etmiştir. Muharebe de (BCl§tarafı 1 inci sayfada) 

" uş ve içinde araştırma yapı.imıştır. vam etmektedir. Beynelmilel dip!ornasi teamül ve 
~minin kaptanı hadiseyi Japon deniz Çiıa - Sovyet ademi tecavüz miukı Çinliler Nankeu geçtd:nin garbında- kanunlarında böyle bir kayıt yoktur. 
kamlan nezdinde protesto etmiştir. Tokio 28 (A.A. - Domei ajansı bil- ki Mapaoçuen sırtım istirdat etmişler- Bundan başka Japonya Çine karşı ila-

'l' Japonyanın kararı diriyor: dir. nıharp etmemiştir. 
0kyo 28 - Reuter ajansının muhabiri Pek iyi haber alan mehafilin Çinliler çekiliyor Japonlar hadise hakkında tekrar talı 

1 
ıriyor: Sansör dolayısile Tokyoda Şanghaydan bildrrdiğine göre Çin hü • Şanghay 28 - Çinlilerin daha görba, kikat yapacaklardır. 

il.deki mücadelenin seyri hakkında bi· kfııneti bir kaç gün evvel Sovyetler Bir başka bir hatta çekildikleri bildirilmek· Nota Tokyoya yollandl 
~fane bir hüküm vermek güçtür. liği ile bir ademi tecavüz muahedesi tedir. Ecnebi müşahidlere göre bu çekil· Londra 26 (Hususi) - Japon hükil-

onoye, hali hazırdaki vaziyetm Nan· imza etmiştir. Bu muahede mucibince me Çinlilerin lehinedir. metine tevdi edilmek üzere hariciye ne 

Halayda son vaziyet 

Türklerle Aleviler 
arasında yakınleşma 

·Musolini 
zareti tarafından haıırlanmış olan no -
ta, bu akşam telgrafia Tokyodaki İn -
giliz ımaslaha tgi.iza rm:.ı gönderilrni.ştir. 

Notanın, Tokyo hi.ikfunetine tevdi
inden sonra, metni neşredilecektir. 

Sefirin sıhhi vazıyet\ salah bulmak
tadır. Bir Amerikan bahriyelisinden 
kendisine yapılan kan nakli çok iyi bir 

Cenevre 28 (A.A.) - Sureti umumi- netice vermiştir. 

10 Eyliild.e 
Berline gidiyor 

---------------------------
lö ~ .. (Baştarafı l inci sayfada) ı 
'lli runuyor. Türk matbuatında Suriyede 
lığ tklerin Arablar tarafından tasallut3 
\.a~adıklarına dair görülen neşrıyata mu
~e ele olmak üzere bir takım resimler 
ftn~edi~. bunların Halayda Türkler tara· 
lar an oldürülen Arablarm cenaz·~ alay
lia~ olduğunu söylüyorlar. Ondan sonra 
\i Yda lialk Fırkası namı altında, Tür
\';~deki aıbi bir .. fırka teşkil edildiğini 
)'ı u fırkanın Turkleri bir nraya topla
tt! Arablar aleyhinde tahrikat:ı sevket
·~ın· "dd 

yede iyi haber alan Nouvelle gazette de 

~rich gazetesinin Roma muhabıri Mu
solininin 10 eylulde .Berline gideceğini 

bu sabah haber vermektedir. 

Bandırmada ihtiyar 
Bir kadın yeğeni 
Tarafından boğuldu 

);ı ı ı .. ia ediyorlar. Arablar bu fırka-
11 liızbuşşaab diyorlar, ki cHalk Fırka· 
't ism.inin arabcn mukabilidir. 

Suriyedeki Vatani hük1lmetinin. bClf' 
Cemil Bey 

der aleyhinde ateş püskürürcesine beya
natta bulunmuş olan Cemil Bey, geçen 
gün, Suriyenin onsuz olamıyacağı ve 
kendisinin yeniden Şama avdet için da
vetname gönderileceğini söylemeğe mec· 
bur olmuştur. Vataniler arasında bir kıs
mın bugünkü hükumeti tuttuğu ve diğer 
bir kısmının da doktor Şehbendere ta
raftar bulunduğu artık açıkça görülmek
tedir. Yakın zamanlarda Vataniler ara
sında bir ayrılma olacağını tahmin ede-
bilirim. .4.. S. 

Tarih kurultayına 
Yunan profesörü 
iştirak edecek 

bir 

Atina, 28 (Hususi) - Eyl\ılün yirm1-
.sinde lstanbulda toplanacak tarih kurul· 
tayında Yunanistanı arkeoloji profesörü 
ve Girid eski eserler eferisi Marinato:; 

temsil edecektir. 

Bir Yugoslav Meb'usu 
ö!dürüldü 

Belgrad 28 (A.A.) - Havas aJansının 
:muhabiri bildiriyor: Skeplje civarında 

zevcesile birlikte bir araba .i.le geçen me
bus Ramadanoviçe birkaç el silah atıl

mıştır. Göğsünden ve boğazından yara
lanan meb,µa ölmüştür. 

Yugoslav Erkinıharbiye 
Reisi 

Belgrad 28 (A.A.) - Türk ordusu -
nun manevralarında hazır bulunan Yu
goslav erkanı harbiye reisi general Ne. 
diç, refakatinde general Braşiç ve yüz
başı Gregorieviç olduğu halde dün Bel 
grada dönmüştür. ..... -..... ----·-·-··-····---·--,--- __ , ________ _ 

ispanyada çarpışan i~i taraf 
saflannda isyan baş göstermiş 

Bandırmanın Ergili köyünde kahveci
lik eden 30 yaşında Ziya 65 yaşındaki 
teyzesi Esmayı iple boğarak öldürmüş
tür. Ziya evvelce teyzesinden 1400 lira 
kadar borç olarak para almış, bunu öde
memiş, teyzesinde daha para da bulun· 
duğunu tahmin ettiği için onu öldürme
ği aklına koymuş, köyden Ramazan oğlu 
Şaban isminde birisile anlaşmıştır. İkisi 
Esmayı kandırarak gece kahveye getır
mişler, orada boğmuşlar, sonra da cese
dini Göl deresine atmışlardır. Bundan 
sonra kadının külliyetli mikdardaki pa
rasını alarak bir müddet sazlar arasma 
saklanmışlardır. Fakat cinayet meydana 
çıkınca ikisi de yakalanmışlardır. 

Hadiseyi Sığırcı jandarma karakol ku
mandanı Arif meydana çıkarmıştır. 

Küçük şeyler 
(Ba§tarafı 2 inci sayfada) 

Faraza bir Alman treninde, bir kom
partima:nda altı kişiden biri pencereyi 
açmak istese diğer beş yolcunun birer 
birE:r mutlaka muvafakatini almaya mec
burdur; bunlardan bir tanesi razı olma
sa pencere açılamaz. Bu bir kanun ol
muştur. Niçin bizde de yolculuk bir ni
zam ve inzibat altına alınmasın ve ne
den dolayı, yolcular akıllarına esince 
pencereyi açmakta, akıllan esince kar
puzu etrafa saçmakta ve akılları esince 
de rakı içmekte serbest olsunlar? 

Muhittin Bırgen 

ı-Sabahtan Sabaha : 

Sayfa 3 

E 
• Orta Avrupada uuıumi 

memnuniyetsizlik 
hep Çeklere müteveccih 

Yazan: Selim Karıp Em~ 

A vrupanın garbında ve Uzak

şarkta iki büyük yangının du· 

manlarile kararan siyaset ufkuna, bir 
üçüncü mıntakanın endişe veren hadise
lerinden gölgeler aksediyor. Bu mmtaka 
orta Avrupadır. 

Orta Avrupa denildiği zaman, ilk. altla 
gelen unsurlar Almanya ile Küçük İti
laf, Macaristanla Avusturya ve bir de 

Lehistandır. 

Şurası inkar kabul etmez bir hakikat
tir ki dünya ahvalinin mütemadi inki
şafları karşısında Küçük İtilaf zümresinin 
vaziyeti değişmez bir hareketsizlik şek
linde göze çarpıyor. Uzun zaman İtalya 
ile karşılıklı kortezanlık yapan Avustur• 
ya, Berlin - Roma mihverinin teessüc;ün
den sonra İtalyadan uzak durmak lüzu
munu hissetmiştir. 

Nasyonal sosyalizm cereyanının mem
lekette gittikçe kuvvetlendiğini gören 
Macaristan da Berline karşı ayni vazi
yeti iktisab etmiştir. Büyük harp netıcc. 
si bu iki devlete aid araziye tevarü-; eden 
Romanya, Çekoslovakya ve Yugoslavya 
ile aralarında herhangi bir yakınlık teı::is 

etmek mümkün olmamış ve böylece, orta 
Avrupa, hissen birbirlerine düşman, fa
kat menfaat itibarile yekdiğerine bağlı 
milletler tarafından meskun bir karışık 
mıntaka haline gelmiştir. Çekoslovakyll 
ile Lehistanın vaziyetleri ise büsbütün 
başkadır. Her ikisi de Fransanın mütı.e· 
fiki olan bu devletlerden Çekoslovakya 
Lehistanla bir türlü anlaşamamakl.a, Al
manya ile de kedi ve köpek vaziyetinde 
bulunmaktadır. Romanyanın Çekoslo
vakya ile olan ittüakına büyük ehemmi-
yet vermesine mukabil bu devletin Sov
yct Rusya ile olan dostluğu, gerek Yu· 
goslavyanın, gerek Romanyanın endişe
lerini mucib olmaktadır. Bu garib vazi· 
yet, son zamanda Yugoslavya ile Roman
yanın Almanyaya karşı şayanı dıkkat 

bir meyil hfısıl etmelerini intaç etmiştir. 
Yugoslav kralı Aleksandrın malum ölü
müne rağmen İtalya ile Yugoslavyanın 
araları da bir hayli düzelmiştir. Bütün 
bu ahvalin bambaşka bir şekil aiması ve 
orta Avrupada Küçük İtilafm mües:;ır 
bir rol oynayabilmesi için Çekoslovakya
nın Macaristan ve Avusturyaya karşı 

bazı fedakarlıklar yapması 1i1zım g~li

yordu. Onun buna yanaşmaması, orta 
Avrupada Küçük İtilafı zayıf bir mevkie 
düşürmştür. Bundan en fazla zarar gör
mesi ihtimali olan gene Çekoslovakyad,r. 
Çünkü orta Avrupanın bütün me.mnuni· 
yetsizlikleri hep ona müteveccih gorün
mektedir. - Selim Ragıp Emeç 

lzmirde gürbüz çocuk 
müsabakası 

İzmir 28 (A.A.) - Çocuk esirgeme ku
rumu tarafından tertip edilen gürbüz Ç'>

cuk müsabakası fuar gazinosunda bir çok 
davçtliler huzurunda yapılmıştır. Müs&· 
bakada kazanan çocuklara muhtelif he
diyeler verilr&ştir. 

Şampiyona! 

bir 11 Ziyade telaşı mucib olan şeylerden 
oı~ de Türklerin Alevilere karşı tutmuş 
lb_ tları siyasettir. Hatay cHizbüşşa
)aıı ının son günlerde neşrettiği bir be· 
~l nameyi parmaklarına dolayan gaze
tef er, bu beyannamede kullanılan dili 
ler~ır ederek Türklerin Aleviieri kendi
ltta~e .Çekerek Arablnrı infisaha uğrat
~k sıyasetini takib ettiklerini söyle
le'1 te müttefiktirler. Halbuki bahsedi
.ild~Yanname, hiç te bu mahiyette de
but~r. liatay Türklerinin Halk Fırkası, 
t'ıa~n liataylılara hitab eden bir beyan
htrb~ neşrederek bunda, Hataylıların 
\'e sltler?e hoş geçinmeleri lüzumundan 
t;ıtb·2 millet tarafından rnünasib görülüp 
>iııt ·katı Türkiye ile Fransa gibi iki bil· 
tııq memlekete tevdi edilmış olan bir 
t~e~'~ Hataylılara refah ve saadet ve
li!~ gının muhakkak olduğundan bahse
~tor. Beyanname, bilhassa, Halayda 
tltıı.~§ahk çıkarmakta menfaatler. bulu
tor ınsanlar aleyhinedir. Beyannameye 
~t~~ ~u gibi insanlar Hatay filrejiminin 
~k~e mani olmak için Hatayda mü
t;ı~ ~1 ~ir huzursuzluk havası yaratmak 
htı esını güdüyorlar; halbuki buna ma
~~ Vermemek lazımdır. Beyanname bu 
~tada bütün gayretin Türklerle Alevi
~ düştüğü ve Türklerle Alevilerin 
{4! . manasile kardeş oldukları fikrini 
>o~Ye sürüyor ve bu noktada ısra1· edi-

Valence 28 (A.A.) - Müdafaa ne - raftan olan general Miaja'nın aleyhin
zareti Cumhuriyetçilerin Aragon'da de harekete geçmiştir. 
Pueplo'de Albortorı kasabasile bu mm Nasyonalistler arasında 

Yakın vakitlere kadar spor Aleminde adı geçmiyen İtalyanlar son zaman
larda kendilerinden sık sık bahsettirmeğe muvaffak oluyorlar. Son bır hafla 

~lşte, Suriye Vatanilerini kızdıran da 
~ur. «Türkler Alevileri kendilerine 
>'or~ek ve bizi onlardan ayırmak ist:
~ /\ar!,.. diyorlar. Hakikatte de Türkler
~· levıler arasında bir yaklnşm.t hare
~haşlamıştır. Hatay Türkleri bı... yak
~k a~a~ı kolaylaştırmak ve hızlandır· 
fıuy. ıçın !çalışmaktadırlar. Aleviliğin 
'l'lit~~- bir ekseriyeti tamgmen ve halis 
~t tur; küçük bir kısmı da dilini kay
~ ~1~ olan TürklerdC'n başl:a bir şey 
1qb ciı~ler. Şu halde bu yaklaşma gayet 
~l'i. hır hareket olduğuna göre Vatani-

ıı buna kızmaları manasıL olma:: mı? 

s * ~i U'.iYedeki Vatani hükumetinin mev-
\ gıttikçe zayıClamaktadır. Birkaç hnf

e"vel doktor Abdurrahman Şehben-

!akadaki düşman siperlerini işgal et- M""d f . t"nı·n bı"r tebl•V• .• k d" B" .. .. u a aa nezare ı ıgıne 

ti.~ıerini tMeblı? et~e . te ılr. t ı~ t~urzu - göre cenup cephesinde Hopera'da bu -
vuş kolu edıana yı ışga e mış ır. u- 1 ~ . . un bı"r kı · ., . . . · unan ası gar:nızonun smı ıs -
era'da şıddetlı hır muharebe cereyan t . t• 

. h . .1 b h . . yan e mış ır. 
etmış v: Cu~ urıyetçı er u şe rı ış - Tagc'nin cenubunda asiler Argalla-
gal etmışlerdır. uos, Sierra Pedregosa ve Sierra Laza-
Cu~uriyetçiler nrasında i~yan -:11 ro'da birbirlerile çarpışmışlardır. Ta -
Parıs 28 (AA.) - Perpıgnan dan levera'da şiddetli bir tüfek ateşi işitil-

Le Journal gazetesine bildiriliyor: miştir. 
«Kızıl» İspanyadan gelen yolcular 

Valance'da bir isyan hareketinin baş - Bir İngiliz gemisi daha yaralandı 
Iadığını bildirmckted:rler. Bu hareket 
Valence ve Barse!on'da komünistlerin 
hakimiyetine karşı yapılrnaktad•r. 

İsyan hareketı Valence kıt'alarının 
kumandanı Miralay Odon ta"rafından 

çıkarılmıştır. Her iki şehr~n sokakla -
rında çarpışmalar olduğu söylenmek • 
tedir. 

Miralay Odon, bilhassa komünist ta-

Bordaeux 28 (A.A.) - Oviedo'nun şi

malinde kain Gijon şehri dün şiddetle 
bombardıman edilmiştir. Bombardıman

dan bılhassa liman müteessi: olmuştur. 
Limanda Hilda Moler, African Tracler, 
Stanbridge ve Stanwood isim~erinde dört 
İngiliz yük gemisi bulunmakta idi. 

Hilda Moler vapuru mürettebatından 
iki kişi yaralanmıştır. 

1 

\ 

içinde Avrupada yapılan en çetin karşılaşmaları İtalyanlar kazandılar. Ko
penhagda dünya bisiklet yarışını Leoni adında bir İtalyan kazandı. Dünya 
kılıç şampiyonluğunu Nostini isminde gene bir İtalyan kazandı. Son Paris -
Şam hava sür'at yarışını gene İtaly:ın tayyarecileri kazandılar. Atlantiği ilk 
defa filo halinde tayyarelerle aşanlllnn da gene İtalyanlar olduğu hatırlar
dadır. Denizde, karada ve havada kendini gösteren bu İtalyan sporculuğu 
şimdiye kadar bu çeşid müsabakalan inhisar altına almış görünen öteki Av
rupa milletlerini düşündürmeğe başladı. Şimdiki halde İtalyanlar Fransız 

ve Alman rekabetini aşttlar. Çekinfükleri yalnız bir İngiliz inadı kaldı. Bü
tün enerjileri ve bütün materyellerile onu da mağlfıb etmeğe çalışıyorlar. 

Fakat ferdi ve cem'i sporlarda bilhassa cesaret ve soğukkanlılık istiyen spor

larda şampiyonluğu tabii bir hak olarak daima kendilerine layık görmeğe 
alışmış olan İngilizlerin şerefli mevkilerini kolay kolay kaptmıcakların!l ih-
timal verilemez. Herhalde mücadele çetin olacaktır. Fakat İngilizlerle İtal

yanlar arasındaki bu rekabet yalnı7 spor sahasında kalsa ne mutlu.. Onlar 
şimdi bir siyasi maç yapıyorlar ki Akdeniz baştanbaşa koca bir pist halin
de bu iddialı müsabakaya sahne oldu. O kadar ki aklı başında seyircilerin 
şimdiden tüyleri ürperiyor! Bür1ıan Cahid 
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Donanmamız yen. ve Zafer bayramının 

k ti• J k d programı hazırlandı 
tyme 1 UnSUr ar azan ) Yann Beyezıtt" muazzam 

Askeri te fi 
listesi çı tı 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) ~inasi Büyükdere, Recai İst. Şakir ist S: 
Albaylıktan t.trenerall.ife terfi edenlu: Ist, Nihat Tekirdağ, Cemli Bltlls, KeJ?lll' 

r~ 1 bir geçit resmi yapılacak, 
Taksimdeki abideye 
çelenkler konulacak 

Piyade Batkı Özgüner, p1yar.le Abdullah Hırkaişerif, Yurdagöz Teşvikiye, AgAb V 
Emir, Yaşar Bekçloğlu, Kurmay albay Re- dar, Selim İşkodra, Balıatttin İst. zıyıı 
cep Ferdi, topçu M. Vehbl Kocagilney, Kur- sankale, Talfıt Üsküdar, Bürhan E>'1Jb, 
may albay M. Fahrı Uluğ, kurmay albay M. vad Çatalca, Nurettin Üsküp, Yusuf v:ııı 

• 
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Donanmaycı Utiluık ecten 11em oe gnı.ç unsurla.7' 

Dünkü merasim den bir intıba 

Denizli gedikli erbaş okulunu bu yıl üzere deniz lisesine, kabliyet ve istiaad
muvaffakiyetle ikmal eden 49 talebenın ları fazla görülen Mümin Arıkan, Na
donanmaya sevki münasebetile dl.in zım Utku, İrfan, Ahmet U!u
ınektepte merasim yapılmış ve talebe t:ı· kan, Şükrü Gür Ankara Kırıkkale sanat 
rafından müsamere verilmişür. Bu ~ıl lisesine gö.nderileceklerdir. Abdullah 
mektebi muvaffakiyetle bitiren talebeler Düzgü! gedikli birincisi, Sabahattin Kır
Necdet Güven, Mustafa İldeniz, Hı:ıyri, da deniz ikincisi olmuşlardır. 

Merasim münasebetile mektep müdü
rü tarafından çok güzel bir nutuk söyle
nilmiş, talebelere mektepte olduğu gibi 
yeni vazifelerinde de muvaffak!yetler di
lemiştir. 

Mektebi birincilikle bitiren~ altın, 
ikinci ve üçüncülükle bitirene de gümüş 
saatler hediye edilmiştir. 

Şemsettin Gökdelen, ttıharni Güvenç, 
Kadri Bahçeli, Fehmi Özgener, Edip Cz
bck, Ncsip Aygün, Yaşar Şengül, 1'.Justa
fa Aladağ, İhsan Emre, Mehmet Ertan
yılmaz, Nazım Baybaş, Remzi Özlüer, 
Muslih Boğaç, Faik Özenç, Muzaffer Ka1-
yoncu, Halis Vurşkan, Hasan Gökseli, 
Hüseyin Aksoy, Sebati Oker, Basrı Aşar, 
Ahmet Cebe, Basri, Osman Karayel, 
Melih Çilekçiler, Hasan Özeker, Zeki An, 
Mehmet, Hüseyin Engin, Mustafa ürk- lstanbula bir hava filomuz geliyor 
mez, Cemil, Mustafa, Turhnn Ünal, İs· 
mail, Mustafa İncedayı, Mustafa, Oruç, 
İbrahim Sinde!, Ali Kanat, Turhandır. 

Bunlardan Hüsamettin Tulfı iie Fethi 
Aydoğu mektebi fevkalade muvaffaki
yetle bitirdikleri için deniz subayı olmak 

Tayyare haftası münasebetile Türkku
şuna mensub 6 tayyarelik bir filo 1 ey
llılde Ankaradan hareketle Eskişehire 

uğradıktan sonra İstanbula gelecek, nü
mayişler yapacak, beyannamelcı.· atacak, 
halkı selamlıyacaktır. ................ 

Sular idaresi belediyeye bilB 
parasız su vermiyormuş 

B~le~iye sokakları sulama~ için hortum aldığı halde 
bu yuzden sulayamıyor, camdere ~e su verilemiyormuş 
Cami şadırvanlarındaki Kırkçeşmc su-ı 

!arının da kapatıldığı mallımdur. Evkaf 

idaresi bu musluklardan şehir suyu akıt

mak için Umum Müdürlükten müsaade 

istemişti. Umum Müdürlük şadırvanlar

dan akıtılacak şehir SU)llna p:ırn vere

miyeceğini bildirmiştir. Halbuki belediye 
sular idaresi şehir suyunu parasız olnrak 
israf etmek niyetinde değildi!". Zira lDe
lcdiye birçok para vererek şehri geceleri 

yıkamak için 18 aded hortum sabn aldı
ğı halde su idaresinin su vermemesi yü-

zünden şehri sula.yamamaktadır. Evkaf
la belediye arasında bir anlaşamamazlık 
baş göstermiştir. 

Belediye şadırvanları hiç para alma

dan su vermedigi takdirde camilerde ap

test almak için su bulmak imkanı olamı
yacaktır. Evkaf bunun için şadırvanlara 

behemehal su vermek istemekte ve bele
diye ile bir hal ç, resi bulmava calışmak
tadır. 

... 
'usuz kalan camı ıadırvanlanndan biri 

Zeki Erokay, kurmay A. Remzi Yeğitgüder, gurtekln Üsküdar, tlehmcL Gelibolu, 
İsmall Hakkı, i Hakkı Ököz, M. S.ıbri :Meşe, İst, Şükrü İst. Tevfı,ı:: Sivas, Orgaç jst. f'. 

30 ağustos z.afer bayramı münasebetıle 
yarın İstanbulda yapılacak büyük mera
simin programı hazırlanmı§ ve alaka
darlara bildirilmiştir. Programa göre: 

kurmay albay Kur~ebe, Rcceb Orcun. Fatih, Emln İst. Kemalettin İst. Basrl 
Deniz albaylanndan Hulftsi Tu~a.'Illrallığa. Necati Üsküdar, Sadettin Bursa, Nlll't 
Kurmay yarbaylardan Jı.urmay albayhfa hisar, Nasuhi Adapazar, İh.o;an EH.zlZ, 

terfi edenler: Bursa, Necmi Akhlsa:, Fuat Aydın, sel 
Abdülkadir Feyru1lı>J1, Raif, Cevad, Oallb, tın ~eyoğlu, Nö.zım Kütahya Vedad t 

A. Aslan, A. Nusret, İhsan, Şıikrü, Adil. H. dar Izzct Atine, Nurettin Bilecik, jıısşJI 
Cevdet. zlncan, Kemal İst., Zeki Trabzon, -~ 

Kurmay blnba4t1ıktan yarbayiıfa terfi e- Denizll, Kemal İst., Rıfat Afyon, }.J::~ 

Saat 8 den 8,30 a kadar müessesat ve 
sairede , saat 8,30 dan 9,15 e kadar vila
yet, belediye, parti ve hava kurumunda 
~yaretler yapılacak, bayramıaşma ola
cak ve müteakiben Beyazıd meydanına 
gidilecektir. 

Saat tam 9 da merasime iıtirak edecek 
askeri birlikler, askeri ve sivil okullar, 
polis, itfaiye ve cemiyetler, üniversite 
meydanından krokide gösterildiği üzere 
yer alacaklardır. Saat 9,30 da komutan 
kıtaatı teftiş edecek, müteakiben kıdem
siz bir subay, halktan bir zat ve komutan 
birer nutuk söyliyeccklerdir. Saat 10,30 
da komutan, belediye, parti vilayet er
kanı ve davetliler tribüne gidcceklcrdır. 

Üniversite meydanında biriken kıtaat, 
mektepler ve cemiyetler birer birer Mcr· 
can cihetindeki kapıdan çıkarak tribli
nün önünden geçecektir. Bu sureti<; ge
çid resmi ifa olunacak ve merasim alayı 
Fen ve Edebiyat Fakültesinin önünden 
Laleliye çıkacak, oradan Beyazıd ve Di
vanyolunu takiben Eminönü, Köprü, 
Bankalar, Tepebaşı, İstiklal caddesi yolu 
ile Cumhuriyet abidesine gidecektir. 

Cumhuriyet abidesinde çelenk koyma 
merasimi olacak, yedek subay okulu, as
keri tıbbiye, deniz harp okulu, mürettep 
piyade alayı, istihkam, muhabere kıtaatı 
birer çelenk koyacaklardır. :Merasimi 
müteakip alay dağılacak ve her kıt'a 

garnizonuna cfönecektir. 
Gece fener alayları yapılacaktır. Ana

dolu yakasındaki fener alayı Selımiye

deki kıtaatın iştiraki ile Doğancı:lar, P<l· 
şakapısı, ve tramvay yolunu takiben Ka
dıköy iskelesine kadar devam edecekt.ır. 

İstanbul cihetindeki fener alayı Tak
simden Taşkışladaki kıtaatın iştiraki ile 
başlıyacak, Galatasaray, Köprı.i, Sulta
nahmet ve Beyazıda kadar uzayacaktır. 

Merasim esnasındki inzibatı merkez 
komutanlığı temin edecektir. 

Beşiktaş Halkevinden: Büyük zaferin 
15 inci yıldönümü münasebetile 30 a~us
tos 1937 pazartesi akşamı Beşikta, Halkc
vinde bir ulusal toplantı yapılacaktır. 

Üyelerimizin ve halkın davetiyelerini 
almak üzere hergün öğleden sonra idare 
memurluğumuza müracaatları lazımdır. 

/nglliz fllo~u 
2 Eylülde geligor 
İngiliz bahriyesine rnensub iki kruva

zör ile üç torpito muhribinin 2 eyluldc 
limanımıza geleceği dün İngili~ başkon
solosluğu tarafından ıresmen vilayete 
bildirilmiştir. Gemiler, Bakırköy açıkla
rında torpitolarımız tarafından karşıla

nacak, Selimiye önlerine geldiklerı za
man top atarak şehri selamlıyacaklardır. 
Resmi ziyaretler yapılacak ve valı tara
f mdan kumandan ş refine bir ziy:ıf et 
verilecektir. 

A11lıerltk. işleri : 
Yedek yarsubıtylar çağrılıyorlar 
Fatih askerllk şubesinden: 
1 - Şubemize mensup olanlar •e hariç 

§ubeden olup ta işi itibarile Fatih bölgesin
de bulunan yaya aınıfına mensup subaylar
dan 313 UA. 326 doğumlular dahil olmak üze
re 5/9/937 de kıt'aya $evked1leceklerdir. 

denler: Dlvrlk, Ragıp Antalya, Ali Edirne, Biner. 
Halid. rıyer, Şenyol İst., Rasim Erzurum. se 
Kurmay yW:başılıktan binbaşılıfa terli e- Kırşehir, Bahri İst., Eşref Ordu, NıhııJ 

denler: Burhancttin Çatalca, Cevdet Bursa, 
A. Tufan, Klmll, A. Rıza, Sırn, Hayati, Balıkesir, Mustafa Erzincan, Nlhnt ıı~ 

Muzaffer, Sami, Kemal, A. Ahmet, Muhittin, Niyazi Kasımpaşa, ihsan Beşiktaş, ~ 
Server, M. Zeki, Sadedciln, Celfıl. Cemal, Ni- Üsküdar, Münis İst., Mansur Elô.zlz, ?.!O 
yazl, Kemaleddin, Tevfik, Hasan, Asım, İl- Zııfranbolu, Şefik Balıkesir, Rıiştü ".ı: 
yas, Cemal, MiUıat, Şerefettln. Belentepe Kocaell, Mecit Edirne, P' 

Piyade yarbayJıJ10dıın albaylıla: Eyüp, Niyazi Bursa, Cavid Be• 
Muhittin, zeki, Kemaleddin, Rıza, Nusret, Hüsnü Erzurum, Enver Üsküdar, Sedııı 

Mustafa, Teyflk, Nazif, Asaf, Bahri, Hak\ı, racab~!· Zeki İst. Neşet Çorlu, eadı4 
Emin, Şere!eddin, Artf, Süle~"lJla.n, N~ım. Kadıkoy, Servet SöRU:, Haldun ist., 
Hayati, İzzet, Raaim, Abdürrezzak, Sırrı Lut- İst. Hayreddin, 'l'ev!lk, Nevced İst. > 
!ü, Arif, Rüştü. Vehb!, M. ŞüJı.rfi, İrfan, Kıl- Afyon, Akyol Bostancı, İrfıın Mıırdln· 
zım, Ömer, M. Kalkan, HiisamcLUn. M. Tev- Üsküdar, Niyaz! Beyoğltı, Efdal Bcyoğlll· 
ilk, İbrahim, Mwıtafa, c. H. Atokalıp, cev- leyman Koyuhisar, Zly:ı Avanos, Fnll: 
det, Hakkı, Hllml, İ. Ilak..ltı, Huıo.sı ihsan, halcık, Nüzhet İst., İbrahim Daday, 
Mehmet Cemal, Rıza, İsmail Hal:kı. Hırkaişerlf, Tall\t Bursa, NecaU. Anlror9 

Piyade Binbqılı.dan yarbaylığ'a terfi e- r1 Üsküdar, Esad İstanbul, Selft.mi US~ 
denler: Emin Kadıköy, Receo Sivas, Sallh HJrP 

M. Fahri, Şevket, Fehmi, Tuncer, M. F. E- rlt, Rasim Büyükada, Sabri Balıkesir. 
ner, İ. Fehmi, A. Nafi, Ziver, Yuk.sel, Sadık, Aksaray, CeHücttln Bursa, Ref!k Keınlll 
Nuri, Arif, A. K!zım, Mehmet, Nuri, Tevfik, Zlyaettln Edirne, Sadettin İst., Münir P 
Celö.l, Kemal, Nurettin, M. Fevzi, İbrahim Nuri Marmara, Osman Kütnhya, ]\{e 
Ethem, O. Sami. balık~slr, Nezir Mardin, .KümU MalatY3" 

Piyade yüzbaşılıfından, piyade binbaşılığa. nan Ist., Mehmet Dlyanbeklr, Tahsin, • 
terfi edenler: mi, İhsan, Ruhi, Galip İst. Sadık Baltıl' 

Lütfü, Rahml İzzet, ZlyaeLlin. Hamit, Ab- Sallnl Ödemiş, Muammer Mllas, Abdiil ı;. 
durrahman, Reşid, Şeflk, Necati, Ömer Fikri, Beylerbeyi, Tarık Kastamonu, Mehmet 
Eşref, Fehmi, Mecid, Ahmet, M. UM, M. M(iş- cik, Hamdi Karacabey, AbdUUcndlr ıı: 
tak Erzincan, Nuri lıt., Zühtü Bingazl, Mn.z- Sabri Bursa, Fuııt Kadıköy, Ahmet üsl>" 
har Kantarcılar, Kemal Erzurum, Ntızım Ramiz, Naim, Fehmi Bursa, Banıl, AdaP 
Nevrekop, Reşad Zeyrek, Mnhmud Halep, Fahri İst., Sabri Harput, Cahit ErzuruJJl• • 
Hüsnü Akbıyık, Nusret Eyüp, Fuııt Beyler- rettin İst. Mehmet Maraş, Al~eddln fs' 
beyi, Faik Kastamonu, Lebib Mısırata, Bab- ver Aksnray, Hakkı Çanakkale, Şevket 
rı Bursa, İhsan Fatih, thkünalp Malatya, Mü ray, Şükrü Bursa, Yuııus Bursa. All J( 
nlp Edime, Hllm1 Elmalı, Hüsnıi Van, Neşet mürsel, Eyüp Erzlnr.an, Kadri İst., Sabri' 
Manastır, Kemal Beşlktq, Ziya Van, Fuat bolu, Zeki İst., Kft.zım Beyo!;!u, Celfıl Si 
Kıbrıs, Seyfettin İst. Cevdet Nasllç, Cevad taş, Mustafa Beşiktaş, Niyazi Ç:ıl, Valld 
Ist., Zeki Van, İhsan Harput, İsmail Konya, İstanbul. 
Hamza Sivaa, Nusret İst., Abdülgafur Dcbre, Süvari yarbaylıktan nlbaylığa terfi t 
ASlm Trabzon, Nuri Rami, Ne~t Erzincan, ter: 
Berri Üsküdar, Kemal .Mtrıön, Baycan Balı- Şahabettin Üsküp. Necmeddin, AbdU11f 
kesir, Tevfik Kadıköy, Rıza İşkodra, Sera - Erzurum, Kamu Niksar, Şerif Cesrl Mııst! 
cettin İst. Zeki Gergük, Şevket Oergük, Meh- paşa, Selim Serez, Ekrem Mat, Aziz f:S 
met Hırkalşcrtf, Refik Harput, İhsan Manas- ma. . 
tır, Münir İstanbul, Daim Bergama, Haydar Sünri binbaşılıktıın süvari yarbnylıt' 
Havza, Ahmet Davutpa.~. Lütfi Bosna, Vasfl Hüseyin Kıırakösc, Rasim Zlle, TUğl' 
Kasımpaşa, Kuray İst. Enver Eskiallpaşa, İs- İst., Tahsin Sell\nik, Lütfü İst., zeıcl 
mail Selanik, Sa1m Ortabahçe, Ali Sana, Şcmt dad. 
Adaknle, Ali Mwıul, M. Tunçman Beşiktaş, Süvari yüzbaşılıktan süvari binba~ılı!' 
Şükrü Humus, Abdülbahri Bitll!, Hanı - Behçet Süieyman, Hamdi Sivas, Arif 
dl Eskiyeni, Hamdi Erzincan, Remzi Sü - Necdet Edirne. 
leymaniye, Hüseyin Sivas, Şükrıi San'a, Ham- Süvari tdmenlikte~L süvari Yü:ıb 
dl Kırklareli, İsmet Şarldlı:arahlsar, Tahir ist. terfi edenler: 
Faik Aksaray, Supbl Blleclk, Asım Adı:ına, Salô.haddin İst, ~ref İst, Sedat l{ızl1 
Basri Gerede, Mahmut Elft.zlz Şakir Gergük, rak, Talat Üsküdar, Eyüp Van, Şevki isti 
Etem Uluborlu, Selahattln Kadıköy, Fuat bul, Hayreddin Üsküdar, Vasıf Fatih· 
Kemalpaşa, Ekrem Gercülc, Fehim Kılıçall, (Devamı 8 inci sayfada) 
Roylan Üsküdar, Tayyıb İst. Muhittin Trab- 1 
ıon, Ercan İst. Tevfik Pirzerin, R(lştll Sivas, Misafir askeri Hey'etler gitlİ 
Cevdet Bursa, Seyfettin Sultanahmet, Ke -
malettın Altımermer, Sıdkı Aııtep, Milmtaz Trakya rnanevrajarında hazır ~ 
Erenköy, Rahmi Erzurum, Kil.ni İstanbul, lunduktan sonra şehrimize gelen 
Şevket istıınbul, KAmıı Mldlll!, FehmJ Tro.b- memleketler askeri hey'etlerinde!l 
rnn, Kazım Üsküdar, Şevket Tophane, All 1 t 
Erenköy, Naim Fatıh, KA.mll R•ısçut, Tevllk İran hey'eti zmire ve Efgan hey'e 
~rrablusgarb, sırrı Beylerbeyi. Mehmet Ye- Ankaraya gitrni11erdir. Hey'etıer, 
nlbahçe, Selim Manastır, Nuri Üsküdar, Tı:ıh- rasimle teşyi edilmişlerdir. Bu sı.ır' 
sin Karater1ye, Selll.l İst. Nuri Ürgüp, Selfı.mi şehrimizde bulunan ecnebi askeri Jı 
Beşiktaş, Sellin Yedıkule, Bedli ist. Nuri Bl- etlerinin hepsi de gitmis. bulunmıılC 
ga, Ekrem Sivas. 

Piyade teğmenliiinden yüzbaşılıfa terfi e- dır. 
denler: .ıe 

Emin Cide, Hakkı Eyüb, izzettin Erzurum, Oubrovnik gemisi dUn Pir81 
Hayri SeUmit, Avni Bolu, Ziya Erzlnr.an, h k 
Mustafa Soma, Mustafa Bursa, Hüseyin Ni· are et etti 
şantaşı, Suphi Fatih, Vecdi BeylPrbeyl, Kl'1ınll L" · · · lJllİŞ ıı1 
Erzurum, Fazıl Trablusgar,>, Cemll Malatya, unanımızı zıyaı-et ıçın ge ıl 
Sellm Zafranzoıu, Naci İst. Ziya Unkapanı, lunan Yugoslavyamn Dubrovnil< 9 
Fehmi Erzincan, Zeynel İşkonra, Alt Eren- vazörü dün limanımızdan Pireye }l 
köy, Cemal İğlrdlr, Hidayet Kasımpaşa, Bur- reket etmiştir. / 
hanetttn Beşlktaş, Fuat Kırklareli, Cevad --.-A ..... a· "o'"p' . E R-·ı-T' ı r 
Ergene, Bahaeddin Kn.yserl, NecmetUn Kes-
kin, Abdülkerim, Hıltme~ Bitlis, Kadri Mn- 30 Ağustos poıll 
nastlr, HüsamettJn Karahlsar, Nuri Erzincan, 1 
Necati Çanatk.ale, Şahın Kasımpaşa, Meh- lesi akşaııı 
met Bergama, Yusuf Erzlncan. Zozo Daını11sJ11 

Piyade a.cıtefmenlilinden tetınenliie terfi işUrakile 
ednıler: il 

Cahid İst. All Uskiıdar, Saim Hırkaişerif, Yeşllklly • 1 

Mehmet Balıkesir, Osman Van, Duran İst. Bahçe slrıd1 
Zeki Erzincan, Hasan Harput, Ahmet Elazlz, C:: 

Muameleleri içln hemen ıubeye müraca
atıan Sevke tlbi olan bu subaylardan olup 
ta birinci maddede yazJlı olanlardan, güm
rilt muhafaza kıt'alannda ftnıtormalı ola -
rak ça!ıfanlnrla memuriyet veya tahsil ve 
ticaret maksadlle yabancı memleketlerde bu 
lunan serbest me.sleic sahipleri ve stajını bl
tlrlp te terhis edllmı, olanlardan ikl seneyi 
geçmemıı olanlar bu davete ıelmlyecekler • 
dir. 

TEŞEKKÜR 
Otlumuz ve kardeşlmb Buavinin bizi mü

teelllnı eden vakitsiz ölümü dolayıslle ee -
naze merasiminde bulunmak lfıtfunu göste
ren dostlanmızıa §ifahen n tahriren teder
lertmtze lştlrııt eden dostlannuza teşekkür
Jerlmlzin muhterem gazetenız naıtaılle lb • 
Ja.ğını r1cıı ederim. 

AUesJ nanıma kardqJ 
Ulri Yenal 

Şinasi İsparta, Mlim~ıı ist. Bahaeddin Be- H A L 1 M ~ 
şilt.taş, Ziyaeddin, İçaydın' Suıtanahmet, Re
§ad İstanbul, Şevki Ortaköy, Nihad Dinar, İb
rahlm Erzurum, Nedim ttskOdar, Hayreddin 
Beykoz, Züktü Adapazarı, Haydar Denizli, 
Re,mzl Aksaray, Osman iat. Oakkı Van, Ke. 
mal Scllinik, Muammer Bursa, Kemal Beyoğ
lu, Hakkı Aksaray, SolAhatUn İst. Sırn Er -
zurum, Kftzım Blleclk, F;nver Kırklareli, 
CelAJ Bayburt, Niyazi ist. Hüsnil Bursa, İh
san Elrızlz, Necdet i.st. Hüseyin Refahiye Re
şad İzmtr, İsmet Kırşehir, Hamdi Dlmotoka, 
Mehmet Buru, Hüsnü Erzurum, Namık Ba
kırköy, Alleddin Dadııy, Abdullah 
Kemalpap., Nenat Sel1ntt, Reşad Trabzon, 

31 Ağustos Salı akşamı 
Bebek Aile bahçesınd• 

Zozo Dalmasın ıştirakil6 

ÇARDAŞ 
ERTU~RUL SADi Tf~ 

Yarın gece.= c1c' 
(Bebek Babçesı~ 

Salı (Sundiye plııJ) dN 
Jitl Çıırşnmlm (Heybe sil 

tiyatrolanııda teıJl 
''erir. 



Sıtyfa s 

Senede 2 milyon kllo fındık ihraç! Memlekette ~·ıspc;;·-haf eketleri · 
eden kasabanın derdi: Doktorsuzluk -~ - ·~.,. ·--~~ ---- ... -....... ., 
• Bulanctk '(Hususi) - Manzara ve g0-1 ve halkı zengin olan bu kuabanın l»r ıf . 
tünüş itibarile son derece güzel ve §irin doktoru yoktur. Halbuki burada hükU
bir kasaba olan Bulancığın havası ve su- met doktorluğu yapacak veya serbest 
1U iyidir. Bulancık mebzulen çıkan k~ l- çalışacak bir doktora bir kaç senede zen~ 
kan balığı ile meşhurdur. Kisabada bej gin olup İstanbulda apartıman kurmak 
bine yakın nüfus vardır. Elli dört par- işden bile değildir. Doktorlar bunu bil
$a köyü Pir Aziz isminde bir nahiyesi miyorlar. Duysalar koşarak gelirler. Ka
~ardır. Bulancıkta senevi iki milyon kı- sabanın üç saat yukarısında Hititlere ait 
loya yakın fındık ihraç edilir. Kasabada çok eski zamanlardan kalma üç tane taş
fedi tane fındık fabrikası vardır. Bu yüz. tan öküz başı heykeli bulunmuştur. Bun
a.en memlekete çok para girdiği için hal- ları tesadüfen köylüler yol yaparken çı
kı zenginclir. Burada muhtaç ve fakir karmışlardır. Tam üç bin küsur sene ev· 
kimse yoktur. velisine ait çok san'atkarane kıymetli 
• Şimdi halkın çoğu yayla ve fındık balı- eserlerdir. Civarda bir çok gömülil asarın 
tGlerindedir. Çünkü fındığın tam harman bulunduğu söylenmektedir. 
tamamdır. Mahsul alındıktan sonra her- Kaza kaymakamı Şevket çok çalışkan· 
kes zevk ve keyfine başlar. Buranın mah· dır. Vaktile mübadeleye tlbi olan Rum-
8Ulü başlıca Almanya, Çekoslovakya ve lann emval ve daha ziyade servet akıtan 
lngiltereye gönderilir. Evler muntazam fındık bahçelerini bir çok kimseler fırsat 
bahçelikler arasındadır. Kasabayı deniz· ittihaz ederek zaptetmifler, kaymaka"Il 
ilen seyreden bir yolcu manzarasına bayı- kaza dahilinde böyle &ahibi gizlen· 
lır. Çünkü bütün dağlar çamlarla karışık mif hfikfunete kalması icap eden pek çok 
Yemyeşil fındık bağçeleridir. Köylerinin bahçeler meydana çıkarmıştrr. Bu bab
hepsi tabii bir sanatoryom gibidir. Bu çeler bir takım göçmen ve yersizlere ve
l>ahçeler kasabanın yukarısına doğru rilmektedir. Kaymakamın bu çok yerinde 
Canik dağlarında tam yirmi dört saat bir hareketini Vekalet te takdir etmii, halk 
lnesafeye uzanır. Ne yazık ki bu güzel kendisini çok sevmektedir. 

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

Keşabın beş yıllık maarif programı 
' ' :ç s • ç ""' .. 

Giresun '(Husu.si) - Keıab Giresun~ bajlı on beı kilometre uzaklığında ae
rıiz kenarında Canik dağlarına yaslanmıı çok §irin bir nahiye merkezidir. Hallc 
~ok çalışkan bilhassa maarife çok beve.skirdırlar. Beı senelik bir maarif prog
ramı yapılmıştır. Nahiyeye bağlı -i9 köy vardır. Bunların ancak üçünde mekcep 
:\Tardır. 46 kÖy mektepsizdir. Bu sene Keşab nahiyesi yatılı ilk okulundan 19 ta
ıebe mezun olmuştur. Yatılı mekteplerin çok iyi neticeler verdllini gôren Maarif 
:Vekfileti bu havalide bir kaç tane yatılı ilk mektebin yapılmasına müaade etmiş· 
tir. Mekteplerin azlığı ve nüfus itibarile kifayetsizliği yüzünden bir çok köylerin 

· Samsun :CHusust) - Şehrimize gelen 
doğu muhteliti burada Samsuıı muhteli· 
ti ile bir maç yapm11tır. Ma.9 havanın 
yağmurlu olmasına rağmen heyecanlı 

olmuştur. Doğu muhteliti kırmw fani· 

··~·-----------
Malkarada 
Taşoğlu camii 
Tamir edilecek 

&ocukları tahsilsiz kalmaktadır. Tanzim edilen beş senelik maarif programı sı· 
rasile bu ihtiyacın her sene mütesaviyen bir kısmını karşılamaktadır. Resımde 
hu sene Keşab mektebinden mezun olan talebe muallimleri ila bir arad~ görül- TCl§oğlu camii 

lnektedir. Malkara (Hususi) - Belediye kasa. 
~ .....•...................................................• 
A l V ba yol ve caddelerinin tanzimi etrafındı;ı-

p u // u ispirto I "r..atil benim ki faaliyetine devam etmektedir. Mahal-
r:ı leler arasında yeni yollar açılmakta, yol 
r abrikası açıldı Beyhude gere üstünde kalan evler istimlak edilmekte-

dir. Kasabada inşaat faaliy<?ti vardır. Y~-

r 
v !mayın ni yapılan 8 evle 6 dükkanın inşaatı bit-
ı OTU 1' mek üzeredir. Ayrıca da dört evle iki 
Bulancık (Hususi) - Yunuslu kö- dükkan da yapılmaktadır. 

yünden İzzet isminde biri ayni köyden Mimar Kemalettin tarafından inşa edil
ve sabıkalı güruhundan Süleymam ka miş ve Hacerzade İbrahim tarafından 
sabanın içinde ve çarş. ortasında ta - yaptırılmış olan Taşoğlu camiinin tamiri 

' ~lpulhı şeker fabrikasının yanında bir 
le ispirto fabrikası faaliyete geçmiş bu· 
lunmaktadır. Resimde (X) işaretile gös
terilen yer yeni fabrika binasıdır. 

banca ile öldürmüş, sonra da karakola kararlaştırılmış, icap eden tahsisatı gön
giderek teslim olmuştur. derilmiştir. Yakında camiin tamir.ine 

Cinayetin sebebi Süleymanın bir başlanacaktır. 
gün izzetin evine giderek İzzetin evde ___ , __________ _ 

bulunmamasından bilistifade: fak olamamış, İzzet bir kurşunla Sil • 
- İzzetten haber getirdim diye ka- leymanı yere devirmiştir. 

pıyı açtırmış ve İzzetin karısının üze- İzzet Süleymanı yere devirdikten 
rine çullanmış olmasıdır. sonra başucuna gitmiş: 
. Bundan muğber olan İzzet ertesi - Sen dalavere ile benim evime gi
gün tabancasını yanına almış, çarşı i. rer, helalıma tecavüz edersin, de_ğH mi 
çinde Süleymanı aramaya b~lamış ve çek cezanı? 
onu bir kahvede otururken görmüş - .Diyerek beynine 3 kurşun daha sık-
tür. mış ve Süleymam öldürmüştür. Ondan 

Süleyman da İzzeti görmüş ve o - sonra da gidip karakola teslim olmuş: 
nun mütehevvir bir halde dolaştığını - Katil benim, beyhude yorulma -
görünce kaçmak istemiş, fakat muvaf- yın. demiştir. 

Pazar Ola Ha•an Bey Diyor Ki : 

· Hasan Bey - Bizim iş a
i!arnıarının kendilerine mah
IUs bir merakları vardı dos-
luın. 

Hasan Bey - Meğer bu me
rak şehircilik mütehassısı 

Prusta da sirayet etmit 

- Prust ne yaptı Hasan Ha.san Bey - Yeni duy. 
Bey.. dum, o da yanına bir müte

b:a~ istivorm\li. 

la ve beyaz don. llı sahaya çıkmıı ve hal· gol yapmak suretne berabere kalmaJ. 
kı selhnlamıştır. Resimde Samsun ve Dolu muhtelitled 

Maç birinci haftaylmda 1-0 ile Samsun bir arada görü.lmektedlr. 
muhteliti lehine neticelenmi§tir. Sam1unda pehlivan &üretlerl 

İkinci devre daha ca:nlı bir ıekilde Dinarlı Mehmet, Tuna şampiyonu DJ.. 
başlamış Doğu muhteliti oldukça sert' mo; Deliorman pmplyonu Kiro tehriml• 
oynama.sına rafmen muvaffak olam8llllf ze eelmişlerdir. Yapılan ilk aüret hey .. 
ve hakimiyeti ele alan Samsun muhteliti canlı olm.111 Dinarlı Mehmet Delıormu 
iki gol daha atarak 4-0 ile galip gelmi§· şampiyonu Kiroyu 6a dakikada yeıım.Jf'I 
lerdir. tir. Güreşler devam ediyor. Dinarlı Meli• 

Revanç maçında birinci haftayında met ile Tuna pınpiyonu Dimo da karfl• 
3-2 Doğu muhtelit! lehinde neticelendi. laşacaklardır. Güre§ler ıehrimizdı bü • 
İkinci haftaymda Samsun muhteliti bir yük bir alaka uyandırDllftlt\ 

Antalyalı 
gençler 
kamptan 
döndüler 

Antalya ( Husu • 
si) - Her sene ol • 
duğu gibi, lise tale -
besi, kamplarını bu 
sene de L.. • mev • 
künde kurmuşlardıl.". 

Bir müddet Laranın 
denizinden ve saf 
havasından istifadG 
eden liseliler as • 

kerlik ders ve ta " 
!imlerini ikmal et • 
mişler ve şehre dön
müşelerdir. 

Urfalılar Antep ve 'tt'l'lyaya ridiyorlar cada DOzçe • Akçllkoca takımıyla yap. 
Urfa (Hususi) - Urta Halkspor takı- tıklan maçı da 1 • O iibi bir farkla ka· 

mı maç yapmak üure Gaziantebe gide- zandılar. 

cek oradan da Konyada yapılacak futbol Zo~dak • EreiU maçı 
maçlarına iştirak etmek üzere Konyaya Zonguldak Şenspor takımıyla, Erel· 
geçecektir. li Halkevi gençlerı arasında hakem C. 

Gönende bir spor (iinü lfilin idaresinde yapılan futbol maçı d8 
Gönen (Hususi) - İdmanyurdu ile 5 • O gibi bir farkla, gene Ereğlinin le. 

ile Yenidoğan spor birli~i arasında ya- hine neticelendi. 
pılan maçı bire karşı beş sayı ile İdman Zonguldak Şenspor takımı sahaya 
yurdu kazanmıştır. .şu oyuncularla çıkm•.ştır: 
Akşam da, Halkevinin Çayboyu gazi- Burhan, Necdet, Abdullah, Mahir, 

nosunda iki klüp gençlerile Halkevi baş- ,Cevdet, Sabahattin, Halil, Şems~ AU 
kanı Osman tarafından güveç ve üzüm ve Nabi ile Bülentten mürekkepti. 
ziyafeti verilmiştir. Yemekten sonra 
Halkevi başkanı hükumetin spora ver
diği ehemmiyeti anlatmıştır. 

Bundan sonra, muallim Kemal Ferdi 

Bahkesirde bir ihtiyar evinde 
ölU bulundu 

Burcu büyük Türk hikayecisi Ömer Sey- Balıkesir (Hususi) - Dinkçiler ma
fettinin hayatı ve eserleri hakkında söz hallesinde etrafı saran kötü bir koku 
söylemiş ve cBomba> isimli hikayesini feci bir hadiseyi meydana çıkarmıştır. 
okumuştur. Sındırgılı Mehmet oğlu Hüseyin is· 

Adanalı bisikletciler Uşakta minde bir ihtiyarın evinden gelen ko • 
Uşaktan yazılıyor: Adana Toros İdman ku neticesinde ev açılmış ve ihtiyarın 

yurdu bisikletçilerinden dört genç, Koc.- ölü olduğu, kedi ve fareler tarafından 
ya, Afyon tariki ile şehrimize gelınişler- bir çok yerleri parçaianmış bir şekil -
dir. Sporcularımız tarafından karşılan- de bulunduğu görülmüştür. Tahkikat 
mışlar ve Halkevinin misafirı olmuşlar- .neticesi şudur: 
dır. Bilahara sporcu gençler Alaşehir Hüseyin 60 yaşlarındadır. Kimse • 
yolu ile İzmire doğru hareket etmişler • sizdir .. Ansızın ölmüş, kimsesizliğinden 
dir. dolayı haber alınamamış ceset kok -

Devrek • Ereğli maçı muş, kediler ve fareler, bir çok sinek -
Karadeniz Ereğli Halkevi sporcula- ler cesedi kötü bir hale sokmuştur. Ken 

rı ile Devrek sporcular~ arasındaki disi çiftçidir. Ahırmdaki dört öküz de 
maç, Ereğlide hakem İnanın idaresin- sahiplerinin ölümünden sonra aç ve 
de olmuştur. susuzluktan ölecek hale gelmişlerdir. 

Ereğli gençleri sahaya şu şekilde Ceset gömülmüştür. 
çıkmışlardır: 

Enver, Mehmet, Vahid, Yakup, Zi • 
yaeddin, Hüsnü, Hikmet, Niyazi, Safi 
Muzaffer ve Mehmet. 

lzmir mezbahası belediyeye 
geçiyor 

Her iki tara! ta güzel bir oyun çı - İzmir, (Hususi) - İzmir mezba· 
karmışlar, fakat maç daha hakim bir ha şirketi yarından itibaren belediye -
~ekilde oynayan Ereğli takımının 4 - O ye geçecektir. Bu husustaki on yıllık 
gibi bir farkla, gaiip gelmesUe netice- ,mukavelenin müddeti bitmiştir. Mez -
lenmiştir. baha belediyeye geçtikten sonra nıez. 

Akçakoca - Düzçe • Ereğli maçı baha ücretlerinde tenzilat yapılmaaı 
Ereğli Halkevi sporcuları Akçako - tetkik edilecekttr. . 
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C EDEBIVAT:::J 

Müstehcen nedir? ı 
Yazan ı Halld Pahrl Ozaneor 

SON POSTA 

Yağmurun dedikleri 
Sabahleyin pencereme vuruldu: 
- Tık tık tık. .... 

İ§te bir telime ki hayatta hududunu 1 Madame Bovary'si doiru bir görü§le _ Kim o? 
cemiyeün kanunlarına göre u çok tayin mahkemeden beraet kararı almamış ol - _Benim, ben ... Tanımadın mı? \ 
etmek kabil, fakat edebiyatta? .. Ah ijte saydı Fransanm bütün ilim ve san'at o • _ Adın ne? 

0 zaman ne nazik, ne ince meseledir bu! toritesi sıfıra inmiş olabilirdi. Zira bu e- _ Kış yağmuru. 
Çok kere basit bir ıörüpe bir pheseri ser, bugün, bütün dünya edebiyatında - Ne istiyorsun? 
~di bir behname ile bir tutmak, ikisini şaheserler aerisine girmiştir. Hele bun - _ Evine odun kömür al demiye gel-
ayni ahlak ıerazisinin kefelerine oturtup dan bir kaç yıl evvel bir İngiliz roman • dim. 
ayni ajırlığı bulmak ihtimali karşısında cısının, Lawerence'in cLady Chaterlay'm _ Peki! 
bunları birbirinden ayırt edecek vasıflan işığh isimli romanı cmüstehcendir, de - Biraz sonra gene ayni: 
nasıl tayin edebiliriz? ğildir> gürültüsile dünyayı birbırinc kat- _ Tık, tık, tıklan duydum. 

İllin sahasında mesele yok. Maddenin tığı ve hakikaten pornoğrafinin edebi _ Gene ne var kış yağmuru? 
bütün sefaletini ortaya dökebilir, ince - mahiyette son haddine varmış bır eseri _ Biraz sonra karın yanına gelecek, 
den inceye tahlillere girişebilir, hele tıb- telakki edilebileceği halde bütün hücum- kışlık manto isterim, şapka isterim, §O· 

bi sabada bir taraftan vücudun teşrihini lar gene bu romanı ve bu romanın tesiri- son isterim diyecek .. Ona karşı hazırlıklı 
bütün mekanizması ile gösterirken, diğer ni ortadan kaldıramamıştır. Çünkü da - bulun! 
taraftan ruhi tereddilerin bütün cinsi, yandığı tez kuvvetlidir, tahlil harikull-

- Peki! 
tenasüll sebeplerini doktor Freud'ün te- denin bile fevkindedir. Kitabını neşret- k, k tık 

t -Tı tı, .. 
zine uyarak en açık ve en reel misalleri- tikten sonra ngiliz aristokrasisin~ zedele- _ Gene neye pencereye vuruyorsun? 
le anlatır, tefsir edebilirsiniz. Bunun için diği için memleketinde barınamıyan ve _ Evinin damında dolaşacağım .. Dam-
de hiç bir mahkeme sizden hesap sor - kalkıp Nis'e giden ve hastalanıp orada ö- dan aşağı akacağım yerlere• dikkat et te 
maz, en kapalı düşünceli bir adam hile len müellif, işte bilhassa, matbuat kanu· onları bir an evvel yaptır. Yoksa kışın 
(eler bir parça ilme inanışı varsa) kita- nu müsait olan bütün memleketlerde bir evini su içinde bırakırım. 
bınıza veya konferansınıza müstehcen çok dillere tercüme edilen bu eserile bu- _ Peki! 
dameasını yapıştırmaz. Halbuki ayni il· gün arsıulusal bir ıöhret sahibı olmuş • _ Tık, tık, tık .. 
m! tezi, hatıl yumuşatarak, renklıyerek tur. _ Daha ne diyeceğin kaldı. 
ve süsllyerek, edebi bir eser kisvesine Daha bu misaller böyle çoğaltılabilir. _ Hiddetlenme de beni dinle, IU ev-
bürüdünüz mü mesele çatallaşabilir: Neticede şunu. demek istiyorum ki, ne velki ay yaptırdığın beyaz keten elbise-

- Efendim, bu da yazılır mı ya? .. Baş- kadar dikenli de olsa yüksek, ilmi bir te- sile bundan sonra sokağa çıkamazsın, 
ka mevzu yok mu idi? .. Dotrusu bu dere- ze dayanan ve derin bir tahlil ve renkli kendine koyu renk bir kışlık elbise yap
ceti de kepazelik! bir üslupla roman, hiklye veya piyes tar- tır. Bir pardesü almayı da ihmal etme! 

Diye söylenenler eksilt olmaz. Böyle - zında bize bu tezi yaşatan san'atkar hiç T k k t k - ı,tı ı .. 
1eri hakikaten, bilhassa insan ruhuna bir zaman ahlaka düşman değil, bilakis _ Bıktım artık kısa kes .. 
bakmaktan ürkenlerdir. Bir kısmı da ri- hami ve istinatgah olmuş tanınmalıdır. _ Bana darılıria sana hatırltyaınadı-
yallrdırlar. Ahllk, ahlik diye köpürüp Zaten bir cemiyetin bünyesi hakikatleri ğın şeyleri hatırlatmak istiyorum. Nerc
ilyan edifleri de, nihayet, açık bir kapı· gizlemekle zayıflar, açmakla kuvvetle - de ise mektepler açılacak, oğlun mekte
nm efijindeki feryadlarıdır. Ancak ~a- nir. O halde romancı olsun, temaş:ı mü • be gidecek, gerçi beyaz pantalonu, rna
pıyı kilitleyip te içeri çekildiler mi ellifi olsun, bu vazifeyi serbest bir ka - yosu var amma onlarla mektebe gidil-
fhtimal en realist ve en psi- lemle ifa edebilmelidir. Netice ahlakın mez. Birkaç kat elbise almalısın, ayağına 
bnalitik bir roman veya piyes zararına değil, faydasınadır. sağlam fotin llzım. Paltosu da kalın ol· 
tahlilinin çerçevesinden tqan çirkin ve Bütün fenalıklar karanlıkta yaşar ve da ü ""mesin. 
kaba bir hüviyyete pekala girebilirler. karanlıkta büyürler. Onları ancak güne- ,su:_ p J:1 
Demek ki realist san'at eserlerini topye- şin ışığına çıkarmakla önümüzden uzak- Tek · k tık - ı,tı, .. 
kQn müstehcen vasfından kurtarmak için laştırabilirik. Sonra şu da var: san'at bu Artık kafi, penceremden çekil! 
çok hassas davranmak, bilhassa muteriz- rolü, ilimden daha kuvvetle ve isabetle _ Çekileceğim, hem bu son .. Bunu da 
terin samimiyet derecesile ilim ve san'at yapar. Çünkü doğrudan doğruya hissi • dinle .. Şimdi f(Syle apğı yukarı bir he· 
kavraYl§lannı ölçmek lazım g2lir. mize hitap eder. San'atm çizdiği levhada sap yaptım. Sana altı yüz Ura 1izıın.. 

Bazan realiat bir eıerin etrafındaki gü- biz, bütün cihanı ve bütün insanları gö- _ Aman kıt yağmuru ne olursun ba-
rilltü çoğalabilir. Hattl malıke.meler de rürüz. İçlerinde satakları, hastaları, ira- na bir akıl ölret, bu kadar parayı nere· 
ip ka1'1§8billr. Her memleketin edebıyat desiz ve mütereddileri varsa ne diye giz- den bulayım? 
tarihinde böyle hlkimler kat'flllD& sO. - lemeli? mu bir ormanın içinde elbette _ Tık; tık, tık.. 
rilklenmlt eserler ve m\lellifier vardır. dikenler ve sarmqıltlar da bulunur. Ge- _ Tık, tık, tık; diyeceline cevab ver-
B6yle vaziyetlerde de ilim ve IUl'at bil· çerken anlan &örmeden ve ellerimizle a· sene! 
il*• ctventı..n münekkitlerin hilkmll yırmadan nasıl geçebiliriz? İfte aan'atk.Ar Yatnıur birden~ire durdu. Anladım; 
ve reyi, bAJdmlerln bilkmtlnden evvel da insan cemiyeti içinde ayni yolcu va-

0 
da bu müfldil ınıalin cevabını vetmek

,.ur. Eserin ilmi veya edebi bilviyeti ziyetiııdedir. Ne yapımı? Gözlerini kör ten kizdi. 
taayyün edince tabiatile ta~bat durur ve edi.P ~ -&eçain? Halbuki bu daha tehll-
'lman zeklaı ~ 1rlıttulur. Çünkü kelidir. Çünkü o urmaııklarla, diken -

lımet Hul11ıi 

oemiyettn bozuk taraflarını, insan ruhu- lerin bizim ayaklanmıza dolanmasına ve kurtulUf yolunu bize gösterirler. Arala • 
nun 1efaletlerini uluorta tahlil eden belki bizi bir çukura dü§iirmesine ml4i nndald fark, düz bir ova ile yalçın bir 
un'atklrm Ual~bu, aamlmiyeti ve eseri- olamaz. San'atklr ifte bu tasfiyeyi yap· dal arasındaki fark gibidir. Hlkem işte 
ntn yübek manası hiç filphesiz onun le- maktadır. Yalnız fWlU da söyliyelim ki bunu ayırt etmekle mükelleftir. Milsteh
htne bir delil tefkil eder. Za•flan ve ru- sadece pomoırafi gayesile yazılmış eser· cenin hududu başka tilrlü tayin edile • 
ld sefaletleri ıösterirken neticede ahllld ler bu kıymetin dıfındadırlar. Zir~ onlar mez. 
bir gayeyı ulaftılı tasdik olunur. Bunu da san'at gayesi yoktur; üslftp, tahlil ve 
tasdik etmiyen cemiyet, muhakkak ki fi. fikir yoktur. İnsanların behimi hislerine 
kir itibarile çok geri kalmıt demektir. en adi bir görüı ve lisanla bitap ederler. 
Nuıl ki Fransada Gustave Flauber'ın Yüksek aan'at eserleri ise bataklıkta bıle 

• .. 
CONULISLERI 

Kızla erlıelı 
Arasında 
Yaş me•ele•I ... 
Bir erkek okuyucum bay c S. A. • 

bir genç kızla sevişiyor. Kendilerine 
kala bugün evlenecekler, fakat aile
Jerinin muhalefetile karşılapyorlar. 
Bu muhalefetin bir tek sebebi vardır: 

- Kız ile erkek ayni yaştadırlar. 
Okuyucum ıoruyor: ~ 

- Kadın hılkaten daha çabuk yıp-

Tardieu,nün de kendi yaıında bir 
kadın ile evlendiğini ıazete]erde gör
düm. 

Avrupalılar bir erkelin yqça kendi
sinden büyük bir kadınla evlenmesini 
gülünç bulurlar, fakat kızla erkeğin 

ayni Yll§ta bulunmasında hiç mahzur 
görmezler, billkis yekdilerine hiç dt
ğilse yakın olmalarını faydalı telikkl 
ederler. 

* Eski zamanlarda olsaydı okuyucu • 

HcıUd .Fahri 0%4ftlOfl 

Casuılann 
işine garagacal 
Yeni bir Jıeıl/ 

Tarihten Sagfalar: 

Kubiliy Han .... 
Herlıa Kabiliyın lfliimine aflayor; Jloiol iillrainin ba lıım11nddi 
binlerce çadırdan lu~lnnJJar yiilıNliyorda. F ~ luıtuı onan öl~n-
inaıuımıyorda: ccs..i ıölı hbbe,. oaran, ellen if ~dairi 6ır ayı· 
nın ayalılarına hnsiyen bir yiiit muıl olar da Dar6anlara ,_nilir ?» 

diyordu. 

Yazanı T•r•• Ca• 
Cengiz iri yarı bir adam değUdi. Fakat f 

onun dedesi Pertan Baturun bir kardep 
vardı ki bütün Moğol kabileleri arasın -
da, iriyarı, kuvvetli ve görülmemif de
recede heybetli olmakla meşhurdu. Bu
nun adı Kubilaydı. 

Halk arasında şöyle Türküler ıöyle -
niyordu: 

cKubilay Han (*) kumanda verirken 
sesi gök gürültüsü gibi gürlüyor. Elleri 
ayı ayağı gibidir. Tuttuğu her teYi bir 
çöp gibi kınyor. Onun önünde hiç kimse 
erlik taslıyamaz. Onu yenecek kimse 
yoktur. O her şeyden ve herkesten kuv
vetlidir.• 

Gene halk arasında ona dair hikaye
ler anlatılırdı. Çadırdan çadıra, obadan 
obaya yayılan bu hikiyeler gittikçe da· 
ha fevkallde bir hal alıyor; mısallaıı -
~ordu: 

cKubilay Han klf geceleri koca odun
lar yığılarak tutuşturulmuş olan ocak • • 
lar önünde çıplak yatar. Kıllı vücuduna 
kıvılcımlar sıçrar ve yakar. Fakat o bun
ları duymaz bile. Sabahleyin uyandılt 
zaman yanık yerlerini görünce, böcekler 
ısırmış, der. 

utar. Kubilay Han kendisini yapayalnıi 
buldu. · 

Bir insan ne kadar kuvvetli, ne kadll 
iriyarı ve cesur olursa olsun elbet böylt 
baştan ayağa kadar silihlı olan. yüzlerc=
adamı yere seremezdi. 

Bu kadar büyük, kuvvetli ve yiğit bir 
adamın her halinin başka türlü ve fev • 
kalade olacağı tabiidir. Halk arasındaki 
hikayelerde onun yeyip içmesi hakkın -
da da şu sözler geçiyordu: 

cKubilay Han her gün bütün bir ko
yun yer ve destiler dolusu kımız içer.• 

Kubiliy Han bunu anladı ve arkasını~ 
da kuşatıldığını görünce atını sağa sürdq 
Orası büyük kamışlarla, sazlarla dolu bl 
bataklıktı. 

* Moğol kabilelerinden birinin reisi o -
lan Hambukay Hakan Çin ülkesine git -
miş, orada bir kız anyordu. B:.ı 11rada o
nu yakaladılar ve cenubi Çin imparato
ru Curceye teslim ettiler. Bu imparato
run, Moğollara hıncı vardı. Çünkü bir 
müddet evvel onun casusluk ıçin Molol 
ülkesine· giden zabiUerini KubilAy Ha • 
nın babası Kabil Han öldürtmüjtü. • 

At battı ve Kubilay Han büsbütün teJ 
kaldı. Sazlar, kamışlar ve çamurlar için 
de çırpındı; uğraştı; büyük zahmetle 
ve ölüm korkuları çektikten sonra ka~ 
ki kıyıya çıkabildi, oradan yaya olaraf 
uzaklaşmıya başladı. 

Çinliler, kendilerine baş kaldıran göçe
belere hususi bir ceza tatbik ederlerdi. 
Bu esiri de ayni şekilde cezalandırdılar: 
ağaçtan bir eşeğin üstüne çivilettiler. 

Esirin oğulları Çinlilere harp açtılar ve 
bu harbe Kubilay Hanla kardefini de 
silrüklediler. 

Kubilay Han baf)tumandan oldu ve 
büyük Çin ordusu Molol atlılarının kor
kunç hücumları kar111ında darına dağın 
olarak bir çok mal ve para bıraktı. 
Moğol kabileleri henüz aralarında bir

leşerek büyük bir devlet kurmamışlardı. 
Bu yüzden aralarında vakit vakit h~ 
ler olurdu. O kadar ki kabileler arasın • 
daki kinler bir türlü sönmek bilmez; her 
biri, diğerini yere vurmak için fırlat iö
zetlrdi. 

Durban kabilesi Kubilly Hanla kar -
deflerinin diipnanıydı. Onlarla mertçe 
boy ölçüşemiyorlardı; bütün kuvvetleri
ıüıı de Kubilly Han libi, insanların iiı -
na.u!e bir adamın varlığından ibaret ol· 
dutunu sanıyorlardı. O halde, her ne ıu
retle olursa olsun, Kubilay Ham ortadan 
kaldırmak gerekti. 

Kubilay Han Çin seferinden henüz 
dönmüştü. Biitün kabilesi bu kırlı akın
dan memnundu. Kub11Ay Han da ava çık
Dllfh. Molol ülkesinin sonsuz gibi görü
nen ovalarında, bu ovalarının kenarları· 
nı bir duvar libi kuıatan aarp dallarda 
avlanıyordu. 

* ltubilly Hanın yanında ancak ytız ki-
• kadar vardı. Bataklılın kenarından 
P91yorl~ Birdenbire karpdan, plı • 
lıkJarın priliııden bir kaç yüz atlı çıkı· 
verdi 

ltubilly Han vaziyeti tetkik için bir 
an abnın dizginlerini çekerek durdu. 

Durbanlar uzaktan onu gördüler. Fa 
kat tanıyamadıldan i~in rastgele bir a 
dam sandılar: 

- Atsız, bir Moğol ne yapabilir? 
Diyerek kovalamaktan vaz ıeçtller. 
Kubilay Hanın adamlan onun batak 

lıkta çamurlara saplanarak boğulduğuiı1 
andılar. Kabilenin çadırları arasındl 
yilbelen sesler onun ölümünü ilin etti. 

Cengizin babası Jisukey Batur ld~t. 
göre Kubilay Hanın kansına yaı yemeJ 
aötürmüş: 

- Başın sağ olsun! 
Demişti. 

Kubilay Hanın karw bu haberi hay • 
retle karşıladı: · 

- Olamaz! Bunda bir yanlıflık varı 

Benim kocam ölmemiştir! 
Dedi. 
Sonra büyük bir inançla bağıra bağıra 

illve etti: 
- Sesi gök kubbeye vuran, elleri ü9 

yqındaki bir ayının ayaklarına benziyen 
bir yiğit nasıl olur da Duranlara yenilir4 
Geç kaldıysa bunutı bir sebebi vardır. 

Göreceksiniz ki yakında çıkıp gelecek •, 
tir. 

Uç taraftan hücum eden bir kaç yüı 
atlı ile arkasındaki korkunç bataklık a• 
ruında kalan şey, KubilAy Han değil ya, 
bir dağ olsa kurtulamazdı. 

- Zavallı kadıncağız aklını kaçırdı. 

Diyorlardı. 

Halbuki kadın o sözleri kafasile delfl, 
blbile söylüyordu. Sevdili adamdan o-
na: 

- Ben sağım! ... 
Diye sanki gizli bir ses gelmişti. 
Herkes KubilAyın ölümüne ağlıyorl 

Molol ülkesinin bu kısmındaki binler~ 
çadırdan hıçkırıklar yükseliyordu. 

rar, ihtiyarlar, erkeğhı daha genç ol· 
ması llzım, bu izdivaç seni mes'ut et
mez, cevabını alıyor, ve bu defa da 
bana dönüyor: 

mun suali etrafında düfÜnürkeıi ailesi
ni haklı bulurdum. Buıftn ayni netf • 
ceye varamıyorum. Zaman delfpnif
tir. Bugün fen çocuk yapmayı kadm 
için bir yorgunluk, çabuk ihtiyarlama 
sebebi saymıyor, çocuk yapmayı fiz • 
yolojik bir vazife tellkki ediyor, el • 
zem buluyor . 

Gilveratnıerl muayyen zamanlarda Yanındakilerden bir kaçı birden deh· 

Birdenbire uzaktan eğersiz ve adamsıJ 
bir lfirü kısrak göründü. Bunlar çadır " 
lara dolru dörtnal yaklapyorlardı. On " 
lann ardında iriyarı bir süvari üstü b8l1 
pmur içinde yaklaştı ve bütün ağız • 
1ardm ayni haykırış yükseldi: 

- Dolru mudur? 

* Geçenlerde eaki İngiliz ba§Ve1dlt 
cBaldvinı.in iltlrahata çekilmesi mü • 
nasebetile İngiliz gazetelerinde bay&• 
tının bir hüllsasını okumıqtum, refl· 
kası ile hemen hemen ayni yafta bu· 
lunduğunu öğrendim. Geçenlerde ölen 
tabık Fransız cumhur reisi Doumergin 
refikasınuı da kocası ile y&flt oldutunu 
bWyorum, ıene bir kaç ay evvel ev • 
1enmlf olan aa~ık J'ranm bqvekill 

Esasen sıhhat prtlan da değişmit
tir. 50 yaf1Dda bir kadın IO yıl evvel 
ihtiyardı, bugün orta yaıındadır, yann 
genç tellkkı edftecektir. İktısadi prt· 
lar billkis erkeli fazla yormaya bafla· 
dı, kadın yum kocumın lwıdiatnden 

pııç olmumı ı.tiJICÜ. 

açıhp kapanan otomatik mini mhıl to- ,.ııe mınldandılar: 
toıraflarla teahia ederek d•pan hat- - Durbanlar ... 
lannın r81imlerini aldırmak usulil yeni Kubilly Han müsait bir vaziyet almak 
değildir. Fakat l(ivereinlerl 'birer hey- üzere sola baktı; oradan da yüı!erce atlı 
)>eciğin içine koyarak köpek mtma tak çıkıverdi 
mak.. bu suretle in&alllll gitmeye cer.a- KubilAy Hanın adamlarından bir kaçı 
ret edemiyecelf. kadar tehlikeli 7erle- kaçmak için atlarını ıeri ırilrdiiler. Dur· 
re yollıyarak orada gene otomatik su- banlar hdouma aeçbıce dflerleri de :t.9-
;rette avıJan heybeden bıraktırmak u .. 
~il ilk defa kuUanılmaktadll'. qte (•) Zenglnllk ve lmdretlle mepur • 
harp oasualarmııı itlerine yarqacak lan Kubil&y Ban, C-•w• .-ıa tab-

7ml bir .., ,, ta ~--

- Yaıasın KubilAy Han! .. 
KubilAy Han, düşmanlar gittikten soıı

ra bataklığa dönmüş, atını kurtannıtl 
Durbanların bir kısrak sürüsünü de ö " 
niine katarak yurduna dönmüştü. 

Turan Can 

Bir eararket yakalandı 
Galata Karaoğlan sokağında Zühtll 

fmrlnde birinbı üzerinde bir miktar ~ 
rar bulUnmU§tur. Suçlu b•kkında tal&-
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[ lnanmıgacaksınız, 
1 

Otomatik 
Tekme atma 
Makinesi 

Tekme atanlar, bazan bop. gittiğini 
görerek sarfettikleri emel e acırlar. Fa
kat artık müsterih olabilirler. Bir Ame
l'ikalı muhteri atılacak tekmelerden hiç 
birinin bop gitmemuinl temin etmiştir. 
Şiı:ndi mesele tekmeyi yiyecek adamı 
inak.ine önQ.nde hareketsiz durdurmanın 
Çaresini bul.maktadır. 

Bu muhterie teıekkür mü 
.eder, yokıa acır mııınız? 

Fakat Doğrudur I 
Dünyanın en garip şehri 

Şanghaycıa Çin kısmı 

Uzakşark İ§lerinden bahsederken 
,şanghay> şehri deyip geçiyoruz, fakat 
acaba içimizde bu şehrin hakikatte içiçe 
girmiş üç şehirden ibaret olduğunu ha
tırlıyanlarımız var mıdır? Bilmeyiz, fa
kat hatırlanmakta mahzur yok. Bu üç 
parçadan birincisi Çin şehridir. Adı Pu
Tongdur. İkincisi Fransız imtiyaz mm
takasıdır. Üçüncüsüne de beynelmiiel 
mıntaka derler. 

Ş4ghayda Avrupa kısmı 

Şanghayın her üç kısmında 30,000 Av

rupalı, 30,000 Japon ve 4,000,000 Çinli ya

şar. Bütün bu halk yekdiğerinden.,;.nef

ret ederek, yekdiğerini gözetliyerek, ya
rının ne olacağını düşünerek yaşarlar. 

Şehrin sakinleri arasında olduğu ka

dar muhtelif semtleri arasında da büyük 
bir fark vardır. Çin kısmı bir harabe, Av
rupa kısmı bir Londradır. 

Almanyada Yahudilere olan borçları ödemek mecburi değil 
Almanyadaki Yahudi düşmanlığı ma

H1m.. Bir Alman mahkemesi son gün
lerde karılarının Yahudi mağazalarından 
yaptıkları alışverişlerden dolayı kocala-

çalamaktan tıraş olmaya kadar bütün 

tuvaletinizi 10 dakika 7 saniyede yapa
bilirsiniz. Size bu imkanı veren muhte
rie teşekkür etmek mi lazım, yoksa acı

mak mı? Bu noktayı tayin etmek herke
r kterin bil 

nn borçlarını ödemeğe mecbur tutula
mıyacaklarına hükmetmiştir. 

Hükme sebeb olan hadise şudur: 
Bir Alman kadını bir Yahudi mağaza

sından borç ile bir hayli eşya satın al
mış, fakat müteaddid müracaatlara rağ· 
men borcun ödenmemesi yüzünden Ya
hudi, kadının kocasını dava etmiştir. 

Söylediğimiz gibi dava, böyle garib bir 
hüküm ile sukut etmiş, koca da karısının 
masraflarını ödemekten kurtıilmuıtur. 

Pire muhteliti G. Saray -
Beşiktaş muhtelitini yendi 
Oyun zevksiz oldu, Yunanlılar kısa ' paslarla oldukça 

sür'atli oynadılar, neticede 4 - 3 ıalip geldiler 

, . -

Maçta-n heyecan lı bir sahne 
'(Ba.rtarafı ı inci ıayja.da) ı Rıdvana bir anda ;iden top sallana sal-

mevaim maçlarına kadar dinlenmek mak- lana dı§an aitti. Bu sırada Yunan takı
sadile istirahate çekilen futbolcuların mı gevşek oynamata başladı. Bir müd
oynamağa mecbur kaldıkları bu oyunu det sonra Yunan~ar or~dan bi: hücum 
kazanmak iQin sarfedecekleri gayretin 1aptılar. Top hiçbır manıe tesaduf e~me· 
büyük bir netice vermiyecetı hakkında- dl, 41 inci dakikada muhtelit kalesmde 
ki tahmin ve düşüncelerimiz bizi aldat· soluğu aldı. 

madı. 
İstanbul futbol ajanının haklı olarak 

\!eri sürdüjü noktai nazarda ısrarı üze
rine Pire muhtelitile İstanbul muhteliti 
yerine milll küıneniıl dört klübü ikişer 
ilrifer karıılqmafı kaötıl etmfı ve oyun
ları da. bu suretle Galatasaray, Beşiktaş, 
Fenerbahçe, Güneş takımları oyııamaji 
ü zerlerine almışlardı. 

LA.kin mevsimin ilk oyunu olarak ka
bul edeceğimiz bu maçlar bize yeni mev
~de klüplerim.izin kadrolarında çok 
r ,değişiklik yapmaları l&zım olacağını ko

layca göstermiş oldu. 
Maç başlamadan evvel ufak bir mera

sim yapılmış ve taraflar çiçek vermek 
auretile birbirlerini ve halkı seli.mladık
tan sonra oyuna başladı. 
Yağmura rağmen saha oldukça kala-

balıktı. 
İlk devrede Yunanlılar iki, muhtelit 

takım iki, ikinci devrede Yunanlılar ikiı 
muhtelit takım da bir sayı yapmış ve o
yun 4-3 Pire muhtelitinin galibiyetile so
na ermiştir. 

* Oyun başladığı zaman bir müddet 
muhtelit takım rüzgarla beraber oynadı
ğından olacak haklın bir vaziyet aldılar. 

Bu arada Hakkı bir sayı fırsatı kaçır
dı. Akabinde Yunanlıların soldan yap-
1ııkları bir hücum da güçlükle kaleden 
uzaklaştırıldı. 

Yunan takımı yavaş yavaş tazyiki art
tırdığı bir sırada soldan yaptıkları bir 
hücumla sağ içleri vasıtasile on üçüncü 
dakikada ilk golü yaptılar. Hakkı gene 
büyük bir fırsat kaçırdı. Bu arada Yu
nanlılar da sür'atle kaleye yaklaştılar ve 

tehlikeli bir şiltlerini kaleci kurtardı. 
Muhtelit takım bozuk oynamağa başladı. 
Sağdan yapılan bir hücumda Eşfak u
zaktan çektiği bir şütün 19 uncu daki
kada beraberlik sayısını yaptı. Yunanlı
ların kafa ile attıkları topu Mehmed Ali 
güçlükle kurtardı. Yunanlıların sağdan 

yaptıkları bir hücum boşa gitti. 
Top Yunan kalesinde. Yunanlılar yer

den, kısa paslarla oldukça sür'atli oynu
yorlar. Süleyman oyunu terketti. Bülent 
onun yerine geçti. Muhtelit bir parça da
ha düzgün ve hakim oynamağa başladı. 
Haşim.den ba§layıp, Hakkıya, Bülende, 

Muhtelitin soldan yaptığı bir hücumda 
topu gerilerden süren Haşim 43 üncü da
kikada gene beraberlik sayısını güze1 bir 
w.ruşla yaptı. 

Devre 2-2 bitti 

Vilastardis müdafaaya, hattA sağ içe 
geçerek oyun ba§ladı. Hakkıdan gelen 
güzel bir fırsatı Rıdvan kaçırdı. Umumt 
idmansızlık göze batar derecede takımı 
aksatıyordu. Rıdvan güzel bir ortalayış 
yaptı. Hakkının fevkalade bir kafa vu· 
ruşunu kaleci ancak plonjon yaparak o 
da güçlükle kurtarabildi. 

Muhtelit' müdafaasının topu seyreder 
gibi lakayt bulunduğu anda Yunanlılar 
sağdan bir hücum yaptılar .. 52 ınci daki
ka sağ iç üçüncü golü yaptı. Oyunun 
şekline göre çok sayı olacağı belh. 

Hüsnünün kaleye kadar sürüklediği 

top sür'atle Yunan kalesine gitti. Oyunun 
en güzel sayısı oluyor sandık, Bülent ye
tişemediği için süzüle süzüle giden top 
seyircilerin heyecanını tam içlerinde bı
rakacak bir şekilde dışarı gitti. 

Top her defasında muhtelit k'alcsine 
kolaylıkla geliyor. Oyun bir aralık bü
tün zevkini kaybetti. Eşfakın güzel ve 
kuvvetli bir şütünü kaleci kurtardı. Yu· 
nanlılar d3.ııa düzf"in oynuyorlar. 

Hüsnü harikulade güzel bir kafa vur
du. Top kalecinin avuçları içinde k ... :Jı. 
Muhtelit takını müdafaası kaleyi müda
faa değil, kale önünde bir tehlike yara
tan bir şekil aldı. Paslar yerini bulmuyor1 

vurulmak istenen top nereye gideceğini 
şaşırmış bir halde ayaklar altmda çiğ

neniyor. Bu herhalde futbol değildi. Bir 
zaman tekaüdler maçı gibi bir şeyler 
seyrettik. 

Muhtelit takım hep sağdan gitmek is· 
tiyor. Bunda hiçbir kasd yok. Derman
sızlık olacak. Rastgele oyunda isabet ara

nırmı ?. Bir aralık Yunanlılarda bozgun• 
luk alametleri görüldü. Hayli sıkışmağa 
başladılar. Bu an çok sürmedi. Yunanlı
lar gene hak.im. Kaleleri önünde alay 
için mi toplanıyorlar. Hemen hücuma 
geçmekte zorluğa rastgelmediklcrinden 
olacak istedikleri taraftan muhtelit ka
lesine kadar kolayca geliyorlar. 

· (Det,amı · ıı inci ıayfad.a) 
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Talat 
Yazan : Arif Cemil Siiftri As&eitnenllktoD Teğmeıım. terfi ti ec!enter: 

T I• ·ı •• J AJ edenler: lfusret Erzurum. _., ay ıryana verJ en rovo ver man Az1ı Manutır, Mehmet Bdlrne, Vasfi Bo- İstllıld.m Mıelmenllllnden ıeiıneJIJllr katili 
kullandığı 

Paşanın 
ordusunun 1 zöytit, Ahmet Harput, EmJn Üstiidar, Fuat terfi edenler: ~ rövo verlerden birisiydi İst, Adnan Kadıköy, Sürena Teldrdal, BÜ· Sabih ElAzlz, Filaet İstanbul, MU ()il -

reyya Klrmutl. Klmll Maraf, Enver Trab - istan~uı. Vuft Erenk5J, 8alDı Bdlnle, 
Sonra Türk klübü var, Berlinin büyu ___ k-ı .. -.. ı.-......... -ı-k-0-.... - .... -ak--içm-.-B-e_r_li_n_za_b-ıt-a-sı ta-ı Cani, •arı uyan·tr yan uykudAı imi~ zon. Balfı.ha.ddin ÜSkl\dar, Fnlk Karacabey, man Istanbut ....... ur' 

r-ı..,ll.l ~ ....... .1 ~ Y Hamdi Kastamonu, Kasım Van, Avni Kırk- Mahabere J&l'baylıfmdalı alba,,~-
1 işlek caddelerinde, bilhassa garb tara- rafından almıruş hiç bir tedbir yoktu. gibi bir halde yatağından fır!ayor ve: ıareıı. Orhan Barput, Şnki Ordu. edenler: 
fındaki caddelerde dola§ırken gözümü. Bu vaziyet kar~ısmda bir Ermeni fe- - c Zor iş, çok zor! Bakalım ne yapa- Topçu Yarbaylıktan topçu Alba71ıfa: Baydar İatanbul. ._.. 
ZÜ dört açmak lftzun. Her halde dikkat dat Berlinde istediği gibi oturup kalkar, cağım?> diyerek odasının içinde nevmi- samı Trabr.on, Kemal SelAnlk. Mehmet Muhabere Jiizbıışdıfmdmı blnbaplaia 
edersek on · · · buk d ıka d · da d la - b lı d 'I'lrilon, Etem Edremit, zekf Erzurum, Meb- ft edenler; ___. un ızmı ça mey ana ç - gezer tozar, caniyane maksa mı yerme ne o şmaga aş yor u: met Trabzon. Sıtkı Söğiit, Rlza Erzincan, Kadri Isparta, All İstanbul, Tevfik .ısı-
nnz.> getirebilmek için hazırlıklar yapabihr- - c Sözümde duracağım, şef. Karanın Saffet Yanya, Fahri izmır, KAzım Bulvadin, rum, zıya Dlfkale, Mehmet ~asıamoııuu,. 

Vahan, arkad~ı Krikor'un bu tekli- di. kat'idir. Belki yarın, belki öbij,r gün öl- Nlzameddin İ.st, cellll Enlncan, İhsan Har- Muhabere tetmenll~lnden yüzbqılıl'a 
fini pek muvafık bulmadı .. Dedi ki: Tayliryan Talat paşanın oturduğu ye- düreceğim ve belki ben de öleceğim. Son put, Kemal Yanya. Suphi Köprülü. fi edenler: us~ 

- cŞayet senin dediğin gibi hareket 

1 

ri keşfedeliden ve bir gün onu takib e- günlerimi yaşıyorum. Elveda hayat, e-1· Topçu blnbafılıkta.n Yarbaylığa.: Mehmet Manastır, An Adıma, M ır 
Sezal Erzincan, Ni""zi sıvas, Cihangir Erzurum, Abdurrahman Bursa, Haydar edersek işi tesadüfe bırakmış oluruz. derek uzaktan kendisini iyice tanımağa veda dostlar ve arkadaşlar ... • ,,_ 

Bakft, Şevket Batum, Kemal Van, Behzat tanbul. . uı• 
Bu da neticenin alınmasını ihtimal ki muvaffak olalıdanberi pek asabi günler Genç ve tecrübesiz, basit düşünceli bu Trabzon, Halit ist, Hüseyin İzmtr, Sabri :&luhabere uteğmenlifindetı teğnıen 
aylarca uzatır. Bir taraftan tarassudla yaşıyordu. Bir gün Vahan kendisini zi· Errnenide bir fevkaladelik, bir kahra • Trablusgarp, İ.mla.11 Lüttüpaşa, Şevki. Bire- terfi edenler: ~ 
meşgul olurken diğer taraftan tahkika- yaret ederek istediği rovelveri getirmişti. manlık görenler ve onu yüksek evsafa clk, Nazmi Erzurum, At:U İstanbul Cemal Pasfnler, sellm ~lk~at ıt 'Jdl"" 
ta da girişmeliyiz. Bunun için de bugü- Bu silah Alman ordusunun kullandığı malik zannedenler ya çok aldanıyorlar- Topçu Yiizbqılıktan Blnbaşıbta terfi e- Bursa, Faik Bursa, Hamza Uf, 

r.ün yüksek şahsiyetlerina müracaat e- rovelver1erden birisiydi. Alman ordusu dır, yahut öyle dü§iinerek kendilerini denler: _ Z ld Qorl Arif ı., Ha _ ne. Dem.ir1ol ;riisbaşıltm4an blnb&fıli• t#I' 
deriz. Malfun ya, Almanya baştan başa dağıldıktan sonra Hemen herkesin evin- aldatıyorlardı. Tayliryan haddizatinde red~~u:~~ Trabzo~. cew ~ _ a edenler: 
sosyalist kesildi Yeni adamlar eskile- de bir tüfek, bir rovelver bulunduğundıın dehşet saçmaktan zevk alan bir komitfı- t~. Nuri Sellmlye, ismet Davutpap, Asaf Cemaleddin Glresmı. _ _ __lfff 
rin yaptıklannı hatalı buluyorlar ve bu bir tane de Tayliryan için tedarik etmek nin senelerdenberi bu iş için terbiye e~ Mihaliçık, Nuri aeıAntk, Rahmi Nl.§antql, Htl Demlr7ol uteğmenl.li'lnclen ~ 
hataları sözde tamire çalışıyorlar. Eski güç değildi tjği iki ayaklı bir hayvandan başka bir seyln Edirne, Remzi Büleymaniye, İzseddln ıero eclenlet': d .. ,_ btantıulı 

d · · · · b' Yenipazar, İhsan Dlmotoka, Sabri Erzurum. Ertuğrul Adapazarı. Nure \.UoY 
Alman devlet ricalinin Ermeni tehci- Talat paşanın evi keşfedildikten. ve şey eğıldL Bır maymunu, bır ayıyı, ır al irld Adil seıA-n.. N t i:st. Esat Kemal Sandıklı. 
· d d 1 b' d d k" ğ. t b" tt"kt b' Kem G ' ... ......, usre ··- A.-.t " nn en o ayı ır ereceye kadar mes'- silah ta tedarik olun uktan sonra iş ar- ope ı er ıye e ı en sonra onıarın ır Beşiktaş, İsmet Taşlıca, suphi Kand.llli, Şe- Harita )'&l'ba1lıf11ı4atı alb3y._.. • .-... 

ul tutulduğu söyleniyor. Biz bundan is- tık cinayeti işlemeğe kalıyordu, cani bu direğe tırmanmaları, bir ipten atlamaları, tik urta, Galip Gelibolu, Vehbi Bltlls, Muh- delder: 
tifade etmenin yolunu bulmalıyız. Ben anı düşündükçe tüylerinin ~rperdiğini etrafında ateş yanan bir halkadan geç • sin Celflleddin Tolmt, Adil Bursa, Said İst., Ferid Esk1za~ erfl r 
Bedin zabıtasında bir kaç kişı' tanıyo- hissediyordu. Kendi kendine cesaret ver- ı · ıI kıl k~ k h lı Sadeddin Kadıköy, Yusuf İşkodra, Rifat Barlta blnbaşılğındsn JUbaylıta & 

me en nas a • ze aya ve a raman • Bilecik, Hüsnü Denlzll, Enver Dlyarbeldr, denler: 
rum. Bunlann içinde Türk düşman:. o- mek için: ğa delalet etmeyip verilen terbiyeden Hamdl Kastamonu, Nazif Davutpaşa, Musa Hidayet Gümüşhane. ~ 
!anlar da vardır. Bunları iskandil ede- - c Yapacağım, vuracağım... Evet ileri geliyorsa, Tayliryan da dehşet saç- Kalkandere, Emin Halep, Kenan Sanyer, A- Harita yiizbaşıtğında:a. 'blnbaşılıP ' 
bilirim. Tabii gayet ihtiyatlı hareket et- muhakkak surette bunu yapmağa karar maktan zevk alan ve vaktile bu hareki· rlf Fatih, TalA.t İstanbul, Lütfi İstanbul, A- edenler: 
mek ve maksadımızı onlara belli ettir- verdim!> diye m.ınldaruyordu. tile asıl Ermeni mı"lletını· ·n fel8ketinı' ha- 11 Metrovlç, Fehmi Harput, Müınln Valde - Turhan En:incan. fi e' 

çeşme, Sırn Erzurum, Nureddin Erzurum. Tnbib yarbaybfmdazı albaylıta ter 
memek elzem olduğunu söylemeğe ha. Bu düşünceleri esnasında yüzlerce de- zırlamış olan mahdut bir zümrenin telki- deni 
cet yok!:ı. fa tasarladığı fiil gözünün önüne geli - Topçu Tetmenliğinden Topçu yüzbnşW.. er: A kam Rıza vestrtell" 

natına kapılan ruhsuz bir makineden fa terfi ed~.ıler: Cemll Halep, Asım n • :trft' 
Tayliryan arkadaşlarının ortaya at- yordu. O vakit heyecanından gözlerini başka bir şey değildi. Söylediği sözler Tarık Metrovlçe, Kenan K:ıdıköy, Abdul- ke, Hakkı Kadıköy, Cemaledclln. Fatih, CI' 

tıklan fikirleri dinledikten sonra her kapıyor ve katlin bütün teferrüatını gö- lah, Muzaffer Dcde:ı.ğa~. Hayreddin Van, Bursa, Cahlt Erdek. A. ÖZD.dB Istanköf, 
başkalarının sözlerini tekrar etmekten, Rıza. İstanbul, Fuad Sivas, selamı İstanbul, mal Kastamonu, Nuri Halep, Ferit BitllS· r 

iki yoldan gidilerek araştırmalar ya- rüyor gibi oluyorou: Kat'i an yaklaşı • dü ündüğü fikirler başkalannın fikirle- Sadreddin Konya, Abdullah Hnsankale, Ga- Tnbib blnbaşılğmdau yarbaylıla terfi 
pılmasmı muvafık bulduğunu söyledi yor, Talat paşayı evinin kapısı önünde rini düşünmekten ibar.etti. llp Erzurum Memduh Erzurum Saim Trab- denler: "' 
ve nihayette dedi ki: yakalıyor. Paşa onu görünce simasından (Arkası ·var) zon, Orhan 'Erzincan, Cevad Plrzeren. Mustafa Metrovlçe, Fehmi Gümiış~ur" 

_ cGöz önünde bulundurmamız ıa- Ermeni olduğunu tanıyor, derhal silahı- Topçu Astetmenliflndeo Teğnıenlf!e ter- ır Çorum, Kemaleddin Dlyarbeldr, A 

1 "h' b" k na sarılmak istiyor. Fakat Tayliryan ev- fi edenler: rahmnn Niğ.?e, Arif ve Zeki İstanbul. . ~ 
zım ge en mu un ır no ta var: Komi· Sami İstanbul, lö'uad KemalP"""• Vedad Tablb yuzba.şılığwdan binbaşılı!a ıeı .. 
t · 'dam h.'kın '" ·· · f · · ·· velinden hazır olduğu için rovelverini '"Y"' 

eınız 1 u unun ın azı ıçın uç 1 b 1 • M 1 İstanbul, Fahreddin İstanbul, Kemnl Malat- edenler: ~ 
aylık bir mühlet vermiştir. Bu müddet çekerek paşanın üzerine ateş edıyordu. a 1 m 1 n a sa 1 ya, Reşad Kars, Necip İstanbul, Fikri Erzu- Esad~llab Antep, Kemal Ankara, JJ 
zarfında işimizi bitirmiş olm.amız la· Katil şikarınm yere yuvarlandığı gö- rum, Emin İstanbul, Murad Edirne, Emin Edirne, Ihsnn Konya, İbrahim BalıkeS1t'~ 
zım. Şimdi kanunuevvel sonundayız. rünce ikinci kurşunu da kendisine tevcih Edime, Yaşar İstanbul, Ahmet Tortum, Fch- dülhay Yenice, Gnlip Antakyn, Ruhi ıı1" 

Romanımız bugün mı İstanbul, Samı Ermenak. İhsan istan - Ali Ba;:burt, Abdullah Niğde, Sabri Ko ır 
Demek ki en geç mart sonlarına doğru ediyor, o da ölii olarak sadrazamın ya- bul, Samı İstanbul, Behaeddln İstanbul, Nl- Kamtl Istanbul, .Enver Çannkkale, RaC1 Jt' 
verilen mühlet bitmiş ofacak. Ona göre nında yere yuvarlanıyordu. İşte vazüesi- 10 uncu sayfadadır. yazl Midllll, Sallhaddln Diyarbeldr, Kadir tanbul, Osman ı.stanb~, Saprl . .Ank~ 
hareket etmeliyiz!> ni btt suretle üa etmiş oluyordu. Rize, Alp Beylerbeyi, İbrahim İstanbul, se- saf Metrovlçe, Abbas Imılr, ~U.Oh1 ıııııl 

lfı.haddln Denl.z.11, Vasfi Nev§ehlr. Necmeddln Ankara, Suphl tstanbul, ôrJJll 
Tayliryan bunu söyledikten sonra E d 

1 
Hava Binba,.,ılığmd:ıb Yarbayllta terfi Konya, Ralt İstanbul, iruran _Aydın, Sl1S" 

ayağa kalktı. Diğerleri de onu takib et- Aı· k em u·· n go·· z yaş arı edenler: Hnlep, Hayri Eskişehir, Halit ;stanbul, s- -
tiler. Kapının önünde vedalaşırken er. 1 r Nalın Erzincan, Hakkı Manastır, Remzi hl İstanbul, Rıza Yemen, Ata Istanbul, nl:J111. 
tcsi gün buluşacaklan saati tayin etti- Trabwn, İsmet Erzurum. dettln Manisa, Ruhi htanbul, Avni 1sta ~ 
}er. Ondan sonra Tayliryanl.a J.trikor d •• •• ıd •• Ban Yüzba.şıhğtmlan Binbaşıhfa: Sedat Rados, Ga!IP ~Yeş, Gallp Tra ddtl' 

arasın a gomu U Cemil Çanakkale. ~met Yenlhan, ~rfan Istanbul, serace 
ayrılıp gittiler. Sokağa çıktıklan zaman Bava T~U~lnden Yüzbaşılıta: Istanbul, Necatı ıstanbul. tertl r 
temiz havayı teneffüs ederlerken. ciğer- cemal Kırşehir, Ragıp Sarıyer. servet Mar Eczacı )'&l'bayhğından albaylıia 
!erini şişiren havanın tehlike ve cina- din Şehabeddln Damlrhlsar Ziyaeddin E - denler: .. 
yetle dolu olduğunu zanneder gibi ol· dir~. M.uhlddin Edirne, Hakkı Erzincan, İshak Ç:rkesköy, Nall Usküdar. 1 r Rüştü tısküdar. Hikmet Trabzon, Muhiddin Eczacı bmbaşılb'llldan yarbaylı!a terf 
dular. Bu esnada Vahan odasının pen- İstanbul. denler: •-' 
ceresini açmış, yukandan onların yü- Asteğmenlikten Teğmenlli'e terfi edenler: Hasan TrabZ<?n, Nazmi Metrovl~. ş~olo 
rüyüşlerini seyrediyordu. Benzi kül Taşköprü, R&lf Istnnbııl. Etem :ıstan t-

Zeki Niksar, Muhsin İstanbul, Lfltfi Ke - · tlh y f B bnd > gibiydL Asım Izmlr, Suat Fa , usu oya • 
malpqa, İhsan Beşlktaf. Cevat İstanbul, sa van, Hulüsl Sivas, Faik Midllll. ~ 

* Tayliryan Berline gelelidenl>eri iki 
haf ta geçmişti. Şimdi Tiergartell otelin
den çıkmış ve Augsburg sokağında 51 mı
rnarah evdeki pansiyona yerl~şti. 

Pansiyonda oturan iki Türk talebe ora
dan çıktığından, Tayliryan'uı arkadaşı 

Krikorla beraber aynı pansiyonda otur
m<lsı mahzuru ortadan kalkmlŞ idi. Au
gsburg sokağındaki pansiyl>nda flmdi A
pelyan isminde bir Ermeni daha oturu
yordu. 

Tayliryan ve arkadaşlan Tal.it p:ışamn 
Hardenberg sokağında ol numarada ika· 
met etmekte olduğunu bir kaç gündenbe
ri biliyorlardı. Bunu nasıl ·haber almış
lardı? Bu noktanın Iayıkile tenvirine im
kan yoktur. Muhakkak olan bir ,ey var
sa o da ne bizzat Tayliryan'm, ne de cü
rüm şeriklerinin bunu kendi ba§larına 
öğrenmemiş olduklandır. O zamanlarda 
Almanya, Almanyalıktan çıkarak büsbü
tün başka bir devlet olmuştu. Her dev
letin casusu orada hüküm sürüyordu. Al
manlar bile biribirlerini ihbardan çekin
miyorlardı, nerede kaldı ki Tal.At paşa· 
nın izini gizlemeği dü§iineceklerdi! 

Merhum Nanut Kemal.zade Ali Ekre
mlıı cenazesi dün. Şiflide, Bul~r çaqı

sındaki evinden, akrabalarının ve kendi-

sini sevenlerin elleri il.zerine kaldırılmış, 

ve Teşviki~ camiine yaya olarak götü-

rülmüştür. 

Teşvik.iye camimde, cenaze namazının 
kılınışından Te tezkiyesinin yapılışından 

sonra cenaze Osmanbeye götürülmüştür. 
Osmanbeyde, merhumun, son hürmet 

vazifesini görmek üzere birikmiş olan 
dostları ve talebeleri beklernekteydı. O-

Evet, Alman hariciye nezareti Talat rada bulunanlar arasında, üstaddan uzun 
paşa ve rüfekasını himayeden geri kal- yıllar edebiyat dersi alınış olan Maltepe 
mıyordu. Bir çok itilafcı, kendilerine İs- . . . 
tanbuldaki hain Ferid paşa kabınesinin lisesı talebelen de vıardı: . 
birer ajanı süsünü vererek mültecı pa- ~s~an~y~e~ otomobıllerle~ ve ~ı~lı 
şaların ve beylerin yakalanarak İstan- tarikile Zinorlikuyu mezarlıgına gıdil
bul hükıimetine teslimleri için başvur- m1ş ve cenaze, onu sevenlerin göz yaşla· 
mndık yer bırakınadıklan halde Alman n arasında, büyük şair Abdülhak Hami
hariciye nezareti bu teşebbüslerı akim din ve Übeydullah Efendinin mezarları
bıraktırrnak için var kuvvetile çalışmış- nm yanı başına gömillmüştür. 
tı. Fakat, bunun haricinde TalAt pa~ Merhum Ali.Ekremm mezarına, kendi 

Mümtaz Fatih, Şakir Rize, K!l.mran Kadı - Eczacı teğmenliğinden ecz:ıcı yilıbaP1 

köy, Hayreddin İstanbul, Kemal suıtanah - ~ına: do 
met, Mümtaz İstanbul, ömer Adapazan, Şev- Naim İzmir, Niyazi Pri§tlne, SıU:ı tstanı> 
ki Bunıa, Muammer Muğla, Sal:lhaddin Er- Niyazi İstanbul, Murud.n Gören, Hayri 11_! 
zlnean, Lem'l İ.ımılr, Vebbt Yakacık, Necdet de, Saim Üsküdar, een.t Sakız, N~t ,,.., 
Dent.zll, Nihat Kuşadası, Vahit İstanbul, Ni-

ü 
zurum. 

ynzi Gaziantep, Rüştü aküdar, Şevket Er- Dişçi yüxbaşılığuıdan blnbaşıh?a: alt 
zurum, Abdullah İstanbul. Medeni Kocam us- sey!eddln Davutp*, Muhlls öskOd il"' 
tafıı.ı>a§a, Enver Trabzon, Reşad Aydm, Re- Tevfik Merzifon, Neşet Hopa, Cela.teJdlll 
şad HırkaişerU, Hızır Be~u, Vedat Kar • tanbul. 
tal, Kemal E.stışehir, Hikmet Van, Reşad B ytıır yarbayhtından albayhfa: . -~ 
Van, Hasan K1ttahya, Huan ıruğla. Tevfik Serfiçe, Futa Şehrcm1n1, ?JellP"""" 

Otomobil YfiSbaşılığından Binbaşılığa: Siirt, Lfltfl İstanbul. 
Galip Bursa, İhsan İatanbul. Baytar binba.şılğ'mdan J"llrbayJ.ıla: ~ 
Nakliye Yarbayhğınclaa Alba7hla terfi Emin Tunah, Zlya KQtabya, Maıısııı P-

edenler: - sa. 
Şevket İstanbul: Baytar yiisba.şütınclaa bi.nbaşılf;a: .. AoJ" 
Nakliye Bin.bafıl.ığındall Yarbaylıfa ter- Zekai Sel!-'~ SeyfeddJD Istaflbul. 4~ vasiyeti ü%ertne bir tek çelenk gönderil- .&u.a., 

memi•ti. fi edenler: lah Dağlstan. 
.• ..,. Zeki Ammare. Tablb ;rar1>a1hfından alba)iıfa: __ .&il 

Nakliye yiisbqditndan binbaştllf'a: sıtkı Sivaa, Sıtkı Çanlcırı, Mustafa ~ 1 

------------------------------
Nil betçi 
Eczaneler 

All İstanbul, Sabih Harput. pap, Ahmet Sofular, 
Mübe~dls yiizbqılfmdan blnba.tıhfa: Lnamn 7arbaylıftudan a.tbayJıla: seJ1ıf 
RaU Usküdar, Rahml Trabzon. .Abdur - sıttı Kemaliye, Şükri Uskildnl'. sed" 

rahman Kll1s. Babılll, Hakkı Bursa, Hllm1 Nev§ehlr. 
Bu reoe nöbetcl olan eczaneler pnlar- Fea ve saıı'at yarba7ltf1ndan albayllfa: r1 Şam, Fahri Üsküdar. • 
dır: İbrahim ve Celft.1edd1n İstanbul, Sami Levazım binbaşılığından yıırba1tıta~ 
İstanbul cihetindeldler: Bingöl. Cavit Üsküp. Şevki Emırum, 5emll Valdclatik, ıtıt" 
Aksara1da: (Pertevl. Alemdarda: tBırn Fen n san'&& yüzb~ııtından BlabaplıJa: Bolu, Ta.hır M. sınan, ömer Sivas, zıya~ 
Asım). Beyazıdda: (Belkıs). Bamatyada: Nııtı Beşiktq, Fikret İzmir. kaişerlf, Ruhi Sivas, Tevfik Erzincan. tJY' 
<Teofllos). Emlnönünde: (Mehmet KA- Askeri fabrikalar blnNşılıltnc!an 1U' • gut Silivri, cevdet Oirld, Rıza Manast~at • 
zım). Eyübde: (H\kme~ Atlamaal. Fener- baylıla terfi edenler: met saraç, Adil Edirne, KAm1l van, Ab ,.,ı 
de: (Hüsamettın>. Şehremininde: (Ham- Tahsin sertıçe, Tevfik Manastır, Sabri ia- fcttah Dlyarbeldr, !farl Manastır, ~ 
dl>. Şehzadebaşında: (Ünlnrs1te). Kara- lrcçe, İhsan van. tal. Kemal Edirne. • 
gümrükte: (Arif). Kür.ükpazarda: <Yor- Askeri fabrlblar yü.sba.fılığmdaa •lnba· Levazım yüzbaşılığmdan bhıbaşılıta~ı. fi" 
gl). Bakırköyünde: (Merk~). şılağa terfi edenler: Süleyman Halıcıla.r, Kudret sn.ngtl uznıta .. 
Bey oğla cihetin dekiler: . .. mail, İsmall, Muhiddin Şile, Neşet g ıı.ıııi 
İstlkll\l caddesinde: (Kanzuk>. Dairede: ~ehmet lstankoy, Cemal Aşlıdore. Beha- le, Emin Halıcoğlu, İhsan Manastır• lJ~ 
(Güneo>. Topçularda· <Sporldls>. Tak- edd!n ~kçeşme, Nail Kartal, Dcnif SJvas, eeUınlk, osmnn Edirne, Nacı üstüdar, 
simde: (Nizamett1n). Tarlnbaşında: (Nl- lstihkam b başılğındao yarbaylığa: Fatih samı i:stnnbul. 

ı::ıı .. nd al"' ne..ıı.+n.+ Ali Flkr1 Erzunım, Sabri Kırklareli, Nazım ' ~ ...... ıığa: 
had). Y"'i c: (H ... ,. 'l··-·a: ( Yanya, Hilmi BoJiktaş, Fehmi Ordu. Levazım teğmcnlii'lnden yuz.....,,. ~en fi" 
Rıza>. · Ço Tor.- .ı 
Boğaziçi, Kadıköy ve ı\dalardaldıer: istihkam yilsbaşılğuıdan blnbaşılıia teıtl Hilmi Istanbul, Naim rum, t. ıteJJS 

edenler: tanbul, Cclft.l Erzurum. Fazıl Fıra lUS er 
Üsküdarda: (Sellmiye,. Sarıyerdc: <A- Şemacddln İstanbul. samı Beşlktaf. Ham- Erzincan, Fevzi Balıkesir, Arif TrGl>:tsta'ııbııl-
saf). ıtadıköyünde: (Sıhhnt), (Ri!at). Bü dl Ü.Sküdar İbrahim Buraa, Haklı:ı San,.- Yad Kocammtafapaşa. Mükerrem 

..._Y_ü_m .. dad--a-: _m_alk_>._He_y_bell_d_e_: _<_H_alk_>.__, Şecaaddin Fat.DJ. oab1' Dlllbo1u. • (Devamı ıı inci sayfada). 
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Den itlerin Makyaveli Hikayeleri 

Kaptan um Bum 
Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoj'lu 

Ciddi bir adam 
İngiliz kruvazörü 
Kruvazörün bir 

fakat kruvazör 

de, 
şey 

baş 

biz de bitaraf sularda idik. 
sanıyordum, 

mermi salladı 

v 

yapmıyacagını 

tarafımıza bir 
Bilhassa Çinliler turşulu peksimc.ti bindirildik.ten sonra bize doğru gelmeğe dan iki gün evvel cPadang> a gelmiş 

hiç sevmiyorlardı. Onlarla benim aram- başladılar. ve derhal denize açılmış. cEmpress of 
da irtibat memurluğu yapan Çinli ser- İlk defa olmak üzeredir ki benim bir Japan> da Fon cMüke> müfrezesini a.. 
tayfa: çok düşman vapurlarına yaptığım şey rarken tesadüfen bizi yakalamış. 

- Biz bu yemeği sevmez, diyordu, benim de başıma geliyordu. Genç İngiliz zabiti suallerine devam 
biz ister sığır eti, biz ister pirinç... Ganai.m zabiti, henüz yirmi yaşında etti: 

Ben en belagatli ckuş dili ingillzce•- genç ve zarif ikinci mülazim (Eksford) _ Gemide on yedi Almansınız öyle 
mi kullanarak o noktada mümkün ol- a çıktı. Kendisine: '? 

mı. ... 
duğu kadar fazla kalmak ır.ecburiye- - Ne istiyorsunuz, diye sordum; zan- - Evet, ti§ağı yukarı o kadarız. On 
tinde bulunduğwnuzu ve erzak olarak edersem bitaraf bir mıntakada ve her beş de Çinli var. 
gemide patates ve turşudan başka bir ikimizin Holanda kara sulan dahilinde _ Gemide kaç zabit var> 
şey kalmadığını kendisine anlattım. Ve bulunduğınnuzu biliyorsunuz.. _ Bir ben varını. 
herif tamam kamaradan çıkıp giderken - Bu cihetler bana aid değil. Bunla. İngiliz zabiti sözlerime inanmadığını 
ilave ettim: rı cEmpress of Japan• da~ kumanda- gösterir şüpheli bir tavırla yüzüme bak-

- Ben de, siz ne yiyorsanız onu yiyo- nı.ma söylersiniz. Ben almış olduğwn tı. Lisan halile: 

Yazan: A. Therive Çeviren: Faik Bercmen. 

rum. emirleri yerine getirmekle mükelle· _Benimle alay mı ediyorsunuz? de-
Çinli patates peksimetini hatırladık- fim... mek istediğini anlıyorum ve bu ceva- Mösyö Hamlot. ıiıaranın dumanını 1 gündenberi mahalleliy). ayağa kaldıran 

ca hafakanlar geçirerek kamaradan ~ık· Ben İngilizlerin bitaraf sularda bu· bım karşısında bizim ihraç müfrezesi ha§ll'letle üfleyerek iaatine baktı .. gece bu .. gördüm ve arkasmdan koşaraJC 
tı . lunduğumuzu nazarı dikkate almıya- uzuvlarından olduğumuza dair şüphe- yarısını geçiyordu. Biraz durarak düşen Müller ile yakaladık. 

Bir taraftan (Emden) i beklerken bir caklarını hatır ve hayalime bile getir- leri yeniden kuvvet bulmuş olmalı ki: pantalonunun askısını düzeltti. Göbeği Şef yere atladı; ve Hamlotun burnu • 
taraftan da vapurun bordasına delikler miş olmadığımdan sin~ine musl~k~arını _Bu gemide üç Alman zabiti ve -45 bir parçacık fazlaydı.. nun dibine sokulup: 
deldiriyor ve bunları tıkaçla tıkatıyoı- v.e tı~aç1an açtırmayı ıhmaletmıştım ve neferin bulunması lazım. Haydi, be· Güzel bir ıeceydi. Ortalıkta tatlı bir - Siz misiniz bu işi yapan? Bakın sizi 
durn. Birdenbire bir düşman harb ge- ~jm~~ art~ çok geç kalmıştık. 1:~lmz ni üzmeyiniz de bunlar nerede saklı i- sükfuı vardı.. görmüşler .. 
misile karşılaşınca bu tıkaçlar çıkarıla- Ingılızlerın vapura tırmanmak uzere seler haber veriniz. Hamlot akşam yemeğini, profesör Cla- - Beni kim gördü bilmiyorum. Fakat 
cak ve vapur sür'atle batırılacaktı. bulunduklarını gördüğüm zaman bü- Nezaket ve samimiyetle cevab ver- issoit'nin evinde yemişti. Burada her §ey, şu var ki benim yaşımda, benim mev .. 

Biz cEmden >i ikinciteşrinin sekizin- tün mahrem evrakımı kurşunlu bir çu. d. . yemekler, kahveler, şarablar birinci ne- kiimde, benim vaziyetimde bir adam 
ci günü terketmiştik. Halbuki birinci- vala koyarak gizlice denize atmıştıırt. ım. Bunların nerede saklı olduklarını videndi. sonra, sofradakiler de, hep mü- böyle şey <iüşünür mü? Bu budala, bunu 
kanunun dokuzuncu gününde bulunu- Alman bahriyesin~ mahrem bir ihtiraı size söyliyemem, çünkü, evvelce de söy kemmel yüksek şahsiyetlerdi. muhakeme etmeden peşime takıldı. Kim
yorduk: Demek ki bir ay bir gün bekle- olan pusla da denıze atılmışt!. Yalnız lem· olduğum gibi, gemide saklı kim- Hamlot hem yürüyor. hem de bu ak- bilir hangi serseri bu işi yapmıştır .. göz· 
miştik . vapurun dört kerte yanlış olan adi pus: seci~er yok ve ben ihraç müfrezesi za- ıam geçirdiği tatminkAr ve güzel saatle· Iüklerinizi takın .. bana iyice bakın!. 
Artık faz]a beklerniye de imkan vok- lası yerinde kalmıştı. Ben Adt puslayı b'tl inden değil· im. ri, tekrar yaşamak ister eibi gözünün ö- Polisler, bu sözleri can sıkıntısile din· 

" h · 1 ı· d. G · 1 er tu. Fon cMüller> şayed (Emden )_ le bu- emen yerme yer eş ır un. emı zap- G t w b' d'kli w ak nünde tekrarlıyordu. lediler. Şimdi, Hamlot, ışık altında, kelli 
t d·ıa·kt b anı 1 .1 enç egmen ır ge ı çagırar 

luşamıyacak olursam bir Hoıanda li- e ı 1 en sonra u Y ış pus a ı e yo- . . . d k r d'kk tl Karşı kaldırıma geçti. Ve hiten siga- felli bir borjuva gözüküyordu. O zaman 
la Çıkacak Olursa mutlaka bır. kayaya gemının yenı en .ve ema ı ı .. a e a- ,. ldı K b- f 

manına gitmekligwimi söylemişti. Ben de tt b d k· rının yerine bir yenisini a5zına a . i şe : 
b . d' kl · · d'' ·· ·· t·· ranmasını emre ı, sonra ana onere . 

(700) mil mesafede bulunan (Padang) ın ırece erını uşunmuş um. • ritini çıkarıp çaktı fakat sigar tutuşma- - Peki burada ne yapıyorsunuz? diye 
limanına gitmeğe karar verdim. Ora- Nitekim tahminim doğru çıkmış ve - ,~alarınızı. lftt~en _ b~.r paket ya- dan kibrit söndü. Sönen kibrit kutudaki sordu. 
dan erzak tedarik edecektim. Lakin ge- cEksford> bilahara bu yüzden batmış. puıı~. Sız ve gemıdekı butun Almanlar son çöptü. - Bu sizi alakadar etmez ama söyli· 
mide Somatra sularının haritası yoktu. İngiliz rnülazimi vapuru dolaştıktan benimle beraber ve .h~men ·~n:press Hamlot bu tesadüften, sıhhati namına yeyim gene .. bir dostumun evine davet· 
Yolumuzu bir çok adacıklar arasından sonra yanıma geldi. Kendisi biraz so- 0~ Japan> a geleceksımz!. .. emrını ver- memnun olarak sigarı ağzından çıkarıp li idim. Oradan dönüyorum. Ben, maarif 
dıkkatıe geçmek ve her an sığlıklara o. ğuk durmakla beraber nazikAne mu- eli. .. .. tekrar cebine yerleştirdi Ve yürümeğe vekfiletinin umumi müfettişlerinden 
turmak, mercan kayalıklarına bindir- amele ediyordu. Halinden bir şeyler a. Bu toy çocukla mu::akere ve munaka- başladı. Fakat tam bu sırada sert bir ses Hamlotum .. 
mek tehlikesi geçirmek şartile, bula- radığı belli idi şanın beyhude olacagını zaten anlamış- duydu: Şef, yapılan hatayı gidermek maksa· 

· tun. O, bir emir almıştı ve o emri elbet 
caktık. Gemide Hind Okyanusunun bir - Ne arıyorsunuz? diye sordum. yerine ·getirecekti - Hey! Dur!.. dile hürmetkar bir sesle: 
haritası vardı ve bu haritada Somatra cEmden ın· Keeeıın· g adasına çı Dönünce, kendisine doğru, aiyah bir - Evrakınız yanınızda mı mösyö? 

- > • «Empress of J apan» muavın kruva- dedi 
adası mini mini bir nokta gib:. görünü- karmış olduğu ihraç müfrezesiru anyo- zörüne geldiğim zaman kendimi gemi- gölgenin koştuğunu gördü. Bu bir polis 
yordu. Halbuki bu ada dünyanın en ruz. Biz bu müfrezenin bu vapurda bu- nin süvarisine takdim ettim. «Hamil- ajanıydı. Hem koşuyor hem de JUD.U tek-
büyu"k adalarından birisidir. cEmden>- lundugwunu zannedı·yorduk rar ediyordu: 

· ton> isminde Irlandalı olan kaptan cHa-den bu havalinin haritasını alamaıruş- E d ld ? - Ah! Kapıların zillerini çalan ıizsiniz 
- « m en> e ne o u · · · • milton• kızıl sakallı bir deniz kurdu i-

tık .Zira cEmden• de bu nevi harita - Size fena bir haber vermekle mü- di. değil mi? 
yoktu Hamlot bu sualden bir teY anlamıya-. teessirim. cEmden> cSidney> kruvazö- Gemimin zaptını protesto ettim ve 

Ben cEmden> süvarisine: rile dövüştü ve kayaltklara bindirmek her iki vapurun bitaraf sularda bulun- rak: 
- Üzülmeyiniz, kumandan! demiş- me<:buriyetinde kaldı ması dolayısile müsadere keyfiyetinin - Ne? diye sordu. 

tim, ben bütün hayatımı aksayişarkın . · Cevab yerine ağır bir el yakasına ya-
b 1. 1 g· ·p çıkmakla geçı·r- Demek kı endişelerim, korkularım ta kanuna aykın düştüğünü söyledim. lb. 1 .. 

u ıman arına ırı h kk k a· d 8 da .. w di K dis" b ı· sonuna k d di 1 dikt pıştı; bütün vücudünün ve e ıse ermın 
dim ve hiç bir zaman bir haritaya bakM w ~ u .. e ıyor u. .. onra .. n og:en • en ı en a ar n e en yukarı kalktığını hisseden muhtere.ın 
...... k 1.. h. tın d ' gıme gore Fon cMuke> müfrezesı cAy- sonra şu cevabı verdi: , f .. k.ınlıkl d ı. 1 . .... a uzum unu ısse e ım. .• . . . . . pro esor şaş a o6 ru unca aJan 
Ş . a· k' 'dd. . b t t k şa> yelkenlısı ile hızım muvasalatımız- (Arkası var) gu··rledı··. 
ım ı o zaman ı ı ıamı ıs a eme 

mecburiyetinde bulunuyordum. 1 .:... Kımıldama, sersem! Seni gördüm. 
üç gün zarfında (700) mili çiğnedik. . R A D V o ı Evet gözümle gördüm .. kapıların zilleri-

Adacıkların yanından ekseriya gecele- . _ ni neden çalıyorsun? .. 
ri geçiyorduk. Ha,·a kapalı idi. Nihayet 8 • R A D Y O L i N - Ne zilleri? 
birincikanunun on ikinci günü cPa- ug ünkU progr•111 - Evlerin .. dört gündenberi bütün ka-

dang) limanına giden gemilere yol gös· İSTANBUL o·ı~LERIN ABIHAYATIOIR pıcılar senden §ikayetci.. neden bunu ya-
teren fenerin ışığını gördük. 29 - Atastos - 937 - Pazar Y pıyorsun? 

Artık limana girmek üzere bulunu- Öğle !ıeşrJyatı: - Fakat ne münasebet? Ben ne diye 
yorduk. Kılavuz sancağını çekmiştim. 12.30: Plakla Türlr:: muslklsl. 12.50' Hava- durup dururken bunu yapacakmışım? 
Önümde limanı evierini görüyordum. dis, 13.05: Muhtelif pllk neşriyatı. - Allah Allah .. sebebini bana mı so-
Hatta kılavuz filikas!nl'ı gemiye gel- Akşam neşriyatı: ruyorsunuz? 
mek üzere rıht1mdan avara ettiğini bi- 17.00: Taksim stadından na.iden: Fener - Sonra yaklaşan arkadaşına dönüp: 
le dürbinimle farkcttim. bahçe - Güneş muhteııtl - Pire muhtelltı fut - Bak Müller, seninki ne soruyor? 

bol maçı. 18.30: Plakla dans mus1klsl. 19.30: Müller, arkadaşının konuşması üzeri-
Biz staper etmiş bir vaziyette kı- .Konferans: Selim Sırrı Ta.rcan (Çocuklara 

lavuz sandalının vapura yaklaşmasmı öğütler). 20.00: Hikmet ve arkadaf}arı tara - ne arkadan yetişen ikinci bir polis aja-
beklerken adaların <ırasından büyük bil' tından Türk musikisi ve halk flU'kıları. 20.30: nıydı. Bu sefer, o daha nazikane sordu: 
vapurun birdenbire çıkarak bize doğru Bay Ömer Rıza tarafından Arapça söylev. - Sen misin bu işi yapan? 
yaklaştığını gördüm. Bu gelen İngiliz- 20.45: Bayan Muzaffer ve arkadaşları tara • Hamlot şerefine dokunulmu~ bir hal-

fından Tıirk musikisi ve halk ıarkıları. <Sa- d ·ık· d' 
lerin «Empress of Japan» isimlı muavin at ayarı>. 2ı.15 : Orkestra. 22.15: Ajan.! ve e 11 ın ı: 
k .. l d' - Amma da münasebetsizlik ha .. bu ruvazor eri i ı. ı' borsa haberleri. 22.30: Madam Btangel: Pl-
Tuzağa tutulmuş bir vaziyette ol- yano solo. 

makla beraber bitaraf sularda bulun- y AB ı N K t P B O G a A 111 
duğumuzdan endişe etmiyorduk. 30 Atustos 1937 Pazartesi 

Muavin kruvazör yaklaştı, yaklaştı iSTANBUL 
sonra İngiliz harb bandırasını çekerek 
bana da milli bandıramı çekmemi em
retti. 

Ben de Alınan harb bandırasını çek
tim. 

Bunu üzerine cEmpress of Japan>, 
bitaraf sularda bulunmaklığımıza rağ. 
men, baş tarafımıza bir merm, savur
du; hem de durmamızı işaretle bildir
di. 

İki vapur arasınd:ı ancak ( 100) met
:e kadar bir mesafe vardı. İngiliz mu· 
lvin kruvazöründen bir şkampadya inM 

Öğle neŞl'iyatı: 

12.30: Plakla Türk musiklsl. 12.SO: Han.
dls. 13: Muhtelll prnt neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans muslklsL 19.30: Afrika 
av hatıraları: S. Se!Ahattln Clhanotlu tara
fından. 20: Necmi ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarlnlarL 20.30: 40 A
ğııstos Zafer bayramının 15 inci yıldönümü 
münasebetile Cumhuriyet Halk Partisi na
mına konferans: Emekli Yarbay Hakkı ta
rafından. 20.50: Safiye ve arkadaşları tara. 
fmdan Türk mu.slklsl ve halk şarkıları, (sa
at ayarı). 21.15: Orkestra. 22.15: Ajan.! ve 
borsa haberleri. 22.30: Pli}.k.lı 10lolar, opera 

ANCAK 
Her •abah ve alııam, her ye
mekten •onra mutlaluı lır~ala. 
malı pltır. Bu uaılii fafma· 
Jan, muntazam bir metoJla ta· 
kip edenlerin Jiıleri milırop
lCITJan, ha•talıklarJan muhala-
.za eJilmiı olur, paılanmalıtan 
ve çürümekten lıurtulur. Her za-
man temiz, parlalı P• ,-üzel ola. 
rak lıalır. 

ne budalalık canım .. 
- Budalalık mı diyorsun? Ala, şimdi 

komiserin karşısında bunu tekrarlarsın 

olmaz mı? Sıkılına, sıkılma! .. 
Müttehem sıkıntı ile üfüyerek bir ne-

fes aldı. Sonra soğuk kanlılığını kaybet-
meden: 

- Lutfen, dostum, makul olun ve be
ni dinleyin!.. dedi. 

- Sözüne dikkat et! Evvela burada 
senin dostun yok, anladın mı? Hem işte 
şef geliyor .. 

Hakikaten, fenerleri söndürülmüş, si-

yah küçük bir otomôbil, gecenin süku
netini bozarak yaklaştı, durdu ve kapıyı 
açarak sordu: 

- Ne var, ne oluyor? 
- Kapıların zillerini çalarak dört 

- Evrakımı üstümde gezdirmek ade· 
tim değildir. 

- Mektup falan, bir şey yok mu yanı
nızda? 

Hamlot ellerini cebine daldırdı; ve bir 
iki zarf çıkardı ve şefe uzattı. 

Şef zarflara göz attıktan sonra: 
- Pekala, affınızı rica ederim mö.;;yÖ!. 
Her iki ajan da, umum müfcttişı se • 

ıamıadılar. Bir dakika sonra küçük siyah 
otomobil de hareket etti. 

Mösyö Hamlet yalnız kalınca, tekrar 
askısını düzeltti. Bu vaziyet çok tuhafı· 
na gitmişti; kendi kendine yüksek sesle 
söylenmeğe başladı: 

- cNe garip iş? Bu adamlar da ne yap
tıklarını bilmiyorlar. Demek, ki kapıla· 
rın zillerini çalan küçük yaramazlar var; 
gece uykuya dalmış kapıcıları telaşla u
yandırıyorlar. Ne garip bir zevk.. ne tu· 
haf bir oyun .. demek insanlığın içinde 
hala böyle çocuklar yaşamakta ... 

c Evet bu bir oyun .. iyi tahmin ettım. 
Fakat gayesiz, alakasız bir oyun .. üzerin· 
de terbiyevi mülahazalar yürütülecek 
bir mesele değil .. bu iptidai ve gayri ma· 
kul ruhlarda yaşayan bir zaı ... > 

Yavaş yavaş yürümeğe başladı. Kafası 

mütemadiyen bu meseleyle meşgul olu· 
yordu. Kendini tutamıyarak tekrar söy. 
lenmeğe koyuldu: 

Ne merakaver bir his! Cidden çok mc
rakaver!.. 

Şimdi, bir sıra evlerin önünden gidi -
yordu. Gayri ihtiyari kapılara ve kapı
ların üstündeki zillere bakıyordu. 
Bakır, porselen ve bir çok çeşit çeşit 

ziller, Hamlotu ncayip bir davetle sanki 
yanlarına çağrıyorlardı. 

Muhterem maarif müfettişi, birdenbire 
vücudünde bir ürperme ve hatta bir is
tek duydu. Bu işi tecrübe etmek, paı ma
ğını meçhul bir kapının ziline basmak 
kimbilir ne eğlenceli ve ze\·kliydi?. 
Şuursuz bir halde bir kapının önüne 

yaklaştı. Eli adeta şehvetle kapıya uzan· 
dı.. parmağını bu meçhul kapının ziline 
bastı .. ve bir çocuk gibi sıçrayarak uz:ık
laştı. 

Böylece sıra ile bir kaç evin zilıne 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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TARIHl 
TEFRIKASJ 
-86-

Yazaa: 
M. Raalm ôsa-

1 -; 

Belki de tesadüftür ... Bermutad her 
akşam bize uğruyor, fakat Ankaradaki 
gibi Gönül ile başbaşa verip uzun uzun 
konuşmuyor; konuşmuyor çünkü Gö
nül fırsat vermiyor ... Vaktı yok ki ver
sın ... 

Gönülün ağzı kulaklarına varıyor: 
- Razı olacağtmza em.indim. Ama ni

şanımız da bu davanın sonunda kıyJla
cak, bunu ben rica ettim, Baki de kabul 
etti ... 

Zal hapsedildiği 
Kendisine hizmet 

kulede 
eden 

berbat 
gardiyanı 

bir halde yaşıyordu. 
etmeği düşündü elde 

Dikkat ediyorum, Mazlum bana kar
şı da soğuk. Bu sevdadan vazgeçmesini 
ima ettim ya, bu içine işlemiş, bana 
da düşman oldu. Bunu anlıyorum a
ma ne yapayım?. Elimden ne gelir? ... 
Ancak bundan böyle ağzımı açıp tek 
şey söylemem ve hiç bir şeyi ima et
mem. Yapacağım ve yapabileceğim 
bundan ibarettir. 

Annemin sevinç heyecanı geçmişti, Gelen habere göre İran şahı Menu- tiği yerlerden satın :ıldığı mücevheratı olmazsa ölünceye kadar hapiste tuta-
çarpnıtısı durmuştu. Kalktı, kızını öp- çehr, evvelce İranı istila etmiş ve ba· vardı. Gardiyan geldiği vakit, ona, bir caktı; fakat buna da imkan yoktu; çil& 
tü, öptü, öptü... bası Firuzu öldürmüş olan Efrasyabtan altın uzattı: kü Sam, beş ay zarfında, oğlunu serbeSt 

- Bu sizin bileceğiniz iş. intikam almak gayesile Midya devleti - Arkada~! Berbad bir halde yaşadı-ı bırakması için yedi defa tehdidname 
Gönül bana baktı: üzerine ordular sevketmişti. Bu ordu- ğımı görüyorsun. Getirdiğin yemekler- göndermişti. O, yalnız Zalin maiyeti-
- Ne o, bir şey söylemedin? lar İranın garbı ile şimaliııdeki Midya, den hoşlanmıyorum. Hatta doymuyo-ı nin memleketlerine gitmelerine müsaa-
- Sıramı beltledim. arazisine girmiş, şiddetle muharebeler rum. Ne olur? Bana istediğim yiyecek- de etmişti. 
- Söyle. başlamıştı. leri getir! Bana, yatacak, üstümü deği- Derebeyi.. Midya ordularının bozul-

* - Seni cidden tebrik ederim... Kabulistanın ileri gelen ricali, bu ka- ~ecek şeyler temin et! Emin ol, seni zen- duğunu .. Efrasyabın İran şahının önün· 
Bunu söyledim ama, ne söylediğimin rışık vaziyette Zalin idamının komşu gin ederim. de boyun iğdiğini anlayınca Samın teh· 

Gece yemekte Gönül anneme döndü. ı pek farkında olmadan söyledim. Ak- derebeylikleri arasında da harb zuhu- Dedi. didlerinden korkmıya başladL Adam a-
Göz bebekleri yıldızlar gibi ışıldıyordu, lımda o anda sade Mazlum vardı. runu intac edeceğini.. KB.bulistanın tek Gardiyan .. parıl parıl yanan sarı altı- rından bazıları, memleketi bir harb fe-
dudaklarında müphem, esrarlı bir gü- Mazlum o anda neredeydi! Ne yapı- başına Samın emri altmda bulunan Za- nı görünce rnanyatizmaıa~ıcz gibi du- Jaketinden kurtarmak için Zalin tahli-
lümseme kıvrımlandı... :ıra..., yordu? Her halde bu olup bitenlerden bulistan ile Sicistan eyaletlerinin ordu- rakladı. Bir müddet düşündü. Kendi yesini tavsiye ediyorlardt. 

Bir şey söyliyecek zannettik. Söyle- haberi yoktu, Gönültin evlenmek üze- larına karşı koyamıyacağuu. Iranla M.d kendine: Derebeyi.. Zali serbest bırakmak, de· 
medi. Söylemeyince annem sordu: tmakl re olduğunu aklından bile geçirmiyor- ya arasında devam eden harbin netice- - Bu zengin adam söylediğini ya- rebeyliği hududundan harice a a 

- Ne bakıyorsun) du ... Belki de hayalinde Gönülü \can- sine kadar Zalin idamını tehir etmesini par. Onu memnun etmek için vaziyet meselenin hallolunmıyacağını kestirdi-
- Hiç. !andırarak, ona bir fırsatını bulup söy- derebeyine tavsiye ettiler: de müsaid .. derebeyi ile öteki adamlar ği için bu tavsiyelere kıymet vermiyor-
- Hiç deme, bir şey söyliyecektin, liyeceği şeyleri hazırlıyordu: Aşkının - İran mağlfıb olursa Midya ordula- bu adamı düşünecek halde değil.. hepsi du. ( ATka.ıı "°"' 

vazgeçtin. · . rüyası ile mes'uddu. rı Iranı istila eder .. Sam da bu darbe- harb hazırlıkları ile.. Irandan, Midya-S Hatr .. y Zavallı Mazlum!... nin altında ezilir .. Kabulistana karşı ha- dan gelen haberlerle meşgul .. bana, 
ustu ar. emek bitti, yemiş geldi. * rekete geçmiye imkan bulamaz. O za- mahbusa ne yaptığımı, ne ettiğimi so-

Gönül yemiş tabağına elini attı ve dam- Berna Tamerle görüştüm. man Zalin idamının memleket için fela- ran yok. Kulenin alt katında muhafız-
dan düşer gibi anneme sordu: b k Teyzem samimi bir kaç ahba mı da- etli bir netice doğurmasından korkul- lar var ama benim ne getirip ne götür-

- Anne Baki Sözerı nasıl buluyorsu- vet etmişti; ben çay masasını hazırlı- maz. Acele etmemek .. hadiselerin in- düğümü merak edip te tetkik etmezler. 
nuz?.. yordum, içeri Berna girdi. Halini pek kişafmı beklemek pek hayırlıdır. Iıazım gelirse bu adamın parasile on-

Annem hiç düşünmeden cevab ver- beğenmedim, hem dalgın, hem meyus- Dediler. lara ara sıra şarab ziyafetleri çekerim.. 
di: lu. Teyzem gelir gelmez: Derebeyi, bu makul mütalealar ö- İstediğim gibi serbest serbest hareket 

- Çok beğeniyorum, çok takdir edi- - Oh, maşallah, seni pek iyi gör- nünde kinini yenmiye, Zalin idamını ederim. 
yorum, istikbali müemmen ve parlak d"" B 1 d ·1 · • um erna! diye karşı a ı. ı erıye terketmiye mecbur oldu. Dedi ve elini uzatıp altını aldı. 
bir genç. Bunu sana bir kere daha söy- o d k k ş · tur u . Havadan sudan, onuştuk; ehirde, Iranla Midyanın arasında- Zfıl.. bugünden sonra rahat, yiyecek 
lemic:tim, Hayriye de benim fikrim- k t k d' ln t k' h b ZA A " onuş u ıyorum ama ya ız eyzem ı ar alle Rudabenin aşkını çabu- bolluğu içinde yaşamıya başladı. Gar-
de. · · söyledi, Berna tek tük cevablar ~riyor- cak unutturdu. Herkes, harbin kendi diyana her gün sarf edeceği paranın bir 

- Fıkrinizi değiştirmediğinize mem- d H lb k" ·· ı h hb tt" k' mı k ı u. a u ı o oy e oşso e ır ı, en me e et erine de sirayet etmesinden kaç mislini veriyor .. eşya, erzak gibi 
nun oldum. k d d h k k • manasız mevzuu ana lan ırır, ava- ·or uyordu. Bu yüzden, bütün dere- şeyleri getirtiyordu. Bir mangal da ge-

- Niye deg-işti reyim; değiştirmeme 1 d t ·· k d y b ı· y · d h ı d h • an ırır, en eresan, muna aşaya eger ey ıgı a i in e i tiyatı hazırlıklar, tirtmişti. Ekseriy:ı, vakit geçirmek için 
sebeb yok ki.. bir mahiyete sokar. müdafaa tertibatı ittihaz ediliyordu. mangalın başına oturnyor. yemekleri-

- Tabii yok. Ya1mz bilmediğiniz bir K b" ka k ·· ·· t ı d T apı ır ç ere ustus e ça ın ı. ey- * ni kendisi pic:iriyordu. 
şey var. Bu hafla sahte hazine bonola- · ı~ ı k ı k ü k ı R~·d b "' zem mısa""'r erini arşı ama zere a - u a e cehennem hayatı yaşıy-or:Iu. Bir ay, böylece r!eç!i. Bu zaman zar-
rı davasında müdafaasını yapacak. Bu k kt y ı k l B d D · · d .. ıp çı ı. aruz a mca erna sor u: aıresın en dışarı çıkmıyor .. hatta sa- fında za·ı gardı"yanla 1·çıı· ,:.;,.11 do•t ol-
mühim ve büyük bir davadır. Bütün An 1 bl d ı· ı b h ~ " - nen e a an nere e ise ge ır er ray a çesine bile inmiyordu. Sevgili- du. Ondan du··nva haberı'e-.llll· alıy·'rdu. 
matbuat müddeiumuminin iddianame- d J v eğil mi?.. sinin idam edildiğini işitecek di"·e her r·ran ordularının Mı'dya ıç· inde 1·1P •• -ledı·-
sinden sonra Bakinin müdafaasını bek- A k, J 

1 
- nnem gelmiycce malUnı ya o gün bin bir ıztırab içinde kıvranıyor- g-ini, Midyalıların magyllıbiyetıen mag-. 

iyor. Baki bundan sonra daha çok ta - kolay kolay çıkamaz. du 
nınacak, şöhretın kanadlarile u~acak, _ Gönül nerede? ZAI r Jiıbiyete sürüklendiklerini işittikçe hem 

·· ks k a e ge ınce .. o, yüksek kuledeki taş seviniyor .. hem de bu harblerde bulu-
yu ~ne~:: ~Uldii: - Gönül terziye gitti, her halde pek odada, hariçte neler cereyan ettiğinden namadığına üzülüyordu. 

B k 1 
k? erken gelebileceğini zannetmiyorum, o bihaber, günlerin gecelerin geçtiğini zaıın· en büyük zevki hülyaları idi 

- u ne coş un u · · da terziden kolay kolay çıkamaz ... Bi- düşünmeden yaşıyordu. 
- Elbette coşarım, çünkü hakkım raz geç gelir sanırım. Kule yüksekti. Zalin odası en üstte Rudabe gözlerinin önünden ayrı.lını-

var.. yordu. Onunla geçirdiği saatlerden (). 
Biraz evvel dudaklarında beliren Göğüs geçirdi. idi. Odasının kapısı günün rr.uayyerı za- rülmüş hatıralar, her an, safha safha 

nıübhcm, esrarlı gülümseyiş gene kıv- - Ama nasıl olsa gelir ya>. manlarında üç defa açılıyor.. kendisi beyninin içinde yan!p sönüy'1rdu. ~ 
rımlandı: - Muhakkak gelir! gibi iri yarı olan gardiyan geliyor .. su, bu hapisten kurtulsa .. bir defa serbest 

- Benimle evlenmek istiyor, ben de Sustu. Ablama dair sanki başka söz yiyecek getiriyor .. bir söz söylemeden kalsa! Sevgilisini elde etmek için her 
kalmamış gibi ben lfıfı değiştirdim... çıkıyor .. kapının sürmesinı vurduktan «annemle görüşünüzı> a·edun' . Fena mı çareye başvuracaktı 

- Misafirler de odaya girdiler. sonra çekilip gidiyordu. · 
ettim?. ş·· l b z~ı d d b Zal.. ara sıra mükalemesini derebeyi 

Annem bunu bekliyor muydu, bekle- - oy e uyurunuz.. a .. 0 asın an aşka bir yere çıkma- ile karısının ve kızının nelerle meşgul 
. d ) B'l . .. 

1 
- Bu tarafa otur canım.. dığı için beşeri ihtiyaçlarını da orada olduklarını anlıyacak vadilere saptın-

rnıyor muy u 1 mtyorum, ama şoy e Dur bakayını masanın üstündeki bulunan bir toprak kah vasıtasile ber-
bir sarsıldı. İrkildt, doğruldu, sonra - ' yordu. Gardiyan, ona, istediği maluma-
çöktü. Dudakları ağlıyacakmış gibi tit- örtünün işlemesi ne güzel.. taraf e~~or .. kabı, odanın yanyana bu- tı veremiyordu. Onun bütün bildikleri, 

d" .. 1 . . . . ··ıd·· S . d Onlar ta öbür uçta konuşuyorlar ... lunan ı penceresinden aşağıya dökü- derebeyinin bugünlerde Zabulistana 
re ı, goz erının ıçı gu u... evın i ve Berna Jcalktı: yordu. 
bu sevinçle derhal dua'akları gırtlagyı ) civar yerlerde müdafaa tertibatı ile ug· • 

' (Arkası vm- Bu iki pencerenin mevcudiyeti, Zali 
kurudu. Heyecandan sarardı, bir yu- ---··--··-----·---·-- \karanlıkta yaşamaktan kurtardığı gibi raşrnakta olduğu.. iarayın büyük bir 
dum su içti: BI D kt önünde duran hülyalara dalmasına da sessizlik içinde bulunduğu .. hiç bir ka-

- Bilakis iyi etmişsin, dedi, kocan- r O orun yarıyordu. dının saray bahçesine bile çıkmadığı 
la iftihar edebilirsin ve iftihar ettiğin GUnlu··k Puar Zal.. tevkif olundngyu gecenin sab:-ıhı idi. * 
kadar da mes'ud olursun .. 

N 1 d (*) pencereleri gördüğü zaman buradan fi- . A • • 

Teyzem put kesilmişti. O ne söyliye- Ot arın an rar edcbilecğini düsü .. b"" .. k .. _ Aylar geçtı. Zaim hapıste bulunması 
ceğini şaşırmıştı. Herhalde böyle bir Saçların midlerle pencereler~ :~~şt:Y~en~e- be~ ayı buldµ. . · 
izdivacı ne tasarlamı~tı, ne de aklından H f; hh reler kendisinin sıgy ab·ı - k d Iran orduları Mıdyalılan bozmuşlar .. 
g . . t' H h ld M 1 G"' ·· l ZlSSl aSI ' ı ecegı a ar ge- ·· ük" ff · tl k 1 dı eçırmış ı. er a e az umun onu. niş birer yerdi Üz : d d . buy muza enye er azanmış ar . 
ıuoo se d"gYo o d b'l' d O o 2 O er.n e emır par- f A b ""Ik o d k" d'" d 1 v ı mı e ı.ıyor u ve onun ıçın - - mak1ık gibi bir şey de yoktu. İnsan, hiç E rasy~ , u esın e ı_ . ~ or. ~ ~ 
Gönül bir gün gelini olacaktı. Hatta o- Bap sobunlama üç şekilde olur. bir müşkülata uğramadan oradan geçe- nnın bır .an evvel çekılıp gıtmele;ı .ıçın 
nunla aksi gitmesi, müstakbel kaynana ı - Dünkü nüshamızda söyled.111m1Z gt- bilirdi; fakat nereye? 7.ararlı hır sulha muvafakat etmiş.ti. 1-
haieti ruhiyesinin başlangıcıydı. bi. k l 11 z~ı pencerelerden 'gy·ı· .. rana büyük bir arazi kısmı terkedıyor .. 

2 - Panama deko s yonu e. " ·· ı ı ıp aşagıya . . . d 
Ben kendi haleti ruhiyemi tahlil e- 3 _ Yumurta aarısı ne. baktığı zaman, gözlerinin önünde açı- Ceyhun nehrını hudud kabul ediyor. u. 

demiyeceğim. Bunu hem biliyor, hem Panama dckoksiyonu blr lltre suya sek- lan uçurumda gözleri karardı. Bu uçu- Sam, İran o_rdu_l~rım~ başında !dıd: 
bilmiyordum. Bir türlü Gönülün Baki sen-ıoo gram katılarak elde edilen mah- rum, ku_lenin temelinden daha as,agyı'-'a Y. ada .hulundugu ıçın oglunun fela~~tı 
·ı 1 .. l • lül ne baş yıkanıhr. J l k d 1 d y 1nı z J ı e ev enmege razı o acagını havsalama Yumurta sarısı ıse sıcak su içinde iki derinleşıyor.. dibi görünmüyordu. U- ı e _ala. a. ar ~ amıy~:. u. a z.~ a_ ın 
sığdıramamıştım, ha.1buki bu Gönülün yumurta sarısını iyice çalkalamalı ve bir çurumun öteki tarafı sarp bir kayalık- maıyetının gonderdıgı haber uzerıne 
yaptığı en makul bir hareketti. .. Öyley- ince Uılbendden süzüldükten sonra sa- tı. Bu kayalık çetin bir arıza silsilesi Kabulistan derebeyine bir tehdidname 
•b·a·s-t·ı·.·· ............................................ __ bun gibi kullanmalıdır. Sonra bolca su- halinde ufka doğru uzanı .. o gidıyordu. gönde_rrniş .. oğlunu .idam ettiğ_i takdir-

dan geçirllmelidlr. <Sebore< vukuunda d M d d d t d KAb l ta al Şimdi yüreği hızlı hızlı vuruyordu. saçları temizlemek için bikarbonat dö Zal.. pencereden kaçmanın imkansız- -~· ı ya !".n _av e ın e u ı~ . nı -
Bütün vücudünde, tarifsiz ve şımdıye ka- süt veya amonyak mahlfılü tavsiye olu- ~~ğını anlayınca derin hır yese kapıldı. t~_s:. edı:ce~ını .. sarayını, k~clisın_e ~e 

b 
nur. Bu suret.le saçt-ık.l yağlar sabunıaş- Oyle iken pencerenin mevcudiuetinden bu_tu_n aılesıne mezar yapacagını bildir-

dar duymadığı ir sevinç ve haz dolaş- J t 
tınlmı,, olur. memnun oldu. Buradan, güneşı, 11yı, mış ı. 

maktaydı. Yanak!arı bile sevinçten kı- Seboretlk saçlarda yani kepekli ve ya~lı ld 1 zarmış bir halde seke seke cvıne doğnı saçlarda yedi bardak suya blr yemek ka- yı ız an, semayı ve yen görebileceği- Derebeyi, Zalin yaptıklannı bir tür-

11 d 
şığı amonyak, bir yeme~ ka.,,ıı.1 gliserin ne sevindi. lü hazmedemiyor .. onu serbest bırak-yo an ı.. ....,.0 

ve yarım kahve yaşığı bikarbonat dö süt Günler geçtikçe delikanlı daha rahat mak şerefine dokunuyordu. O, bir müd-

Yarmki nushamızja: 
G: önüller birleşince .. 

Va7an· Melahat Sezener 

llfıvc ederek başı yıkamalı. Bundan son- bir yaşayışa kavuştu. Bir hafta kadar det, İran ordusunun bozulmasına ümid 
rn bolca Mi suden geçirmeli, çalkalan- taşların üstüne serdiği ipek kaftanının bağladı. Zali öldürtmek için İranın mag· 
mayı dn s1rkeU su •ne yapmalıdır. 

( •) Bu noUarı kMlp uk.layınıa, yah .. 
bir albüme yapıftınp k0Ueksl70a 1•.-.. 
Sıkıntı zamanınızda 1-• aotlar 'lw 4ekMf 
r1bl imdadınıza yetl'9bDlr. 

üstünde yatıyor.. gardiyanın getirdiği lCıb olmasını bekledi. Bu ümidı boşa çı-
bulgur bulamacı yiyordu. . kınca, Zalden intikam almak için ~

Zfıl, bir gün gardiyanı elde etmeyi ka çareler düşünmeye başladı. Kabil 
düşündü. Yanında parası .. seyahat et- olsaydı, İranlı derebeyinin oğlunu, hiç 

Fransanm Midi havalisinde ye
tiştirilen bazı çiçeklerin merke
zinden istihsal edilen saf ve teb
nem gibi taze erime~ balmu
mu ile yüzünüzü banyo ettı"kte 
en sert bir cildi bile bir gece zar
fında yumuşatmağa kafim. 
Parfömlerin istihsal edildiği bu 
havalinin kadınları, ilk defa o
larak taze ve yağlı bu cevherin 
beyazlatıcı, yumuşatıcı hassası

nı keşif ve bunun yerini tutacait 
başka bir maddenin mevcud ol· 
madığını beyan etmişlerdir. Bu 
cevheri kullananların yeni ve 
gençleşmiş cildlerini bu havaliyi 
ziyaret edenler tarafından tak
dir nazarlarile seyredilmekte
dir. cSir a Septin> tabir edilen 
ve latif ve kullanışlı bir formül 
haline getirilen bu cevheri, gece 
yatmazdan evvel cildinize tat
bik ettikte, siz uyurken cildiniz.. 
de husule gelen çirkin tabakayı 
eritir ve gayri mer'i bir tarzda 
kısım kısım dökülür. Ve onunla 
beraber siyah noktalar ve açık 
mesameler de zail olur. İhtiyar
lık çizgileri silinir ve altındaki 

yeni cildiniz tazeliği ve yumu
şaklığı ile meydana çıkar. Yüzü· 
nüzün açık ve beyaz cildin güzel
liği ile nahoş bir tezad teşkil et
memesi için cSir a Septin> f 
boynunuza, omuzlarınıza, kol 
ve ellerinizde de kullanmanız 

lazımdır. Yalnız Faris Aseplin 
laboratuvarları bu calibi dikkat 
've şayanı hayret cSir Aseptin> i 
istimal hakkına maliktirler. Şu 
halde eczahanenizden veya par· 
fümörünüzden cSir Aseptlıb i 
musirren isteyiniz. 



Körler, Sağırlar ve 
dilsizler mektebi 

Sıhhat Vekaleti lzmirdeki mektep kadrosunu reniıleti
yor, memlekette 18 bin kör, safır ve dilsiz var 

SOM POST'& 

Pire muhtelitl 
G. Saray - Beşiktaş 
Muhtelitlnl gendi 

(Bq t41'afı 7 inci Mhifede) 
78 inci dakikada uzaktan çekilen bir 

şüt kurtarıldı sandık. Sacid topu kalenin 
içinde tutmuş. Bu sayı şüpheli idi amma 
oyun 4-2 oldu. 

83 üncü dakikada Hüsnü herkesten ü
midi kesmiş olacak tek başına, ne sağa, 
ne sola, ne de ortaya pas vermeden topu 
sürmeğe başladı. Ha takıldı, ha takılacak 
derken yuvarlak meşin Yunan kalesinin 
filesine saplandı. 4-3, gayret ederlerse 
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-berabere işden bile delil- Nitekim son Ankara Mektepleri Satıııalmo 
dakikadayız. Yunan kalesi karıştı. 

Birkaç oyuncu yerde iken top doksan Komisyonundan: 
dakikalık oyunda ilk defa on iki pastaki Cinsi Mıktan Tahmin Muhammen Muvakkat Mnnakasa İhalenin 
yerini ziyaret etti. Son aaniye. Top ınad 

Fiab Bed~ Teminab Tartbi saatt aeklf etmezse beraberlik mutlak ve muhakkak. v 
Kuruş Ura Kr. Llra Kr. 

Bütün gözler Hüsnünün sağ ayağında ---- -----
dona kaldı. Top dışarı çıkmış, Yunanlılar Zeytinyajl 11. 600 Kilo 76 8700.00 652, 50 1 >-9-937 15 iapa1ı 
4-3 galib gelmişti. Bizim yerimize onlar zarf. 
öpüştüler, koklaştılar. 1 - Komisyonumuza ballı yablı okulların ilıtiyacı olan miktarı, muhammen 
Bakalım bugün Fenerbahçe • Giıneş fiatı. muhammen bedeli ve ~ 7,5 teminatı yazılı zeytinyağı 4 /8/937 Çarşamba 

ne yapacak? günü saat 15 de kapah zarf usulü ile münakasaya konulmuş iken şartnamesin • 
Muhtelit takım: Mehmed Ali, Faruk, deki hatadan dolayı ihaley~ vazedtlemediğinden yeniden kapalı zarf usulıle 

Hüsn\\, Eşfak, Japoni, Şükrü, Rıdvan, münakasaya konulnnqtur. İhale 10/9/137 Cuma gunü saat 15 de Mektepler nm-
KÖT'ler fzmirdeki me1c tepte deTı g61il.yor,_. Süleyman, Hallı, Haşim, E§ref. buebeciliğinde yapılacaktır. 

İzmir, (Hususi) - Sıhhat Vekiletiliş atölye!( meydana getir11mektedlr. Hakem: (Kasımpaşadan) Ahmed Adem. 2 - Eksiltmeye girebileceklerin 937 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 
Karşıyakadaki Sağır, dilsiz ve körler Bu yıl müesseseden mezun olan do- ômer Betim 2 ve 3 cü maddelerine ıöre .. ııerlnde bulunan belgelerle; ticarethane namına ife 
enstitüsü teşkilatını genışletmiy~ karar kuz anormal çocuk arasında Fahrettin YDzme Y8 yelken mDsabakaları gireceklerin işbu kanunda yazılı pTtlar içinde Noterlikten alma vekAletnamele
Vermiştir. Memleketin bir çok yerlerlıı. ı~o~ bir .o~e~b tahsili ve terzi: İstanbul ıu lpOl'lan ajanlığı tarafın. ıtle ko{Disyona baş vurmalan. 
de mevcud anadan dogm"' a sağır dilsiz, lik ogrenımştir. Şahl!l ve Havva yedi da "'---lan -'~- Ik i 3 - Kapah zarf ebiltmelerinde isteklilerin yukarıda adı yazılı kanuna uygun 

' lik tahsil d i l · .ı- bir konser n ~ an .7 ""'""e ve ye en pmp • kör ve geri çocukların bu müessesede- sene evres çın.... - d"" ... odada...._ 1 ..... Be olmak üzere kapalı zarf mektuplarına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu . " d . d yonuına un .- Ull~anm...,~. y-ki ruh doktorlarının nezaretinde çaı, ... vatuar talebesi, bir virtus erecesın e k kl"b" h .ı...... A- 1 veya banka mektubunu koymak suretne zarfların üzerine tekliflerinin hangi ip 
~ .. k 1 • fl"t l tal 1..- oz u u avanm 8015..- ve ya15u.ur u 

Jnalan için yatak adedi yiiZ elliye çı- mu emme pıyano .~~ u ça an e~ olduğunu ileri sürerek milsabakalann ait olduğu ve kanun! ikametglhları yazılı ve zarflar mühürlü olarak belli gün. 
karılmıştır. ler olmuşlardır. Muzikten mezun olan- t h" ini i t mi h k h ti b "ddi ve saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver· 

1 fr alman ö. . 1 e ır s e §, a em eye u ı ayı 

Kabıli tedavi olmıyan geri çocuklarla : B a:ca .. ve kul ~~ ~r- doğru bulmadığı fçin müsabakalara f§ti- meleri lizımdır. Belli gün ve zamanından sonra verilecek ve gönderilecek teklif 
sağır, dilsiz ve körler bu müessesede r !.· k u ~z ;: ıı8 kaza e~- rakten vazgeçmiftir. mektupları kabul edilmez. Teminatların eksiltme saatlerinden evvel Ankara 
normal insanlar gib! san'at öğrenecek- bı~ arş~mtkA- 1_:,~ı-~~ naca;c Dün yapılan müsabakalarda: Mektepler Muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunması llzımdır. Eksiltme 
ti . ırer san a ıu- o~ ıu-\IU". be 

r. Bına kifayet "tmediğinden yeni bir Cih "k T'" ki de 8000 100 ser st: Orhan (Galatasaray) 1.S.4, prtnamesini görmek istiyenler Mektepler Muhasebeciliğinde Komisyon katibine 
b. . - an mı yasınca ur ye sa H 1.1 M h d 
ına ınşa edilecektır. Tedrısat ve teda- .. 10 000 diıs· ld .. • .. 1 .... bnı t a ı , a mu . milracaatlan llln olunur. •2904> .5502> .,,. ıı · gır, · ız 0 ugu ~1 ş ır. 100 tü tü Şamil (Gal tasa ) 1 27 

t ı ull~~- en ~:ırnen hususi ve ilmsasa Bütün dünyada 1.S00.000 sağır ve dil- ~"" ıırbess t :H Ul, ,.ahmu• .:a Orrayha .. 
aa UJ\ ettıgi ıçin müessesede bir de · d y lnız F da 30 000 "2VV ser : a .m. \.&t n. _ 11. ku sız var ır. a ransa . sa- 4x 200 Bayra~ Orhan Halil Ş 

•uUa mı rsu açılmıştır • d"ls" ld ğu tesb•t edilmişt' iL yanp: , , a-. gır ve ı ız o u ı ır. il, N vin (Gal 
Meydana getinlen Psıko - Teknik la- Karşıyakadaki miıesseseden şimdiye m e _ •tuaray) 11 

boratuarı, çocukta taş devri müzesi gü- kadar mezun olan 73 talebe arasında .!elkenb ~usab~~ Galatasaraydan 
z~ı birer eser olmUjtur. yeniden iş ıer- 9 kişi müzikten mezun olmUfTiır. Bun. Burhan irınci geuıutw.ı-. 
bıyesinin tanzınıı ign kwn masaıan ve lar büyük birer iattdattırlar. MO.sabakalara bogthı de devam edlle-

«4:Jl:uu •• ... ......... ...,_.... ....... ' cektlr. 

Alı denizdeki 
H•dlaeler 
Ve Romanya 

Almanlarla 
Milzalıereler 
Tekrar başlıgor 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) (Burtıra/ı ı tftcl •t/fflda) 
Bu gibi hadiselerin Roman ticaret rar Berline hareket etmiftir. 

Çek gureş takımı geliyor 
Çeklerin en kuvvetli bir lilreı takımı 

iki maç yapmak tlzere tefrlnJsanfde fs. 
tanbula gelecektir. Umuma açık olarak 
yapılacak bu millabakalara Ballwı o
yunlaruıa giren takım da iftirak ede
cektir. gemileri için bir tehlike teşkil ettiğini Dün öğleden evvel İktısad Vekili Ce

lıazarı itibara alan Ramanya hükfuneti, lal Bayar, Türkofise gelmif ve Müstepr 
terek Türkıye, gerek diğer Avrupa dev Faik ile ofis ileri gelenleri vekilin riyase- Aalıerl terfi 
letıeri nezdınde gemilerinin açık de - tinde toplanmışlardır. Bu toplantı neU- LlaleBI ~ılıtı. 
llizlerde himaye edilmesi için teşeb - cesinde ticaret heyetimizin reialerindeın ~ 
büsierde bulunacaktır. olan Faik Kurdollu yeni taltmat verU- (Baı tanfı 1 inci ıaM/eüJ 

Son Posta - Zora gazetesi tarafın- miştir. IAftmm ~ telmeaQle: 
dan verilen bu haberin doğruluğunu Alman büyük elçisi Fon Keller de, diln İha ibaantzmır Ceatrmuatafapap., Tahir Öatadar, 
tahkik etmek üzere, şehrimizde bulu - akşam Perapalasa gelerek Faik Kurdoğlu ıu, ~ hı!'ı!ttı ıo!:a :d41:.t:7:• 
l>an Romanyanın Ankara elçisi B. Te- ile iki saat süren bir mülllat yapmıştır. rttP. lf1lrl Qantm. OHclet ~. Kema ': 
leınaka müracaat ~ttik. Faik Kurdoğlu Berline yeni talimatı Jettln lnanbaı. eaJ•hadcUn Oaklcıar, İlhaml 

B. Telemak kendisinin, yapılacağı götürmektedir. Bu suretle, kuıa bir müd- Brzlncan, Tabalıı SlYU, IJntet Bura.. Ma· 
IÖylenen böyle bir teşebbüsten haber • det için tevakkuf etmiş bulunan müza- saffer Balıtealr, sım TaYU. 

dar olmadığını ve bu hususta hiç bir kereler, Faik Kurdoflunun götürdülil Jandarma terfii • 
talimat almamış bulunduğunu bildir - yeni talimat ile, birkaç gfln 80m'.a tekrar erı 
di. başlamış olacaktır. Temenni edehm ki Y.....,...._ aDıaıbla t.ft .... .uq. 

iki memleket arasında mevcud olan fktı. 1u: 
Mechul Denizaltı sadi münasebetlerin, her iti tarafın da Nur1VUral, Klmll ~ l'ehml DeımU. 
G f tı · bir 'Lnd 1 Dem Yener, B. Jllmil 'l"üfen, B. Rua emlsl ~en aa erme uygun f'AU e yeniden CiYanbeJ, A. Zeki BaJN.ktar. il. Vehbi aun-

bır nizam altına konulmasını temin ede- cur, A. Rıza Atemer, M. Ballı Tec1nıer le _ 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) cek bir anlaşma esaanm bulU11ması da- yazun albaJlJlma. 

Ayrıca ve telefonla Hariciye Veka- ha ziyade gecikıniyecektir. Blallaflbktaa ,...._Jltla terfi eden •ltQ· 
leti siyasi müst"şarı Menemencioğlu lu· 
ile de göniştük. Kendisine şayiaları i- İzmir Bonası ..,.._ İcızım Sldal, 11. Hattı Nonnaıı. 8. Lfıtıı 
zaıı ettik. Dedi ki: İzmir 28 (AA) - Bugünkü gazeteler- Baytara. 

•- Bu dakikaya kadar şayi oldu _ de İstanbuldan gelen bir teJırafa lstina- ~ •mQflbta tem .._ 
iuııu söyledig·iniz vak'ava ait bir ma- den İktısad Veklleti müsteprmın Ber- ıahaJlar: Nure ... -
1 J 1· d<> d t ttiğ· ::.--~-reı . Şebabettin Si. ~W&I Bilnalp, Cffat 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
Zabıta memurlan ~n atııı alınacak kumaşın 1 inci ihalesina talip zuhur 

etmediğinden on bet sün müddetle ikinci defa olarak münakasaya konulmuştur.· 
ı - Elde mevcut begi ve prtnamesinde yazılı vasıfları dairesinde zabıta· 

memurlan için azı 12900, çolu 13500 metre gri renkte kumaı kapalı zarfla 
1/9/937 çarpmba güntl 1Ut tam 1& ae satın alınacaktır. 

2 - Beher metrosun;ı 4 Ura 50 kuruş kıymet biçilen bu kumaşlarıı ait prt • 
nameyi almak ve nilmuııesin! &örmek istiyenlerin Emniyet Umum Müdürfültl 
utmalma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 4'287 lira 50 kun11luk temmat makbuzu ve
ya banka mektubunu muhtevı teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 2 nal 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme giıntı saat H de ka-
dar komisyona teslim etmif bulunmaları. · c2689• c522h 

~------------------------------~-------------------
Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 

Orkestrası Şefliğinden : 
Cumurblıpanhlı l'Uarmonik Orkestrasına bağlı, ayni zamanda salon Orkea

truı vazifesini de &örmek üzere bir caz heyeti tetkil edilecek ve namzetler ka• 

bul imUhanına tabi tutulacaklardır. İm ühanda kazananlar çaldığı sazların ne
vbıe göre ayda 80-150 Ura Dertle angaje edileceklerdir. 

Salon .. Müziği ve caz için: 
- Bfr Piyanist, • bir birinci kemancı 
- Bir ildncl kemuıcı (ba§ka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Tenor saksofon (Banclonion yahut Akordiyon çalabilecek) 
- Bir Batori 
- Bir Kontrbas (bqka bir alet de çalacak) 
- Bir 'l'romboneu {blıfka bir alet de çalabilecek} 
- Bir Trompet çalma (ba§ka bir atel de çalabilecek) 

- alınacaktır. 

ı.teklllerin hüviyet dlzdanlan ve elin deki sair vesaikle birlikte ımtnıan ecın. 
mek üzere 8 Eyhilden itibaren 11 EylUl 1937 Cumartesi gününe kadar İstanbul
da Galatasaray Liaesine ve Ankarada imtihana girecek namzetlerin ise 15 Ey. 
lfil.den 20 Bylfil Pazarteai gününe kadar Cumurbaşkanlığı Filarmonik Orkea
tran ,efliğine bq vurmaları llzımdır. 

Müracaat ve imtihan zamanı ıaat 10-13 arasındadır. (2722) (5224) 
'tbnat mevcut değildır.> ın .. n av e e ı vem~ erın mu- Dirim, Nazmi Ostak. '1ıa711> Daldelen, t 

Binaenaleyh dünkü sayımızda da .vakkaten inkıtaa ufradıfı yazılıdır. Battı Aboy, Btl8eJin Altan, Remzi B&ök - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstenbul 
)azdığım~z gibı batmlma hikayesi, şa- Bu habere rağmen borsa vaziyeti sal· bqı. a.deWn BalUO. Bilal MhDOila. l8kr11 
)ia haddin" , ted" lamdır. 9 numaralı tıdm flab geçen se- öncel, o. Remzi Brsun. il. Amt ösıtırer. Sabnalma Komisyonundan : 

ı geçmeme.i< ır. . b . . Kuım Selçuk Dnan Te~ Atıf Oran M 
hmitte f8)'İalar nenın ugünkü fıatma n~ tlç buçuk Hamdi uıutai A. l'8ftl Alpaİan, zett Tan~ 1 - 4031 takım yazlık elbisenin kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadı. 

İzmit muhabirimiz de meçhul de • kuru~ fazlalık arzetmelrtedir. man, ö. Faruk Sa,Jmaoy, RaJrt Baen l'er1 - lmdan 9/9/937 Per,embe güuü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 
llizaıtı gemisinin körfez civarmda im- İncırde de geçen sen•~ bug(lnkü fiat- dun Arm. OmWl Arda, Badıt Boltar. Bit • 2 - Tasınlanan tutan 22.170 lira 50 kuruştur. 
ha edildig· · · d l t • f k t b !arına nazaran yüksekçedir. met Tanç, Şiltı11 Tüter, ömer. 8 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. ı şayıası o aş ıgmı, a a u Be)'lt, BO.sntl odler Haltt ö al Yatu 
fayjanm diğerlerı gıbi teeyyüt etme - Cevde\. ' 

0 
' P 4 - İsteklilerin ilk teminat. olarak 1663 liralık vezne makbuzu veya bant& 

diğini bildirmektedir. Trakga hafrlgal TetmenUkten Jhbqı olanlar: mektuplan ve kanuni vesikalariyle bırlikte o gün Galatada eski ithalat giır.ıril· 
H ı il idi M. Nuri, t. Kemal Türtça_ Dursun Koco- lü binasında Komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. c5253> latlngede bir 

Muhabere gQverclnl 
'J'akalandı 
I>ün İstinyede muhafaza mevkiine 

l'orgun bir güvercin düşmüştür. Bu gü
~.~r~inin muhabere güvercini olduğu an
-.Uınaktadır. Ayağına takılı halkada T. 
O harfleri vardır. Halkanm altında 37 
'te 174 sayıları yazılıdır. Meçhul güver::in üzerinde kağıt ve sam~ yoktur. 

YVanm nereden geldiği anlaşılaına
lrl tır. Tahkikat i in villyete teslim e-

eye p ~~~~AI~~~~~~a~cı---~--=-----~--~======-=-=~--Türk Tarih Kurumu tarafından arkeo- Aydemir, İbrablm Tamer, . 
Aatetmenllkten telmen olanlar: Ertal, M. Fent Şahlnolla. Remsi Brtq, A. rufa, Imam Bekir Gelcnöbet betlncl sınıf l• 

loğ doçent Arif Müfidin başkanlığı al- B. Şükrü Dikmen, Fuat A.Jyıldız, il. Ke- K&zım ozaner, ıı:. Hattı Bayık, Ali Dlçer, maınlığa, Tüfekçi cemll Pllevne ııe MazhQ 
tında Lüleburgazda Umurca höyüklerin- mal Süer, Nihat SanYer, Bedri Görgün, sa- Muhtar Denktaf, Ahmet Benllay, M. Sabri Önal beşinci sınıf tüfekçlU~e terfi etmifler
de yapılan hafriyat bitmiş ve hafriyat ı~haddtn A!pmen, M. Retad eanı, Tahsln Beıturt, Yusuf Engin. Sallh Ayunver, Mah- dlr. 
heyeti şehrimize dönmüştür. Ülkü, M. Emin Tanc;er, Mehmet A§ıeı, mut İnal, Abdurrahman Süel, Veysel Bay -

Hafriyatta bulunan ve milAttan sonra Maamele memulan: tol, Mustafa Boltal, 
ik" · rda T kla id NeTZBt Nugay blrtnct, İrfan Attan ce - ı. 8mıf olanlar.: 

[ Son Posta, terfi eden komu
tan ve 1Ubaylan tebrik eder ] 

mcı ası ve ra ra a pyet kıy. mal Tekin üçüncü, Tevfik Kulell dördünctt Bahri Aykut, Mlthat Artan, A. Bm1n A -
mettar iki mezardan çıkan ve sayısı yü- Neşet Brtan beşinci aınııa tern etmiflerdir'. kant, A. Hllml Aytuğ, Abdurrahman Ardaş, Bereket fabrikannın bacuı lubql& 
ze yakın olan eşya da heyetle beraber Hesap memarlan: M. Babrl. Mehmet ös~ürlt, M. Ferhat Alpat, Evvelki gün saat 19,20 de Galatada 
getirilmiştir. Bu eserler (15) eylf1lde H. Hüantt Arıtan tlçilnctl lllllfa terf1 et- Mehmet Keskin, Yusuf Akırün, Talip İfcan. uecaübey caddesınde Bereket fabrilıı:a-
~lmabahçe sa~aymda açılacak olan .ta-~~ WB eılenler: ~. rr~ M.nı!;111, Gerek. il. Bahri sının bacası tutuşmUj, fakat yetişen ı.. 
rih ve arkeolojı Rfllainde tefJılr edile· ı. :euıa BQlal. aaıteı W. llebmet Ya. ...,_ ...aua ..a 111 •: faiye tanafu:ıdan etrafa lirayet etım • 

0n., .... aıtmcı a • den söndürülmüştür. 



12 Sayfa 

lngiliz ve Avrupa meyva tuzlarına 
müthiş ve ezici bir rakip olup dört 

beş misli daha ucuzdur. 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Şekerli ve meyvalı olup en leziz btr ıazoa ve en nehs bir pmpuıya huıa..

m gibi insana zevk ve hayat veren büha .. tn,nteıe ve ltaıyada prbet ve içki 
yerine kullanılan en sıhhi bir mayicfir. Hum gazozu midevt ve lıizımdır. Ye-
meklerden sonra 1 veya 2 çorba kaplı içilebilir. Yazın aıcakta dondurma ve 
,erbet yerine Hasan gazoz Cizü almıL Çok ucuzdur: Kavanoz içinde kilçfijt IS, 
iki misli 35. dört misli 50, ekiz misli 90 kuruftur. . 

Hasan Meyva Özü 
Eqilik, şişkinlik, ağrı, hu1m11zllk, lftahmzlılr gibi hallerde dolgun ft pzU 

midelere yemekten sonra, kilçillden 1, bilyilldere 2 tatlı bpJı mide.t ve hl
zımdır. İnkıbaz ve barsakiarda atalet halinde 1abah aç kanıma 1-2 tatlı bf11ı 
müleyyin ve ~rba kqıjı il• mDthflcllr. ~ öztlnden yapılniıftu'. 19-
brsizdir. Şifesi 40, büyük 80, d6rt milli 100 bruftur. 

Yepyeni formUllerle plr••r• çık•nl•n 
VENOS "":~ •••• 

· VENOS Al•• 
VENÜS RuJu 

VENÜS Kre.ı 
VENÜS Pudr•• 

VENOS ·~· .... ·• 
Kullananlar mab•kbt Y•NOS tadar rQzell8ffr. 

Venns mOstabzarab pmdl bnttın kibar ve pk tamifyalann en bymeW 
ve itimada ıayan Yeıla• tuvalet mtı.tahzarab olmuttur. 

DepMuı Nureddl• lwllpz•d• ••••••••el. l• .. •ll•I 

PATI 
Antivirüsle· tedavi 

Kan çıbanları, el•• ayak parmaldaımm arumdaki kapnblar. 
dolama, meme iltihabı Ye çatlaklar, flepıonlar, y•nıklar, trq 

yaralan, -renlild•, koltuk alb çıbenlan. 

Tedavisini en erken vı 11 emin ~r surette temin eder. 
.. Pk lape•çlpn Ullormtnan, lsTANIUL 

Şark Malt Hülisası 
ltt•h ve lluvvet için en birinci Hiçtir. 

Çocuklann diılerinin kolayca çıkmasına, kemik
lerinin kuvvetlenmesine, çocuk emziren anne• 

lerin ıütünün çofalma11na yardım eder. 

Kız •• 
Erkek 

BllG111u• MD•elenle •ul•aur. 

•rotıu • ftn•lbetı •Yeni.ol 

ALMAN LiSESi ·~~ 
Tam devreli Lise • Ticaret Mektebi • Almanca Olfenmelı: ıoın ihzari 1UUf 

DERSLERE 9 EYLOL PERŞEMBE BAŞLANACAKTIR. 
Ka11t muamelesi t EylOldea IUbaren berıGn aaat 8 den 12 ye kadar 

ntıtus teuereal, qı kQıdı, llhhat raporu, ' tototrat ve mektep tudlknam~ 
Yeya dlplomasile yapılır. Fula tataHAt iOID mektebe mnracaat nya '9'88 ya 

·~------- teıeroa ..U••..a. ' .... 

SON POSTA 

Biz de lla kremde• 
l8fDl8JllllZI 

BQttın Cihanda elli 18Dedir dalma ns
Uln ve 91sız kalmıttır. 

KREM BALSAMIN 
BQyQk bil' bflıi ve uzun bir tecrObe 
mahaulll olarak Tamda getlrllm1f 
yeglne sıbbl 1.remlerdlr. 

KREM BALSAMIN 
Şobrethlf aoa ye prlatanJıkla detll 
Blhbt evsafını Londra, Parts, Berlln, 
Ney • Y ork gtızelllt enstıttııerlnden 
yQzlerce krem 81'881Dda birincWk mQ· 
Watuu kuanm•t olmakla lsbat et· 
miftlr. 
DIKKATı 

KREM BALSAMlN 
OOndtız için yatm, pce için yagıı 

ft balla acıb•dem kremleri olarak 
dOrt nev'i vardır. 

KREM BAi.SAMİN 
Otedenberl tanınımı hU8USI vuola

nnda sabldJlı atbl mn defa smeti 
mah8ulada imal ettfrdllimis gayet 
tık ve beraber u11m17a elverlfll ha- . 
l1lll tttpleı denuıbde dahi aablmak· 
tadır. 

Fiatoa cıaıı. ehTte oldulU tac:laı 
pek kullamtb " urlt olan ı 

lDUDI BALSAMIN 
ftpa.t batla llftllerlle tanlDmlf 

ecsa, ıtrl)'at n tabaflJ• matuala· 
ruıda bulUnur. 

tNQblz KANZtJK BCZANal 

BEYOOW • lsTANBUL 

Den izyolları 
llLETMESI 

AH•hl•~· Kmrl ~ Ki ....... 
T.a. aaeı • .._. ......._ ... 

a..T.L 11740 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ıstırab çekilir mi? 

BAŞ, DIŞ 
airdarı 

•• lftltmekten mtltevellid batla 
ajn, aızı, aanaJarla nezleye, 

roma~ya karp : 

NEVROZ.iN 
lcabmda pde 3 kqe alınabilir. 

AlelAde TUV AIEr Yeya TALK paclruı 
dejildit. O WIMma çocalrlar iPii .... 

mlanat .. çocuk IDfn•h•-
iatWba' yaplllmp:. 

PERTEV ç ... ~&.a. 
• PUDRASI 

kullanan m•Jar cm11 rekltm etmeji 
memleket borca hUmekte •• biZe 
h.,.aa binl.c:e tefekklr mektuba 

paclermektedir. 

Til.rk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
S. inci k•tld• 11 /EJIUI / 1937 dedir • 

Buyuk ikramiye: 50.000 liradır-
• 
lzmir Fuarı 1 

münasebetiyle 
Fevklled• Posta. 
Mevcut postalara lllveten AN • 

KARA vapuru BJ16liln blrfnci çar
pmba gilnil Aat 15 de Galata rıh-

tımından kalkarak dotru İzmir'e gi· 
decektir. Fuar açık bulunduğu mud-
detçe fotoğraflı gidif • dönüş bile-
ti alanlara yüzde elli tenzillt ya -
pılmaktadır . 

Sayın yolculann Karaköydekl •· 
centalıJımıza müracaat etmeleri. 

crwrn • 

..1 Muatla " benzinli Z 
C S.flaaa • Ekonomik o 
,._ Anadoluda acenta 

lı6a anyoru. ~ 

111 .... tirli kolaybk .,,... 

Q ŞEM/N· :E 
lll KARDEŞLER el 
LL Karakly Palas ~ 

Son POlta llat .... 

Netrtyat Müdilril: Selim Raııp EMEÇ 
a&B1IU:ala s. RaeP ~ 

A. • - 1JIAJCU01L 

Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 Uralık ikraml1el ... 
(20.000 ve 10.000) liralak iki adet mtlkAfat Yarchr-

D / K KAT: 
Bilet aLm herke1 7 Eyltll 937 pi akpm•na kadar blletilll 

, deiiftirmif bahmmahchr. Ba tarihten IOlll1l bilet berindeki laakla 
1 aakıt olur. 
~ ........................................... r 

,. 
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