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' ' Sene 8 No. 2517 ri telefonu : 20203 SALI 3 - Al.iUSTOS 1937 

Yirmi in fırkası 
taarruza hazırlanıyor 

Çinli hatipler 200 milyon Çinlinin Japon 
istilisına karşı birleşeceğini söylüyorlar 

Mitralyözlü ve bombalı bir Japon. kıt' ası Sovget 
konsoloshanesine girdi, kamyonlarla vesaik götürdü 

Japonlar Ti en çini kimilen zapt ve Ling • F angdaki Çin Bu 1 u a·-r ı' st a _n_d_ a 
~lalannı tahrip ettiler, 3200 askerin silahlarını aldılar 

tarihi Uşaat 
Bulgar tahtı 

Abdülhamide 
teklif edilmiş! 

Teklifi yapan murahhaslar 
bir Bulgar gazetesine Yıl
dızda Abdülhamitle neler 
görüştüklerini anlabyorlar 

ızmlrde bir facia Padişah Aziz zamanında Orduyu soyan Yunanlı 
eşkiya reisinin hazinesi taharri ediliyormuş 

~nada çıkan Etniki gazetesi yazıyor: Iar1 defineleri aramaya başladılar. Araş· Gaz deposundan çıkan 
tel~ rkiye ile Yunanistan arası iyile- fırma, Türkiye hükumetinin gözü önün- • • • •• • 
~ı ll'lUhacirlerimiz Anadoluda bıraktık- de yapılmaktadır. (Devamı 3 cii sayfada) yangında yırmıyı mutecavız 

Sesli Mektuplar 
So\'yet hükumeti ilmi tetkikat için Kutubta yerleıen 
kahramanlara en kıymetli hediye olarak çocuklarınınt 

analannın ve karılarının seslerini gönderiyor 

Şitn4t kutbundaki Sov 11e~ası1on~n biri 

vatandaşı kaybettik 

hmir 2 (Hususi) - Bayraklıda bulıı

MR Anadolu petrol §U'ketinin gaz depa

IM.Ulda bugün (dün) saat sekiz buçukta 

birdenbt'fe bil' infilak vukubulmuş ve 
bu infilAki müteakip yangın çıkmışhı:. 

Yangın az zamanda büyü~ ve bir 

facia şeklini almıştıc. Onu müteeaviit va

tandaş yaralanmışlardır. Depo müdürü 

Aoli Meftun da yaralananlar meyanında

dır. 

Depoda buh.ındukları halde yangından 

sonra bir daha görülemiyen diğer 

yirmi ki§inin yanlll!§ olmalar.ı ihtimali 
mevcuttur. 
Yangın. büyük gayretler sarfedilerek 

güçlükle sindürülebilmiştir. Yangının 

söndürme ameliyesine vali ve general 
Rasim bizzat nezaret etmişlerd1r. 

İnfilakin sebebi henüz tesbit edileıne

miSir. Tahkikat devam etmektediı:. 

İdare işleri telefonu : 20203 Fia tı & kunıf 

Avrupada güçlüklerin halline doğra 

Yeni bir dörtler paktı 
yapılmasına uğraşılıyor 

Alman ve ltalyan Hariciye Nazırlarının da iftiraklerile 
im toplanb yapılma• düıünülüyor, İngiltere 

Habetistanın İfıalini tamyacak 

Londra 2 (A.A.) - Chamberlain tara· cChamberlain, teşrinievvel ayı zarfı~ 
fından Mussolini'ye gönderilen mektup- da bir Lokarno devletleri koı.feransınuı 
tan bahseden bir yazısından Dai!y Te- toplanmasını mümkün kılmak arzusun• 
legraph gazetesi diyor ki: (Devamı 11 tnci sayfada) 
.............................................................. 

Dünkü sp~r hadiseleri 
Yugoslav takımı 
dünkü maçı da 

3 - 1 kazandı 

Dün geceki 
güreşleri Y onan 
takımı kazandı 

Tifo yarı yarıya azaldı 
Belediye Kırkçeşme ve Halkalı sularını kapattı, bütiin 

çeşmelere T erkos suyu muslukları takılıyor 

~os ~tabiatı bir Km:çe,ff1ıe sıı:yu çepıea 

Sıhhiye Müdürlüğünden verilen malfı-ı Dün .._, Jl :Cişi '!uind,. 8542 kişı i4\.üWl 
mata göre son 48 saat zarfında İstanbul aiılarınt yap~ırtnıl§lardıDt 'nfo vak'alan 
belediy~i sınıtl~rı d~hil~n~c yeniden 12 geçen haftaya nazaran yan yarıya azal.. 
dio vak uı te§hia edılmifbr. mıştır. '<Devamı ll inci sayfa.da) 

• 



2 Sayfa. 

----------------------------..... 
Her gün 
----

Dünga müşkülatı 
Arasında İngiltere 

Yaı..an: Mulıittia Blrpa 
IE5} ay Edenin ·sakin, sinirsiz sulh

u;;;;:p çuluğu ve İngiliz harp fabrika • 

larmın ve tersanelerinin o heybetli ve 
halecanlı faaliyeti sebepsiz değildir. Çün
kü bugünkü dünyanın umumi rahatsız -
lığı içinde kendisini en ziyade rahatsız 
il.i$eden memleketlerin başında Ingil -
tere geliyor. 

Harpten evvelki İngiltere, dünyanın 
en rahat memleketi idi. Londrada otu -
ran her hangi siyasi bir İngiliz fırkası • 
nın lideri, bütün dünyanın siyasi mani
velasını elinde tutar, onu istediği tarafa 
?ynattıkça, dünya da İngilterenin istedı
ği istikamette giderdi. Sanki dünya, beş 
büyük deniz parçası üzerine gömülmüş 
bir gemi, içinde her şey bulunan bir Nuh 
teknesi, İngiltere bu geminin kaptan 
köprüsü ve başvekil de, geminin kaptanı 
ıd.i: Tekne içinde, kavga ve gürültü, ge
çimsizlik. ve itaatsizlik olursa, kaptan 
derhal cezayi verir, asayiş ve inzibatı 
iade ederdi. Her şey, ingilterenin istedi
ği gibi yürür, ona itaat etmiyen herkes 
cezasını görürdü. 

* Fakat, bugünkü dünya öyle değildir. 
Dünkü İngilterenin sadık müttefiki olan 
Japonya, bugün başlı başına bir kuvvet 
.>lmuştur. İngilterenin büyük, pek bü -
yük v~ iktisadi ve mali menfaatleri olan 
bir sahada, ne İngiltereye, ne de her han
gi başka birine en küçük bir hesap ver -
mekle kendisini mükellef saymıyan Ja
ponya, istediği tarzda inkişaf etmek için 
istediği tarzda hareket ediyor. Avrupa -
nın göbeğine hakim olan Almanya, biraz 
fazla sıkıştırıldığı zaman pek çok şey 
yapmıya muvaffak olacağından emin bu
lunduğu bir kuvvetle, dünya siyasetinin 
ınüz'iç bir baş ağrısı halinde lngiltereyi 
düşündürüp duruyor. Dünya siyasetin -
de İngilterenin kendisine dümenci olil
rak intihap ettiği Fransanın, gerek hari
ci ve gerek dahili siyasette günden güne 
zayıflama alametleri göstermesi de ayrı
ca bir gailedir. Evet, Fransa başvekilleri 
ve hariciye nazırlarının, ellerindekı siya
set dümenini tutarken, bir gözlerile Lon· 
draya bakmakta oldukları doğrudur. Fa
kat, İngilterenin bu, kafası ve kalbi gaile 
ve sıkıntı içinde bulunan dümenciye em
niyeti azdır. 

Ötede Akdenizin ortasına gittikçe da
ha fazla yerleşen yaramaz biı" kuvvet 
var. Bu kuvvet, ana vatan filosunun Ak• 
denizde toplanmasına karşı burun büktü, 
Milletler Cemiyeti denilen muhayyel 
şatoya başını bile çevirmeğe lüzum gör
meksizin, gidip Habeşistanı ortadan kal
dırdı ve bugün de İngiltereye meydan o
kuyor! Nerede o eski İtalya! cAkdenizin 
dalgaları üstünde yalnız ben varım!> 
demek istiyen bir tavırla İngiltereye 
meydan okuyor. 

Ötede bir de Rusya var. Bu kuvvet, ilk 
fırsatta İngiliz cemiyetinin temegerini 
yıkrnıya azmetmiş bir imanın da mü -
messilidir. Bu kuvveti, Japonyaya karşı 
da, Almanyaya karşı da bir müvazene 
bloku olarak kullanm~yı tasavvur etmek 
mümkün olmakla beraber, İngilteı·c onun 
üzerine kat'i surette bel bağlıyamaz. 

Ara yerde, İngilterenin müstemlekele
ri de eski müstemlekeler değildir. Onlar 
da günden güne müstakilleşmektedirler. 
Şimdi onların da fikirleri ve temayül -
leri var. 

Bütün bu işlerde İngiltereye dost ve -yardımcı olarak Amerika göze çarpıyor. 
Fakat, Amerika da İngiltere için Fran
sa olamaz. 

* İşte, Bay Edeni sakin sinirli bir ~ulh 
bekçisi ve İngilterenin harp fabrikaları
nı halecanlı bir ruh içinde dev gibı ça -
lışkan bir amele haline getiren sebepler 
'l:;,ınlardır. İngiltere bu sebepler ve bu 
şartlar içinde bir taraftan sulhu tutuyor, 
öbür taraftan da istikbalin getireccğ! fü
timallere karşı hazırlıklı bulunuyor, bu 
siyaset ve bu hazırlık arasında İngilte:re 
dünyanın işlerini yeni bir kalıba dök -
mek ihtiyacındadır. Bu, nasıl bir kalıp 

SON POST&-

Resimli Makale: IC Konuşacağımız arkadaşlar ... X 

Bazılan seviyece kendilerine müsavi olanlarla düşüp 
kalkmayı sevmezler, onları hakir görürler, gözleri yük
seklerdedir. Bilgi, muhit ye servet itibarile kendilerine 
faik olanlarla ülfeti 1ercih ederler. Bmı.u yapabilmek için 
izzeti nefislerinden fedakarlık etmeyi de kolaylıkla göze 
alırlar. 

Bt1gi itibarile size faik olanlarla lromışunuz: Beyniniz 

açılır, muhitçe size faik olanlarla konuşunuz; gözünüz 
açılır, fakat servetçe bize faik olanlarla düşüp kalkmıya 

çalışmak bizi evvela maddi, sonra da manevi esarete sü
rükler. Yavaş yavaş insanlıktan çıktığımızı görürüz. ......_ 

(._S_O __ z __ A_R_A_S_D_N_D_A__.) 
Deniz aşırı 
Fransa güzeli 
Niçin seçllemlgor? 

. __ .._ _______________________ . 
HERGüN BiR FIKRA 

Bir res~amın sergisinde 
Genç ressamlardan biri bir resinı 

sergisi açmıştı. Sergiyi Beyoğlunda· 
ki mağazalardan birinin sahibi gezi
yordu. Ressamı gördü, sordıı.: 

- Bu resimleri satabiliyor musu
nuz? 

Köylerden şehirlere 
Göçe den 
Bal arıları 

1 

Ağustos ~-

r-----------------'\ 
Sözün 

/çerdekiler .• 
Dışardakiler •• 

Kısası 

E.Talu 

G . ünlük gazetelerden biri Ba• 
bit kırköy akıl hastanesinde 

röportaj yapmış. Hastanenin sayın ve 
ünlü başhekimi Profesör Mazhar 1.15• 

man, meslekdaşımıza verdiği birçok .lnY .. 
metli izahat sırasında, nastanenin şirn .. 
diki büyüklüğüne rağmen, .baş vuran 
hastaların sayısına yetmedii,tlııi söyl:· 
miş ve en az üç dört bin yatağa daha ıu
zum göstermiş. 
Aklıma şu fıkra geldi: 
Senelerce evvel, İstanbulu iyi tanıma• 

yan biri Toptaşı timarhanesinin önün:" 
qen geçiyormuş. Bina, nazan dikkatin1 

celbetmiş; ve açık bulduğu kapısından 
içeriye bakmış. Orada. bahçede duran 
bir deliye sormuş: 

- Burası neresi? 
- Timarhane. 
- Ya! Sen necisin? 
Deli, gözlerini devire devire cevaD 

vermiş: 

- Ben mi? Ben, hazreti İsanın amca• 
sıyım! 

- Öyle mi? Siz içeride kaç kişisiniz?· 
- Biz, içeride elli kişiyiz ..• Fakat siı5 

dışarıda kaç kişisiniz, sen bana ~nu sÖY" 
ler misin babalık? 

Doktor Mazhar Uusmanın, arkadaşı

mıza derd yanarak gösterdiği ihtiyaç bi'" 
zim de dışarıda pek kalabalık olduğu" 
muza delil sayılabilir. 

Ancak, ben hariçteki delilerin bollu
ğuna pek hükmedemiyorum. Deli, ekse
riyetle, bahtiyar adamdır. Çünkü haya• 
tın, bazan bir işkence halini alan bin bıl'l 
ıztırabına biganedir. Halbuki, beşel'iye• 

- Tabii satıyorum. Sergiyi ac,ı.lı 

üç gün oldu.. Resimlerin ekserisini 
sattım. 

• · tin ekseriyeti bugünkü günde geçim der
dile malfil, yarının endişesile müteellirJl 
biçarelerdir. 

Mağaza sahibi ressamın kulağına 

eğildi: 

- Azizim yarın gelip beni mağa
zamda görün, dedi. Sizi yüksek nw.
aşl.a yanıma tezgahtar alırım. Hiçbir 
tezgahtarın. satmaya mu.vaffak ola
mıyacağı şey!e-ri sizin satabileceğini- , 
zi anlıyorunı. 

... .. 
. Mançuku'da garip 

\ 

Şair de deliliğin bahtiyarlık olduğuna 
iwet ederek, yukarıdaki hakikati tcyid 
etmemiş mi? 
Yarab M eksilirdi d.en.Jayı izzetiııder~ 

Peymanei vücuda zehrci.b doimasaydı; 
Azadestr olurdum asibi derdü gamdan 
Ya dehre gelmeseydim, ya aklını olma-

saydı! 

.fki6c _ 
{)ünya guzerrik kraliçeliği nıusaba-ı Bir vergi 

kalarının mürettipleri Fransada yeni Cibaget usulü . I ............................ ~ ........ - .................... .. 

ve orijiııal bir müsabaka tertip etmiş- . . .. .. .. 
1 

Bu fener Londra sokaklarından bi - Şişmanlık ve yağlı yemekler 
!erdir. Fakat bu müsabaka bekledik - Şımdı butun dunyanın nazarları rindedir. Kenarında görülen karaltı da Glaskov Üniversitesi profesörlerındeJl 
leri neticeyi vermem.iştir. Çin - Japo~ harbine çevrilmiş bulunu- : 1 S,OOO arının bir araya toplanmasın _ Doktor Kokart son günlerde verdiği b~t: 

İşte fU yukarıda resimlerini gördü- yor. B~ munase - dan vücuda gelmiştir. Bu arılar köy konferansta insanın şişmanlanma.ması ~ .. 
ğünüz genç kızlar cDeniz aşırı Fran - betle hır Fransız . çin şimdiye kadar zannedildiği gibi yag .. 
sa» güzelleridir. Yani kimi Hindi Çini, gazetesi Japonya. hayatını terkederek şehırde yaşamak .lı maddelerden sakınması değil, bilaJdS 
kimi Fas, kimi Tunus, kimi de Matla- lıların vergi siya- istemiş olacaklar ki seyahate çıkarak yağlı maddeleri yemesi icab ettiğinde ıs'" 
gaskar güzelidir. Memleketlerindeki u- seti hakkında tu - Londraya kadar gelmişler ve ikamet - rar etmiştir. Doktora göre yağlı madde .. 
zun seçmeden sonra Pariste bir araya haf bir fıkra an - gah olarak bu feneri seçmişlerdir. ler pek az mikdarda yenilse bile aç.lı1' 
gelmişler ve jürinin karşısında bu mil- !atıyor: hissini tatmin etmekte ve bunun netice-:' 
li kıyafetlerile çıkmışlardır. Jüri bun- Bundan evvel Japonlar Mançu- Bir balıkçı kahramanı si olarak da alınacak gıda maddelerinı 
lan görünce edeniz aşın Fransa güzel- kuyu işgal ettikleri sırada orada vazüe azaltmaktadır. ıBinaena1eyh şişmanlığa. 
lik kraliçesi• ni seçme hususunda bü. görmeğe memur edilen defterdar hal - Balık avına merak sarmak, aşık ol. karşı mücadele etmek için yağlı rnadde.-
yük bir tereddüde düşmüştür. Çünkü kın seve seve vergi vermediğini gör - mak kadar dertli bir şeydir. İkisi de ler yenmeli imiş! 
siz de görüyorsunuz ki bu nazeninler müş. Buna bir çan~ bulmak için dü~~- insanı içinden çıkılmaz dertlere sokar. ------
arasında bir seçme yapmak hakikaten nüp taşınmış ve nihayet şu yolda mr . Zenciler beyazlanıyormaŞ 
müşküldür. beyanname çıkarmış: · Işte bir balık avı meraklısının başı- Amerikan gazeteleri siyahların beya~ 

c Vergisini vaktinde ve tam olara)c na gelen garip bir vak'a: lana bileceğini yazıyorlar. Amerikan do ı: 
9800 metreden bir at/ayış verecek kimselere, milli piyango bilet- Amerikada Miyami'de Gilbert Eas- torları da bunu teyit etmekte ve An1e • 

Sovyet ordusu zabitlerinden, teğ -
men Kaytanof, Leningrad'da, 9800 

lerinden birer tane vereceğimı Bu yüz- t ·sm'nde bir adam varmış bir gun·· rikadaki siyahların her nesil değişti~çe 
b . b' d h ı· · 1 k on ı ı ' ıkl rını den ırden ıre e şet ı zengın o ma - . bil' d b lık t t k lt _ daha ziyade bcyazlanmakta oldt a 

'ht' 1. dı Mıyamı sa m e a u ar en o a "klırıl 
ı ıma ı var r.> söylemektedirler. Doktorlar rengın 1 

metre yükseklikten paraşütle atlamış
tır. Bunun yeni bir dünya rekoru ol
duğu söylenmektedir. 

Bunun üzerine o mıntakada vergi sına bi.iyük bir balığın vurduğunu his- şartlarına tabi olduğunu ve bugün .M ... 
tahsilatının yüzde on ikiden 9 7 ye fı!"- setmiş, oltayı usul usul çekerken balık rikadaki siyahlar derecesinde Amerik~ 
lndığı söyleniyor. sıçramış, ve nasılsa olta adamcağızın da zenci bulunmadığını delil olarak ile 

parmağına dolanmış, balık bir kere da- sürüyorlar. .. ii" 
Mongatanoda maruf bir fiziyoloJı :rn 

Kaytanof, yere doğru atıldığı zaman, 
oksijen makinesi kullanmakta idi. Ve Dür:yanın en küçük 
yere tam yarım saat içinde ayak basa. anonim şirketi 
bilmiştir. 

Kaytanof, böylelikle 423 üncü atla- İngiliz Ekonomistlerinden Herbert 
yışını yapmış bulunmaktadır. şu tuhaf vak'ayı yazıyor: 

... ---·- • , -··~·--·- cDünyanın en küçük anoni mşirketi 
en sinirsiz insanı olmuş, bir taraftan İngilterededir. Bu şirketin üç azası var 

ha şiddetle sıçrayınca, bu sefer parma

ğını kesmiş ve kaçmış. Easton parma. 

ğını feda ettikten sonra, balığı kaçır -
mamağa karar vermiş ve derhal deni-

ze atlıyarak uzayan oltanın ucunu ya· 

kalamış ve diğer elile oltayı çekerek 
balığı yakalamış. Bu Hüyük kahraman-

herkesi okşuyor ve süklınete davet edi - .dır. Baba, meclisi idare reisidir. Ana 
yort öbür taraftan da meçhullerini azalt- veoğul meclisi idarede azadırlar. Ve bu 
mıya çalıştığı bu muadelenin halli ça - .üç kişi bir tek taksi otomobilini istis _ lıktan dolayı (!) balık amatörleri, Eas-
relerini düşünüyor. mar ederler. Oğul ayni zamanda şoför- .ton'un şerefine bir ziyafet verecekler -

M1lhittin Birgen lük te yaptığı için maaş alır. rniş! 

a:rne~ 
tehassısı nihayet bir asır zarfında 
rikada artık siyah insan bulunmıyaca • 
ğını ısrarla iddia etmektedir . 
........-•• 11 .... _,.__..._ ,..,_,,._ __ _ 

BUGOHK-Nm~ 
l-IAVA 

Vl!TAK M 
.. .. dil 

Dün senenin en sıcak gaıı~Y.. olıı' 
Dünkü gün senenin en sıcak guıı~ ws~ 

rak kaydedilmiştir. Kandilli ~~sad 15faZ .. 
vonunun vcrdii?"i malumata gore e~dil : 

r ----------------------·----------------------------------1... la sıcaklık gölgede 35 olarak kaJdreceY'ı . • • E N N M Af miştir. En az sıcaklık ta 19 e52 5 a 1 S T E R J N A N J S T R A , ı göstermiştir. Barometre 
1 
l; ' cS' 

olacaktır ve İngiltere işleri böyle bir ka
lıba sokma kudretini bu defa da göster -
meğe muvaffak olacak mı? Bu sualin ce
vabını zaman verecektir. Şu da!ükad:ı 

İngiltere elindeki dünya siyaseti mua -

delesini halletmiş görünmüyor. Bu mna- ı 
delenin meçhulleri ne bir, ne de ikidir. 
Her tarafında meçhul doludur. Bunun 
için Bay Eden dünyanın en sabırlı ve 

Bir arkadaşımız anlattı: 
cBalıkpazarında bir bakkala girdim. Bir kilo zeytin 

alacaktım. Üzerinde c50. kuruş yazılı bir etiket olan 
zeytini beğenmiştim. Bir kilo tarttırdırn. Ve elli kuruşu 
verdim. Bakkal bana on kuruş geri verdi. Sebebini sor
dum. 

- :KJrk kuruşa satıyoruz! 
Dedi, merak etmiştim: 
- Peki üzerinde c50. diye etiket var. 
- O satış fiatı değil! 
- Ya ne? 
- Belediyenin arzusu yerine gelsin diye k<>yuyoruz.> 

1 STER 1 NAN· 1 STER I N AN M Al 

düşmüş, rüzgar mütehavvil olara acadıır 
miştir. Sabahleyin saat dokuza sa' 

·rbaren keşişleme esen rüzgar 9 dan ı _ı orıdı.lıl 
at 17 5 a kadar lodosa çevirmış, 
sonr; da gene keşişlemeden esmi~ 
·---;;._ __ .;... ___ .112.20 

Güneş : <1.58 Ôtfc •. 19. 25 
İk.iııdi 16, 15 - .Aq..ın : :z.54 
Y abı 21.16 - imsak • 1,56 
Rumi - 1353 - A,.bi ııeııe 

Hızır 90 ~ 

~ 



3 Ağustos SON POSTA 

Samsunda bir 
kamyon kazası 

Yirmi Çin fırkası Japonlara 
taarruza hazırlanıyor 

'Çinli hatipler 200 milyon Çinlinin Japon 
ıistilisına karşı birleşeceğini söylüyorlar 

5 kişi öİdü, 3 kişi de ağır 
yaralı 

Samsun 2 (Hususi) - Merzifondan 
hareket eden bir kamyonet Samsuna ge· 
lirken frenlerine ariz olan bir sakatlık 
yüzünden yokuş aşağı son sür'atle koş
mıya başlamıştır. Kamyonet bütün hi
zile yeni karakol yanındaki bir eve ~arp
mış ve paramparça olmuştur. 

Yolculardan beşi ölmüştür. Üçü de 
ağır yaralıdır. 
---------------

Pire limanında 
feci bir müsademe (Baştarafı 1 inci sayfada) gün nisbi bir sükun hüküm sürmektedir. 

sında mukavemete tesadüf edeceği, ya- Her iki taraftan askeri harekat durmuş 
but ta Çin ordusunun geriden gelmek- gibidir. 
te olan takviye kıt'alarını alarak bir de- Çin ordusunun ve Koumintag partisi
fa daha talih tecrübesine girişeceği. za- Din muvafakatile askeri ve diplomatik 
nıana kadar ciddi bir çatışma vukuu geniş salahiyet alan başkumandan 
beklenemez, demektir. Sang-Kay-Şek, bugün tayyare ile şimali 

Siyasi vaziyete gelince -y.inin muhtelif eyaletlerini ziyaret etmi~ 
Şimali Çinde tarihin bizi şimdiye ka- ve mahalli makamlarla müzakerede bu· 

dar alıştırdığı merasim safhalarını ge- lunmuştur. 
çirmeden habersiz ve ilansız birdenbire 20 Çin fırkası t.ahşit ediliyor 
patlak veriveren muharebenin sirayet Pekin 2 {A.A.) - Yirmi kadar Çin fır-
dairesini genişletmiyeceği anlaşılmakta- kası, Pekin-Noukow demiryolu boyun
ilır. ca tahaşşüt etmektedir. Diğer taraftan 

ı _ Japonya ile Çinin en yakın kom· Çinliler, Potinguda tahkimat vücude ge-
tusu olmak itibarile en fazla dikkati cez- tirmektedirler. • 
beden Rusyada henüz hiçbir reaksiyon 3200 Çin askerinin silihı ahndı 
)oktur, ve öyle görünüyor ki Japonya Tokyo 2 {A.A.) - Tiençin garnızonu 
jlimali Çin ile birlikte dış Mongolistana karargahı saat 14 de tebliğ ediyor: 
:da yayılmadığı müddetçe Rusya bu reak- Japon kıtaatı, bu sabah Pekinin varoş
liyonu göstermiyecektir. Japonyada ise larından Peiyuanda bulunan 3200 Çir:. 
§imdilik Mongolistana dönmek hevesi askerini silahlarından tecrid etmişler ve 
nıevcut değildir. O halde bu noktadan 3200 tüfek, 230 mitralyöz müsadere et
herhangi bir ihtilat vukuu beklenemez. mişlerdir. Bundan başka 11 havan topu 

2 _ Ecnebi devletlerin müdahaleleri ve mühim mikdarda mühimmat almış

iae bu dakikada beklenemez. Japonya !ardır. 
Çin ile haşhaşa kalmak arzusunda oldu- Tokyo 2 {A.A.) - Tiençinden bildiril
ğunu kafi derecede sarahatle anlatmış- diğine göre Japon kıtaatı, Tiençinde ya
tır. Uzakşarkta başlıca alakadarlardan ~ılan temizleme harekatı esnasında 400 
biri olan Amerika herhangi bir hareket- tüfek, 100 ağır mitralyöz, 5 ton el bom
te bulunmak arzusunda olmadığını söy- bası zaptetmişlerdir. 
lem.iştir. Uzakşarkta Amerikadan daha Çin kışlalan tahrip edildi 
kuvvetli alakası bulunan İngilterenin jse Tiençin 2 (AA) - Tiençinde'ki .Ta-
beklemeyi tercih edeceği muhakkaktır. pon garnizonunun bildirdiğine göre bir 

3 _ Tisntsin'in ecnebi mahallelerinde Japon müfrezesi Langfang'daki Çin kış 
.Fransız tebaasını muhafaza için eski bır lalarını kamilen tahrip etmiştir. 30 ka
muahede mucibince bulundurulmakta dar Çinli firar etmiştir. 
olan küçük bir Fransız müfrezesinden Bir Çin alayı ric'at etti 
bazı neferlerin kazaen öldürülmeleri, Şanghay 2 (A.A.) - Dün Pekin • 
dün de kaydedildiği veçhile mahalli bir Hank.ow yolunda yeniden muharebe -
hadise olarak gelmiştir. Japonya Fran· ler olmuştur. Japonlar birden ~iddet
saya tarziye vermiştir, zarar ziyanını ö- li bir hücuma geçtikleri için 29 uncu 
diyecektir. Esasen böyle de olmasa Fran- Çin ordusuna mensup bir alay ric'at et 
sanın Uza~rkta herhangi bir ~arekette mek mecburiyetinde kalmıştır. Bunun
bulunamıyacağı meydandadır. Demek la beraber sür'atle sahaya gelen Çin 
oluyor ki bu dakikada siyasi ihtilat kQl:-I .müfrezeleri müstevlileri durdurmağa 
ltusu yoktur. muvaffak olmu.şlardır. 

Günün muhtelif haberlerine gelince Japon tayyareleri üç k~re Paoting 
Onlan da sıra ile takdim edelim: şehrinin üstünd~n uçarak bir çok bom-
Çin ordusunun ric'ati mürettepmiş balar atmışlar ve 4 vagon tahrip etmiş-
Şanghay, 2 (Hususi) - 29 uncu Çın lerdir. 

Ordusunun ric'ati hakikatte kül halinde Japonlar püskürtüldüler 
alınacak tedbirlerin tamamlanmasına Şanghay 2 (A.A.) - Bir Japon zırh-
intizaren yapılmış askeri bir manevra- lı treni Çin hükfımetinin ileri karakol
dan ibarettir, hiçbir veçhile Çinin Japon lanna hücum e~ de geri püskür -
arzuları önünde inkıyad edeceğine veya tülmüştür. 

Japonyanın. siyasi 29 uncu Çin 
ordusunun bozguna uğrayacağın .. 
dan şüphe eden yoktur. Fakat şi - Bir gemi battı, 30 yolcu 
mali Çinde intizamı muhafaza güç ol- kayboldu 
duğundan bu bozgunu müteakıp mu-
h ~ akt Atina. 2 ( A.A.) - Dün saat 22 de asam.atın uzun sürecegi sanılnl a - H d Pir ·· ·· d An t · .. v ra vapuru e onun e as ası-
dır. Soylenen şudur: 0 vapuru ile carpısmıstır. İcinde 64 vol 

- Çinlileri harp meydanında yen - cu bulunan Anastasivo varuou batmıs 
mek hiç güç değildir. Fakat yenilen or- ve volculardan 30 u kaybolmuştur. De
du çete muharebesine girişecek, çete nizde 1 O tane kadar ceset bulunmuş -
muharebesi de Japonların sinirlerini tur. , 
çetin bir imtihana tabi tutacaktır. ç k k 

Öğrendiğime göre (Sung - Şe - gan) OCU a VgaSJ 
Goneral'ın Pekin'den firarındanberi Yüzünden bir ana 
Çinli tacirler mahalli Çin bankaları -

nın çıkarmış oldukları banknotları ka- Ogv ul öldürüldü 
bul etmemektedirler. Geçer akçe sade-
ce bildiğiniz gibi Japonyaya tabi olan Yozgat (Hususi) - Yozgada dört 
Kore'nin bank.notlarıdır. saat mesafede bulunan Koyunculu kö 

Bugünlerde vatanperverlik humma- yünden bir ana ve oğulun ölmesi ile 
sı Tokyonun rengini değiştirmiştir. So- neticelenen feci bir cinayet ~lenmiş -
kaklar alaylarına iltihak etmek üzere tir. Hadise şöyledir: 
aileleri refakatinde geçen askerle do- Koyunculu köyünden Şevketin kil. 
ludur. Bunların ellerinde bir bayrak ve çük çocukları ayni köyden Kadir ağa
dudaklarında: nın tarlasına giderek oynamağa ve o-

- Banzag şeklinde anlaşılan bir ke- rada ne buldularsa dağıtmağa başla • 
lime vardır. .mışlardır. Şevketin çocuklarının oyna-

Japonyanın ecnebi tavassutunu ka. <lığını haber alan Ka~in oğulları ko. 
bul etmiyeceği ve şimali Çindeki cJa _ şarak tar~~larına. g~lıni~ler ve orada 
pon şeref ve menfaatini sonuna kadar bulunan ote berıyı dagıtan çocukları 
m "daf d •· uhakk kt sopa ile dövmeğe başlamışlardır. Kar-u aa e ecegı• m a ır. · k ed. - . . ·· ş k 
---·-.... ·-----··-·~-·-··~····· .. ··- .<leşlerinin daya y ıgını goren ev -e 

Yeni tefrikamız 

Denizlerin 
ı ~akyaveli 
Dünyanın en macera 
düşkünü denizcisinin 

serıüzeıtleri 

• 

tin büyük oğlu Ali, evden tabancasını 
alarak tarlaya koşmuş ve Kadirin ço -
cuklarınm üzerine hücum etmiştir. Ka
dirin çocukları ile Alinin arasında baş
lıyan ağız kavgası büyümüş ve Ali Ka. 
dirin çocuklarından birini tabanca ile 
vurarak öldürmüştür. Tabanca sesini 
duyan ve çocuklarını kurtarmak için 
tarlaya giden Kadirin karısı da Alinin 
tabanca kurşunundan kurtulamamış ve 
zavallı ölen yavrusunun üzerine yığı -
Jarak o da ölmüştür. Ali bir müddet 
.sonra yakalanmış, adliyeye teslim e -
dilmiştir. 

Barsa da 
Aranan define 

(Boştarafı 1 inci sayfada) 
Bugünlerde yeni bir define arandığını 

!stanbuldan haber alıyoruz. Fakat bu 
define tuhaf bir meseledir. Alınan ha
berlere göre, Sultan Aziz devrinde Ma
nol adında bir çete reisi serdar Ali Paşa 
ordusunu soymuş ve aldığı paraları Bur
sa civarında Kaledağ mevk:iinde bir ye
re gömmüştür. 

<>rdularının bozulduğuna delalet edemez. İyi haber alan Çin mahfelleri bu ha
~itekim General Şang-Kay-Şek'jn kansı valide pek yakında mühim askeri ha
Çin kumandanının namına söz söylıye- reketler yapılacağı kanaatindedirler. 
?ek azim bir nümayişçi kütlesine hitab Çin ajansının muhabiri tevkif edildi· 1 
ettiği sırada ıonları · memleketlerinin Şanghay 2 (A.A.) -Pekin'den öğ • ,-Sabahtan Sabaha: 

~ernet ibrazına teşvik etmiştir. mat komünistlik suçile Central News 

e Gene Çin - Japon 
işine dair 

E 

Yazan: Selim Ragıp Emeç_ 

r in devletinin başkumandanı ve 
V bütün icrai vasıtaların şefi olan 

Mareşal Şang-Kay-Şekiiı ağzından me· 
zellet sevmiyenleri memnun eden bazı 
sözler çıktı. Bu zat, Çinin askeri şefi sı
iatile bütün mes'uliyeti üzerine aldığını 
beyan ettikten sonra Japonların tecavü
zü karşısında artık gerilemek mevzuu 
bahsolamıyacağını ve harbin bir emrı va
ki olduğunu bildirdi. 

Çinle Japonya arasında ötedenberi ge
lip geçen meseleleri uzaktan temaşaya 
alışmış olduğumuz için Mareşal Şang

Kay-Şek mevkiiııde bulunan bir kımse 
için başka türlü konuşmanın mümkün 
olmadığını ve olamıyacağını tabii takdır 
ederiz. Fakat bugünkü vaziyete benzer 
ahvalde bunun gibi daha pek çok sözle
rin söylenmlş olduğunu, buna rağmen 
iki tarafın müzakereye koyulmaktan çe
kinmemiş olduklarını hatırlıyacak olur -
sak bu sözlerin suveri manaya alınma
larını anlamakta gecikmeyiz. 

Hakikatte Japonya için bir hamlede 
değil, kademeli bir surette Çin ülkesinin 
yenilip yutulması matluptur. Japonya, 
bu planmı tahakkuk ettirmek için ev • 
vela Mançuriye el attı. Sonra Jehol ve 
Hopey eyaletlerine saldırdı. Pekine kar
şı yapılmakta olan bugünkü harekatın 

hedefi işte bu iki vilayetten başka bir 
şey değildir. 

Süiyuan, Şanzi ve Şantung eyaletleri
nin mukadderatını tayin davası bunla -
rı takip edecektir. Japonyanın kanaatin· 
ce askeri ve iktisadi bakımdan Japon 
devleti bu beş Çin vilayetine muhtaçtır. 
Bilhassa Şanzinin kömürleri, Japonlarııı 
tamamı tahrik etmektedir. Fakat bu a
rada onların takip ettikleri emel Pekine 
yerleşmek ve böylece Mançukuonun em· 
niyetini tesis ettikten sonra şimali Çıni 
dış Mongolistandan ayırmaktır. Bu pla
nın tamamen tahakkuk etmesi ~ok zor 
olmakla beraber her şeyden evvel Çinl!
lerin gösterecekleri mukavemet kabili • 
yetine bağlı bir şeydir. Dayanırlarsa 

mesele yoktur. Çok defa yaptıkları gibi 
kararı firara tebdil ederlerse, o zaman 
Japonlar da istediklerini yapmakta en 
küçük bir müşküle uğramazlar. 

Selim Ragıp Em.eç 

Sekiz kişiye yıldırım çarptı 
Atina 2 (Hususi) - Evvelisi gün 

yağan şiddetli yağmurlar arasında dü
,şen yıldırımlardan Serez ve Dramada 
.birisi kadın olmak üzere sekiz köylü 
ölmüş ve bir çok hayvan telef olmuş .. 
tur. ;......._. ______ lıl_, ______ _ 

~Kaptan Manoli'yi biz tanımıyoruz. 

Lakin İstanbul ve Bursa Rumları bunun 
faaliyetleri hakkında çok şeyler bilmek
tedirler. Maamafih bu gibi işlerdP. do
landırıcılık da olabileceğinden şimdiden 
bir şey söyliyemeyiz. Manol reisin hayatı 
bizim meşhur şaki kaptan Linkos'unkine 

Manalı ölçüler Parçalanmaması için şiddetli bir muka- .renildiğine göre, yeni mahalli maka - 1 
Çinliler bir alkış tufanı içinde memle- Çin ajansının ~uhabirini tevkif etmiş-

ketıerini ölünceye kadar müdafa için tir. Geçen gün seyahatten dönen bir dostum Atinadaki ucuzluktan bahsetti. 
Yetnin etmişlerdir. Muhtelif bölge lıatib- Askeri mütehassıslar diyorlar ki İki arkadaş Atinanııı birinci sınıf F emina barında sabaha kadar yemişler, 
leri 200 milyon Çinlinin düşmanı munta- Tokyo, 1 Ağustos (Fransız kayna- içmişler, eğlenmişler. Bütün masraf] arı beş lirayı geçmemiş. 
2anı bir ordu ile boğmak için itti.had et- ğından telsizle) _ Japonyada oturmak- Geçen yıl bu mevsimde seyahatte idim. Bükreşte birinci sınıf bir lokanta-
lneye hazır olduklarını söylemişlerdir. ta olan tanınmış bir askeri rnütehas _ da, mesela yeni yapılan İsplandidpark otelinde içkisi ile beraber mükemmel 
Çin kaynakları Şang-Kay-Şek ile diğer sıs bana şu beyanatta bulundu: bir yemek adam başına bir !ırayı geçmiyordu. 
Ç. Sofya esasen ucuzluguy ile mec:hurdur. Bugu"n Varna plajlannda temiz ve ın generalleri tarafından yapılan mü- - Japon ordusunun şefleri şimali ~ 
tacaatın halk nezdinde iyi bir kabul Çinde İspanya harbinde alınan derslere Kaptan Laııterbah lngili:zlctin çok rahat bir otelde pansiyon olarak iki kişilik bir aile deniz masrafJarile 
a·· d 1 elinde esir iken beraber gun·· de iki buçuk, nihayet üç liraya yaşıyabilirler. Balkan şehirleri aOr üğünü söylüyor ar.. göre hareket eder görünüyorlar. FUha-

Birçok maruf denziciler kaptan arasında bir mukayese yaparsak en ucuz yerin Sofya ve en pahalı yerin de Sovyet konsoloshanesine tecavüz kika her savaşın mümeyiz vasfı Çin 
ctn,isler mevzilerinin kitlevi şekilde bombardı- Lauterbah için csergüzeştlerinin te- İstanbul olduğunu itiraf etmek lazımdır. Bugün Florya plajındaki yeni 

--:-; nevvü ve azameti hususunda hiç biri- otelde bir kış· i için pansiyon altı liradır. Hiç konforları olmıyan Ada otelleri Nankin 2 (A.A.) - Reuter ajansı bil~ man edilmeleri halinde göze çarpmnk-
d miz ona irişemeyiz! Biz böyle adam de bundan farksızdır. Nakil vasıtaları pahalıdır. Yemek, içmek pahalıdır. iriyor: Sovyet büyük elçisi Bogonolov, tadır. Ağır topçu ile tayyare yekdiğe -
'.l.'ientsindeki Sovyet konsolosuna yapılan rile sıkı surette el birliği ederek Çin kıt' görmedik> diyorlar. Büyük harpte sı- Bir kır gazinosunda ailece yemek ye ınck feiakettir. 
t rasile Emden kruvazörünün seyir za- Memlekete seyyah getirmek için müsbet propaganda yapıyoruz. Masraf ecav'ilzü Japon büyük elçiliği nezdinc .. anın maneviyatını sarsıyorlar, sonra 
·d biti, Baltık denizindeki tuzak gemile- ediyoruz. Halbuki henüz kafile halinde mevsim seyyahlarını ağırlıyacak §ı d tlc protesto etmiştir. Bogonolov, tayyare kıt'aları kaçanların arkasına 

h rinin kumandanı ve meşhur Möne vaziyette değiliz. Önce kendi ihtiyacımızı temin edelim. Kendi halkımızın ~ makineli tüfeklerle ve bombalarla düserek mitralyözlerle takip ediyor - korsan kruvazörünün süvarisi ohm bu d ah '"h . t' ah t k l lıkl t . d li 
lnücehhez kuvvetli bir Japon kıt'asını!l lar. memleket için e sey at - tenezzu ·ıs ır a o ay arını cmın e e m. 
,_ d maruf denizci filhakika bi.nbir Sonra ecnebileri düşünürüz. ~onsoloshaneye .nrm;., ve kamyonlarla Japon tayyareleri son erece mü -
...._. _..~ kılığa girmiş, İngilizleri aldat- Bizdeki otelci, gazinocu zihniyetı nasılsa düşen bir müşterinin cebini bo-•uühim mikdat'da vesaik alıp götürmüş him bir roloynamaktadırlar. Japonya-
Olduğunu söylemiştir. da havacılık kuvvetlidir ve söylenene mış. Japonları atlatmış, isyan- şaltmak, bir daha semtine tövbe ettirmekten ibarettir. Halbuki iktisat kai-
Japoııfar Ticnçin'i kam.ilen zaptettiler bakılırsa Çin cephesinde 700 tayyare- lar çıkarmış, gemiler çalmış, talı- deleri bunun aksinedir. Ucuz iş, ucuz mal, çok iş. Çok mal nazariyesi hü-
Şangbay 2 (A.A.) _ Gazetelerin leri vardır. Bu kadar külliyetli tayya _ telbahirler batırmış, hakikatten küm sürüyor. Hanri Fordun koyduğu bu nazariyeyi bütün Amerikan ticare~ 

l" k ziyade masala benziyen birçok ve sanayi filemi kabul etmiştir. ıentsinden aldıkları haberlere göre, Ja- renin bu havalide kullanılması ise il 
Pon kıt'aları, bu akşam şehrin bütün defa vakidir. Yalnız Çin ordusunda tay heyecanlı maceraların kahramanı ol- Ucuz mal, temiz mal, şık mal ve çok müşteri. Bir geleni bir daha uğra-
Çinli mahallelerini zaptetmişlerdil'. yareye karşı def'i topu bulunmayışı . muştur. Birkaç güne kadar işte bu a- l ~ağa lanet ettiren soyucu Vt:? tiksindirici zihniyet artık iflas etmiştir. Ucuz 

Çin ı.. .. .;kumandanmm temaslan tecrübeden kat'i bir netice _çı!,tarılma -~ damın hatıralarını neşre başlıyacağız. ve temiz; kendi propagandasını kendi yapar. 
La uag Bürhan Cahit Markaya 

.__._~~n~d~r~a~2~(H~u~s~u~~~)-=JŞ~im~a~li~Ç~in~d!e~b~u~-~s~ın~a~m~ru~1i~d~rr~.·~~~~~~~~~...l:· ~====:=:==:=::::::=::'.'.::'.'.~~~~~~~~~~~ 



lstanbulda kuraklık 
Sebze bahçeleri, mısır, ve karpuz tarlaları kuraklıktan 
çok zar r görüyorlar. Bir çok kuyulann suyu çekildi 

POSTA 

Yeni otobüs 
Servisleri 
ihdas ediliyor 

Ağustos 3 

Zengin Rum mirası ı 
metresine mi bıraktı? 

Benzin fiatlarının ucuzlaması üzeri

Bir kadın İbraz ettiği bir vasiyetname ile Yunan 
bankalarındaki servete tevarüs etmek istedi, 

fakat noterde vasiyetnamenin sureti bulunamadı 

İstanbul, İzmir. ve İzmit körfezi ha - ı Bu yıl, ilkbaharda mısır için havala - ne taksi ücretlerinin yüzde 15 nisbe _ 
valisinde kuraklığın sürüp gitmes!, seb- rınmüsait gitmesine aldanılarak mısır .tinde indirildiği malumdur. Belediye, 
ze fiatlarının günden güne yükselmesi - zer'iyatı fazla yapılmıştır. Kuraklık d?- ,ayni ucuzluğun şehir dahilindeki oto
ne sebep olmaktadır. Sebze fiatlan, ge- ha fazla devam ederse, bu yüzden hayli büs seferlerine de teşmil edilip edile _ 
çen yılın hemen iki üç mislidir. Buna se- zarar görülecektir. ,miyeceğini tetkik ettirmekte idi Yapı-
bep te, mahsulün azlığı ve piyasaya az İstanbul ziraat müdürlüğü, bir tecrü- lan tetkikler sonunda otobüs Ücretle- İstanbul ikinci noterliğinde müddei- cü ceza mahkemesine aksetmiştir. Hrıd'i-
mal arzedilmesidir. be mahiyetinde olmak üzere, Adapazan rinde ucuzluğa şimdilik imkfın görüle- umumilik ve naib olarak ta Sultanah- se şudur: 

İstanbul civarında, Maltepe, Kartal ve tohum islfilı istasyonundan gelen ve ku- memiştir. Zirn, şehrin her tarafında iş· mcd birinci sulh ceza mahkemesi haki- Eminönü belediye mühendisi Ibrahim, 
Pendik havalisinde bostan kuyuların111 raklığa mütehammil yeni bir mısı~ to • letilen otobüslerin asgari kfırla çalış _ mi Reşidin iştirakile bir heyet tarafın· üçüncü sulh hukuk mahkemesinden a• 
:;uları da azalmıştır. Hatta bazı kuyular- burnundan bin kilo Yalovada Yenıma - tıkları, günün bazı saatlerinde boş gi- dan muamele teftişi yapılmaktadır. Tc- leyhine ver.ilen bir kararı temyiz etme1:: 
da da hiç kalmamıştır. Bu yüzden, yaz- halle ve Samanlı köylerile Baltacı Mil • .dip geldikleri anla~ılmıştır. sadüfen dün akşam geç vakit, Sultnnah- üzere bir istida hazırlamış, imznlatrnal'~ 
lık sebzernizin hemen dörtte üçü mahvol- let çifUiğine, bin kilo da Çatalcada Ka - Belediye, şehir dahilinde yeni oto- med birinci sulh. ceza mahkemesinde, l üzere üçüncü sulh hukuk hfıkimi Osman 
muştur. Normal mahsul alındığı zaman vaklı köyüne dağıtmı~r. Bu se

1
ne. bu. - büs seferleri ihdas etmeği kararlnştır-ı ikinci ~o~er~i~l~ alakadar bir hfidiseden Tevhide götürmüştür. Hakim, bu sırıdo, 

bile masraflarını kurtaranuyan bahçı - ralarda yalnız bu nevı mısır zer edilmış- mıştır. Topkapı - Sirkeci otobüs servi- dolayı ıki kışının de sorgusu yapılmıştır. bir karı koca arasındaki nafaka duvası 
vanlar, bu sene, büsbütün müşkül mev- tir. Şimdiki halde bu mısırların vaziyet- si yapılması kararlaştırılmış, bu karar . .Bu sorgu neticesinde, bu iki şahıs tevkif hakkında ehlivukufu dinlemektedir. ~fü· 
kide kalmışlardır. lerinin iyi olduğu görülmektedir. Bu te<-- Topkapılıları da sevindirmiştir. Bu hat- edilmişlerdir. Hadise şudur: hendis İbrahim, hakim meşgulken, kür· 

Meyva 'fiatları nisbeten ucuzdur. Zira, rübelerden iyi netice alınırsa, gelecek se- ta bir kaç güne kadar seferlere başla- Lfızaros Gazis isminde zengin bir Rum, süye doğru yürümüş ve istidasını tasdik 
meyvanın suyla alakası ve su ihtıyacı ne bu nevi tohumluk daha vasi mikyas- ;nacaktır. kanunusani sonlarında ölmüştür. Bunun ettirmek istemiştir. Mübaşir mtini olunca • 
.;cbze kadar değildir. Ayni zamanda, bu ta tevzi dilecektir. \7ıldızla Eminönü ve gene Yıldızla üzerine, zengin Rumun metresi Maryan- yüksek sesle mübaşire çıkışmış, hakim 
yıl, meyvanın bol olduğu senedir. Meyva İnegöl (Hususi) - Devam eden ku- Taksim arasında otobüs seferleri ibda- ti, bir vasiyetname ibraz ederek Laza- Osman Tevhid de işe müdahale etmek 
liatlarının ucuzluğu üzerinde, halkın ti- rnklık ve sıcakların artması yüzünden sı için de tetkikat yapılrnaktadır. rosun Yunanistan bankalarındaki mev- mecburiyetinde kalmıştır. Hakim: 
lo korkusilc az meyva yemesi de mües - bir kısım yerlerde mısırlar tamamen duatını tevarüs etmek teşebbüsünde bu- - Zihnimi teşviş ediyorsunuz .. Dava~ 
sir olmaktadır. yanmıştır. Buğday ve diğer mahsuller Festival lunmuştur. Lazarosun ikinci derecedeki ya bakalım da sonra!.. 

Kurnkhk, bvun, karpuz, soğan, pan- iyidir. Kavun, karpuz ve diğer meyva- Devam ediyor variıoferi, Yunan konsolosluğuna ibraz e- Deyince, mühendis İbrahim, mahke-
car ve 'alelumum bahçe mahsulatı ve biı· lar da çok boldur. Kavun ve karpuzun Bugün saat 14 de İstiklal caddesin _ dilen vasiyetnamenin sahte olduğunu id- menin mehabetini ihlfü ve hakimin hay~ 
hassa mısırlar için bir felaket halini nla- kilosu iki kuruş ve yüz paradan satıl- d M dia etmişler, bunun üzerine, ikinci no- siyet ve vckarını kıracak birkaç söz söy· 

e ısır apartımanı karşısında festival 
tak gibi görülmektedir. maktadır. terlikten musaddak olan bu vasiyctna- }emiştir. Bunun üzerine, bir zabıt tutul· 

programına dahil 
menin suretinin ve yevmiyedeki kayıdla- muş, İbrahim, asliye dördüncu ecza fotograf sergisi a-Poliste: 

Floryada bir çocuk boğuldu 
Cıhangirde Anafor sokağında 2 1 nu

marada kasap Koço oğlu 13 yaşlannda 
İspiro Floryada yıkanmak üzere deni
ze girmiş ve fazla açıldığından yüzme 
ı.,iımcdiği içın boğulmuştur. 

çılacaktır. Emin • nnın tetkiki için bir heyet noterliğe git- mahkemesine verilmiştir. Mühendis lb· 
miştir. Fakat, noterlikte, ne surete, ne de rahim, hakimin sorgusuna karşı: önü ve Kadıköy 
bu hususta bir kayda rasUanmamıştır. - Hastayım. Yarın barsaklarımdan. 

Sahiller Sıhhat Müdürlüğünden: haJkevleri tara • 
Dün akşam geç vakit, bu vasiyetname- Cerrnhpaşa hastanesinde ameliyat ola-

13 ve 23 temmuz l93 7 tarihlerinde ı fından Fransız ti- de imzaları olan şahid, Sokratoğlu ko- cağım. Sıhhi vaziyetim söz söylememe:, 
Tun usta birer veba vak' ası görüldüg-ü yatrosunda bu ak 1 A 

misyoncu 4:3 yaşında Hrisostenis e nas- müdafaa yapmama müsaid değildir! Jı-
haber alındığından Tunus limanı mu - şam saat 2 1 de tasoğlu, Yunnn tebaasından, Pireli, gemi ye cevab vermiştir. 
varidatına karşı umumi talimatname - Dekbazlık temşil makinisti 58 yaşında Yani Cavalas, sah- Bundan sonra, ehlivukufa dahıl nvu· 

Sağlık işleri: 

T unusta Veba çıkti 

nin 5 1 inci maddesinin, ikinci ve üçün- edilecektir. Festi- h 
Dün l40 kişiye ceza verildi ld b. . te vasiyetname tanziminden, Sultana • kat Celal Feyyazla dığer b:ızı zevat şa· 

cü fıkralarında yazılı tedbirler kon - va e ırı ayın med birinci sulh ceza mahkemesinde hid olarak dinlenmiş, hepsi müh •ndisi!l 
Dün şehirde Eminönü, Beyoğlu, Ka- muştur. u8nidnadeolmdiağkeru~·z2e9: Trab.,,ondan g"'lccck sorguya çekilmişlerdir. Yani Cavalas zabıttaki sözleri sarfettiğini söykrni'.?-

dıköy, Üsküdar Fatih rnıntakalarında " 
AB d ı Vildan Aşirin fotograf makinesile re ı"kı· bu""yu""k kla" - yu-·u-cu- saıa·h .. ttı"n demiştir ki: lerdir. tramvaydan atlıyan ., , vapur an at ı - ~ ... b · 'k" ~·k ı 

krvaat igw nesi "alındı sı'k Tu'"rk musikisi konsen· verı"lecek ve - Lfızaros Gazis, enım on ı ı sene 1 brahim, sözleri yanlış anlayıp başka yan 1 O, muhtelif belediye suçlarından l' G · · · 1 
Pendikte kampta bulunan Gazi Ter- c:u san'atkarlar ış· tirak edecektı·r.· arkadaşımdı. eçen teşrınısanı son arın· türlü tefsir ettiklerini söylemiş, avukat 

140 kişiye ceza kesilmiş ve eşekle nak- .,. b" k h d b d a· k" 
biye Enstitüsü muallimlerinden _atlet- vemani Rnşad ve Fahire, Tanburi da, bir gün, ır ·a ve e ana e 1 ı: tutup müdafaasını yaptırmak üzere Jiyal yapan 17 kişi geri çevrilmiştir. _ "'~ .... B - h t Öl -· · bT 1 
izrn federasyonu reisi Vildan Aşirm Dürri ve Refik, Viyolonist Mes'ut Ce. - en ngır as ayım. ecegunı 1 ı- mühlet istemiştir. Muhakeme, brahimin 

Kız yüzünden bir adam arkadaşını kampta babadan kalına kravat iğnesile mil, Udi Sedat ve Cevdet, Neyzen Tev- yorum. Yunanistan bankalarındaki pa- müdafaası için başka güne bırakı1mıştı:. 
vurdu kıymetli bir fotograf makinesi kaybol- fik, Kanuni Vecihe, Münir Nurettin, ralarımı. me.tresime bırakacı~m. Bir gün Dostu tarafmdan vurulan 

Edirnekapı ile Topkapı arasında Sul muştur. Vildan Aşir her ikisi de kıy - Nuri Halil, Kemal Niyazi. notere gıdelım ae sen de şahıd ol. Kfınu-
tan mahallesinde Bursalı Hakkının kı- metli birer hatıra olan bu eşyaların Trabzondnn bir yiiziicii geliyor nuevvelin yedinci günü ikinci ııotere kadm öldü 
zı Fatmanın yüzünden dün bir hadise bulunması için ikinci şube müdürlüğü- Trabzon yarışlarında üç bin metre gittik. Bu Hrisostenisle kendisi de bcra- Bir iki gün evvel, Ferhad isminde b!-
1 Al . i ·1 R · · · d "k" berdi. Vasiyetname hazırlandı. İmzala-. · · · B"" ·· kd d s lih · d ' o muş, ı smaı ve amız ısmın e ı ı ne müracaat etmiştir. mukavemet yüzmesinde birinciliği ka- nsının, uyu ere e, a e ısının e, 

arkadaş beraberce rakı içtikten sonra, Kalb sektesinclctı öıüm zanan İdman gücü klübünden SaHihat- dık. Vasiyetname sahte değildir. Bir ay bir kadını bıçakla yaraladığını yazmış· 
arnlannda bu kız mevzuu bahsohnuş Dün saat ı 1 de Gedikpaşada Azak - tin Trabzon bölgesini temsilen, Festi- sonra da Uzaros öldü. tık. Salihe, dün, nakledildiği Beyoğlu 
ve kavgaya tutuşmuşlardır. Kavga ne- zade apartımanında dördüncü katta o: val münasebetile yapılacak olan büyük Bunun üzerine hakim Reşid şu suali Belediye hastanesinde ölmüştür. Cesedi 
ticesinde, Ali İsmail, Ramizi, kundura. turan maliye müfettişler.inden 3 7 yaş- mukavemet yüzme 'Yarışlarına iştirak sormuştur : muayene eden tabibi adli Enver Karan 
cı bıçağile göğsünden ağır surette ya - larında Necatiye üçüncü kat merdiven ettirilmek üzere İstanbula gönderile _ - Noter de vasiyetnamenin kaydı yok. defnine ruhsat vermiştir. 
ralamıştır. Yaralı hastaneye kaldırıl - başında fenalık gelmiş, kendisi alt ka- ektir . İmza da noterin imzasına benzemiyor. Yeniköy mahkemesinin muvakkat ka· 
mış, Ali dün birinci istintak hakimli- ta zor inmiş, azak sinemasının önüne Noter de: .imza benim değildir!> diyor. rarile me\•kuf bulunan katil Ferhad da, 
ğine verilmiş ve sorgudan sonra tev - geldiği zaman kalb sektesinden ölmüş- yerli JJI a 11 ar - Orasını bilmem. Benim bildiğim bu dün müddeiumumiliğe verilmiş, müd-
k if olunmuştur. tür. Sergisinden belediye imuı işidir. deiumumilıkçe sorgusu yapılmak üzere 

21 nu.;;~~~·i;·--Edi;~;·--k~·;yonu 22 Rekliim ücreti isti11or çe~~ı;:.:·: ~:·:ı-.~:ı:.ri:~stcnis sorguya ~:~~- istlntaK hakimliğine gönderil· 

Yerli mallar sergisini gezenlerin sa- - Bu sened sahte değildir. Bize ıftir.a 57 kadın birer gün 
1 Ed• k l l yısı dün akşama kadar 1 78,916 kişiyi ediyorlar. Ben işi anlatayım: numara 1 ırne apı ramvayına çarp ı bulmuştur. Lazaros öldükten birkaç ay sonra, Hapse mahkum 

Yerli mallar sergisinde yerli mallar bundan üç ay kadar evvel, Lazarosun Edildiler 
if;l.n yapılan reklam dolayısile beledi - varislerinden, tanıdığım, Yakonof gaz 
ye vergi istemektedir. Sergi komiserli- şirketi kfitiblerinden Yani Ververopulos 
ği, esasen sergınin yerli mallarımızı teş benim Havyar hanındaki yazıhaneme 

bir ve rekiam maksadile kurulduğunu geldi. cMaryantinin ibraz ettiği vasiyet
ileri sürerek verginin alınmaması için nameyi sen imzaladın mı?• diye sordu. 
belediyeye müracaat edecektir. tcEvet! • dedim. cBcn bu vasiyctnamoyi 

Çarptşma yerinin mamarası 

ikinci şube nıüdürü · 
Trabzona tay in edildi 

Emniyet İkinci Şube Müdürü Ne • 
cati terfian Trabzon Emniyet Müdür -
lüğüne tayin edilmiştir. Tayin emrı İs
tanbula tebliğ edilir edilmez yeni va -
zifesine hareket edecektir. 

Bedava §an dersleri 

Dün saat ı 5,30 da S irkeci tramvay 

durağında bir kamyon - tramvay mü

sademesi olmuştur. Sirkeci ile Edirne 
srasında sefer yapan 21 numaralı 
kamyon, Sirkeci ile Edirne.kapı arasın
da sefer yapan 22 numaralı tramvaya 
çarpmıştır. 

bir hayli zarara uğramıştır. Nüfusca 
~yiat yoktur. 

Beşiktaş Halkevinden: Öğretmen Ham 
di Daner Evimiz koro heyetinde şan ders
lerinde başlamıştır. Müstait ve istekli 
gençlerimizin kayıtları yapılmak 'Üzer~ 
her gün saat 16 dan itibaren evimil idam 
memurluğuna müracaatları lfızımdır. 

2 gün 7 gQn 

İkinci mevki 
Fazla ldfsllat ve 

Broşnr için 

Tramvay Sirkeci istasyonunda du
'lllp yolcu alırken arkadan gelen kam

von yanından geçmek istemiş, yol dar 
c>lduğu için her ikisi de burada sıkı~ıp 

1 
~almışlardır. Bu müc;ademe.nin tesirile 
tramvayın camları kırılıiıış, kamyon da '<:1ıc:!lll:czEm~ Y r l 

3 gno 8 guıı ı gnn 

birinci sınıf otel T. L 295 

A 
Ur tla tu uluyor. 

G l!lt 0 S.:lr ty 

TeJ. '!4914 

battal ettirmek için bir vasıta bulac~

ğım! dedi. cNasıl olur?. dedim. cİmza
ları inkar edersen sana bahşiş verirım'." 
dedi. Ona da razı olmadım. Bir adall'! 
yollayıp Marynntiyi tehdid ettireceğm~, 

bu davadan ikinci noter önünde vazge
çirteCX'ğini söyledi. Arkadaşım Yaniyı 

de kandıracağını söyledi ve çıkıp gitti .. 
Bir daha görünmedi. Bir ny kadar evvel, 
bir gün Galata malıye şubesine gittim. 
Ververopulosa tesadüf ettim. Hatırımı 

sordu ve dedi ki: 
- O mesele ne oldu? .. Sizi şimdi mah

kemeye çağıracaklar. 1mzanızı inkar ~· 
dersiniz. Yoksa, başınıza iş açılır. Ben 
simdi anlıyorum ki, bütün bu işler dala
verelidir. 

Hakim Reşid, bunları dinledikten son
ra, suçun mahiyetine göre ve hazırlık 

tahkikatı devam etmekte olup deliller 
tamamen toplanmadığı için her ikisinin 
pe tevkiflerine karar vermiştir. 

Sultanahmet sulh mahkemesinde 
bir hadise 

Dün, Sultanahmed üçüncü sulh hukuk 
rrıahkt mrsinde b ·r hadise olmuş, bi:· cür
mü mq hud davası olarak asliye dordün-

Dün, Galatanın muhtelif sokakların· 
umumi evlerden muayene kaçağı 57 ka· 
dm yakalanmış, hepsi yirmi dörder saat 
hapse mahkum edilmiş, adliyeye getıri· 
lerek, tevkifhaneye yollanmk üzere jan· 
darmaya teslim edilmiştir. 57 kadı ıın 
birden adliyeden tabur halinde çıkmnsı 
epey meraklı celb ve davet etmi5, sokak· 
tan geçen birçok 'kimseler kapının önü• 
ne toplanarak bunları hayretle temaş:ı· 

ya dalmışlardır. 

HALK OPERETi 
Beylerbeyi lskB"' 
le tlyatrosund• 

1' ARLA 
KUŞU_.. 

4 Ağustos Çurşoııı· 

bn gtınU akşnnu 
Anadoluhl••' 

ldmanyurdu bahçesinde 

Ş/R/N TEYZE 

ESKIŞEHİRDE 
Ses - Işık Kitabevi 

En zengin kütuphanedir. Her dlldcn 
kitaplar, mecmualar, mekteb ıevnz~ı, 
Baynnlann elblie modelleri burada S! -

tılır. . d't 
Son Posta'mn Tevzi Merkez• 1 
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Halkevlerinde faaliyet 

"' 
~ (llnsml) - 11'!!0-tnbı md&2k .... gecali ~ çeh§ınafrta, iyf 
~ her ll8De bir çr* mezw• wnn4'Qedtw, Bıızııjmde eWll 3 ÜDeÖ d.zik 'etine degm edin amatal:le;;Jtiı bir lmml ~. Orialervıda otu
"'ıı ho=aı.ı f.,,..njr 

bit tialatya Halkevinin bütün kollaa tam 
b(l .. faaliyet gösterınektecür. Eve bağlı 
it.o tun kolların üyeleri mensup oldukları 
tı.ılun istediği her şeyi bilatereddüt Vat' 

~etleme çalışarak yapıyorlar. 
ti Por, temsil, musiki kollan Halkevle-

tlin g" t .. k . ı k ~ u tu lerı gayeye uygun o :ıra ça-
§l'tıaktadırlar. Resimde son günlerde 

fuliyete geçea Avcılar kolu üyeAeri Ü.

bayla berabeı: görülmektedir. 

Afyor Halkffinde sergi 

Afyon (H~) - Özel biçki ft tlik:iı 
yurdu bura Halkevinde bir sergi açmış
tır. Sergi, bilhassa kadınlar tarafından 
çok beğenilmektedir. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi 
t<ı llir tüccar 78 ~ocuta sünnet ettirdi 

~ar ltnenın tanınmış tüccarlarından Hasan 
t.tr. <laıt Yetmiş öksüz çocuk sünnet ettirmiş-

Aleoli nahiyesi Niğdeye batlaıldı 
Kırşehir vllAyetlne bağlı Alenll nahiyesi, 

hususi vaziyeti itibarile Kıroehlrden ayrıla
rak Niğde vilayetine bağlanmıştır. 

Edirne valisi işe 'haşladı Konya öiretmdllerh1.e zam yapıldı 
y0~1rne (Hususi> _ Yeni vali Niyazi İstas- Konya (Hususi) - Vilflyetimizde 120 llk 
~t.ı a vllayet rüesası tarafından karşıl:ı.ndı. okul öğretineninin m~larına zam yapılmış
~~abab Umumi müfettişliğe giderek baş tır. Konya öğretmen kadrosuna bu yıl 15 
Rıcıe "lr Sabrt öneyl ziyaret etti. Hukumete yeni mezun tayin edilmiştir. 

l'e)t vazifesine başladı. Tarsusta bir katil yakalandı 
A Tarsll8un Çamtepe köyünden Mehmedi öl-.\ dapazannda evkaf faaliyeti 

"·· Clapazarı <Hususi) _ Evkaf idaresi Alem- diıren ve oğlunu yaralayan katli Ztıterlya 
"it, ca jandarmalar tarafından yakalanmıştır. 

SON POST.il 

Köylerde kalkınma hareketleri 
Hergün yeni bir kQyde yeni bir eserin açılma veya temel 
atılma töreni yapılıvor, her köyde birer okuma odası açılıyor 

Edime (Hususi) 
- Tralcyada k ö y 
kalkınmud f l e r i 
bütüa hızile ilerle
mektıe w bilhassa 
köylerin ima
na fazla eheı:nmi. 

~ verfhnektediı'. 
Hemen her gtin ki).. 

)"ÜB birisinde kaı.
kmmaya ilgin bir i
şin törcıi yapılmak. 

tadır. 
Nitekim bir iki 

gün e.veı. de Edir
ııeye bağlı ve Kırlr 
lareti §OSEltrinin 30. 
uncu kilometresin.. 
de y<>i. üzerindeki 
Hasköydıt karakol 
binasının a.çdma t5-
ı:ıeni yapılmıftır. U -
mu.mt Mtif.ttişliğin 

devamlı telkinled 
ve köylünfuı Bi.mı:ne. 
tile meydaDa geia 
bu karakol binası . 
bunda yapdecak o- Hasköyde J1tPıları Jtal'akol binasının önilnde Generaı Klzım Dlı1k nutuk veriıibn 
,lan diğer binaların ilkidir. muş, saat beşte vali 
. Törende Umumi Müfettiş General vekili Tevfik tara • 
,K. Dirik, Başmiqavir Sabri Öney ile fından kordela k~ 
,lld.irne vali vekili ile jandarma komu- lerek binaya giril -
,t.anı ve di8eı" davetliler haı:ır bulım- miJtir. Müteakiben 

-- General K. Dirik Ergani Atatürk 
Büstile süslendi 

tarafından orada ha-. 
zır bulıman köylü -
lere bir hitabede 
bulunmuştur. 

Bundan sonra mı
safirlel'e köylüler 
ayran ikram etmiş 

ve köyün diğer yer
leri de gezilmiştir. 

r. 
1 

Devamlı ve prog - Göaenin Ayvacık. köyünde ihtiyar heyeti odası. 

~amlı çalışmalar sonunda Hasköyün bir köylerinde her sahada büyük bir çalış
~ç sene içinde Trakyanm ileri köyle- ma görülmektedir. Bütün köylerde ec:
rinden birisi olacağı muhakkak görün- za dolapları yaptınlmış, köy konaklan 
mektedir. inşa ettirilmiş ve her köye baytar ve. 

Hasköy ihtiyar kurumunun ve köy sik.alı birer boğa alınmıştır. Köylünün 
halkının bu husustaki mesaisi takdirle salına yükünü azaltmak için köy tar • 
karşılanmıştır. - Savıü laları örnek fidanlıklar ve nümuna 
, Tr~~a köy işl~ri tetkik ediliyor bağl~ yaptırılmıştır. Telefon hattı ile 

Erganiye rekzedilen Atatür~ büstü , Tekırdag (Hususı) - .~ya '?'mu- birbirlerine bağlı olan Gönen köylerin· 
~ M".f tı· r~· ·şıen mud1irti Ni-Ergani Osmaniye (Hususi) - Cumhu- mı u e ış ı~ı y~zı 1• • de 937 çalışma programının başında yol 

riyet meydanında, Atatürk heykelinin zım Arda koy ~~len etra~ın~ mce: ve köprülerin yapılması ve tamiri işle
açılış merasimi çok kalabalık bir kütle- l~eler yapmak uzere şehrımıze geldi. ri vardır. İstanbul gazetelerine aboM 
nin pek candan tezahüratile -yapılmıstır. Nazım buradan Malkara ve Keşan köy. I a·· k"' l · d k d"' gun·· bia 

Diyarıbekir vali muavini Kazım De . leri işlerini de gözden geçinnek üzere 0 an konen ody erın etçolrnıştıuzr Knw 
h "k' ka ·a ktir rer o uma o ası yap ırı . ~J mirer, Çermik kaymakamı ve nüfus mü- er ı ı za~~ gı ec:~ : · uh kAt' 

1 
. . bilgıs' ini artını 

d.. ·· ş k t ç t" k t f · · · Go..-. 1-~ • ..ı...-=-.ae m tar ve u ıp ennın uru ev e e ıner, azayı e tt.s ıçın ....,&& ...,,.~...._. · • • • cakt 
gelen adliye ve maliye müfettiş!~ri ve Gönen (Hususi) - Gönen merkez_~~_~~~_~~ ?'~~~~da hır kurs açıla ır. 

:~~zevat ta merasime iştirak etmişler- Yurdda----
8
--p--o ... rm_h ...... a_r ___ e. ketleri 

Merasime, ilk mektep talebesinin oku-
duğu istiklal marşiJe başlanmıştır. Kaza teaı ınıını tamir ettirmektedir. Evkaf ida-

bt: llln, burada park karşısında muaz-ınm Bigada halı çalanlar mahkôın oldu kaymakamı Şefik Yaşar, Ergani halkı • 
ıeııı:vkar apart~manı da yaptıracağı da söy- Biga <Hususi) - Geceleyin duvarı delmek nın Atatürke olan derin minnet, sevgi ve 

eıttedır. suretile komşularının halılarını çalara~ sa- saygısını tebarüz ettiren bir nutuk sö -
4\da manlık~n otların altına saklayan ve curmü . . Y 

.\ Pazarında 3 muayene yeri açıldı meşhud halinde yakalanan Doğancı köyün _ lenııştır. Bundan sonra da, Diyarıbekir , 
llıetd~azan (Hususi) - Belediyede, hükü- den Münir ve İsmail birer sene hap.~ ve ke- vali muavini ve Urfa valisi Kazım De • ' 
tı~k ~abetınde ve memleket hastanesinde zıı. birer sene de zabıta nezareti altında kal- mirer de bir nutuk söylemiş ve heykeliıı 
~tılltlUZcrc üç pollklinlk açılmıştır. ~u po- mağa mahkO.m olmuşlardır. örtüsünü acmıştır. Müteakiben ilk mek-
~e l' erde Adapazarlle civarındaki faklr • • . . ' 
~l 0k.suı ailelerle çocuklarına parasız teda- B 1 d' b l d' · · · f'f il" tep talebe8i abıdeye bır çelenk koymuı· 

>'lPııacattır. O va in e e ıye retSI IS 1 a e 1 tur. Merasim böylelikle bittikten sonra, 
ltı IUzılcahamamda bir te:rfl Emirdağı (Hususi) - Bolvadin bele- gece belediye bu vesileyle bir ziyafet, 
~:cahanıam <Hususi) _ Kaza müddei- diye reisi Basri istifa etmiştir. ŞimdUik tertip etmiş, ziyafetten sonra da saat 22 

ısı Cevdet bir derece terli etmiştir. reislik vekaletle idare edilmektedir. ye kadar smnimi bir eğlenti yapılmıştır. 

'li .. Q~ asan Bey benim bayıl-
bazı mısralar vardır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

.. - Mesela şu: 
_ cBendim geçen ey sevgili 

sandalla denızder.~ 

Hasan Bey - Yavaş söyle 
duymasınlar. 

- Neye HaSQll Bef? 

Hasan Bey - Şimai san
dal kullananlardan da ehli· 
yet vesikası aranaca.km~ 

Kırklareli (Hususi) - Spor klübü bi
siklet takımı Kırklareli, Kızılcıkdere, Üs
küpdere, Kaynarca, Yanablar, Ceylan • 
köy, Hamzabey, Türkbey yolu ile Lü~ 
leburgaza git!miş dönmüşlerdir. Resim
de bu seyahati yapan bisikletçiler gö 
rülmektedir. 

Kastamonu tekaütleri gençleri 
ycndiJer 

Kastamonu (Hususi) - Burada yapı -
lan bir maçta Tekaüt sporcular gençıeı: 
takımını 2-0 la yendiler. 

Tekaütler şunlardır: Kalede Süha Do -
ğan, bekler: Ateş İbrahim, Şakir, baflar: 

Ortada Sabn, yanlarda A<1nan, Ilhaml, 
forlar: İrfan, sağ iç Agah, sağ açıkta Ra· 
sim, sol iç Enver, sol açıkta Raşit olup, 
takım iki bekli idi. Gençler, takımında 
oynıyanlar: Kaleci Orhan, Adnan, İzzet, 
Fevzi, Bülend, Ali, Kudret, Hasan; Ka
dir, Karabekirlerden ibaretti. 

G~nçay sporun güreş şubesi 
Adapazrlı (Hususi) - Gençay spor 

klübıi bir de güreş şubesi açmağa karar 
vermiştir. Güreş şubesinin faaliyeti için, 
nizamnameye uygun olmak üzere 24 par
ça bir minder sipariş edilmiştir. K!übün 
bir de alaturka musiki şubesi açacağı da 
söylenmektedir. 



1 Sayfa 

Fransada iki acıklı 
facianın muhakemesi 

Fransanın eski Ankara elçisini öldürmek isteyen 
kadın cezadan kurtuldu, kızının namusunu lekeleyen 

dişçiyi öldürmekten suçlu ana da beraet etti 
Üç dört gün evvel Paris mahkemesin· 

: de iki dava görüldü, birincisinde alaka
dar olan zat memleketimizde çok iyi 
tanınmış ve çok iyi bir hatıra bırak

mıştır. Fransanın sabık Ankara, sabık 

Roma sefiri Comt de Shambrun'dur. 
İkinci davada adı geçen aileyi memle
ketimizde tanıyanlann bÜiunması çok 
mümkündür: Adı Prapion Sarafiandır. 

- 1-
Geçen martın 17 inci günü Fransanın 

sabık Ankara ve sabık Roma sefiri Comt 
de Chambrun Parisin §imal istasyonUR
dan çıkıyordu. Yolcuların arasından bir 
kadın sefire doğru saldırdı ve bir rovel· 
ver sesi işitildi. Bereket versin kadının 
eli titremişti. Hadise telaş uyandırmak
tan ibaret kaldı. Kadını tuttular. Bu, 
Magda Fontanya ~sminde bir genç ka
dındı. Bir aralık Odeon tiyatrosunda ak
trislik etmişti. Şimdi de mecmualara ya
zı yazıyordu. Polis kadının ifadesmi al
dı. Devlet reislerinden birile arasındaki 
gönül bağından ve öldürmek isted;ği a
damın bu bağı koparmak teşebbüsünde 
bulunduğundan bahsediyordu. 

İşte Paris ceza mahkemesinde görülen 
dava budur. 

Conte Chambrun intikam yolunda ko
şar görünmemek için mahkemeye gel
memiş, kendisini avukatı ile temsil et
tirmiş, avukatı da - efendi - ce hareket 
etmişti. Muhakeme gizli olarak görfüdü. 
Binaenaleyh ne söylendiği bilinemez. 
Neticede kadın bir sene hapse mahkum 
edildi. Sabıkası yoktu. Bu ceza da tecil 
olundu. HAkim bu hükmü tebliğ eder
ken: 

- Az evvel izhar ettiğiniz kısmi tees
sürleri ve bize ettiğiniz vaidleri hatırla
yınız, demişti. Kadın başını salladı ve 
tek 'kelime söylemeden salondan çıktı. 

-2-

Magda Fontan.ger mahkemede 

uğramıştı. Sonra da nk'ayı annesine an
latmıştı. Bu hadise aile üzerinde elim 
bir tesir yaptı. Kızın babası kendisini öl
dürmekten bahsetti, artık tanıyanlann 

arasına çıkamayacağı için Fransadan u
zaklaşmak teşebbüsünde bulundu. Anne 
de çılgına dönmüştü. Teşebbüsü bu ha· 
leti ruhiyenin bir neticesidir. 

* Jüri heyeti dişçinin hareketini sabit 
görmüş. Kadını suçsuz saymıştır. Bina
enaleyh reis kadının beraetine hük
metti. 

Bir dilsiz kayboldu, sonra kendi 
kendine meydana çıkh1 

İkinci davaya gelince şudur: Sirkecide Şahinpaşa otelinde otu -
Geçen yıl Bayan Prapion Sara.fıan is- ran Adanalı Abdurrahman isminde bir 

minde Parise yerleşmiş 'bir Ermeni ka- dilsiz 24 saatten beri kaybolmuştur. 
dını, gene Parise yerleşmiş olan ırkadş- Bunun üzerine akrabaları polise mü 
lanndan Sassouni Pasdınnacıyan ismin- racaat ederek aranmasını ıstemişler, 
de bir dişçiyi öldürmüştü. Tutulduğu za- polıs aramaya başladığı zaman da Ab
man da zabıtaya: durrahman meydana çıkmıştır. Abdur-

- Bu adam kızımı lekelemişti, intika- rahmanın vapurla Kavaklara gittiği, 
mımı aldım, demişti. Kavaklarda yolu kaybettiği, 24 saat 

Bu hadisenin muhakemesi cinayet sonra oteli bulabildiği anlaşılmıştır. 
mahkemesinde görülmüştür. Kadın 

fransızcayı pek iyi bilmiyordu, bazan 
tercümanın yardımına muhtaç oluyo:-
du. Söze: 

Bir tramYay kazası 
Dün sabah Denizlili Aslan isminde 

biri Çcnberlitaşta tramvay yolu üze -
rinde yere düşürdüğü paraları toplar
ken 603 numaralı vatman Ruşenin ida
resindeki 14 numaralı tramvay araba
sı çarparak sağ kaşı üzerinden hafif su 
rette yaralamıştır. 

- Ben de ölmüş sayılırım, ne isterse
niz onu yapınız, cürnlesile başladı. 

Anlattığına göre kızı bir gün dişinı te
davi ettirmek için bu dişçiye gitmiş, ve 
orada eterle uyutulduğu sırada taarruza 

CÖNÜL İSLERİ~1 
Genç kız n eden 
Koca bulamıyor ? 
Şimdilik, yaz münasebetile olacclt, 

Büyükadada oturan bir genç kız b~
oa müracaat etmiş: 

- Tahsilli, servetli, güzel olmasına 
rağmen evlenme bahsi açıldı mı et
rafındaki erkek halkasının bird~nb1re 

dağılmakta olmasından şikayette b~

Iunmuştu, sebeb sormuştu: 

- Hakkınızda söylenenleri dinlemi
ye çalışınız, sebebini bulursunuz, de
miştim. 

Bu yazı Eskişehirde oturan bir oku
yucumun, Bay Ahmedin gözüne ı;up
mış, diyor ki: 

zat siz teyzeciğim, mahallenizde y<ışı
yanlarm hayatlarını tetkik ediniz, bir 
koklarında iskandal bulacağınızdan e
minim. Aile terbiye ve baskısının nok
sanını da kaydetmek isterim. Bari gö
renek ve zeka ihtiyatsızlığı tamir et
se, maalesef o da yok. Neticede alda
oıyorlar1 kendilerini aldatan züppde
. in kollarında görünüyorlar. Tabii 
ı;onra da koca bulamıyorlar. Bir müd
det böyle geçiyor, yaş ilerliyor, o za
man kendi muhitlerinde koca bulamı
yarak kalmış olan ihtiyar kızlar göz 
önüne geliyor, telaş da başlıyor: 

- Bir evlenme teklifi olsa da mu
vafakat cevabı versek, diye düşünen
ler, çırpınanlar çoktur. Çoktur amma 
zaman da geçmiştir. 

Teyzeciğim, 

Biliyorum ki sözlerim acıdır, fakat 
derdi deşmek lazım ki çaresi bulu:ı
tun.> 
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Sandal kullanma 
ehliyetnamesi 

Bundan böyle ehliyeti olmıyanlar 
,sandal kullanmıyacaklarmış. Eğer eh
liyetsiz sandal kulanana 'rastlanırsa 
derhal sandal kullanmaktan menedile
cek ve cezalandırılacakmış. 

Bu kararla belediyeye ayni zaman
da yeni varidat membaları bulundu de 
mektir: 

1 - Ehliyetname parası .. 
2 - Ehliyetnaınesiz sandal kullan

ma cezası .. 

• 
Ehliyetnameler çoğalıyor. Bu gidiş-

le tramvaya binme ehliyetnamesi, yol
da yürüme ehliyetnamesi, oturup kalk· 
ma ehliyetnamesi de aranacak galiba! 

• 
~yağına sandal giymiş çocuğu yol-

da çevrilecek: 
- Söyle bakalım, sandal kullanma 

ehliyetnaınen var mı? 

• 
Zabıta bu işde hayli ~ çelte. 

cek: 
Denizde bir sokak başı yok ki, san

dall"arı durdurup kolayca ehliyetname 
kontrolü yapabilsin! 

* Gazetelerde şöyle bir havadis çıka, 
bilir: 

cEhliyetsiz bir muharrir sandal kul
lanırken yakalanmıştır.> 

Herkesin kafasında bir istifham işa
reti çengellenecek: 

- Acaba bu ehliyetsiz; muharrirlik
te mi ehliyetsizdi, yoksa sandalcılıkta 
mı? 

Evli erkek ehliyetname almak için 
müracaat edecek, soracaklar: 

- Kürek nedir, bilir misiniz? 
- Bilirim, karımın dilidir! 

"İmdat! 
papazı 

İM SET 

Muhterem 
aslanlar 

. ı ' yıyor ar. ,, 

C EDE~ÖVAT:J 
Kedi ve edebiyat 

Yazan : Halid Fahri Ozansoy 
••..•.•...••.•••••••.. .. o-
nun gözlerindeki 
Envar-ı zümridin-1 
ihanetle parlıyor. 

Meğer kediler, şai-
rin dediği gibi, sade
ce hain değil, katil 
imişler de! Bwıu da 
bize İstanbul beledi
yesinin kedilere aç
tığı mızraklı harp 
öğretti. Tüoyu me
ğer, şehirdeki lağım

lar, pislikler, sinek
lerle beraber bize ar
kadaşlık eden bu 
teklifsiz, sevimli mahluklar ele çoğal

tıyorlarmış! 

Ah zavallı nazWar! Şimdi sizlerin boş 
bıraktığınız köşeleri hangi şiirle doldu
racağız? Geçenlerde Büyükadada omu -
zunda bir sincapla dolaştığını gördüğü • 
müz Yunan artisti Zozo Dalmas gibi biz 
de minderlerimize minimini, kuyruğu 

yukarıya kıvrık birer sincap oturtarak 
mı? Ya farelere ne diyelim ki iimdiden 
cünbüşe başladılar. Divan şairi Süruri: 

Farenin hasretinden öldü kedi 
Diye tarih düşürmüş! Bugün ckedi -

den kurtuldu fare> fikrini ebccd hesabile 
kim mısraa sokacak? 

* Bilmem amma bana öyle geliyor kike
diyi hayatımızın dışına atmak, biraz ha
yatı anlamamak gibi bir şey oluyor. Çün
kü bu kedi denen oynak ve şakacı mah
lukta insana en yorgun, en hüzünlü daki
kalarında hayatı sevdiren bir cazibe, bir 
cana yakınlık var. Daha henüz yerde e
mekliyen çocuktan yatalak ihtiyara ka
dar kedinin neşe vermediği aile ocağı ve 
aile bucağı az bulunur. Bu, yalnız bizde 
değil, her diyarda, her memlekette böy
ledir. Nasıl ki her milletin en eski halk 
edebiyatından tutun da devir devir en 
yüksek edebiyatına kadar kedinin ken
disjne mahsus bir mevki tuttuğunu gö -
rürsünüz. Bazan kedinin, bir takım mis· 
tik duygular, ölümlü düşüncelerle basit 
ruhlara korku bile salışı an'anedeki bu 
hfıkimiyetine hiç bir zaman ve hiç bir 
yerde son verememiştir. Bilakis onun 
masallardaki esrarla beliren korkulu hü-
viyetine bile çok kere bir neşe sembolü 
ilave olunmuştur. Nasıl ki bütün büyük 
şehirlerdeki izbe, karanlık mahallelerin 
içerisine sığınmış birer cKara Kedi> mey 
hanesi veya barı bunun en açık bir deli
lidir. 

* :Masallardaki kedi.. bunu bilmiycn var 
nııdır? Bilhassa bugün •çizmeli kedi>, o 
meşhur Miki Mavz gibi bütün milletler
de yavruların rüyalarına kadar giren ve 
onları korkutmadan eğlendirip sevindi -
ren bir kahraman olmuştur. Bizim ma -
sallarımızda da dört kara yavrusunun 
sokakta kardan bembeyaz olup dönüşüne 
şaşan ana kedinin maceraları ve daha 
böyle bir çok kedi hikayelerinin çokluftu, 
dünkü yavrularımız kadar bugünkü yav
rularımıza da şefkat ve incelik gibi duy
guları bol bol aşılıyabilmektedir. 

* Edebiyatta kedi.. bunun da, en koyu 

ra Kedinin )tarJll 
ta parlıyan gözle; 
dimdik havaya 
len kuyruğundatl 
mı pehşet ro.ın 

ve son zaınanl 
lfnema rejjsOr 
~narlstleri ilhJ!ll 
nuşlardır? Bit 
manlar meşhur f 
tiz romancısı fi 
6cotte'un romıJt 
ıla korkunç ve 
~ ~ pto!ann ~ 
rinden acı acı l<g.; 
lık gecelere ını>" 

yan kara kediler gittikçe hemen bil 
zabıta romanlarına girdi ve yavaŞ 
vaş, en realist, en şehvani ihtiraslJI'• 
dehşet verici irsi ürperişlerle, vsbf 
çetin tabiat dekorları içinde en buP 
örf ve adet tablolarını çizmekte :ııııı 
bir yardımcı oldu. Son devir Fransıı 
biyatında bu neviden pek dikkate ~ 
bir roman, Margueritte Louvet isJlliıl 
genç bir kadın müellüin MalCfice 
yazdığı bir eserdir. Bu kadın, yıl 
Fransanın dağ köylerinde dolaşarale 
ladığı notlarla, bu köylerde hurafe 
nasıl dağ selleri gibi insanları önÜJle 
tıp sürüklediğini hayret verici bir V 
ve dehşetli tablolarla gösteriyor. ~ 
daha başlangıcında gördüJ;ıümüz J{ar' 
di, bir uğursuzluk timsali halinde ~ 
romanın sayfalarından ismı geçf1l 
yerlerde bile gölgesini dolaştır1yor 

Fakat bu nevi romanlarda tüyleri 
perten kara kediler kadar başka roıtı' 
larda cazip bir alıika uyandıran 1"' 
sarı benekli kediler de yok değı 
Fransız edebiyatı ile yakından meŞt' 
lanlar Madam Colette'in kedilere 
sevgisini bilirler. Bütün bunlar, ııe 
de bir kedi edebiyatı vücuda getiriY0 

kediyi insanların yanında, batta iJ15' 
rın mukadderatına el veya pençe uV 
bir mahluk gibi gösteriyor. Demek ıcı 
gün bile bir nevi kedi dini ve kedi si 
si kadar kedi korkusu en basitten eJl 
tekamile kadar bütün insanlar ceJl'I 
]erinde yaşıyor. 

Yalnız romancılar mı? Şairler efe 
mevzudan az ilham almıyorlar. 1çit111 
Tevfik Fikrctin Zcrrişte'sini okuyıır 
hatırlamıyan var mıdır? Nasıl ki lı 
bir çok roman ve hikayelerimizde 
kedinin yer tuttuğunu inkar edeftl 
Sami Paşazade Sezai'nin cKedilcr• ~ 
yesinden, Hüseyin Rahminin bazı ro 
lanndaki pasajlardan tutun da but' 
en yeni ve maruf' romancılanmıııtı 

çok eserlerine kadar kedinin soıcıı1° 
bir hakikattir. Demek ki kedi, bB' 
içinde olduğu kadar edebiyatın dB 
dedir. O halde onu ortadan kaldıfltt 
bütün beşeri bir an'aneyi - bazan ° 
şetle de karışık olsa • incitiyor saY11 

mıyız? Bu az miktardaki dehşeti bir 1 

fa attıktan sonra, geride kalan dll) 
lanmız muhakkak ki kedinin lebifl 
Kediyi seven insanlan kedisiz bırs1'" 
malı! 

Londradan bildiriliyor: Her akşam ol
duğu gibi dün a~am da Skevnof pana
yırı hıncahınç doluydu. Birdenbire ka
pısının üzerinde: 

romantiklerden en koyu realistlere ka -
dar her millet edebiyatında çeşit çeşit 
nümunelerini görüyoruz. Bilhassa Jules 
Renard'ın, Andre Lichtenbcrger'in roman 
ve hikayelerinde olduğu gibi... Hele Ka-

Geçen hattaki yazımın bir yerinde 4
11 ken kelimeler aUanmış ...e cümleler tıit 

geçerek içind~ı çıkılmaz bir mana iti 
lığı olmuş. J.l\e diyeyim, dizen ve tasbl11 ~ 
de nihayet yaun gibi Allahın kuJudot'· 
sa hatasız olmaz. Hepimiz namına o 
larnun artını dilerim. 

- cRahib Davidsonun aslanlannı gö
rünüz• levhası yazılı olan barakaların 

birinden bir feryad yükseldi. Bir kadın 
sesi: 

- cİmdad, muhterem ;>apazı aslanlar 
yiyorlar!> diye bağırıyordu. 

Hemen koşuşuldu. Fakat hadise çok
tan bitmişti, bir dakika gcçmt?dcn bir 
hasta otomobili geldi, yaralı papaz ile 
yaralı papazı kurtardıktan sonra heye
canından bayılmış plan genç kızı hasta
neye kaldırdı. 

* Meselenin esası şudur: Davidson ra-

. . ..... ........................ ................... ~·~·~·~·· ...................... 
rın neden doğru olmadığını anlatıyordu./ Tabancayı karııbrırkeD 
Bugün de böyle yapmıştı. Fakat bir dal- bir kaza oldu 
gınlı~ az kaldı .?~~a.~ına malola~k~ı. Zi- Üsküdarda Rumi Mehmet paş8 

1 rn bır nralık gozunu aslanın gozunden hallesinde Toprak sokakt 35 :ntJt1' 
ayırmış ve bir adım gerilerken de ikinci da oturan Azizin evin a evvcll<İ . 
aslanın kuyruğuna basmıştı. Hücuma ,Nnzif oğlu Şefik Hakk~' ve HaJlldı0 
uğrndığı?ı. sanan hayvan sıçramış ve he- minde üç kişi misafir gitmişlerdi'· e\ , 
men ~ah~bın sırtına pençe atmıştı. rup sohbet ederlerken bir aralık 1J'l , 
.. Seyırcıler arasında 16 ya~ınd~ bi.~ ~enç silah bahsine intikal etmiş, ı:aJll:11' , 

- Bir çok arkadaşlarımın :fikirleri
ne tercüman olarak söylüyorum: Biz 
akekler evlenmPkten müthiş surette 
korkuyoruz. Bunun sebebi evlenecek 
çağa gelmiş olan genç kızlardan b:l-
hassa güzel olanlarının hayal ve a.-k 
peşinde koşmakta olduklarım görm k
liğimizdir. Bazıları ise ikbalpere ·tlık 
ediyorlar, kimseyi beğc>nmiyorlar. Ve 
tabii her iki kısmı da muhitlerinde bü
yük bir aksülamel doğuruyorlnr. Diz-

* 
Bu okuyucumun müşahedesi biraz 

derinleştirilecek olsa altından terbiye 
sistemi meselesi çıkacak, istihale dev
resi hakkında söz söylemek icab ede-
cektir, her aile babasının ehemmi
yetle düşüneceği bir mevzudur. 

TEYZE 

hibdi, fakat kilisenin şerefile mütena
sip hareket etmediği sanıldığı için rahib
likten çıkarılmıştı. O da amatör hayvan 
rnürebbiliğine başlamış; bir at canbaz
hanesi ile anlaşml§tı. Her akşam bir as
lan kafesinin içine giriyor, aslanın tch
didkar gözleri önünde, demir parmaklı
lığın dışından dinliyen halka papazlığı 

esnasında aleyhine serdedilen ithamla-

kız vardı. Bu genç kız tehhkeyı gorunce bancasını çıkararak g"' t muş v ,~ 
hiç tereddüdsüz demir parmaklığı aça- rıştırmağa başlamışt r os ~u 51rııd9 ( 
rak içeri girmiş ve kenarda duran demir banca ateş almış çık~~ kurşun, ŞC 1' 
ş~şi ~larak aslana hücum etmiş, aslan ge- sol baldırına sa~lanmış ve içerid~. 
rıleyınce papazı tutarak dışarı çıkarmış, mıstır. Şefik hastane e kaldırı1J1lı; 
bu işi yaptıktan sonra da düşüp bayıl- dis~ye müddeiumu~lik vaz'ı)'ed 
mıştı. miştir. 

Bu genç kız hastanede ayıldığı 1aman t 

gazetecilere şunu söylemiştir: 3 ilk mektep tamir edilİY~, f-
"rıC" - Aslan papazı ısırmak için ağzını aç- İstanbul 28 inci, Üsh-iidar 23 ıı tıl 

mıştı, bundan istifade ederek demir şişı dıköy 10 uncu ilk mekte>binin t~eı 
hayvanın ağzına soktum, korkarak geri- başlanmıştır. Ayrıca Kadıköyde )ır· 
ledi. Yaptığım bundan ibaret. ilk okul binası da satın alınacaI<t 
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M İ Z A H 
Otomobil ile --ı 

lstanbuldan Avrupaya _J 

Romanyada gece hayatı 
Yauuı: Vaafl Rıza Zobu 

-a-

Köstencenin pl8jlanndan 'biri 
, Bükreştc iken bir revü tiyatrosuna git- yerlerini dolduramıyanlann o sahne • 

• miştim. Bahçede oynıyan bir teşekkül. O .den; dekor, kostüm ve fazla san'at iste·· 
kadar güzel ki: Hayran oldum .. Sahne - meğe haklan da yoktur .. cRüzgir esme) 
nin en ufak noktasına kadar ihmal et • dikçe yaprak kımıldamaz. derler .. cHalll• 

G - d v t t k 1 Onlar k""'"' Saim diye ısraı. ettiler., delikanlı vardı! Gözünde gözlük, o topu eçen pazar oğleye ogru ça ça a- "",.,.... ' . . . 1 l>ı çalınca. Pencereden baktım. Hemen Artık ben de ses çıkarmadım. görebilecek mı.:~ de oraya koyn1~ ~r-
heınen b\itün mahalleli kapımın ön.ünde _ Varsın sizin dediniz gibi olsun. dı. Hele onun onunde başı saçsız bır Şll-

mcmişler: Dekorlar, ışıklar, kostümler rağbet etmedikçe bizde de böyle güzel 
enfes .• Oynıyanlar da fena değil.. Kala - şeyler olıfıaz!> derim. .. Balkanlaı' da da
balıkça bir de orkestrası var .. Kendi ken- hil olduğu halde hiç bir şehir görmedım 
dime dedim ki: Bir bahçede oynıyan re- ki gazinosu, lokantası, çalgılı çalgısız ti· ı 
vü tiyatrosu ~kadar güzel ve bu kadar yatrosu tenha olsun.. Bü'tün gezme, ha
bilgili olursa, acaba nasyonal tiyatrosu va alma, zevk duyma yerleri lebaleb do
nasıl olur?. Fakat Krayavada gördüğüm lu ... Medenl bir insanın gitmeğe ve gör
beni büsbütün şaşırttı.. meğe muhtaç olduğu yerler adam alını· 

ldiler: o Saim dedikleri güzel güzel bir şey- man duruyordu. Hani usta marangoz e-

- Hu, ne var? dedim, sabah kahvesine ler söyledi. Sözünü bitirdi. line geçse usta marangoz onu keser, bi -
lMdinizse başımla beraber amma bu ka- Derken o kızlar bir sıraya dizildiler. çer de sekiz adam meydana getirirdi. Bir 
dargeç zaman, sabah kahvesine gelin - Bir adam eline bir ta~ca aldı: kısa boylu şişman daha vardı. Yalvardı, 

· diğini de görmedim. Şimdiye kadar ak - _ Eyvah ümmeti muhamme\ yetışin yakardı: 
Habip Haşim dostumuzun yardımile yor.. Lünaparklar, plajlar, yüzme ha - , 

lastik yenileme işini hallettikten sonra vuzları da yaşamasını bilen insantarla 
aç ve akşam yemeğine ihtiyacım oldu- kaynaşıyorlar .. Halbuki hiç unutmam ge:
ğunu hissettim .. Dediler ki: Falan yerde çen sene Yalovaya gittiğim zaman açık 
bir bahçe vardır .. Orada hem yemek ye- havuza giren dört kişi idik. Biri kadın, 

nilir, hem de numaralar vardır, seyredi- üçü erkek! .. Bir şehrimizdeki modern o-
1 

lınız nerede idi? dostlar. Bu adam kızlardan birinın ha - - Oynıyacağım da oynıyacağım! 
- Biz sabah kahvesine gelmedik Ni - yatına kıyacak! d l 

?net ,nbla! Dedi, amma nedense oynatma ı ar. 
" Dememe vakit kalmadan adam taban-

- Öğle yemeğine geldinizse. Karpuz 
ekıneğe razı olun, evvelden haber ver -
b:ı.ediniz ki, size elceğizimle güzel bir 
dolrna dolduraydım, bir helva yapaydım. 

Bir tanesi çok horozlu idi. Adı Naci 
cayı patlatıverdi. Meğer kızları korkut - Sadullahmış. Kimseye sormadan meyda
mak için atıyormuş. Tabanca patlar pat
lamaz kızlar koşmıya başladılar. İçlerin-

lir.. telin havuzu erkek ve kadın beraber gi-

- Yok yok Nimet abla, sana gelmedik, 
B<ıni de alıp Galatasaraylıların hayramı
tllı götüreceğiz. 
. - Ayol benim bayramda seyranda ne 
l§irn var. 

- Ne işin var olur mu? Eğlemrsir_ 
Kandırdılar beni.. Bindik tramvaya, 

Taksimde tramvaydan indik. 

- Aa burası bayram yeri mi ayol Bay
:ranı Yeri Cincimeydanmdadır.. Burası 
'l'aksiın kışlası. 

- Şimdi burası! 
. Dediler. Kışlanın kapısındaki bir de

likten bir bilet aldılar. Yürüdüm: 

Akıllan sıra beni kandıracaklardı. 
~ayraın yeri diye beni tünele soıaiyor -
«1rd1. O takır tukur dönen tünel zımbır-
ttsı. Yok mu? .. Onlardan birinin önünd~ 
bµetleri elimizden aldılar. 

den bir tanesi pek korkmuş olacak kı 
hepsinin önüne geçti. Koştu, koştu, dur -
muyordu. Nihayet biri akıl etti. Durdu
rabilmek için bir ip gerdiler de ancak 

öyle durdu. 

Bu da bitti. Bir ip aldılar, beş on kişi 

bir tarafa, bir o kadar da öbür tarafa 

geçtiler. Amma da kuvvetsiz şeylermiş. 

,Çeküler, çektiler, bir türlü ipi kopara -

madılar. 

Nihayet ~. onlarla alay etmek 

için ·alkışlamıya başladılar. Kendilerile 

alay edildiğini anlayınca ipi koparmak 

istiyenler de ipi bırakmıya mecbur kal

dılar. 

Bir aralık etraf suspus oldu. Sonra ha

ber verdiler! 
- Tekaütlerle, gazeteciler top oyru -

- Çocuklar, dedim, tünele getirdiniz, yacaklarmış. 

bir de bayram yeri diyorsunuz. Gene bizim rahmetliyi hatırladım. Te-

- Yok Nimet abla, burada da turnike 
\'ardır. Her turnikesi olan yer tünel ol
llıa.ı ya .. 

:Sen ne bileydim. Şimdiye kadar o a
cayip dönme dolabı tünelden başka bir 
l'erde görememiştim. Liıfı uzatmıyayım 
~endiın. Ondan sonracağızıma lçeri gir-

~k. Merdiven merdiven yerler yapmış
~·r. Herkes bu merdivenlere oturmuş. 
ıı de oturduk. Karşımızda koskoca bir 

l'er ayrılmıştı. 
:- Bu meydanda ne olacak? 

- Şimdi görürsün .. 
Göreyim diye bekledim. 

bellir de baktım, karşıdaki kapı açıldı. 
\r azmanı gibi bir adam göründü: 

- Bu da kim? 

- Çoban! 

- Ayol, burası ağıl mı, çobanın De işi 
\'ar? 

aı beınerne kalmadı. Çobanın peşisıra bir 
ay güzel kız görünmez mi? 

lı.ı,~etnek bu çoban bunların çobanıydı 
~... Her ne ise, kızların pcşisıra da bir 
ır Y erkek geldiler. Yüzlerini bize dö -
~p dur~ular .. Aralarından sivri bıyıklı 

deükanlı çıktı. 

- Rl'şaf Saim! 
l)ed.iler. -

0 
linydi, dedim, bc>ni aldatmayın, ben 

b~ ~rnde krşşaf görmedim mi? Benim 

tıtı d •irn keş :afın kısa lacivert pantalo -

~ıT 'llur. Boynuna renkli bezler bağlar. 
at~a . h sı vardır. Bunun neresı keşşaf; 

asbayağı bir adam! 

kaüttü. Amma top oynamazdı. Bugün 

sağ olsaydı, belki o da azar, yanıbaşını -
dan sıçrar: 

- Bana bakın, ben de evkafı hümayun 

tekaütlerindenim .. Ben de sizinle top oy

nıyacağım, derdi. 
Ben bunu düşünürken ayaklarında kı

sacık pantalonlar, üstlerinde sarı kırmı

zı fanilalar tekaütler ortaya çıktılar. 
Fırsat bu fırsattı: İçlerinden birine bağı
rıp: 

- Bana bak, diyecektim, üç aylıkla

nn verilmesine başlandı mı? 
Fakat bağıramadım ki. Benim gihi 

merdivenlerde oturanların başın.ı sıcak 

mı vurmuştu ne, bir ağızdan. 

- Ra rara 

Re re re 
Galatasaray Galatasaray 

Zi bom bom 
Diye bağırmıya başladılar. O bağrış -

ma arasında benim sesim kayboluverdi. 
Onların arkasından da başkaları gcli -
verdiler. Bunlar da gazetecilerdi. Evvela 
konuştular, sonra bağırdılar, sonra te -
pin diler. 

Akıllı uslu efendiden bir adam ortaya 

çıktı .. Bir dudük öttürdü. Hepsi korkup 

birer köşeye çekildiler. 

Efendiden adam, bir sandalye aldı, bir 

kenara oturdu. Gazetecilerle tekaütler 

de arkası ağlı direkleri paylaşıp durdu -
lar. 

Hele şu gazetecileri bir öğreneyim de

dim. Ağlı direğin önünde g?zlüklü bil" 

nın ortasına çıkmıştı. Ben bunlara ba -

karken sandalyedeki adam bir düdük 

daha çaldı. Tekaütlerle gazeteciler bir -

birlerine girdiler. Hepsi birbirinden topu 
kapmak istiyorlardı. Amma da becerik

siz şeylermiş. Topa vuruyorlar, vuru -

yorlar amma bir türlü istedikleri tarafa 

atamıyorlardı. Bir aralık: 

-Gol! 
Diye bağırdılar. Merak ettmı. •Acaba 

kim düştü de kolu albnda kaldı? Sonra

dan öğrendim. Meğer top arkası ağlı di

reklerin arasına girerse böyle denirmiş. 

Bir buçuk saat didindiler. Nihayet bn 

iş te bitti. Gazeteciler kazanmışlar .. El

bette kazanırlar. Tekaüt adamlar, ne ol-

K.rayava gibi küçük bir şehirde yapı- rilmek için yapılmış .. Bu rivayet çıkınca 
lan varyete numaralan intipüften bir kadınlar gelemediği gibi, karılar da ko-

1 

şey olacak amma, zarar yok, bir de kö· calarını göndermez olmuşlar!.. Halbuki 
tüsünü görelim, dedik, bahçeyi bulduk.. bütün bu gibi ufak tefek şeyler birbm"" 
Dizden daha müterakki ve daha muk - ni tamamlar.. Spor sahaları, plajlar, ha
tedir olmıyan milletlerde bizim yapa - vuzlar, bahçeler dolacak, halk münferit 
madığımız şeyleri görmek bana bir hü- yaşamaktan kurtulup topluluktan, hep 1 

zün veriyor. Nasıl vermesin ki: Bütün bir arada olmadan zevk duyacak kı ti -
masalar tıklım tıklım dolu. Herkes ye • yatro, konser ve resim sergilerini de gör
mek yiyor, bir şeyler içiyor .. Dokuz ki - mekten zevk duysun .. Halbuki maalesef 
şilik bir orkestra sahnenin önüne dizil- bizde dört arkadaş bir masa başın:ı top
miş: İstanbul gazino ve bahçelerindeki lanıp kumar oynamağı, bakaldan bır şi-1 

orkestraların hepsinin fevkinde.. Perde şe rakı alıp evinin odasında sarhoş olın:ı· 
açıldı!. Burası bir varyete bahçesi de - ğı, hep beraber olmağa tercih ediyor.. } 
ğil, mükemmel bir revü tiyatrosu. Bük- İslamiyeti kurarken Peygamber bile 
reşte gördüğümün küçük bir nümunesL. topluluğa ehemmiyet vermiş, camide cc
Müzik güzel, danslar güzel, kadınlar cin, maatle namaz kılmağı, evinde yalnıı kı!
erkckler de güzel.. Fakat bunların hepsi- maktan daha üstün tutmuştur. Hıç şüp
nin üstünde halk ta güzel.. Ne bir tabak he yok ki haç ta bunun iç.in en yüksek. 

sa ihtiyar sayılırlar. Gazeteciler öyle mi? patırtısı, ne yüksek sesle konuşan bi:.:- ibadetler arasına konmuş ve bu sayede 
_ Bittiyse gidelim! dedim. saygısız, ne de san'atk3n alkış!&mıyan senenin muayyen bir zamanında cihanın 
_ Olmaz, dediler, şimdi ecnebi bir ta- bir tenbel var. Halk san'atkara, san·atkar dört bir yanından ayni dindeki insanları 

kımla Galatasaray oynıyacak. halka öyle uymuşlar ki. Biliyor musu - hep bir araya toplamıştır .. Asırlarca ev· 
. nuz ki bütün bu güzel şeyler küçücük vcl bunun lüzumlu olduğunu görüp dini 

- Bunun ardı arkası gelmıyecek, be • ,bir şehirde, mesela Adapazarı kadar hır nizamlar altında tatbik ettirdikleri bal· 
nim evimde işim var, gücüm va:-, fazla kasabada görülüyor .. Halbuki bu teşek- de, bizler bugün bile, medeni bir asır _ı 
oturamam. külü değil Adapazarında, İzmirde, An- dayız diye bar bar bağırmamıza rağmeıı 
Kapıdan çıkıyordum. Keşşaf Saim, ka- karada, hatta İstanbulda bile bulama - bunun lüzumuna kani değiliz. Büyüğü-

pının önündeydi: ,Yız! Düşünün ki, burası küçük bir şeh- müz bir nutkunda anlatmıştı ki: Güzel 
_ Ayol oğlum, dedim, ien keşşaf mı- rin bir lokanta bahçesi .. Oynıyanlar dn, san'ntları olmıyan milletler ilerliyamez.. 

sın? 

_ Keşşaf ım ya teyze! 

- Hani senin keşşaf elbisen? 

- Evde! 
- Onları giydiğin zaman bizim evin 

önünden de geç te göreyim de alkışlıya
yım, olur mu oğlum! 

çalanlar da, her halde Romnnyanın ikin- ler. Evet amma; asri ihtiyaçları duynu
ci, üçüncü derecedeki san'atkarlan .. Ba· yan milletlerin de güzel san'atlan hiç bir 
kıyorum: Kıyafetleri düzgün, kostümle- zaman ilerliyemez.. 1 
ri yeni ve şık, dekorları masraflı. Demek Bu büyük noksanımıza bir çare ara
ki müreffeh yaşıyorlar.. San'atkfm da malıyız .. Ucuzlatmak mı lazım; birbiri· 
refaha erdiren halktır .. E böyle halk ta mizi t~vik mi, yoksa devletin tazyikl
işte böyle san'atkara ve böyle san'at te - mi, her neyse, ne lazımsa yapsak ta, bu. 
şckküllerine layıktır!. Yoksa Erenköy, ehemmiyetsiz gibi görünen en ehemmi • 
Bakırköy, Ycniköy gibi sayfiye yerle- yetli işi bir hale, yola koysak. .. - Peki teyze! 

Dedi. Ben de çıktım; 
dim .. Evin1e döndüm. 

tramvaya bin • rinde oynıyan küçük tiyatroların seyirci Vasfi R. Zobu 

İsmet Hulfısi 

- Artık şarkı söylemiyor musun? 
- Doktor menetti. 
- Üst knıta cturanı doktor menetti 
.. 1 ., oy e .mı. 

Şehzadebaşı umumi 
Hela istiyor 

Şehzade başında okuyucunlnmızdan 
Kemal bize yazdığı bir mektupta butun 
Şebzadebnşı esnafının muşterek bir der
dinden bahsediyor. Bu semtte bir tek he
lfı. yoktur. Buradaki esnaf ancak Aksa -
raya veya Saraçhanebnşı'na giderlerse 
dertlerini muvakkat.en gidermiş olurlar. 
Oldercmiyen bazı esnaf ise belediye tara
fından cezalandırılıyor. Okuyucumuz Şeb 
zadebaşına bir helt\ yapt.ırılmasUe bu va
ziyetin önüne geçileceğini söylüyor. 

Sümer bank wnum müdürlüğünün 
nazarı dikkatine 

Anknrada memurlar koperatifl karşı
sındaki çıkmaZda S numarada oturan o-

kuyucularımızdan Baki Erdimç altı ay ka~ 
dar evvel Sümer bankın gazetelerde Ka
ra bük için ustabaşı aradığını okumuş, 
Slvnstakl işini bırakmış, Ankaraya gel -
miş, bütün evrakı ile bankaya muracaat 
etmiş. Fakat con beş gün sonra geliniz!• 
cevnbUe karşılaşmış, evrakı orndn oldu -
ğu için bir işe giremiyor, amelelik yapı -
yormuş. Okuyucumuzun istediği tek bir 
şey var: Ya müsbet veya menfi bir cevap 
verilsin Ufl .. 
Tifo haplarında ihtikar mı yapılıyor? 

Avukat okuyucularımızdan birl bize 
yazdığı bir mektupta, ecza depolannda 
tifo haplarının 50 kuruşa satılmasına mu
kabil eczanelerde müşteriden bunun için 
seksen kuruş istendi~ söylüyor ve Sıh
hat Bakanımızın nazarı dikkatini celbe
dlyor. 
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Günde 1500 Türk lirası 
kazanan küçük kız 

Şirley Temple'in ebeveyni, radyo kumpanyası tarafın
dan kızlanna yapılan 250,000 dolarhk teklifi reddettiler 

Hollvutta stüdyolardan birinin kapı
llJlda seyyar bir limonatacı limonata 
satmaktadır. O mada Şirley annesi 
Gertrude Temple ile oradan geçiyor. 

Şirley, annesine hitaben: . . 
- Anneciğim! Ne olur bua Wr ~o

nata içirsene ..• 
Annesi de: 
Diyor. 
- Peki yavrum! 
Cevabını veriyor ..• 
Şirley bir limonatacınm yalnız bir 

baı;dak limonatasını değil, Holivuttaki 
bütün limonatacılarm mallarını almak 
kudretindedir. Hem de annesiae IOl1Dll

dan ... Çünkü parayı kazanan ft aileeini 
besliyen odur ... 

Fakat yukandaki sahneeen ae nla
pldığı gibi bundan llaberdar delildir. 

Şirley ücari varhğını, kıymeüai bil
medili gibi senede 500.000 lira kuandı· 
tından da bihaberdir. 

* Şirleyin annesi ile babul Geo.ge w 
Gertrud Teniple kızlarının dalla fuJa 
para kazanmasına mini ol!Dllktadırlar ... 

Amerikan radyo kumpany81l Şirleye 
yedi aylık bir mukavele tekltf .,,ıemit 
ve 250.000 dolar vermiftir. Yaplacak it 
de hafifti. Haftada üç gece küçük Şirley 
ndyoda prkılar söyliyecek w rekllın-
lar okuyacaktı. Şirleıl T.,.ıe 

Şirleyin anası ve babuı teklifi der- dir .. . Bunu Boliv.ıttaki meflmr liaeml 
bal reddeylemiştirler. cı1ar da bümektec9rler. 

Georeıe ve Gertrud Şirley dbyaaın Bundan dola11 Madem Gertrude Tem-
cen fazla para getiren• kızma malik ol- ple çok blyik tik fiiıret.e .._ balua
duklarmı biliyorlar... Fakat onlann maktad.&r. 
mühim bir prensipleri val'Cbr: Şirley TempleD8ı maK iflerinia dk-

Şirley henüz küçük bir çocuktw. Bı· gün gttme•e ~ hıil babuı 
:aaenaleyh çocukluğwı •Yklerİlli tatma- George Templedir ... 
bdır. Bunlardan mahrum kalmamalıdır... Kızuwı meneeeıt oJmMan enel A-

Radyo kumpanyasının tekliflai niçin merikamlı hatan •yılan bankerlerinden 
ıeddittiklerl hakJnntla fUDU eöylemit- biri itli... 1tınma iltidadmı ft muvaffa
lerdir: kiyetini görünce Nnkerliji bırakmış ve 

- Kızımız, film çevirmediil 'ftkit an· kızının meaeeeftilbü denalate eyieadf
cak tahlili ve eğlenceleri ile mef8Ul ol- tir. 
maktadır. Radyoya gittili tddirde ge-
eeleri uykusuz kalacaktır. Biz bma razı lstanlluldl hlyllk llİr film 

.. 

~eribn radyo Jmmpanyuma göre .~itud~oıa .. daha kırıt• 
Şirleyin radyoya gelmemesi için pte- (Türk Film stiidyosu), (!pek Plbn 
rilen sebeb dotru delildir. Şirleyin rad- .stüdy~) ~bi kıymetli film ve ~· 
yoya intiaab etmemesini arm edenler te,ekküllenne malik bulmıan . ~nmlz 
film kum alandır. ~ R-l .. leyi bu bu8'1N btrkaf baftadanberı bU" kat 

pany v~ dah · ı-;at> 
radyoda dinlemek için aaıt ainemalara a zengm .. ~-r . 
...ıtıni ecektir. .• Şehrimizin en mühim filin müessese-
.. y * lerinden (özen Fllm) ile (Kemal Film) 

ve (Llle Film) bkle§eret BeyollWKla 
Şirleyin nüfusta ye met~ bydı: (Marmara Film stüdyosu) admda bil· 

S. Jane Temple'dir. Şirley imıi bu kızca- yük bir stüdyo kurmuflarcilr. 
tıza senede tam 500.000 Türk liruı ae- (Marmara Film stüdyosu) Avrupa ve 
Wınektedtr. Amerikanın en yeni makineler! ile tec-

Yani: hiz edilmi§tlr. 
Ayda 41.886 lira Stüdyoda her ttlrlü filJR yapılabile-
Haftada 10.416 lira cektir. 
Günde 1.488 lira!... önümüzdeki ıtiaema mevsiminden iti• 

Küçiik Şirleytn bu paranın hepsini baren memleketimiz smemaları seaftS4 
filmlerden kazandığına zahip olmayınız. }arından evvel bir öğretici mm göster

Sinema yıldızı olarak bir aenede ka- meğ'e kanunen mecbur bulunmakta
zandığı para yalnız: 150.000 Türk lira· dırlar. 

mdır! Bu öjretici filmlerin büyük bir kısmı. 
350.000 lirayı temin eden muhtelif ti- batti hepsi Avrupa ve Amerikadan cel 

carethanelerdir. Bu hususta okuyucula- bedilmektedir. 
nmıza izahat verelim: BUIMıl 1ıazan dikkate alan (Marmart * Film stüdyon) bu memleketlere mtdı-

Bir kitapçı SKf Şirley baklanda kitap taç olmamam• wında Mırada, keadi 
bastırmakta ve satmaktadır. mükemmel ~ ile yerli ve cybde 

Kitaplar Şirleyin hayatına, filmlerine yüz Tlrh i51retici fllmler haarı.re
aittir... Kitapçı kazancının bir kısmıaı cattır. 

kıza tahail eylemiftir. Son bir iki .-. zarfada Awupa ft 
Ameribda Long Island'da cThe ideal Ameribdan selen filmlerin bazu.n 

Novelty Company, namında küçük bir türkçeye duble edilmifti. Bu tlliınler A
bebek fabrikası vardı ... Kıt kanaat İf gö- nadoluda fevkallde raf bet görmtlflel"
ren bu fabrika Şlrleyin ebeveyni ile an· dir. (Marmara Film stüdyosu) bu 18Be

laştıktan sonra bebekleri hep Şirleyin ien itibaren mGfterek firmalanıun ... 
modeli üzerine yapmaktadır... Bu be- tirtecekleri en mühim ve bCiyilk fllmle;, 
bekler çok büyük bir revaç görmüşler- ri türkçeye duble edecektir. 
dir .. · Dublaj için en yci Wltit ıltirtA-

Amerikada Filadelfia şehrinde Şirley miştir. 
Temple adındaki iç çamaşırları meşhur- Ayni zamanda en son model otomatik 
dur··· röportaj için alıcı makineler celbedll-

Utika şehrinde Şirley Temple tuvalet miştir. 
ıabunları yapılmaktadır. MemleJlet dahilinde vukubulacak 1111-

Boston şehrinde Şirley Temple kun. him hadiseler derhal sesli olarak filme 
duralan piyasaya hakim bulunmakta- çekilecektir. 
dır... Bu mretle, memleketimlıxle cereyan * edecek milhlm hldiseleri bütün teferr6-

Küçük Şirleyi meşhur Şirley Temple atile derhal ve 8e9li olarak seyredeblle,.pan anneli Madam Gertrude Temple- cejiz. 

- ... .- . - , --

Resimle bir haftalık dünya vukuatı 
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Tarihten sayfalar: 

Timurun H·nd seferi 
* * * IC.argaıalığın arcuınJa azgın /iller in hortumlarını havalandırarak 

•ala sola kaç'flan, önlaine gelenleri kavrayarak yirmi otu.z adan 
ateye lalatıflcm, salları birer dağ parça•ı gibi çiğneyerelı, eserek 

~eri tüyler Ürpertiyordu 

'l'imetlenk 1398 senesinde altmış üç 1 Timür hak ven:a. ~akat esirJerl sata • 
Ya§lnda idi. Çoğu genç ve güzel olan se- cak yer ve alacak adam yoktı.ı. Çimkü 
kiz karısı vardı, dokuzuncu defa evien· geçtiği yerlerin bütün halkı onun esiri 
Jnek istedi. Moğol beylerinden (Hızır demekti. 
lroea) nın kızı Tevekkül Hanımla düğii- Bir tek çare vardı: Öldürmek. 
tl\inü yaptı. Tevekkül 'Hanım çok güzel Timur da bunu emretti. Hem de işin 
'bir kızdı. İhtiyar, fakat hala dinç ve en kısa zamanda bitirilmesi lazımdı. Bun
kuvvem olan hükümdann hoşuna gıtti. dan ba§ka, para demek olan esirlerini 
Ona Semerkandin en güzel bahçesi oJan hiç kimse öldürmek istemezdi. Bunun 
<billrüşa )yı bağışladı. için de emrini şu sözlerle bitirdi: 

Bununla beraber Tevekkül Hanımın - Herkes esirlerini kendisi öldüre • 
Pek güzel ve sevimli oluşu, Timurlcngin cek! Eğer öldürmezse idam edilecek. Mal
ona uzun zaman bağlı kalmasına SC!bcp lan ve karıları da bu gibi suçluları ha • 
~lınadı. Düğün hazırlıklarile birlikte se- ber verenlere hediye edilecektir. 
(!r hazırlığı da yapmıştı. Gerdek gece- Bir kuzuyu bile kesmiye kıyamıyan 
~nin sabahında, son hazırlıkları da b •• meşhur bir hoca bile on beş Hind esi· 
Irdi ve yola çıktı. rini kendi elile boğazlamıya mecbur ol-
Bu sefer gözleri ne Hazer denızinin du. 
~ kıyılarında, ne İranda, ne de Çin Ordu ileri hareketine devam ederken 
lıdutlarınaaydı. Timurlengin yanındaki müneccimler ilk 
O zamana kadar ve ondan 'sonra buyük defa olarak ona dediler ki: 

kumandanlann ·· ekl · · h ı · Y ld ı z1 tl · " . yur erını op atan, ıh- - ı ız arın va ye erı uygun go • 
tı.raslarmı kaınçılıyan, dünyanın en zen- rünmiıyor. Bu yürüyüşün sonunda za -
gm ve en büyük ülkesine gidiyordu. Bu- fere ulaşmak mümkün olmasa gerektir. 
rası Hindistandı. Bir müsait zamanı beklesek! ... 

Dara, İskender ve Cengiz gibi tarihin Timilr kızdı: 
en büyük hükümdarları oranın ancak ka- - Ne sevinç ve tasa, ne de saadet ve 
~~ına varabilmiş; yalnız büyük Türk fciakct, yıldızların hükmüne tabidir. An
d Ukümdan Gameli Mahmut maksaclm - cak yıldızları da insanları da yaratmış o
da muvaffak olmuştu; fakat, Hbıdıstan· lan Allahın takdirine bağlıdır. 

a Yerleşmemişti. Dedi. Her türlü hazırlığı bitirdikten 
Doğrusu böyle bir harp için en uygun sonra kur'anı kerimi eline aldı. Rastgele 

tanıandı. Çünkü İndüs ve Ganj nehirleri bir sahifesini açtı ve okudu. Orada zafer 
~ra~ındaki geniş, kalabalık ve zeng·n ul- vadeden bır ayete rastladı. Hemen ileri 
enın hükümdarı olan Firuz şah ölmüş; atıldı. 

~ltanat davasında bulunanlar arasında Hind ordusu muhteşem filleri, pırıl pı-
aınansız kavgalar başlamıştı. rıl elbise ve zırhlı a5tk<'rlerile ona karşı 

'l'irnurun Hindistan seferini duvan As- !fıktı. Fakat Timurun askerleri o zamana 
~a ~eylerile hükümdarları he~cn onu kadar hiç rastlamadıkları, hatta duy -
bebrık içm elçiler gönderdiler. Timür madıkları büyük bir servet ·karşısında 
t~nları aJakoydu ve ordusile birlikte> gö- bulunuyorlardı. Zafere ulaştıkları tak -
Urdu. dirde her birinin ne büyük bir para ve 

8
_Eylf.tlün dokuzuncu günüydü. Timur ne çok mal ile esir alacaklarını düşı.inii
l~d nehri kenarına geldi. O tadl,ten yorlar; bütün kuvvet ve cesaretlerile dö-

Yıl evvel Cengiz Han, Harzem ş:ıhı vüşe hazırlanıyorlardı. 
cesur, Celfıleddini buraya kadar kovala- Harp müthiş oldu. Kargaşalığın ara -
l!ı~; Celfıleddinin ümitsiz bir harpten sında azgın fillerin hortumlarını hava -
Sonra zırhlarını atarak atile birlikte neh- !andırarak sağa sola kaçışları, önlerine 
~ atıldığını, karşıya geçtiğim görimcc o- gelenleri kavnyarnk yirmi otuz adım O. 

llarına şöyle demışti: teye fırlatışları, safları birer dağ par -

h
.- Bir hükümdar böyle bir evl:'.it sa _ çası gibi çiğniyerek, ezerek 15eçişleri, 
ıb· . ı olrnak ister! tüyler ürpertiyordu. 

ll Cengizin geri döndüğü yerden Timur Fakat Timürun pişkin ve yılmaz oc • 
ehri geçti. Yanında getirdiği elçilere: dusunun karşısında filler de iş göreme-
- Gidiniz, Timürün Sind nehrini ge _ diler. Hind askerleri darma dağın oldu -

fer_ek Hind ülkesine ayak bastığını göz- lar. Timur Delhiye girdi. Büyük mabet-
e11rnizle gördük, deyiniz!.. ler ateş~ verilmişti. Şehir yağma edilıyoc 

Diyerek savdı. ve halk kılıçtan geçiriliyordu. Mağlup 
~~iıri.ın koca ordusu Hindistanın şi- prensler ve zenginler kurtuluş çaresi 
r· !1ndeki beş nehirden başka İfasis nch- kalmadığını görünce tutuşan mabctler
k.ını de geçti. Bu nehrin kenarmd.a Ma _ den aldıkları ateşlerle kendi saraylarnu 
ınedonyalı İskenderin ordusu artık dur- ve evlerini de yakıyorlar; ateşler için.de 

Ustu ve büyük İskender, nehrin kıyı • ölümü .bekliyorlardı. 

0~na, oraya kadar geldiğinin bir hatırası Bütün Hind şehirlerinin başında aynı 
arak mabetler yaptırmıştı. felaket vardı. 

l' 'llınur dosdoğru Delhi üzerine yüriı - Timurun önünde hiç bir .kuvvet dura-

ingilterede 
Senenin en 
Güzel heykelleri 

Buse 

ın!)tdu Geçtiği şehirleri, kasabııları yağ - mıyordu. • 
'toa edıyor; halkı dehşet içinde bırak\ - Ordu, çok büyük bir servete konmuş-
11::u. H~nüz büyük bir harp olmamıştı. tu. Bunların arasında neler yoktu: Ba • 
b a ragmen ordunun arkasında yliz sılmış ve külçe halinde yük yük altın _ ' 
~ e ir bulunuyordu. lar ve gümüşler; muhteşem taçlar ve 
... urnandanlar Timura dediler ki: tahtlar; pırlantalar, elmaslar, ~kutlar, 

l1Jt ... Ordunun ardında böyle çok kalaba- altın ve mücevher işlemeli kemerler; bir 
l}ı .. Ve bize düşman bir yığının bulun - çok filler, develer ve cx.dunun kııık eU1 

"Sl re 
)ap b· _r zaman korkuludur. Bize baskın misli esir .. 

a ilırler; bizi arkadan vurabil{rler! (Devan 10 tıncu Bayfada) 

I..Oltdrada 'hte galerisinin heykeltraş
lık salonlar:mda teşhir edilen bu heykel
lw, bugüntli 1'eykeltraşlık sana'tınm eıı 
usta nünnmeleri diye telakki edilmek
tedir. 

Deniz ve Denizcilik: 

Sovyet gemiciliği 
Dün ellerinde bir tek tekne bulunmıyan Sovyetler 
üçüncü beş senelik planın sonunda ticareti bahri
yede dünyamn ikinci devleti olmıya karar verdiler, 

Hep 1-rp gemisin· 
den, \ denizaltından, 
toptan, torpilden 
bahsedecelt değiliz 

ya! Biraa da miilet-
1erln ticaret denizci
Hklerindell, posta 
vapurla:rındall bah· 
sedelim; bu :mewu 
etrafında konuşalım: 

Size bu hafta dost 
Sovyet Rua:Ja gemi· 
ciliğinden bahsede
ceğim. Sovyetler B:r
liğinin bugünkü ge
miciliği 1çtn bakum 
bir İngiliz denrz mec
muası ne diyor: c Yir
minci asnn en büyük 

bunun için çalıııyorlar 

ticari harikaların- SovtTetJerin yeni gem.ilerifıdcn biri 

dan birisi Rus denizciliğinin bugünkü a-ı dar var ki diğer arkadaşları bu işın e -
zametli inkişafıdır. Sovyetler hükfuneti hemmiyetini layıkile kavnyamıyor • 
bütün Rus deniz nakliyatını elinde top - lardı. Bu itibarla ihtilalin sıkı devrcfıin· 
Jemıştır ve kendi vasıtslarile yüce bır de Rus gemiciliği olduğu yerde saymış, 
ülkenin bütün d~flik ihtıyaçlarını ilerliyememişti. 
temine azmetmiş ve bunda da muvaffak Halbuki birinci ve ikinci beş senelik 
olmuştur. Bugün bütün Rus iimanlan - programlar tanzim edilince Rus amelesi 
nın nakliyatını Sovyet bandırası başarı - ve Rus malzemesile Rus gemileri yapmnk 
yor.> düşünüldü. Lakin gemi inşası öyle bır -

Salahiyettar bir mecmuanın, belki de denbire meydana gelir bir teşebbi.ı., de
istemiyerek sütunlarında çıktığı için bu ğildi, bu yüzden Sovyetler ilk gen •le rf-
bir kaç cümle çok manalıdır. ni, dışarıda, Almanyada yaptırdıla:. 

Hele Sovyet hükumet ndamlannın, ü- ÇOK ASRI BiR TiCARET FiLOSU 
çüncü beş senelik pfanın sonunda, mem- Uzun vadeli kredilerle ecnebi memle
lekctlerini dü:nyamn ikinci devletı ha- ketlerde yaptırılan ilk gemilerden son -
line getirmeği kararlaştırdıklan hatırla· ra Rus mamulatı motörlü gemiler m y
nacak olursa Moskof gemiciliğinin bütün dana gelmeğe başladı. Sovyetler durup 
denizci milletler için ne korkunç bir ra- dinlenmeden tersaneleri, tezgahlan is -
kip olduğu meydana çıkar. laha çalışıyorlar, var kuvvetlerile didi-

ŞAŞIRT ICI RAKAMLAR niyorlardı. 
Büyük inkiltıptan sonra $Qvyetler Rus- Nihayet 1925 senesinde başlayıp 1929 

yasının elinde hemen hemen gemi kııl - yılında biten ilk beş senelik pr cg'"am 
mamış gibi bir şeydi. Cihan harbi ve bü- gayreti Sovyetlere Baltık denizind~ beş, 
yük kargaşalıklar Moskof bandırası al - Karadenizde de dört tersane kazandır -
tında işliyen büyüklü küçüklü vapurlan mış oluyordu ve bu tersanelerde (500,000) 
silip süpürmüştü. Halbuki (1924) yılın- rejister tonilatoluk (110) tane yem r,l mi 
da Sovyet bandırasını taşıyan gemiler inşa edilmişti. 
(3,970,000) ton hamule nakledebilecek Daha bazı tersanelerde işler çok yu • 
bir hale geldiler. (1932) yılında ise bu vaş ilerliyordu. Tecrübesizlik ve müte -
miktar (16,000,000) tona baliğ oluyordu. hassıs yoksulluğu kendini şiddetle his-

Demek oluyor ki (10) sene içinde Rus settiriyordu. Lakin, azmin, iradcnııı e
denizciliği dev adunlarla ilerlemiş ve linden hiç bir şey kurtulamıyacağınt S::>V 
Sovyet ticaret bandırası bir çok yenı tek- yetler bir defa daha isbat ede
neler kazanmıştır. ceklerdi ve ettiler de... Sovyet Rus~ a -
Vakıa bu rakamlar eski Çarlık Rusyası nın bugünkü ticaret denizciliği tf'şck -

deniz nakliyatı rakamlarından henüz u- külü olan (Sovtorgfiot) elindeki yen ve 
zaktır. Mesela büyük harpten evvel, 1913 son sistem gcmılerle bihakkin iitHrn e
yılmda Rus gemileri deniz ve nehir mık- debilir. 
:tiyatı dahil olmak şartilc (50,ooo,ooo) SOVYET GEMIClLlGJ NEDiR? 
ton hamule taşımışlardı. Lakin Çarlık Sovyetlcr Rusyasının ticaret dcnizcil~ 
Rusyasının ticaret gemilerinde çalışan ği teşkilat ve disiplini diğer milletlcrin
tayfa ve denizcilerin, şimdi heps1 birer kine benzemez. Evvelce ticaret gemile
müstakil devlet halini alan, Baltık vila- rini komitelerle idare etmek fikrı bu • 
yetleri ahalisinden oldukları gözönünde gün terkedilmiş olmakla beraber. mtm· 
bulundurulursa Sovyet Rusyanın bugün leketin diğer teşekküllerinde oldu ,u gi
elinde bulunan ticaret gemilermın sayı- bi, yeni Rus ticareti bahriye işlerinde de 
sına şükretmesi lazım gelir. Çarlık iaa- her gemide tayfa ve amf:'lenin birer mü
resi zamanında devlet Rus denız ticare- :messili vardır ve bazı hususatta bu mü -
tine mühim para yardımlarında bulunur- messillerin fikirlerine müracaat z. ıruri-
1du. Mesela (1878) senesinde kurumıuş o- dir.Sonra bir çok Rus ticart t gcmık mın 
lan meşhur (gönüllü ticaret filosunu, hı- tayfası arasında kadınlar da vardır. He
zim eski (idarei mahsusa) gibi doğruaan le kamarotluk gibi deniz hizmetlcnn he
doğruya Rus harp filosunun yanın res- men hemen münhasıran kadınlar d uh
rni bir uzvu idi. (Gönüllü ticaret filosu) de etmişlerdir. Sonra telsiz menıurl rınnı 
nun gemileri harp zamanında birer (kor- çoğu da kadındır. Güverte zabiti olara1 
san kruvazörü) oluyorlardı. Çarnk hü _ iş gören kadınlar bulunduğu gibi so'l za. 
kfuneti Rusyada gemi tezgahı vücuda ge- manlarda bir ticaret vapurunun suvari . 
tirenlere büyük yardımlar vadetmekle liğine bir kadın tayin edildiğini ckuduk 
beraber nedense bu iş ilerlemedi. Sovyet Rusyanın deniz ticaretinın en 

(Lenin) 1918) yılında bütün Rus ge- alaka çeken bir noktası da şimali ~arki 
milerini devletin malı ilfın ettiği zaman geçidinin bir ticaret yolu olarak kulla· 
Rus ticaret gemilerinin yüzde yetmiş iki- nılmasındaki muvaffakiyetidir. Hı-lbuki 
si husu.si firmalara ait bulunuyordu. ~sırlarcn bu geçit bir çok gayretlere ve 
. Bu emirname ilan edilince Rus suları sayısız canlara malolmasına rağmen kul
dışında bulunan hususi Rus vapurları ol- ]anılamamıştı. 
duklan yerde kaldılar, ana vatana dön - Sovyetlcr yeni fenni keşifler yiızunden 
mediler, Rus sularında bulunanlar ise ve mlıkemmel buz kıran vapuri ırını 
devlet malı oldular. kullanarak bu g~ittc muntazam s fer-

Eski Çarlık (gönüllü ticaret filosu) di- ler yapıyorlar. 
rektörleri Pariste yerleşerek işlerim Ve işte bu yüzdendir ki Rus buz l ıran 
Fransadan idare etmeğe başlamışlardı. vapurları bütün dünyanın en muke.n -
General (Vrangel) ordusile birlikte bir mel ve en asri gemileridır. 
çok Moskof ticaret vapurları da gen~ Ahmet Cemaleddin Sarac u 

Fransız sularına iltica ettiler. O kadar T omrulc su d 1 1 J ' · s etl · . . yun a ça 1 ı c yan 1 
kı ovy enn elınde ışe yarar pek az ge- Büyük Çamlıcada Tomr k cm 
mi. kalmıştı. İht~al devrinde Rus gemi- üst taraf ındakı çalılar tutu~m~~y~c1 _ 
len oldukları yerde pas ve yosun içınde .iye gelip söndürünceye kadar döı t lö-
kaldılar ·· ı·· k b' h · . . pum u ır sa a yanmıştır. Yapılan talı 
H~l~~k~ (Lenın) ~eniz ticaretinın ve kikatla, çalıların, geçen yolculardan bi. 

denı~cılığın ~hemmıyet ve lüzumunu .rinin attığı bir sigaradan tutuştuğu :ın-
takdır eden bır devlet adamıydı. Su ka- lasılmıstır. · 
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Dün geceki güreşleri Yunanlılar kazandı 
(Bqtarafı 1 iACi aayfada) 1 Müsabaka,a biyük bir sür'atle başlı· 

Ötedenberi yerde daha güzel çalışan yan Rezzak ilk oa dakikada çok hakim 
Sallis hasmını derhal köprüye gettrerek giirefti. 
mağl ub etti. 

66 kilo: Şevket: Mitroplos. Hakem Ke· 
Jllal. 

Müsabaka daha ilk dakikalarda yerde 
Cievam etmeğe başladı. 3 üncü iakikada 
§evket hasmını köprüye getirdi, bir 
müddet devam eden bu vaziyetten Yu
.nanlı kendini güç kurtardı. 

Ayakta müsabakaya devam edilirken 
,Yunanlı bir sarma aldı. Şevket minder 
dışan çıkmak suretile kendini kurtardı. 

Yunanlının yerde aldığı sarmadan 
~vket köprü kurarak kurtuldu. 

Son dakikalatda Şevket hakim güreşe 
başladı. • 

Neticede sayı hesabile galib geldi. 
72 kiloda: Faik, Marko; hakem Veku· 

sis. Müsabaka çok sert başladı. Faik sal
dırıyor ve çok canlı güreşiyor. Beşinci 

dakikada Faik yere düştü. Yunanlı üst
te çalışıyor. Ayağa kalktılar. Faik has
mını yere indirdi. On dakika sonra oyun 
daha ziyade hızlandı. Yunanlı her fır
satta minderden kaçmağa başladı. Son 
dakikalar için iki taraf ta hücum ediyor. 
20 dakika sonra bizim gibi kimsenin an
lıyamadığı bir kararla Faik mağlup ilan 
edildi. 

79 kilo: Kompofius - Rezzak. Hakem: 
Sadullah. 

Müsabaka yerde bafladı Rezuk üstte 
idi. Bir şey yapamadı. 
Yunanlı üste çıktı. İki defa salto yaptı. 

İkisinden de Reu.ak kurtuldu. 
Neticede sayı hesabile Yunanlı galib 

geldi. 
Ağır sıklet: Sarmunlu Ahmed, Çardis. 

Hakem: Kemal 
Samsunlu Ahmed hasmını ilk dakika· 

larda alta aldı. İlk den-ede Ahmed hi
kim güreşti. Neticede 19.11 saniyede Ah
med tuşla galib geldi. 

Galiblere mükafatlar verildi. 
Bugünkti maç 

Galatasarayın yıldönümü münasebe
tile İstanbula gelen Avusturya futbol li· 
ki şampiyonu meşhur Admira takımı bu
gün ikinci ve son maçını Taksim stsd
yomunda Galatasaray, Beşiktaş muhte
litile yapacaktır. 
Galatasarayın bu kuvvetli Avusturya 

takımı karşısında bugün Beşiktaştan 

Hakkı, Şeref ve Faruku, Beyoğlu spor
dan Bambino ve Vilasterdısı takıma ala
rak sahaya çıkması Avusturyalı futbol
cuların daha güzel bir oyun yapmalarına 
kifi sebeb olacaktır. Birbirini aşağı yu
karı anlamış olan iki takımın daha canlı 
bir oyunu bugünkü maçı fevkalade he
yecanlı bir şekle sokacaktır. 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın vilayeti Nazilli kuası clvarmda Horsunlu 

sulama kanalı hafriyat ve sınai imalatı. 
Keşif bedeli: (127,841) lira (69) kuruştur. 
2 - Eksiltme: 18 ağustos 1937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de 

Nafia Vekaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (8) lira (40) kuruş bedel mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7642) lira (9) kuruşluk teminat 
vermesi ve (50) bin liralık nafia su işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle bitirdi
ğin:? ve bu kabil işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Veka
letinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi isteklilerin teklif mektuplarını 
ıkinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlü· 
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri Jazımdır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. (210·1) (4641) 

-~~---~~-----------------------------------------
Nafia Vekaletinden: 

14 eylUl 1937 Salı günü saat 15 de An karada Nafia Vekaleti Malzeme eksiltme 
komisyonu odasında cem'an 5427 lira muhammen bedelli galvanize 30 ton m/m. 
lik telgraf teli ile 150 kilo 1,5 m/m. lik bal telinin kapalı zarf usulü ile eksilt -
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı par asız olarak vekilet malzeme müdürlü -
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 40'1 lira 3 kuru1tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarım talimatnamesine göre Vekiletten alınmış mal
zeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 14 eylw 1937 Salı günü saat 14 de kadar 
Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (2352) (4713) 

mm ............................................ ... 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4 • Uncu k•tlde 11 / AGuatos / 193T dedir. 

Bü)ük ikramiye: 50.000 liradır ... 
Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(~ .()()() ve 10.000) liralık iki adet müklfat vardır .. 

D/KKA T: 
Bilet alan herkea 7 Ağaatm 937 g(inll akşamına kadar biletini 

rieğ'İftirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

Gümrük Muhafaza Cene) Komutanlığı Istanbul 
Salınalma Komisyonundan: 

ı - 832 takım süvari ve 1131 takım p; yade eratı kışlık elbisesine istekli çık -
matlığından 23/8/937 Pazartesi günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı cl9237> lira c40> kuruştur. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin 1443 liralık vezne makbuzu veya banka mektupları ve 

kanuni vesikalarile birlikte o gün Gal~ tada Eski İthalat Gümrüğü binasındaki 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. c4683> 

- ---- --------------------
Emniyet l}mum Müdürlüğünden: 

1-· Elde mevcut örneği ve şartname~ınde yazılı vasıfları dairesinde zabıta me
mur arı için azı 12900 çoğu 13500 metro gri renkte kumaş kapalı zarfla 4/8/937 

çarşamba günü saat 15 de satın alınacaktır. 
2 - Beher metrosuna 4 lira 50 kunı~ kıymet biçilen bu kumaşlara aid şartna-

• meyi almak ve nümunesini görmek isliyenlerin Emniyet Umum Müdürlüğü 

satın alma Komisyonun~ müracaatları. ., 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlcr 4287 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya 

Banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 2 inci 

ve 3 üncü maddC'lerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar 
'Komisyona teslim etmiş bulunmaları. c2102> c4308> 

Tarihten 
Sayfalar 

(Bof tanı/t 9 ncu aaMfede) 
Eltrler o kadar çoktu ki her asker en 

az yüz elli tanesine sahipti Ordunun 
arkuma takıJmıı olan ve bir kısru sa -
tıcı o1aa bir çok yağmacılarm bile yir • 
mlşer otuzar esiri vardı. 

Timilr ordusunun Hindistandan dö -
nüşü bu yüzden garip bir man:ıara teş-
kil ediyordu. 

Fakat zaten insafsızlığın hikim ol • 
duğu bir devirde yetişen Timür bütün 
insafsızlığına rağmen bir san'at qkına 
da malikti. Bunun içindir ki Hindden al
dıit eşsiz eşya ile esir ve hayvan
ların hepsinden üstün tuttuğu bir kısım 
esirler vardı. Bunlar da taş yontucular, 
duvarcılar ve sair san'atkarlardan iba -
ret binlerce kişilik bir kafileydi. 

Timür bunlara Semerkanddaki (Ca -, 
mü Kebir) i yaptırttL Hatta bu camide 
ku11anmak üzere Hind mabetlerinden, 
oymalarla süslü bir çok taşları da kendi 
payitahtına gönderdi. 

Timürlenk bunlara belki bir elmas, bir 
yakut veya altın işlemeli kemerden da
ha çok kıymet veriyordu. Turan Can 

Bedava lngı1izce denleri 
Şehremini Halk.evinden: İkmale kalan 

gençlere parasız ingilizce dersleri. Salı, 
pel'Je!Jlbe, cumartesi günleri saat 20 den 
21 e kadar evimiz salonunda ingilizee 
dersleri verilecektir. Bir hafta içinde ya
zılmak istiyenlerin ev katipliğine müra
caat etmeleri. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarilıi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

TiiTltiyetleki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananiatandalti Şubeleri : 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muamelelerJ 
Kiralık kasalar servisi 

Devlet Oemiryollan ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 

Ankara istasyonundaki demir markiz, peron ve 
bagaj tüneli inşaatı eksiltmesi 

~a istasyonundaki demir markiz, peron ve bagaj tüneli inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 
1- Bu i§lerin muhammen keşif bedeli ceman 317740,73 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait fenni §artname, proje ve sair eksiltme evrakını devlet 

demiryollannın An.kara, Haydarpaşa, Sirkeci ve İzmir ifl.etme müdürlükleri vez • 
nelerinden 15,88 lira bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 15/9/1937 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de Ankarada devlet 
demiryolları işletme umum müdürlüğü binasında toplanacak olan merkez birinci 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayni gün' saat 14 de kadar komisyon reisli.ğine tevdi etmiş olmaları lhımdır. 

a) - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci mağdelerine uygun 16460 liralık muvak-
kat teminat; 

b) - Bu kanunun tayin ettiği ve prtnamede yazılı vesikalar, 
c) - Nafia Vekaletinden müsaddak ehliyet vesikası. 
5 - Teklif mektuplan ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde ko • 

misyon reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplannm 
iadeli taahhüUü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulun· 
ması lazımdır. 

6 - Bu işler hakkında fazla tafsilat almak istiyenlerin devlet demiryolları 
yol dairesine müracaatları. (2375) (4733) 

-
Müsabaka imtihanı : 

Türkiye Cumhuriyet Ziraat 
Bankasından: 

1 - Bankamın müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffaldyet dere
cesine göre mecmuu 12 den az olmamak üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve 
tef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek içinsiyasal bilgiler veya Yüksek Ticaret 
ve iktisat okulundan ve yahut hukuk fakültesinden veya bunların yabancı mem
leketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 ağustoa 937 de Ankara ve İstanbul Ziraat Banka· 
larında yazı ile yapılacak ve kazananlar , yol paraları verilecek, Ankaraya getir-
tilip, Eylftl zarfında sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 1 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak prtile 
müfetti§ namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 ar lira aylık verilecektir. 
Müfettiş namzetleri iki senelik bir staj dan sonra müfettişlik imtihanına gire • 

cekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkl:ı müfettişliğe terfi ettirileceklerdir. Anka
rada Umum Müdürlük servislerinde ç:ılışbnlacak olan şef namzetleri ise bir se
nelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa §efliğe ter 
fi ettirileceklerdir. 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, İstanbul ve 
İzmir Ziraat Bankalarından elde edile bilir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cümuriyeti 
Ziraat Bankası Teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek suretile müracaat 
etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat mektubunun en geç 10 ağustos 937 tarihinde 
ele değmiş olması şarttır. c2166> c4345> 

..-ıı---------------..... ~-------...,,,_ ... • 
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Kısa saç yeniden 
moda oluyor . 
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ispanyada hikômetçiler 
yeniden mağlôp oldular 

Bulgarlstanda tarihi ifşaat 
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ı2 Sayfa SON 

t\z para il~ iyi yaşamak ta 
zenginlik sayılır! 

Sultanahmette Mazlum Yılmaz imaasi

'?e soruluyor: 

- Zengin olacak mıyım1 
Çalışı,p kazana. 

cak kadar açık 

gözdür: Bu kaza
nışı mutlaka zen
gin olmağı davet 
etmez. Hem ona 
bir had tayin et
mek lnzundır. Az 
paralı ve fakat iyi 
yaşıyan veya ya
şamasını bilen in-
san da bir nevi zengindir. İhtirası terket-
meklc bugünkü ve daha sonraki vasat 
kazancından da lazım olduğu kadar isti

fade etmek mümkündür. 

* Memuriyet sahasında 
muvaffakiyet ümidi varı 

Bursa okuyuculanmızdan M. Azim 
'sOTgusu da şudur: 

- Muvaffak olacak mıyım? 

ni vermektedic. 

* 

Ağır başlılık, 

kendisine ait olmı 
yan işlere kanş -
mamak, kendini 
çabuk meydana 
vermemek gibi va 
sıfları, ciddi .işler

de ve daha ziyade 
memuriyet saha -
sında muvaffak o
labileceği ümidi -

Heyecanı. sevgiler tesadüfe 
baghmrl 

Tophb.nt!de Arif imzasım ~yan mek

tup sahibi okuyucumuzun da sıuıU ~

dur: 
- Sevilecek miyim? 
Bulunduğu mec 

!islerde neş'eli o-
lur. Şen tavır ve 
hareketlerile etra
fını alakadar e
der. Güzel f ıkr1ı1-
lar, gülünçlü hi
kayeler naklede
bilir. Bu halleri 
kadınlar tarafm -
dan sevilirse de, 

--------

bu sevgide şiir ve hayal yokntr. Heye-

canlı sevgi bahsine gelince bu zaman ve 
tesadüfle olabilir. Yoksa bu temayülü, 
kuvvetli değildir. 

Zengin oln1ak zengin 
doğmaya bağlıdır 

Uşaikta okuyuculanmızdan 1hsan şu-
1ıV sonıyor: 

- Büyik im- servete malik olacak mı
yım? 

üstüne başına 
farla dikkat eder. 
Eğlenceyi ve ha -
y a 1 e müteallik · 
mevzularla uğraş
mağı sever. Bu 
takdirde zengin 
olmak zengin doğ
mağa ba~lı olur. 
Pek para tutucu
ya benzemiyor. 

* 
Muvaffakiyet için yaratıcı 

hareket tazım 
Şchzadebaşında Reşat Güray sOTuyor: 
- Muvaffak olacak mıyım? 

etmesi lazımdır. 

* 

Orta zekalı ve az 
sokulgandır. Atak
hk, atılganlık yap
ma z. Başkalarının 

fşlerine karışmak

tan çekinir. Üstü
ne başına dikkat 
eder. Ağır tavırlı
dır. Muvnffakiyet
lerini yaratıcı ha
teketlerile takviye 

Daha ziyade kafamzıa çahşmızl 
Ankara okuyucularımızdan Sadettin 

sonıyOf': 

- J.fuvaff ak olacak mıyım? 

Zeki ve kibar ~--il!!'!<":~ 
tavırlıdır. Görgü
lü Vt! .münevver 
bir ailenin Ç?CU· 

ğu hissini ver- ~~NıiiS~•• 
mektedir. Daha •.. ,.,_, 

ziyade kafasile 
çal~p muvaffak 
olması temenni o
lunur. Ameli ve 
cesarete mütevakkıf i~re yanaşmama
sı 16zımdır. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kupon~ 

isim • • • • • • • • 
Adres • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmes1 şarttır. 

~~,R~~:~= ::st:~.~·12.•0: Ha••- Çorumda tesis edilecek bir deri 
dls, 13,05: Muhtelif pl!k neşriyatı. 

,.~t'iE'f~.~u:::~;:.··:.K::~~= fabrikası çok faydalı olacak 
nn Nusret Sefa, 20: Nuri Halllln iştıraklle 
Türk musiki heyeti, 20,30: Ömer Rıza tara - Çorum (Hususi) - Çorum halkı daha zi
fından arapça söylev, 20,45: Vedia Rıza ve yade zlraatıe uğraşmaktadır. Buna rajpnen 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve sanayide geri kalmış değildir. Vilayet arazl
halk şarkıları <Saat ayanı, 21,15: Radyo fo- sinin üçte ikisinde ziraat yapılmaktadır. 
nlk dram CTais), 22,15: Ajans ve borsa ha - Hayvancılığa da ehemmiyet Terllmiş bulun
berlerl, 22,30: Pl~kla. sololar, opera ve ope - maktadır. 
ret parçaları. 

1 
Meyvn, sebze, kereste, kendir istihsalAtı 

Y A R 1 N K P a O G R A M müstahsllln yüzünü güldürecek kadar bere-
4 Ai'ustos 1937 Çarşamba ketlidir. Yılda vasati olarak 30-40 milyon 

t B T A N B U L kilo buğday ve 15-20 mllyon kilo arpa ihraç 
Ötl• De4ri:ratı: edilmektedir. Senelik rekolte 150 milyon kilo 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50~ Hava- buğday, 75-125 milyon kilo nrpadır. 

dis, ı3.05: Muhtellt p1Ak neşriyatı. Vllayette bir milyona yakın muhtelif clns 
Ak.fam neşriyatı: 
18,30: Plakla dans musikisi, 19,30 : Konfe. hnyvan mevcuttur. Yılda 30 bin baş hayvan 

rans: Beyoğlu Halkevt namına Feridun Q.g- dlşarıya satılmaktadır. 
man ( Türk bayrağına saygı vazifesini yap- Gene her yıl harice yarım milyona yakın 
makl, 20: Nezihe ve arkadaşları tarafından sebze ve meyvn gönderllmektedir. Yüz bin 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer kilo kadar da leblebi satılmaktadır. Burada 
Rıza tarafından arapça söylev, 20,45: Blmen bir kaç sene evvel, senede 20-25 bin kilo ka
Şen ve arkadaşları tarafından Türk musikisi dar afyon istihsal edilmekte idl. Bugün bu 
v~ halk şarkıları, <Saat ayan), 21,15: Orkes- miktar üç bin kiloya düşmüştür. Çorumun 
tra, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 22,30: cevizleri de meşhurdur. Her yıl 150 bin kilo 
Plti.kla sololar.Opera ve operet parçaları. kadar ceviz içl vilayet haricine gönderilmek

tedir. 

mlştlr. Gönderilen ilaç makineleri vaktinde 
lşe başlamış ve türemek üzere olan kurtlan 
imha etmiştir. Fazla miktarda kurt olan köy· 
lerdeki tarlnlar 1kl defa 11{).çlanmışt.ır. Şim
diye kadar 44J,335 dönüm pamuk tarlası iliiç· 
lanmış ve bu işe kırk bin kilo zehir aarfolun· 
muştur. 

Pamuk fidanları üzerine serpllen zehirlerin 
on günden fazla kaldığı ve bu müddet zar
fında fo.allyete geçen kurtların derhal öldü
ğü tesblt edilmiştir. İlfı.çlo.ma ~ rüzgılrsıs 
gecelerde yapılmaktadır. 

Bu yıl Bigada karpuz pahah 
Biga (Hususi) - Biga havalislndekl hay

vanatta bu aralık şap hastalığı ziıhur et•iği 
için manda ve öküz arabalarlle nakllynt ya
sak edilmiştir. Bu yüzden köylüler kendi a -
rabalarlle şehre karpuz getirememekte, mas
rafını korumadığı için beygir arnbaslle de 
nakliyat yapamamaktadır. 

RAD YOLiN 

Her sene karpuzdan binlerce llrn knzannn 
Biga köylilsü bu yıl bundan mahrum olmuş
tur. Bu sebeple yazdan bir çok emekler ı>ar

fedilerek ekilen binlerce dönüm kavun ve 
karpuz bu sene tarlalanndtı çürümeğe mnh-

Yün, yapağı, tiftik ve keçi kılı da vilayet.e kum kalmıştır. 

OiŞLERIN ABIHAYATIOIR 
ANCAK 

HeT •abah ve akıam, her ye
mekten •onra mutlaka lırçala-
mak tarttır. Bu usulü Ja§ma
dan, muntazam bir metodla ta-
kip edenlerin diıleri mikrop
lardan, ha.talıklardan muhcJa
za edilmiı olur, paıfanmaktan 
ve çürümekten kurtulur. Her za
man temiz, parlak ve güzel ola
Tak kalır. 

iyl irat getirmektedir. Villiyetın mnmul ve Şehre ara sıra. talika ve tatar arab:ıl p le 
gayri mamul ihracat ve ithalatı senevl 4-5 karpuz geliyorsa da nakliyat ücretleri yuk
bin vagon arasındadır. sek olduğundan bostancılar masrafa bo~ul-

Son zamanlarda Çorumda bakırcılık hayli makta ve bu güzel yaz meyvası çok pahalı 
inkişaf etmtııtlr. Bakırcılar çok güzel tabak, satılmaktadır. 
sofra takımları ve mutfak ll.letlerl vücuda lligada yağ satışı yasak 
getirmektedirler. Manda ve kara sığır hayvanatııe koyun 

Evvelce bütün civar vilAyeUerln derlclllği- ve keçilerde şap hastalığı mevcut olduğu!1-
nl idare eden Çorum debağhaneleri de şimdi dan ve bunlardan istihsal edllen tere yağ -
senede ancak on beş bln kilo meşin ihraç lı:mnın yenmesi de mahzurdan salim trorül
edebllınektedir. Hayvancılığın kuvvetli bu- memiş, köylfüerin pazar yerine getlrd klcrl 
lunduğu bu mıntakada her çeşit ham deri yağlar geri gönderilmiş ve bunlann s:ıtıl -
mebzul ise de bunlar bugün daha ziyade gay- ması belediyece muvakkaten yasak cdilmlş
rl mamul olarak ihraç edilmektedir. Senede tlr. 
thraç edııen ham deri 300 bin kiloya yatın- Ticaret odasmın haritaları 
dır. Bu vaziyete göre Çorumda tesis edilecek 
bir deri fabrikasının muhite büyük faydalar 
temin edeceği şüphesizdir. 

Muşta kudret helvası ve sakız 
ihracatı 

Muş (Hususi> - Bu sene barice küillyetll 
mlkdarda ihracat yapılacak derecede kudret 
helvası düşmüştür. İster yaprakların ifra
zatı olsun ister bulutlardan yatış köylünün 
tatlı ihtlyaoını temin eden bu kudret helva
sının pekmezi çarşıya piyasaya gelmiştir, 

Erimiş bal kadar koyu ve lezzelli bal ve li
züm pekmezinden çok tatlı ve hoş olan bu 
kudret helvasının mebzullyetJ köylüleri _sok 
sevindirmiştir. 

Memleketin kendine mahsus thracaUarm
dan birisi de snkızdır Bu sakız yüksek dağ
larda bulunan bir nevi otun sütlerinden çı
karılıyor. O kadar mebzul çıkıyor ki 1b.racat 
yapılıyor. Kllosu iki liraya kadar satılan bu 
sakız bölgemizde çok meşhurdur ve müte
hassısların ifadesine göre çiğnemesi mide 
için çok faydalıdır. Bu sene bu sakız da h':?r 
senekinden çok fazla piyasaya gelmektedir 

Adanada pamuk tarlaları iliçlarıdı 
Adanadan yazılıyor: Çukurova pamukları

nın kurtlardan korunması için hükftmet ta
rafından alınan tedbirler iyl neticeler ver -

İzmir beynelmilel sergisi ticaret odaları 
paviyonuna iştirak edecek olan İstanbul ti
caret ve sanayi odası, ihracat mallarımızı 

ve istihsal merkezlerini gösteren elektrik 
tertibatlı 8 harita yaptırmıştır. 

Bu haritalarda, istihsal merkeztertnden 
bütün dünya istihlak merkezlerine yapılan 
ihracat tevziatı gösterllmcktedir. Barltalar
da hububat, tütün, afyon, fındık, yumurta 
vesaire lstıhsal merkezleri tesbit edilmiştir. 

lnegölde koza satışı 
İnegöl (Hususi) - Bu yıl kazamızda 65375 

kilo koza mahsulü satılmış ve müstahsilln e
line 52 bin lira geçmiştir. 

Türk - Alman ticaret müzakere~ 
devam ediyor 

BerllnQe ceN7&t\ et.it~ ...... ~ • Al
•a• m~zakereleri devam etmektedir. Hey'
etlmlz, icap ettikçe, merkezden talimat 1s -
temekte ve bu talimat gönderilmektedir. 

latanbul Borsası kapanış 
fiatları 2 -8 • 1937 

ÇEKLER 

Açılış Kapanı~ 
Londra 630.0J ~29.75 

Ne-r-Yor& 0,7901 0,7893 

" Son Posta ,, nın tefrikası : 66 kalktı, giyinmcğe başladı, Piajın so - ha, karşıki kaldırımın kenarında dur -
yunulacak yerlerinde iş gören adama muş; tramvayın, otomobillerin geçme. 
dedi ki: sini bekliygrdu. Fehameti görünce çır-

Parla 
Mlllno 

21.0775 21.085 
ıs,0111 15,0170 

- Kimse geliJ,? yemek istemedi. Ben 
de bakındım, göremedim. , 
Anlaşılan İmad, karnını doyurmak 

için başka bir yere gitmiş olacaktL 
Fehamet, kendi kendine: 
- Böyle olduğu daha iyi! .. Artik ba

şıma da çıkaracak değilim ya! .. 
Diye söylendi. Yemeğini yedi, bitirdL 

Tekrar plaja indi. Bir salıncaklı iskem
le getirttL Gölge bir yere koydurdu; o
raya uzandı. 

Plajın bir köşesinde, herkesin oturup 
kahve içtiği, yemek yediği bir salaş var
dı. ~ir aralık gözü oraya doğru çevril· 
di. Imad, bir masaya oturmuş, yemek 
yiyordu. Karşısında da çıplak iki kadın 
vardı. Fehamet, şöyle biraz doğruldu, 
daha iyi baktı: Kadınların birisi Şem -
sünnlsa, öteki de Mihrinurdu. Yiyecek, 
içecek getirtmişler, hepsi bir masada 
yiyorlardı. 
Şemsünnisa, buraya nereden gelmiş. 

ti?. İmadı nereden bulmuş, sonra bir şo
förü nasıl olup ta kendi masasına al -
mış, karşılıklı yeyip içiyo du) .. 

- Bunlann üçü de bir irinden say. 
gısız! .. Üçünde de utanma ok!. Ne öte-

- Ben gidiyorum; bizim şoför karşı- pındı. O da otomobilini durdurdu: 
da oturuyor. Git haber ver, otomobili - Eve gidiyorsan, haydi seni oraya 
hazırlasın!. kadar götürüp bırakayım. 

Giyinmesi bitince dışarıya çiktı. Şem. Dedi. Feriha otomobile girerken: 
sünnisa ile Mihrinur da çıkıp gitmiş- - Benim de zaten sana söyliyecek 
lerdi; onlar da görünürde yoktu. Oto - nelerim var?. 
mobilin olduğu yere doğru yürüdü. 1- Diyordl}. 
mad, arabanın kapısını aç.mı.ş, bekliyor- - Anlat bakalım, ne imiş). 
du. - Burada olmaz. Bize gel, hem birer 

Yazan : K. R. !:neon 

kiler kadınlığını biliyor, ne de bu şo - Yola çıktıktan sonra kendini tuta • kahve içeriz, hem de konuşuruz. 
förlüğünü!. madı: - A ... Merak ettim, doğrusu .. benim 

Bir aralık kadınlar Fehameti gördü. - Doğrusu çok iyi! .. Şemsünnisa ile de sana söyliyeceklerim var. Benimki-
ler. Zaten ikide birde onu arıyormuş burada buluşmak için mi sözleştiniz? .. pi de birada söylemek olmazama 
gibi, sağa sola bakmıyorlardı. Araların- Başka yer bulamadınız mı?.. biraz çıUaınasam, çatlıyacağım!. 
da gülüştüler, fısıldaştıJar. İmada da Gen~ şoför, çok durgun bir sesle: Sonra Fcrihanın kulağına eğildi. 
eir şey söylediler; hep beraber gülüş - - Sizin buraya geleceğinizi bilmi • Floryada olup bitenleri fısıldadı. Şem-
tüler. Genç şoförün yüzündeki çatıklık yordum ki onlara haber vereyim, dedi. sünnisanın İmadla bir masada yemek 
geçmiş, dudaklarında tatlı bir gülüş, Biraz yemek yemek için oturuyordum; yediklerini, içki içtiklerini anlattı. 
onlara kim bilir neler anlatıyordu. geldiler. Boş masa yoktu. Ben, oturdu- Feriha: 

Fehamet, büsbütün sinirlendi. Yerin- ğum masayı onlara bıralanak istedim. - Benim söyliyeceklerim de bunun 
den fırladı. Onların göremiyeceği. bir Bana, sen de otur, dediler. Doğrusu, içindi, işte!. 
yere doğru yürüdü. Sonra gene içi ra- çok gönülsüz insanlar! .. Herkes bir şo- Deyince Fehametin merakı büsbü -
hat etmedi; eski yerine döndü. Şem • för parçasına tenezzül etmez amma, tün arttı. 

Brllksel 4.6956 4.6975 

At1na 86.7460 116.78 

Cene-rrı 3,4416 S,4430 
aotya 63.4920 63.5175 

Amsterdaa 1.4322 1.4S25 
Prağ 22.6380 22,6470 
Vtynna 4.1857 4.1875 
Madrld 13.73 13.6358 
Ber11n 1.9636 1.9644 
varşo-ra 4.ı8t0 4.1825 
Budapeıte 3.9921) S.9936 
Bükreş 106. 6666 106.709.) 
Belırad 34.2857 14.2993 
Yokohama 2.7268 :t.7280 
Mosko-ra 20.40 2t.095 
Stokholııı 3.0787 5.08J;J 

ESHAM 
AçJıt Kapcı.m, 

Anadolu fill. 
" 60 

peıin 00,0') 00.00 

A. fm. " 60 vadell 00.00 00.0J 
BomonU • Nektar 0,00 lt.00 

Aslan çimento 15. 13. 
Merkez banka:sı 

iş Bankası 00,0 0,00 

Telefon .o -
İttihat Te Değir. 00.00 -
Şark Değirmeni ,()\)() -
Tetkoa oo.oa -

sünnisa, elbet kendisini İmada sormuş, bunlar nedense beni de adam yerine Feriha, Cihangirde oturuyordu. Tak-
K d · · iSTiKRAZLAR 

onun da orada olduğunu öğrenmişti. koydular!.. simden oraya gittiler. apı an ıçenye •---------.~------• 
Sormasa bile şimdi işte uzaktan görü. - Neden olduğunu anlamıyacak ne girer girmez anlatmıya başladı: 
yordu. Hala, onun yanına gelmeyip te var?. Bunu sen de bilirsin. - Geçen gün, Şeınsünnisa açıktan a· 
şoförile başbaşa oturması ne demekti? İmad, sesini çıkarmadı. Karşısında a- çığa sizin şoföre söylemiş, seni Şama 
Şimdi artık, Fehametin olduğu yere sılı küçük aynaya arada bir göz attık- götüreyim, demiş! 
doğru bakmaktan da vaz geçmişler, ça genç kadının bir köşede somurtmuş, - İmad, ne demiş? 
kendi aralarında konuşuyorlardı. gözleri uzaklara dalmış, oturduğunu - Onu bilmiyorum ama, senin şimdi 

Genç kadın gözlerini kapadı, uyu - görüyordu. anlattıklarına bakılırsa, böyle Florya-
yonnuş gibi yaptı. Gene arada bir kir- Topkapı yolundan İstanbula döndü - da herkese karşı oturup yemek yiyen
pikleri gevşiyor, arasından onlara ba. ler. Beyoğlundan geçiyorlardı. Galata. ler, kendi aralarında da uyuşmuşlar, 
kıyordu. sarayın· köşesini dönerken, Fehametin demektir!. 

En sonunda d~anamadı; 1erinden yeni talll§tığı kadınlardan birisi, Feri - (Arkası var) 

Açılıı Kapa.mı 

Ttirk borcu I pe~ın 
• • ı -radell ıs. 20 ıs. ıs ' 

• • n -radell oo.oo oo,oo 

TAHViLAT 
Açıllf K.apaıııı 

Anadolu I pe. oo.oo oo.oo 
• I vadell oo.oo oo.oo 
• n pe. ııo.oo 00.00 

• n va. 00.1)() oo.oo 
AnıLdolu mü. peşin OD.00 00.00 -
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Framızcadan tercüme edebi roman 
- Bugün tesadüf etn;;faiz bizlerin, ı 

•"'6 r. r 
~aYri insani hislerle mütehassis kimse-

r olduğumuza dair bir fikir edinme • 
lıiZi. kat'iyyen istemem. Bugün, ilk de. 
fa olarak sizin üzerinizde tecrübesini 
tPacağım ameliye - size kemali hulfıs-

söy lüyorum - tehlikeden tamamen 
iıade değildir. Bu tehlikeye mani ol -
tlıak benim kudretimin haricindedir. 
l.taanıafih, en ufak bir ıztırap çekecek 
QeğUsiniz. Muvaffakiyet ihtimallerini 
arttırmak için de sizi evvelce uyutma
~ağa karar verdim. Gerçi bu benim 
lçin fevkalade fazla yorgunluğu ve 
~atta maddi ıztırabı mucip olacaktır. 
akat adali kuvvetiniz, uyanıklık ha -

linde iken, daha fazla olacağı için ma
l'\ız kalacağınız cevher ziyaına daha iyi 
llluka vemet e~ebilirsiniz. 
~aşını yana eğdi ve parmaklarını ya

llagına değdirerek: 

• 

S ON POSTA 

·r erctıme ed.cıı: il. v. 

Sayfa 13 

AYŞE GÜL 
Yazan: Melahat Sezener 

.. 

' l Resim bitmeğe )'dldaştıkça ba p zel beraberliğin yakında sona ereceğini 
düşünerek üzülüyordum. 

~ - DU§ünüy.orum ki... diye başladı. 
di endi kendine bir hesap yapıyor gibiy-

- Seni seviyorum, dedim. O sustu. Ağzuu hayretle açarak yüzüme bakh. Onu karpki bahçede her akşam görü- bedecek, belki bir daha yüzünü görmek-• 
azaldı ve ?üsb~tün .ke~~~i. Şimdi, ha-ı Ma?eleinei hatırlayordum, birlikte yordum. Yaşlıca bir erkekle beıaber ge- ten bile mahrum kalacaktım. Genç kmn 

_ D.. .. .. ki - . . d k yatımda hıç hıssetmedıgım muazzam yaptıgımız sabah gezintilerini hatırla- lirler, sular kararıncaya kadar bavuZltn duruc:unu tesbit ettim. Bugu·· n o.oaa da 
(j· uşunuyorum , uzerınız e, en- b' 1 k .. d . · v 
• 1 isminiz yazılı bazı evrak bulunması ır yorgun u ~çın e ıdım.. . .yordum ... Ormanda dinlendiğimizi, o- başında otururlardı. garip bir sabırsızlık vardı: Ben boynla. 
ilıtiınali vardır. Yani eski isminiz de- ~'f~ruz .. k~ldıgım de?şetlı sademen1? .nun, çıplak kolunu kumlara sokarak Baba kız olacaklardı. Erkeğin çökük rımı hazırlarken: 
lı'ıek isterim. Belki cüzdan filan gibi bir ,tesırıle butun muht_evıyatı bo~almış hır ince kumla ince cildin ılık ve yumuşak yanaklı solgun yüzü, genç kızın körpe - Biliyor musunuz, dedi, bu resim çok 
Şeyıer bulunur. İşimize engel olması h~le gelen başım, bıtap,. koltugun ~rka- temaslarını mukayese etrneği ne kadar çehresine pek benziyordu. Hele gözleri... uzun sürdü. Artık bitirmiy~ek misiniz? 
~Uhtemel bulunan bu eşyanın cümle- lıgına yas~a~mıştı. Saatın kaç oldugunu sevdiğini hatı~lıyoreur.1 ... Aralık par- 1 Her ikisinde de ayni büyük yeşil gözler.. - Canın mı sıkıldı Ayşe Gül? 
~tıi bana vermek lütfünde bulunuyor ~~almak ıçın .. 0 t~a~a bakmak iste~~ - maklanndan,_ ınce wm:ı. taneleri hafif' ayni muztarip, eşyayı delip geçen küs- - Hayır .. ama, siz de fazla meşgul oi~ 

Usunuz? g.~m zaman go~le~·ımı ~~valarınd~, gu~- ve devamlı hır hışırtı ile kayıp dökülü- kün ve dalgın bakış.. dunuz.. bu kadar yorulacağınızı bilsey-
b Ceketimin düğmelerini çözerek iç ce- lukle oynatabildım. Gozbebeklerırn bı- yo:du... Yeni bir felaket geçirmişe benzeyen bu dim .. 
lı <nıe elimi soktum. Kartvizit cüzda • le 0 . kada~ ~yuşm~ş ve bulanıklaşmış- Işte şimdi işittiğim tıpkı öyle bir hı- baba kızla alakadar olmağa başlamış - - Ben yorulmuyorum küçük, bılfıkis 
eeln~, bir kaç mektup zarfını ve sonra, tı kı saatıgoremedım. şırtıydı; fakat parmaklarımın arasında tım. Bizim evin bahçesi onlannkine biti- zevk duyuyorum. Ama sen usandm ga-
lt bırncte buruşmuş kalmış olan topçu O sırada parmaklarım kanncalanmı- değil, cildimin altında, ellerimin için- şikti. Bir çok akşamlar çalışırken yaşlı liba? .. 

1~tnandanının mektubunu çıkarıp tes- ya başladı ve bu karıncalanma, elleri- de.·· Kalbimden ve vücudümün en de- ndam çitin kenarına geliyor; yaptığım Sevimli bir dargınlıkla yüzüme baktı: 
~ ettim. me, sonra ayaklarım daha sonra kolla- rin noktalarından ellerime ve ayakları- resme bakıyordu. Bu fırsattan istifade - Hiç öyle şey olur mu efcnd~, ni-
;: Teşekkür ederim efendim, dedi. rıma ve bacaklarıma sirayet etti. Bu ma doğru hücum eden, inkıtasız bir sel ederek bir defasında komşumu bize ça- çin usanayım? 
"Unra eski amirane sesile: hal bir kramp başlangıcına benziyordu. .halinde dronarlanrnın ve sin'irlerimin ğırdım. Mahcup ve çekinğen blr halı var- Konuşmayı kesmek, duyduğum heye-

ea lier şey tamam. Şimdi sizden bir ri- Fevkalade üşüıncğe başladım. Ve anbe- içinde koşan, gözle görünmez bir kum .. . dı. Gelmek istemiyor.: canı belli etmemek için: 
Öl~ var. Sizi uyutmadığım için lütfen an daha ziyade karışmağa başlıyan his- (Arkası var) - Sizi çalışırken rahatsız etmiyeyjm. - İşe başlıyoruz Ayşe Gül, dedim, 
Za U gibi hareketsiz kalmanızı ve ayni lerimi artık ayırt edemiyecek bir hale diyordu. İsrar ettim, buranın yabancısı sabit bir noktaya bakacaksın .. gözle,rini 
q ltıandn büt~n vücudunuzun, bütün a- geldim. olduğum için yalnızlıktan pek sık\ldığı- de sana benzetebilirsem portre bitecek .. 
nızın adalatını gevseterek tam bir Yalnız, vücudümün azar azar gevşe- mı söyledim. Razi oldu. Çenesini hafifçe tutarak yüzünü ışığa 

~;bes~i. içind? bulurı:nanızı ve hatta diği, içime, kandan daha hafif, meçhul D E R M ı• N - Ayşe Gül yalnız kalacak.. müsaade çevirdim. Nasıl oldu bilmem, fark1rda 
d denızı, zekanızı boşaltmanızı rica e. bir mayiin dolduğu ve adali rabıtaları ederseniz onu da çağırayım .. dedi. Bizim olmadan şu sözler dudaklarımdan do • 
n~eğim. Kendinizi uykuda farzedi • çözülen azamın, bu mayiin içinde yüz- evin aşçı kadınile haber yolladı'k. Biraz küldü: · 
iclzb. Ricrun her ikimizin de menfaatimiz düğü galet hissine düştüm. Nasır ilacını kullandık- sonra o da geldi. - Evet, gözlerini de sana benzetsem 

a ındandır. Ve ölüyorum zannettim. tan sonra O kadar Ayşe Gül, diğer y~rli kızlanna hiç resmin bitecek yavrum .. fakat bu kirli, 
le;Özlerimi kırparak anla~ığnnı söy - Bundan ötesini yazmasam daha iyi rahatım k.f benzemiyordu. Munis ve sokulgandı. Gü- adi renklerden hiç öyle canlı bir harıka 

un. . olacak... neşten yanmış yanaklarını gölgeleyen yaratmak mümkün mü Ayşe? 
~eni ciddi bir tavırla selamladı, Çoktan beri kurşun kalemini elim- uzun kirpikli yeşil gözlerinde masum, Uzun, siyah kirpikleri titreyerek ha. 

!ah- O halde her şey yolunda, dedi, Al. den bıraktım. Kenarı siyah çizgili def- fakat çile çekmiş, hayatı anlamış bir ifa- na bakıyordu. Ayşe Gül, gözlerimdeki 
a ısmarladık efendim. ter, mermer taşın üstüne atılmış duru- de vardı. manayı, içimdeki büyük sarsıntıyı sez • 

XXX yor. Hala tereddüt ediyor ve etrafıma O akşam çok güzel vakit geçirdik. Ay- miş gibi rikkatla gülümsedi. Bu tebC!ssüm 
ti bakıyorum. şe Gülün babası kibar bir ad3mdı. m.. bana hayalinin lezzetli sarhoşluğu ıçlnöe 

tu. arki (Gaspar) ortadan kaybolmuş- Öğle güneşi, siyah servilerin tepesi- zin sergüzeştini bana anlattı: Altı ay ev- bulunduğum bir saadeti müjde!eyordu. 
ni yaldızlayor. Kış rüzgarı, servilerin vel zevcesini kaybetmişti. Orıu iyi et - Bu kız, beni sevebilirdi. İstesem ona 

tı!ak~t bir lfıhze sonra, onun, arkamda 
ta dugunu hissettim. Arkamda, ayak
bit durduğunu ve bana baktığını kat'i 
do· surette anladım. Nazarları doğrudan 
v;r~ya enseme ve omuzlarıma müte
da Cıhti. Vikont (Antuvan) bana dağ
tı.ı tesadüf ettiği vakit ve kont (Fran
ltı~a) beni (ölmez adamlar)ın eviııjı:ı 
tı.n halinde karşıladığı zaman nazarla -
Q, ~n tesiri altında nasıl kaldımsa, şim
(Q e omuzlarımda ve ensemde, Marki 
~~ar)ın nazarlannın ağırlığını ve 

sert dallarını güçlükle sarsıyor; çok mek için uzun müddet İstanbulda bu- pekalfı hulul eder, gözünü ve gönlünü 
mavi semada, tek bulut yok. İhtiyar lunmuşlar, karısının ölümünden sonra büyüleyebilirdim.. fakat hemen hemen 
kemiklerimin, kurumuş iliklerini don- tekrar memleketlerine dönmüşlerdi. A- babası yerinde idim. Bu tahayyül ettiğim 
duran zalim soğuğa rağmen, bugünün dam kızına çok düşkün görünüyordu. saadete erişsem bile Ayşe Gül bır gün 
ihtişamını seyretmekte adeta son bir Ayşe Gülün yüreğinde öksüzlük yarası- hayatını bu ak saçlı adama bağladığına 
zevk duyuyorum. nın kapanması için hiç bir fedakarlık _ pişman olmıyacak mı idi? Kendisi kadar 

Bundan ötesini yazmasam daha iyi tan kaçınmadığı belli idi. genç, kendisi gibi güzel ve yakışıklı biı 
olacak... Gün geçtikçe Ayşe Gül ve babasilc sevgilisi olmadığına için için yamruya • 

l<.: lerini aynen hissediyordum. 
r~, · Vet, ayni ağırlık ve ayni darbeler· 
~at.. ' 
der otekilerle kabili kıyas olmıyacak 
Vu:~e~e .?aha kuvvetli ve daha ağır! 
~lill dunıu hırpalayan ve beynimi ser
l'atı ~ten bir şiddetle mütemadiyen vu-

S akiki darbeler! 
l\ıtatsılan başım birdenbire döndü. 
t ın h·· 
ıı~. b" ~.zmeli adese, karşımdaki kol. 

Yazmak neye yarar? Biliyorum ki 
kimse sözlerime inarunıyacak! ben bile 
bu efsanevi, imkansız hatıranın karşı
sında tereddüde düşüyorum... Şayet 

şimdi burada bulunmasaydım, şu yas
landığım mermer kapağın üzerinde 
mahkuk kat'i manalı kelimeleri okuma
saydım ve katılan parmaklarımla şu 

bembeyaz sakalımı tutmasaydım, ben 
de inanmıyacaktım. Rüya gördüğüme, 
yahut deli olduğuma zahip olacaktım. 
Fakat hakikat meydanda! 

Hakikat meydanda. Şu halde susma
ğa hakkım yok! Ötesini de yazmalıyım. 
Bir zamanlar biraderlerim ve hemşire

lerim mesabesinde bulunmuş olan bü
tün erkeklerin ve bütün kadınların is
tirahati, seJameti ve emniyeti namına 
her şeyi yazmalıyım ... 

lata uyuk dolap, duvar saati ve duvar
bıt- a~i resimler karma karışık, delice 
~~tı s~r'atıe dönmeğe başladı . Ben bu 
~ygatnenin merkezi sikletini teşkil 
~lıy or, sallanıyor, düşmek üzere bulu
)~ı:rduın. Koltuğun arkalığına iyice 
t~te ntnış olduğum halde müthiş su-
~1 ... b~ım dönüyordu. Zemin, ayakla- Ey bu vasiyetnameyi... Benim vasi-

•ı alt d yetnamemi okuyacak olan sizler .. . • k ın an kaydı. Ellerimle koltu-
~ l.l eııarına yapıştım. Koltuk, hazan A~la·h~nızın aşkına ols~n şüphe et • 

) ~ ."'· uçurumlara yuvarlanır gibi ini- meyınız ... Anlayınız .. ve manınız 
' 1lli b E t ··ı·· tt· ıf Yor, azan balon gibi irişilmez . . . ve , o uyorum zanne ım. • 
~~ara .kadar .. ~kseliyor ve bazan . Yarım yamalak duyd~ğum . yegane 
lıı-ecek, tepeustu kapanacak gibi hıs o karıncalanmadan ıbarettı. Ve bu 

'- '1 e kadar eğiliyordu. Altımda, uç. karıncalanma, şimdi saçlarımın di-
llq ıı u~aksız bir çukur açılıyordu, içine I binden topuklarıma kadar bütün vü. 

~l.l () Up ta düşmediğill)e şaşıyordum. cudumde dolaşıyordu. Fakat biraz cv
~dÜ. Çok ~üthiş bir şeydi, fakat kısa J velki gibi kramp başlangıcını andıran 

t)ıq lttı Tedrıci bir uyuşukluk vücudü- ı bir şey değildi. Hayır, şimdi daha mun-
.Plndı, başmım dönmesi azaldı, l tazam, ve daha zalimane idi. . 

ve t ifa 1 

Ayaldnrınızı sıcak suda banyo 
ettikten sonra nasırlara "Dermin,, 
sürünüz. kısa zamanda bu ıstırab 
membalarından kurrulursunuz! 

dostluğumuz ilerleyordu. Bu kız benim c~k mıydı? 
için yepyeni bir tipti. Kalabalık şehir - Ayşe Gül, ne düşündüğümü anlamak 
!erin boyalı, sun'i tavırlı, fettan güzelle- istiyormuş gibi yanıma geldi: 
rinden kanıksayan gönlüme bu şark A- - Resim yapmaktan vaz geçtinız ga
nadolusunun yeşil gözlü, sümbül per • liba, diyordu, isterseniz biraz konuşalım. 
çimli, durgun kız · çocuğu büsbütün baş- Akşam üstü de babamla gittiğimız pınar 
ka tahassüsler, isim veremediğim heye- başına kadar yürüyelim. 
canlar, ürperişler sunuyordu. Genç kızın arzusuna mukavemer. ede-

Babasile olduğu kadar genç kızia da memek korkusile doğruldum:. 
dost olmuştuk. Hemen her gün buluşu- - Tahmin ettiğin gibi bugün ç3!1şnmı· . 
yor, su başlarında, kayısı bahçelerin<le yacağız yavrum, dedim, sinirlerim çok 
hep beraber eğleniyorduk. Kızın kederli, bozuk .. galiba hastalanacağım .. pınar ba. 
durgun hali gün geçtikçe azalıyor, neş'- şına da gelemiyeceğim Ayşe .. isttrahat9 
eye susayan kalbi yavaş yavaş derdini muhtacım .. sen bu akşam babanla gezer

unutarak hayatla barışıyordu. 
sin olmaz mı? 

Tatlı bir somurtkanlıkla kararan güzcl 
Babası Ayşe Güldeki bu tahavvülcien yüzü görmemek için önüme bakhm. Ona 

çok memnundu. Kızını bir parça da be- elimi uzattım. Ayşe, muğber bir tavırla 
nim iyi ettiğimi seziyor, daha çok sami- vedalaştı: · 
mi davranıyordu. Bir gün benden Ayş~- - Elleriniz titriyor .. sahiden hastası • 
nin portresini yapmamı rica etti. Sevine-
rek kabul ettim. Ayşe Gülle uzun müd
det beraber bulunmak fırsatı çıkmıştı. 

Bunu bir kaç defa teklif etmeyi ben de 
düşünmüş, sonra vazgeçmiştim. Artık 

muntazaman Ayşe Gül odama geJiyordu. 
Resim bitmeğe yaklaştıkça bu tiÜZC! be
raberliğin yakında sona ereceğim düşii
nerek üzülüyordum. Ayşe Güle hic bir 
itirafta bulunmamıştım. Sırrımı sÖyler 
söylemez yeşil gözlerinin hayretle büyü
yeceğini, ağarmış saçlarıma nefrctltı ba
karak dudak bükeceğini biliyordum. O 
zaman Ayşe Gülün dostluğunu da kay -

nız siz .. 
- Evet yavrum.. hastayım .. 

kadar belki geçer .. 

* 

yarınc. 

O gece sabaha kadar oldukça yükseli 
bir ateşle çalıştım. Tabloyu bitirdim. Sa
bahleyin erkenden Ayşe Gülün babasile 
görüştüm. Ona mühim bir scbebten do. 
layı hemen İstanbula döneceğimi söyle· 
dim: 

- Kızım gittiğini duyunca ne kadar ü- ' 
ziılceek, diyordu-; o da bu g<'ce gaHbo ra-

(Dcvamı 15 inci sayfada) 
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Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Memur elindeki kô.gıda bakarak! " - Sizin hakkınızda 
Çeka Riyaset Meclisi tarafından verilmiş bir kararı 

okuyacagım. Lut/ en dinleyiniz! ,, dedi Bir kaç saatlık yolculuktan sonra Hurap 
Bundan başka, ben hayatta siyasetle mübalaga yoktur. Eğer ben casus ol- h d d k b J b• • d 
meşgul olduğum zaman kadar i~le ve saydım, işi bu kadar fazla ricaya bırak- u u un as er u un mıyan ır yerın en 
muallimlikle de meşgııl oldum. Ilimle maz, hemen mektubu alır almaz yola - Vah vah Neyse .. kalanlara geçmiş 
uğraşan adam casusluktan zevk almaz. çıkardım. Şimdi de siz beni Azerbay - ?lsun! Bunların hepsi İranlı .. öyle mi? 
fSize benim hakkrmda bu sözü ancak, candan çıkmaya davet ediyorsunuz., Irana mı geçiyorsunuz? · 
bizzat casus olanlar söyliyebilirler ki, Zorla geldiğim bu yerde zorla oturmak - İrana .. hepsi de İranlı .. mabet bi. 
bu gibi adamlarda ahlak bulunmadığı .fikrinde oln\adığıın için çıkarım. Fakat nası ustasL İş aramıya çıkmışlardL Bu
için, onların her sözüne inanmak lazım işler~ o haldedir ki bir haftada çıka - larnamışlar. Bana, Ekbatanda rastladı-
gelmez! .marn. !sterseniz siz beni bir haftada çı-ı lar. Onları İrana götürüyorum. 
Söylediğim sözlerin manası bu idi; kartabilirsiniz, fakat, zorla ... Kendili- Zabit.. hudut muhafızlarından oldu. 

amma, ihtiva ettiği bir takım imalarla ğimden bu müddette çıkabilmeme im- ğu için, bir çok kafilelere rehberlik e
birlikte ton itibarile bundan daha dü • kim yoktur. ı den, sık sık huduttan girip çıkan Hu • 
rüşt ve söz itibarile de biraz daha u - Bu sözlerde hakikaten samimi idim. rapı tanıyordu. Onun sergüzeştçi oldu· 
zundu. Bu sözleri dinledikten sonra, Son günlerde bir sene daha kalmıya ğunu bilmekle beraber mertliğinden, 
hemen bir zile bastı; birdenbire artık karar vermiş olduğum halde, Çekamn cür'etkarlığmdan ve namusluluğun -
işi kısa kesmek istiyen bir adam tav • bu hücumundan sonra artık kalmanın dan başka bir şeyini işitmediği için, ona 
rını alınıştı. Bu esnada içeriye bir oda. manası yoktu. Yalnız, elimde henüz karşı emniyeti vardı. Köylülere döne
cı girdi; ona ermenice bir şey ve arada bitmemiş olan işler vardı. Bu arada baş- rek: .. 

arkadaşlarını 
İrana geçirdi 

bir Ermeni ismi söyledi. O da çıkıp git- lıca Azeri lehçesinin grameri vardı.1 - Otekilerini bilmiyorum amma .. 
ti. Biraz sonda, içeriye, onun çağırttığı Dördüncü kitabı bitirmekle meşgul- Hurapı tanıyorum. Onun, haydutlarla .. 
adam olınası lazım ~elen .biri girdi ve I düm. Bunu bitirmezsem bütün emekler ça~ulcular!a ala~ası J.:oktur. Söyledik • 
bununla gene erınenıce bır takım şey- eksik kalacaktı. Bana hiç olmazsa bir lerı şeylerın dogrulugu hallerinden de 
ler konuştular. O da bunun üzerine çık- ay zaman ıazımdı. Bunun için, en sona belli .. bunlar .. her halde, dün dağlar -
tı ve biraz sonra elinde bir kağıtla dö- sakladığım mukabil hücum kuvvetime dan inmişlerdir. I ihtiyar yalmdi lhnMm P.,....Ueria haptmı • hrmııfan ..,,_ 
nüp onu bizimkine verdi. cie müracaat ederek bu zamanı kazan-' Dedi ve köylülere, bunların komşu halleri anlatmağa IJat'adı 

Kağıdı eline alan benim istintakçı, marn icap ediyordu. köyü basan eşkiya ile münasebetleri o- diği torununu, kendisi de sevgili yeğe- hakkmdaki sözlerini pek biQ:i1k ı' 
evvela kendisi yukarıdan aşağıya bir Bu hücuma da şu suretle geçtim: lamıyacağını anlattı. nini merak ederek yola düşmüşlerdi. merak ve iDcizapla dinlemi§ti. 
süzdü; ondan sonra, bana dedi ki: _ Bana okuduğunuz karara gelince Rüstem .. güler yüzle zabiti selamlar. Giv .. kurtulmuş .. şimdi yanında bulu· Giv.. arka~ını dinleye diJl} 
. -:-- Sizin hakkınız~a ~eka. riyaset mec bunun hakkındaki fikrim de şudur: B~ ken, y~ni bir ~e!ayi, bö~le kolay kolay nuyordu; fakat onun başından neler Çermis derebeyinin km Tomrisi ha~, 

lisı tar~fınd~. ven~ış ~ır. karan o- karar bir taraftan benim casusluk yap- 1 atla.ttıg~a sevı.nıyordu. Oy le ya .. bu sü- geçtiğini öğrenmek istiyordu. bir sevgili edinecek hale gelmişti. "" 
kuyacagım. Lutfen dınleyınız. tığım hakkındaki şüpheler üzerine ve- 1 varı mufrezesı, kendileri gibi zırhsız, Rüstem .. bir gece, yatağına uzandığı kadaşı, memleketine döndüğü za~ 

Ben de dinledim. Karar rusça yazıl- rilmiştir. Bu beni fevkalade müteessir 1 kal~ansız adamların pek güç başa çı - zaman, hele hududu geçtikten sonra kendisi de bir ester satın aldL Ken'W 
mıştı. Manası, Çeka riyaset divanınca eder· çünkü haysiyetini bilen bir insan kabıle~ekleri kadar mükemmel techi • büsbütün düşünceli ve mahzun duran katılarak hududu geçti. Çermis yol~ 
benim Azerbaycanı terke davet edilme- için 'bundan daha ağır bir ahlaksızlık zatlı bır kuvvetti. Hepsinin, yayların - Give .. şu felaketli aşk macerasını an • tuttu. O, çıngırak sesleri arasında b 
me karar verilmiş olmasından ibaret- ittihamı olamaz. Çünkü, ben, her ne dan, kılıçlarından, hançerlerinden ve latmasmı söyledi. Giv.. dayısının bu yalara dalarak haftalarca yolculuk . 
ti. Bu kararın tatbiki için bir hafta maksatla yapılırsa yapılsın, bu işin bü-1 atlarından başka zırhları ve kalk~nlan teklifi önünde, birdenbire büyük bir ti Nihayet, Çermise geldi. Orada, e 
mühlet tayin edilmişti. Bu bir hafta yük bir ahlaksızlık olduğuna kaniim., da va~dı.. . .. heyecan duydu; gözlerinin uçlan acı acı giden arkadaşından ayrılarak bir 
içinde, ben harekete ait hazırlıklarımı Bundan dnlavı teessüf ederim, fakat, .~afıle, bır mudd~ ~ol aldıktan sonra, gıcıklandı; çünkü içinde toplanan hic- yerleşti. . 
yapacaktım. Ancak Azerbaycan ve son. di~.t tantftan bu kararda beni memnun ı R:ıs!em, yanında .!~ruyen kumandanın ranlı hisleri, gözyaşı halinde taşmıya Giv .. geceyi, rahat bir uyku ile~"/ 
ra da Sovyetler hudutlarını hangi nok-ı eden bir şey de yok değildir. Bu şüphe- y~zune ba.kt.ı. But~n memnuniyetini vesile arıyordu. di. Handa, kim olduğunu soran19 
te.dan terkedeceğimi Çekaya şim • ye, Çeka lüzumundan fazla kıymet ı gosteren hır tcbessuml~: Giv .. kendisini, pek güçlükle zaptet- hekim olduğunu.. hastalarını ted' 
diden beyan etmeğe davet olunuyor - vermemiş görünüyor. Eğer, ona kıy- - Kumandan:. Tebrık ederim, artık I ti. O, dayısından bir şey gizlemiye alış. etmekte kullandığı bir takım şüa 
dum. met vermiş ve inanmış olsaydı, elbet 1 k~:~~lduk! Bu s~varı pıüfrezesini gör-

1 
mamış bir delikanlı olduğu için, Çer - sası olan otları ve kökleri toplam~ 

Kararı, resmi ve hakim bir tavırla o-

1 

bu tarzda hareket etmez, sizde adet 0 .' du~um zaman, bı.~ruC:~ neden içim tit. mişte başından geçenleri., birer birer çin seyahata çıktığını söylüyordu. J30 
kutluktan sanra yüzüme baktı; ceva- lan şiddetli cezalara giderdi. Bundan red~. Bu kadar gun1uk yorgunluktan, ona anlattı. le söylerken de, yalancı çıkacağın ... ,~ 
bımı bekledi. Ben cevap vermek için dolayı da sizlere teşekkür ederim. İsin p~rışanlıktan sonra bu yarım yamalak 38 korkmuyordu; çünkü büyük babası 'P" 

düşünmek istedim ~e _ bunun için de hakikatine gelince, ben casus değilim ~ı=~~a~:ızl~ .. ~~ at'l~: zır~lı ~.d~.ml~rla GİVİN SEREN'CAMI dan ve .dayısı Rü~tc~?en b~r .. ~k te~..d 
vurdum duymaz rolunu aldım. ve olamam. Bunu size ayrıca ispat et- • . Y .~ .çuşeccoımı~ı. duş~ndum. usullerı .. ot ve kok ısımlerı ogrenJXl1'·, 

- Bu okuduğunuz şeylerin benim mek için elimde imkanlar da vardır. Eger hır .n:us.ademey.e gır:şseydık, mu~ Giv .. yirmi iki yaşında, çok güzel Kendisini t~davi ettirmek. is~;:_eıı.f 
hakkımda olduğunu içinde iki defa adı- Sözü buraya getirince bu defa ben hakkak! 1~1n:1:1~.den . bır ~ogumuz .. belkı I yüzlü, iri ve biçimli endamlı bir deli - her halde hır kaç hastalık ısını soylı lı' 
mm geçmesinden anladım. Fakat, neden onu istintaka çeker bir vaziyet aldım. de he~ımız olup gıderdık. . . kanlı idi. Büyük babası Zalin sarayın. cek .. toz, hap. ve su verecek kadar 
bahsettiğini bir türlü anlıyamadım. S. k d ? Deyınce, kumandan, gen ış hır nefes I da macera ve kahramanlık menkibe- cerikli idi ... 1ılı 

_ Niçin> = ı.z. ~ç yaşın asınız. al.?ıkt~n sonra,. dö~üp .~rkası.~a baktı. le;i dinliyerek büyümüş .. on yedi ya - Delikanlı .. geldiğinin ertesi ~~ 
- Rusçe olduğu için. _ i;1 ~~ b~ ... d Suv~nlerden hıç bır gol~e g~remedi: 1 şmdanberi de dayısı Rüstemin atıldığı kasabayı gezmiye çıktı. Kasaba, bil' ·r} 
- Sizin iyi Rusça bildiğinizi söylü - d b .enkuz .. e~ te? .g~nç ... Kaç sene- - Ben de .. fena halde endışelendim. I bir takım mücadelelere iştirak etmiş .. di ile ayrılan iki tepenin eteğinde ~A 

yorlar. en .. e~.1 .~munıs smız: . Zabit beni tanımadı; amma ben onu ta- İran dahilinde, kendi başına gezmiş, eğ. edilmişti. Ortasında büyücek bir .4:'( 
- Maalesef, istihbı..ratınız bu nokta- Duş~ndu. Hesa.~ et~ı ve galıba hesa- nıdım. Onunla ~kbatanda bir kaç defa lenmişti. . geçiyordu. Derenin iki tarafındaki ,,'I 

da da yanlış! Ben ancak, biraz sokak bı~ bıra~ da mubalaga karıstırarak: karşılaşmıştım. Ismini bilmi.?'orum; fa. Giv .. bir sene evvel. payitahtta bu- ler, sıra sıra, ka~eme. kademe tepel 
Rusçası bilirim. Böyle cfarisice• yazı- ~eş · kat onun Turanbl~r~a~ oldugunu hatır- lunurken, Çennisli bir tüccarın genç yamaçlarında yukselıyorlardL ...tJ 
lan Rusçadan anlamam. Dedı. lıyorum. Neyse .. ıyı bır adamla karşı • oğlu ile tanışmış, onunla aylarca arka- Giv .. sokaklarda, kuşaklan ~ 

Bir sual daha sordum: !aştık km d l il-.. .... ıarıJIP"'. - Fakat, üniversitede sizin bütün . · . daşlık etmişti. O, bu arkadaşının an- palalar so U.Ş a am ara .. '""""1 •• ,.,.. uJ 
- Maksim Gorkinin romanlarını o- Dıye cevap verdı kada · · -rıüleP'. Rusça ıstılahları bildig·inizi söylüyorlar. · lattığı şeyler arasında, en ziyade Çer- kalçalarına r men gen_ış o . ~~ 

kudunuz rnu? * kad ı tesad f ediyDI"' - Onlar Rusça def::ıdir de ondan bi- . ~is derebeyinin ~ray~~=ı, hayatı ':e sarınmış ın ara u .,,.,, 
lirim. Sizin Rusça bllnnettiğiniz bütün - Bazılarını okumuş olduğumu ha- Bır kaç saatlik yolculuk çabuk geç • bılhassa kızının guzellıgı ve fettanlıgı (Arkan / 

tırlarım. · H ı ~;;==;;;~~~-~~mmmmmmmmmmilİmmmmmmİİİİİİİİ1 ıstılahlar latincedir. tı. urap, arkadaşlarını, hududun köy 

O k k f Bu cevap, muhatıbımın bu sahada ve asker bulunmıyan bir yerın· den aşı-zaman, istinta çım, ötü bir c ars• • d 
zayif oldugunu gösteriyor u. Esasen in- rarak İran arazisine geçirdı·. Bı'r saat Türkçe ile kararnam<!yi tercüme etti. • . . 
kılapçılarda ancak küçük bir kısım o- sonra, ilk köve geldiklerı· vakı"t, Ru··s-0 tercüme ederken ben dinlemiyor, k d " 
kur, öte iler e sadece inanırlar. Ben!m tem, artık bir ev sahibi halı"nı· aldı. Ya. 

vereceğim cevabı hazırlıyordum. Ben 
b h Ermeni istintakçının güzel bir Rusça nmdakileri istedig·i gibi yerleştu· ·dı·. Bu-

bütüıı u i timallere kendimi çoktan ,_ 
bildiği ve Rusça romanlar Ol\.Uduğu bi- rada üç gün istirahat edecekler .. sonra be:ri hazırlamış olduğum için o, tercü-
le şüpheli idi. daha ~imalde kalan Hurnpın kasabası -mesini bitirdiği zaman ben de zihnim- ~ "" 

- Mat ismindeki romanını okudunuz na gideceklerdi. Rüstem .. en evvel, a. dekilerini toplamıştım. Derhal hücuma 
geçtim: mu? tını, Rahşı düşünüyordu. Ona kavuşa -

- Evveıa, dedim; şunu bilirsiniz ki - Hayır. ) cağından büyük bir meserret duyuyor-

ben burada musavat hükitmetinin ge- --··--·-· .. ····················~~-::~.:~.~~.:__ du. Sonra, gözlerine, babası Zal ile şeh. 
tirmiş olduğu hocalardan değilim. Beni r --, zade Siyaveşin hayalleri doluyordu. 
Azerbaycanın inkılap hükumeti çağır- f\7öbelçl Onlardan ayrılalı bir aydan biraz fazla 
dı. Tifliste rahat rahat oturup işlerimle zaman geçmişti. Onlar, kendi hesabına 
uğraşırken ve nihayet memlekete dön- Eczaneler 1 gör~ kervan yürüyüşü ile henüz Zabü-
meğe karar vermişken günün birinde Bugece nöbetçi olab eczaneler şunlar- listana gidememişlerdi. Ancak, on beş 
buradan maarif komiserinin imzasile dır: gün kadar sonra oraya muvasalat ede-

istıınbtıl cihetindekiler: bı'leceklerdi bir davetname aldım. Benim burada ra- ,. Aksarayda: (Şeref), Alemdarda: (Esnt) R .. t b ·· ·· · · d l h 
hat Çalışamıyacag·ımı bı.ldig·ım· , bu su- us em.. u uç gun JÇm e, nası a. 

Beynzltte: (Asador), Samatynda: (Rıd- k • d ih 
retle rahatsız edileceğimden emin oldu- van), Emlnönündc: <Hüseyin Hüsnü), re et edecegi hakkın a, z' ninde bir 

KANZUK 
MEY VA TUZU 

ğum için teklif edilen vazifeyi kabul Eyüpte: c Hikmet Atlamaz ), Fenerde: plan çizdi: Hurapın kasabasından atını l 
etmedim. Arkadan ikinci bir mektup ~!~~~~n~:~r~m,:~dr ~~:ı;:~J~~: aldıkt~~ s~nrak H~~~~~ki ti~:ne~çisi- 1 \ ~ • 
geldi. Gene reddettim. Arkadan bir de (Kemal), Kilçükpazard~: <Hikmet ccmıı) ne ve e ece .. ana uç er • ı . ıs-1-ıncı~ 
rica için bir heyet gönderildi; gene kn- Bakırköyünde: <Merkez>. misliyi, kendi saraylarında, yaşadıkları EN BOŞ VE TAZE mEYV ALARIN USARELERINDEN ·J..uı~ 
bul etmedim ve özür diledim. Nihayet Beyoğlu cihetindekilcr: 1 müddetçe misafir etmek üzere, Zabü-

1 
EDİLMİŞ TABÜ BİR MEYV A TUZUDUR . ,; 

dostlarıma müracaat edildi, bu defa dal İstlk13.l caddesinde: CDellasuda), Ga • listana götürecek.. kendisi de uzun bir ·Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit edileb~~4 
onların ısrarlarına maruz kaldım ve ıatada: <Hüseyin Hüsnü), Taksimde: zaman dinlenecekti. Onun merak ettiği mümkün değildir. Hazımsızlığı, rtıide yanmalarını ekşiliklerini ve~~; 
onlar da Türle olarak benim hissiyatıma CLlmonclyan), Pangaltıda: CNargllecl - bir şey vardı: Kendisini, bu kadar be- ın· kıbazları mderir. Amz kokusunu izale eder. Umumi hayatın ~ti · 

yan), Beşlktaşta: (Süleyman Recep), Sa- l"'l 1 G" · 0 G b" o• 
müracaat ettiler. Ben de dayanamıya- rıyerde: (Osman), . a ara sa an ıvın macerası.. ·· ivi sızlıklannı en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık 
rak kalkıp geldim. Bu noktaları elim- Anadola ve Adalar cihdindekiler: İran içinde seyahat ediyor bilirken, bir iNGtLiz KANZUK ECZANESİ 
deki mektuplarla ve hap.si de Baküda üslı:üdarda: CAhmedlye), Ktıdıköyünde: gün, onun Midyaya geçtiğini duym~.. BEYOOLU _ İSTANBUL 

wya~~~~ş~~~t ~~.~M~~.~~~=~~~~~~~~~.~--••••••••••••••••••••••••~~ (Hallı:), Heybelide: .rranao>. b alamı:ımıct.ı. _12 .. bası '7~1 "ok 
etmek kabildir. Sözlerimin küçük bir er ~-. ,_ ~ s aev • 

,; 

t 
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Sayfa 15 

AYŞE GÜL 
(BCl§ tarafı 13 üncü sayfada; 

'hatsızdı. Odasında ışık geç vakte kadar 
YandL Uyandırayım isterseniz. 

• 
S~n derece· müessir F L 1 T-mayi/~tllltilııllız 

N -
Tabii olmasına çok gayret ettiğ:m biı 

sesle: 

- Hayır, hiç doğru değil, dedim, gtmç
lere sabah uykusu elzemdir. Hem de res
mini bitiremediğim için Ayşe Gül ban.1 
darılır .. İnşallah gelecek yaza ikmal '?dc
tinı. Allaha ısmarladık. 

1-

c: -c 
ta 

Karıncalar kolay kolay ölmezler. Onları öldürecek / 
. te•lrl kat-ı mayiler intihap ediniz 

Adamcağız hakiki bir teessürle elımi 
Sıktı: 

- Si:l bizim en yakın dostumuz.dunuz .. 
candan arkadaslığınızı çok arayacağı;:. 
Ayşe Gülü hemen hemen siz iyi etUnız.. 
Yaza muhakkak beklerız. 
. Yaşaran gozlerimi ona göstermemek 
1Çin tel:işla yanından ayrıldım. Kendi 
kendime: 

- Zavallı bab3 diyordum, iyi ettıg•rn 
kızını yeniden daha mühlik bir hastalığa 
düşürmemek içm ·buradan kaçıyorum. 

* O yıl sergide .Gulen güh tablosu bi-

--~ ·- ~ _, -c -LL ~ " --- a. 
E 
o 
a. 

mitsiz sevgisi beni san'al ufkumun E'"'l 

yük.sek şahikasına eriştirmiş, gönlüır.e 

san'at vecdini tatbrJlU§tı. 
Yıllar geçti.. Ayşe Gülü tm.Ulmadım. 

Hala onun masum bakışlı yqil gözleri
nin hayalini muhafaza ediyorum. 

rinciliği kazandı. Ayşenin resmim mü
tebessim bir halde yaptığım için tabloma 
bu adı vermiştim. Bu muvaffakiyet bana 
ç.?k geniş bir şöhret temin etti. Anc Gü- ---------------. 
1un portresi benim en yüksek, en nefıs Yarmki nushamızda: 
~senmdi. Çünkü sevdiğim kızın yüzünü 
0nun isim verilemiyecek kadar güzel, Aşktan üstUn hlsler 
lrıaııalı çizgilerini kalbimin gözüle gör-
lrıüş, boya1arıma ruhumun da ateşini ka- Yazan: Peride Celal 
tarak çalışmıştım. Ayşe Gülün temiz, ü-

Hariciye Vekaletinden: 
l - Çankayada Hariciye köşkünde yapılacak 7639 lira 9 kuruş bedel keşi!lı 

bakır çatı kaplaması ile dahildeki duvar ve sıva çatlaklarının tamir ve tashihi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 572 lira 93 kuruştur. 
3 - Bu işe ait şartname ve projeler Hariciye Vekaleti Levazım Müdürlü -

ğ\inde görülebılir. 
4 - Eksiltme Ankarada Hariciye Vekaleti Levazım Müdürlüğü odasında 3 

•ğustos 1937 tarihine müsadü Salı giinü saat 16 da yapılacaktır. 
c2150> c4340> 

•• u ER NK 
Umumi Müdürlüğünden: 

Ecnebi memleketlere talebe 
göııderilecektir: 

Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtııas ıubelerinde yetit
tirilmek üzere imtihan ile 15 liıe mezunu seçilerek ecnebi mem
leketlerde tahıil ettirilecektir. 

Namzetlerin, apğıd.a yazılı ,artları haiz olmaları lizımdD'. 

Umumi Şartlar: 
1. - Türk olmak, 
2. - Tamüs11hha olmak, 
3. - 18 ya§mdan apğı 25 yaıından yukarı olmamak, 
4. - Liaelerin fen kıımından mezun olmuı bulunmak, 

Hususi Şartlar: 

1. - 1933-1937 ıeneleri arasında liselerin fen kısmından mezun 

olmuı bulunmak, riyaziye, fizik, kimya der•leriyle yat.ancı 
dilden iyi derecede not a lmıt olmak, 

2. - Tahsile gitmeğe ve avdette banka hizmetinde çalıflllağa 
mini resmi veya hususi bir taahhüdü olmamak, 

Taliplerin nihayet 10 Ağustos 1937 tarihine kadar •tağıdaki ve

.. iki (M. E) rumuzile Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlü. 
iüne ve lıtanbulda Sümer Bank f stanbul Şube.ine göndermeleri 
li.zımdar. 
1. - Hal tercümesi, 

2. - Mektep ,ehadetnameıi ve imtihan notla.; cetveli, 
3. - Reami bir hastaneden alınmıı ve yukarıda yazılı sıhhat ve 

bünye fartlannı muhtevi bulunmuı bir ıihhat raPCJru, 
4. - 4 adet fotoğraf, 
5. - Tudikli hüsnühal varakası. 

Bu vesikalar makine ile yazı lmıı üçer nüsha olarak •önderile
celctir. 

imtihan tarihi ayrıca ilan edilecektir . 
... , ... ., __ ..._ .,. ~-. ...-. .• _ .. ,-.. -.• ~ ~ . . .: 
""'!.:.=~"'' . ,., ............. , ....... , l ~:· ...... ~~ 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vekaletçe alınacak c420:t taneke benzin açık eksiltmeye konm~. 
2 - Eksiltme 4 nğustos 937 Çarşamba günü saat 15,30 da Vekalet binası içinde 

loı:ııanacak Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. · 
3 - Muhammen bedel cl332> lira c45> kuruştur. 
i - Muvakkat teminat •99> lira .g3. kuruştur. 
5 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler VekAlet Levazım bürosuna mü

l'Qcaat ederler. Şartname için para alınmaz. 
~e - İstekliler 4 ağustos 937 çarşamba günü muayyen aaatte teminatlarını hami-

lcoınisyona müracaat etmeleri. c2167. 4Mh 

,, 

FLiT, bOtOn haşarat öldOrOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit o1muşt~r. Flit'in formOIQ hiçbir vakit taklit edil· 
memlştir. FUT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşarata 
kat'iyyen öldOrOr. ŞOpheli mayileıi reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için : siyah ku
şakh ve asker resimli san tenekeye dikkat ediniz . 

OSMANLI BANKASI 
TÖ'RK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARiHi: 1863 

e.mayesı: ı......... tnıms 11.rul 

YarıJtlara ~' IWşthre biraz FLİT TOZU 
urpbılz. Haşarat derluıl telef obu. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
L - Şartname, keşifname ve planları mucibince Erzurumda yapılacak 

(58814.47) lira muhammen bedelli Başmüdürlük binası inşaatı yeniden pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

1.ürkiyenin başlıca fehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

II. - Pazarlık, 9/VID/1937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de İstan· 
bulda Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat şu~si Müdürlüğü binasında 
Alım komisyopunda yapılacaktır. 

m. - Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde inhisarlar inşaat §U· 

besmden alınabilir. 

IV. - Muvakkat teminat (4190,75) liradır. 

V. - Taliplerin Nana Vekaletinden verilmiş müteahhitlik vesikalarını haiz 
bulunmaları ve mimar ve mühendis değillerse bu sınıftan bir meslek adamının 
jştirakini temin etmiş elmaları lazımdır. (4808) 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

" ------------------------~ OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubal 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki fUbelm: 

Galata • İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü 

1 * Her türlü banka iıi * --

\ 

I - Şartnamesi mucibince 500.000 adet 8 No. elektrik kapsülü pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

II - Pazarlık 6/8/937 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Kabataşta Le

vazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ;yapılacaktır. 
nı - Şartnameler parasız olarak hcrgün sözü geçen şubeden alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin <.>dilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para· 

lariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c4406:t 
-----~ ~~~~~~-

,_ ______________________________ , ____________________ ~ 

H nları 1 Kadıköy Vakdlar DlrektörlUğU 

Büyükadada Müsevi cemaati sinagonn vakfına 2762 No. lu vakıflar kanunu ile 
nizamnamesi ve olbaptaki talimatname h ükümllerine tevfikan tek mütevelli ta· 

yin edildiğinden isteklilerin 7/8/937 akşamına kadar Kadıköy Vakıflar Müdürlü .. 
ğüne usulen müracaatları ilAn olunur. (4506) 

~TÔRKlVE lS BANKA~\--
Jfl' 
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·MALLAR PAZADLADI 
/. 10 TENZiL-ATLA 
SATIŞ YAPIYOR 

ODCON Kt1 OJ) OJC Kt5 

INKIBAZ 
ve oadan ıaom~:d "' •lnlarını de
feder. MıDE 'T8 barvakları kolaylıkla 
DOşa.ltır. Son ~ teksif edilmiş bir 
aız .Wp MÜMASİL MOST J.HZARLAR· 
DAN DAHA ÇABUK, DAHA KO
i...A Y, ve DAHA KAT't teaır eder ye
meklerden sonra alınırsa HAZ1MS1Z
Ll01, MİDE EKŞILlK ve YANMA -
LARINI gidfirlr. Ml DB VE BARSAK
LARI Al.JŞ'l IRMAZ. 

Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defe
der. MA7A>N isım ve HOROS marka
sına dikkat. 

ıuıoOk ıişeli çıkmıştır, fakat boyuk 
tlfMI ekonomlkttr. 

ODCOlt Nl'tO 

,._. ............... .... 
DİŞ TABlBl 

RATiP TÜRKOliLU 
Ankara cnddesiode: MesP.rret oteli 
karşısında (88) No. lı muayer.eha
nesinde hergnn saat on dörtten 

(19) a kadar kabul etmektedir. 

Dişlere ebedi hayat' verir. 
Dişleri temizler parlabr beyazlabr, çürllmesine mani olar, dit 

etlerini kuvvetlendirir. 

Her gün sabah ve akıam mutlaka DANTOS ile diflerinizİ 
temizleyiniz. Dantoe Hasan iamine ve markuına dikkat. 

Fiatı : Tüp 7 1.2, büyiik 12 1,2,' dört misli 20 kur11fblr. 
Hasen Deposu 

TÜRKİYE BlRlNCi 

TERAZi FABRIKASI 
Hassas, zarif ve mukavemetli 

Hercino TOPANE terazileri 

T arb ve ölçü aletleri 

Markaya 
dikkat 

Mamulltlnı· terclll 

rinde• sakınınız • 

latanbul, Tahtakale caddesi No 88 
Sahş depoları: Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51 . 

"9> kuUanımz. Biıılerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyi.nlL -----
..-... DiKKAT~ ... 

Yavrularım yaz hastaiıkia
rmdan korumak istiyen 
annelerin nazarı dikkatine: 

Çocuklar içln en iyl gıda ana sü
tüdiir, fakat her hangi • bir sebeple 
bu siıtten mahrum kalan çocukla
ra verilece< en iyi ve mükemmel 
gıda Amerlkndn mütehassıs dok-

torlar neadlnde hazır

lanan ve memleketimiz 
doktarlarınca takdir 

ecUl.Eın : 

S. M. A. 
marka il 

Vitaminli süttür 
Fazla t.afsılıit isLlyenlere nıeccaneu 

literatür gönderilir. Galata posta 
kutusu 1255 

Her Eczanede arayınız. 

Doktor 

lbrahlm Zati Oget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergUn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

.. ---~ eder. ~---~ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp~ 
SAH1PLEB1: s. Ragıp EMEC 

A. Ekrem U:::Mrw-"liı 


