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~e 8 - No. 2521 an i§leci telefonu : 20Z03 CUMAB'lm!d 7 - AÖUSTOS 1937. 

Trakra Manevraları 
Ordu Kurmay Hey' eti haftaya 

manevra sahasına hareket 
ediyor, garnizonlar teftiş edildi 
Bu yıl yapılacak Birinci Ordll manevrası ve onu takip 

edecek geçit resmi çok muazzam olacaktır 
Çorlu, 6 (Sureti 

~ahsusada gönderdi· 
i 1rniz arkadaşımız· 
~an : Telefonla) - A. 
Sil ve kahraman Türk 
OrdUsunun büyük 
llıanevra hazırlıkları
nı Yakından görerek 
Okuyucularıma bil
dirrnek üzere Trak
)'aya doğru bu sabah 

l'ola çıktım. Treni· :rn. 
ız ınavi renkli Çek-

~:c.~ gölünü geçiyor. 
olun üzerinde be-

~~z ınartılar gibi de., 
ız tayy l . . .. lii are erını go-

:rn·Yoruz. Gö&rüsleri .. 
ız kabarıyor. 

1 'l'rakyaya doğru i
etı· ta 1'Yoruz. Her taraf-

7'. h.ıyat fışkırıyor. 
ar ada .... 1.-- k"' 

1 .... -~n oy-
1 u. buyük bir neşe 
ÇJ.nde. Manevra ha- ı:nıa. nıtıeWalMa iştirak eden zırhlı otomobmerimiz 
::!an bu havaliye yeni bir hayat 1 ğmda kıtaatımız görünüyor. Asker vazi- ma var. Halk asker arasına sokuluyor. 

ç '~· .. .. fe başında. Memnun. Çadırlar kurulmU§. KonuşuyOl', seviniyor. Bunların arasın-
.._:_ eskoyune giderken istasyonun sa- Her tar&ita büyük bir faaliyet ve çalı§- (Devamı 2 inci sayfada) 

1 

Bug 1 sayfa) 

İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı & ~ 

inanılmıyacak bir facia! 
1 

Üç yaşında bir kız 
çocuğu kaçırıldı! 

... 

Canavarlar yavruyu üç yerinden yaraladıktan sonra 
kuzu gibi boğazladılar ve kanlı cesedini ertesi sabah 

muallim olan babasının evinin önüne bırakblar 
Balıkesire tibi Bigadiçten bildirildiği- boluyor. Bütün araştırmalara rağrnea 

ne göre öğretmen Naz.ifin üç buçuk ya- bulunamıyor. Vak'a akşam herkese du
şındaki kızı İlter sokak ortasından ah· yurulmak için dellal bağırtılıyor ve ka
narak gece üç yerinden bıçaklandıktan rakola ihbar ediliyor. Ayni zamanda mü
sonra boğazından da kuzu gibi kesilmtı teyakkız davranmaları için mahalle bek• 
ve evinin civarına atılmıştır. Vak'anın çilerine lazım gelen tenbihat yapılıyor. 
tafsilltı şudur: Fakat ertesi sabah zavaııı yavru kanlar 
Akşam üzeri saat 19 da öğretmen Na- içerisinde sokak ortasında bulunuyor. 

zifin Nurten ve İlter ismindeki kızlan Tahkikat için vilayetten müddeiumumi 
sokakta oynarlarken İlter ortadan kay- (Dcı·amı 3 ütıc..'tl sayfada) 

Güreş müsabakalarindan 
evvel atma müsabakaları 
Yarın yapılacak olan müsabakalarda karşılaşacak 
olan pehlivanlar rakipleri hakkin da neler söylüyorlar? 

J 

Mi!layim Tekirdliğtı HüseytJt Kampel ~ 
Bu pazar, Tekirdağlı Hüseyin ve Mü- bu pehlivanlar hakkında pi 8Cıderi ~ 

layim pehlivanlarla güreşmek üzere şeb.- !emektedir: 
rimize gelmiş bulunan Kanada ve Cenu- - Bu pehlivanlar, sıldetçe, lcaI'§llaplo 
bi Amerika şampiyonları dün ÇobaDı caklan Türk pehlivanlanndan oldukça 

Japonya, Şimali Çini 
Rus - Japon harbine 

hazırlık için alıyormuş ! 

r ~ Mehmedle idman yapmışlardır. hafütirler. 

F t 1 
ı Çoban Mehmed, ayn ayrı tutuştuğu (Devamı l1 inci sayfada) r ansız gaz e e er ı -······· ·· · · ·· ······· · ····· · ·· ····· ··· ··· · ·· ········ ······ 

Çinde harp tekrar baıbyor, yeniden on bin Japon 
•skeri Tiençine geldi, Japon kuvvetleri 45 bini buldu 

r • 

'S )A 

aldanıyorlar , 

Fransız milletinin ne 
kadar hakkı varsa Türk 
milletinin de arbk o 

kadar hakkı vardır 

Dünya ne 914 deki, ne de 918 
deki. dünyadır. Fran11anın bu~ 
günkü hükumet ekıeriyetine 
menmb gazete bunları anlamı• 

olıaydı hiç telaı etmezdi. -
Yazan : Muhittin Birgen 

(Yazısı lltlnci sayfamızda Hergün sü • 
tunumuzdadır.> 

'-- .) 
-·----ı::ıs~----. . ·-·-... -........... =---- ·-

Yeni Tefrikamıza 
bugün başladık 

Meşhur İngiliz casusu 

l tavrens 
ile görüşebilen 

yegane gazeteci 
Lovel Tomas 
Bundan sonra 

Denizlerin Makyaveli 

Büyük denizciler 
df yorla r ki: 

Hatıratı c Yirminci asırda bir yel
kenli ile korsanlık olur mu• başlığı 
altında dilimize de çevrilmiş olan 
maruf Alman denizcisi Kont Lukner 
diyor ki: 

Bir sabıkall . eski !Kaptan eum-Buml 
kansını 9 yermden ile konuşmağa ve sergü

b 1çak1 a ~ ı, ö 1 d Ü r d Ü zeştle~~~:r1:::~idu nakle 
Bu suretle kaptan Bum - Bum'un 
sergüzeştlerinin, Lavrens'in sergü -
zeştlerinden çok daha meraklı, çok 
daha heyecanlı, çok daha şayanı 

«Şayet acaib maceralara; ba
llf, iıyan, tayfun hikayelerine 
meraklı iseniz; harbin en büyük 
baıkınının, en korkun~ deniz 
cenginin •alhalarını iıitmek ar· 
zu ederseniz; tuzak gemilerinin, 
denizaltı teknelerinin ıergü
zeıtlerini dinlemek, deniz har
binin bütün heyecanlarını tat
mak iıterıeniz bütün bunları b "r 
ömre ıığdırabilmiı olan Joıtmn 
Kaptan «Lauterbachu ın hatıra
larını okuyunuz!» 

Ortaya ~ iddiaları ~ J apolll/47"7ı ~ görierir harita 
~1•Ponyanın Çin üzerine yaptığı yeni r 
hat~ketin ehemmiyeti üzerinde bugün Japonya Çinin de 
~ t~n ~nya ittüak etmiş bulunu~r ve Anlikomilnisl 
lla tün dunya matbuatı bu hareket, mtl- • 

1~ larını aramak, bulmak ve izah etmek- Olmas,ını istıgor 

Dün saat 11 de, Haydarda, Gelenbe
vi orta mektebinin arka tarafındaki 
yangın yerinde, iki odalı küçük bir ku

(Devamı 11 inci sayfada) 

' 28 kişiyi . 
Akrep soktu, 
Yedisi öldü ~ :meşguldür. Şimdi vazıhan anlaşılıyor · · LQndr~ 6 (~!ususi) - Üç !.üz Ja-

~ hareket, bir takım tesadüfi hadısel~ pon '?alırpre sılahendazı bugun Han Milas (Hususi) - Kaza ve müllfaka-
~ meydana çıkardığı bir şey değil, bel- kow da~karaya .çı~ışlardır. Bu- tında son iki hafta zarfında 28 kişiyi 
b. de uzun zamandanberi Japonyaıtıı- ., (Devamı 11 ıncı sayfada) }tuyruklu (akrep) "SOkrnuş, bunlardan ye-

~rlanuş olduğu bir hamledir. L------------..1 di kişi ölmüştür. 
(Devamı 11 inci sayfada.) 

hayret olduğu anlaşıldı. 

enizlerin Makyaveli· 
Kaptan Bum - um 

Bugün 7 nci sayfamızda takibe başlayınız! 
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Her gün - --------F r:ansız gazeteleri 
Al.danıgor !ar 

\ 

Yuarı: Mllllittia 111rC
nnsanın bugünkü .:hükU.met F e'kscriyetine mensub 'b!r ıga~ 

~. La Republique, cSuriy.eyi ltaybetmek 
nü istiyoruz?:. başlığı ıaltında lbir makale 
neşrediyor. Bir taraftan Surjy.;ye istik· 
ıaı veren bir memleket hükumetinin, dı· 
ğer taraftarı da c'Surlyeyi kaybetmek 
tehlikesi> nden bahsetmesinin ne <ie
melk olacağını ara§tırmak lbize düşmez; 

bu cı1ıet 'Suriyelilere aiddir; bu 'iki fikir 
arasındaki ezadı on1lar düşünsünler. An· 
cak, makalede bizi alakadar eden bir 
iki nokta var. 

La Rcpublique'i düşündüren şeyler

den 'biri şudur: 
cTürkiye., !lskendenın Sancağı ıahafüi. 

ne, kendi tiirkr,ıe ismi ile cHatayı. tesmi
ye eylemekte olduğu. btı havaliden ge
kcek olan. :110Zcu.Zaraan ve eşyadan pasa
port ve gii:mri.i.k resmi istemediğini bil
dinni§tir. Bundan başka Türk milleti 
Hataylı mülk sahiplerine kredi açacak
tır. Bu. tedbirler hukuki cihetten h~bir 
aykırılık arzetmemekte.dirler. İtiraz et
meye hakkımız .olcımaz. Fakat Ankara 
hükumetinin Sancağı temes.riü etmeye 
hatırlandığı da meydandadır. Bu suretle 
geçen ilkkanunda yapılan Fransız • Tiırk 
anlafması ile Sancağın bizim Suriye ara· 
zimizin hududları dahilinde karmasının 

temin edilmi§ bıılunduğunu söyliyenler 
bizi a1datmı§ bulunuyorlar.~ 

Türk okuyucuları bilirler ki burada 
zikredilen vakıalar doğrudur; bunları 

inkar etmek şöyle dursun saklamaya lü· 
zum bile yoktur. Yalnız burada bizce 
anlaşılmayan bir şey var ki o da La Re
publique gazetesinın bundan dolayı tela. 
şa düşmüş olmasıdır. Türkiye bu tedbır
lerile Halayı temessül etmek fikrinde de
ğildir. Esasen böyle bir şey yapmaya ih
tiyaç ta yoktur ki bunu dü~meğe se· 
beb olsun. Hatay, daha düne kadar Tiir· 
kiyenin Türk olan bir parçası idi. Türki
ye bu parça üzerindeki hakimiyet hak
kından, malum ahval jçinde ve muayyen 
şartlar mukabilinde vazgeçmişı.i. Zaru
ret altında kabul edilmiş olan bir vazi· 
yetin ıslahına gene zaruret basıl olduğu 
zaman da ıbu meseleyi çıkardı ve Fransa 
hükumetinin,, son dakikada gösterdiği 

akıllılık ve dostluk sayesinde, .meseleyi 
bir dereceye .kadar .makul şekilde hal
letti. Bugün !Hataylılara karşı gösterdi
ğimiz ve daha göstermemiz tabii olan 
kolaylıklar# onlann 'Türkiye hesabına 

ıSenelerdenber.i katlanmış oldukları .ıfcda-

1dir1ikların telafisi içindir. Bu ba"k1mdan 
Türkiyenin siyaseti gayet tabii we gayet 
kolay "zah ıedilcbilirken Fransız gazetesi 
işi anlamıyor. 

* İkinci bir noktayı da La :Repub1ique 
şu suretle izah ediyor: 

Türkiyen.in Cumhuriyet bayramı 

münasebetile bütün vilayetlerden Anka
-raya heyetler gelmektedir. 1stanbu1da çı
kan refikimiz ve adaşımız R.epublique 
gazeteBi. 12 Temmuz tarihli sayısında 

fÖyle diyor: 

cBu münasebetle zimamdariarımıza 

Hataylıların sevgi :ve saygılarını bildir
mek üzere Jfataydan da bir heyez ;gele
cektir.> 

Bu havadis te doğru olabilir. Bunda 
fevkalade olarak ne var? Hatayın istik· 
lali ve Hatay Türklüğünün saadeti için 
her fcdakiırhğı göze almış bir Türkiyeye 
Hataylıların sevgi ve saygılarım ifade 
etmeleri neden bir mesele oluyor? :Esk~ 

R esimli Makale : 

Bazıları sevinçte olduğu gibi kederde de pek çabuk 
harekete gelirler. Bu gibilere cseriütteessür> sıfatını ve
r:i.riz, ıebemmiyetsiz ir şeyden sevinç duyduklan gibi e
hemmiyetsiz bir sebep 1karşısında da 1rnder1enirler, bu gi
bi insanlar hakikatte bir sinir hastasıdırlar, kendilerine 
ıemnıyet edilemez. 

X Tam ölçü .. X 

Hadiseleri hakiki ila.ymetlerile ölçmeğe .:alışmalı, his
lerimizi de tam yednde kullarunalıyız. Sevinç veya keder 
sebeylerini hakiki mahiyetleri ıile görmesini bilen insan 
granit bir kayaya benzer. Yıkıcı fırtına ..altında da sar -
sılmaz, buna mukabil seriütteessür olan insan bir çiçelc 
gibidir. Hafif bir rüzgarla devnliverir. 

Sözün Kısası 

Yazı Çolc OlJuğa JP 
Bugün Kona1'ftldı 

-4·-·----------
Tra'llga 
Manevraları 

(&$r11rafı l inci .aayfcıila) ·t b 
da ibir ihtzyar nine var. Bir as"kerc hl 

11 

ediyor. Kula'k verdim: ·o' 
- !Ne mutlu bize ki bugünleri ~~~ 

ınız oğul diyor. Biz yaslı günler gorclil 
artık .şimdi bayram yapacağız.~ 

Diyebilirim ki Trakya ordu bayrartı!' 
na candan ve sevinçle hazırlanıy~r. bi' 

Çorlu, ;bu kolordu merkezi büyiık ii' 
vekar içinde. Yalnız şu noktayı tcba! 
ettirmek isterim ki: . . flt' 

Bir sabah gazetesinin yazdığı g~bı dC~ 
.nüz mavi ve kırmızı taraflan teşkil~· 
1otaatın yerlerini aldıklan doğru ır 
dir. !Buradaki kıtaat garnizonları -yer 
rindcdir. Emir aldıktan sonradır ki Y~ 

( ) 

' Jerini alacaklardır. İstanbul ve dıg 
<E!!!. O "5i' A. · R A. S O N D A yerlerden harekata .iştirak edecek kı1' 

_ i;;;l) ~ ·- tın da bir kısmı g~, bir kısmı da > 

E~-k--, .. --- ---,- -.-,--.-:_-_-_-_-_-_-_-_-:_::::::::::::::_-.--G..,_i_y_d_ig_"_i_g_o ___ m_l_e_g .... -ı-· --• lardadır. Ağır topçu k.ıtaatımız da ya 

r .efiıerın c.ep erın HERGu··N BiR FIKRA 1 sabah (bu sabah) gelecektir. 
Kar.ııtırma Yiyen bir Kıtaatı teftiş 

D .L I ManE!'Tada haH.em olan kolordu Müsabalıası Ben Maliye Nazırı mı au or mutanı Korgeneral Salih Omurtak g 
nizonlan teftiş ile meşguldür. Muhterf 

• 

Ingiliz g9Zeteleri geçenlerde lngiltere 
plajlarında birinde yapılan garıp bir 
müsabakanın tafsilatını Yeriyorlar. Mü • 

sabaka yalnız kadınlara mahsustur ve 
cerlteklerin ceplerini karıştırma müsa -
'bakası• ismini taşıma'ktadır. 

Müsabaka şöyle olmuş: 
Bir erkeğin ceplerinden birine çok ana

hlrane bir §Ckilde bir aşk mektubu sak
•amnış, "Sonra müsabakaya iştirak eden 

kadınlara beşer dakikalık bir müsaade 
.ile aratı1mağa başlanDU§, böylece tam 

olmuştum? Korkomutan Salih Omurtak Tekirda 
Emn.ıllah Efendi bir gün kendi ara- Lüleburgaz ve diğer yerlerdeki 'ktt:l 

bast zannile maliye 1ıazırının araba - teftiş etmiştir ve bugün <le teftişle 
sına binmi§: meşgul olmuşlardır. Önümüzdeki b:l 

- Çek 'nezarete. içinde ordu kurmay heyetinin gel:rt\ 
Emrini vermişti. Arabacı da onu. beklenmektedir. 

dosdoğru maliye nezaretine götür - Genel Kormay Başkanı muhtel' 
müştii.. FE!'>:Zi Çakmak'ın nezareti altında )-tı 

Emrullah Efendi maliye nezareti- lacak olan birinci ordu manevrası ıt7· 
nin kapısında.n girerken birdenbire ağustos günlerinde küçük harekülln P: 
§aşırmış, arkasından gelen odacıya lıyacak manevra sahası Tekirdağ vilıı 
sormuştu.: tinin Saray kazası mıntaknsıdır. Biı' 

- Benim bugün gene bir da1gmlı- harekiıt 19-20 ağustosta olacaktır. 21 
ğım var, burasını maliye nezaretine ğustos istirahat günüdür. 22 ağusi 
benzettim, acaba ben maliye nazın büyük geçid resmi yapılacaktır. Hal~ 

l 
mı olmuştum, yoksa maarif nezareti geçid resmini görmesi temin edilıllif 
de bu binaya mı taşınmıştı? Trenler Çerkesköyünc çıkacak, hnl~ 

* * radan Saray cenubunda hazırlanan ı;ab 
Dünyanın ya otobüslerle gideceklerdir. 

Geçenlerde Amerikanın Monteona ü- İstanbul - Edirne asfalt yolundan. 
En iyi niversitesi profesörlerinden Dr. King ile tanbul • Çorlu, yolu Silivriden - bu 
Giyinen adamı bir .arkadaşı arasınaan geçen lbahis, şim- sun müstesna - asfnıt olarak yapııını 

ırliye lkadar yer yüiünde girişilen lbabisle- Bu yo1un açılma merasimi manevrad 
Dünyanın en iyi giyinen adamla - rin en harikuladesidir. sonra yapılacaktır. Bu itibarla 1stan~ 

rından biri olan Ado1f Menju, moda Doktorla arkadaşı 1Jmntl§Urlarken dan resmi geçide otomobille gitmek 
liderliğini muha • ~ömlek musa'ha'besine da1mışlar .. Bir ara- doğru olacaktır. 
{-aza <etmek için, lık doktor :ar.kadaşına üzerindeki göm1e- Manevrada İcra Vekilleri Heyeti 
senede 24 bin li ~ ği yiyebileceğini söylemiş. Ar1tadaşı inan- Büyük Millet Meclisinden bir heyet, 

1 xa harcar •. A.do1fa mayınca: şur.a azalan ve diğer birçok 'heyetı~r 
göre, bu ıpar.a ço'k - Peki, demiş, bahse girişelim. E-ğer matbuat mümessilleri ae davet edı 
g ö rülmcmelidir. gömleğimi yiyebfürscm sen ban;;ı yüz olduğundan bu zevat için Çorluda ye! 

1 
Zira artistin her dolar vereceksin. Y~yemezsem, ben sa - hazırJanmaktadır. iBu meyanda ortıı 

iki saat bütün kadınlar erkeğin üzerin- kostümü 220 lira- na üç yüz dolar vereceğim. ilk ımektebleriien "stüade edilecektir· 
de aşk mektubunu araştırdıkları halde ya çıkar. Gömlek- - Peka.Ia! diye cevap vermiş. Evvelki ve geçen seneki Tralçyn ti 

bulamamışlar .. Nihayet ·çıerinden bıri }erinin her biri · Doktor derhal dşe girişmiş. Ba1ıis üze- ;nevralarındnn sonra bu yı1 yapıla:a1'c4 
erkeğin üzerini seri bir el hareketile a - 30 liradır. Don1a- :rinde gömleğin ne şekilde yeneceği h<ık- rinci ordu manevrası ve onu takib 
raştırmış ve aşk mektubunu meydana ll"l ı ı Jir.a, her kr.a kında ıbir -şart ileri ısiirülmediği içm do'k- cek geçid resmi cidden muazzam 0 

çıkarmıştır. vatı 8 lira, ayak- tor gömleği almış, mUhtelif kimyevi ıma- caktır. ı:ı 
Gariptir ki müsabakayı kauınan genç 'kabı1an 48 lir~ yilerle eritm~ ,pelte ıhaline etir.miş. Balkan antantı devletleri, :SaciB-

1 
bir kızdır ve evli değildir. eldivenleri 9 lira, Sonra bu pelteyi bir dilim ekmek üzeri- paktı devletleri genel kormay başJcııll 

her şapkası 24 u~ ne sürmüş, onun üstüne de tereyağ ve nnm ıte diğer 'Clevletlerin ataşemililC~tl 
v l ·· l d t •ı. ·z raclır. 360 !kuruş· bal süre!'ek kemali afzyetle yemiş ve rinin de davetli bulundukları bu :ınıı11 ~ 
J ağmur u gun er e o omovı luk ta çorap gi ,- bahsi kazanmış! ra karada e havada bütün asri vcS91ct 

Kazafarı artarmış yer. -------- mücehhez talim ve terbiye itibari!~ r 
Varın ar.tık siz Baldvin çiçek sergisinde yüksek kıymet ve meziyetleri de ha'.~ıı 

altın madalya kazandı lan merd ordumuzun azametilli bil / ötesini hesap e -
iin! . · . . . . . . cihana kar§! tcl..~ar göseterecektir · 'f~ 

Eskı lı:\gıliz başvekili Baldvm şun· • kla§ll?l ve göğsümüzü iftiharlıı </ 
di romatizmadan muztariptir. Ve an - dya ~ak 1 bugu-nlerln uiikselt 11c> 

k b 1 .. _ bilmektedir uraca o an ır-
ca astan a yuruye . Çiçek · d"den -ua .. ., .... .,,ı..+ ... dır. 

1 .. d to«l." tti~. b canım .şım ı il ~=-- al'ott',/ 
sergısm e, 'f'ır e gı ne at ve mey - 'Tevjı.1t Necati~ 
valarla da 16 inci altın madalyasını 'ka _ · -
zanan Baldvin'e doktorlar uzun bir is- BU GUH 

------~~-..--------------------
kalıp ölmdkte imiş1er. 

Y:ağmur yağdığı günler otomobil ;ka -

zalarının fazla olduğuna dikkat eden A· 
merikanın Ditroit za-bıtası şehrin kalaba
lık yerlerinde .şemsjye kullanılmasını 

menetmiştir. Kalabalık sokaklarda e1le
rinde şemsiye tutanlar önlerini iyice gö
remediklerinden, 'hem halkın gelip ge -
çişine mani olmakta, hem de bir çdk -
lan hızla gelen otomobillerin alt!annda 

Yağmurdan korunayım derken canla • 
nnı veren bir çok insanları kurtarmak 

için zabıta şemsiyeyi meneder etm<.>z 

yağışlı günlerdeki kazalar da azalmı§tır. tirahat tavsiye etmişlerdir. 1-1 AVA 
~ T Ak""=-

Osmanlı imparatorluğu devrinde Sun· 
yenin ve Lübnanın bazı unsurları, muh- l 
'telif vesilelerden istifade edere:ıt Fran
saya csevgi ve saygılarını ifade~ -ederler İ STER İNAN İSTER İNANMA! H aıJa tamamen açık tf 

Dün hava sabahtan akşama Jcad11~'ı:! 
mamen açık olarak geçmiştir. ııı.ı ve hatta daha ileri giderek onun chima- Gece saat 22. Tramvay Muratpaşa cnmii önündeki js- - Biletiniz efendim? dedi. 

yesini. isterlerdi. 'il'ürkiyenin o zaman- tasyonda durdu. Tramvaya bir kontrolör ibindi. Biletleri Yolcu: 
ki mümessili olan Osmanlı devleti, bu kontTCil etmeğe başladı. Biraz çakır keyif olan bir yol - - Size verdim ya .. cevabını verdi, bir münakaşadır 
hadiselere karşı pek te ses çıkaramaz ve 1 cunun biletini aldığı zaman bıletçi: 1 başladı. Kontrolör almadım diyor, yolcu verdim diye id. 
Arab Suriyelilerin Fransız hükumetine - O bılet onun değll dedi, arkadaşınm. · dia ediyordu Nihayet polis geldi. Tramvay yolcularından 
neden dolayı sevgi ve saygılarını rz t- Kontrolör sordu: mühim bir kısmı yolcunun bileti kontrolöre verdiğini 
tiklerini sormaya, b"lhassa bunun tın- - Arkadası nerede? görmüşlerdi, böylece sabadet -ettiler. Tramvay duruyor-
da bir müstemlekecilik hulUlü bu'undu· - Bılmem! du ve duralı tam on dakika olmuştu. Nihayet polis yolcu 
ğuna dikkati celbctmeğe lüzum z. Bu sefer yolcu atıldı: lehine şahadet eden yolcuların .adresini aldı, hem bileti 
di. Bugünku mes le de Tıirk Hata~ hl r, _ Arkada~ım yok benim, yanımda duran adam bilet kontrolör tarafından yırtılan çakır keyif yolcuyu, hem 
haklarını, canla ve başla, beynelmilel bir almamıştı, Valde camii önünde indi gitti. Bu bilet be - de kontrolörü tramvaydan indirip karakola götürdü, 
sahada müdafaa tmiş olmasından dola- nimdir. 
yı Türkiye hükum tine sevgi ve saygıla- Yolcunun kontrolöre verdiği bilet hamiline Topkapı- tramvay da 15 dakika tevakkuftan sonra yoluna devam 
nnı bildiriyorlar. Onlar vazifelerim ifa ya kadar sefer yapmak hakkını veriyordu. Kontrolör bi- etti. 15 ~aJ_nKa yolculan bekleten biletin kıymeti '3 kuruş 
ediyorlar, Türkiye de alnının terile ve ı leti avucunun içinde evirip kıvırıp attı ve yolcuya: 1 O para ıdı. 
bcync1mne1 kanun ve meşruiyet yorne 1 s T E R i N A N l S T E R i N A N M Ar 
kazandığı bir davanın manevi rnükfi:fa. 

(Devamı 3 üncü sayfada) L-------------------------------------------------------------------------------....... 

saniyede 5-6 met
de sür'atle muhte- 11--- A. ..1 

lif istikametlerden 
esmiştir. Hava 
tazyiki 758 i gös
termiş, en fozla sı
caklık 30, en az sı-

i caldık ta 18 olarak ( 
'kaydedilmiştir. .. lbşlı 'r 

Evvelki sabab 'Yediden dun sar • ' 
diye kadar 6 milimetre ~·ağıııl.1 
mıştır. 

19 ı:Z· 
Giinq 5.Ctl ô4le 19.:zı 
ikindi 16,13 Ak~am ,;07 
'Yat•ı : 21.08 ~mPlı: ıSs' 

Rumi ııeııe 1353 - ıArabi •DO ./ 

6ızırl94 ~ 
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SON POSTA Sayfa 3 

İspanya sularında yen·iden 
mühim hadise oldu 

Bir orduyu mikropla felce 
.. uğratmak mümkün müdür 
UÇ ispanyada iki Fransızın idama mahkum edilmesi 

üzerine Pastör enstitüsünden meşhur mütehassıs 

Bir ltalyan gemisi bombardıman edildi, bir Fransız 
vapuru torpillendi, .bir lngiliz gemisi de imdat istedi 
Londra 6 (Hususi) - Madrid, bugün yaralar aldığından, diğer bir Fransız ge- duğunu söylemiş, İspauyanın istlkbab 

tekrar şiddetli bir bombardımana maruz misi tarafından Marsilyaya çekilmiştir. için temennilerde bulunmuştur. 
kalmış, birçok binalar harab olmuştur. Üçüncü hadise de şöyle olmuştur: Bombardıman 
Ölü ve yaraWarın mikdarı oldukça faz. - Benzin hamulesile İngiltereye giden Cuenca 6 (A.A.) - Saat 6,30 da 3 mo-
ladır. Britiş Korporal gemisi, İspanyol kara törlü beş tayyare ile üç avcı tayyarcsin-

Asilerin tertib ettiği bu şiddetli bom- sulan haricinde iken telsizle bombardı- den mürekkeb bir asi hava filosu Cu
bardımana rağmen, hükiımetçiler Mad- man edildiğini haber vermiş ve imdad enca şehri civarına takriben 30 bomba 
rid cephesinde faaliyete geçtiklermi '\'<? istemiştir. Fakat, bir müddet sonra, ay- atmışlardır. 
Teruel mıntıkasında bazı muvaffakiyet- ni gemi istediği imdadı diğer bir telsizle Şimdiye kadar ekserisi kadın ve çocuk 
ler kazandıklarını iddia etmektedirler. iptal etmiştir. olmak üzere 12 kişinin öldüğü ve birkaç 

Üç Jıadise Bitlerin Franko mümessiline beyanatı kişinin de yaralandığı tesbit edilmiştir. 
Londra 6 (Hususi) - Cebelüttarık ci- Londra 6 (Hususi) - General 1''ranko- General Miyaha Aragon cephesi 

'Varında bugün üç deniz hadisesi olmuş- nun Berlindeki yeni mümessili itimad- kumandanlığını deruhte etti 
tur: namesini bugün Hitlere takdim etmiştir. Paris, 6 (Hususi) - Meşhur Madrid 

Bir İtalyan gemisi meçhul tayyareler Bu münasebetle kısa bir nutuk söyli- müdafii general Miyaha cumhuriyetçi-
tarafından bombardıman edilmiş, fakat yen Hitler, Almanya ile general Franko lerin Aragon cephesi kumandanlığını 
gerniye isabet vaki olmamıştır. arasında mevcud teşriki mesaiden hüyük deruhte etmiştir. General Miyaha cum-

Mari Terez isminde patates yüklü bir bir haz duyduğunu ve bu mesai birliği- huriyet orduları umum erkanı harbiye
Fransız vapuru da meçhul bir denizaltı nin, komünizme karşı açılan mücadele- sile mutabık kaldıktan sonra yeni vazi
gernisi tarafından torpillenmiş ve bazı de iyi neticeler vereceğinden emin ol- fesine hareket etmiştir. .... ., ........................................................................................ . 

ltalya Hariciye Nazırı Ade~i ~üdahale 
e • • Komıtesı gene 

Cıano Londraya gıdıyor Bir şey yapamadı 
İtalyan gazete!eri aynı zamanda bir Fransız - İtalyan 

mukarenetinden de bahsetmeğe başladılar 

Londra 6 (Hususi) - Ademi mü -
dahale tali komitesi bugün öğleden 
sonra toplanmış ve bir saat kadar sü -

Paris 6 (Hususi) - İngiliz - İtal -1 Petit Parizien gazetesinin Roma mu :ren müzakerelerden sonra dağılmış -
Yan mukareneti el'an gazetelerde u - habiri, şöyle yazmaktadır: tır. 
Zlınboylu tefsir edilmektedir. cİtalyan gazeteleri, İngiliz - İtalyan Gönüllülerin geri çekilmesi ve Fran 

Daily Ekspres gazetesine göre İtal - ~ a.kınlaşmasının ayni zamanda Fran - konun .muharip hakkının tanınması me 
l'an hariciye nazırı Kont Ciano, bu mu- sız - İtalyan yakınlaşmasını vi.icuda ge selelerı etrafında Alman ve Sovyet 
~neti takviye etmek üzere yakın - tircccğini iddia etmektedirler. Halbuki murahhasları arasında anlaşma inıka -
farda Londrayı ziyaret ederek, başve- bizzat Duçe bile Fransa ile İtalya ara- nı elde :dil~memiştir. 
kıl Çemb rlnin ve hariciye nazırı E - sında halledilecek mühim meseleler Komıtenın gelecek toplantısı iki 
den ılc temaslarda bulunacaktır. mevcut olduğunu söylem~tir. )lafta sonra yapılacaktır. Bu müddet 

....,._,..._,.. ~ zarfında bazı teknik meseleler görü -
Hitlerin kitabının 1 Japon Prenslei Fransaya şülecektir. 
Basılış sayısı Gitmiyorlar Bir otomobil kazası 

Berlin 6 (AA.) - B. Hitlerin Mayn Paıis 6 (AA.) - Japon büyük el - Londra 6 - Lord Plymouth, bir oto-
kamph ismindeki kitabının basılış a - çiliği bildirmiştir: Gelecek hafta Pa - mobil kazası neticesinde kaşından yara
dedi hıllen üç milyonu bulmuştur. rise gelmeleri beklenen Prens ve Pren- lanmıştır. Yarası ağır değildir. Lord 

ses Şişibu, bir rahatsızlık yüzünden Plymouth bugünkü komite toplantısına 
Japon Amiralının Fransaya seyahatlerinden vazgeçmiş - riyaset _etm_iş_ti_r. ____ _ 

Z • ıerdir. Altes Prens ve Prenses halen Fransız gazetelerı· 
ıga.fell Lahay'de bulunmaktadırlar. 

, Limanımızda bulunmakta olan Ja - l l k Aldanıyorlar 
Pon mektep kruvazörlerindeki zabit - nanl mıgaca (Ba§tarafı 2 inci sayfada) 
l~r ve talebe dün sabah Türk zabitleri- Bir facia! tını topluyor. Bunda anlamıyacak ne 
llın refakatinde Top~ı sarayını, mü- (Baştarafı 1 inci sayfada) var? 

... Veillon'ın söyledikleri .. 
Telgraf haberi olarak okudunuz: Fran- şırınga ile bu belalı depodan kurtula

sadan İspanyanın iısi denilen kısmına caklardL 
geçerken iki Fransız yakalandı. Şüpheyi Görülüyor ki rivayet binbir gece mn
celbctnıişlerdi. Eşyalarında göze çarpa-, sallarına benzemektedir. İnanılması güç
cak bir şey yoktu, fakat muay:ne için tür, fakat fennin devadımlarile yürüdü
çırçıplak so~durulrnuşlardı, vuc~dları-ı ğü bu asırda birdenbire chayır, mümkün 
nın muhtelif kısımlarında muhtelif çı- değildir> de denilemez. En iyisi ~i anlı-
banlar görüldü, tetkik edildi: yanlardan sormalı. 

Bu çıbanların içine vücuda geçmeyip Nitekim bir meslekdaşımız böyle yap-
bulunduklan noktada mahsur kalan mik- mış, gidip Pastör enstitüsünde meşhur 
rob konulmuştur, bu adamlann maksadı biyolojist Profesör Veillona sormuştur, 
Franko ordusunu zehirlemekti, denildi. anlatırken diyor ki: 
Bizzat maznunların da itirafta bulun- Profesör vak'ayı dinleyince cevab ver· 
duldan, neticede idama mahkıim edildik- meden uzun uzadıya düşündü. Sonra: 
leri söylendi. -

0

Öyle hastalıklar vardır ki korku 
Birisinin adı Bougucnec, ötekininki veren bir kolaylıkla yayılırlar. Pastöı 

Chabras'ır. enstitüsü gibi fennin emrettiği bütiln ih· 
Son gelen haberlere bakılırsa henüz tiyat tedbirlerine azami derecede riayet 

kurşuna dizilmiş değillerdir. Belki de eden bir müessesede bile kaza şeklindo 
Fransanın teşebbüsü ile kurtulacaklar- aşılanmalar görülmek1:edir. 
dır, fakat acaba hakikatte böyle bir te- cMalta humması. ile cPsittachore> bu 
~bbüste bulunmuş olabilirler mi? Sonra şekilde kolaylıkla geçen hastalıklardan· 
da böyle bir teşebbüsü yapmak mümkün dır. Mesela bu sonuncuya tutulmak için 
müdür? papagan kafe$.ne yaklaşmak kafidir. 
İspanyol hududundan rivayet halinde Mikrob tozla, hava ile gelir. Fakat bütüıs 

gelen haberlere bakılacak olursa: bu mikrob muadeleleri çok nazile, ekse 
Bu iki adamın vücudlannda gitli bı- riyetle insanı aldatıcı bahislerdir. Ba 

rer mikrob fuayesi vardı. Bu fuayenin zan istersiniz de aşılayamazsınız. 
kendilerine bir zararı olmıyacaktı. Buna Bahsetüğiniz vak'ada ne gibi bir has
mukabil temas ettikleri insanlar derhal talığın mevzuu bahsolduğunu anlıyama
garib bir katalepsiye tutulacaklardı, taş dım. Zira benim bildiğim hastalıklarda 
kesileceklerdi. Bu suretle taş kesilenler mikrob fuayesi olan adamın kendisi de 
için de sonunda ölüm olmıyacaktı. Bir ciddi surette hastadır. Vakıa hastalığı 
kaç ay bu halde kalacaklar, sun'i surette hissetmeden önce başkalarına aşılayabi· 
beslenecekler, sonra iyileşeceklerdi. lir. Fakat sonunda kendisi de kurtula • 

Mikrobu taşıyanlara gelince onlar da maz. Kat'i bir fikir beyan Ptmek iç.in 
vazifelerini yaptıktan sonra bir mukabil elde fazla tafsilat olması lazım. ---------Kara orduları denize alıştırılıyor 

zeıer, diğer tarihi abideleri ziyaret et- ve doktor geliyor, yavrunun üç y.?rinden 
:rnişlerdir. bıçaklandıktan sonra boğazından kesil· 

* nlmasına lünm görülecek zaman pek uzak mükemmel oldu, diyorlar. 
Kara ordusunun btrv da denize alı§tı -, - Tecrilbe ~ey•et.t umunıb'esl 1Ubanle 

Amiral Koga saat 17 de İwata'da bir diği anlaşılıyor. Bütün halle endişe ve 
Çay ziyafeti vermiş, hükiimet erkanı, heyecan içinde faillerin izini aramağa 
llıatbuat mümessilleri ve bir çok zevat başlıyor. Ölünün bulunduğu yerden baş-
bu çayda hazır bulunmuşlardır. lıyan kan izlerinin üç mahalleyi dolaş-

D tıktan sonra kasabadan dışarıya çıktığı 
oğuspor takımı geliyor görülüyor. iz burada kayboluyor. Zabıta 

ve adliyenin tahkikat ve takibata el 
koymuş olmasına rağmen failler henüz 
bulunamamıştır. 

Cimlondos Pariste 

· Erzurum 6 (A.A.) - Üçüncü umu
tt;i müfettişlik mıntakasında yedi vi -
layet sporcularından müteşekkil bir 
doğu karışık ~r takımı yurt dahilin
de bir turneye çıkacaktır. Kafile 13 a-
ğustosta Trabzondan ha k tl ._ Atina 6 (Hususi) - Fransız gazete-
} re e e sırası l . 1 ek h fta c· Lo d ' G e Gıresun Ordu Saıns K . el'J. ge ec a un n osun ran 
-r.... , , un, aysen, p 1 'd .. w •• k t'' 
.Q..Onya İzmir İstanbul gı·a cekt" T _ a e e gureşecegını ~a ı surette ya-
2_ , , a e ır. a l B .. d'" .. 
~un İstanbulda Galatasarayla maç ya- zıyor ~r ... u gureş unya gureş şampi-
Pacaktır. yonlugu ıçın yapılacaktır. 

Pol Bonkur Atinada 
Atina 6 (Hususi) - Eski Fransız 

nazırlarından Pol Bonkur bir seyyah 
grupile yarın buraya gelecektir. 

Binnazın katili 
Adapazarında 

~ Q~~!~~~~ahallemnde J 

Smdırgıda karasinek istilası 
Sındırgı (Hususi) - Bu sene Sındırgı

da karasinek tehacümü vardır. Bu si -
nekler kasaba çarşısında açılan kavun; 
karpuz, armut, üzüm sergilerinin ba
kımsızlığı yüzünden şimdiye kadar gö -
rülrnemiş bir halde tekessür etmekte • 
dir. Halk bu haşerelerden çok rahatsız 
olmaktadır. ................................ -.......................... ... 

lstan bul festi vali ı 
Taksim Dağcılık klübünde saat 14,80-

da Türk amatörleri arasında tenis mü
sabakaları. 

İşin hakikaU şudur: Zihniyet meselesi. olmasa gerek. İtıe m1sall: Geçenlerde b2r 

Fransız gazetesine göre dünyada bazı !1:~e~dirila:yı S~'d:11 ~tllye ge- T • 
haklar vardır ki Allahuteala bunları yal- ortasınd d ,., .... _. ve ço günler denb 8RIS müsabakaları Seçmeleri 

. . . a O-vw.udiı. Bu müddet zarfında 
ruz Fransız mılletme vermıştir, bir ta- alayın manevra sahası gemlnfn ..nvertesıv- Romanya ile m:: k" d 

f S . · Ukl~, &.. ı "' 'ur ıye arasın a ya , 
ra tan urıyeye ıs cu vermek, diğer dl. Orada denizaltı gemllerinln hücumlanna ıl cak t · ·· baka 
tarafta~ da <Sri~eyi ~ayıb mı ediyo- karşı korunmak, gemiden 1n1J), gemiye bin- p a .. eıus musa ları .. seçmeleri 
ruz> diye ona bır musteınleke gözile mek tecrübeleri yapıldı. Alayın erleri ara _ ·~~gun başlıyacaktır. Bu musabakalaı 
baktığını söylemekten çekinmemek Ha·ı- smda denlz tutmasına'" ~yanlar yok de _ ıçın davet edilen tenisciler 16 Ağustos. 
buki Suriye ile Fransa arasında ne milli, ğlldl, fakat gazeteler: ta İstanbula geleceklerdir. 
ne de tarihi bir münasebet vardır. Fa
kat, iş Türk Hatayın Türkiye hükume
tine teşekkür etmesine geldi mi, her şey 
değişir: Türkiye Hatayı temessül mü et
mek istiyor? diye telilşa düşülür. Fran
sanın Cebeli Lübnanı temessül etmesin
den bahsedilebilir amma Türkiyenin 
Hatayı temessül etmesinden bahsediln
mez. Halbuki iş öyle değil, Fransız mil
letinin ne kadar hakkı varsa Türk mil
letinin de artık o kadar hakkı vardır! 
Fransız gazetesi zamanın, dünyanın 

ve dünya üzerinde yaşıyan milletlerin 
rollerinin hayli değişmiş olduğunun far
kında bile değildir. J?ünya ne 914 dekj, 
ne de 918 deki dünya değildir. Fransız 
gaıet si bunları anlamış olsaydı hiç telaş 
etmez ve her şeyi tabii ve zaruri görürdü . 
Ne yapalım, onlar bu işi anlayıncaya ka
dar böyle şeyler söyleyip yazacaklardır. 
Elimizden bir şey gelmez ki! 

Muhittin Birgen 

ı ı Sabahtan Sabaha : 

Mezar taşı 
?cl1ir mütehassısı Proust İstanbul u güzelleştirmek için açtığı çirkinlik 

~~cadelesine devam ediyor. Yeni bir fikrini belediye kabul etmiş. Bu karara 
gore artık herkes keyfine ve zevkine göre mezar taşı yaptıramıyacak. Bele-. 
diyenin çizdiği şekli ve eb'adı kabul edecektir. 

Fikir fena değil .. Zevkine emniyet cdilemiyen insanları umumi manzara
lan bozacak harekeUerden menetmek doğru olur. 

Bugün şehir içinde ve dışında ke çilere ve .kümes hayvanlarına mcr'a va• 
zifesi gören mezarlıklarda yerlere serilmiş yatan kavuklu mezar taşlarının 
manzarası ne hazindir. 

. Hı!ngi ~abris~a~a girseniz nefis m crmerler üzerine san'atkiırane yazılmı~ 
kıtabelerı ya yuzu koyun toprağa kapanmış, ya kaidesinden oynıyarak yana 
çarpılmış, yahut birbirine çarparak parçalanarak ısırganlar, ballıbabalar ve 
deve dikenleri arasına gömülmüş ol arak görürsünüz. Kapkara sipsivri bir 
kabus ve kasvet sütunu gibi me1.arlıklan kaplıyan serviler de 'bu hazin ha
rabelerin alameti farikası olmuştur. 

~i kansı Binnazı öldürerek kaçan Siirtli 
Urnarcı İbrahim zabıtanın aldığı seri 

~dbirler sayesinde Adapazarında ya
lanmıştır. Bugün İstanbula getirile -

~ektir. Bu cinayetin tafsilatı birınci ve 
l inci sayfalanmızdadır. 

BUyükderede Beyaz parkta saat 21 de 
FESTİVAL aALASı, ctenız üzerinde ya- Yerli antrenör kursu 
r~lar. Dans müsabakaları, muhtcll! var-

Şehrin sıhhi, ticari ve bedii ihtiyo çlanna göre planını hazırlıyan müte • 
hassısın ~mezar taşlarını düşündüğii kadar mezarlıklar için de bir proje ha-
zırlıyacagı muhakkaktır. Medeni memleketlerde en gu··ze1 parkl rd d h 
··1 killd aanas 

guze şe er e meydana getirilen ölüm bahçeleri gibi İstanbulun da akaı 
yete numaraları. Türk Spor Kurumu tarafından ye _ 

BANDOLAR: (Saat 18 de) Üsküdarda tiştirılecek olan yerli antrenör kursu 
şehir bandosu. Fatihte İtfaiye bandosu. b 
Kadıköyünde askeri bando. .. u sene için tatbik edilemiyeccğinden 

--------------..: gelecek seneye bırakılmıştır. 

sulan, hafif gölgeli ağaçlıkları, binbi r çiçekli tarhları ve geniş yolları ile in· 
sana kaybettiklerinin bir mezbeleye, bir harabeye atılmadığı hissini telkia 
edecek mezarlıklarımız olduğunu görmek faniler için de bir tesellidir. 

Bürhan Ccüıit Morkaya 



4 Sayfa 

Şehrin 90 hamamından! 
otuz sekiz tanesi kapandı 

SON rOSTA 

Tifo vak'alan 
azalıyor 

'Ağustos '1 

iki mahkilm da hakime 
dua ettiler 

Fakat sıhhat müsteşarı "Evimiz barkımız yoktu, Allah razı 
"lstanbul halkı aşılanmıya • 

devam etmelidir,, diyor olsun,, dıyerek mahkemeden çıkt1lar 
, ~ir içinde dün yeniden tesbit edi- Dün, Hayrettin ve Şevket isimlerin-, - Anlat, bakalım, hadise nasıl ol • 
len tüo vak'alarının adedi 6 dır. 10,919 de yarı çıplak kıyafette iki kişi adliye du?.. 
kişi birinci, 14,780 kişi ikinci aşılarını ,koridorlarında bir hayli merak ve ala- , Hayrettin şöyle söyledi: 
yaptı~lardır. ,ka uyandırdıktan sonra,, nihayet Sul - . - Dünkü yağmurda çok üşüdüm de .• 

Sıhhıye Vekaleti Müsteşarı Hüsa - tanahmet 1 inci Sulh ceza mahkeme - ,baksanıza, çıplağım .. hır ceket almak 
.ı:nettin üç !:,~denberi şehrimizde tifo sinde duruşmaları yapılmıştır. aklıma gelmedi ama, ısınayım diye bi
h~~kında yapmak~ olduğu tetkikleri- . Bunların, adliyeye sevked.ilmeleri- r~z ra~ı içtim .. sarhoş olmuşum .. Köp· 
.n~ ııc:m~l ederek dun Akşam Ankaraya ne sebep evvelki akşam köprü üzerin- rude gıderken yerde yatan bir adama 
,g~tmıştı:. Ha~~~t~d~n evve~. kendisi- de çıkarttıkları bir hadisedir. Akşam rastladım .. Baktım, o da sarhoş .. kal -
nı sıhhıye mudurıyetınde goren bir saat 9 1 d k.. "d d . d dırayım derken, kavga çıktı? .. 

uh · · · b k" 1 . su arın a, opru e evrıye o 
.m arrırunıze u tet ık erı etrafında laşan r S rh tt' l k b' . Suçlu Şevket de· 
§U izahatta bulunmuştur: ~ ıs a a a ın çıp .. a .. ır vazı - . - Kavga ederke~, ceketimi çıkar -

«Şehirde tifonun önüne geçilmesi yette ıkı adamın altalta, ustuste kavga ,..,..,ışt O t d d ld 1 B"" 1 . . .. ett"kl · · ·· k 1 kl _ ,... ım. pa ır ı a ça ı ar.. oy e 
,ıçın yapılan mucadelenin faydalı neti- ı erını gorere ' yan arına ya aş çıplak kaldım .. Ama, biz birbirimizden 

x ....... taanmmllmlan bhf celeri gö~lmey: başlamıştır. Gazete- ~ıştı:.. ~aka.~, k~vgacılan ayıra~il~ek davacı değiliz, dedi. 
Belediye, hastalık tehlikesi mevzuu f kos tesisatı yaptınalar dahi kar temin )erle hergtln ilan edilen tifo vukuatı bır turlu mumkun olamamış, kopru - Neticede haklın Reşid Şevketin 4 

bahsolduğundan hamamlardaki Kırk - etmelerine iınkin obnadığını söylemek- ,sayıl~rı da bunu göstermektedir. nün üzeri kalabalık bir seyirci kütle - gün hapsine ve tevkifine, Hayrettinin 
çeşme sularını kapa~ ve her hama- tedirlıel". . .. Bır ~uçuk aydanberi yapılan bü - siyle çevrilmiştir. Nihayet, polis Sal&- de, 6 ay müddetle hastaneye kaldın!· 
mı terkos suyu kullanmağa mecbur et- . Kapanmayan hamamlardan bir kıs- .tun_ t.etkıkat bu seneki tifo vakayii faz- hattin suçluları güç halle Eminönü ka- masına karar verdi. Her iki suçlu da: 
miştir. Bu hamamcılardan 40 kadarı mı terkos tesisatı ahnak için müracaat lalıg~nın sırf temas sirayetinden ibaret rakoluna getirebilmiştir. - Bizim evimiz barkımız yoktu. Al· 
hamamcılar cemiyetine müracaat ede- etmişlerse de bunlar daha ziyade ka _ oldugunu meydana ~ıkarmışt!r. B~ s~- Dün yapılan duruşmada hakim Re - lah razı olsun diyerek, mahkemeden 
rek terkos tesisatı yaptırmak için pa - labalık mahallelerdeki hamamlardır. retl.e vu.~u.~ gelen. sıra~etı:rm .~nı hır ~it, suçlu Hayrettine sordu: çıktılar. 
raları olmadığını bir kısmı ise hergün .. .. şekılde onune geçılmesı mumkun de - -••• •• • •• ••• • • • • • • • •••• • ••• •• 
4 _ 5 ·· t · ·ı kş bnekt ol _ Çok su sarfolunması yuzunden kadın- ğildir. Bir taraftan sirayete sebep olan 

mu~ e~ 1 .? a amı e e lara ait hamamların terkos suyu ile i- A ·11 · · ı · 
duklarını ılerı surerek hamamlarını ka . .. .. amı en ıza e etmege çalışmakla bera- Asl ı olmıya n bir haber daha patacaklarını söylemişlerdir. Hamam - d~re olunması kabil. gorulınemekte - her diğer taraftan da hastalığa karşı 

1 
. ı· b 1 d' ·· t dır. Hamamlardan hır kısmı kuyu su - muafiyet veren hususi aşı tatbik et -

cı ar cemıye ı e e ıyeye muracaa e - . . . 
derek hamamcıların şikayetini anlat- yundan ~fade Y~~a baş vurmuş - mek mücadelesinin esaslarını teşkil e- Akşamları çıkan bir gazete dünkü nu söylemiş. Ibrahim Ramazanı oto • 
mış, fal .. at kararın kat'i olduğu ve geri lar ~e faaliyete geçmışlerdir. Bu şek - d~.yordu. H~~talığın artmağa başla?ığı nüsh.asınd~. bi: muharririnin bi.zzat büsle Kadıköye götürmüş, oradan has· 
dönülemiyeceği cevabını almıştır. Bu- le bır çare bulunmaz, kapanan hamam- gunlerden ıtıbaren yapılacak tedbır - tahkık ettıgını kaydederek Merdıven taneye kaldınlan Ramazan, kazıkla 
nun üzerine bu hamamlardan 38 ka - lar açılmazsa halkın temizlik bakımın- ler tesbit edildi. Aşı tatbiki için bütün köyünde vukua gelen müthiş bir cina- barsakları parçalandığı için ölmüş. 
darı dün kapatmışlardır. Şehrimizde dan sıkıntıya maruz kalacağı iddiası devlet sı~iyesi vazifelendirilıni.ştir. yettcn bahsediyordu. Gazete, muhar - Muharr!r Ramazanı hastane • 
90 hamam vardır. Kadın hamamlarının ortaya atılmıştır, fakat İstanbul ha _ Bu suretle Istanbul içinde 67 aşı is.- ririnin tahkikatına istinat ederek yaz- ye götüren Ibişi de, Ramazanın evle • 
kaffesi kapananlar arasındadır. Ma _ mamlannda yıkananlar pek az oldu - tasyonu meyda?a getirildiği .gibi baş - dığına şön~, Mer?iven köyünde otura.n rinde çal~tı~ı M~takm zevcesi Ha; • 
halle aralarındaki hamamların pek az ğuna göre bu iddia varit olmasa ge _ kaca seyyar ekıpler vasıtasıle de aşı Havva ısmınde bır kadının yanında hır vayı da gıdıp evınde bulmuş ve guya 
müşterisi bulunduğundan bunlar ter _ rektir. tatbik edilmektedir. Hususi etibba ta- kaç aydanberi Ramazan isminde bıri- ikisile de görüşmüş. 

_. ~ rafından yapılan tifo aşıları hariç ol - si çalışmaktadır. Geçen salı sabahı ev- Bu havadisi dün muhtelif makam • 
mak üzere şimdiye kadar İstanbul şeh- de bir gürültü olmuş, bir müddet son- lardan tahkik ettik. Emniyet Direktör· 
ri dahilinde 25 1 ,919 kişi birinci ve ra, Kozyatağı tarafında, İbiş İbrahim lüğü ikinci şube müdürlüğü, Üsküdar 
185 !'S 71 kişi ikinci defa aşılanmıştır. isminde biri, yolda düşe kalka yürü - nöbetçi müddeiumumisi ve Kızıltoprak Eyü.p inkişafa haşladı 

Geçen sene temmuzda teşkil edilen 
Eyüp kazasının Rami ve Kemerburgaz 
olmak üzere iki nahiyesi, 13 de köyü 
vardır. Kaza teşekkül eder etmez bü -
tün köy1erın yollan tamir edilmiş ve 
telefonla birbirine bağlanmıştır. 

Kazada henüz belediye teşkilatı ilc
mal edilmediğinden esaslı faaliyete ge
çilememiştir. Belediye teşkilatı pek ya 
kında ikmal edilecek, ve hazırlanan 
program mucibince faaliyet sahasına 
geçilecektir. 

Hazırlanan beş yıllık imar progra -
mına nazaran yollar esaslı surette ta -
mir edilecek, köy odaları kurulacak 
köylünün ve köylerin .Yükseltilmesi. i -

Istanbulun başlıca içme sularını yen bir adam görmüş. Bu adamın üstü polis komiserliği, böyle bir hadiseden 
_ teşkil eden şehir suları son aylarda da başı, yüzü gözü kan içindeymiş. İbiş, kat'iyyen haberdar olmadıklarını söy· 

ha sıkı muayene ve mürakabeye ta - bunun Ramazan olduğunu tanımış, sor- lediler ve üstelik havadisin yalan ol· 
,bidir. Bunlardan Kırkçeşme suyu me- muş. Ramazan HaV\7anın kocası Müş - duğunu, tekzip edileceğini de ilave et· 
crasının icap eden sıhhi şartları haiz tak tarafından, 8 yaŞ1ndaki küçük kız- tı1er. Halbuki mevzuu bahis gazete bu 
,olmamasından tevellüt edebileceği na..- lanna taarruz ettiği bahanesile dövül - haberi birinci sayfada ve tam beş sü • 
zara alınarak son günlerde şehrin bir müş ve bir odunla kazıklanrmş olduğu- tunluk bir serlevha altında vermiştir. 
,kısmıhda bu suyun kullanılması mene· ~ ......_..__ 
dilmiş ve bu suyun kesildiği mahalle- · VEFAT ____________ , 
)er~n sokpklanna terkos ~uyu çeşme ~ Sabık Gümüşhane mcb'usu Kadir Bey PABIS SE80ISINE 
lerı yapılmıştır. Bu vazıyet Sıhhatı v 11 d z k. . d . b k o·· 
umumiyenin muhafazası için zaruri o- ogu arın an ' e mm pe ~rı e~ a A u~ 
1 iht" c b. t db" d ·b t 1 müşhane meb uslarmdan Ibrahım Lutfı 

t~fn ıkya 1t ır e 
1 

ı r en bı are 0 tupf ı Paşa Beşik taşta Yenimahalledeki hane -
ı o vu ua mm aza ması una ma u · . . 'a -·ıa· z t ·· 1 · k . . sinde vefat etmıştır. Cenaze namazı bu-
egı ır. a en son gun erın va ·ayn - .. .. . . 

t .f h t ı - d · t f ·h · h gun oŞleden sonra Beşiktaş Sınanpaşa 
ı o as a ıgının evn e rı ıne ve as- . . d ed dildik Ed" k 

w •• b A camım e a e ten sonra ırnc ·a -

Bu senenin en güzel ve 
son seyahatı 

VENEDIK • PARIS • PRAG • 
VIYANA·BÜKREŞ 

26 g ün 
Evüp kaymak•mı u~ Kuvan talıgın başlangıcından ıtı aren fennı 

J - ~....... - pısmda Şehitlikte maliberi mahsusuna 
Belediye teşkilatından.sonra parti - teşkilatını istiap edebilecek büyük bir olarak teşhis edilebilecegi zamana na- defuedilecektir. 

nin muavenet ve müzahereti ile Eyü- hükfunet konağı da yaptırılacaktır. zarım bu suyun kesilmesinin daha ev- .--- . ···- '"". . . ..... ~ _ 

çin çalışılacaktır. Jstnnbuldan 10 EylOl Çelyo vapuru 
He hareket Yerler satılmaktadır. 

Acele ediniz. 
bün sahıl kısmında bir park, bir ço - Eyübün sıhhi vaziyeti çok iyidir. Ge velk~ zamanda vukua gelen intanlar - H A L K O P E R E T 1 
cuk bahçesi, spor sahası ve halkevi ve ;rek alınan tedbirler ve gerek halkına- dır. Istanbulda tifo vakayiinin son gün Bu akşam 

Beyo ftlu Galatasaray 

parti binaları yapılacak ve jskelenin )akası ile tifo vak'alan hemen hiç yok lerde azalarak geçen senelerin ayni 
sahil kısmı doldurulmak suretile kü - denebilecek derecededir. Son üç buçuk mevsimdeki musapları miktarına in -
çük bir meydan haline ifrağ edilecek, 'ayda on iki vak'a görülmüş, bunların miş olması şayanı şükran olmakla be
vc buraya, Atatürk'ün bir heykeli ko: da kaza mıntakası haricinden geldiği raber v'l:lkuatın gelecek gün ve aylar -
nacaktır. anlaşılmıştır. da tercf fü gösterebilmek ihtimali ol -

Eyüpte terkos tesisatı yoktur. Ya - Kaymakam Haşim Kuvan kaza ih - duğunu da ~imdiden bilmek lazımdır. 
kında terkos tesisatı da yapılacaktır. tiyaçlaıile çok yakından alakadar ol - Bunun için Istanbul halkının aşılan -

İleride belediye ve kaymakamlık maktadır. mak için şimdiye kadar göstermiş ol-
- -·· ----- duklan temayülün Vekaletçe i1an edi-

Dünya g_üzeli Keriman Halis evlendi len zamana kadar devam etmesi te -
menni olunur.» 

Ask erlik işleri: 
.... 

Askerlik ıubesine davet 
Eminön ü Yabancı Askerlik Şubesinden : 
Taşra ıubelerine ınensub olub da Eminö

nü, Fatlf Ye Eyüp kazaları mıntakalannda 
oturan yabancı 332 doğumlu ve bunlarla 
muamele gören kısa hizmetlllerln celb ve 
seYk emrine göre lise ye muadili okullardan 
mezun olup da dana yüksek okula girmek is· 
\emiyen okurlann son yoklamaları 1/ Ağus-
'°8M7 den 15/Ağustos/931 aqamına 
kadar devam edecek olan Be -
§lttae aaterttk şubesinde toplanan aater -
Hk meclisine muayeneleri yaptırılmak ür.ere 
ellerindeki şahadetname ve ehliyetnameler 
lle Sulte.nahmctte Dlkllitaş kar§limda ~ -
bancı Eminönü askerlik §Ubeslne miiracatıa-

1935 dünya güzellik kraliçesi Ba - pldu. n ilful olunur. 
yan Keriman Halis Ece ile Doktor Or- Son Posta dünya güzelinin kurduğu ' 
han Sanus'un evlenme törenleri dün yuvaya uzun ve mes'ut bir ömür di - 300 Alman seyyahı geliyor 
Beyoğlu belediye dairesinde yapılmış- ler. Milvokcr va~urile önümüzdeld haf -

Anadolu hisarı 
ldmanyurdu 

Bahçesinde 

ŞiRiN 
TEYZE 

OakUdar ln,ırah bahçesinde 
8 Ağustos Pazar günü • 

TARLA KUŞU 

NATTA 
Tel: 44914 

1 ESKIŞEHIRDE 
Ses - Işık Kitabevi 

En zengin kütüphnncdlr. Her dilden 
kitaplar, mecmualar, mektcb levazımı, 
Bnyanlıınn elbise modelleri burada sa
tılır. 

Son Posta'nın Tevzi l\tcrkezldir 

lstanbul Be lediyesinden: 
10 Ağustos 937 Salı p nünden itibaren Karaltöy köprüsü üze· 

rinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabıtası talimatnamesi ile Be· 
lediye tenbihi hükümlerine göre qağıda yazılı huıuıat tatbik 
edileceJrtir. 

Sayın halliin oc biitii11 ve.mti naAliye sahipleri ile §"" 

lörltnin arabacı oe riirlicülerin aı~ulaki maddelere 
JÜzyet etmeleri lldıı olrannı. 

ı. r Halk k6prG üzerinde ,aya kaldırimlardan bir taraftan di· 
ier tarafa ADÇak ~ ile jpret edilen saha dahilinden ge~ 
çecekllte I 

2. - Bütiiıı nal:U ~ l>a ~ geldiği vakit buradarı 
yaya geçen vana 'dedial ~aca1i ye yaya gidenler geçti~; 
ten sonra yoluna devam edebnecektir. Bu sebe'?le nalu 
vasıta• -· ' ,. sahaya gayet ağır gelmelidir. «B.)) o4SSOıı 

tır. 1935 senesinde dünya gilzeli olan Resmimiz kan kocayı evlenme me- ta içinde, şehrimize 300 Alınan sey • 
Kerıman şimdi de dünya evine girmiş rasimleri yapılırken gösteriyor. ıahı gelecektir. -.,.,.._~~ 



~ Ağusto~ 

'= 

Doğu illerinde 
faaliyeti 

• 
ımar 

* * • 
karsta her gün yeni bir ftı ~ birden temeli atılıror 
~e Kars valisi ile balkı heqrin bir temelatma törenindeo bir 
diğerine koşuyorlar. Y apılaolar, mektep, elektrik, hal~evi, hOlrfımet 

kona - , ba ri miieacseler1 .u · eri ol ve saire 

/ 

SON POSTA, 

iki adam 
Kız kardeşlarini 
Kesmişler 
İzmirden bildirildiğiDE göre Derbend 1 

köyünden Hüseyin ve ~alil . zab.ıtaya 
müracaatla kız kardeşlerı Halimenın 25 
gündenberi kaybolduğunu bildirmışler

dir. Bölük kumandanı Şükrü de bizzat 
harekete geçmiş ve köy civarında araş • 
tırmalar yaparken bir toprak kabartı&J. 

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

Sayfa ~ 

Talebelerimizin· kamp hayatı 

....._ }{, a r s (Hususi) t 
tıa.vl{.ars vilayeti, A· 
herttana gcçeliden-
h bu .. ,..,ki kadar 
<ıtt. JLJ. 

bl . a bunun 20 de 
aı? kadar, inşaat fa 
~tıne sahne ol ... -.___.~_.._....__.- llll:JI-.-""~~~~ ~~:=:::::::;;._; 
~?ld ışt~. Otomobi .. 
b en ınmcğe vakit 
~lamadan kaza ka. l 
vaİ1 k?y köy dolaşan 
tre~ın arkasından ' 
atıa ~ otomobille, 
~Y rs halkı ko
~er~r Ve gidilen her 
llıü e hayırlı bir 
li aetssesenin teme· 

ı na rastgelip burasını açtırmıştır. Kadı -
nın cesedi buradan çıkmıştır. Tahkikat 
neticesinde bizzat iki kardeşin, birisıne 
metreslik ettiği için kardeşlerini öldür
dükleri anlaşılm~ ve kanlı bıçaklarla 

Hüseyinin kanlı pantalonu da bulun. • 
muştur. 

ılıyor. 
lia · da zıran sonların. 
• Çanı 1 

Ciğerı . ~okularım • 
n..: el'inı12e dol • 
"lll"du • 
~ gtunuz Sarı .. 
lttıg· ışıa temelini 
\.. Utıız h••kA .. 
t(0rıa· u ume .. •· t l tma t•• -.:_.1_ u-- kadınla Ka · · tı._ gı nıam... g-_ ıJir eme a orel.llllıUe ~ n, rs valisı ve 
·"'" Y .. k t>• .... r ma Kars halla 
Ora u seliyor işte! 
J:aşıdan İğdırın kızgıiı güneşi altına yorlar. Yerli davul zurnanın çaldığı 
ti ~llk, temeli atılan 250 göçmen evle- parçalara ayak uydurarak hoplıyan 
llin ~rede ise bitecek. Kayısı çiçekleri- zıplıyan delikanlılar, misafirleri eğlen-
1{.a~ aygın kokusu ile mest olduğumuz ,dirmeğe çalışıyorlar. Hem temelin ba
<la~11nda, burnunun dibindeki su- .şında söylenen değerli nutuklar, köylü 
ltlan:Sırlarca mahrum kaim~ Kağız- .ile şehirlinin bu r.andan kaynaşmasını 
Oe a; suyun temeli atıiırken, binler- j bir kat daha ehemmiyetlcndiriyor. Ve, 
llıGteVatandaşın gözlerinde Ankaraya ~halk, bir bayram neş'esi içinde geçen 
o~llıı 'Veccih minnet ve şükran hisleri böyle her vesilede, devlete verdiği pa
heş uyordu. ~a Kars suyu! Bu, son on raların ne~ güzel ve ne hayırlı işlere 
l'et r1 ~ dahıl, yakın tarihe iyi bir ib- .sarfolundugunu görerek de ayrıca zevk 
şllıa er~ı v~r1?1ek itiban ile de başlı ba. almaktadır. 
bi: bır hadısedir. Valinin dediği gi- Göle ile birlikte çam ormanlarına gö. 
- n·· millen güneşi de arkada bırakıp asfalt 

~se un "?omba ve şarapnel sesleri ile gibi düz şosede kayan otomobilin için
~ ~le~ış olan bu topraklar; bugün de yarının muhasebesini yapıyorwn: E
'Veı-rn_ e hır milletin içeceği suya yol lektrik, mektep, Halkevi ve hükümet 
~vktk. ~Çin dinamit gürültülerine konakları gibi mühim daha bir çok in-

'l'" e ıftıharla şahıd oluyor. şaatımız var. Belki de bugünün yorgun-
orene . t· l - "d 8ağ11 k ış ırak eden yüzlerce insanın ugunu gı ~rmeden yarın: 

~huh~ halindeki yağmura rağmen, bu ::- Ha?i Iğdı ra! diy:cekler. 
~eyi fa~ nıembaından ayrılma1': iste- . Oyle ıse, yaşasın toren! 
gi"!ıeış erı hu suyun ehemmiyetini ne Fuad Araslt 
'a y tebarüz ettirdi. O suyun ki; Kar- Aşkale'dc imar faaliyeti 
liid a~~z içilmek için değil, şehri züm- Aşkaleden yazılıyor: Aşkale kaza ol-
~hı ~ıbı Yeşil bir belde haline sokmak duktan sonra. her sahada imar faaliyeti 

C e geldiği muhakkatır. başlamıştır. Ilk planda düşünülen beş 
~ ~e dün, Karsa nisbetle münhat o- sınıflı ilkmekteb binası ile hükumet ko
:ctlt, k .. zılça~çakta sırtımız azıcık ısına- ı:ağınm krokileri tesbit edilerek hazırlı
ea d oy hırliklerinin inşa edeceği bo- ga başlanmıştır. Binada sarfo1unacak 
~io0ePosunun temelini atarken, bu gün taşlar civar köylerden getirilmektedir. 
~ llletrelik Boğatcpe yaylasından, Halk da çarşı içinde güzel mağaza ve 
~d ornıanıarmın nefis manzarası ara- kahveler yaptırmaktadır. Kazanın en 
~e ~~· g~çerek, denizin kızgın sahille- mühim ihtiyacı olan su işi için tahsisat 
~anı ~~n iki yüz metreden istihza ile temin edilmiştir. Pian yapıldıktan son
~tlar GoI:deyiz. Medeniyet elinin a- ra tesisata girişilecektir. 
b"'linc~ de~ediği, havanın, suyun, ta-
'1'den u guzeı beldesinde dört temel Bursada bir otomobil kazası 
~\ha atıyoruz: Altmış bin liralık i. 
~ne, iki katlı hükumet konağı ve 
~lllnıeı bir mektep. Yeni getirilen 
. "":tıi 1larniık suyunun açılma merasi
~~es e buna ilave edince; Gölenin ne 
;~aıı~a bir gün yaşadığı anl~ıhr. 

de/ halkın ekserisi, belki ömründe 
a olarak modern bir caz görü-

Bursa (Hususi) - Urunkuş köyünden 
hususi otomobilile gelmekte olan şehr!
mizin genç müteahhitlerinden biri olan 
Ferit Hasman, dar bir virajdan dönerken 
ani olarak şaşırmış, otomobilile birlikte 
(20) metre derinliğindeki uçurumdan 
yuvarlanarak başından ağır surette ya
ralanmıştır. Otomobilin içinde bulunan 

Kuraklığa 
Uğrıyan köylüye 
Yardım edilecek 
Urfa (Hususi) - Urfaya bağlı Haran 

kazası dahilinde kuraklığa uğrıyan ve 
ekinleri tamamile mahvolan köylüye hü
kUmet tarafından tohumluk ve yiyecek 
verilecektir. Bunun için ihtiyaç listesi 
hazırlanmaktadır. Hükumetin bu yardı • 
mı köylüyü çok sevindirmiştir. 

Her sene orduğu gı'bi ou sene de 
Trakyanın bir çok yerlerinde çocuk 
kampları (Azat obaları) açılmıştır. Fa -
kir ve yoksul çocuklara kuvvetli bir gı
da wa ihtimamlı bir bakış ile neş'e ve • 

Urfada sular çekildi 
Urfa (Hususi) - Bu sene havaların 

kurak gitmesi ve sıcakların günden gü
ne artması yüzünden kuyu ve çeşmele
rin suları azalmaktadır. Şehir bahçele -
rinde ekilen sebzelere su yetişmediğin
den mühim bir kısmı mahvolmuştur. Bu 
yılki mahsul Urfa ihtiyacına kafi gelmi
yecek kndar azdır.Burada derecei hararet 
gölgodc 42 yi bulmaktadır. Halit bu ya
kıcı sıcaklar yüzünden çalışamamakta 

ve vakitlerini serin yerlerde geçirmekte
dir. 

Smdırgı'da sıcaklar 

Sındırgı (Hususi) - Burada şiddetli 

sıcaklar hüküm sürmektedir. Sıcaklık 

gölgede 35 dereceyi bulmaktadır. 

Amasya 
Köylerinde üç 
Cinayet oldu 
Amasya (Hususi) - Ebemi köyünden 

Yort oğullarından Mehmet, ayni köyden 
Hilmi oğlu AhmetJe bir bağ meselesin -
den dolayı darılışmış, Ahmet tabanca ~le 
Mehmedi vurmuştur. Mehmet hastanede 
ölmüştür. 

Gene ayni köyden Emin oğullarından 
Mehmetle Salih oğlu Ahmet arasında 

bir kavga çıkmış, Ahmet Mehmedi ka • 
sıklarından ağır surette yaralamıştır. 

Akalur köyünden Mustafa ile oğlu Ce
mal ve komşuları Mehmet arasında bir 
su meselesinden kavga çıkmış, Mehmet 
baba ile oğlu ağır surette yaralamıştır. 

Cemalin yarası tedavi edilrnekted1r. Ba
bası Mustafa hastanede ölmüştür. 

Her üç vak'anın failleri de adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 
._.... ·- ... ·- .. .., .. ·---.. ·~·----
diğer iki kişiye hiç bir şey olmamıştır . 
Yaralı şehirden derhal yetişen başka bir 
otomobille hastaneye götürülmüştür. Ya
ranın büyük olduğu söyleniyor ise de, 
doktorlar, Feridin yakın bir zamanda iyi 
olacağını kuvvetle ümit etmektedirler. 

Samsun (Hususi) - Gençtik hayatın
da bir intizam ve vifak doğuran, bilhassa 
askerliğe hazırlık yolunda çok ehemmi
yetli bir durum yaratan kamp hayatı b« 
sene de büyük bir neş'e ve intizamla so
na erdL Genç liselilerin binbaşı Hayri 
kumandasında kamptan dönüşleri bal -
kın göğsünü kabartmış, istikbalin mih
verini elinde tutacak olan gençlerimizi 
coşkun tezahüratla karşılam.ıya vesile 
teşkil etmiştir. 

* Malatya (Husu -
si) - Üç sene evvel 

açılan Malatya lısc • 
si 800 talebeyi ve 
tam bir muallim 
kadrosunu ihtıva et-

mektedir. Tahsil me-
raklısı 

mektebe 

gençlerin 

akınları • 

karşısında, bina, ih- 1 

tiyaca kifayet ede • 

memektedir. AncaK 
bir ilk mektep ihti • 
yacını karşılıyabile

cek olan bu bina • 

nın yerine liseye baş 
ka bir bina tahsisi 

ı 
/ 

ren bu obalara bu sene de bir çok ço • 
cuklar alınmıştır. Bu resim Teklrdağ vi
layetinin Barbaros nahiyesinde açılan ~ 
zat obasındaki köy çocuklarına umumt 
müfettij iltifat ederken göstermektadır. 

Görüştüğüm liselilerden bmp hayatı 
hakkında izahat istedim. Genç talebeden 
Emin Ülsever; 

Geçirdiğimiz yirmi günlük müşterek 

hayattan çok memnunuz. Bu münase • 
betle askerliğe ait tetebbülerlmizı de 
takviye ettik. Bugün de olsa her hangi 
bir tehlike karşısında sınırlan.mıza koş
mıya hazırız. Tek işareti bekliyoruz, de
mi~tir. 

rülmektedir. 1 S-ıvas talebesi kamptan döndü 
çok muvafık olacaktır. Resimde, bu sene Sivas (Hususi) - Sivas lisesi kampı 
26 mezun veren lisenin kamp hayatı gö • tamamlanmış, talebe şehre dö~müştür. 

KüçüKM'EMLEKÜ.H'A-BERLERI==-
Torosluda bir otel ya.pılacak Lfilcburgnz ve Ödemiş malmüdürlüklcrJ 

~i~b l3ey - Bugün bti
cıiarı gezdim .. 

. . . İngilizce, iransızca, 
manca ••• 

... İtalyanca, rusça, rumca, 
velhasıl ne kadar ecnebi lfı.. 
gati varsa aldım.. 

~dnnndn vllttyet hususi idaresi ve belediye Lüleburgaz (Hususi) - Kaza malmüdürü 
m.~ş~erek bir sermaye ile Toroslann üzerinde Mürşit Seçkin Ödemiş malmüdürlüğüne, Ay

- Hasan Bey kitabcı dük- Burlice~ yaylas~nda modern ve her tftrlü valık malmüdürü Şükrli de Bura malmüdür-
kAnı mı açacaksın?.. konforu havi bır otel ve Karataşta asri bir lü~ne tayin edllmlşlerdlr. 

plfıJ yap~ırmnğa, şehir içinde ve bu yerlere Bingöl sıhhat müdürlüğü 
Hasan Bey - Hayır, Be- işlemek üzere Utl miktarda otobüs çnlıştır. Sivas <Hususi) - Vilayet merkez doktoru 

yoğlundaki mağazalardan a- mnğn karnr vermişlerdir. Bu iş için bütçeye Cemal Yaşar terfian Bingöl sıhhat müdür -
lışveriş edeceğim. kAfi miktarda tnhslsat .konacaktır. lüğüne tayin edilmiştir. 



. .. 
L Otomobil ile 

lstanbuldan Avrupclya 
Adakaleden geçerken -·-Yaza•: Vufl Rmı Zoll• 

Bmm Bolaztçinin iki sahillM, tepele
rin suilanna kadar ağaçlayın.. Baştan 
bqa orman olan bu sahilin boş kalan 
yerlerine zarü binalar yapıp, karşıdan 
karşıya asma köprüler kurun.. Sonra bu 
doyulmaz manzaralı sahili üç gün üç 
gece uzatıp bir vapur içinde bqtan aşa· 
ğı süzüle süziile inin. İşte o zaman (Tu
na) üstünde aeyahat etmiş olursunuz. .. 
Açık denizlerde, transatlantiklerle seya
hat edilebilir .. Tek tarafı manzaralı bir 
sahilden geçilebilir_ Ne bileyim ben da
ha neler olabilir, amma, Tuna kadar 
güzeli, Tuna kadar zevklisi (Amerikayı 

bilmem), dünyanın başka hiç bir tara • 
fında olmaz.. 

* Mahim ya, meşrutiyetten sonra bile 
Tunanın bir çok tarafları elimizdeydi.. O
nun için hali bile sık sık Türk eserle -
rine tesadüf etmek mümkün .. Yol, çeş -
me, köprü, han ve kitabeleri her zaman 
insanın karşısına çıkıyor .. Hatta bir ta· 
rihte bir Macar vapurile Tuna üzerinden 
gidiyordum. Şimdi çetrefil bir mm taşı
yan bu vapurun son zamanlara kadar is
minin (Sultan Reşat) olduğunu kaptanı 
söylemiştir. İliklerine kadar Türk kanı 
işliyen bu yerlerden kolay kolay izimiz 
kaybolmıyacaia benziyor. Bütün lakay. 
dimize, benlımemeyifimizee rağmen ... 

Onlara türkçe konuşturabilmt-k ikli· 
1 ._nnı gösterememişiz.. O vaktin kültü:
! noksanı bu mühim işin tabii bir engeli 
ı Dlmuş.. Fakat üstün olan medeniyetimiz 
'onlann lisanlarına mecbucl kelimeler 
sokmuş ... Halis türkçeden, Türkler va -
sıtasile gelen Arap ve Acemceden bir 
çok kelime ve tabirleri onlara hediye bı
rakmışız.. Sebze ve meyva isimlenm ol
duğu gibi aldıktan başka, lohusa, döşem<>, 
perde, saray, konak, divan, zülf, tavan 
gibi §ehirlepm insanların kullanacakları 
isimleri, cetbecet gibi tabirleri, cevahır· 
el, camcı, tenekeci, yoğurtçu gibi esna -
tın meslek ve san'at isimlerini aynen kul-

lanmala mecbur kalmışlar.. Rivayete 
bakılırsa böyle iki üç bin kelime var -
mış.. Bunları duymak bile gurbet elle • 
rinde insanın hoşuna gidiyor. 

* Size (Adakale} denilen Tuna üstün • 
deki adacıktan bahsedeceğim.. Biliyor -
sunuz ya, dört tarafı yabancıların elıne 
geçtiği halde, nasılsa bu adayı harita ü
zerinde görememifler, Osmanlı devletile 
yaptıkları bir muahedede her halde b:r 
gaflet eseri olarak bize bırakmışlardı .. 
Osmanlı hükfunetinin son günlerine ka· 
dar bu adalılar, kalelerinde Türk bay -
rağı dalgalandırllll§lar.. Ahalisi ken
di kendileriAe oldukça müreffeh ya
şamışlar.. MütarekeJlin uğursuz günle • 
rinde bizi adam hesabına saymıy:ın bur
nu büyükler, her halde Babıaliyc haber 
vermeden bu küçük cennet adasını baş· 
kalarına bağışlamışlar ..• 

* Tuna sahillerinden döne döne ağaç • 
lıklı bir yere geldik.. Dört insan, soluk 
benizli, pejmürde kıyafetli üç adam.. Bi
rinin elinde bir güjüın su, ötekinde şer
bet, berikiler de iri.re ... Karşıki sahil • 
den köhne bir kayıkla buraya geçmişler. 
Ellerindekileri geçen yolculara sııtıyor -
lar, türkçe komquyorlardı.. 

- Nerelisiniz? dedim. 
- cAdakaleliyiz!• dediler. 
- Adakale ne tarafa düşer? dedim. 
- cTa fW"&Sı!• diye tarşıki sahili gös-

terdiler. 
Adada kala kala yüz yirmi kişi kalmış .. 

Biraz balıkçılık, biraz kahvecilik, biraz 
da gelen geçene suculuk ediyorlarmış. 

Kimsesiz, sahipsiz yüı yirmi fakir .. Dört 
tarafını su almış yüz yirmi Türk. .. 

- cSizi muhacir etmiyorlar mı? Tür -
kiyeye gitmiyor musunuz dedim. 

- cBir şey söyliyen olmadı. Bekle~ • 
yoruz! • dediler.. Dedelerinin zafer ava
zelerdile çınlattıkları bu sahillerdi? ha -
raret söndürmek için csucu• diye inli -

. .. . . 

CONULISLERI 
Tttlı Dalı , aga 
l nhlaar eden hata •• 
Sultanahmettıe oturan bir genç ka

hı dert yanıyor, söylediği şey şu: 

Biraz zahmet ederek etrafına bak. 
el'an devam eden, hatıl itiyat haline 
girmiş, bu itibarla da llkaydi ile kar
plarunıya başlam11 ihanet ı;ahneleri 

görürsün, bunlar şüphesiz sana iğren
me vereceklerdir, fakat bu iğrenme
lerde biraz da teselli bulabilirsin. {j. 

- On yıl evvel severek evlenmiş
tim, bu uzun yıllar içinde sevgım ek· 
silmedi, kocamdan da hep aynı aşkı 

gördüm, çocttklanm da var, mes'udum 
fakat geçenlerde kocamın üç yıl evvel 
bir defa bana ihanet etmiş olduğunu 
öirendim. Kendisi de itiraf ttl1, bir 
çılgınlık dakilrası diyordu, affettim, 
.fakat bir türlü unutamıyorum, hazme
demiyorum.. 

zerinde durma, nöruteni yoluna ayak 
basmış, el'an memnun olduğunu söy
lediğin aile 8Udetini yıkmış olursUR. 

* Teessürü, teessüfü celbedecek bir 
hadisedir. fakat dikkat ediniz, her te
essüfü celbedecek hadise üzerınde faz
la durma daha büyük teessürü mucip 
olabilecek neticeler doğurur, en bti
yük ilaç unutmaktır. Ve mademkı bu 
hata eski bir zamanda yapılmış, bir de
faya inhisar etmiştir, affedilebilir. 
Kızım, 

* Şiflide bayan cB. c .• ye : 

Ben oğlumun dul bir kadınla evlen
mesini hoş görmem. li:llmden geldiği 
kadar onu bu fikirden vaz geçirtmeye 
çalışırım, fakat çelik bir duvara çarp. 
tığımı gördüğüm zaman da beyhude 

yere didinmem, oğlum, dul kadmla da 
evlense nihayet benim çocuğumdur, 

tesadüfün karşıma eeliıı diye çıkardı

ğı genç .kadma da çoculum gibi bak
mıya çalışırım. Bu bir >Takt. mesele
sidir. 

RYZE 

Kuyruklu yıldız 
Bir gazete havadisi gördüm: 
Bir kuyruklu yıldız dünyaya yaklaşı

yormuş, ağustosun orımıda kutub yıldı
zınm yanında arzı ctiinbale edecek; her· 
keste onu görebilecekmif.. Ne fena ,ey! .. 

- Neye feea? 
Mı diyorsunuz, neye fena olduğunu da 

söyliyeyim. Ben kuyruk diipnanıyun da 
ondan. Kuyruk düşmamyım, demem
den; •Jun köpek kuyruğunun yirmi beş 
k.Wllf ettiği devirlerde köpek kuyruğu 
bap sattığımı zannetmeyin .. Düşman
lılım bu tarzda değil büsbütün başka
dır. Şimdi size anlatırım. 

Hani yumurtaya kulp takan bazı in· 
sanlar vardır ya, onlar hazan insanlara 
da kuyruk takarla.r. O insan artık ne 
yapsa, ne etse kendine tak.tıklan kuy
ruktu kurtulamaz. 

&ı da kafi değilmiş gibi bazan taktık
ları kuyruğa bir de teneke bağlarlar. 

Kuyruğuna teneke bağlanan zavallının 

hali içler ac151 olur. İşde, gü-çte, evde, 
barkta, mahallede, şehirde, hatta bu dün
yada bile duramaz. 

Hele kuyruğu tava sapma çevrilen 
l>undan da daha zavallıdır. İnsan içine 
çıkamaz, kimseyle konuşamaz: 

- O mu, derler, kuyruğunun tava sa· 
pma çevrildiğini biliriz. 

Herkes ondan yüz çevirir. 

* Belaların da kuyruklusu vardır ve 
zannediyorum ki gelinlerin, gelin olur
ken kuyruklu entari giymeleri bundan 
kinayedir. Amma diyeceksiniz ki: 

- Erkekler de frak giyerler, frakın d.:ı 
kuyrukları vardır. 

Evet fakat erkeğin kuyruklu frak giy
mesini cinsiyetime iltimas edecek bir su
rette tefsir edeyim, gelin kuyruklu en· 
tariyi kuyruklu bela olduğu için, damad 
da kuyruklu frakı kuyruklu belayı başı
na aldığı için giyer. 

* 1Cuyruğun muzır bir şey olduğuna bir 
kaç misal getirdim. Herhalde yıldızın 
kuyruklusu da pek hayırlı olmasa gerek. 
Hayırlı olmuş olsaydı, ezeli bekarlardan 
üstad Hüseyin Rahmiye bir an için izdi
vaç fikrini ~ıerrnez cKuyruklu yıldız al
tında bir izdivaç. romanını yazdınnazdı. 

JMSET 
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yen bu çocukların yanında içim yandı .. 
Hani bir takım sefil adamlar vardır: 

Mirasyedi, hoş, çapkındır. Bir kadın aiır. 
Ondan düşüncesiz ve hesapSlz çocuk pey 
dahlar.. Baba meyhane veya bilmem ne 
hane köşelerinde har vurup harman sa.,. 

vururken, ana ve çocuklar aç biilaç ev· 
de babalarının dönmesini beklerler. İşte 
bu yüz yirmi Türkü ben bunlara ben -
zetüm. Mirasyedi Osmanlı, bu çocukları 
buralarda peydahlamış.. Sonra kapıyı çe
kip çıkıp gitmiş .. Bunlar hala her akşam 
pencerelerinde babalarının yolunu bek
liyorlar.. Yüz yirmi aça, yüz yirmı fa • 
kire: 

- Türkiyeye gitmiyeeek misiniz? de
diğim zaman gözlerinin bebekleri. par -
ladı .. 

- cElbette size de bir gün sıra gele -
cekh dedim. 

Can ve gönülden: 
. - cİııpllah!.t dediler.. Neylersiniz? 
cİkdamı tahammül gerek erbabı hayata .. .t 

V ufi R. Zobu 

Müsabakamızda 
kazananlar 

lztıtfıae BoSI 
Ertv4nd GökçeJc 
Geçenlerde bitip neticelmmif olan re

lim müsabakamızda altın kazanan oku
yucıManmızdan bir lmmının resimlerini 
evvelce nep-etmiftik. Ta1ilali okuyucula
nmaat- iki gencin remıini de bugün 
1tO.!iQ.G111L 

IED ErBi V ATI 

iki sonbahar, bir yaz "e 
iki kışın hikiyesi 

* * * KaJJröyiincle cebri yiiriİ7İİfİİ andıran •aintiler • Şairler __.,Jı 
paTamdı . Faralı Nalmn •inde - R.,J Nrıri ve arlıatl°""" 

ain.... ,,....a.1a • Yalı711 Lmall. ~~ m iıt •--' 
Yazan ı H•lld l'allrl Ozaneor 

- 7 - rı 
İki sonbahar, bir yaz.'ve arada ik! kış.. 

Kadıköyünde 'içine girdiğim bu edebiyat 
sezonunun bekirlığıma rastlıyan bu ilk 
kısmında, o 7.aDl&Illar ekserisi benim gibi 
henüz bekar olan edebiyatçı arkadaşlar
la Kuşdilinden Kalamışa, Kalamıştan J 
Kördereye, Kördereden kuruşu toka ede-f 
rek sandalın içinde ayakta şimd!ki Yo
ğurtçu parkının ucundaki gazinonun kı· 
yısına, oradan da ya Allah deyip Şifaya, 
Şifadan da Modaya kim bilir üstüste kaç 
saat, kaç kilometre yol yürümüşüzdür! 
Günleri, haftalan ve aylan hesap ederek 
bu biraz da cebri bir yürüyüşü andıran 
taban seyranlanmızı böyle saat ve kilo -
metre hesabile tayin etmek kabil olsay
dı eminim ki buna bugün hepimizden zi
yade hikayeci doktor Fahri Celil, meı • 
hur eski tabirle hayretinden lal-il epkem 
kalırdı. Çünkü içimizde o zaman bu ayak 
idmanına onun kadar dayanıklısı yoktu. 
Hatta hazan: · 

- Aman Fahri Celal .. ocağına düştük
insaf et, bir yerde artık oturalım! 

Derdim de, 

- Oturmak gençlere yakışmaz. Mis -
kinliktir! 

Cevabile ağzımın payını alırdım. Eh. 
biraz doğru idi de! Her zaman Şifada 

Yervantm kahvesinde pinekliyecelt de -
ğildik ya ... Bazı bazı, hani şöyle, Modada, 
yahut Kalamışta bir gazinoda bir kaç ah
bap oturup bira filan da içebilirdik. İçe -
bilirdik amma, ekonomik vaziyetimiz 
yolunda olsa idi. ne gezer! Böyla fante
zilere hangimizde derman vardı ki? .. O 
tarihte aşağı yukarı şu mecmuaya bir 
şiir, beriki mecmuaya bir T"'-lkale veya 
hikaye filan yazarak gündeliği güçlük
le çıkaranlar, hele benim gibi baba evi 
Bursaya, yahut başka bir şehre naklede· 
li, deftere lokantadan veresiye yeyip 
içenler ve beşini öderse onunu gene def
terde bırakanlar için bundan tabii bir sı
kıntı olamazdı. Demek ki bu puasız a
yak tef errüçleri kadar halimize uygun 
bir gezinti de az bulunurdu! Hele ben, 
Mütarekedeki parasızlık derdi içinde, 
Kadıköyünde iyi kalbli bir pansiyoncu 
madamla onun kadar sabırlı bir ahçı bu· 
labildiğim için Allahıma bin şükredip 
duruyordum. Yoksa, Damad Ferid hü -
kumetinin üç ay memurlarına maag ver
mediği bir zamanda, her gün ders ver -
meğe gittiğim Kadıköy lisesinin kapısın· 
da muhakkak ki bir sabah açlıktan yı • 
kılır kalırdım! Esasen, evvelce mevcut 
paramı da ortaklarımla beraber Nedim 
mecmuasına kurban ettiğimden aynca 
bir yerden ümidim de kalmamıştı. Kışın 
Darülbedayide ancak bir kaç gece oyna
nan piyeslerimin hasılatı ise borçlanmı 
biraz kapatabiliyordu, o kadar... Aman 
kimse işitmesin, iş.te ekserimiz bu halde, 
bazımız ise daba berbat bir vaziyette 
idik! Yalnız 7.afere ve kurtuluşa olan ima
nırnızdı ki bizi o meşakkatli günlerin acı· 
lanna göğüs gerdirebiliyor ve ümitsizli· 
ğe bir an bile diişünnüyordu. 

* Yazın, arasıra Kadıköyüne gelen Yah
ya Kemal bizi alır, Kuşdilinde dere ke· 
narındaki meyhanelerden birine götii • 
rürdü. Gölgeler çökerken derenin ruha 
sükun veren karartısı karşısında bır ta
raftan Cemşidin ruhunu şad eder, bir ta
raftan da üstadın Şeyh Galipten okudu
ğu mısraları daha tatlı bir içki gibi yu • 
durn yudum içerdik. Yahya Kemal kade
hini havaya kaldırır ve okurdu: 
Koyma kadehi elden söz pir-i muganındır, 

Biz de pirimizin emrine uyarak kadehi 
elden bırakmazdık. 

Bir akşam Faruk Nafizin dere kena -
nndaki evinde toplanmıştık. Yahya Ke
mal de o akşam orada misafirdi. Derken 
çat kapı Reşit Paşazade Akif sökün etti. 
Yahya Kemal Aküi tanımıyor; Akıfse ta
bii piri hem tanıyor, hem de büyük şair 
olduğunu cumhura uyarak tasdik ediyor· 
du. Aklımda kaldığına göre galiba F:ı
~ evvel Fahri Celfil ortaya atıldı 

'Yarıya ltemat 

ve ikisini odada birbirile tanıştırdı. 
di takdim merasimi bitmiş, yenidetı 
bet başlamıştı. Hala göılerimin örı 
Akif, Yahya Kemalin karşısınd!l • 
ğun ucuna ilişerek oturmuştu. Sır 
hiç çıkarmadığı bonjurunun içinde t 
yor ve gene Haşim Nahit gibi hiç 
bırakmadığı bastonunu ayaklarınıJl 
sına sıkıştırarak edepli edepli otu 
du. Kemale gayet hürmetle söz söY 
ve "bu kadar resmilik karşısında şıai1 
ona ayni nezaketi gösteriyordu. J(ı 
lıklı cKemal Beyefendi., cAkif Be 
dh sözleri tekerleme gibi yuvarla 
diyordu. Yalnız benim anladığım, 11< 
Kemal bir taraftan da bu Reşit P 
Akilin hangi Reşit Paşanın oğlu 

ğunu düşünüyor, fakat nedense so 
yordu. Zaten bu suali Akife hiç b' 

tevcih etmemiş, onu sadece bu derli 
lu ismile yadetmeğe alışmıştık. 
kadar seviyorduk ki babasının harıl' 
şit Paşa olduğunu sormak bize bit 
tekellüf gibi geliyordu. Her ne il' 
müddet Yahya Kemalle Akif 
bu ağır ve resmi konuşma havası 
etti. Fahri Celal köşede pofluyot, 
dan bize kaş göz ediyor, fakat bit 
arzu ettiği serbest ve renkli arkadN d. 
lisini uyandıramıyordu. Nihayet d .. 11 
namadı, Akifin Kemale en tumturV"" 
cümlesini yarım bırakarak: 

- Canım, Akif, kes şu uzun, ~ 
sözleri de sana bir lokum vereY1'!'ıt 
Farzet ki tavlada bugün ben yenilVJ 

Dedi. Bu sözün arkasından da 

usulünce çenesini sağa sola oYo" 
sözde lokum yiyor gibi yaptı ve 
lini çıkarıp gene onun usulünce 
sildi, sonra mendili ihtimamla 
tekrar cebine soktu. -Hl 

Biz hepimiz gülüşmeğe başlarnl'":.ıı 
Heyhat! Akifin takma ve yapıtı• f1 

liği artık bir anda tuzbuz olınuF"" ~ 
detle önce Fahre Celale, sonra 
baktı, fakat derhal iyi kalbinin 
gözlerinde parlıyarak Yahya 
döndü: 

- Ne olacak, efendim, dedi,~ 
şarat!.. 

Fahri Celal: 
- Oh .. hele şükür! 

Dedi. . .. a ı 
Değil mi ki Akif meşhur soziltS ~ 

zından savurmuştu, artık ric'at • ,e' 
yoktu. Meclisin neş'esi ve ha1ti!<1 
yerine gelmiş demekti! . iJJI , 

O gece Yahya Kemalin taribÇ~ 
tutmuştu. Mütenıadiyen tarihten .,,, ' 
diyor, bilhassa bin sekiz yüz oıı. pe o 
di yüz artmış yedi, bin bilrneıtl d.pıJ 
düşüne düşüne tarihler sıralaY11' 
yordu: ) 

• (Devamı 10 uncu sayfada 

dı1'6 ' (•) Bu yazı muharririn (I{B orııı) 
beş yıl süren bir edebiyat sez 
sinin 7 inci yazısıdır. 
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zabit yetiştiren bir fabrika idi, bu da 
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KAPTAN JULEY BtJM.BUllLt . 

-
de bir şarkı vardır. İlk mısraı şöyle baş
lar: cLauterbah! Ben çorabımı kaybet
tim ... » 'Benim ismim de cLauterbah» 
olduğundan hele bira içilirken can ve 
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......., gönülden terennüm edilen bu şarkıyı 
Amerikalı gazeteci Lovel Toınas» eli-, " pek benimsemişimdir; bu vals adeta 

~or ki: ( ~ benim şahsi marşım olmuştur. O kadar 
Ta uzaklarda, cHaiti• nin dağlan bir ki sık sık devam ettiğim birahanelere; 

- Şairler, Tavukpazannda toplanmış, 
festivalde bir şiir gecesi tertibi için ko
nuşuyorlar! demişlerdi. 

Nazım Hikmet - Peki kral olsun. Son; 
yasayı bilmiyorsun, yahut ta... Yahu1' 
ta mısra nedir, onu bilmiyorsun. 

Florinalı - Ben kral olayım da bilmi
yeyim, buna imkan var mı? 

Başımı şapkama, sırtımı ceketime uy-
gün siyah bulut gibi, sanki semada mu- lokantalara ayak atar atmaz şayet bu 
allak duruyor; cnguvamleşmiş sisler a- lokanta veya birahanelerde bir çalgı 
tasından bu dağların yalnız sivri tepe- varsa, mutlaka bu vals çalınmıya baş-
leri göze çarpıyordu. lanır. 

Ben ve Kont (Lukner), dört direkli Görülüyor ya! cLauterbah• ismi ta-

durup matbaadan fırladım. Ve soluğu 
Tavukpazarında aldım. Sıra kahvelerden 
birinde hararetli hararetli konuşuyorlar
dı. 

Yusuf Ziya - Bu münakaşa kafi zan
nederim. 

Hep bir ağızdan - KB.fi! 
Yusuf Ziya - Ben Aşk mektebi operc· 

(Mopelia) gemisinin baş tarafında, ta- nınmış bir isimdh-, fakat bu ismi taşı-
- Her halde burasıdır! 
Deyip içero girdim. Fakat gi - tinden bir şarkı okuyacağım. 

tnam civadirenin önünde ayakta duru· mıya hak kazanmak için bazı şartlar 
• ~ar, gemi ile :ya~ eden yunus bahkla- vardır ki bunlar da dalına neş'eli ve 
• l'ını seyrediyoruz. hovarda olmak; birayı sevmek ve hele 

Kont (Lukner) süvarisi bulunduğu kuru ve sıska olmamaktır. Bunu ben 
bu güzel yelkeruinin, mavi denizin dur- değil o meşhur valsın mısralan söylü-
6Un sathını beyaz köpükler saçarak yor. Ben şahsan bu şeraiti haiz olduğu-

rer girmez farkına varmadan ka
pıya yakın oturan Yahya Kema
lin nargilesini devirmişim. Şangırtıdan 
kendime geldim. Yahya Kemalin sesini 
duydum: 

Orhan Seyfi - Beraber okuyalım. 
Yusuf Ziya - Hangisini? 
Orhan Seyfi - Benim derdim sende1ı 

çok! 
Halit Fahri - Benimki ikinizin der .. 

dinden de çok yal 
Yırtmasına dalgın, dalgın bakarken çok mu zannediyorum, çünkü: Evvelfı pek 
-§ayanı dikkat bir şahsiyet hakkında ŞU neş'eli bir adam olduğumu bütün üheba 
izahatı veriyor: K.aptnn. Btıwr.Bum (La.uterbah) tekrar ederler; saniyen biraya çıldıra-

- Meraklı ve acaib sergüzeştler, he- miş; kendisinin asri bir cmakyaveb ol- sıya aşığım; salisen ağırlığım ( f 15) ki
'Yecanlı deniz kazaları ve batış macera- duğu zikrolunmuştu. Hatta tahtelba- lo olduğundan pek zayıf bir kimse te
'ları dinlemek mi istiyorsunuz? Kanlı is- hir süvarilerwden biri.5i bu zat hakkın- lakki edilemem. Lakin boyum bosum 
Yanlar, tebdili kıyafet ederek kaçışlar, da: da ağırlığuna uygun olduğundan öyle 
kudurmuş tayfun hikayeleri mi işit- - Sergüzeştlerinin tenevvü ve aza- tostoparlak, fıçı gibi cyüz kiloluk» Iar
tnek arzusundasınız? Harbıumuminin meti hususunda hiç birimiz doğrusu dan da değilim. 
en kahramanca deniz çarpışmalarına, (Lauterbah) a erişemeyiz. Bu adam Şişman Almanların hemen hepsi bo
g.ernuer zaptedilmesine; tahtelb'ahirle- cihanın bir ucundan diğer ucuna kadar ğazlarmı severler; biraya düşkündür
lin, tuzak gemilerinin fanliyetı~:ine şa- gidip~elrnek şartile o kadar acaib, o ler: Ben de hemayar vatandaşlarımın 
hid olmak mı niyetindesiniz? Oyle ise kadar şaşılacak maceralar geçirmiş - bu iptilfüarile mfüfılüm. Onlardan ay
bütün bunları fani bir ömre sığdırmıya tir ki insan bunları masal zanneder .. de- rıldığım bir nokta varsa onların fazla 
lnuvaffak olan dostum kaptan cJuley rnişti. harekete, yorgunluğa yüzleri olrnama
~uın.Bum» a müracat ediniz. Şayet Şimdi Kont cLulmer> de bana bu sına mukabil benim çok gezici; ziyade 
gönlünü eder de kendisini söyletebilir- şayanı hayret adamdan bahsediyordu. faal ve maceraperest olmaklığımdır. Bu 
semz asnmızın en şayanı hayret ve ha- Kendisine (Lauterbah) a neden dolayı itibarla tevazudan ayrılmış olmamak 
kiki bir deniz romanını elde etmiş o - kaptan (Bum-Bum) lakabını takmış ol- şartile (dünyanın en maceraperest şiş-
lursunuz..... duğunu sordum. Gülerek cevab verdi: kosu) ) \ni diyebilirim. 

Konta bu kaplan cJulcy Bum-Bum•- - Ben henüz genç ve bir gemide tay- ( 1914) senesinde milletler birbirleri-
l.ln kim olduğunu sorduğum zaman de- fa çırağı iken iri, yan; şişman; daiına nin gırtlaklarına atılmak için kolları
di ki: neş'eli Müslüman bir süvarimiz vardı. nı sıvadıkları zaman, ben pek çok va-

- Kaptan cJuley Bum-Bum>, kap- Ben bu adamla cenub denizlerinde u- kittcnberi Çin denizinde kaptanlık edi
tan cJulius Lauterbah> ın müstear is- zun seferler verdim. Kendisine (Muley yordum:: Şark denizlerinin bütün kıyı
ltıi; lakabıdır. Harbıurnumide büyük bir Bum-Bum• derdik. (Lauterbah) da iri larmı, bucaklannı iyice bilen bir kap
§Öhrct kazanmış olan meşhur Alman yan; şişman ve daima neş'eli bir kim- tan idim. Benim için istenecek bir şey 
'korsan kruvazörü cEmden» in macera- sedir. Ne zaman kendisini görsem (Mu- yoktu; zira Çini ve ÇinUle'ri can ve gö
larını hatırlarsınız değil mi? Kaptan ley Bum-Bum) u hatırlarım. Ben de nülden seviyordum. 
•~auterbah• bu kruvazörde seyir zabi- kendisine b':1 lakabı taktım. cNorth Cermen> hattı seyrisefain şir
tı idi. Lakin sergüzeşti, maceraları bu - Kont! Iri yarı ve şişman adamlar ketine mensub zarif bir posta vnpuru
!u-uvazörün harekatına inhisar etmez ... ekseriya lapacı olurlar, sergüzeştlerden nun süvarisi sıfatile (Vladivostok) dan 
«Enıaen. onun maceralarından ancak pek hoşlanmazlar. Demek ki cLauter- (Singapur) ye (Bombay) a kadar ne 
l>ek küçük bir kısmını teşkil eder. Bi- bah• bu kaidenin bir istisnasını teşkil kadar liman varsa hepsine sefer ediyor 
:taz izahat vereylın: ediyor, öyle mi? ve bu denizlerin her akıntısının, her ka-

Kaptan cBum-Bum• un sergüzeşti - Esasen dostumun acaib tarafların- yalığının, her kumsalının aşinası bu-
hundan otuz sene kadar evvel Çin sahil- dan birisi; sergüzeştlerini daha heye - lunuyordum. 
lcnnde başlat. Hiç şüphe yok ki dostu- canlandıran noktalardan, bir tanesi de Hele şarkın umacısı olan (Tayfun) 
tnun uEmden> deki maceraları da şa- budur ya! Harbıumumi ilan edildiği hakkm.da ve bu berbad rüzgarın cehen
~anı dikkattir. Fakat asıl sergüzeşti zaman kendisi A'ksayişark llınanları a- nemi şiddetini karşılamak hususunda 
l'anında ~lar hiç mesabesinde kalır. rasında seferler yapan büyük bir va- çok tecrübelerim vardı. 
:Saşına neler gelmemiştir ki... Mesela purun süvarisi idi. Bizzat kendi haya- Harbten evvel Avrupalılar Uzakşark
~Singapur» da zuhur ctm~ olan müt- tımı nazarı dikkate alacak olursanız öy- ta çok rahat bir hayat geçirirler, kayıt. 
hiş ihtilali kaplan cB~m-Bum> hazır- le ehemmiyetsiz şeyleri takdir edecek sız ve azadcser yazarlardı. Ben de bu ya 
laınıştır. Hele Hattı istivadaki hapisha- bir kimse olmadığımı tasdik edersiniz. şayışa bayılanlardan birisi idiın. 
lles~nden bir kaçışı ve İ~giliz. istihbarat 
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De~iz maceralarını; efsa.?e tela~Jti edi- Allahı~ belasi o umun:i harb bu ha
~abıtleri tarafından takıb edilmek şar- lebılecek cesurane serguzcştlerı seven yata, bu asude yaşayışa bır nihayet ver
tUe bütün diinyayı bir dolaşışı vardır kimseler için kaptan (Lauterbah) ele di. 
it. cidden heyecanlıdır. İngilizTer ken- geçmez bir tiptir diyorum size... Biraz da size tercümei halimden bah-
disini ölü veyahud diri olarak getirene Bu kat'i ifade karşısında cBum-Bum• sedeyim: 
( l 0.000) isterlin vadettikleri halde dos. gibi acaib bir la.kah taşıyan bu kaptan Ben Baltık denizine sahil şehirlerden 
tunı yakayı sıyırınıya muvaffak olmuş- (Laulerbah• la alakadar olmıya başla. cRostok> da doğdwn. Sizin anlıyacağı
tur. Sonra tuzak gemilerine kumandan dım. Ve cEmden• kruvazörünün seyir nız yalı uşağıyım. Ailenin bütün efradı 
~lduğu zamanki sergüzeştleri; nihayet ve ganairni harbiye zabiti; Baltık deni- orduda zabit idiler. Denilebilir ki, cLa. 
'neşhur korsan gemisi cMöve• nin sü- zindeki tuzak gemilerinin ve bilahara uterbah» ailesi sanki orduya zabit ye
Varisi sıfatile yaptığı şeyler ... Ne diyo- cMöve» korsan kruvazörünün maruf tiştirmek için kurulmuş bir fabrikadır. 
l'unı size! Ben dünyada böyle bir adam süvarisi ihtiyat bahriye binbaşısı cJu- Babam benim de bu aile an'anesine ria
<laha görmedim.» lius Lauterbah• ın maceralarını kendi yet ederek zabit olınaklığımı arzu edi-
liarbıumuınlde başardığı işlerle biz- ağzından işitmiş olduğum gibi aynen yordu. Hık, mık ettim. Çaresi yoktu. 

~t kendisi büyük bir şöhret kazanmış neşrediyorum. Bütün vekayiin muhay- ister istemez cLihterfelde» harbiye 
~lan Kont «Lukner» gibi bir kahrama- yele mahsulü bir hikaye ve roman de- idadisine altı yıl devam ettim. Körkö
lıın ağzından çıkan bu sözler kaptan ğil; en küçük teferrüatına kadar hakiki rune itaat isteyen askerlik: mesele -
bllurn.Bum• un pek müstesna hilkatte ve Alman erkanıharbiycsinin resmi dos ği benim tabiatime taban tabana zıd i-

t adam o:duğunu kafi derecede isbat yalarına gc"miş vakılar olduğunu bir di. Millaniki askeri zabıt ve rabta 
~divordu. Ec:asen kaptan (Lauterbah)- daha tekrara lüzum görüyorum. Çünkü mektep di~iıJ'int'ne bir türlü ısmamı: 
~ i ~ .bana pek y~.bancı da değildi; bu~lar arnsınd~ .ka~ .~ ka.da: .araib'<'ri )Ordum ... Çün~ıi. yaradılış itirabile kav-
H nızinin bu ser ~uzeştsever bahri - ve ınanı1maz gıbı p,orunenıerı ıle karşı- ,acı, c>razad ıdım. 
l'Ql inde~ bahsedıldiğ~ni ben de işit - laşaraktır ki... . .. Bu ifibar'a istemıye, istemıye ve u-

cSakiya meclise gel cismime gelsin 
canım-., 

cAhtılar, tövbeler, ol ıağare kurban 
olsun>, 

cAyağın sakınarak baama amaıı suı • 
tanım>, 

cDükülen mey kınlan şi§ei rinda.n. ol
sun>. 

Demek ki darılmıyordu, dövmiyecekti; 
bundan cesaret alıp içeri girdim. 

- Hey zair evvela kral tahtının saça-

Ali Ekrem - Dert çok, hem dert yok. 
düşman kavi, talih zebun! 

Nurullah Ataç - Aman doktor, canım 
cicim doktor, derdime bir çare .. 

Yahya Kemal - Kafi dert dinlemiye 
gelmedik. Derdi olan Marko Paşaya git
sin. O dinler. Şimdi burada bizim işimu 
festivalde bir gece tertip etmekti. 
Nazım Hikmete döner: 
- Sen söyle, sen ne okuyacaksın? 
Yusuf Ziya - Kıraat okur bayım .. 

ğını öp! 1 
Florinalı Nazım bir peyke üzerine bağ- Nurullah Ata - mla yazarsa bana 

daş kurmuş ofurmuştu. Başında mu _ .göstersin, ben tashihini yaparım. 
kavvadan bir taç vardı: Nazını Hikmet - Kıraat okumam, şiir 

- Bendeniz tebaadan olmadığım !çın okurum, yalnız şiir okuduğum yer sağ · 
lam olmalı. saçak öpmekten muaf tutulabilirim. 

Dedim. Ve bir köşeye oturdum. Artık 
benimle alUkadar olmuyorlardı. Florinalı 
söylüyordu: 

- Beni dinleyin, tabai sadıkam. Fes
tival denilen aşta bizim de bir avuç tu
zumuz olması için gelin de biz de bir şiir 
gecesi tertip edelim. 

- Edelim!,, sesleri .. Halid FahrJ: 
- Ben bir şey arzedeceğim. 
- Arzet, dinliyelim. 

Yahya Kemal - Benim gezinecegim 
yer gibi. 
Nazım Hikmet - Evet Yahya Kema~ 

nasıl çürük yerde gezinemezse, ben del 
şiir okuyamam. 

- Neden? 
Nazım Hikmet - Çünkü sesimin tcsı

rinden camlar kınlır, tavanlar çöke:, dö
şeme tahtası eğrilir. 

- Böyle bir yeri nasıl bulmalı! 
Halid Fahri - Ben buldum. - Bu şiir gündüzü olmayıp gecesi ol-

. b is' - Ne buldun? duğu için buna baykuş gecesi gibı ir ım 
de verebiliriz. Halid Fahri - Bir kafiye buldum. 

Nurullah Ataç _ Tenkit ederim, ken- - Biz de yer buldun zannetmiştik. 
disine reklam yapmak için böyle bir ta- Halid Fahri - Affetmişsiniz, benim 
lepte bulunuyor. yerim yurdum yok değil ki. 

Yahya Kemal - Ben Saadabat gecesi Bu sırada kapıdan içeri Necip Fazı! 
ismi verilmesini daha rnuvank bulurum. girdi: 
Nazım Hikmet - Hayır dahi, hayır ol- Necip Fazıl - Ben adam yaratıyorum 

Yahya Kemal - Adam yaratacağına maz. Makinalaşmak gecesi diyelim. . . 
N 11 h _ y 1ı kin 1 ~ak de- Nazım Hık.metle, bana bır yer yarşt k.". uru a an ş, ma a a:ı··· "k . 
l kin 1 k d .1. 1 eye 1ço mesın. ni mez, ma e eşme enı ır, § v N . F 1 Ç"k .. ecıp azı - o er. 

gore hatadır. N -k ' 
d R

.. _ N b b . - e ço er. Nec et uştü - e o, ne u; enım . . . .-- . 
tekl'f' ..:ı h başka biz buna büsbütün Necıp Fazıl - Şehır tıyatrosunun sah-

ı ım ua a , · "k 
. d b'l" . M 1.. 1.. nesı ço ·er. 

başka bır a vere ı ırız. ese a, mese a N' . 
ku · d d il b'l - ıçm? yirmi beş ruş gecesı e en e ı ır. • . 

Şiir satışının ölçüsü bu geceye verile- - Orada adam yaratacağım içm! 
ek en i)i isimdir. Sah.neye tohumu atacağım. 

c Orhan Seyfi - Necdet Rüştü herkesi - ~zerine su döke.~ek .. mis~'. 
kendi terazisile tartmak istiyor, fakat o- Nccıp F~zıl - Tabu do~~cegım .... 

terazisi şimdi Emlfık Bankasında Yusuf Zıya - Su da dokecek, gubre 
~::ş cüzdanı tartıyor. Böyle şey olmaz. de koyacak, sonra tohu~:a:. filiz halinde 

Yusuf Ziya _ Akbaba gecesi demek topraktan çıkacaklar, buyuyecekler, bu 
daha muvafık olmaz mı? da biçecek. 

Orhan Seyfi - Kabul! Orhan Seyfi - Necip Fazıl, sakın onla-
Faruk Nafiz - İki ortak anlaştılar am- n biçtikten sonra Babıfıliye salıvereyim 

ma, bizi kandıramazlar. Kabul ctmiyo- deme, I'.ızkını veremeyiz, açlıktan ölür -
rum. 

Florinnlı - Krallık makamı bu mese
leyi halledecektir. Şiir kralının gecesi 
diyelim. 

Hep bir ağızdan - OlmaZ.. 
Yahya Kemal - Şiir gecesi desek. 
Hep bir ağızdan- Kabul, nasıl da me-

seleyi hallediverdi. Eğer bize kalsa da -
ha uzun uzadıya münakaşalara dalacak
tık. 

Florinalı - O gece ben bir milyon se
kiz ) üz elli altı bin yedi yüz doksan dört 
mı r lık· b'r şiirimi okurum. 

ler. 
-Açlık! 

Açlık sözü üzerine oradakilerin hepsi 
ağızlarını oynattılar. 

Florinalı - Baylar, daha doğrusu te
baam, eğer ruhunuz açsa şimdi size on 
bin mısralık bir şiir okuyayım, ruhunuz 
doysun, eğer karnınız açsa işte ona kanş
mam. Fakat sizin gibi benim maiyet~mc 
gırmiş kimselerin kannlannın dc~il, 
ruhlarının aç olduğunu tahmin ediyorum 
şiire bo~ar: 

m: Artık sözü maruf kaptana bırakalım: cleta zorn'·i mektebe dc\·am cd'yordum. 
'llundan bir sene evvel tahtelbahir sü- _ 2 _ Maamafih şayet o aralık askerlik me .. 

~aı- leri nezdmde tahtelbahir harbi hak- raklm babam bu fani dünyaya gözlel'i-

Nazım Hikmet - Bu kadarı fazla. 
Florına'ı - Hatırınız için iki mısra ek

si!tirim. Bir milyon sekiz yüz ellı altı 

bin yedi yüz doksan iki mısra okuyayım. 

Aç rulıları bir kral., 
c07myarak bir maval>, 
cDoyurmak ist'yordu>, 

, cDoysun ruhlar diyordu> 
cGidiyordu elinde asa., 
clşi gücü yoksa., 1lldn yapmış o!duğum bir anket esna- DENİZDE...... ni yummasaydı muhakkak ki ben de za-

tıııda (Lauterbah) dan sık sık bahsedil- Almancada cLauterbah valsi» ismih- bit olarak mektebten çıkardıpl. 
.(Arkası var) 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
Nazım - Üstat! 
Florinalı - Üstat deme, kral, de. 

-

• 
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Konuşma: 

San'ate dair 
Nurullah Ata~ 

Eskiden uzun romanları sevmezdim, 
muharririn bize anlatmak istediği haya
tın en ehemmiyeUi sahnelerini söyle
mek.le iktifa etmesini isterdim. Gerçi sa
natkAr bize birkaç satır, birkaç çizgi ile 
bütün bir ruhi hAdisenin özünü hisset
tirebilen onu bizim için adeta elle tutu
luıı bir hale getiren adamdır. Kendisinde 
bu kabiliyet yoksa sözünü istediği ka
dar uzatsın, nafiledir, istediğini anlata· 
maz; biribiri üzerine yığdığı sayıfalar 
mevzuu büsbütün karanlıklaştırmaktan 
başka bir işe yaramaz. 

Bu düşünceleri bugün de doğru bulu
yorum; fakat uzun romanlarda başka 
bir zevk bulmağa başladım: onlar da ha
yatı olduğu gibi, yani ehemmiyetli, e
hemmiyetsiz bütün hadiseleri ile anlat
mıyorlar; onlar da, izah edicilik meziyeti 
olan hadiseleri anlatıyor. Fakat kısa ro
manlardaki gibi bunların büyük bir e
hemmiyeti olduğunu bağırmıyor, alelfıdc 
şeylerden bahseder gibi bir eda takını
yor. Onlarda sanat, daha az göze çarptığı 
için, kendisini göstermediği için daha 
hakikidir, daha asildir. 

Ağustos 1 

l...__K O_R K_U _H l_K A_Y E_L E_R i_j 
SALÇA 

· Y cuan : H. H. Ewera 
O gün, İngiltere konsolosluğuna çaya 

davetli idim. İçeriye girdiğim zaman, en 
evvel gelen misafirin ben olduğumu 
gördüm. Konsolos ile annesi beni ka111 • 
ladılar. Konsolos: 

- İyi ki, dedi, bu kadar erken geldi • J 
niz. Size bir şey söyliyecektim. 

Beni bir koltuğa oturttu ve b6yük bir 
ciddiyetle: 

- Azizim, dedi, hareketleriniz haklan· 
da hüküm vermek aklımdan bile geç -
mez. Fakat Gıranadada uzun mUddet 
kalmak ve csosyete> ye dahil olmak ni -
yetinde iseniz, bizim konsolosluk pe.pazı 
ile alakanızı kesmelisiniz. 
Şaşırdım. Kendisini şahsan tanımıyor

dum. Yalnız, bir çok kereler, boğa gü
reşlerinde, horoz dövüşlerinde onu, sa -
bit bakışlarla mücadeleyi takip ederken 
ve mücadele kanlı bir safhaya gırince 

memnuniyetini sarih bir şekilde izhar e
derken görmüştüm. Bunları konsolosa 
söyledim ve: 

Nakleden : FikHt ~clil 

Uzun romanın meziyeti bundan ibaret 
de değil: kısa roman yalnız bir şahsı. bir 
aileyi, nihayet bir grupu tasvir ettiği 

... . .1fipo "'°"' 1 halde uzun roman her türlü insanları 
fstanbulun orta ~indeti blr yer, va ·ı TtBNl or~~ en Jawvetlisiydi. ~u or • göstermek istiyor. . . 

- İşte, dedi, bu sebepten dolayı onun· 
la görüşmemelisiniz. Pek vahşi zevkleri 
vardır. Hatta onun csalça> ya da mera
kı olduğu söyleniyor. 

- O halde siz ne diye bahse girm;yot 
sunuz? 

Papaz gülümsedi: . 
- Ben, dedi, hiç bir vakit bahse g~ 

rişmem. Zira, bahis, bütün manasil~ g 'kit vakit ecnebi arkeoloji alimlel'i tna • dunun seçtı~ :mıparator olen Septım Se- Kısa romanda hayatı basitleştıren bır 
fından tetkik edilir Vf"y& kazıbr. BtNa - ver de di.Aerierinden daha. cesuc, usta, hal vardır; uzun roman ise hayatın gl
lann baflıcaları Ciili, Labart; Mille olup çalışkan bir generaldı. Vaktıle ~oman:'~ riftliğini de gösteriyor. 

- cSalça> mı? Bu da nesi? mek, seyretmek zevkini azaltır. 

en sonuncusu ve fimdi de çabfan Baks- insafsuJca yakıp yıkarak yerle b;r ettıgı Diyorlar ki: günler, yıllar çocuklara, 
terdir. büyük ve zengin Kartacanın evlat.ların - gençlere uzun; yaşlılara ise kısa görü-

Bugün oraya (Sukanahmet meydam) dandi. Latinceyi Kartacalı lehçesıle ko- nürmüş. Bir yıl, on yaşındaki bir çocuğa 
diyoruz. Yeniçeriler devrinde (Atıney M nu~ur~u. . bitmez tükenmez bir zaman gibi gözük
danı) diy.e anılırdı. Biuna zamaıımdaki _S~p~~ Sever yıl~ım .h.ızıle Ronıaya tüğü halde elli yaşındaki bir adam için 
adı (Hi"'..vırom} <N. yurudu. Pretoryenlerm sılfilılanm ala • b k g""'ermiş· çünkü birinin ömrü-

t""'" Ro d k du D.d. ·· -ıd - -1d- ça uca -")' ' Bugün güvercinlerin uçup konduğu, rak ma an ov · ı ıyus 0 uru u. - onda biri ötekinin ömrünün ise elli-
le Se t . Se - B ·tan ordusu nun ' halkın gölgelerdeki kanapelerde etin n- P ım .. -:'er once rı . ya - de biri... Uzun romanlara vaktile ta-

diği bu yer, eskiden müthiş heyeau•lara, nun seçtığı ı~parator Albınu~a uyuş~u. hammül edemediğim halde onlara şimdi 
ihtilallere, rekabetlere sahne old11. Sul- Ona Çezar unvanını ~e Brı.ta.nya ıle zevkle okuyabilişimin asıl sebebi belki 
tanahmedin zarif minarelerinin gölgele- Fransa ve İspanyanın ıdaresını verdı. d b d 

k . d t"ğ" . e u ur. rini serdiği sakin yerlerde, aslaA, kap - Şar a, Surıy~ ?r usunu~. ~ .. ı ı ımpa -

* lan fil kurt ayı gibi korkunç llayvan - rator Peçenyus e karşı yurudu. Onu ye
lar;n bağrışları, yartŞ eden arabaların nerek esir ve idam etti. 
gürültüleri ve yüz bin seyircinin çılgın Bütün Balkanlar, •Anadolu ve Suriye 
haykırışları göklere yükselirdi. tamamile Septim Severe boyun eğmişti. * Fakat Avrupa ile Aaya arasındaki Bos • 

Sezar Romada imparatorluğu kurmuş- !orun Marmara ağzında bir şehir vardı ki 
tu. Neron, onun soyundan gelen son im· bir türlü ele geçmiyordu. 
parator oldu. Yıllarca süren çılgınlıklar Burası, bugünkü İstanbuldu. 
ve rezaletlerden sonra ordu ve senato * 
elele vererek ona karşı isyan etti. Neron o zaman Bizans kurulalı 852 sene ol -
bir azatlı kölesinin evine kaçtı. Yakala- muştu. Takriben üç köşesi Sar<ıyburnn 
mak için gelen atı.lan görünce de: ile Yenikapıya ve Yemiş iskPı~sme da -

- Ah, bilmiyorlar, dünya ne büyük yanan müselles üzerinde bulunuyordu. 
bir san'atkir kaybedecek! ....... !\-- Fakat mevkii itibarile daha o zamanlar 

Diyerek intihar etti. pek meşhurdu. Bwyük duvarları ve ku-
Çünkü 0 kendi sesinin çok güıel oldu- leleri vardı. 

ğUna inanıyordu. Hatta Roma ve Yuna-
nistanda tiyatrolarda şarkılar söylemiş, 
para ile tuttuğu adamlara kendisini al . 
kışlatmayı da ihmal etmemişti. 

O sırada Romada Pretoryen denilen bir 
sınıf hassa askeri vardı. Bunlar, bızde 
Yeniçerilerin yaptığı gibi saltanat ve 
devlet üzerinde büyük bir nüfuza sa -
hiptiler. Neronun yerine kendi kuman
danlarından birini geçirdiler. Kendileri
ne cülüs bahşişi verilmeyince başkala
rile pazarlık ettiler ve birinciyi öldüre
rek bahşi§i daha çok vereni imparator 
yapblar. ' 

Böylelikle Romada sık sık imparator
lar değişiyor; hazan bir Suriyeli, bazan 
bir İlliryalı zabit veya general, ımpara
torluga geçiyordu. Eskiden asalete o ka

Bizanstaki halk ve asker yeni Roma 
imparatorunu tanımıyorlardı. Bunun ü • 
zerine şehir muhasara edildi. Bu muha
sara o zamana kadar Bizansın gördüğü 
muhasaraların en müthişi oldu. Ne İran 
hükümdarı (Dara) nın, ne de meşhur A
tina generalı cesur ve güzel Alkibat He 
Makedonya kralı Filipin muhasaraları 
bu derece korkunç geçmişti. 

Halk ve asker omuz omuza, büyük bir 
cesaretle dövüşüyordu. Şehirde kıtlık 

başladL Fareler avlanıyor ve bunların 
birisini yakalayıp yiyebilenler kendiı~ 
rini mes'ut sayıyorlardı. Bir taraftan ka· 
dınlar yay yapmak için saçlarını keser -
ken, diğer taraftan şurada burada yatan 
ölülerin etleri diriler tarafından yağma 

dar ehemmiyet veren Romaya eski kö- ediliyordu. 
leler hakimdi ve Roma imparatorluk tah- Muhasaranın üçüncü senesi artık da -
tı müzayedeye çıkarılmış bir maldan ha çok dayanamıyacaklarını anladılar ve 
farksızdı. düşmanın merhametine sığınarak şehrın 

Roma ordusunun asıl büyük kısmı hu- kapılarını açtılar. 

Paul Valery, ne yaptığını bilmeden bir 
şaheser meydana getirmektense ne yap
tığını bilerek orta halli bir manzume 
yazmağı tercih ettiğini söyler. İyi amma 
şiirlerini okuyanlar da bunu, yani onun 
her mısraı bir maksadla, bir araştırma 

neticesi olarak yazdığını hissediyor. 
Auguste Breal, Cheminemenu'da şöy

le bir şey anlatır: İspanya'da genç bir 
toreador herkesin dikkatini celbetmeğe 
başlamış; eskiler onu pek beğenmiyor
larmış. Bir gün genç toreador büyük bir 
muvaffakiyet kazanmış. O gün Auguste 
Breal, ihtiyar toreadorlardan biri ile ko
nuşurken: cünun bugün yaptığı için güç 
olduğunu da inkar edebilir misiniz?:> dı

ye sormuş. Toreador: cZor işti amma zor 
olduğunu herkes farketti> demiş. 

Paul Valery'nin şiirlerinin zor olduğ~
nu da herkes farkediyor. 

Sanat uzun uzun didinmelerin, yorul
maların mahsulü olabilir; fakat sana~ ~ 
serinin, keyifle, sanki oynıyarak meyda
na getirilmiş gibi bir hali olması la
zımdır. 

* Ecnebi dillerden tercüme edilen kitab· 
Iarda, doğrudan doğruya bizim dilimiz
de yazılmış gibi bir hal olmasını, tercü
me kokusu bulunmamasını istiyoruz. Hiç 
şüphesiz ki haklıyız: çünkü tercüm~, sa
dece kelimeleri çevirmek değil, ecnebi 
dilde söylenmiş bir sözü iyice kavrayıp 
onu kendi dilimizde de olduğu gibi ifade 
etmektir. Fransızca söylenmiş bir sözde: 
Fransızlar için yabancı gelen bir şey 

yoktur; halbuki türkçesinde o söz, fran
sızcadan tercüme edildiği hissini verirse 
sade bu hali, onun bozulduğunu, on:ı 

cihanet edildiğini> gösterir. 

Konsolos gülümsedi. Bana izahat ver
meğe ha.zırlandığı sırada, öteki davetlilc!' 
geldiler, susmağa mecbur oldu. 

Ertesi gün, merakımdan duramadım, 
yanıma boğa güreşlerine ve horoz dö -
vüşlerine ait çekmiş olduğum bir çok 
fotoğraflar alarak, gidip papazı gör -

düm, ona, bunları hediye etmek iste -
dim. Aldı, baktı, iade ederek: 

- Affedersiniz, dedi, bunlar beni ala
kadar etmez. 

Hediyemin bu suretle reddedilişine ca
nımın sıkıldığını görünce, ilave etti: , 

- Sizi rencide etmek istemiyorum, 
kat'iyyen. Yalnız, beni alakadar eden ye
gane şey, kızıl kan rengidir. 

Bu sözler, onun ağzında adeta şairane 
bir mana alıyordu. Aramızda bir görüş
me mevzuu açıldı. Birdenbire dedim kı: 

- Bir •salça> da bulunmak istiyorum. 
Beni götürür müsünüz? 
Papazın rengi sapsarı oldu. Dudakları 

titremeğe başladı ve boğuk bir sesle 
sordu: 

- Siz •salça> nm ne olduğunu biEyor 
musunuz? 

Yalan söyledim: 
- Tabii biliyorum. 

Bana dik dik baktı. Gözleri, yuzum • 
deki muhtelif kılıç yaralarına ilişti. San
ki bunlar, malfımatıma kafi bir vesika 
imiş gibi: 

- Peki! 
Dedi. 

Bir kaç gün ge~. on ~ 1nmüz 
yatmıştım ki, kapım vuruldu. Kalkıp aç
tım. Bu, bizim papazdı. 

- Haydi, dedi, gidiyoruz. 
Hemen giyindim. Onu takip ettim. Bir 

kelime konuşmadık, şehirden çıktık, El
hamra vadisinden ilerlemeğe başladık. 
Daro ınehrinin kıyılarına yakla§tığımız 
bir sırada, karşımıza, mantolara sarılm17 
üç kişi çıktı. Papaz: 

- Bunlar, dedi, nöbetçilerdir. Siz du
runuz. Ben gidip konuşayım. 

Bu esnada, içeriye beş on kişi Ja~ 
girmişlerdi. Sabırsızlanmağa başiadılll' 

- Daha ne bekliyoruz? 
Patron cevap verdi: 
- Ayın batmasını bekliyoruz. 
Ve bana bir bardak aguardientc uzD• 

tı. Teşekkür ettim, içmek istemedim. f
kat papaz: 

- Alınız, dedi; biraz sonra lazım 019' 

cak.. iyidir. . . . d" 
Etrafımdakiler hepsı de ıçıyorlar 

Ben de içtim. Şimdi artık ay k~bolnııtf 
tu. Mağaranın dibinden bir kaç mcş~~ 
daha getirip yaktılar. Bir taraftan ds, l , 

kişi yavaş yavaş soyunmağa başlamış , 
tı. Üzerlerinde2 yalnız pantalonları kallı~ 
na kadar soyundular. Halkanın ortas1ı1 

daki boşluğa geldiler, karşı kaI"şıy&, bağ• 
daş kurup oturdular. O zaman, oturdııl'' 
ları yerlerin arkalannda iri kütüklerd 
geçirilmiş demir halkalar olduğunu fat
kettim. Birisi geldi, onları, bellerind~ 
halkalara bağladı. Adamların ayaklan 
bağlanmıştı. Öyle ki, yalnız kollarill! vii' 

b.' cutlarının üst kısımları hareket ede ı 

liyordu. 
İki adama baktım. Her halde sarhoş ' 

tular ve içmekte de devam ediyorlardı. 
Birdenbire kulakları yırtan bir gıcırtı 
duydum. Döndüm. Birisi, ayakla çevri' 
len bir bileği taşında, bir hançer biliyofı 
arasıra tırnağına vurup keskinliğını nıt.1 11 ' 

yene ediyordu. Papaza so~~~: . \.J 
- Demek bu csalça> dedıgınız bır ne 

düello! .. 
- Ne düellosu! .. Sadece horoz dbvil~' 

dı' - Anlıyamıyorum. Bu adamla:- ne ,, 
ye böyle karşı karşıya geçtiler. Bir JtaV' 
gaları mı var? Ayni kadını mı seviyoıv 

~r? d6 
- Hayır. Hiç bir sebep yok. Belkı 

bunlar dünyanın en iyi adaşlarıdıt• 
Belki de birbirlerini tanımıyorlar · bil~ 
Maksatları sadece, cesaretlerini isbat e • 
mek, kendilerinin boğalardan ve horo~ • 

y ... d kl .. t e)\tıf• lardan aşagı oıma ı arını gos erın e' 
Bu aralık patron bize yaklaşmıştı. C 

binden kirli bir kağıt çıkardı, sordu: 
- Bombita için kim bahse giriyor? 
İngiliz papazı, kolumdan çekti: 

• C' 
- O suretle bahse girişiniz ki, netıc 

İlerledi. Konuşmağa başladılar. İçle -
rinden birisi kollarile hareket ederek 
yüksek sesle bir şeyler söylüyordu. Ni
hayet itirazlarını kesti. Hep birden ba
na yaklaştılar. İtiraz eden adam, şapka
sını çıkararak beni yerlere kadar selam
ladı. Papaz izah etti: 

de muhakkak kaybedesiniz. 

- Bu, patrondur. Yani işi bu idare e
der. 

dut boylarında bulunuyordu. Bunlar Le- İmparator, Bizanstaki askerlerin hep
Jtyon denilen kolordulara ayrılmışlardı. sini kılıçtan geçirdi. Halkı soydu. Yük • 
&madaki Pretoryenlerin seçtiği impara- sek duvarlarla kuleleri tamamile yıktır
torları lejiyonlar beğenmiyorlardı. Hat- dı ve yerle bir etti. Halbuki bu şehri::ı 
ta Tuna boyundaki lejiyonların ilan etti- kaleleri Roma topraklarına hücum eden 
ği imparatora karşılık mesela İspanya yabancı ve akıncı kuvvetlere karşı sağ
veya Suriye lejiyonlan da başka başka lam bir engel vazifesini görüyordu. 
adamları Han ediyorlardı. İmparator. yaptığı yanlışı çok geçme -

193 senesinde Pretoryenler isyan ede· den anladı. Oğlu Antoninüs, yani Ka
rek Pertinaksı öldürmüşlerdi. Zengin rakalla da tekrar tekrar şehrin eben: -
bir senatör olan Didiyüs, Pretoryenlerin miyetinden, yeni olarak inşasından bah-
karargahınm duvarları üstünden: setti, hatta babasından rica etti. 

- Beni imparator yaparsanız size şim
diye kadar verilenlerden daha çok cüliJs 

Bunun üzerine imparator derhai işt' 
başladı. Yalnız kale duvar1arile kuleleri 
yapmakla kalmadı. Halkın çoğalması ve 

Fakat, hiç olmazsa şimdilik, bun:ı ta
mamile imkan yoktur: çünkü, ecnebi 
dillerden, bir takım fikirlerle beraber 
onları ifade eden cümle şekillerini dt> 
anlamağa mecburuz. Bugün tercüme e
dilen bir kitabın dili, bugün bize yaban
cı gelse bile on sene, yirmi sene sonra 
tabii gelebilir. Aradan uzun bir zaman 
geçtikten sonra da yine tabiileşmemişse, 
yani cemiyete işliyememişse o zaman 
reddetmekte hakkımız olur. ....... __ ........ ______ .. ___ ... ··--·-·--.... 
ra büsbütün unutuldu. 

Patronun daveti üzerine ilerledik. Bir 
mağaranın önünde durduk. Patron öne 
geçti, bizi içeri aldı. Papaz, cebinden pa
ra çıkardı, patrona verdi. İçeride yirmi 
kadar insan halka olmuşlar, oturmuş • 
lardı. Bir kenarda, meşaleler yanıyordu. 
Patron, papazın verdiği paraları alarak 
muayene etti, dişine vurdu. Kalp olma
dıklarına kanaat getirince memnunıyetle 
cebine koydu. 

Zira, bu adamlar... 
01

• 
Dediği gibi yaptım. Bir miktar :sotil• 

bita denilen adam, bir miktar. ~ga~. 
lo denilen rakibi için bahse ginşttlll· rıl• 
hisleri bire karşı üç olarak tutuyord~ .. 
Öyle ki, neticede kaybetmem ınuhıı 
kaktı. r.tıf. 
Şimdi, bahis işi de tamam olJJ'lU;ıild 

Bombita ile Lagartilloya iki hançe_r v~ııs· 
şal verdiler. Şalları, adamlar, soı ~ ıst· 
rına sardılar, hançerleri ellerine al 1 

Patron: 
- Haydi, dedi, başlayınız. 

1 

Fakat ikisi de duruyorlardı. Patro~~ııı! 
- Haydi, dedi, hayvanlar .. BnşlnsB (tB .. 

Hasımlar kıpırdamıyorlard~. :Etr~adt " 

bahşiş vereceğim. 
Diye bağırdı. 
Yaptılar ve paraları aldılar. 
Fakat fıudutlardaki lejiyonlar bunu 

kabul etmediler. Britanya, Suriye ve Tu
na orduları kendi kumandanlarını ım -
parator ilan ettiler. 

Romada dört imparator vardı. 

şehrin bir kat daha şöhret kazanm&sı için 
yeni yeni sokaklar, caddeler açtırdı; sa
raylar, hamamlar, ve bunların en mü -
himmi olarak bir de Hipodrom yaptırdı. 

(Bizans) adını (Antoninia) ya çevir
di ise de bu isim herkes tarafından ka -
bul edilemediği için kısa bir zaman son-

Müzemizde o devri hatırlatan ve üze· 
rinde Antoninia ismi kazılı bulunan taş
lar vardır. 

Hipodrom şimdiki Sultanahmet mey -
danı ile camiin avlusundan ve diğer ta -
raflarda bir çok binaların bulundukları 
yerlerden ibaretti. (370) metre uzunluğu 
ve (118,5) metre genişliği vardı. .. 

(Devam& 14 incü mvfada) 

Papaza sordum: . 
" 

- Ben de para vereyim mi? 
- Hayır. Siz bahse girişiniz, daha iyi 

olur. Sizin için daha emniyetlidir. 
- Daha mı emniyetlidir? Ne demek 

istiyorsunuz? 
- Hiç! Böylece onlann suçlanııa daha 

fazla ortak olmuş olursunuz da." 
Anlıyamıyoıdum. Ma•mafth IOl'Cl1111l! 

kiler sinirlenmeğe, haykırmaga baŞ 

lar: .. el bO" 
Haydi, Bombita .. benim guz 

"n ğam! Boynuzunu sapla da gör:u. · bııtısc 
- Başlasana, küçük. .. Senin ıçın 

&irdJm. .. fadDJ · 
(Devamı 14 uncu sa'!J 
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1 Resimli hikaye 1 l 
ı __ _ 

Parktaki musluk 

Afacanla, Yumurcak parkta geziyor -
"zm.dı, parkı .ttdama musluğı.mtı açıl~ bu.ı
dukır. Su ft§kınyordu. 

1 lerde boş bir sandık vardı, onu ağzı 
4Şağı gelmek üzere musluğun üzerine 
kapa.'Y'P sandığın üzerine de kenclHeri 
oturdu.Zar. 

Park bekçisi onları biraz evvel bırak
tığı sandığın üzerinde oiurur görünce 
kaldırdı. 

NEZLELi HIRSIZ j I Meraklı ve Faydalı J 
354 sene sefer yapan gezuj 

Vakit gece yarısını geçmişti. Hırsız 

Kapkaç uyandı. 

- Tam vakit. 

Dedi burnunu çekti: 

- Bu gece nezleliyim. Bizim meslekte 

nezle olmak pek hayra alamet değildir. 

Ne olur şu büyük köşkü soyduktan son

ra nezle olsaydım. Kabahatta bend~ ya .. 

Dün gece içinde kıymetli bir eşya olrnı· 

yan ufak bir evi soymak için boş yere _ Haydi şimdi garaja. 32 sene evvel bir İtalyan gemisıni par .. 

ayazladım. - Yalnız benzin yok! polisler otomobilin garajdan çıkarıldığı- çalamışlardı. Bu gemi Anita isimli i<m 
Kalktı, giyindi. Kapkaç yerden bir benzin tenekesi al- nı görmüşler merak etmişlerdi. 1548 senesinde yapılmıştı ve son seyaha-

- Allah vere de bu gece güzel bir iş dı. Kapağını açıp kokladı. Kapkaç da onları görmüştü ama hiç tini 1902 de yapmıştı. Yani tam 354 sene 
sefer yaptı. Dünyada şimdiye katla . en Yapabilsek, - Tuu, nezleden burnum da koku ai- korkmamıştı. 

· çok sefer yapmış gemi addedilebilir. 
Evinden çıktı. Bir kaç gündür gözle· mıyor. Bu benzin mi? Ne olsa altında otomobil vardı. Marşa 

* 

- Kımıldama öldü.ri.irii.m. 

diği köşke kadar gitti. Köşkün kapısı ka

palı idi. İçerde ışık yoktu. Kapkaç köşk

tekilerin şehre indiklerini biliyordu. Ka

pıyı anahtar uydurup açtı. Ve içeri gir· 

di. İçeri girer girmez bir adaml:ı karşı

laştı. Bu adam k.öşk sahibinin şoförüydü. 
Kapkaç onun köşkte kaldığını hiç umma
mıştı. Tabancasına sarıldı: 

- Kımıldama, dedi, öldürürüm. 

Şoför, göksüne doğnı uzatılan taban

cadan ürkmüştü: 

- Beni öldürme! 

Diye yalvardı. :2u yumuşama Kapka· 

çın hoşuna gitmişti. 

- Peki sana dokunmam fakat ben ne 

emredersem onu yapacaksın! 

- Peki! 

Kapkaç evde bahada ağır, yükte hafif 

ne varsa hepsini bir torbaya doldurdu. 

- Şimdi, dedi, beni garaja götü:, köşk 

sahibinin yeni otomobilini de alıp öyle 

Şoför, Kapkaçın burnunun koku al -

mamasını duyunca birdenbire sevindi 

fakat sevincini belli etmedi. 

- Bir kere de ben koklayayım. 

Kokladı. 

- Halis benzin! 

Kapkaç otomobilden de anlıyordu. Te

nekenin yarısını otomobilin benzin depo

suna, geri kalan yarısını da öteyeberiye 

ve şoförün üstüne başına boşalttı: 

- Canını bu zamana kadar kurtarı 
- Benim burnum koku almıyor 

basınca otomobil yürüyecek ve Kapkaç 
rım. Bundan sonrası da bana ait dı>ğil; 

kaçıp kurtulacaktı. Fakat otomobil ne
arkamda bir iz bırakmamak için evi, ga-

rajı seni yakmam hayırlı olur. dense bir türlü yürümeyordu. Pohsler 

yetişip Kapkaçı yakaladılar. Şoför kah-

kabayla gülerek garajdan çıktı. 

3000 kilometre uzaktan 
duyulan gürültü 

1883 senesinde cenubi Çinde bir voı .. 
kan indifaı olmuştu. İndifaın gürültü~ 

Kapkaçın benzin dolu zannettiği tene- 3000 kilometre uzaktan duyulmuştu. Ve 

keye şoför gündüzden su doldurmuş~.u. etrafa dağılan küller iki sene kaybolma· 

Kapkaçın burnunun koku almadığını dı. 

- Seni yakmam hayırlı olur 

anlayınca tenekede benzin 

söyliyerek onu aldatmıştı. 

olduğunu 

Ertesi günü köşk sahibi eşyasının çalı

namadığmı ve köşkünün yanmaktan 

kurtulduğunu haber alınca çok sevindi. 

Bir kibrit çakıp arkasına attı ve oto • Bilhassa bunu şoförünün akıllılığı saye· 

mobili iterek garajdan çıkardı. K~nd: de . sinde olduğunu anlayınca şoförüne bit' 

içine atladı. O sırada da oradan geçen çok para verdi. 

* Nevyorktaki sokakların 

uzunluğu 

gideceğim. Nevyork şehrinin sokakları pek fazla• 

Beraber garaja girdiler. Otomobil ora- ciır. Bunları uçuca ekleıntk imkanı olsa 
Fakat onların ayagva kalkmasile bera- 7360 kilometrelik bir sokak husule gelir 

h da duruyordu. 
er sandıkta suyun tazyikile kalkıverdi ki bu mesafe hattı müstakim olarak 

Ve bekçinin yüzüne öyle bir çarpış çarp- - Bu otomobilin her şeyi tamam mı? Nevyorktan Fransaya kadar olan mesa-
tı ki bekçi sırtüstü. yuvarlandı. Şoför, otomobile baktı: Ne olsa altında otomobil vardı fenin aynidir. 

Yeni bilme·cemiz 
·~ ............................................................................................................................................................. . 

Amcamın içtiği • 
sıgara 

Çiçekleri sever • 
muz değil mi, niçin 
seversiniz. •Güzel • 
dirler de onun için~ 
diyeceksiniz. Çiçek
ler hakikaten güzel 
Şeylerdir. Renkleri • 
ni seyretmiye, ko • 
kularını doya doya 
koklamıya insan do
Yarnaz. işte bakın 

böyle bir çiçek de • 
nıeti resmi koyuyo • 
tuz. Resim bu, re • 
simde tabil koku ol
nıaz, fakat renk o -
lur. Biz bu resmi 
renksiz olarak koy • 
duğumuz için çi • 
Çeklerin güzelliği ta
lrıarnile belli degiL 
E'akat renkleri ve -
tilse güzellik daha 
güzel görünür şekil
de meydana çıkar. 
Şinıdi siz bu resmi 
kesin. Boyayın ve 
bize göndenn. Bir 
kişiye bir futbol to-

Pu, bir kişiye bir futbol topu büyüklüğünde lastik top, diğ.er yüz kişiye de Son 
Postanın küçük oku_IUçulan i&in y~tır dıb h.ed~elerqel). yeı:ec~iz. 

Size şimdi olmuş bir vak'ayı anlataca
ğım .. Ben bunu kulaklarımla işitmiş de
ğilim.. Başkası 

kulaklarile işitti 

de bana anlattı d:ı 
değil.. Doğrudan 

doğruya şu iki gö
züm var ya, ;şte 
onlarla gördüm. 

Benim bir am -
' cam var .. Bır tek 

amma.. Olur ya, 
başkalarının iki
şer üçer amcala
rı bulunabilir. Be 
nim amcam çok 
sigara 
balık 

içer, ve 
avlamayı 

çok sever. 

Amcam sigarayı 
sever 

Amcamın içtiği sigara hazır sigara de
ğildir. Kendisi kağıda sarıp yapa:. Ba
na mı soruyorsunuz.. Ben nasıl mı içe • 
rim? Ne hazırını içerim, ne de sarması -
nı.. Pis şeydir vesselam. Kendim içme -
diğim gibi herkesin içmesine de mani o
lacağım aıırıma ne yapayım ki iyi bir ta· 
rafı var. Hüktimet sigara içenlerden 
vergi alıp kasasına koyuyor. 

Her ne i&e lan uzatmıyayırn, amca -
mm ne Ç9k sigara içmesi balık avlama-

sına, ne de balık avlaması çok sigara iç
mesine mani olur. 

Sigara içtiği için, tabakası, kibriti, ba
lık tuttuğu için de oltası, ve balık yemi 
böcekleri koyduğu kutusu hiç yanından 
eksik olmaz. Balık avına bö.yle gider. Dö
nüşte yanında daha başka şeyler de olur. 
Balıklar, bazan da olmayıverir yal 

Bir akşam amcam çok balık tutmuş, e
ve dönmüştü. Yemekte neşeli idi. YemEık
ten sonra da gene neşesi devam ediyor
du. Babam, annem, halam, halamın kızı, 
ağabeyim hep beraber oturuyorduk. Am
cam tabakasını çıkardı, bir sigara sardıı 
yaktı. İki nefes çekmiş, çekmemişti... Si
garadan, pıt, diye bir ses duyuldu. İki 
nefes daha çekti, bu sefer, pat, dedi_. He
pimiz gülmiye başladık. Biz güldükçe pıt 
patlar da devam edip gidiyordu. 

Amcam sigarayı olduğu gibi tabıaya 
bıraktı. 

- Bu da ne? 
Dedi. Ağabeyim söze karıştı 
- Tütün fena! 
Annem korktu: 
- Tütünün içinde dinamit olmasın. 
Babam şaşırmıştı: 
- Anlaşılmaz bir muamma! 
Amcam bakındı: 
- Bu benim tütünüm. Ben bütün gün 

bu tütünden sigara yapıp içtim. 
Kutuyu açtı, kalan tütüne baktt: 

- Şimdi anla • 
şıldı. Hepimiz 
baktık. Ben: 
-Öğ! 
Dedim. Babam: 
- İğrenç! 
Dedi, annem: 
- Günah! 
Dedi, ağabeyim: 
- Çok komik! 
Diye kahkahay

la güldü. Annem 
düşündü: 

- Anladım, de-
Şimdi anlaşıldı di, böcek kutusile, 

tütün tabakasını ayni cebime koymuş • . 

tum İkisi de açılmış. Böceklerden bır kıs

mı tütün tabaasına girmişler. 

Annem acıdı, halam acıdı, ağabeyim 

güldü. Amcam da acıdı amma onun acı • 

ması daha başka türlü bir acıma idi. O 

böceklerinin azaldığına, tütününün bo .. 

zulduğuna acıyordu. 

Ben de acıdım. Niye acıdım bilıyor 

musunuz? Amcamın neşesinin kaçıp, bi

zim de neş'emizi kaçırdığına. 
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iki sonbahar, bir yaz ve. 

iki kışın hikciyesi 
't :.;nıştarafı 6 mcı sayfada) 

1
' - Aman Kemal, dedim, yorma ken • 
dini... Atsan da doğrusunu bilen içimizde 
yok! Rahat rahat söyle!> 

* O sene müthiş bir kış olmuştu. Alhyol 
ağzında kar diz kapağımıza yükselmiş, 

evlerimizin .kapıları kardan beton duvar 
kesilmişti. Bazan kar dinip te nisbi bir 
sükun başladığı zaman her evin alt kat 
pencerelerinden kazma, kürek, :;oba ma
şası, tavan süpürgesi ne varsa hepsi so
kağa uianıyor ve karları kazımağ'a, kü
relemeğe çalışıyordu. Ben Şemsitap ma
pallesindeki odamda gaz sobasına gnz 
~etiştiremez olmuş, neticede, çaresiz, di
•ğer iki odanın pansiyonerleri muattlim 

• Mehmed ve Nedimle beraber bazı ge -
ccler aşağıya, ihtiyar Matmazel Lizanın 
odasına kapağı atmağa başlamıştım. O 
odaya Nedimle Mehmet kendi saç man
gallarını da indiriyorlar ve matmazelin 
mangalında son kıvılcımlar küllenirkcn 
bizim arkadaşlar bu yeni getirdikleri 
çüte ateşle sıcağı ve sohbeti devam et -

1 

tirmek imkanını buluyorlardı. İşt!? böyle 
gecelerde, dışarıda kar yağsın, yağma -
sın, her hafta bir sinemaya gitmek ade
ti de çıkarmıştık. Hem kaç kişi? .. En aşa
ğı bir düzüne adam ... Ben, bizim mual
limler, Akif, Reşat Nuri, Fahri Celal, Ha
şim Nahit, ve saire ... Hatta bir akşam, 
'bi1mem nesi vardı, dişi mi ağrıyordu ne
dir, çenesi bir mendille bağlı olduğu hal
de gene ısrarımıza dayanamıyan Akif 
her zaman gibi önümüze düşmüş, gece
nin karanlığında karlara bata çıka Ta
limhane meydanından yokuş yukarı Yel
değirmenine doğru tırmanmıştık. O za
manlar orada ahırdan bozma bir sinema 
yardı ki ayni zamanda demir çubukları 
balmumu gibi eğip büken bir atletin 
hünerlerini de ayni paraya, ucuzun u -
cuzuna seyrettirirdi. İşte o meşhur sine
hı:ıya gidiyorduk. Reşat Nuri bir arahk 
bir fenerin ışığından geçerken Akife 
baktı ve dayanamadı: 

c- Kuzum Akif, dedi, pek lüzumu 
yoksa şu mendili çenenden çöz Allah aş
kına! Seni kavga etmiş tc dayak yemiş 
sanacaklar!• 

* Gene o kış esnasında idi. Yahya Ke -
mal, Altıyol ağzı karşısındaki yokuşun 

biraz yukarısında soldaki sokakta koca
man eski bir ev.in k~~man bir odasını 
kiralamıştı. Hem de ayda yirmi liraya ... 
Fakat bu paraya mukabil, han gibi geniş 
odanın her penceresinden rüzgar ıslık ça
larzı.k içeriye doluyor ve ortada, e1ya 
namına, yalnız duvarın köşesindeki kar-

yola ile pencerelerden birinin önündeki 
bir ayağı sakat kanape, bir iskemle, bir 
de mangal bulunuyordu. Ötesi badanasız 
duvarlar ve çatlak, halısız tahtalardı. 

Bir gece bu evde Faruk Nafizle Kema-

le gitmiştik. Üstat galiba biraz kendisini 
'işütmüş. Bizi yatağında bir yorgana sa-
• 1lmış olarak karşıladı. Müvazeneyi bul-
••· ..................................................... . 

mak için, tahtaravalli usulünce kınk ka
napenin iki ucuna Farukla oturduk. Rüz
gar da pencerelerden sırtımıza üflcmcğe 
başladı. Mangalda ise ateş sönmek üze
re: son kıvılcımlar ölü yıldızlar gibı pı -
nldıyor, vfilcıa edebiyattan konuşuyoruz 
amma dişlerimiz de çatırdıyor! Kaç ke.:-c 
müsaadesile kalkacak: olduk, üstat bı • 
rakrnadı. Yorganına sarıldıkça sarıldı, 

biz de ancak onun sözlcrile ısınmağa ça
lıştık. Fakat ne mümkün! Şairin cLey
laı. sı bile gölde nihayet bizim kndar ü
şümüştür. Yalnız romantik şiir ic:ıbı o ö
lüyor, bizse cSardı her uzvunu bir ür -
perme:t mısramı yaşıyoruz amma, ham
dolsun ki buzlu ölümün kapısından geri
ye dönebiliyoruz! 

Halid Fahri Ozansoy 

MiZAH: 
Şairlerin 

Toplantısı 
(Başttu afı 7 mci sayfada) 

cDamdaki saksağana., 
cSığınıp ta Yaradana., 
cBir kazma vurmıya., 
cŞiirin kralı bu ya•, 
cTuttu saksağanı bileğinden>, 
cDöndürdü kralı dileğinden•, 
cDam üstünde kediler:., 
cMırnav mırnav dediler •• 

Şürin sonu gelmiyecekti, ben daha 
fazla duramadım. Gene geldiğim gibi 
sessiz, &,.edasız çıktım. Ve çıkarken Yahya 
Kemalin nargilesini bir kere daha de -
virmemek için çok dikkat ettim. Nargile 
devrilseydi. Şiir kralını dinlerken uyu
yuvermiş olan şairler, münekkitler uya
nacaklardı. Tabii uyandırıp rahatlarını 
bozmak istemezdim. 

İsmet HuIUsi 

--·--···--· ... ···--·······--.. ···--....... 
Yalova icra 

memurluğundan: 

Blr borcun alınması için haclz edllmlş o
lan Yalovanın Gaclk köyü dahlllnde ve ta
punun Şubat 319 T. ve 15, 16 numarasında 
yazılı taranan şarkı Ali oğlu Hallın garbı 

dere §lmaU kahveci İbrahim, cenubu All 

bahçeslle mahdut Dönme dere mcvkilnde 
bllmesaha 9920 metre murabbaı miktarında 
bulunan bahçenin 10/9/937 Cuma günü saat 
11 de Yalova icra dnlresinde açık arttırma 

suretlle paraya çevrllmestne karar verllmiş
tir. Yirmi üç ehli vukuf tarafından içinde 
bulunan mahsulü ile tamamına 200 llra kıy
met takdir olunmuştur. 

Şartnamesi 28/8/937 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için daire açıktır. 
Artırmaya 1.şMrak edenler mezktlr bahçeye 

takdir olunan kıymetin % 7,5 ğu ntsbetlndc 
pey akçası veya mllll blr bankanın teminat 
mektubunu getirmeleri llizundır . 

'?::Jl••••••••••••llıı' İpotek sahibi alacaklılarla diğer allıkadar

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat ak~esi-
847,596,198,95 İtalyan lirctidir. 

Merkezi idıırc: MİLANO 
ltaıyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERi 
İngiltere, İsviçre, Avusturra, Maca· 
rtstnn, Yugoslavya. Romanya, Bul
garistan. Mısır, Amerika cemaııı.n 

Mllttehldcsl, Brezilya, Şlll, Uruguay, 
Arjantin. Peru, Ekvatör ve 

Kolumblya.da 
Afllyasyonlar 

İSTANRUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karatöy 

Palas <Telef. 44841 /213/4/5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 

lann ve irtifak hakkı sahlplerlnln bu hakla
rını ve hususlle faiz ve masrafa dair iddia- • 
tarını işbu ilan tarihinden itlbaren 20 gün 

içinde evrakı müsbltelerlle blrUkte blldlrme
lerl lazımdır. Aksi halde hakları tapu slcllle
rlle sabit olmadıkça satış bcdellnln paylaş
masından hariç kalırlar. 

Gününde artırmaya iştirak edenler şart
nameyi okumuş ve lüzumlu mnlWııatı nlmış 
ve bunlan kabul e~ sayılır. 

Tayin olurum günde yazılı bahçe üç deta 
bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale e
dillr. Şu kadar ki rutırma bedeli bahçeye tah 

mln olunan kıymetin % de 75 ini geçmesi ve 
rüchanı olan başka alacaklı varsa bedel bu
nu da tecn vüz etmesi şarttır. Birinci rutırma 

gününde böyle bir bedel elde edllme7.5e artır
ma 15 gün daha uzatılarak 25/9/937 cumar-

tesi günü aynı s:ı.atte rüchanı haiz alacaklı 
bulunmadığı halde en çok artırana ihale e

dlllr. 

İstanbulda : Altüemclyan hanında 

Telef. 22900 /3/11/12/15 Bcyo~ -
!unda: lstiklfil caddesi Tele!. 41046 

İZl\1İRDE ŞUBE 
'1 1 isteklllerln tayin olunan günde Yalova ic

~m::::::;;:::=:!!Zı::::::z;c::.l*iilı:::::•ııııır::ı=ı1\i.' ra daire lne müracaat etmeleri ilan olunur. 
----------,--------------··--· --

~stanbul Belediyesi llanl1rı 1 
30/7/937 gunu satılamayan 2123 numaralı Doyç markalı otomobil Taksimde 

Merkez garajında 9/8/937 günü saat 16 da açık artırma ile satılacağı ilan olu-

~ur. (5014) 

·sox POS TA: ( 

OSMANLI BA NKASI 
TORK ANONİM ŞİRKETİ 
~ts TARIBt: 1863 

Bemı8,1e81: 10,000,000 tıısıııı llralJ 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P,omanya, 
Suriye ve Yunanistanda FiJyalleri 
vardır. 

Her turlU banka muameleleri 
yapar. 

·~------------... --
temı,., ya~anmaıı .,..,. eder 
•• harakalınlıe gençtik •• .,,. 

J Yalınııı ı J/ J. ROUSSEL de saftlrr. 

· ISTAllBUL Taner •eroaııı 110. CZJ 
15 llumırolu kalalogumuru 
lsterlalz, llıdua alinııerııır. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleri : 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kas&lar servisı 

SA # tw%W 

~~'11i1f 
' ÇiZER ....... ____ _ 

· Ağtlstos 7 
e > 'CÇ $ -:J 

BAŞ KURT 
ÇAT AL KAŞIK ve BIÇAKLARI 
A vrupanın en yüksek markalı ÇAT AL KAŞIK ve Bl

ÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakadall 
yapılan BAŞKURT mamulatı en yüksek sofralara süs vere
cek kadar zarif ve kullanışlıdır.KARARMAZ, BOZULMAZ, 
EGRİLMEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybetmez. Yerll 
emek, yerli sermaye ve yerli :işçi ile Beşiktaşta İskele yanıJl .. 
daki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK v• 

BIÇAKLARI YAPILIYOR 
Balkanlarda dahi eşi olmayan 

Fabrikamıza bütün mekteplileri grup halinde tetkikat yap
mağa davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT ... 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verirlerse redd~ 

1 diniz ve ısrarla B A Ş K U R T Mamula tını arayınız. 

~ 

1 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4. Uncu keşide 11ıAAuatoaı1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükAfat vardır •• 

DiKKA T:. 
Bilet alan herkes 7 Ağustos 937 günll ak,amına kadar biletini 

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

~ ............................................. ., 
Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 

Merkez kasaba ve Kavaklıda yapılaca~ göçmen evlerine lüzumu olan 68668 
adet Marsilya kiremidi ile 1506 adet mahye kiremidi pazarlıkla mübayaa edile
ceğinden taliplerin fenni şartnameleri görmek için İstanbul ve Kırklareli İs
kan Müdürlüklerine müracaat ve pazarlığa talip olanların 9/8/937 Pazartesi 
günü teminat akçelerile birlikte Kırk!areli İskan Müdürlüğünde hazır bulun • 
maları ilan olunur. c489l > 

SATILIK BiNA 
Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muaveuet Direktörlüğü karşısında 

l KIZILAY ESKi MERKEZi UMUMi BINASI SATILIKTIR. 
Müracaat mahalli: Kızılay Hanında Sabş Doposu Direktörlnğü 

.. -

birj 

ı 

ı ı • 

·ı 



Japonya, Şimali Çini 
Rus - Japon harbine 

hazırlık için alıyormuş 1 

80Jf .. POSTA 

Bir aabılıalı eslıl 
Karıaını 9 gerlnden 
Bıçakladı, öld/Jrdü 

(Baı tat'afı l ind sahifede) 
lubede bir cinayet olmuş, Siirtli ku -
marbaz İbrahim isminde birisi, kıs -
kançlık yüzünden, on yedi sene bera -
ber yapdığı karısı Binnazı dokuz ye -
rinden bıçakla yaralıyarak öldümıüş-

.Japonya bu ~yı nıçın yapı~or? keri ve gerek liyall idaresi, Japonyada .. Hacı Iakabile maruf, 3S yaşlarında 

• 
lngilterede beynelmilel 
atletizm müsabakalan (Boşt.a,.afı 1 i~ ~~fada) 1 zırlık için çalı§ıyor. Hazırlığın gerek as- tür. Vak'a şöyle obnuştur: 

B~~ a~k ıçın, Japon harbıye ne- cUzakfarkın Lawrence• i ünvanmı taşı- Siirtli İbrahim, on yedi senedir, Bin -
,zaretinin butün Japonyada 300,000 nils- yan General Dohihara'nın eline tevdi e- naz isminde bir kadınla beraber otur- _83,000 seyircinin öniiade ,.,.... misabakalarcla 
lla olarak nep-ettfli bir eterden bahsedi- dilmiştir. Bu zat, bir taraftan pmali Çi- maktadır. Bu kadından iki de çocuğu A •k hlan --L 1.--
liyor. Bu eserde, Japonya harbiye neza· ni filen istilayı temin edecek askeri bir vardır. İbrahim, kumarbazlık, esrar ka men a a m~ur ~umsa befinci ıeldi 
reti, evvela cistikbal harbleri, silah kuv- plinla bu havaliyi kendi bik,iıniyet ve çakçılığı vesaire ile geçinmekte, daima ~tere amatör 
vetinin, iktisadi kudretin ve ideolojik kontrolu altına alacak bir siyasi hulul ~lisçe aranmakta ve sık sık hapse gi- atletizm federasyonu 
bir cidalin ahenktar bir surette bir ara· için çalıpnakta idi. Bu f§lerl takib eden- rıp çıkmaktadır. tarafından terb"b edi. 
da toplanmaaı ile yııpılacaktır• diy~ ye- ler, Dohllıaranın geçen kış ipüdalarında Binnaz, 33 yaşlarında, iri yan, ol _ len senelik açık atle
ni zaman harblerinln esaslarını çok doğ· yapmış olduğu tantanalı beyanatını fim- dukça güzel bir kadındır. Fakat, bu hal tizm müsahllkalanna 
ru ve çok manalı bir tekilde teabit ettik- di hatırlatıyorlar. General, 0 tarihte !erinden dolayı İbrahimden hiç mem- 16 millet i§tirak et
ten sonra Japonyanın istikbalinin Asya• c§imall Çinin tam muhtariyeti devri ya- !lun değildir. Beş altı ay kadar evvel, miştir. Dünyanın her 
nm ana toprağında bulunduğuna işaret kındır!> demişti. Hakikaten, Dohihara Ibrahim, gene bir esrar kaçakçılığın - köşesinden davet e
etmif ve bütün JapoQyanın gözünü o ta- na zamandanberi o taraflarda dolaşarak dan hapse mahkfun olmuş, mahkfuni - dilen en kıymetli at
r•fa çevirmiştir. Japonyanm meyelinlarına uyacak Çin yetini tamamlamak üzere hapishaneye !etlerin iştirakile ya-
Asyanın ana toprağında, Japonyarıın generalleri arıyordu. Bugünkü Çinin girmiştir. Bu sırada da, Binnaz, ftO - pılan bu müsabaka

kar§ısına iki kuvvet çıkar: Biri Çin, di- generaller elinde bulunduğunu ve bun- cuklannı bırakıp seyyar pazarcı Mus- larda (83000) seyirci 
ğeri Rusya. Asyanın, kısmen olsuıi, Ja. ların da her ne şekilde olursa olsun ken- tafarun yanına gitmiş, onunla oturma- bulunmuştur. 
ponya tarafın.dan istilasına muhalefet v\? di nüfuzlarını ileri götürmekten başka ğa ~aşlamıştır. Müsabakalarda en lngiıtencle Jl6pslc:m tnilflbartıcı1arda 1..9Şı5 tMCre • .. lntl 
mümanaat edebilecek yegane kuvvetler bir sevdi beslemedikleri malılmdur. İşte, lbrahiın, bir müddet evvel mahkti· büyük muvaffakiye- ~ Jcaznan A,...,.._ tıetSd ..1olMıloa 
bunlardır. Bu kuvvetlerden Çin kalaba- Ilohiharanın bunlar arasından kendisine miyetini tamamla:yarak hapishaneden ti göstereceği zannedilen Amerfkahlaruı 
lık, fakat, perişan ve teşkilatsızdır. İş o- bir hayli yardımcı tedarik etmiş olduğu· çıkmış, gene bir kaçakçılık meselesin- en meşhur yarım mil kofucularmdan 
na kalsa her şey kolay halledilir. Fakat, na muhakkak gözile bakılmaktadır. den tekrar aranmağa başlanmıştır. Yeri mefhur San Romani UI09 metrelik bit' 
öte tarafta Rusya var. Asıl kat'i harb bu- Şimali Çinin iktisadi kuvvetleri de ge- yurdu belli olmadığı için, ele geçme- mil yarışında ancak befinci olabilmiştir. 
nunla olmak lazım geliyor. Şu halde ev- niştir. 83 milyon çalışkan ve müstahsil rniştir. İbrahim, diğer taraftan, Binna- Müsabaka sabahı Qaen Mary vapu· 
Vela, Çin üzerine yürüyüp onunla dava- bir nüfus sahibi olan bu sahada büyük z~ da? Mustafa ile beraber oturduğu i- rundan inip Londraya kadar tayyare & 
Yı halletmek ve sonra da Rusyaya karşı ~ikyasta toprak mahsulleri istihsal edi- çın ~ b~~lemektedir. giden San Romani tayyarede çok sarsıla 
olan harbin 'sevkulceyş hazırlıklarını lıyor. Birçok iptidai madde bakımından Dun, ogleden evvel, Binnaz, bitişik mış ve neticede ilk defa bir 1ll1l'a be
yapmak icab eder. İşte, mütehassıslara ve bu arada bilhassa kömür itibarile çok k~m~usu Zekiyenin 4 numaralı evine şinci olmuştur. .,,,,. 
nazaran, bugünkü Japon hamlesi bir ta- zengin olan bu saha Japonyanın idaresi gıtrnış, orada, Sakine ismindeki yaşlı M"" bakalann ...._, __ --M--1-·. b" k dınl k v usa sona ~ ~ı:ı. 
raftan Çini kuvvetten düşürmek, öbür veya kontrolu altında bulunduğu zaman ır a a onuşmaga başlamıştır. Sa- B" . (İn . 
taraftan da Rusyaya karşı bir sekvulceyş her suretle onun iktisadi kuvvetini artı- at on birde, açık bulunan kapıdan İb- ır mil - Wooderson ~tere) 4

.l5.8 
hazırlığı yapmaktır. racaktır. Japonya bu sahanın servetle- rahim birdenbire hışım gibi içeri gir - 440 yarda - Roberll (İngiltere) 48 • .i 

Bu sevkulceyş hazırlığı nedir? Japon- rinden istifade edecek ve oraya mamul rniş, elindeki bJ4;akla Binnazın üzerine Uzun atlama - Toomsalu (Estonya) '1.34 
ya, şimali Çini elinde tutmakla müdafaa eşyasını satacaktır. saldırmıştır. Binnaz Sakineye: Gülle atma - Bergh (İsveç) 16.37 
kuvvetlerinin sıklet merkezini Şarki Si- Bu izahat şunları gösterir: - T~yzeciğim .. beni kurtar! diye yal Ciri<i atma - Attervall (İsveç) 64.40 
beryada toplamış olan Rus ordularının 1 - Japonya, şimali Çini elde tutmak- varm~ga ~aş!amış, S~kine araya gir - ,880 yarda bayrak - (İngiltere takı-
arkasını tehdid edecek bir sevkulceyş la büyük bir sevkulceyş kuvveti ele ge- mek ıstemıştır. İbrahım: ) , 
hareketinin esaslarına hakim bulunmak çirmiş ve askeri hareket mazeretlerini - Sen çekil kocakarı .. senin işin fe- ~ . . ı.29.3 
~tiyor. Bu sevkulceyş hareketinin gaye- artırmış olacaktır. na olur! diye Sakineyi tehdit etmiş, ~tere • ~~a arasındaki bey-
sı, Rusya ile Şarki Siberyada bir cephe 2 _ Japonya, §imali Çin ile iktisadi bıç~ğı,ı:~nazın rastgele yerine sapla- :~= :~izm ,..~wsabakaları da 14 a
har.bi değil, Baykal gölü üzerinden bir kudretlerni çok ileri götürmilş buluna- m8:ga ~ amış, bu suretle dokuz muh- 6'"'• de ""'ty stadında yapıla-
yan ve geri harbi yapmaktır. caktır telif yerınden yaraladıktan sonra, tek caktır. 

· . rar ayni hızla dışarı fırlamış ve Otluk- İngiliz milli takımı ile Fr tlet 
llançukuo ve §imali Çine da- . S -. Jap.~~ya, aynı zamanda .•. Sovye.tle- çu yokuşuna dovru ka ma~a ba 1 _ . _ ansız a • 1 ·ıı ~-ya~arak dahili ve harici Mongolistan ü- rın ıdeoloJısı karşısında kendi ıdeoloJisi- tır Binnaz S k"g ç ...,1!.... ş amış len arasuıdaki muaahwblar da J2 alus- ngı ereQC' yapılan mümbakaLırda 1~ zerınde B k · k t" . .. k . · · 8 meye sa ... ~~ ve ora - tosta p . l/Gf'Cfayı kazanan Amerika takımın 

n ay al üzerine yürümek esası- bnın u~e ını ~osdterme ıster ve zabten cıkta düşüp ölm~tür. _,..__ ariste Kolomb stadında yapıla- Bebi.ri namını verdikleri zene; 
na istinad eden bu sevkulceyş hareketı· unu gostermege e er veya geç mec ur H"d" 1 lıuu.K". • f • a ıseye po is ve müddeiumumilik • L---- _ _ _ _ Ben Johnson 
çın Şimali Çinin ya doğrudan doğruya, olacaktır ' ed · · - - - -!"~:.ilvasıta Japonya ellııe geçme- Bütün °bu unsurlar, yukancla bahsetti· ::::ene ::~:iıib~~:ı-:v.;= " Futbol n - - __ _ 'Diin _g_ apılan 

f ğimiz harbiye nezareti neşriyatile hem• defnine ruhsat Vermiştir. J>. .S_. 
.fle. Japonya ne zanıa~~~anın programı budur. ~ aı:: !::u~~~ rl'OJesgoneli Yüzme 
Güreş müsabakalarından evvel ,bir muharririmize, seyyar pazarcı Mus Olmagınl. Müsabakaları 

tafa ağlayarak demiştir ki: 

t 
•• b k J - Ben evde yoktum .. Sabahleyin er- Dön Modada İstanbul Jiimıe p.mplyo~ 

8 ma m USa 8 8 afi )tenden çıkıp Meyvahoşa inmiştim. J3eıı :ı,~melerl yapJlDllftll', Neticeler tunlar ~ 
evde olsam sokulmak ne haddine! .• Öğ- . 100 metre serbest: Birinci - Halli (Gala 

(Bq taratı 1 incı sahifede) marla güreştiğimi zannediyorlar. Hal- leye doğru, Binnaz komşuda oturur _ Ma.saray> U.2/10. İkinci - Orhan, üçüncü 
F•iat ikisi de çok kuvvetli, tekniği buki herkes biliyor ki, biz Komarla gü- ken gelip bu işi yapmış. Şimdi gelince Mahmut, dördüncü - Flkret (Beykoz), be 

Ço.c yüksek ve çok atik pehlivanlan:lır. reşmedik, koşmaca oynadık ve ben ko- haber aldım. Çok üzüldüm. şincl - Baaaan, altıncı - Vedat. 
Bilhassa, Tekirdağlı Hüseyinle kal'§l- valamaktan yenmeye vakit bulamadım. lOO metre sırtüstü: Birinci - Fuat <Be1~ 1 koz) 1.2'1. 2/10. İkinci - Samim (Galataaa 

&§acak olan Vandervalt, insandan ziya- Hem bütün bu sözlere, bu iddialara, Japonya Çinin de ray>, üçüncü - Nlko <Beykoz>, dördüncü 
de yılana benziyor. Oyunlardan öyle ka- bu palavralara ne lüzum var? Pazara & Adnan <Beykoz), be§lnci - Mehmet. 
Yar gibi kurtuluyor ki, insan kendisini güreşecek değil miyiz? o zaman karşıla- Ant om/Jnist 400 metre serbest: Birinci - Halil (Gala 
Yailanmış bir güreşçile tutuşmll§ zannc- nnda dayanıp dayanamıyacağıınız belli Olmasını latigo·• tasaray> 

5
•
29

• İkinci - Mahmut, üçüncü -ı diyor. olur. • mail (Beykoz), dördüncü - Orhan (Gala 
D (Bq to.1'afı ı i1ıci sahifede) saray), be§lncl - Sassan (Beykoz), altıncı 

iyebilirim ki, Vandervalt, buraya gel- - O sır~da, memlekeiınize bu gu··reı:ı.. d .• ı. t ••~ T- _._ • L!~- İ.skender (Beykoz). . s ra a, mw.ıasema m ba&amasmdan .a..... .,_ ua&U uuua ... 
llliş olan profesyonel pehlivanlarla mu· leri seyretmek için gelmic bulmıan eski d k 'i" 9200 bayrak ya,., .. : Galatasarae - Bel 
k 

s endişe e ilme tedir. y ıa~u:-: B" bur ıa· da • .,,. J .... 

ayese edilemiyecek kadar tehlikeli ve Türkiye şampiyonu Kara Ali de söze az .w:.ı.&U& ıg g P Jm ge • koz finale kaldılar. 
tecrübeli bir pehlivandır.. katılarak gülmüş ve fU nükteyi savur- Hankow'd~i bütün sivil Japon- çiren ve İngilizlerin büyük Alex Ja - 100 metre ser!>est: Birinci - Vedat <aa. * 1 muştur: ~.ar 1:8hliye_ ~dılm~ktedir. Şehirde mes ismini verdikleri meşhur futbol - latasar.a~.> 1.16. Ik.inci - KA.zım <Galat~ 
Vandervaldın, ve arkadaşı Kam.pelin, - Mülayimin de, Tekirdağlının da, o orfi ıdare ilan edılmiştir. İmtiyazlı cu gazetecilere şöyle demiştir: ray), üçuncü - Memduh <Fenerbahçe>. 1 

Japon mıntakası etrafında Çin ve . Ogvlumwı babas gib" futbol 100 metre Kurbağala~a: Birlncl - Eftatı 
Yapacakları güreşler için kendilerinden tüy gibi delikanlıların karşısında daya- J ask 1 . .. « • 1 ı a me - <Galatasaray> 1.33. 6/ 10. !kinci_ Samim (<Ja 
emin bulunduklarını yazmıştık. namıyacaklan muhakkak. ~pon er en tahaşşut etmekte • rak sarmadığından memnunum..• latasaray), üçüncü - Fethi <Beykoz>. 
Onların ikisi de: Fakat onlara değil, onlan yenmemeye dırler-, , .. . . . Arsenal takımının maruf kırmızı 4x100 bayrak Yarıtı: Birinci - Galat~ısa .. 
c- Bizim bildiiimiz, iyi tanıdığımız, dayanamıyacaklar! ~'!1 ik~ gu~ ıçınde on bin Japon as- beyaz formasını ebediyen sırtından çı- ray takımı: KAzım, Vedat, Ettal 4.39, 1 

Ve kolaylıkla yendiğimiz Bul Komar, Tekirdagvlı Hüsevi ... de 80~ .. ı.ı.anlı. .kermm Tıençıne geldikleri haber ve - karan Alex futbolü büsbütün terket - Beykoz takımı ... -

b 
J- 5-..- O rilmektedif Bu sur tl . li ç· 50 metre en küçukler yanşı: Birinci_ Kö., 

undan daha iki hafta evvel, bizim kar- da: · . e ~ ş~ mdeki miştir. Gelecek mevsimde bir büyük çük Kemal (Galatasaray) o.37. 1110. İt1nc1 
§lla~ac .. ~mız pehlivanlardan bır· 

15
• ı"le ya- Be · Japon kuvvetlen 45 bme yükseJmiştir. futbol müessesesinin müdür ve teknik Tutrul (Beykoz), üçüncü - Kemal <Gala.a ~ ~ <16• - nım öğrendiğime göre, benimle Antikomünis ~ ~ saatten fazla güreşmiş. Öğrendiği- güreşecek olan güretÇi, Cim Londosu · ·· • t •"'Rfma müşaviri olarak işe başlıyacaktır. saray). _ 

nıize göre, karşılaşacağımız pehlivanlar yetımemiş. Bilakis, IOll yaptıkları müsa- Londra. ~ (Hususi) - Japon meb'- Sözüne devam eden Alex: Futbolü bar:O~~:ı::~r:eec:at: dörtt.en itik 

da, yeni yaptıkları bir mü~bakada be- bakada ona yenil.mi§. Halbuki, burada usan meclısınde beyanatta bulunan ha bırakmak adeta hainlik gibi bir şey. Maca u · ı ~ r. ,. 
rabere kalmışlar, yani ikisi de ayni kuv- gazetelerden bazılarına, Cim Londosu r!ciye nazırı lf~ota, Çin - Japon ihti _ Ben futbol oynadığım müddetçe son - t r g re~ÇI. ert ge IJOr 
Vette ve kabiliyette imişler. Binaena- yendiğini söylemi§. l~ esaslı hır surette halli için, Çi _ suz bir zevk duydum. Lakin gençlere . st~nbul be~edıye~~ tarafından ter ı 
leyh, ikisi de, Bul Koman güç bela ye· .. .. . . . _ .nın de Japon • Alınan Antikomünist .tavsiyem şudur: t~p edılen festıval munasebetile Maca-
nebilecek vaziyetteler. Bu itibarladır ki .. ~1~~an, böyle soy~ıyerek, bızurı go- anlaşmasına iştirak etmesinin ica t- cİyi bir maaş alıiıak iimidile, asla r~s~andan kuvvetli bir güreş takımı ge-. 
bize fada dayanabileceklerini sanmıy~ zu;'.~~ kor~u~ _istiyor. . tiğini söylemiştir. p e .futbol profesyoneli olmasınlar, profes- tınlmektedir. 
ruz!> demişlerdi. benim gozwn sade onu dejıl, ~ Çin ordusundaki süba lanm yonelliğe hiç bir vakit heves etmesin- On altı Ağustosta İstanbulda bulu• 

Dün bir arkadaşımız, Tekirdağlı Hil- arkadaşmı da, hattl Mülayimi de tutu· ıeri çaiıny_. Y ler. ,nacak olan Macarlarla güreşçileriıııllJ 
Beyin ve Mülayim pehlivanlarla konuş- Y~~ . t 1 . günd' Paıis 6 (Husuaf) - Berlinden alı .. ... ....... ;--................ _ .karşılaşacaklar, bu suretle pehlivanla-
blU§. ve onlm, karşılaşacaklan rakibler .. e~ ~s er e~s~! aynı . e üçiyle de ,nan haberlere göre Alman hükfuneti- şal Çang - Kai - Çek'in rıyasetinde top- nrnız arasında Balkan oyunları için de 
tar fınd rt gure.şırım. Gucum, kuvvetim_ ve güreş- .Alınan - Japon dostluw a h ~ lanan bu konferansa bütün hükfunet seçmeler yapılmıc olacaktır. 

a an o aya atılan bu iddialan ve tahı k d gun erhangı '""' nıukayeseleri bildirmiştir. me ış .. m 0 a ar yerinde!• bir surette halel getirmemek i in . reislerile eyaletlerdeki askeri şefler iş- _ ............. ~--.............. - ... --.. -~ ... ••• 

M
. Bu sozlerden anl8fllınaktadır ki gu·· - ordusunda hA ı lliml ç ' Çin tirak etmişlerdir ket etmıştir. 
ülayim pehlivan, arkadaşımızın söz- ·· bak la ' · cuen mua ik yapan · Çi }{fil" d J r· · · lerinf .. kA 

1 
reş musa a nndan evvel, pehlivan- man subaylarını . w Harp veya sulh • n rne a ın e apon se ınnın mu• 

l'ek c:ab u~=~:~~edikten sonra güle- ları? cat~ ~~bakalarına. girişmeleri vurundadır. gen çagumak tasav- Şanghay 6 (Reuter ajansından) - vasalatı .• hususi bir alaka ile beklenil -

Onl 
değışmez bır ıtıyad, bir .. kaidedir. r:..:.. -=•• -.ı:dafaa komi'-! Harp veya sulh, yakında Çin hükfune- ,mekt~dır. . . . .. 

- ar hesablarını yanlış kurmuşlar. Bak 1 b t ~ uu.ua ..... .._. Dun Çın ga t l J f 
Bunun sebebi de, aldıkları haberlerin . ~ ım •.. ~ ama musabakalarında da Şanghay 6 (AA) - Nankind ••w tile Japon sefiri Kawagoe arasında ya- . . z~ e erı, apon se ırınm 
1anlıı olU§Udur. Onlar benim, Bul Ko- kimlerm .Yl}ZU kara çıkacak?. . ,renildiğine göre milli müdafaa ::ı:;:: p~cak olan müzakerelerin neticesine ~~:;s~~: hıçd~ı.r fty~a ~ei~~·ol~ 

8eU. Tevfik ,ransı bu şehirde toplanmıştır. Mare • bag~dır. J~pon ~fil?, Tokio'~ alınış 'gazeteler b~ :a~~\~s~Üt~ b~~: bir 
uaJ1 talimat uzenne Nankine hare- hattı hareket kabul etmişlerdir. 
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j_F_ o_t o _O r a_f _t_a h_I i _11 e_r i_I 
Mahdut ve mütevazi 

bir varlık 
.inkara okuyucularımızdan 

Necatinin sorgusu da §Udıır: 
- Zengin olacak mıyım? 
Bu tip, çalışkan 

ve menfaat geti -
ren işler peşinde 
koşan bir insan 
hissini veriyor. 
En ziyade Eskişe· 
birde oturan em • 
salinin muvaffn • 
kiyctlerini göz c; • 
nünde bulundur
mak mahdut ve 

Ahmet 

mütevazi bir varlıkla da dıleğlne kavu
şabileceğini kabul etmek lazımdır. 

lhtiyatkarhktan istifade 
etmek lazımdır 

lzmirden (Ayna uaUısı) riimuzile so • 
rulu.yor: 

- Zengin olacak mıyıml 
Tuttuğtı iş, di • 

leğini ne derece • 
ye kadar karş.ıh • 
yor? Boş kazanıp 

Ü, arttın yorsa 
hesap kaidclerino 
uyarak tutarını 

tahmin etmek 
miiınkündür. Bu 
da bir şey temin 
etmiyorsa usta • 
lıkln yapamadığını, ayni i§in tüccarlı~ne 

değiştirip ümidini kuvvetlendirmesi ih· 

1 

SON POSTA-

BugünkU program 
7 Aiustos 1937 Cumartesi 

İSTANBUL 
ött nefriyatı: 
12,30: Plakla Türk musildst, 12,50: Hava

dis, 13,05: Muhtelit plft.k neşriyatı. 
Akşam neşri7atı: 

18.30: PlAkla dans musikisi. 19.30: Konfe
rans: Dr. İbrahim Zati: Mücrim çocuklar ve 
ısldhhımcler. 20: Cemal Kamil ve arkadaş -
ları tarnfından Türk musikisi ve halk şarkı
lan. 20.SO: ömer Rıza tarafından arabca 
söylev. 20.4:5: Belma ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkılan, (saat fı.
yan). 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa 
haberleri. 22.30: Pl&.kla sololar, opera ve o
peret parçaları. 

YARINKİ PROGRAM 

iğ ırda kredi ve satış 
kooperatifleri kuruldu 

Kars valisi Akif İyidoğao bir kooperatifin vezifeyi teşkil etmektedir. Buna geçen sene· 
teşekkülünü tasdik ederkda olduğu gibi bu yıl da muvaffak: olduk:. srun-

Iğdır <Husu~) - Geçen sonbaharda Iğdırı sunda yetiştirilen her şey bu sergide teşhir o
şereflendiren Iktısat Veklll celfil Bayar; ya· lunacaktır Bilhassa dünya piyasruarındıı 
kından temas ettiği çiftçiye büyük bir müjde yüksek evsafiyle tanınmış olan tütünlerlmiz ' 
vermişti: de bir küI halinde pavyonu.muzda yer tuta-

- Sizin için 1cabeden bllQmum kalkınma caktır. Deml§tır. 

çarelerine başvuracağız! Ve aradan blr knç lzmjr fUarl ı'çı"n b"ır brOŞÜr 
ay geçmeden Iğdırda kurulmağa başlanan 

Tarım krcdo koperatlfleri, o müjdenin öncü- neşredilecek 
sü oldular. Iğdır ve Tuzluca kaza merkezleri 

8 Ağustos 1937 Pazar Ue Taşburun ve Başköy nahiyelerinde bir İzmir (Hususi) - İzmlr fuan için bir 
j 8 T A X B V L taraftan teşkll!l.t yapılıyor diğer taraftan broşür hazırlanmaktadır. Broşürde bu yıl 

ötı n---ı7atı: f 1 ti k d k fi ~·· çiftçiye hanı harıl para dağıtılıyordu. uarn ş ra e ece rmnlar ve bunların 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava· mamu1a· tı ile tt kJ es1mll l k Bunu müteakip, Tarım satış kooperatifleri sa ı an eşya r o anı 

dls. 13: Beyo~lu HalkeYi göstertt kolu tara- "os" terlleceku- r·kt t V k"'' ti •--f d n inatçı ve mUnakaşae1 
olmak zararh ır 

6 teşkllA.tına başlanıldı. Bu işe memur edilen " ı.u. ısa e ... e "'"" ın a 
fından bir temsU. f k ıs li-ı t ı dl ki ~-~-ı ~ınd 'I'rakya umumi müfettişliği iktısat müşaviri uar om er g ne ay n e len Suat Şa r 

tiyat.lfi.m- ıg an istifade etmesi lazımdır. Akşam neşriyatı: Ş" k .. K ğl iki lık bl i buraya gelerek va:>Jfesine başlamıştır. Vlld· 

Şi§li okuyuculanmı:zdan Mi Akaraı M deJ • 1 1 k 18.30: Pli\kla daM musikisi. 19.30: Konfe- u ru asapo u ay r mesa netice- yet paviyımu için muhtelif daireler tnrafın-
ÜC8 8CI V8 YI maz 0 ma rnns : Ordu Saylavı Selim Sırrı n,rcan (Pn- sinde satış koopero.tlfl ile bir satış koopera- dan istatistikler ve grafikler hazırlanmak • 

ta md ı ristekl Envalid sarayı ve yükse« mühendis tifl~~i .blrllğinl de kur~u. tadır. :oru.yor: 
- Mu.va/fak ofacak mıyım? ZI lf mektebi). 20: Müzeyyen ve arkadaşları ta- Turkly~de yepyeni bır_ m.~ess~.e ?lan satış 

AA.-.azan oku4.nll'>!llanmızdan Celalin rafın<lnn Türk musikisi ve halk arkıları. kooperatıflerini, Iğdır koylusü buyük bir iti- Bandırmadan Anverse arpa Muva:ffa· 
ki~ sırlarından 
biPi de başkahın. 
nın teveccMı ve 

~ -a~ 20.30: Ömer Rıza tarafından arabc! soylev. mat ve arzu ile kn.rşılad~. ve hariçte tek bir .. d 'ld' 
8tıaii de §Udur: 20.45; Muzaffer ve arkadaşları tarafından çiftçi kalma~ak üzere dort kooperatif mm- Q00 0rl 1 

- Muvaffak olacak mıyım? ;rtırk musikisi ve halk şarkıları (saat ayan) takasının bilumum ç!ftçlleri ortak kaydo - Bandırma (Hususi) - Bandırma Hlnter· 
Hayatta muvaf - 21 .15: Orkestra. 22.15: Ajans v~ borsa haber~ lundular. Vali Akif Iyidoğanın devamlı ve lnntına dahil Manyas, Karacabey, Kemal 

.itlmatla maz. fak 1 bi leri 22 30· Plfıkl 1 1 t nafiz yardımlarından da çok istifade eden paşa ve Gönende bu yıl mahsul vaziyeti çok 
o manın r · · · a so 0 ar, opeı:a ve opere koopero.tıner ve blrllk meclisi id ı rlnl d iyidir. İlk mahsulün ihracına bn••ft-mıştır. 

k 1 parçalan. ' are c e .......... ~har alına 1 • ço nevi eri var • seçmek suretile resmen işe başlamış oluyor- Alman bandıralı Larlssa vapurile Anvers'e 
natçı 

k8§3C1 olmak - Jle

rinde oldukça • 

dır. Bundan mak- nun başındaki çocuk resmi alttaki resmin lar. gönderilmek üzere 600 ton arpa merasimle 
sat, refaha kavu • yerine konacak iken yanlışlıkla yerleri de _ Kooperatif ve birlik ana mukavelenamele- vapura yüklenmiştir. 
şacak mıyım ma _ ğlşmiştlr. İtizar ederiz. rlne göre, her çiftçi; istihsal edeceği pamu- Bu sene, 60,000 ton kadar zahire thraç e· 

zarar va.ıebilir. 
ğun Cçlğitli olarak) hepsini kooperatife tes- dlleccği tahmin edilmektedir. Ftallar nor • 

nasma ise, terfi AAi4--r+ffe..4=L-t--+-t-+-M llm etmeğe mecburdur. Müessese, tesellüm nuıldlr. Köylü vaziyetten memnundur. 
derecelerine bağ - Son Posta ettıği ma1a mukabil, munasıp mtkdarcta a- Bu yıl Malatya kayslları 

Neş'en insan etrafım sıkmaz 1 lanrnak lazımdır. vans verdikten sonra, mahsul üzerinde tca. 
Bundan başka, Fotoğraf tahlili kuponu beden muameleleri; çekirdekten ayırma, tas· çok bereketli • 

Adan.adan Hakkı im.oosile sorıUuyor: 
- Muvaffak olacak mıyım? .. d 1 . k İsı'm nif, standard!ze v.s. yaparak blrllk vasıtası- Mnlntya (Hususi) _ Bu sene bnrnV<> yn~-

tnuca e ecı ve pe · • • le sattıracak ve muayyen zamanlarda tan- --..- 0 

ıl da ff k . d 1 mur epey yağmış, toprağı zire.ate nıüsatt 
Güler yüzlülü • ~!j1JllJlll_'ll 

ğü ve znman za - it\ 
~ maz muşu ımzva a ıyet erecc e - Adres zlm edeceği bilô.ncolar üzerinden elde edile. hnle getirmiştir. Bunun için, mahsul vazi • 
rini arttırabilir. • cek kô.rı köylüye tevzi edecektir. yeti, geçen yıllara nazaran çok iyidir. Hele 

man neşeli oluşu, 

etrafını sıkmaz, 
bu halile kolay • 11!".~ı!"JMhıı...-. 

BiR DÜZELTME 
5 Ağustos t.arihll gazetemizde fotograf 

tabUlleri sütununda blr resim yanlışlığı ol
muştur. Yedinci sayfanın beşinci sütunu -

Dt'KKAT Kooperatiflerin en mühim ödevlerinden Malatyanın meşhur kaysılan bütün ümit • 
bir! de, pamuğun cinsini yükseltmek, veri- !erin fevkinde fazladır. Burada -. ..... ku -Fotograf tahllll için bu kuponlo.rdan i i rttır k h tal kJ AMJ"" m n a ma • as ı an ile mücadele ve rutmnk için 40 kadar mu~ ...... ese vardır. Yal • 

5 adedinin gönderilmesi şarttır. zı ti ü ası klld ....., 
ı raa m n P §e e maklneleşUrmelı: hu- nız, kuru kaysı geçen sene çok dil§ük flat-

a..+.ı...+.ı...+-#i.P suslarında çiftçiye rehber ve destek olmaktır ıa satıldığı ' için bu sene kuru kaysıcıların lıkla kendisine 
bir muhit yapabi
lir ki btı da, mes· 
}eğinde muvaffak 

Iğdİr gibi ziraatı bakımsız, töylü ile tüc~ ,,.,., i k km t M •~ty ............. ln 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • gvuer or uş ur. a..... a ... .uA.lyen car arasındaki alışverişi ihtlkAra varacak de- meyva memleketidir denilebilir. Bu meyva-

olması lazım ge - &5ttıJ~Lci~ 
leceğine bır işa -
Tettir. 

Ağır başh bir insan 
An.karadan S. S. insiyali ile soruluyor: 
- Muvaffak olacak mıyım? 

Devlet i~erinde 
çalışmış ve resmi 
hayatının ciddi -
yetini hususiyet
lerine kadar teş -
mil etmiş ağır baş
lı bir insan hissi -
ni vermektedir. 

llffi~~:!4IJl'JI;!) Hüsnü niyet, bü -
~·~D~~j~ tün kaidelerin ve 

mevzuatın başın

da geldiğine göre muvaffakiyet ii.rnidıni 
bu esasla telif ve takviye etmek muvafık 
olur. 

" Son Posta ,, nın tefrikası : 70 

Kısa bir zamanda 
Saçları büyütür' uzatır, 
sıklaştırır. Köklere ye
ni hayat ve kuvvet verir 

Ya.zan : K. R. Enaon 

' - Hepsi saçma! .. o bunak karı uydu- - Olamaz, buraya da öyle yazmışız. 
rup uydurup söyledi. Şimdi, ben de o- İmad, kapının önünde duruyordu. 
nun tesiri altında kalıyorum!.. Göz göze geldiler. Fotoğrafcmın önün-

Diye kendini yatıştırmıya, oyalamı- de J<"ehamet~ !akırdıyı uzatmaktan çe-
ya çalışıyordu. kindi. Resimleri aldı. Otomobiline bin-
Beyoğluna çıktılar. Altınkumda çı- di: 

kardığı fotoğraflar aklına geldi. Onları - Neden ikişer tane yaptırdın?. Ben 
da yırtıp ortadan kaldırmayı düşündü. birer tane demedim mi?. 
İmada: - Yanlış anlamışım. Ben, ikişer ta-

- Dünkü fotoğrafları yıkatmak için ne yapılacak sandım . 
nereye verdinse, oraya uğrıyalım. - Yalan söylemek ağzına yar~ı-

Dedi. Genç şoför, biraz şaşaladı: yor; beceremiyorsun!. Birer tane, ıs-
- Daha hazır değildir, sanının. m~rladım ;hatta sen, ileride kendi re-
Fehamet, gene kuşkulandı: simlerinden bir kaç tane daha yaptır-
- Bakalım, belki hazırdır. mak istersen, nümuneleri gördükten 
Fotoğrafcının önünde durdular. İ- sonra, ayrıca ısmarlarsın, demiştim. Ne 

mad, yerinden atladı. İçeriye doğru ko- ça?uk unuttun?. 
sarken Fehamet seslendi: Imad, sesini çıkarmadı; başını önüne 
• - Dur, ben inip bakacağım. iğdi. Genç kadın helecan içinde idi: 
İçeriye girdiler. Filmler yıkanmış, - Söylesene, resimlerin ikincisini 

hepsinden ikişer tane de kağıda çekil· ne yapacaktın?. Belki bana göstermi-
rnişti. Fehamet: yecektin bile ... Kime verecektin? • 

- Neden ikişer tane yaptınız, dedi, - Kime verebilirim?. 
ben birer tane ısmarlamıştım. - Ne bileyim ben?. Saklıyacak de-

k . lad ğild' ? - Hayır, bize i ışer tane ısrnar ı. m ya ... 
Iar. Gen şoför, gene sustu. 

- Yanlış anlamış olmıyasınız?. - Yoksa saklıyacak mıydın? .. Sakla-

rccede müvazenesiz olan bir memleket için ıarı konserve halinde bütün cihan pfyasa -

I
• N satış kooperatifleri muazzam bir hldlsedlr. larına tanıtmaklığımız her clhetten çok fay-

ı Keza ferdi rekabet ve bilgisiz tlcarot yü- dalı ola<:aktır kanaatindeyim. 
ziinden Iğdır pamuğunun kıymetini hariç- Tütün mahsulü de müstah.slllerin yüzünü 

Saç elcsiri kullanarak 
Saçlannızı dökülmekten 

kepeklenmekten 
koruyabilirsiniz. 

1 

te dti,§iiren 20-30 kişinin menfaatlarına, güldürecek.şaziyettedlr. Bütün bo1hığa rağ· 
3500 çiftçinin haynti menfnatlnin tercih cdl. men, gene ner şey ateş paluı.8ınadır. 
liş.l, serveti mllliyeyl kıymetlendirmek el • 
hettnden de Kemalist rejimin parlak blr tn-

yıp da ne yapacaktın?. Demek ki ...... 
deminki koca karının söy !edikleri pek 
boşuna değil?. Ben de zaten anlamış. 
tım: Bu saçmaları ona da hep sen öğ
rettin!.. 

- Size yemin ettim: O kadını ben de 
bugün ilk defa görüyorum. 

- Öyle ise?. Baktığı fala mı inana
cağız?. Resimlerimi alıp saklamak iste
diğine göre ...... demek ki, sen de? .. 

Otomobil, cadde ortasında duruyor; 
İmad da bir eli direksiyonda, hiç sesi
ni çıkarmadan önüne bakıyordu. Fe
hametin sesindeki helecan büs_bütün 
arttı: 

- Peki, nasıl oldu da böyle bir çıl
gınlığa kalktın?.. Beni ne sandın?. 
Şemsünnisa gibi kadınlardan mı?. 

Genç şoför, biraz doğruldu: 

kı!Ap eseridir. 
Faat Araslı 

Samsun lzmir fuarına 
hazırlamyor 

Samsun (Hususi) - İzmir tuvarına işti
rak için büyük hazırlıklar yapılmaktadır. Bu 
faaliyet cüınlestnden olarak: bir de broşür 
neşrolunacaktır. Bu broşürde samsuna mü-

1 tea.lllk bütün sınai ( ticari vaziyetler tesbit 
olunacak, yeglne ihraç metaımız olan tü
tüncülüğe alt yapılmış ve yapılacak bütün 
işler şerh ve izah olunacaktır. 

Ticaret odası kfltlbl umumisi Osman Cudi 
bu hususta verdiği beyanatta ezcümle: 

- « Memleketin iktısadl hayatında cnnlı 
bir durum yaratan İzmir fuarında bir Sam-
sun pavyonu meydana getirmek: en esaslı blr 

ter sertlik gösteriniz, ister yumuşaklık, 
ben sizin kapınızdan ayrılıncaya kadar, 
ayrıldıktan sonra da ölünceye kadar 
bunu belli etmek istemiyorum. Ne ya
payım, oldu bir kere ... 

- Haydi, haydi, sus artık!. Bu lakır
dıyı kapat. Sokak ortasında durmıya
lım. 

Fehamet, eve gelince doğru kendi o
dasına çıktı. Akşam yemeğine de in
medi. Hüsamettin geldi, sordu: 

- Nen var, hasta mısın?. 

- Biraz başım ağrıyor; galiba biraz 
da midem bozulmuş. Onun için yemeğe 
inmiyeceğim. Şöyle uzanayım, dedim. 

- Ben de şoföre mi kızdın, gene 
ne oldu diye merak ettim de ... 

Genç kadın doğruldu; kocasının yü
züne baktı. Hüsamettin: 

- Bilmem, diyordu, biraz önce gel
di; büsbütün çıkmak istediğini söyledi 
de ... 

lstanbul Borsası kapanış 
fiatları 6 - 8 - 1937 

ÇEKLER 

Londra 
Nev-Yor• 
Par Is 
Mlltmo 
Brüt.sel 
Atilla 
cenenıı 

Sotya 
Amaterdaııt 

Pra~ 
Viyana 
Madrld 
Beriln 

· varoova 
Buda~ 
Bllkreo 
Belgrad 
Yokohama 
MoskoTa 
Stokholm 

Açılış 
6SO.ro 

0,7907 
: 21.0825 

15,027J 
4.6960 

86. 7460 
S,4425 

63.4825 
1.4340 

2'2.6587 
4.18S7 

Jl.73 
1.9654 
4.1810 
S.9880 

106.6666 
S4.28S7 
2.7268 

20.40 
S.0787 

ESHAM 

Anadolu fm· CJö 60 
peşin 

A. Şm. % 60 vadeli 
BomonU • Nektar 
Aslan çimento 
Merkez bankası 
tş Bankası 
Telefon 
İttihat ve De~lr. 
Şark De#lrmen1 
Terltoa 

Açalıı 

00.0') 
00.00 

0,00 
13.00 
00, 
00,0 
o. 

oo.oo 
.000 
O.OJ 

Kapanış 
Gl'J.O) 

0,78975 
21.09 
1S,027J 
4.6975 

86.7-t60 
5,4425 

61.4825 
1.4'40 

22,6587 
4.1857 

u.n 
1.9654 
4.1810 
.s.sısso 

107.6666 
K.2857 
2.7268 

•. 40 
5.0787 

K.paııa, 

00.00 
00.00 
u.oo 

ıs.oo 

00, 
0.00 

İSTİKBAZLAB 

Türk borcu I peoin 
• • I vadell 
• • n ndell 

Af&Lt 

14.8!> 
14.115 

14.60 
14, 

- Çılgın deyiniz, ahlaksız deyiniz, 
cinayet deyiniz, hepsini kabul ederim. 
Bunun böyle olduğunu da biliyorum. 
Fakat, sizi Semsünnisa gibi kadınlara 
benzetmek, bundan ümide düşmek, ak- - Çıkacak mı imiş? T A B v t L A T 
lıma bile gelmedi. Ümide düşmek şöy- - Evet. ~abası gene hastalanmış mı, .l--------.--:-:--~-~-1 
le dursun, aramızdaki uzaklığı da an- ne olmu§?. Ikide birde izin istcmeğe sı- Atı••ı :• 

lamıyor değildim. Biliyorum ki: Sizin k.ılı.yormuş. Onun için b~ ~aşka biı~- An~dolu ~ ~=dell ::: oo.oa 
yanınızda benim bir şoför parçası ol- sı~ı bu.~uş: Bu da çok ıyı .. bı:. adam ı· • ıı pe. oo.oo oo.oo 
maktan başka hiç biT değerim yoktur ... mış. Boylelikle sen de şoforsuz kalını- • n va. oo.oo o:>.oo 

- Şimdi de bana mı taş atıyorsun?. yacaksın. ~dolu mu. peşin oo.oo oo.oo 
Seni bir iki kere tersledim, diye mi - Sen ne dedin? 

-

böyle söylüyorsun?. Biliyorsun ki bu, - Ne diyeyim?. Zorla alıkoyacak 
benim her zamanki hırçınlığım ... Ko- değilim ya ... Belki bizden memnun de
camla bile başka türlü konuşmadığımı ğildir, belki daha başka bir iş bulmuş. 
görüyorsun. Yok eğer, Şemsünnisa tur; fakat ne olur ne olmaz belki öfke
söyledi ise, bu.na da danlınan doğru de- lcnirsin, diye bir kere de sana soraca· 
ğil... Onların yanında başka türlü gö- ğımı söyledim. 
rünemezdim. - Pekalfi, ben yarın konuşurum. 

- Ne olursa olstm, siz bana karşı is- (Arkası var) 

R 
DIŞ 

iP 
T ABlBI 

ÜRKOGLU 
Ank11ra caddesinde: Meserret oteli 
knrşısında (88) No. lı muayenobn· 
nesinde lıergUn saat on dortteıı 

(19) a kadar -kabul etmektedir· ____.. 
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~ 

f~ransıxcadan tercüme edebi roman Tercüme eden: H. V. 
Aı1lk şafak söktu. Demir parmaklık- Jla beraber, şaşmıyorum, dinliyorum ve 

b pencerenin müstatilllği şimdi o ka- işittiğim her kelimenin dımağımı kap
dar karanlık görünmüyor... ladığını, oraya, unutulmaz, ebedi bir 
Xa,pmın birdenbire açıldığını işitme- şekilde yavaş yavaş yerleştiğini hisse

dtrn. Pek fuıi olduğu için gözlerimi ka· diyorum. 

Bakımsız çimenlere basarak, başın 
çam dallarına sürtünerek bahçeyi geç· 
tim. Demir parmaklıklı kapı açıktı, çık-
tım. . 

Ve çorak arazide, sökıneğe başlıyan 
şafağa doğru, rastgele gidiyorum. .. kınağa vakit bulamadım. Anlıyorum, gayet iyi anlıyorum ki 

R:ont (Fransuva) ve Vıkont (Antu- geçirdiğim feci tecrübeden, iradem, zc
~) şhndi. ~-~rl~r ... Ba~a ka.m ve aklım bile azalmış, seyrekleş
Uil!Uyorılar. DQnkü gıbı gene buyuk bır ıruş olarak çıktL Kafamın içi yan ya

xxx.vı 

hayret tçinde olduklannı g6rüyorum... rıya boşaldı ve bana hitaben söylenen Bütün gün, şafağın mavmğ""mden, 
Kont (Fransuva): bu sözler, bana verilen bu emirler, ha- grubun kızıllığına kadar, bütün gün 
- LUtfen kalkınız efendim. dedi. fızamm en derin noktasına bir daha si- yürüdüm. Takib ettiğim yolu şimdi a· 
liiç zahmet ~en yerimden kalk !inmemek üzere hak edilen bu sükut rasam bulamam. Dümdüz yürüdüm. 

tını. Z.yıf, çok zayıfım w o kadar hafif emri ,başka bir iradenin, başka bir ze- Yorgunluğurtm, yolu bitirdiğim zaman 
0 kadar haftllrn ki... kanın, başka bir aklın bana telkin et- hissettim. 

lCont (F:ramaw.) tekrar dedi ki: tiği bütün bu şeyler, dımağrmda eski- Geldiğim zaman vakit çok geç idi. 
-~Pederb:n bugün fevkalAde yor~ den mevcud iken şimdi uçup giden, yok Nereye gittiğimi bilmeden dümdüz gi

aidugu tçtn oda.smdan kaı':'ıyen çıkaını· olan şeylerin yerine kalın olacak ve ka- diyordum. Muayyen bir yere gittiğimi 
~r. Bu sebeble sizi onun nemine gö. famm bu tahammülfersa boşluğunu i- de hatırlamıyordum. Bir an geldi ki 
Ub-ıne1t ftzere, oğhımla ben, buraya yi kötü dolduracak...... kendimi muntazam bir yolda buld1 m, 
&eldik... İncecik ses nihayet şu sözleri söyle- sağımda ve solumda evler vardı. 
ba Onları taldb ettim. Ha burada d.i: Müteharrik bir köprüye rastgeldfrn. 
rnh. orada, ne farkı var? Ne ehem- - Aynca size verdiğimiz sözü de ye- O zaman Toulon'da bulunduğumu bu 
._..,eti var? rinc getirdik. Muhib beniz Madam de... köprüden ve tabiyelerden anladım. Ka

Onu, Marki (Gaspar) ı görmedim. O
dasında, eski ipek bir paravanın arka-
11.nda saklı yatağında yatıyordu. Yal
~· karyolanm çok yüksek, kalın de
Jtıirlerini ve üstünün kubbesini gör-

dün akşam bu evden çıkıp gitmiştir ve le kapısının kemerinden, semanın kı
~dema buraya ayak basmıyacaktır. zıllığı gözüme ilişti, anladım ki akşam 

Muhibbem Madam de ... mP Ha; e- olmak üzeredir. 

tı;~-
~ ... 
b Fakat incecik sesini ve müstehzi ya

Ud nıütehakkim o1madığı zamanlar, 
~~e verdiği o, çok tatlı ahengi tanı-

vet! Sahi! Unutmuştum bile. O kadar Ayaklarım sokağın tozlarında sürük
ihtiyaTim ki... leniyordu; fakat yürü.meğe dcYam edi

Kalbim de tükenmeğe başladı ar- yor, nereye gittiğimi bilmeden, demir 
tık... Çok ihtiyarun... Bir çok husus- P?~asının. n:ıknatısa doğru gitmesi ka-
larda istihaleye uğradım... bılmden gıdı yordum ... 

~iındi, cÖlmez Adam» söylüyor, ve, 
• kapının eşiğinde ayakta dinliyo

ı:un. Dinliyorum ve üzerinden maziye 
~bütün izleri silinip toz halinde dö-

Madam de......... evet, Madelcine ... 
Bir daha buraya gelmiyeceloniş. Peka. 
ıa, öyle olsun! 

Markinin sesi, son sözü söylüyor: 
- Allaha ısmarladık efendi! 

Biraz ileride bir dükkanın önünden 
geçerken, yanımda, fevkaHlde sefil ve 
pejmürde kıyafetli, iki büklüm, nazar
ları sönük, beyaz saçlı ve uzun sakallı 
bir ihtiyar gördüm. Durdum, o da dur
du. O zaman bu ihtiyarın ben olduğu. 

tüğü eskimiş ve tükenmiş hafıza,. 
~, «Ölmez Adamın> sözleri gömülü
~~· .~ak edillyor .. o kadar .kuvvetle gö
Cltlr lü;ror ki sonuna kadar orada kala-

Artık her şey bitti. mu, dükkanın aynasına akseden kendi 
Kapıda, önümde açılan, üzeri demir hayalimi gördüğümü anladım ... 

çivilerle kakmalı tahtn kapıda, sekiz Biraz daha uzakta, bir sokağın köşc
basamaklı taş merdivenin başında Kont sini dönünce, kendi evimi gördüm ... 

.tannederim. (Fransuva) ve Vikont (Antuvan) ayrı bemek, gayri şuuri olarak, oraya 
- Efendi, manyatizma kabiliyeti- ayrı bana: doğru kidiyormuşum. 

itli~ ve sizin hayatınızın, daha iyi bir - Allaha ısmarladık efendi! dediler. (ILrkası var) 
!letıce vermesini bekliyordum. Yapmak .,...••••••••••••-•••·-·-··-.... ~•••••••••-••••••••••••·-·
~ecbunyetinde olduğum ve yaptığım . ,'t:fl' .. ;-; · .. 

en nadim oldum den1iyeceğim. Selil
~t.iıniz, emniyetimiz ve ebediliğimiz, . 
~un yapılmasını amirdi. Şimdi bun. 
b· temin edilmiş bulunuyor ve büyük 

0 
ır gayret sarfından başka bir şeye mal 

g 'lrııam. Fakat gönül arzu ederdi ki, bu 
c aYI'et beni yorduğu gibi sizi de sade· 
? .YorSUn, mahvetmesin. Tecrübesine , 
~Ştiğimiz ameliyenin tehlikeden aza· 
.;. 0.lınadığıru evvelce size haber ver
te~~un. Sizin için tasavvur ettiğim 
ğ lıke, vücudünüzden zahire çıkardı-
b ~ lllahlıiku size bağlıyan cihtizaz ra- • 
~ asının. gayri kabili tamir bir suret. 
y kopması tehlikesi idi. Aynı zamanda, 
d arattığım ve öldürmek mecburiyetin
de bulunduğum o mahlUkun ölümün
b~~· Şiddetle müteessir olacağınızı da 
kı Yordum. Her iki sademeye de mü-
n ernıneı surette mukavemet gösterdi-
1~· E'~knt akabinde, şimdi içinde bu
d'' d~guIJ.uz şu şayanı hayret halsizliğe · 
~~Unüz. Bu hale fevkalade müteessi-
~ • bugün daha dinç ve sıhhatli olma- ı 
b~nızın, yedi ihtiyanmda buTunmıyan 1 
tilt hfidise olduğuna lfıtfen inanmanızı 

ca ederim. 

ıt; ~endi, mademki vaziyet bu mer
<>Itn deci.ır, en doğrusu, tamirine imkan 
~Yan bu haıe rıza göstermektir. Ma
~di bu vaziyet biraz da sizin lehini
,r. Sizi derhal serbest bırakmak liu
lt.en ~da vaki olan itirazlarunız bugün 
~ dı ~~ndine hükümden sakit olmuş. 
~·· Du_ıı, a~ saatte, tamüssıhha ve 
a~laki1, dinç ve genç bambaşka bir 
ğinu olan size, vermekten imtina etti
So]t z s~rbestiyi, bugün, ihtiyar ve bir 
~Şekillerde zayıf bir adnm olan size, 
?\ı.z et1?ekte hiç, bir mahzur görmüyo
ten' ~:naenaıeyh bu dakikadan itiba-

bılakaydüşart serbestsiniz efendim. 

. ~ : : .. ... ' ~ ~ ... ~.: ı !:· . 

RADYOLiN 
ile dişleri günde en az üç defa 

fırçalamanın kerameti budur : 

Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen dişleri 
tamam, sağlam ve güzel. Her yemeği, 
her meyvayı yiyebiliyor ve midesi mükem
melen hazmediyor. Çünkü sabah, akşam 
ve her yemekten sonra dişlerini fırç.Jla

- mağı itiyad edindiği için midesi ve 
barsakları çok sağlam kalmıştır. 

· ... 
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Namuslu kra.liçe 
Yazan: Kadirc~n Kaflı 

.,., eDndekl Jıançeri Oll1lll Cam lndb1olo IDalne lllhfw, 
Lidya kralı Alyat, Sarddaki sarayının rak ve övibıerek pmları söy!e4f: . 

mermer taraçasında, mevsimin ilk yeti- - Lfdyanm en g(izel vft.cutlu kadım 
şen üzümünü yiyordu. bentm ~. O benim g61sllmü ka
Yanında yalnız bir ~ vardı: Giges. bartırl Onu hayran hayran seyrederim. 
Bu adam uzun boylu, kuvvetli, yakı - Hele uykuda istemiyerek takındığı öyle 

şıklı ve gençti. Kralın hassa askerleri • göz alıcı halleri vardır ki ... 
nin kumandanı, danışmanı ve iyi dostuy- Giges kızardı ve şa~nhğmı gizliye "' 
du. Fakat bu dostluğu ve kendisine gös- medi. 

terilen inancı hiç bir zaman kötü kul - Kral onun bu sözlere inanmadığını san
lanmayı düşünmüyor; kralına karşı çok dı: 
yüksek bir saygı, derin bir sevgi ve sar
sılmaz bir bağlılık besliyordu. Zaten bu
nun içindir ki kral ona karşı herkesten 
daha çok yakınlık ve gönül arkadaşlığı 
gösteriyordu. Onunla her şey konuşuyor; 
her sırrını açıyor; yüreğinin hissettikle • 
rini hiç çekinmeden söylüyordu. 

- Şimdi tam zamanıdır. 
Dedi Ayağa kalktı. Zabitin koluna gir· 

eli ve sözlerine devam etti: 
- Hakkın da var ya... Böyle şeylere 

gözlerimizle görmeden inanamayız. Doğ
rusu da inanmamaktır. Gel sana gösterc
yiın de ... Bugünkü (Alaşehir) ovasının bağlan 

o zaman da pek meşhurdu. Bağ sahipleri - Fakat ..• 
mahsullerini herkesten evvel elde etmek - Ne var? Bu, ikimizin arasında bir 
için yarış ederlerdi ve ilk olgun salkım- sır olacaktır. Sen benim kardeşim gibi -
lan krala sunarak ondan salkımların a- sinl İstiyorum ki karımın ne kadar gü-
ğırlığmca altın alırlardı. Kral da bu sal- zel bir vücudu olduğunu hiç olmazsa sen 
kımlan en çok sevdiklerile birlikte yer; de bilesin! Haydi, yürü!.. 
yahut onlara gönderirdi. - Fakat, farkına vanrlarsa? .. Ayıp ol-

Kral o günkü davetlileri savarken Gi- maz .mı? .. 
ges'e bir işaret etmiş, kalmasını istemiş- _ Haydi canım, delirdin mi? Bu saatte 
ti. karım en derin uykusundadır ve hiç 

Çünkü onunla başbaşa ve bir arka - kimse bu taraflarda dolaşmaz! 
daş gibi konuşmaktan hnzzcdiyordu. Ü- Zabit gitmek istemiyor; fakat kral oııu 
zümleri yavaş yavaş :ve tane tane yiyor- adeta sürüklüyordu. 
lardı. K l' · ok .. 1 ld v •• h 

Kral bir aralık dizlerinin biraz 'altına • .kra ıç0enın ç kguzef 0 u~k 3 ~p ke 
. . . . .. yo tu. nu uyur en ve çıpw gonne 

kadar men kenarı ışlemelı ıpek gomle - h hald b' kek . . k t tlı b' 
v • •• •• • • er e ır er ıçın pe n ır şey· ginin goğsunu açtı, derın derın nefes al-
dı ve söylendi: 

- Bu yıl her yıldan daha çok 
var gibi ... Ne dersin Giges! .. 

di. Yaradılışının parlak bir san'at eseri 
sıcak karşısındaki heyecanlı bir knç saniyenin 

değeri pek büyüktü. Fakat ... 

- Hakkınız var haşmetlı kral1 •• 

- Benimle arkadaş gibi konuş. Yanı-
mızda kimseler bulunmadığını görmü • 
yor musun? Karım bile yok. O da sıcak
tan şikayet ediyordu. Yatak odasına git
ti. Sanırım ki mümkün olduğu kadar 
hafifliyerek serinlik bulacak!.. 

Kral son sözleri söylerken dudakları -
nın uçlarında belli belirsiz ve gururln 
karışık bir gülümseyiş vardı. 

Genç zabit sesini çıkarmadı. 
Kral sordu: 
- Ariyenisten haber yok mu? 

Mermer döşeli koridorlardan geçtiler; 
cevizden oymalı kapı biraz itilince aralık 
oldu. Kral yanındakinin kolunu sıktı ve 
fısıldadı: 

- İşte! İyi bak! 
Kraliçe alçak bir sedirde yan yatıyor· 

du ve yüzü yarı yarıya kapıya dönüktü. 
Giges, heyecandan göğsünü bastın • 

yordu. 
1ster istemez baktı ve gerçekten derin 

bir hayranlık içinde bir kaç dakika öyle
ce kaldı. Neden sonra doğrularak hemen 
uzaklaştı. 

Bu, sarny nazırının on altı yaşında kı· Kral sordu: 
zıydı. Giges onu çok beğeniyordu; iste- _Hakkım yok mu? .. 
ınişti; fakat genç kız kralın yeğenile se - _ Yerden göğe kadas! .. 
viştiği için evlenememişti. Kralın başı gururla kalkıyordu. 

- Yok! .. 
- Ariycnis güzel kızdır. Fakat yalnız 

yüzü güzeldir. Bir kadının asıl güzelliği 

vücudundan anlaşılır. Halbuki Ariye -
nisin ayakları bir öküz bacağı gibi bi • 
çimsizdir. Niçin pek uzun rop giydiğini 
hiç düşünmedin mi? 

- Şüphesiz hakkınız var; fakat. .. 
- cHakkınız>, deme! cHakkm:> diye 

konuş! 

- Hakkın var. Fakat aşk başka şey -
dir. Ölçülu değildir. 

- Söyle bakalım, vücudu da yüzü gi
bi güzel olıın kadın hangisidir? Kimler 
var. Şöy1e bir düşün!.. 

Ertesi gün av vardı. Kraliçe hasta ve 
yorgun olduğunu ileri sürerek gitmedi. 

Kral şehirden çıkınca kraliçenin dai -
resinde bir toplantı başlamıştı. Bunlar 
onun akrabalnn, kraldan memnun olmı
yan devlet adamlan veya karılanydı. 

Kraliçe bir gün evvel, kralın yaptığını 
anlattıktan sonra kararını bildirdi: 

- Denim namusumla oynuyor. Bunu 
dünyanın en ablflksız ve aptal adnmı an~ 
cak yapabilir. ÖCümü almalıyım. 

Konaşuldu ve şu karar verildi. 
- Giges akıllı, genç ve orduyu elinde .. 

tutan sevgili bir kumandandır. Karısını ~e .\r~u ettiğiniz dakikada, hafidim, si· 
lac evınıiz!n kapısını açmakla mübahi o
e·ll~ktır. Istediğiniz tarafa gidebilecek. 
lıa~z .. EViınizde gördüğünüz şeyleri her 
b1z1gi ~~lı bir mahlUka söylememeniz 
~i dm ıçın kafidir; ve söylemiyeceğini-

Kralın saydığı isimler daha çoktu. Gi
ges, başkalarının kız ve kadınlarından bu 

R a d y 0 1 i n 'şekilda bahsetmeyi se~iyordu, yahut 
'"\ seviyordu, bundap çekinıyordu. 

başkalarına 9ıpla1f gösteren adam ölme
lidir. Yabancı kadını istemeksizin çıplak 
gören bir adam da ancak onun kocası o
larak ya~ıyabilir! .. 

e biliyorum. 
binı· 

(hı~ ıyorum. Bana birdenbire bahşe-
n bu hüniyet, gayrimcmfil olmak. 

Kullanmak ve dişlerinizi hiç olmazsa günde 3 defa f1rçalamak 1 ~ral en sonra, kollarını, oturduğu kol-
suretile siı de bu mazhariyeti kazanabiliı:siniz ltugunun kenar~a~ma daha sıkı yaslıya-

• , rak qoğrulur gıbı yaptı. Giges'e her ke-

L.------------~~----------·---~-~ ~~in~~~~~~~~~~hlw~ 

Giges crteSi sabah kraliçeden bi!- e -
mir aldı: 

'Devamı 1S inci sayfada) 
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15 senelik siyasi bir tecrübe 2,5 seneden fazla bir zaman 
Kafkasyada görmüş olduğum şeyler bana şunu gösteri-

yordu ki Baküdeki mahalli hükumetin siyaset ve Çeka _Tomris Giv'i elinden tuttu: "Giv, d~di. İşt~ geldim, senin 
üzerinde hiçbir nüfuz ve salahiyeti yoktur . -

Halbuki on beş senelik siyasi sı için peni hayli teşvik ediyorlardL için bu çılgınlığı da yaptım, söyle, seni dinliyorum! fi 
1 bir tecrübe, iki buçuk seneden fazla bir Kendlıerine yorgunluktan bahsettikçe, Giv .. böyle bir şüphe içinde kalınca, 

zaman Kafkasyada görmüş olduğum yükün büyük kısmını Üzerlerine alına- içinde derin bir ıztırap duydu: Kız, ken
şeyler bana şunu gösteriyordu ki Ba- yı ve beni rahat bırakmayı teahhüt edi- disile eğleniyorsa!.. Eğlenmek içinken. 
kudeki mahalli hükfunetin, gerek u- yorlar, yalnız benim kendilerile birlik- disini bu gece mülakatına davet ettiy
mumi siyaset işlerinde, gerek bilhassa te olınamı istiyorlardı. se! ... Ne olacaktı? Gidip kapıı:µn önün
bu Çeka bahsinde hiç bir nüfuz ve sa- Fakat, doğrusunu söylemek lazım de kalbi çarparak bekliyecek.. her an. 
lahiyeti yoktur. Hükfunet benim kal- gelirse, ben ürkmüştüm; eğer Çeka'nın 

1 

bir şüphe ateşi içinde yanarak saatler 
maim, sırf muhitteki nüfuz ve üniver- istediği şey de, benim tahminim gibi, geçirecek .. sabaha kadar, orada, kapının 
sitesinin muhafazası bakımından isti- bundan ibaret idiyse, itiraf etmeliyim önünde, bir dilenci, bir serseri gibi ge
yordu. Fakat, bir gün, her hangi birse- ki, muvaffak olan o idi. İnsan sinirle- zinecekti. Ah! Bu ne fena! Böyle bir şey 
beble Çeka bana bir fenalık edecek ol. rinin muayyen bir gerilme ve dayanma olursa .• bu kadar ağır hakarete maruz 
sa, hükumet, ya müdahale edecek va- lfovveti vardır. Ben de bu sinirlerimi kalırsa .. ne yapacaktı? Bütün mevcu
kit, yahud da, etse bile, sözünü dinle- azami haddine kadar germiş ve dayan- diyetini saran derin aşkının ıztırabına 
tecek kulak bulamazdı. Hususi kalem mıştım. Daha fazlasına takatim kalına- nasıl katlanacaktı? Bir daha saraya a
müdürü bana: mış olsa gerekti ki, nihayet beni yemi- yak basamıyacaktı. Tomris, onun bu şe-

- Bu defa her nasılsa bir aşıpka( t) 1 yeceği muhakkak olan inkılab zabıtası- refsizliğini, bu küçüklüğünü, kim bilir, 
olup(2)... . nın bu ürkütme politikası karşısında ne kadar istihza ile, belki de hakaretle 

Diyordu. Ben biliyordum ki, bu de- mağlub oldum. Bugün çıkaracaklarına, karşılıyacaktı! Kasabada kalmasının da 
fa böyle gayet tatlı şekilde neticelenen altı ay so~a çıkarırlarsa ~ıyamet kop- m~nası kalınıyacaktı. Muhakkak, Çer
aşıpka, bir ikinci defasında çok fena ve m~ ~a,. ~yerek o.turmam ıcab ed~r~~n, mısten kaçmıya mec_bur olacaktı! .Ay~~r 
hatta feci akıbetler de verebilir. İşi tat-' benı ıs;;ıa eden bır ruh gevşemesı ıçm- ca arkas~dan koştugu tatlı hayalı .. g~n 
!ısında kesmek, en makulü idi. Bunun i 1 d~ kat ı olarak avdet kararını ver. lerdenben_ ~unu gaşyeden aşkı bır 
çin ben kararımda sebat etmek f!ikı-/ dim. duman g_ıbı savrulacak.. uykusunda 
rinde idim. Fakat bunu bana bu ka- Bu kararımı tatbik için, karşımdaki gördüğü rüyalardan biri olacaktı. 
dar nezaket ve ihtimamİa muamele e-I muhalif cerey~nı ~ak !azımdı. ~u- ı Giv.. bu şüp~eler.le, bu ıztırablarla 
dip dostluk ve teveccüh göstermiş olan nu_ . a~ca~. ~ulıyef ~a~ıtasıle ?'~p.abı.:e- kıvranırken_.. gozlerı, a~a kaydı. Ay, 
insanlara karşı ,bir anda ve huş&netle c~.gımı duşunerek gıdıp kendisını gor- karş~ın.~aki ufukta~ dogmuşken, başı: 
ifade etmek iıotemedim. Bu teveccüh ve dum. nın ustunde_? geçmış, arka tarafındakı 
muhabbete hararetli şekilde teşekkür (Arkası var) ufuklara dogru uzanmıştı. Gece yarısı-
ettikten sonra: nın geçtiğini anladı. Ayağa kalktı. Bü-

D . . (1) Rusca yanlışlık demektir. tün düşündüklerini unutarak yürüdü. 
- üşı.ineyım... (2 ) Old 
Cevabını verdim. Fakat, bu cevaba u. Giv .. sarayın kapısının önüne geldi. 

razı degıw'ldi. Agam Aliogwlu'nun, kendi- (3) Kol çekmek, imza etmek, sencd ği vakit, yüreği şiddetle çarpıyor .. şa-
vermek demektir. k kl d B"· ""k k k al sini müsbet bir cevap getirmeğe me - a arı yanıyor u. uyu apı ap ı 

mur etmiş olduğunu söyliyerek benden (4) Para, bedel. idi. Cadde, ay ışığı içinde çok aydınlık-
müsbet bir cevab istedi. Ben avdet için de~~k:;;:una almak, teahhüd etmek tı. Delikanlı, kapının önünde durdu. 
kararımı vermiş olduğum cihetle onun Derin bir süküt içinde bir müddet din-
istediği bu müsbet cevabtan istinkaf et- K f kJ ledi. Kapının arkasında, hiç bir çıtırdı .. 
tim: a aSJ Ve aya arı hiç bir nefes sesi bile yoktu. Ne yapa-

k l h 
cağını düşündü. Kız, ona, herkes uyu-

- Ben, dedim; kararımı vermiş ol- • • • e t esı mış ır c se duktan soma gecenin geç vaktinde gel-
duğum için hatta, bütün eşyamı satmış bulundu mesini söylemişti. «Herkes uyuduktan 
bulunuyorum. ArtL1< kalmıya nasıl im-
kan olabilir~ sonra ... •, q;Geç vakit. .. »; fakat bunla-

. rın sarih bir manası yoktu. O, geldiğini .. 
Hakikaten de her nevi eşyamı. bilhassa Izmir _(Hususi} - Alaşehir civarında Tomris de, kapının arkasında bulundu-

Türkiyeden getirmiş olduğumuz her 25-168 kıloı:ıet~ede. başı ve ayak~an ta - ğunu nasıl anlatacaklardı? Bunu da ka
nevi giyecek eşyasını satmıya başla- 1 mamen kesılmış bır erkek cesedı bulun- rarlaştırmamışlardı. 
nııştık. O tarihte Azerbaycanda, bil- muştur. . Giv .. yeni bir şüpheyle kıvrandı: Ya 
hassa ipekliye ve yünlüye aid olarak Cesedin gece Ankaradan Izmire ge - geç kaldıysa! Sevgilisi gelmiş.. onun 
satıl acak eski bir şeyin bedeli ile İs- len 1110 numaralı katar tarafından kesı- gelmediğini görerek dönüp gitmişse! ... 
tanbulda ı"kı" yeni şey almak kabildi. leo bir şahsa ait olduğu zannedilmekte • d O takdirde, sabaha ka ar, beyhude bek-

Bu kaçamak sebebi de muhatabımı dir. liyecekti. Can sıkıntısından içini çekti 
ikna etmedi: Alaşehir müddeiumumlliğinden şeh • ve: 

rimiz müddeiumumlliğine gelen tel • 
- Şimdi size kol çekeyim (3), dedi; grafta İzmire gelmiş olan trenin loko - - Ah .. Tomris! 

hükumet sizin eşyanızın pulunu ( 4) ö- motif ile vagonlarının tekerleklerinde Diye inledi. O anda, iki kanatlı bü-
demeg~i boynuna (5) alır yu"'k kapının arkasında bir demir sesi ızı-. kan lekesi olup olmadığının tetkik edii- ~ 

Bu Uretle de ku t lm k k b·ı g·· cırdadı. Sonra, bir kanat, yavaş yavaş s r u a a ı o- mesi bildirilmiştir. 
rünmüyordu. O va.kit atlatmıya karar Müddeiumumi muavinlerinden B. Na- aralıklandı ve orada bir kumaş hışırda-
verdim: dir Ender beraberinde hükfunet dokto- dı. Giv, göğsünü döven çarpıntılar i. 

- Bu halde meseleyi ciddi surette ru olduğu halde Basmahane istasyonu _ çinde bayılacak bir halde .. nefes alına-
d .. .. b'l" · B d · ı k dan bekledi. Kapının iki kanadı arasın
uşune ı ırım. ana yirmi ört saati na giderek lokomotif ve bazı vagonlar· dan bir kumaş yığını kaydı. Kızın yü-
düşünme müddeti vermenizi rica ede- da tetkikat yapmıştır. 
· zü, başından aşağıya dökülen örtüsü i-

rım • Mezkll.r trene ait vagonların bir kısmı 
Nihayet, yirmi dört saatlik düşünme başka istasyonlarda bırakılmış v~ bura- çinde kaybolmuştu. 

Tomris.. arkasından kapıyı çekince, 
müddetini almak suretile memuru at- da da bir kısmı ambarlara sokulmuş ol

bir ceylan çeviklğile döndü. Givin elini 
}attım. Fakat, o gittikten sonra beni duğundan bunlar görülememiştir. Görü-

. lenlerde ve lokomotifde kan lekesine te- yakaladı ve bir söz söylemeden çekti. 
tekrar düşünce aldı. Iki yol karşısında Giv .. kızın yanında yürürken, elini sı-
kalmıştım. Bu kadar dostluk gösteren sadüf olunmamıştır. Tahkikata devam e- d. v . h 

dilecektir. kan yumuşak elin titre igıni ve ara. 
insanlara karşı, bu kadar hodgamlık ca. retten yandığını duyuyordu. Tomris, 
iz miydi? Kalsam ne olurdu? Güzel, Tren Amasyada da bir çocuk çiğnedi sık sık nefes alıyor .. bir tehlı1ceden ka-

.. k · T" k • ~ A b Amasya (Hususi) - Marşandiz treni :nu rım ve ur aşıgı zer aycanın, çar gibi delikanlıyı elinden çekerek sü-
senelerdenberi yüreğimde taşıdıgımv a- Kızılca mıntakasından geçerken 12 ya- d 

d A if vl M h t t . .. .. d rüklüyor u. . h .. .. d b .. b.. .. . şın a r og u e me rcnın onun en bo .. ··d··ı 
zız atırası onun e ugun ut un samı-·· k 'st . ff k 

1 
Sarayın duvarı yunca yuru u er. 

. t " 1 •. 1. b 'l· . ki v ,geçme ı emış, muva a o amamış, lo- d"' .. b" d 1 - kt 
mıye un e soy ıye ı ınm eger, sır- k ı·f it d kal k 

1 
Duvarı onunce ır mey an ıga çı ı-

t d b" 1 "k"" bul 1 omo ı a ın a ara parça anmıştır. " .. r· d b" d"ldi rm a ır ai e yiı u ımnıa.mış o - .............................................................. lar. Burası, sarayın us un e ına e ı -
saydı ben bu kadar ısrara karşı muka- r --, ği tepenin arkasına doğru hafif bir me-
vcmet etmez ve kalına kararını ver. NIJbelçl yille inen ağaçlıklı_ bir sır~tı ... B~rada, 
mekte tereddüd göstermezdim: Halbuki tatlı bir meltem esıyor .. buyuk agaçla-
benim aileme karşı da vazifelerim var- E ezan eler ı rın aıtında koyulaşan karanlıkta, yap-
dı. Bunları ihmal etmek hakkını haiz Bu gece böbetci olan ecuneler şunlardır: raklar arasında süzülen ay ışığının hüz-
değildim. Şakası olmıyan bir in.kılab i- İstanbul cihetindekiler: meleri titreşiyordu. 
çinde fazla kahramanlığa lüzum yok- Aksarayda: (Ziya Nurll. Alemdarda: CE- Tomris .. durdu. Gen~ bir nefes ala-

sadl. Beyazıdda: (Asadorı. Samatyada: hhhl kt" y·· " ·· tu. Bunun için, yı"rmi dört saat hakt'ka- rak derin bir «O ... > çe ı. uzunun (Erofilos) . Emlnönünde: <Bensason). 
ten düşündükten ve kararımı değiştir- Eyüpte: (llikmet Atlamaz) . Fenerde: (E- üstüne kadar inen örtüsünü açtı. Heye-
meğe çalıştıktan sonra, nihayet kendi. milyadil. Şehremininde: <Hamdi). Şch- canla titriyen bir sesle: 
mi istirahate de çok mühtaç hissederek zadebaşında: <İ. Kakkı). Karagümrükte: - Giv! dedi. İşte geldim. Senin için 
gitmek fi'.krinde sebat ettim. Hakikaten (Kemal). Küçükpazarda: <Hikmet Ce- bu çılgınlıg-ı da yaplrm. Söyle! Seni din-

ınlll. Bakırköyünde: Cİstepan). 
çok yorgundum. ~atil müddetini de Beyoğlu. cihetindekiler: liyorum. 
kısmen çalışmak, kısmen de ~bu heye- İstiklfil caddesinde: (Dell§. Suda). Tepe- Delikanlı, sevgilisini dinlerken, onun, 
can verisi vukuat içinde geçirmiştim. başında: CKlnyoll). Karaköyde: CHüse- karanlıkta, bir gölge gibi görünen yü. 
Kalsam bile bir sene evvelki gibi çalış- yin Hüanül · İstıklfıl caddesinde: <Limon- züne .. yüzünde iki siyah lem'a gibi ya-

imk... k ciyan). Pangaltıda: (Nargileclyan). Be-
rnaına hiç · an yo tu. ştktaşta: CNatı Halid). sarıyerde: <Nu- nan gözlerine bakıyor .. bu billlır sesin 

İsmail Hilanet ve Halil Fikret de be- rı>. ahengi, ahu gözlerin sihri ile büyülene-
nim gitmemi istemiyorlardı. Yeni gir- Botaziçi ve Adalardakiler: rek kendinden geçiyordu. Gece sonu-
dikleri muhitte yalnız kalmak istemi- Üsküdarda: (Ömer Kenan). Büyüknda- nun tatlı havası içinde .. etrafta yaldızlı 

da: {Halit). Heybelide: (Tanaş). b d b "" ·· ·· ~ ı yorlar, tecrübeli arkadaşlarının kalına. ir umana urunmuş guze manzara-

Tomris seni seviyorum.. 

nm karşısın~ sevgilisinin ~~ .. on~ lar gibi sözüne dev~ ettt: • ....... d 
mevcucliyetınden taşan cazıbesıle bu - -Sarayda, hatta yalnız kal~ 
yülenmiş olan Giv o kadar sermest idi, zamanlarda, bunu, sana söyliyeın ., 
ki .. söyliyeceğini unutmuştu. Dilinin u. ğim .. söylemiye cesaret edemediğiıll l 
cunda yalnız bir kaç kelime dolaşıyor- çin seninle, tenha bir yerde, . ba§b~ 
du. Titrek bir sesle: kahnak istedlın. Red.detseydin.. bal" 

- Tomris! Seni seviyorum. sevmediğini anlıyacak, perişan oıac 
Dedi. Sonra hıçkırır gibi.. için için ağ- tım. (Arkası var)"""" 

Korku hikayeleri : SALÇA 
(Baş tarafı 8 inci sahifede) 

- Ay ay .. bunlar horoz mu sanki!.. A· 
yol bunlar tavuk! Kuluçkaya oturmuş -
lar .. Nerede ise yavru çıkaracaklar! .. 

Bu sözler Bombitayı harekete getird!, 

hasmına bir bıçak salladı. Öteki, üzeerine 
şal sarılı kolu ile darbeyi karşılad1. Fa -
kat ikisinin. de gözlerinden sarhoş ol -
dukları anlaşılıyordu, dövüşmeğe de ni
yetleri yoktu. Papaz, bana eğildi: 

- . Hele, dedi, biraz bekle .. Kan gör -
sünler de bak. 

Etraftan yükselen haykırışmalar: Ve 
cbunlar tavuk!> chayır, piliç.!• seslerini
hayet hasımları harekete getirmişti. Şim
di, daha hızlı vuruşuyorlardı. Birisinin 
omuzuna bir darbe geldi, hafüçe yara • 
landı. Sesler yükseldi: 

- Yaşa, küçük!.. Yaşa Bombita .. Gös
ter kendini. 

Fakat ikisi de durdular. Lagartilıo su 
istedi. Verdiler. Uzun uzun içti. Şimdi, 
sarhoşlukları geçer gibi olmuştu. Bakış
ları sertleşmişti. Birbirlerine dik dik ba
kıyorlardı. Küçük olan Bombita sordu: 

- Hazır mısın? Tavuk! 
Cevap olarak Lagartillo hançerini sal

ladı, onun yüzünü parçaladı, etrafa kan 
fışkırdı. Papaz: 

- Eh, dedi, başlıyor. 
Şimdi herkes susmuştu. Büyük bir ih

tirasla, dövüşenlerin hareketlerini takip 
ediyorlardı. Bunlar, mütemadiyen dövü
şüyorlar, bir taraftan da sol kollarm1 kal
kan gibi kullanıyorlardı. Hançerler, me· 
şalelerin kızıl alevleri içinde, gümüş k.ı.
vılcımlar gibi parlıyordu. Kollarını o ka
dar sür'atle kaldırıp indiriyorlardı ki, ki.
min kime vurduğu belli olmuyor, yalnız, 
çıplak vücutlardan akan kanlar, ikisi -
nin de yaralandığını gösteriyordu. Bom
bitanın alnından, bir et parçası sarkıyor
du, siyah saçları yarasına yapışıyordu. Bu 
esnada, hançeri, hasmının kalkan gibi 
kullandığı kolundaki şala saplandı, bir 
an çıkarmak için uğraştı. Largatillo bun
dan istifade ederek, hançerini üstüste iki 
defe, küçüğün ensesine sapladı. Küçük: 

- Cesaretin varsa, şalı çıkart! 

Diye haykırdı, ve dişleri ile, kendi sol 
kolundaki şalı parçaladı. Lagartillo te
reddüt etti, fakat karşısındakinden aşa
ğı kalmağı kendine yediremiyerck o da 
onun gibi yaptı. Buna rağmen, düvüşür
ken, istemiyerek gene sol kollarını kal -
kan gibi kullanıyorlardı. Böylece, her 
darbe bir yara açıyor, her yaradan kanlar 
fışkırıyordu. Birisi bağırdı : 

- Vur, Lagartillo! Benim gü~el bo • 
ğam! Vur, şunun barsaklarını dök! 

Sanki Lagartillo bu emri bekliyorf11:~ 
gibi, birdenbire hançerini karşısındaki 
nin karnına sapladı, soldan sağa, sofl'' 
yukarıdan aşağı çekti. Küçüğün karnıf\ ' 
dan, bir membadan su fışkırır gibi, b:ı!' 
sakları fırladı. İki büklüm oldu, bas~ 
bundan da istifade ederek yıldırım gı 
bir darbe ile, onun sol omuzunun üzeri' 
ne vurdu, şah damarını kesti. 

Bombita müthiş bir nara attı, duıs~· 
ladı; damarından fırlıyan kanlar LS; 
gartillonun yüzüne fışkırırken, son l>. 
hamle ile kalkındı, düşmanının kalbitıjll 
üzerine bütün kuvvetile vurdu. 

Lagartillo iki kolunu havaya kaldır01; 
bir yere tutunmak ister gibi bir bare1'~. 
yaptı, elinden hançer düştü, sonra iri "' 
cudu, ileriye devrildi. ıı 

Sanki bu manzara Bambitoya yenid~ 
kuvvet vermişti, hançerini, derhal ölı1l 
olan hasmının sırtına vurup duruyord"' 
Patron, sakin bir sesle 

- Yeter, Bombita .. benim cesur ıı•1' 
vanını!. Yeter. Sen kazandın! 

Dedi. O zaman, müthiş bir şey otdt.J. 
Vücudunun kanlan mağlup hasmını ~ 
zıl bir kefen gibi kaplamış olan Boıllb1 

• 

iki elile yere dayanarak kalkındı, k81~ 
kındı, o kadar ki, karnının yarasıPd , 
bütün barsaklan sarı yılanlar gibi 0~ 
taya fırladı, boynuzunu uzattı ve ge 
nin sessizliği içinde haykırdı: 

- Ko .. ko .. ri .. ko! .. 
• Jı9' 

Sonra yıkıldı, kaldı. Dışarı, tenuı ,. . . ,ıı 

vaya fırladım. Fakat arkamdan bırı di. 
kadaşınızı da alınız, çok sarhoş• de~ 
Döndüm, papaz, gözlerini yerde yatafl 
hasma dikmiş mırıldanıyordu: ,, 

- Ne güzel csalça!..> ne nefis ,saıça· 

Tarihi tetkikler: 
(Baş tarafı 8 inci sahifede) JtO' 

Septim Sever burayı yaptırırken ıır 
madaki Mak.simüs sirkini örnek tutı1l 
tu. r.01' 

""re ~ Hipodrom o zamanki şehre go . bıl , 
büyük ve muhteşemdi. O kad__ar ].tı pııyi· 
rayı şarki Roma imparatorluğıın11 prıı.lÔ 
taht yapan Kostantin ile ~aha ~obiifil" 
imparatorlar zamanında şehır. çok fü'of"' 
düğü halde Hipodrom ona kafi ge 

du. . il~\'e" 
Bununla beraber Hipodrom Y~~p~ııı~ 

ler yapılmadan kalmadL Bizans 1 
0 ııı· 

~ . hl halkı ç ,,, torlugu zenginleşerek şe r ldl, 'i"' 
dıkça Hipodroma da ilav~ler yapı 
ni heykeller dikildi. r 

- Arkası vn 
Tura11 C 
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Midenize 
Çabuk, iyi ~emedu yemek yiyenler, l.azla baharatlı ve 
biberli yiyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahriş MAZON 

MEYVA TUZU 

Hazımsızhgı, mide ekşilik ve yanmaları giderir. 
· k b d f d BugDnden bir şişe MAZON alınız m 1 azı e e er. Hiç bir mümasil m~stahzarla kıyas 

Dikkat ve 

IYi HAZIM 
ediniz. 

e~~er Ekşilik, Hazımsızhk, 
ağırlık baş dönmeleri hissederler. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
500 Adet mlta sapa 
500 > bmıaap 
60 , 'YJim sıyırma çapası 

150 > posta kazması 
200 > > küreği ,, 

3500 > tahta ltürek 
85 :. hap kiireği 

400 • Kopça küreği 
250 > 'Sivri kürek 
500 > kürek sapı 

J. - Yukarıda yazılı malzeme pazarlık1a satın alınacaktır. 
il. - Pazarlık 19/VIII/1937 tarihine rastlıyan Perşembe ,günü saat 16 da Ka-

bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Ill. - Nümuneler her gün sözI.i geçen şubede görülebilir. 
IV. - İsteklilerin pazarlık için- tayin edilen gün-ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (4991) 

~ 

I. - Kayseride inşa edilecek karabarut; dinamit, kapsül tecrid depolariyle 
bekçi kulübesi v~ etrafının tel örgülerle çevrilmesi işleri kapalı 'Zarf usulile ek
ailtmeye konulmuştur. 

il. - Keşıf bedeli (ll957.06) lJ.a. muvakkat teminat (895.35) liradır. 
III. - Eksiltme 23/VIIİ/937 tarihine rastlıyan J>azartesi günü saat on be§te 

Kabataşta İnhısarlar Levaum ve .Mübayaat fUbesindeki alım komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

lV. - Şartname,, keşifname v.? sair eksiltme evraln (60) kuruş mukabilinde 
her gün İnhisarlar inşaat §Ubesı müdürlüğünden ve İnhisarlar Kayseri Başmü
dürlüğünden alınabılir. 

V. - Muhtlrlü teklif mektubu kanuni vesaik, şartname, keşifname ve sair 
eksiltme evrakı ile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarf
lar eksiltme günü en geç saat on dörde kadar y.ukanda adı geçen komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (4998) 

~ 

I. - Şartname, 'keşifname ve planları mucibince Erzurumda yapılacak 
(58814.47) lira muhammen bedelli Başmüdürlük binası inşaatı yeniden pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

II. - Pazarlık, 9/VIII/1937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de İstan
bulda Kabataşt.a İnhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesi Müdürlüğü binasında 
Alım komısyonunda yapılacakt~ 

Ill. - Şartname ve sair evnk 300 kuruş mukabilinde inhisarlar inşaat şu

besinden alınabilir. 

iV. - Muvakkat teminat (4190.'15) liradır. 
V. - Taliplerin Nafıa Vekaletinden verilmiş müteahhitlik vesikalannı haiz 

bulunmaları ve mimar ve mühendis dejiller.e bu •ııuftan .bir meslek adamının 
iştirakim temin etmiş olmaları lazımdır. (4808) 

Oeviet DemiryoUarı •e limantarı iştetme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedelleri (181Q5} lira olan 29030 Kg. muhtelli cins çelik il~ 2650 
Kg. muhtelü eb'atta çelık tel ve 1000 adet bandaj çene torna kalemi 21/9/ 
1937 salı günü saat 15,30 da kapalı :zarf ıusulü ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1J57,ll) liralık muvakkat teminat :ile Jbnımun 
tayin eltıği vesikaları, Resmi Gaz.ıetıenin 1/5/1936giin 3297 veya l/'l/ll'n T. ve 

3645 No. lu nüshalarmda :iııtipr eıtmi§ olan talimatname dairesinde .alınmıt 
\'esika ve tekliflerini .ayni gün saat 14.30 .a kadar komisyon reisli,ğine vermeler.i 
lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Baydarpapıibı. 

Tesellü111 ve sevk şeflijindeD da,ğıtılma'ttadır. (W15} 

MÜSABAKA iMTiHANI TEHiR EDILMlşTİR 

TÜRKiYE CUMHURiYETi ziRAAT 
BANKASINDAN : 

(İstanbul Yüksek 1kbsad ıve Ticaret mektebi JneZunlarının askerlik 'kamp1a
rınm Ağustos 1937 BODundaıı evvel bit:ni yeceği :vuku bulan müracaatlardan an
laşıldığından müsabaka imtih:amnm 'başlangıcı. 8 Eylfıle tehir ed.ilmiftir.) 

1. - Bankamıza musabaka ile ve mu saba'kada gösterilecek rnuvaffakiyet .de
recesine göre mecnıuu (12) elen az olmamak üzere lüzumu .kadar rnüf.etti§ 
llamzedi ve şef namzedi alınacaktır. 

2. - Bu müsabakay.a Jgirebilmek iç.in Siyasal Bilgiler veya ;Yüksek İktisad ve 
Ticaret okulundan veyahut "Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı mem
leketlerdeki benzerlerinden dip1oma1ı olmak ,gerektir. 

3. - Müsabaka 18, !J ve 10 Eyltıl 1937 de Ankar.a ve İstanbul Ziraat Bankala
rında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paraları verilerek Ankaraya getiri
lip, Eyllıl zarfında sözlü ibir imtihana ıta bi tutulacaktır. 

4. - Yeni kanunumuz mucibince t~kaütlük haklarım da hah olınak ıartile 

ınüfetti§ namzedlerine 040) ve şet nam~edlerine il30) ar lira ay1ık verilecektir. 
Mi.ıfettiş namzedleri iki .senelik lbir stajdan sonra müfcttiflik imtihanına gtre

cekler ve kazanırlarsa (1?5} lira aylıkla müfettişliğe terfi edeceklerdir. 
Ankarada Umum Müdurlük servislerinde çalışt.uılacak roan ,ef namT.edleri 

ise bir senelik stajdan sonr.a y.apılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlar 
ise şefliğe terfi edileceklerdir. 

5. - lmtih n programı ile sair şartları gösteren matbualar Anma, İstanbul, 
\'e İznur Zıraat Bankalarından elde edi ebilir. 

6. - İ tekiller, aranılan belg ı bir mektupla Ankara Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Banka teftiş heyeti reisligınc vermek veya göndermek suretile müra
caat etmiş bulunmalıdırlar. 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 Ağustos 1937 tarihinde ele değmis olma-
ıı şarttır. (2;,ı93) (5011) __ , ___ _ 

lstanbul Gümrük Mu haf aza Baş Müdürlüğünden : 
Gumruk Muhafa;:a teşkilatının Mardin bölgesinde ı birinci kanun 937 den 

itıbaren çalıştınlmak üzere telsiz ıcihazlarını kullanmasını bilir :ve muhabere 
kıt'alanndan yeni terhis edilmij veya henüz muhabere kı~alarınaa lbWunu,p ta 

terhisleri yaklaşmış o1anlardan on gedikli .muhabere başçavuşu almacaktıl'. Li
teklilenn dilekçelerine oturdukları yer.in açık adreslerini yazarak Aııkarac1a 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığına müracaatlara. c4940• 

kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat, 
Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu İstanbul 
Yeni pnatahlıne arkasında 

Namuslu Kraliçe f Galatasaray Lisesi aıezunlanndan alınacak memurlar~ 
(B(lf taralı 13 üncü sayfada) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

- Sena iki yol var: B.iria bayata, di· B k d • 
_ğeri ölüme gider. İkisinden birini aeçmek BD 8810 BD • 
hakkı .senindir: Ya bu ahliksız kralı öl- Bankamızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere Galatasaray Lisesi t-i-
dürerek kocam ve kral olursun, yahut caret kısmı mezunlarından lüzumu kadar memur alınmak üzere 11 ve 12 ağus
benim gizli hallini bir türlü unuıamıya- tol 937 tarihinde sabah saat dokuzdan itibaren İstanbul şubemizde müsabaka 
cak olan kafan, gövdenden ayrılır. imtihanı yapılacaktır. 

O ıece sabaha karp sarayın mermer İmühanda kazananlar .Bankamızın muhtelif servislerinde bir sene miiddetle 
direkli salonundan beyaz bir hayal geçit staj gördükten ve mesleki bir imtihan geçirdikten sonra daimi aylıklı memul'. 
Uçtaki büyük kapnnn önünde beklıyen sınıfına alınırlar. 

mızraklı bir askere iki :8ÖZ fısıldadı. As- Staj müddetine ait ücret, imtihandaki muvaff akiyet derecesile mütenasip ol· 
. 1cer oradan gitti. Ve onun yeriııde kalan mak üzere doksan liradır. Daimi kadroya nakilde ayrıca % 20 ye kadar zam 
.ıdam, kapıyı yavqça iterek :içeri girdi verilir. 

Bu Gigesti. İsteklilerin T. C. Ziraat Bankası f stan)>ul şubesine hemen müracaat etmeleri 
Elinde enli bir hançer parlıyordu. ve bu husustaki izahnaıneyi görme!erı. c4587> 
Ayaklarının ucuna buarak divana 

doğru ilerledi. 
Sol elini orada yatan kralın ağız ve 

burnuna dayadı; sağ elindeki hançeri o
nun tam kalbinin üstüne sapladı. 
Güneş doğarken sarayda ve avludı l>ü

yük bir kalabalık toplanmı§tı. 
Giges kraliçe ile evleniyor ve kral olu

yordu. 
Alkqlar göklere yükseliyordu. 
Kraliçe gülüyordu, çünkü namusu te

mizlenmişti!.. 

cÇivi çiviyi söker!> diye böyle :§eylere 
mi diyorlar acaba? ... 

Yannki nushamızda : 

Götürü pazarlık 
Yazan: Nezihe Muhittin 

Son Posta Ma1.._ 

Neşnyat Mudürü: Selim Ragıy EMEÇ 

SAHiPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLlGtL 

Kırklareli iskan Müdürlüğünden ~ 
Kırklareli merkez ve köylerinde yapılacak 273 evin Vekiller Heyetinin 19/ 

12/935 gün ve 2/3711 sayılı '.kararma day anaak aşağıdaki şartlar içerisinde iha· 
leleri pazarlıkla icra edilecektir. 

1 - Vilayet merkezinde 20 şehir tipi kerpiç ev yapılacak, üzeri Marsilya ki· 
remidi ile örtülecek, beherinin muhammen bedeli 286 lira 80 kuruş olup top
tan 5736 lira 08 kuruştur. 

2 - Köylerde 38 adet köy tipi kerpiç ev yapılacak, Üzerleri Marsilya kiremidi 
ile .örtülecek, beherinin muhammen ~deli 264 lira 48 kuruş olup tutarı 10050 
lira 23 kuruştur. 

3 - Köylerde 124 adet kerpiç ve Üzerleri yerli kiremitle örtülecek, beherinin 
muhammen bedeli 195 lira 30 kurus ve tutarı 24218 lira 6 kuruştur. 

4 - Köylerde 91 adet köy tipi kargir ev Üzerleri yerli kiremitle örtülecek, 
beherinin muhammen bedeli 244 lira 7:; kuruş olup tutarı 22272 lira 72 kuru tur. 

5 - Şehir tipi kerpiç 20 evin behcr·n in yalnııeişçilık muhammen bedel; 85 
lira olup tutarı 1700 liradır. 

6 - Köylerden yapılacak 91 ade~ köy tipı kargir evin beherinin işçılık be
deli 75 lıra olup topunun 6825 liradır. 

7 - Köylerde yapılacak 162 adet köy tipi kerpiç evin beherinin muhammen 
bedeli 65 lira olup topunun 10530 lırad ır. 

8 - Yukandaki muhammen bedellerr göre 273 e\•in keresteden maada bılfı· 
mum malzemei inşaiyesile beraber toptan ve anahtar teslimi veya köy koy pe
rakende olarak veyahut ta yalnız işçıli gi toptan veya köy köy perakend~ oln· 
rak ihaleleri icra kılınacaktır. 

9 - Muhammen bedelin % de 7,5 &ru teminat akçesi olarak yatırılacaktır. 
10 - İlin tarihinden itıbaren talıple!'in her gun İskan Müdüriyetinde müte

§ekkil komisyona müracaatları ve şarln ame ıle planları ve keşünamelerı gör
mek için İstanbul, Edirne, Ankara İska11 Müdürluklerine ve kazalarda iskan 

memurluklarına müracaat etmelerı. 
11 - Talipler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve diğer vesika 

lan ibraz etmeleri ılan olunur. c4987:t 
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EN BOŞ VE TAZE MEYV Al.ARIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABİİ BiK MEYVA n.JZUDUR 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve muannid 
inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi hayatın intizam
sızlıklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

iNGİI.İZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOÖLU - İSTANBUL , 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Enstitümüzün önümüzdeki kış mevsiminde kalorifer tesisatı olan binala
rının kaloriferle, kalorifer tesisatı olmıyan binalarının kok kömürü sobasiyle ve 
165 gün müddetle ısıtılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 18000 on sekiz bin lira ve muvakkat teminat teklifinin 
% 7,5 udur. 

3 - İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından 
10/8/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 16 da yapılacaktır . 

• 4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin de Enstitü 
Daire Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. c227:h c4588r 

, .... ____________________________ __ 
Pire, tahtakurusu, sinek, sivrisinek ve 

bütiin haşeratı 

. 

rAYDA 
., BÜTÜN liASARATI. 

öLDIJRlJR 
-11'4.JAN DCPO.SIJ 

Adi gazı boya ile karıştırarak: yabancı ecnebi markalı kunıl,ra doldanı
yorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde açıktan Fayda yerine sabyorlar. 

FAYDA ISMiNE ve MARKASINA DiKKAT 
Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. Kutusu 17 112, orta 26, bOyat 46, 

bir litrelik 65, beş litrelik 300, bUyUk tenekelerde 900 kuruştur. BQyak 
fıçılarda tam kilosu 50 kuruştur. 

HASAN Dl!POSU 
~~ ................................................ . 

Nafia Vekaletinden: 
14 eylUl 1937 Salı günü saat 15 de An karada Nafia Vekaleti Malzeme ebiltmc 

komisyonu odasında cem'an 5427 lira muhammen bedelli galvanize 30 ton m/m. 
lik telgraf teli ile 150 kilo 1,5 m/m. lik bağ telinin kapalı zarf usulü ile eksilt •, 
mesi yapılacaktır. ' 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak vekalet malzeme müdürlü. · 
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 4-07 lira 3 kuruştur. 
·-. 

isteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekaletten' alınmq mal-
zeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 14 eylUI 1937 Salı günü saat 14 de kadar 
Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğü ne vermeleri lazımdır. (2352) (4713) 


