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Motörlü vesaitle mücehhez 
ağır topçularımız manevra 

sahasında toplanıyor 

., 

·---.,.,..._ 
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ispanyada harp 

tekrar şiddetlendi 
43 tayyare 

havada çarpıştı 
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Taklide ve tağşişe ka.rşı 
bütün memlekete şaıiıll, 
bir mücadele lizımdır ! 
Pansımanlar için köylüye idrofil pamuk 

gerine müstamel pamuk satılıyor! 
Birçok yerlerde pudranın yerini Carbonate du cheaux 

potin boyasının yerini de baca kurumu almıştır. 
Anadoluda dolaşan bir arkadaşımız bi- sela pansımanlarda kullanılan idrofil pa· 

ze şu satırları yazıyor: muklar yerine, ona benzer bir amballlj 
cAnadoluda her hangi bir ihtiyaç eş- içinde ne idrofil, ne de sterlize olmıyan 

yası al.!anız yüzde sekseni taklittır. Me- (Devamı 11 inci sayfada) 

. Bugünkü güreşler 
Tekirdağlı ile Mülayim lngilizlerle güreşmeden 
evvel biribirlerile karşılaşmak istiyorlar, bu yüzden 

aralarında i htilaf çıktı 

_C_ 
Mül4yim Tekirdağlı Hiee ... 

Günlerden beri dedikodu.o süreaa glirq ı stadyomanda yapılacaktır. 

Bombardıman edilen J ta/yan ~~!~b::::a:~ .~u.~:. :a;. !~ .d:. ;::!i:. ••• .. • ~~:a.':'.!~ ~n:! :?.f~' ..... • • 
gemisinin süvarisi öldü r-

Yeni Londra 7 (Hususi) - Dünkü üç deniz 
hadisesine sebebiyet veren meçhul tay
yarelerin milliyeti henüz tesbit edileme
miştir . 

.M t.örfii -~ biri Daily Herald gazetesinin Cezair mu -
0 

agaf' habirinin çektiği bir telgrafa göre Britis 
~ ~o:ıu, 1 (Sureti mahsusada gönder-ı lacak birinci ~ manevrasının ~ - Korporal vapurunu bombardıman eden 
'rrğımız arkadaşımızdan teiefonla) - lam.aaına 9 - 1 O g .. n var. Manevraya ış- üç tayyarenin Franco hava kuvvetlerine 

akyada Saray kazası alanında yapı- (Devamı 8 inci sayfada) mensup oldukları anlaşılmıştır. 
~ ••••• •••••• • • ••• •• ••• • •••••• • •••••••••• •• • ••••• •••• •• • ••••.. (Devam.ı 3 üncü sayfada) 

Merdivenköyündeki 
hidisenin içyüzü 

kazıklama faciasının vukuunda ısrar eden gazeteye 
Emniyet Direktörlüğünün verdiği cevap 

Almanlar 
lngilizleri 
Tehdit ediyorlar 

Londra 7 (Hususi) - İngilterede i
kamet müddetleri sona eren üç Alınan 
gazetecisinin ikamet tezkereleri tem -
did edilmemiş ve kendilerine memle-

. Bir gazete Merdivenköyünde feci birJ ruz etmiş olması şüphesi sebep olmuştur, keti terketmeleri bildirilmiştir. 
cınayet olduğunu söyledi. diyordu. . Mevzuu bahis gazetecilerden ikisi 

- Müştak adını taşıyan bir zat Rama· Hakikatte Merdiven köyünde, bir kaç bugün Almanyaya hareket etmi~er -
tan adını taşıyan hizmetçisini dövdü, ka- gündenberi doğru veya yanlış bazı ri • dir. 
tıldıyarak öldürdü, dedi. Arkadnşımız vayet\er de deveran etmiyor değildi. O Alman gazeteleri bu münasebetle 
tafsilat ta veriyordu: de)(~de ki biz de vak'anın doğru olup İngiltereye . karşı tehditkar bir lisanla 

- Cinayete Ramnzanın bir keçıyi öl - olmadığını memleketin zabıtası ile, adli- hücum etmektedirler. 
dürmüş, evin kUçük kızına da sözde taar- · (Deı·amı 3 iiadi tayfada) (Devamı 3 ücii. sayfada) 

edebi romanımız 

K lbimin Masalı 
"Son Postan pek yakın

da S elami I zzetin kalbinin 

masalını tefrika edecek. 

}an - ]ak Russo itiraf· 
/arını neşrettigi zaman 

F ransada edebi bir ihtilal 

oldu. 
Kalbimin Masalı 

demek, itiraflarım demek 
d ·ı "d• ? eğı mı ır . .. 

Sabırsızlıkla beklemete 
değer ... Seitim4 1zzet 

~-------------~------------------------------~ 
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Hergün Resimli Makale : X Çocugu aldatmayınız X Sözün Kısası 
Enternasyonal 
Diplomasi şatrancı 

Yazan: Muhittin Birc-

E ntemasyonal alemdeki bayat 

mücadelesini, dünya milletleri 

arasında oynanan büyük, karışık ve kol
leküf bir ptranç oyununa benzetebiliriz. 
Burada oyuncularla oynanan taşlar ayni 
şeylerdir. Oyunculann büyükleri ve kuv
vetlileri olduğu gibi, küçükleri ve zayıf
lan da bulunur. Şatranç oyununda ol -
duj'u gibi phlar, vezirler, kaleler, ruh· 
lar, atlar ve nihayet payitaklar ve piya
deler vardır. Oyun, hakiki şatran~ oyu
nuna göre daha .karışık bir şekilde oyna· 
nır. 

Bir kere, söylediğimiz gibi, hem oyna· 

-
~\\\\\ Yemek giyenlere 

Mektep 
E. Tata----

V evmi arkadaşlanmızdan biri, ge

çen gün, memlekette bir bizrnet

ci bir de aşcı mektebinin açıJınaıanna 
lüzum gösteriyordu. İleri sürdüğü müt~ 
lea pek doğru ve pek yerindedir. Mern-' 
lekette doğru dürüst hizmet etmesini. 
bilir, hamarat, tirandaz, vazifesinı hüs
nü ifa etmekle beraber efendilerine sa1• 
gı gösterir hizmetci nesli günden gün• 
münkariz olup gitmektedir. Bunda, bu-
günkü efendilerin de, az çok im.il olduk"' ' 
ları itiraz götürmez bir hakikat olmakta 

nan taş, hem oyuncu ayni şeylerdir. Bu 
itibarla oyuncular, ayni zamand:ı bir · • 
birlerini oynatıyorlar, yahut birbirlerilc 
oynuyorlar, demek olur. İkinci derece -
de oyunun ne başı vardır, ne de niha
yeti: Arada bir bunlardan bazıları galip 
gelirler, karşısındakileri kısmen veya ta
mamen mağlup veya cmah ederler; fa
kat, oyun bitmez; parti tekrar başlar, mü
cadele devam eder. İngiltere, Fransayı 
sürer; Almanya İtalyayı harekete getirir; 
Fransa Rusya ile kiş der; İtalya, doğru
dan doğruya İngiltereye kiş yapar. Bu 
oyunun da açmazları vardır; Almanya 
komünizm davasını ele alıp hücuma baş
ladığı zaman Fransayı bir açmaza sok • 
muştur; buna mukabil, Fransa ile İn -
giltere de iktısadi kuvvetlerini birleş -
tirince Almanya bir açmaz karşısında 

kalır. Bu oyun, milletler arasındaki ha
yat mücadelesinin tam kendisi olan bu 
enternasyonal, büyük ve kollektif pt • 
ranç, böyle devam edip gider. 

Bazı aileler çocuğun ıztırab veya kederini dindirmek 
için ona gelişi güzel vadlerde bulunurlar. o dakikada 
belki samimidirler, fakat sonra bu vadlerin bir kısmını 
maddeten mümkün olmadığı için, bir kısmını da ihmal 
ederek tutmazlar. Bu gibi aileler ilk terbiye bahsinde en 
büyük hatayı yaptıklarının farkında değildirler. 

Çocuk anneyi babayı, aileyi en büyük kuvvet, en bü
yük kıymet olarak tanır, onlar ne söylerlerse ona mut
lak surette inanır, fakat kendisine yapılan vad tutulma
dı mı zihninde şüphe yer etmiye başlar, zihninde büyüt
tüğü kuvvet sarsılmıya yüz tutar, yalan söylendiğini 
görür, kendisi de yalan söylemiye hazırlanır. 

beraber, bir hizmetci mektebinin açıl• 
masına ben de şiddetle tarafdanm. 

Gelelim aşcı meselesine. Bunda arka
daşımız, iddia ve mütalealannı serdeder
ken, pek öteki kadar isabet göstereme
miştir. Zira memlekette, aşcılığın mün
kariz olması, ekseriyetimizin yemek ye
mesini ikinci derece ehemmiyette Ve A
deta angarya kabilinden bir iş teli.kkı et• 
memizden ileri gelmiştir. 

* Bugün bu şatrancın yeni ve çok ha -
raretli ve enteresan bir devrindeyiz: 

Japonya, elindeki bütün kuvvetleri ha
rekete getirmiş, bütün dünyaya kiş di -
yor; buna mukabil, İngilterede bir o
yun değiştirme hareketi var. Bu hareke
tin adına .ttalyaya yaklaşma, Fransa -
dan uzaklqmaına .. diyorlar; ayni zaman• 
da bu harekete İtalya i1e beraber Al -

( sez 
Güzel bir kadını 
Çiğnegen banlıerin 

Kalbi darda 

manyaya da yaklaşma, f~ka~, g~~ ':an- . Belçikalı ~ea btrı Bru""'k • 
sadan uzaklaşmama de~ıl~bılecegı soy]~- selde ok:mıobilile büyük caddelerden 
niyor. Bu~~e~hald~ !enı bı~ oyundur, bır birinden geçerken direksiyonu idare e
cephe degıştımıesıdır; İngıltere tarafın- dememiş ve .arabasmı kaldırıma bin -
dan bakıldıgıv zaman bunun manası baş- di""iı;: Bu sırada ·· - ık ·· k. · --s· onune ç an uç ışı-

ka, İtalya tarafından bakıldığı zam~n yi ağırca yaralamış, kaldırımdan dö -
başka ve... illhtır: Bu oyun~ bugun nüp te caddeye çıkmak isterken güzel 
hareket ve teşebbüs kuvvetlerı zayıfla.: ·bir kadına aaha çarpmı.ş ve durmuş. 
mış olarak Rusya ve biraz da Fransa go- Banker ara~dan yere atlamış, yerde 

- ·· Bununla beraber Jan.-wıyanın runuyor. ' r-· upuzun ölü olarak yatan kadının ha -
Uzak Şarktaki hareketi karşısında lngi· "kul1:.d .. 1 ld v ·· ·· ll .. di v. • • • • rı • e guze o ugunu gorunce, e e-
liz matbuatının goster gı sınırliliğc ba· . . .. kyüz. ·· kaldı . 

İ . J . rını go une muş. 
kılırsa, ngilterenın aponyaya karşı bır _ Hey yarabbi bunu ben mi yap _ 
oyun hazırlamak istediği hükmüne! varı- tını' d · A;;:.0; ··lın·· ı 
labilir. Acaba İngiltere, Avrupa mesele- · emış ve ... "19 ... p 0 uş. 
terini temizlemek, Avrupa kuvvetlen ile Boşanma yüzükleri 
anlaşmak ve ondan sonra Uzak Şarkta Nişan yüzüğü, düğün yüzüğü gibi 

ARAS D 
·~--------------------------· 

HERGüN BiR FIK~A 
Ben de gördüm 

Adamın birine: 
Senin karın sokak sokak 3eziyor, 

bunun önüne geçmelisin! 
Demişler, adam boynuntt bitkmiiş: 
- Karıma iftira ediyorsmıu?, de

miş, bir yanlışlık olacak. 
- Hayır canım, hepimiz, her vakit 

gözümüzle görüyoruz. 
Adam gene boynıunu bükmıi§; ı:e 

cevab vermi§: 
- Ben bir türlü inanamıyorum, e

ğer hakikaten sokak sokak gezm~: ol
&a, bir gün de bizim sukaktan geçer, 
ben de görürdüm. 

•:------------------------· 
BO senedenberi 
Vukuat vermigen 
Köy! 

Observer gazetesinin yazdığına gö
re dünyanın en namuslu köşesi Maca
ristanda Tisza'da Szeged şehti civarın
da bulunan Tape köyüdür. 

30 senedenberi bu köyde ne bir ci
nayet, ne bir cerh, ne de en küçük bir 
hırsızlık vak'ası bile olmamıştır. 

Bu köy halkı sadece ziraat işlerile 
uğraşmaktadırlar. 

Pire için bir dava 
Biz bir pire için yorgan yak• ldığmı 

bilirdik amma, bir kaç pire için kosko
ca bir devletin dava edileceğini aklı -
mıza dahi getirmezdik . daha faal bir rol oynamak mı istiyor? boşanma yüzüğü de ... Evet yanlış 

0 
_ 

İngilterenin bu yeni hareketinin ma - 1___ ).,,..,.,......... • ••• _ •• d Bu aklımıza .. gelmiyen şey, Arneri -
nasını o kadar uzağa götürmenin doğru Awııduyorsunıkutz, •·••·•·r.u.u•a yuzugu e kada gümrükler idaresinin başına gel-

1 ld v k t' k .. t·· mey ana ç ı. a· veya yan ış o ugunu es ırme guç ur. · ş· di p . kadınl bo ı · ı. 
Fak t ih l l b. ırn ans an, şanmış o - B d .k. k d 1 A 

NDA 
Yakışıklı 

ihtiyarlar arasında 
Müsabaka 

) Filhakika, yemek yemesini, iyi yemclt 
yemesini unuttuk. Önce, Harbıumumide 

çekilen yokluk bunda amil ve müessi!' 
oldu. Sonra, buhran başladı, en sonra da 
bayanlarımızın ve onlardan sırayetle 

baylarımızın. zayıflık manileri evlerda.. 
mutfağın ehemmiyetli mevkiini sarstı. 

Geçenlerde, eski büyük konaklarda 3-
mür yıprandırmış, hüzarıfen bir aşcıbaşı 

ile hasbihal ediyordum. Yüksek aş üsta• 
dı, bana son kapısından bahsederek dedi 
ki: 

- D~kuz ay çalıştım. Bu dokuz ayda 
bir kere san'atimi göstermek kısmet ol• 

rnadı. Haşlama kabak, şekersiz kompos• 
to, yağsız pilav pişirmekten, az kaldı bil· 
diğimi de unutuyordum. Bir iki defa 
kendiliğimden yemek ve tatlı pişırip, 

sofraya gönderdim; bahşiş umarken azar 
işittim. 

Bu umumi vaziyet karşısında hangi a• 
dam şevke ~elir de aşcılık gibi, sanayii 
nefiseden olan bir zanaatı öğrenir! 

Öğrenip de ne yapacak? Kime sata• 
cak? Kadrini kime bildirecek? 

lieçenıerde Ingilterede tuhaf -bir 
müsabaka yapıldı. Bu müsabakanın ha Aşcılık mektebinden önce, bana kalır-

sa, bizlere. yemek yemesıni öğretecek bir 
kemleri, genç ve güzel kadınlarla genç 

mektep açmalı; ağız tadı idmanJan yap-
kızlardı. Müsabakaya girenler de genç tırmalL 
ve ihtiyar bir sürü erkekti. Tür. k 1 - b nk"" ;ı.ı-bet ~a .. . . .. . . aşcı ıgı, u na or a.a.ı e as• 

Musabaka ikı esas uzerınde tertıp layık olmıyan tarihi bir şöhrete malik• 
edilmişti. Seçilecek birincilerden· biri . -h t: d tti -e 

. ·- . 1 tı ve o şo re ı evam e ren, yemeg 
g~nç ve yakışı}tlı .hır erkek .. dıgerı de kıymet veren dedelerimiz bugün sade 
ihtiyar ve yakışıklı erkekti. . ' 

.. suya perhız eden bayanlardan az yaşa• 
. Uzunboylu munakaşalardan sonra madılar. Hem üstelik, onlann ömni, si• 

nıhayet genç ve yakışıklı erkek ola - . . d" . 'el" ti. ç·· kil . . . . . nırsız, en ışesız ve neş ı geç un 
r~k . C~es~vıll ısmınde bır delikanlı se- onlar, canın boğazdan geldiğine kanı idi• 
çıldı. lhtıyar ve yakısıklı erkek de 65 ler .. boğazdan ~ıktığına değil. 
yaşında bir Fransız intihap edildi. ~ 

Yukarıdaki resimde jüri reisi ka
dın birinci gelen genç ve yakışıklı er-

keğin elini sıkarken görülmektedir. Sol 
tarafında da ihtiyar ve yakışıklı erkek! 
durmaktadır. Yeni bir moda a , sar surette an aşı an ır şey var- d kla .. termek . . - ll . . un an ı ı ay a ar e\ ve ... meri • 

d k" da İsp 1 . . h ıı· h . u rını gos ıçın, sag e erının k h . t b" . k l . B 
ır ı o anya mese esının a ı u- k"" '"k kl . IAt• den b. aya arıç en ır sır ge mı.ş.. u ara- ın· gı·ıı·z yükse· k sosyetesinde yeni bit 

da anı A . uçu parma arına ınce p a ın ır d .. ük' k .. ..k Ş .~- l ı k 
susun aşamıyan vrupayı muay - . . ... v .. t km kta b tl a gumr ten geçer en gumru me - OJOT ere ceza Oıara moda hu""kum·· surm·· eg~e baş1.,...,...,.,tır. BU 

b. A Ih .. . d nışan yuzugu a a ve u sure e 1 . kte uh lif tl UU&Uooj 
yen ır vrupa su u esası uzerın e an- .... 11 . . bo ld v .1A t k mur an sır m te a ama numa- h. . . ·ı· dınl ·· he • 
1 .. nt k sted'ğ"di Bö" 1 b" 1 gonu ennın ş o ugunu ı an e me - 1 b' d"lm" . 1 ıntya1tı ıçırı ıyor sosyeteye mensup ka ar mucev 
~ ırma i .. ı ı r.. ye ır an aşma tedirler. ra a~:1 y~pan ter ıye e ı ı.'l pıre erden . ~A • • ratını elbisesinin üzerine 1;akınak : 
tahakkuk ettığı takdırde, İspanyayı kerı· •• .,., ... __ ...... __ ,de otekı yırtıcı hayvanların vergisini ':7aşmgton vılayetıne tabı ~pokaı:e tadırlar. Bu modaya göre bilezik ve _Y._ 
di halinde bırakmakta tehlike yoktur. İs- bizzat oyuncu olma kuvvetleri yoktur. almışlar. Sirk müdürü bu vergiyi ver- şehrınde son aylar zarfında Hint yagı zükler eldivenlerin Üzerlerine geçirıl • 
panyanın iki tarafının birbirini kırmak- Onlar dünya oyununa iştirak edemez _ miş, fakat bir kaç gün sonra bir istida fiatlarında ehemmiyetli bir tezayüd gö mektedir. 
ta devam etmesi, o zaman Avr~pa için ler ve sadece hayatlan üzerinde oyun oy- ile pirenin vahşi hayvanlardan ma - rülmektedir. Sebebi şudur: Ayaklara çorapların üzerine a\tın ~ 
hiç bir tehlike teşkil etmez ve Ingiltere nanılan biçareler halinde kalırl:ır. Bir dut olmayıp bir ev hayvanı olduğunu ya platinden halkalar geçirilmektedıt· 
de, dünya işlerine rahat rahat bakabilir. araya geldikleri zaman ise, onlar da top- ileri sürerek gümrükler idaresini dava Şehrin belediyesi şoförleri sık sık 

8
., 

Avrupanın sulhunu temin için dört dev- lu halde bir oyuncu olurlar. Türkiy':! ha- etmiş. muayene eylemektedir. İçki içtiği an - !-'ond~a~ın b~.yük. bi\ ~ c:ü=~ .. 
!etin • İngiltere, Fransa, Almanya, İta!- riciyesinin Balkan politikasında, Şark Dava bir kaç gün evvel neticelen - laşılanlara Hint yağı içirilrnektedir. sesı şap a arın uz~rıne a a n'h.,. 

ya - anlaşması k8;fi~. Bu anlaşmanı~, politikasında senelerdenberi takip ettiği di. Mahkeme hey'eti uzun boylu müza- .B~lediye ~~~~elerine ri~yet et - cevherat modellerı hazırlatmı~ .. ;~ i:iZA: 
muvakkat zaman ıçın esaslannı bulabı- siyagetin nekadar doğru olduğu bu kerelerden sonra pirenin ev hayvanı mıyerek sur a.tlı gıden şoforlere de Bu ~od~~ın Fransay~ geçm 
lirse, İngiltere diğer işlerini daha güzel suretle bugün bir kere daha anlasılmış olmayıp vahşi hayvanlardan sayıldı - .Hind yağı verilmektedir. Verilen Hind re oldugu soylenınektedır. 
tetkik ve tanzim edebilecektir. bulunuyor. - ğına karar verdi ve sirk müdürünün yağının miktannı belediye hakimi tes-* Muhittin Birgen. iddiasını reddetmiştir. bit eylemektedir. 

Görülüyor ki, enternasyonal diploma-

iSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Van 6 (Tan muhabirinden) - c:Fabrikalar ve Ha - indirilmiştir. Geminin ismi c:Van> dır. rna' mahreci (150) 

vuzlar Müdürlüğü tarafından hazırlanan vapurlar parça ton, yük tonilatosu (50) dir. 118 kişi alabilecektir. Çift 
halinde buraya getirilerek kuruldu ve birinci vapur bu- uskurludur. Saatte dokuz mil yapar. Montajı Van gö
gün büyük merasimle Van gölünde işletmeye indirildi. lünde yapılacaktır.» 
Bu vapurun adı e:Van» dır. «Bitlis• adında ikinci vapur Biz merasimde bulunamadık: Yazdığımız bu malfuna-
da on beş güne kadar göle indirilecektir.• tı da dün akşam Havuzlar İdaresinden telefonla verdi -

Ayni tarihli bir başka sabah gazetesinden: ler. İstanbul tersanesinde yapılan bir geminin denize 
cVan gölü işletmesi için havuzlarda yapılmakta olan indirme merasimine gazetecilerin davet edibnemesine de 

gemilerin birincisi bitirilmiş ve dün merasimle denize tees.!iif etmekten kendimizi alamadık.• 

1 STER 1 NAN l STER l N AN M Al 

si şatrancı, günden güne değişen hare
ketlerin ve kuvvetlerin elindedir. İşin bü
tün ehemmiyeti, bu oyunda piyade 'c 
paytak rolünü oynamıya mahkum olma
maktadır. Çünkü oyunun, her safhasın
da ilk kurbanlar bunlar olur. Bundan 
dolayıdır ki Balkan paktı lazımdır; Bul
kan milletlerinin birbirlerine dayanma
ları ve bu sayede bir kuvvet olmaları el
zemdir. Gene bundan dolayıdır ki şark 
paktı güzel bir şeydir ve her iki paktın 
da genişletilmesi, derinleştiri1mesı icap 
eder. Çünkü enternasyonal ve koEektif 
şatrançta, piyadelerin yalnız başlarına, 

ötekiler gibi, hem oynanılan taş, hem de L,-----------------------·--·-----------------------.. 

Hava açılı olacak ,. 
Dün hava tamamen açık olarak .. ~ "tle 

miştir. Rüzgar saniyede 5 m~tr~ su;; vr 
muhtelif istikametlerde esmışür. a 
tazyiki 758 i göstermiştir. derece 

En fazla hararet 31, en az 20 
kaydedilm.i§tir. a)Ctıl'-

Bugün hava ekseriyetle açık o!!--

0..ı • J2.l9 
Güııet : 5.C•2 - •·• • 19 19 
lkindi : 16, 13 - Alqam : ; o.a 
Yatlı : 21.06 - ~ : ~ 
Rumi .... 1353 - Arabi •• 

Hızır 95 
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Petrol yüzünden 1 S4~ 
• • • Japonya - Rusya AL:E ~E 

Çın 1ı1 er 4 O mı 1 yon asker arasında bir ihtilat • ~;;-;~:-.. 7~;~,~,~-~;y-..üzü-
topla yacaklarını ilan ediyorlar :i~~;:;~~;~~;;.;;~:;~~ Yazan: Sellin Ragıp Emeç 

t?:!!!!_ eçen gün gene bu sü -
~ tunlarda işaret etmiştim: Mev· 

cud müşterek münasebetlerini da -
ha ziyade iyileştirmek maksadi -
le İngiltere ile İtalya arasında cere
yan eden muhabere ve muhavereler bey
nelmilel siyaset aleminin dikkatle üze
rinde durduğu günün en ehemmiyetlı si· 
yasi bir tezahürü olmuştur. Bazılarma 

göre, bu temasların hakiki saiki, şimdıye 
kadar inkisar uyandırmaktan başkR bir 
işe yaramamış olan centilmenler anlaş· 

masının daha ziyade genişletilme rıe 

matuf yeni bir anlaşma adımıdır. Bazı
larına göre ise İngilterenin İtalyaya ş r
ki Akdenizde emniyet teminatı vermeti
ne mukabil İngiltere ile Fransanın garbi 
Akdenizde İtalyadan ayni teminatı al • 
ma1arını intaç edebilecek bir pazarlıktır. 
Şuna kat'iyetlc işaret etmek lazımdır ki, 
bugün, ortada müsbet hiç bir ~ey yok
tur. Binaenaleyh ileri sürülen bütün tah· 
minler, sadece bu mahiyetlerinin üstün· 

Japonlar bugünkü Çin ordusunun 
görmüş askere malik olduğunu 

iki milyon talim 
itiraf ediyorlar 

. Londra 7 ((Hususi) - Japon bahriye J grafta vaziyetin burada vahim olduğu, J Çin müılümanlannın beyannamesi 
8tlflhendazları dün çıkmış oldukları Han- 10,000 Çinli askerin Japon imtiyaz mm - Changhai 7 (A.A.) _ Nankinden öğ • 
~ow şehrini terketmişlerdi~~ J~ponlar~ takasını muhasara :ttiği ve Jap~n .e~ya- renildiğine göre Çinde oturan müslü • 
~hareketi Çin makamları uzerınde mu- sına karşı boykotaJ yapıldığı bıldırı.i. - manlar ecnebi istilasına karşı durmak 

8aıt bir tesir bırakmış ve gerginliğin nis· mektedir. için bir komite teşkil etmişlerdir. Komi-
beten hafiflemesinde amil olmuştur. 40 milyon Çin askeri te bütün dünya müslümanlarına . hita -
Şa~iğer tarafta~ ~apon sefiri ~~wago d~ Nan~in 7 (A.A.) -:- .!8 den 45 ~aşına ben bir beyan?ame neşrederek Japon -

ghaya gelmıştır. Sulh muzakerele kadar ışe yarıyan butün erkeklenn Ol'· lara karşı zecrı tedbirler alınmasını is • 
~e başlıyacaktır. Bu müzakerelerin duya gönüllü yazılması için hükumet va- temeğe karar vermişlerdir. Bu beyanna
:tı~bet bir netice vereceği ümit edilmek- si mikyasta propaganda yapmaktadır. me muhtelif lisanlara ve bilhassa türk-
dır. • . HükUm.et makamatı tarafından bu hu- çe, arapça ve farsça lisanlarile Hind li -

Japonların ıtırafı susta neşredilen beyannamelerde asker- sanlarına tercüme edilecektir. 
Londra 7 (Hususi) - Japon resmi ma- liğin kıymetinden 40 milyon kişilik bir 

ltanııarı, şimdiki Çin ordusunun 1923 se- ordu ile Çinin her hangi bir dü~mam ge
ll~nc nazaran çok daha tekamül etti- ri püskürtmeğe muvaffak olacağından 
~i ve ciddi bir kuvvet haline geldiğini ve vazifeden kaçanların şiddetle tecziye 

raf etmektedirler. edileceğinden bahsedilmektedir. 
Ayni makamlar, bugünkü Çin ordusu- Askeri mükellefiyet hakkındaki son ka 
~~ iki milyon talimli askere malik ol - nun mucibince hüktımet 20 den 25 yaşı-
Ugunu da söylüyorlar. na kadar bütün işe yarıyan erkekleri si -
'l'okyo 7 - Hankenden alınan bir tel- liıh altına davet etmektedir. ....... 

Japon tebaası Nankini terked.iyor 

Tokyo, 7, (A'A') - Nankikden bildi
riliyor: 

Bütiin Japon sakinleri yarın Şang
haya hareket edeceklerdir. Nankinde 
yalnız Japon sefareti ve baş konsolos
luğu ile ataşemiliter ve ataşenavalı 
azası ve birkaç gazeteci kalacaktır. 

şimali şarki sahili arasında bir petrol ih
raç borusu ferşine müsaade edilmesi için 
salahiyettar Sovyet makamlarına müra
caat etmiştir. Fakat, imtiyaz şartnamesi 
mucibince bu gibi inşaatın teknik şe -
raitini planlarını ve inşa heyetinin terek
küp tarzını tasdik etmesi lazım gelen 
Sovyet hükumetinin müsaadesini bekle
meden, Japon imtiyaz makamları bu bo
runun ferşine usulsüz bir tarzda başla -
mıştır. 

Sovyet hükumetinin muvafakati ol -
madan bu borunun ferşi hususund.ı Ja -
pon imtiyaz idaresinin gayri kanuni ha
reketlerine müsaade edilmemesi için ted-
0birler alınması Sakalin makamlarına bil-
dirilmiştir. 

Almanlar lngilizlerl 
Tehd,·t ediyorlar 

. .(Baş t~rafı 1 ind sahife~e) de hiç bir kıymet ifade etmemektedirlf>.r. 
Ingıltereyı terke davet edılcn mu • Mevcud umumi kanaate göre İngilter~ j. 

ha birlerden bi:i. Alm~nyan~~ ~esmi a- ·le İtalya arasında evvelce aktedilmiş o-
Jansı D. N. !3. nın mumessılıdır. lan centilrmmler anlaşması ise elan mer'-

Nıçın ç~ıl~9;_1"? . . .. iyet mevkiindedir ve kıymeti her Jlluahe-
Londra 7 - . İngılız hukumet.ı~m uç denin haiz olduğu kıymetten fazla b!r 

'A 'afl•Q T rekz•ız• Alman gazetccı hakkında verdıgı İ~g~l- şey değildir. Ya1U bunu yapanlarca ona 
ı y j V ~ tereden çıkarma kararının sebeplerının . ed.l k . t "ld"k ··k ı 

v rıayet ı me ıs em ı çe mu emme 

G l • başka başka oldugu anlaşılmaktadu·. b' .k d Ak . h ld h. b" ispanyada harp tekrar şiddetle.ndi 
(B<l§ tarafı l ind sahifede) 

Aiuhabir, atılan bombaların Alman • 
~-ada yapılmış olduklarını tasrih etmek
~dir. 

li l3u hadise hakkında, Cezairdeki İngi-
2' l konsolosu tarafından amirallığa bir 
d. apar gönderilm~ ve hadisenin Palma
t aki asi makamatı nezdinde şiddetle pro-
e&to edildiği bildirilmiştir. 

Madrid cephesinde 
b 4ndra 7 (Hususi) - Madrid cephesi 

Ugijll tekrar şiddetli bir topçu düello -
suna sahne olmuştur. 

liükumetçilerin bu mıntakada bazı 
ltıuvaffakiyetler kazandığı haber veril • 
lllekt€dir. 

Frankocular arasında isyan 
il biğer taraftan asilerin elinde bulu -
•. an 'l'oledo şehrinde ihtilal kopmğu, a
~er~n kendi aralarında boğuştukları ve 

4~rı.n bir çok noktalarında yangın çık -
gı ıstihbar edilmiştir. 
İtalyan vapurunun kaptanı öldü 

~ Londra 7 (Hususi) - Dün meçhul tay
ı;reler tarafından bombardıman edilen 

1
°nte Coya İtalyan gemisinin süvarisi 
~ dığı yaralar neticesinde bugün ölmüş

r. 

d Ayni gemide bulunan bitaraf Holan
aiı nıüşahit te kolundan yaralanmıştır. 
ltif Sultanı da işe karışıyor mu? 

O . . . ır vesı a ır. sı a e ıç ır manası e zg r Bu gazetecılerın ve bunlar arasında bıl- k t .
1 

.
1 

İ 
1 

b .. k'' 
si tayyare filosu Santanderin şimali şar- hassa Langenin Londra mektuplarında yo tur. n~ı .tere ı e . ta. yanın ugun J 

kı·sın· deki mevzileri bombardıman ettik- Ankara, 7 (AA) - İsveç ve Alınan ·· t d'kl · ·ad ıı· N . d şartlar dahılınde yenı bır anlaşma yap-. gos er ı erı şı e ı azı propagan a - .. .. _ .. .. 
ten sonra hareket üslerine avdeteder - hükfunetlerinm davetini kabul ile sının göEönünde tutulması icap edece • :naıarı da duşunul~~ez. Çunku, o~tad::ı., 
ken 18 hükumet avcı tayyaresinin taar· .bu iki memlekette bir tetkik seyahati- ğini kaydeylemektedir. Langenin A! _ Ispanya meselesi gıbı m.ua~zam .b.!' da· 
ruzuna uğramışlardır. ~Derhal (20) ka- ne çıkmış olan Nafıa Vekili B. Ali Çe-ı man gazetelerinde şiddetli İngiliz aleyh- va vardır ve o, her ha.ngı .bır .~ekil aım?· 
dar asi avcı tayyaresi hük<imet tayyare- tin Kaya, bu seyahat1erini faydalı bir 1 tarı makaleler tevzi eden Graf Reıchsc- dıkça, Avrupanın vazıyetı. mustakar b~r 
}erinin etrafını alarak yedi dakika için- şekilde ikmal etmiş, bu arada her iki hal News Ageneyin muhabiridir. şekle giremez. Şu halde, Ingi:ter~ i~e I~ 
de bunlardan 12 tanesini düşürmeğe mu- devlet reisleri tarafından kabul edil- talyanın konuşmaları umumı mahıyetı 

vaffak olmuşlardır. miştir. Haber aldığımıza göre, Nafia Bir çoban ve karısı boğulmuş haiz karşılıklı bir iskandile inhisar et -
Asilerin 5 bombardıman tayyaresile Vekilimiz salı sabahı ekspresle Mü - olarak buf undU mektedir. 

2 avcı tayyaresi üstleri kurşunlaria de- nih'den İstanbula gelmiş bulunacaktır. Bu konuşmaların tarihçesine gelince; 
lik deşik olmuş bir halde dönmuşlerdir. Balıkesir 7 (Hususi) - Bandırmanın bir müddet evvel İngiliz hariciye nazırı 

CmnhUrlyetçiler ilerliyor 

Santander, 7 (AA.) - Cürnhurıyetçe

ler muvaffakiyetle ilerlemektedirler. A
silerin Terueli müdafaa edecekleri zan • 
nedilmemektedir. Cürnhuriyetçiler Tria 
de Albarracini işgal ederek Mavajo'ya 
kadar ilerlemişlerdir. Cümhutiyet kıt'a
ları kumandanlığına arzu edildiği tak
tirde zaptedilen mevzilerden şimdi Sa -
ragosu bombardıman etmek mümkün o. 
lacaktır. 

Gemiciler hareket etmiyor. 

Alger, 7 (A.A.) - Gemilerin Cezayir 
açıJclarmda bombardıman edilmesi üze
rine deniz amelesinin murahhaslan va
purlara harpgemilerinin refakati temiıı 
edilmedikçe limanlardan hareket edil
memesine karar vermişlerdir. 

Doğu illerinde Ka;:abik köyünde çoban Ahmet namın - Eden bir siyasi nutuk söylemiş ve hu 
da biri karısile birlikte boğulmuş ·olarak nutkunda, devletlerin Akdenizdeki mu.
bulunmuştur. Çobanın kansile birlikte tekabil haklarının tanınması lüzumu
bir cinayete kurban gittikleri tahmin e - nu işaret etmiştir. B. Musolini bu fır • 
dilmektedir. Tahkikat devam ediyor. sattan istifade ederek Londra sefirı va:;ı-

Erzurum, 7 (A.A.) - Bu sabah u -
mu.mi müfettiş B. Tahsin Uzer refa -
katlerinde baş müşavir B. Nizami A -
taker, Erzurum valisi Haşim İşcan, Ma 
liye, Kültür ve Nafia müşavirlerile 
transit yolları baş müdürü olduğu hal
de Ağrı .mıntakasına gitmişlerdir. Ka
raköse'de valilerden bir kısmının iş -
.tirakile bir toplantı yapılacaktır. 

Gönende zehirli gaz kursu 

---
Büyük bir orman yangını 
Arcachon 7 (A.A.) - Yıldırıma atfr.

dilen bir yangın dün gece Lege orma -
nından bir kaç hektar genişliğinde Fer
ret burnuna doğru yayılmış, bugiın öğ
leden sonra yangm denize kadar derin
leşmiştir. Söndürme işine kıtaat da yar
dım etmiye mecbur kalmıştır. 
-· ..... ......... '1 •• ' •• •• • • • ·=-- ......... _ 

lstanbul fest ivali 
8 Ağustos Pazar 

tasile İngiliz başvekiline bu sözlen ta3· 
vib ve takdir ettiğine dair şifahi bazı be
yanatta bulunmuş, İngiliz başvekili de, 
bilmukabele İngiltere ile İtalya arasında 
daha iyi münasebet hasıl olması teme:ı
nisini izhar etmiştir. 

l' Londra 7 (Hususi) - İspanyadaki ha
;ketıerde şimdiye kadar bitaraf kalan Kasımpaıab)ar Balıkesirde devam etmişler, konferanslar arasında 
e•~.sultanı bugün asi İspanyayı ziyaret l ld I tecrübeler de yapılmıştır. Memurlar 

Gönen (Hususi) - Çanakalenin diğer 
kazalarında memurlara zehirli gaz hak -
kında konferanslar veren Balıkesir ze -
birli gaz mütehassısı kimyager Abdi A-

1 
ğabeyoğlu buraya da gclmiş, memurla
ra, üç gün süren konferanslar vermiş -
tir. Bu konferanslara bütün memurlar 

Yenlkapıda saat 10 da kürek müsa
bakaları, Taksimde Dağcılık klübünde 
.saat 14.30 da Türk amatörleri arasında 

tenis seçme müsabakaları. 
BANDOLAR: lSaat 18 de) Taksimde 

askeri bando, Beyazıtta şehir bandosu, 
Fransız tiyatrosunda saat 21 de klasik 
Türk musikisi konseri. 

Bu temenniye B. Musolini de aynı ma· 
hiyette sözlerle mukabelede bulunmuş· 
tur. Maamafih Deyli Telgraf gazetesine 
göre, bugünkü İngiliz-İtalyan tezahüratı
nın hakiki sebebi yukarıda kaytlettiği!Il 
vechile malum olmakla beraber saiki de 
şu imiş: Bundan bir müddet evvPJ B. 
Musolini Bitlere müracaat etmiş ve İn· 
gilterenin İtalyaya karşı harekete g'?Ç· 
mesinden korktuğunu, bu ihtimal tahak
kuk ettiği takdirde Almanyanın İtnly.:ı. 1-
le elele yürüyüp yürümiyeceğini öğren-;ıu~ ve general Frankoya bir çok kıy . mağ up o u ar konferanslardan büyük istifadeler et -

etü hediyeler getirmiştir. Balıkesir 7 (Hususi) - Şehrimtze ge- mişlerdir. 
Bir hava muharebesi len Kaaınıpaşa takımı ile Birlik ara -

d··~Ubao 7 (Havas) - Franco tayyareleri sında bir maç yapılmıştır. Kasımpaşalı
'lilln Sa~~der. ceph~sinde büyük bir fa- lar ikiye karp bide mağlup olmuşlar -

6et göstermışlerdır. dır. Oyun hararetli olmuştur. Hakem. A-
ğleden sonra saat 17'ye do~ beş a- demdi. 

&ayrakii .. tac.asi·kür·iia·n·iari 

et Bayraklı benzin ve petrol deposunda yaralananların t.edavısnıe &vam &

~ltnektedir. Yukarıdaki resim facia kurbanlarından depo müdiirü. Ali Mef -
nun mezarına konulan çelenkleri göstermektedir. 

Merdivenköyündeki 
Hadisenin içyüzü 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) 

yesi ile, istihbaratı ile alakadar olaıı bü
tün makamlara sormuştuk. 

Aslı olmadığı cevabını almış ve böyle 
bir cevap aldığımızı da yazmıştık. 

Arkadaşımız bizim ayni yo~1:ı yürü
meyi doğru bulmadığımızı görerek bize 
kızmış. Dün bir sütun yazı ile ateş püs· 
kürüyor. Yazdıklarına cevap vermeğe 
lüzum görmüyoruz; çünkü cevabı dün 
polis direktörlüğünden aldığımız aşağı -
daki bir tekzipname, kendiliğinden ver
miş bulunuyor: 

cMerdiven köyünde son günlerde bir 
adamın kazıklanarak öldürüldüğü yo -
lunda bir şayia çıkmış ve bu şayianın 
o köy ahalisinden bazı kimselenn iddia 
ve ifadeleri üzerine 6 veya 7 ta.rihli Ha
ber gazetesi ile diğer bazı gazetelerde 
neşredilmiı olduğu görülmüştür. Yapılar. 
tahkikat köy ahalisinden bu iddiada bu
lunanların sözlerinin asılsız olduğunu 

göstermiş bulunmaktadır. HAdtse alelA
de bir kavgadan ibarettir. Bu hususun 
tavzihini dilerim.> 

Emniyet Direktörü 
• Salih Kılıç 

(Baş tarafı 8 inci sahifede) 

il ı Sabahtan Sabaha : 

1 

S inir mes'elesi 
Ben mi sinirli oldum yoksa sinire dokunacak şeyler mi arttı. Bugünlerde 

okuduğum yazılar, işittiğim konuşmalar, dinlediğim musiki parçaları siniri· 
me dokunuyor. 

Dostum asabiyeci doktor Ahmet Şükrü bunu sıcakların sinir üzerindeki 
tesirine veriyor.. öyle olacak! 

Geçen gün bir gazeteci arkadaşımız şive hatası yapan bir meslekdaşı ten
kit ederken: cÖyle değil, böyle olursa mahzursuzdur. diye kaş yaparken 
göz çıkardı. Sinirime dokundu. Sık sık eser yazmış, yıllarca gazetecilik et
miş bir muharrir nasıl olur da şu cmahzursuzdakh zevksizliği farketmez. 
Her halde sıcaklar onun da asabını bozmuş olacak . 
Aynı günler radyoda alaturka mu siki fasıllarında sesl~rinin güzelliğini 

güftelerde yaptıklan şive ve kaide yanlışlarile berbad eden hanendelerimi· 
ze de sinirlendim. Meşhur bir hanendenin peyale'yi piyale okuması, bir baş· 
kasının eski vezne göre yare okunması icab ederden mısram bütün ahen
gini bozacak şekilde yara diye söylemesi de sinirime dokundu. 
Aynı gün gene bir gazetede gözüme çarpan cEmsalsiz bir facia> serlev. 

hası da sinirime dokundu. Daima takdir ifade edecek yerlerde kulfanılması 
icab eden kelime ile bir faciayı, ve bir cinayeti tavsif etmek ne kadar sakat: 

Sokakta bağırarak konuşanlardan, yere tükürmek için polisin uzak!:ışma
sını bekliyen mendeburlara, ahbabı ile konuşmak için yan kaldırımda kazık 
gibi mıhlanıp duran saygısızlara varıncaya kadar sinirleniyorum. 

Sinirlenmek insanı ihtiyarlatır .. derler. Şüphe yok. Fakat hadiselere kör 
ve sağır olmak kabil mi? Viktor Hügo'nun bir kıt'asını hatırlıyorum: 

cBiliyorum, hakikat, ıztırap verir. Görmek, belki de. ölmektir. Fakc..t 
ey benim gözüm, sen gene gör!> 

Bürhan Ca1ıit Morkaya 
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Üzüm ve karpuzlarımız 
Lon_drada rağbet görbü 

~-

- ......... ı...-.. Mrpaz MGkİ)* 

~ ftnna bir llafteduberi İllgilte- N 1uşın iizüm1erimizin ial:a müşteri 
• ıeye Ista.nbuldan. karpuz ve yaş iizüın bulacağ:\ iah!nin citunmaktachr. Onun 
sevketmektedir. Ilk partide gönderilen için bu finna bol miktarda kış üzüm 
karpuz ve dört vagon üzüm Loniira pi- yetişti.ren İmik havalisi müstahsillerı 
yasasında rağbet görmüştür. &.ı rağ - ile temaslara geçmiş bulunmaktadı 
~tten cesaret alan firma y~ meyva Teşrinievvel ayından sonra Londray 
ıhracı faaliyetini arttırnııştır. önümüz- Ü%iim yollıyan hariç memleketler pi. 
deki hafta içinde Londraya yeniden yasadan ellerini çekeceklerinden bizim 
'400 ton üzüm, 200 ton karpuz sevko - ,kış üriimleri serbest aerbest satılabile

Ü 

r. 
a 
-

lunacaktır. Loııdra piyasasında bilhas- cektir. 
'•·•~tıı::1'ttıu•_.......... ••• 

Şehir işleri: 11. illtiir işleri: 

SON POSTA 

-Soruyoruz-

Anadolu yolculuğu ve iki 
mUhim nokta 

Anadoluda yolculuk umumiyetle 
kamyon ve kamyonetlerle yapılmak
tadır. Hük\ımet geçen gün aldığ1 ye
rinde ve çok mühim bir kararla ben
zin tiatlarını ucuzlattı. Halbuki bu 
nevi nakil ücretlerinde hiç bir deği • 
§iklik yapılmadı. Dün ne gibi bir üc
ret alınırsa, bugün de ayni miktar 
ücret alınıyor. Bu, bir ihtikardır ki 
~llun zararına olarak devam edıp 
gıtınektedir. Nakil ücretlerine itiraz 
eden yolculara verilen cevap ekseri -
yetle şu oluyor: Benzin ucuzladı am
ma, lastik fiatları pahalandı. Halbu
ki iddia edildiği gibi lutik fiatlannda 
bir fazlalık yoktur. 

.Btı vaziyet kar§ısında mahalli be· 
lediyeler, kamyon ve kamyonetlerle 
yaptlan yolculuklara alt tarifeleri bir 
defa gözden geçirerek bunları tadil e
demezler ıni? 

Hırsız karı koca 
hikim huzurunda 

"Eş yalan acele ile eşyalarımıza karıştırmışız, fakat aJtıJI 
saatla paralar nasıl olmuş ta karıımıı bilmiyoruz,,diyorlaf 

Dün, Sultanahmet 3 üncü sulh ce - duğundan, 1 ay 5 gün hapse mahkıJıJl 
za mahkemesinde kan, koca ve bir ço- edilerek, derhal tevkif edilmiştir. 
cuktan müteşekkil bir ailenin hırsızlık S 
suçundan duruşmaları yapılmıştır. ermayesi bitinceye kadar içmiş, 

Kollektif bir tarzda başarılan, fa - SOnra da mahkemelik OlmUŞ 
kat neticede suçluları adalet karşısına Evv lki k Fl . d ge .. 
çıkaran bu hadise şudur: Ali Rahmi is- . e A ~ şa~ o~ya trenın e 
ml.nde b" · 1 ş··kri k Ah çen hır hadıse dun adlıyeye .intikal eı-

ırıy e, u ye ve ocası - · t" 
t 

. de mış ır. 
me aynı ev oturmaktadırlar. Evvel- A • A • 

ki gu·· n Rahm · od .. .. .. temi Hadıse şudur: Kamı! ovasına kavu!l 
ı, asını supurup z- k t lm 'd H ~ 

lem · · · hta Ş"kri arpuz sa ın a ıya gı en manav a 
esı ıçın, ana rıru u yeye ema- dah · - 1 

net ederek işine gitn..;<-t· Fakat k _ san, a evvel ~ıraz eglenmek mak 

d
.. d "? - .. ak"t~uoda~ır. d bul, a sadile Floryada Istavrinin gazinosun• 

.Şam on ugu v 1 sın a unan · · t · 0 d h A bit 
bir altın saat ile 75 lira kadar ara - gırmış .ır. ra_ a ~nende . Ranaya .. 

la 
' maka .... ı.-. P şarkı rıca etmış, Rana da hır gazel sot 

nın, çamaşır rının, s, ~, v. s. 1.,.,...,; .. ı· B ,,,. 
gibi bazı ufak tefek eşyanın, ariadan ~ ~·. u gazel Hasan~ pek faz1a "" .. 
ır.ır olduklarını - ,;.+·· B .. _ .sır ettıgınden, hanendeyı masasına da 
fi gıxın....,.ur. unun u vet tmi b" likt yl · b 1 • zerine Şükri e i kadının ko _ . e ş, _ır e eg e~unıye .aşa .. 

Sonra, bu nevi yolcu1uklardn gö .. .cası, ve çocu~1a ~r 
0 

gün ha _ ~ışlardır. N;h_ayet gecenın geç bır saj 
ze çarpan aksaklık şudur: Bir kısım bersizce evden çıkı ..ftHı1'lerini .. v n- tıne,. daha d~rusu Hasanın yanındaıJ 
yolcular şehir haricinde bekletilıyor . . P ..._. ogre 68 lıra kavun, karpuz parasının suyu' 
ve beıed. mıştır. km · k d • "" ıye memurunun gözü önün • · nu çe esme a ar, eglenti devam e~ 
de, muayyen bir yolett sayısile yola Bu suretle airkatin evini emniyet .rniştir. 
çıkan kamyon, şehir dlflllda bu yolcu- ettiği d-Ostları. tarafından . yap.~ğını Bundan so~a Rana ile, Hasan s0" 
lan da alarak tam bir aardalye ku _ anlı!~ Rahmi, derhal polise muracaat trene binmişler, Rana ayrılmak iste• 
tu1U lıaline geliyor. Ne halkın şiki- etmiştır. yince, aralarında kavga çıkmıştır. 
yeti dinleniyor, ne belediyenin kor _ . Suçlular hareket etmek üzere olan Nihayet kavga pek şiddetli bir şeJdl 
kusu bu hale mani oluyor. Çok faz- Bandırma -.apuıımda yakalaıımJ41ar - aldığından, polis memurları işe müda ' 
la söylenilecek olursa bu gibiler pa- dır. hale etmek mecburiyetinde kalmışlar• 
raiarı iade edilerek yol ortasında ken- Dün yapılan duruşmada, hAkiın suç- ,dır. 

Heybeli nhbmında park yapılacak Otm-m anmıyor di mukadderatlarına terkediliyorlar. lulara sordu: Dün adliyeye götürülen suçlular, 
Heybeliadanın büyük tur yolu evvel- Eminönü Halkevinden: Evimiz Ha Bu, ne haldir? diy.. . - Siz, bu adamın parasını, saatini Sultanahmet 3 üncü sulh cezanın kıı • 

-

ki sene asfalt olarak yaptırılmıştı. A - dershaneleri ve kursları §Ubesinin orta S .ve daha b8fJlta ~ylerini çalmışsınız? .. pısında, barışmıya karar vermişlerdir· 
danın rıhtımı da yeniden doldurulmuş ,okul ve lise talebesi için açacağı ilana orugoruz I Ne dersiniz}.. Mahkemeye girdiklerinde, Rana: 
ve üzeri çifte yol olarak gene asfalt - kurslarını muhtelif dersler gruplan Suçlu Ahmet, bid.iaeyi fÖ1le anlat- - Eğer H~n mahkeme masrafını fi 

Ik 

1 

~ yaptınlmıştıı. Bu yolların güzel - nın öğretmenliğini yapmak ineyen ze Bir heybe do/usu tı: derse, davamdan vazgeçerim demi}· 
lıgı karşısında çarşı caddesinin -ki en vatın azami üç gün zarfında bir mek - Dün, Çanakkaledeki biraderim _ bu suretle banşmışlardır. 

-
-

işlek yerdir- eski ve bozuk arnavut tupla Eminönü Halkevi Başkanlığına Mecidiyenin den telgraf aldım. Ağır hasta olduğun- Adliye Sultanahmette istimlak 
~l~ırımlarını hala muhafaza etmesi .müracaat etmesi ve iştirak edemiye • . an bahisle, beni yanma çağırıyordu. 
çırkin hır manzara arzediyordu. ceklenn bu ilindan alakadar meslek Akıbeti Kardeştir, Auta Aalinde, yardıma koş- yapmıyor 

-

-
Belediye fen hey'etinden gönderilen .daşlan haberdar etmesi rica olunur. mamak olmaz ki .. Derhal, hareket et - Sultanahmette inşa edilecek yeııi 

mühendisler Çarşı caddesinde tetkik ve ~bdullah isminde Darendeli bir şa- miye karar verdik.. Acele eşyalarımı- adliye saray• münasebetile, o civarda • 

-

keşifler yapmışlardır. Yakında buramn Sağlık işleri: .Istanbula gelmiş, Sirkecide bir ote- zı toplarken, Rahminin çarruışırlarile, ~ bazı dükkanların istimlaş olunacıı' 
da düzeltilerek viranelikten kurtarıl - ınmiş, heybesini de misafir edildiği bazı eşyası bizim bohçaya girmiş .. Fa - gına dair bazı şayialar ortaya sürül ' 

hıs 

le 
ması temin edilecektir. 2~ aaatta bq tifo vak'uı tesbit odaya yerleştirmiş. ı.. ... t, saat :nasU ır. .... .,.+, bizim _,,a ara - müştür. Bu şayialar üzerine o civard9' 

Bundan başka rıhtım sahasının bir edildi Meğer Abdullahın heybesinin için- :;;na .. bunu, bll::i;;rum, 75-llra pa • ki esnaf telaşa düşmüşlerdir. , 
park haline konulması da kararlaştırıl- Sıhhiye Müdüriyetinden verilen ma 820 tane gümüş mecidiye varmış ve radan ise, habenn yoktur. Salahiyettar makamlar Adliye tar9 
mıştır. Sahanın haritası yapılmış ve top lfımata göre son 2.f saat zarfında şehir bdullah vaktile değiştirmediği bu me Suçlu Şükriye de ayni şeyleri söy _ fmdan böyle bir istimlfıkin yapılnııı' 

de 
A 

rak üzerinde ameliyeye başlanmıştır. ,içinde tesbit edilen tifo vak'alarının sa iyeleri gümüş fiatına satmak için ge- ,ledi. Şahitlec ~enildi. Onlar da su _ düşünülmediğini beyan etmektedirl~ 
Şehir içindeki bostanlar gelecek yısı (5) dir. ~i§ imiş. ~?ahleyin kendisine müş- ,çu teyit ettiler. Neticede, hakim h~r iki a~ı;~. maha.hı.eki bina~arın lüzum gö:0~ - cid 

f 
sene kaldırılıyor Dün aşı istasyonlarına müracaat e n aramak ıçın heybesini yüklenip o- suçlunun derhal tevkiflerine karar ver- .dugu takdırde, beledıye tarafından ıs 

İstanbul içinde serpilmiş bir vazi _ dip birinci aşılarını yaptıranların sayı den çıkmaya hazırlanmış. Fakat bey di. tiınlak olunması ihtimal dahilindedir· 
.. te 

tel -
yette bulunan bostanlar şehrin sıhhati sı 4676, ikinci aşılarını yaptıranların ye el atınca heybe eline fek hafif y k . ·ı·k b" 
bakımından mahzurlu görülmektedir. ~yısı 5 7-49 kadardır. lmiş. Bir de içine bakmış ld mecidi- an 8SICI 1 yapan lf garson 

be 
ge Üniversite de: 

Bostanların her türlü sari hastalıkların • • • • • • nin yerinde yeller esiyoc. \ Dün, Sultanahmet 1 inci sulh ceza 
yayılmasında amil olduğu iddia olun _ Harıcıye Vekıh şehrımızde ~bdullah neye uğradığını şaşırmış, ,nahkemesinde, bir yankesicinin duruş- Tıb fakültesinde staj müddeti 

ye 

maktadır. Sıhhiye Vekaleti ile Dahiliye Hariciye Vekili Doktor Rüştü Aru ugu zabıtada ~lımş. . ,ması yapı.lm.qbr. Suçlu, eski sabıkalı- 11 aya çıkarıldı 
Vekaleti arasında bu hususta bir anlaş- dün Ankaradan şehrimize gelmiş ve ~~ta ~A bır ~~tı müteakıp 1ardan Tevfik illm.inde. biridir. Şimdi, .. . erı • 
ma yapılmış bylunduğundan önümüz _ Perapalas oteline .inmiştir. ınec:idiyelenn akıbetını tesbit etmiştir . . Sirkecide bir kahvede garsonluk yap - Tıb Fakultesınde 801: s.~.? gel sO~ 

sol 

deki sene
1 
şehır içindeki bostanların e- Rüştü Arasın bir müddet şehrimiz eger mecidiyeler ayni odaya misafir maktadır. Hidi8e JUdur: Şişli halke - ler :u sınıfta altı a! ~taJ gordukten s0tl' 

kiJmesine izin verilmiyecektir. ,de kalması muhtemeldir. len yolculardan Mahmut ile yanaş - vinde odacılık yapan Cemal, terzisine ra okto.:~ımakta ıdi. Bu seneden 
- .M 

edi 
Ramiye otobüs işletenlerin bir sı Mehmet ~ı~an aşı?lmış ve taksit vermek 67.ere, dün Sirkeciye gel- ra bu muddet 

11 
aya çıkarılmıştır. 

müracaatı Valinin mezuaiyeti bitiyor kmeydanına gotürülerek gömülmüş miştir. Tramvaydan indiği SU"ada, bir-
.. R:ami ile Sultanahmet arasında oto- İstanbul Vali, Belediye Reisi ve Par ş: ~ahmutla ~e~m~t . yakalanmış, denbire arka cebine bir el yapışmış; A.tıkerllk işleri: 

ma 
o 
imi 

bus ışletenler belediyeye müracaat e - ti Başkanı Muhittin Üstündağın mezu ecidiyeler de gomuldüğti yerden Çl • Cemal, derhal arkasına dönerek, para-
d k h tt S

. k ılm•rtır Hesap ve muamele memuru oJaıalı 
ere a ın ır eciye kadar uzatılma- .niyeti ayın 17 sinde bitmektedir. Mu AT" • sını aşırmak imere 00m Tevfiği cürmü 

- m 
- k ar 

sını istemişlerdir. Belediye bu müra - hittin Üstündağ salı günü Fransadan y illJg il . meşhud halinde, yakalamıştır. . isteyenlere --~"' 
caatı tetkik etmektedir . ayrılacak ve İstanbula gelecektir. e f!. Dün yaptlm duru.şmada1 Tevfik: Kadıköy Askerlik Şubesinden: Yıl~· 

Kapa-n .. ....,_a_n_h .. _a_... ... m_. -a-mlar Şile :.;:.=:-~ ve1taıetıe ~ı •• ~:.::;ıa ıı.::u: :r!":.:: s::ı~::t:.~i:;?,i~~~~:.!=~ 
iki kuruş~uk terkos suyunu bir kişinin yıkanmasına 

kafi bulan belediye hamamcılara hak vermiyor 
Evvelki gün kapanan hamamlar ter

kos suyunu belediyeden kendilerine 
maliyet fiatı üzerinden verilmesini is· 
temekte ve bu karara intizaren ha -
mamlarını çalıştırma.maktadırlar. Esa -

bilirler, sonra su parasını da ödeyemi
yecek bir hale gelirler.> 

Belediye ise şu mütaleadadır: 
c - Bir insan vasati olarak azami 

iki kuruşluk terkos suyu harcayarak 
sen çalıştırmalarına da imkan yoktur. yıkanır Halbuk· hama .. t" b .. . ı m ucre ı ugun 
Çünkü bu hamamlardaki Kırkçeşme pahalıdır. Binaenaleyh hamamlar ter -
sulan kesilmiş, hamamcılar da henüz kos suyu ile pek aıa idare olunabilir _ 
terkos suyu almamış olduklarından bu . 
hamamlarda y kanab·l k imkA k 1 ler. Nıtekim terkos suyu ile şehrimiz-

ı ı mc anı a d 1 60 70 h 
mamıştır. Hamamcılar terkos suyunun e ça ışan - am~ mevcuttur. 
idare etmediğını söylemektedir'er Esasen hamamlara umumı yerlere ya

HamamcıJar cemiyeti ıdare ·he~'e _ pılan tenzilat ile su verilmektedir.> 
tinden bir zat demiştir ki: Belediye, halkın daimi surette sıh -

c- Kadınlar hamamlaı da t 5 kuruşa ha tinin korunması için hamamların ter 
yıkanır, fakat çok su kullanırlar. Kenar kos suyu alıncaya kadar bir kaç gün 
mahallelerdeki hamamlara hergün yı - kapalı kalmalarını mahzurlu görme -
kanmağa gelenler pek azdır. Bu gibi ha mektedir. Çünka hamamcıl'r beledi -
marnlar terkos suyu alırlarsa ne kadar yenin kat'i karennı anlıyarak er geç 
dişlerini sıksalar ancak bir ay dayana- terkos almağa mecbur kalacaklardır. 

. 
re edilmekte olan Fatih Kaymakam- diyor.. ~ da Istanbul komutanlığın<!'- yapııac~ 

gın G"'l "k ka ak R b"" . Şekl" d . k~ . Iate.tlllerin evraklannı tamamlatmak besi" ida 
a, o cu Jm ~ e ~ın~n de . . ın e, IU~U m ~: et:nek ~te - 13/Ağustosa kadar Kadıköy Askerllk şu 
kaymakamlıgına tayın edıldikleri mıştır. Fakat, netıcede curmu sabıt ol- ne müracat.ıarı uaıı olunur. ~ 

ıı · 
Şile 

dün vilayete bildirilmiştir. 

gi 

Evlerde koyun keeilemez 
Kurban bayramı müstesna, herhan
bir evde dahi herhangi bir maksat
esilecek koyunların Mezbahada ke

lmesi lüzumu Dahiliye Vekaletinden 
yete tamimen bildirilmiş, tamim, 
tar müdürlüğüne havale edilmiş -

la k 
si 
vila 
bay 
tir. 

---------------------·-------HALK OP•RETI 
1%1r· ..,_.~~..... Bu akpm 
,. 

,7 

Üaklcl• ln,ırah 
lbllhçealncle 

~ 
TARLA 
KUŞU 

·~ 9 Ağuatos Pazar
teai ak.tamı 

flkt.f Suat Park Bllhçealnde Be 

ŞiRiN TEYZE 

lstanbul Belediyesinden: 
10 A.juatoe 937 Sah ıününden itibaren Karaköy köprüsü ~t' 

rinde seyriiaefer icabı ve Beledi ye zabıtası talimatnamesi ile Be
lediye tenbihi hükümlerine ıöre apğıda yazılı huausat tatbik 
edilecektir. 

Sayın ltallnn ve bütün ve.aiti nalıliye sahipleri il• ~ 
lörkrin mabacı ve •iirücülmn tıfGiulalıi maJJeler• 
riayet etmeleri ilan olunuT. 

1.- Halk köprü üzerind~ 
ier tarafa ancak çivi 

di· 
yaya kaldırımlardan bir taraftall 
ile İpret edilen saha dahilindell ge· 

çecektir. 
2.- Bütün nakil vaııtaları, bu "ibaya geldiği vakit bur•~~:. 

yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geÇ~jl 
... ten tonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple -..,,, 
'YUrtalan bu sahaya gayet ağır gelmelidir. «B.» « 



Jortda spor hareketleri 

Edirne (1blaml) - 'aakya 1DDmll mGfedlil ,..... n-. Dirilda baş
bnhimcle ~ Halkeri Aloailada bi.)16k bir ..,... tınpJaMıa yaptJlmı 
bildirmlfÖllL Bdirae, Klıklanlli, Çu.at b1e ve Teldııdlal ftlBerile sayllvlan
mıman Z6ti Aba, Bkrem w, SQre,,. ...... mlf ... ik mmtatasm
daki vtılyetleMen gelen apol' mi• ıııQ lerillba iflinld1e )'tıpla bu toplantıda 
general Khm Dirilt bölge apor dun- etnıfada klıbM vermiftir. lteaimde ge
neral JC.A1.1m Dirikle tonın.e ilUrak ed • cliin' .- fi)rllme~ 

- Ben bütün ömrümü 
!stanbulda geçirdim Ha
lan Bey. 

. .. Fakat çok ueuzıı ya· 
pdun. Eti Pencliktatı ah • 
nm .•• 

. . . Sebzeyi Y edikule ha
ricindep.; Yaiı, peynin de 
AdapUanndanl 

Hasan Bey- Azizim bü
tün ömrünü İatanbuld.a 

için 

Çorumun imarı için bir 
program hazırlandı 

Caddeler ağaçlarla siialenecek. parke döienecek, 
parklar çoplblacak •• ,ebrin au ihtiraa temin edilecek 

, 

Merzifon yolunda bir otomobil 
kazası 



6 Sayfa SON POST,,{ 

Çi faide 

Yedi bin beş yüz metre 
yüksekten yere atliyan 
bir adam neler duyar? 

Mafbaamn balkonundan sokakta~
myan çocukları seyredty-Ordum. 

Ellerine eski bir gazete kağıdı ge • 

* .. ~ 
çinn:ifleı'di. Biri gazete kAğıdının bir ta 

Yeni 6b rJeer ilrcrn lnslfb ckliltaftlın malıd~ «lfaoaıtUt ca ol-
maftltdan ilk SOO ~ cmı•( _,,,ada, • f'l6 800 ltilometre 
•Üra'tle indim. Glnef llDlli ebalt.,,.Ja dwoNdwa cala:acfa 6iT fOf1 idi.>r 1 

rafından, öbürü öbür tarafından tutu -
ya., bir üçüncüsü de yerden taş q -
layıp gazetenin üzerine koyuyordu. 

Gazete kağıdına konulan taşların sa. 
yıeı artınca gazete kağıdı birdenbire 

30 sterlin aylık a • yırtıldı, ve taşlar yere döküldü. Kenar-
lan ve işini sırf tay- dan onları seyreden bir çocuk, güldtt: 
yarcciliğe olan aşkı - Ben gazete kağıdının bu kadar 
yu .. zu·· nelen terkeden ı v bil' taşı çekmeyip yırtı acagını ıyor • 
Guyme Yones, ee • dwn. 
ç.en gün, dişinden Taşı, gazete kağıdına dolduran ço-
tırnağından arttır " cuk hiddetli hiddetli ona baktı: 

• dığı 15 İngiliz luası- - Mademki biliyordun, neye evvel-
nı bir tayyareye ve· den söylemedin de şimdi söylüyor -
rerek, semaya y61t " sun? 
selmiş ve 7500 met " Artık çocuklara bakmıyor, elimdeki 
re yükseklikten pa • gazeteyi okuyordum .. İzmir faciasına 
raşötie atlıyarak sa- ait yazılar gözüme ilişti. 
pasağlam bir orma .. Mes'uller birer birer meydana çıka-
na düşmüştür. rılıyormuş. Bu arada yanan deponun 

Yeni bir (paraşüt- da pek sağlam bir yapı olmadığı tes -
le yüksekten atla " bit edilmiş .. Bu tarzda bir depoda yan-
ma rekoru) ya.ptJA'ııo gın tehlikesi her zaman melhuzmuş. 
nı iddia eden İngiln Biraz evvel sokakta oynayan çocuk-
delikanlısı hikaye • ları hatırladım. Ve bir tanesinin söyle-
sini şöyle aalatm&Ş • diği sözü tekrarlamak ihtiyacını duy -
~= d~: 

c- Ben hakiki blr - Mademki biliyordun, neye evvel-
pilot olmak istiyo - den söylemedin de şimdi söylüyorsun? 
rum. Bu arzum, 1930 Ve ilave ettim: 
danberi beni yakar. - Evvelden deponun iptidai bir tarz-
durur. Ben de, Mol • ._..L._ da yapılmış olduğu söylenilseydi, bu 
,:--nlar, T =-dbe:ro1 - Gcyme YO'Aft yere '&TAnMen. '°""4 d k ld 1 
MJIU .LAU ."'ıea iptidai depo belki orta an a ırı ır ve 
gibi, harikalar yaratmak, tRıefbur oıım.t - Delikanlı, bu işi başarmalısın. Bu bir çok vatandaşın ölümüy1e neticele-
istiyorum. P&ıl'aşıltle. ilk deK 1~ de a._ biT haysiyet meedemdir diyordum. nen facia vukua gelmezdi. 
ladmı. Ondan SORI'a müteaüit 1ıııweler Rtizgirın istikametini tayin edip yo - Fakat deponun yerinde yeller estik-
atladım. Soo defaki atlayı.şım 31 inci at- lumun üzerinde her hangi bir arızanın ten sonra çi faide? .. 
lıaYljlllldır. lQM tie, 5000 metreden attı- bulunmadığını da tesbit ettikten sonra, İM SET 
yan Tramu:aun rekorunu kırmak azmiie yüksekliği göstereli alete bakarken gö. 
yeni bir teşebbüse giriştimse de, yere fe- züm, (Altimetre) akrep 7500 ra"ltamı ü
na bir vaziyette inerek becağmu üç ye - zerinde durdu. Arkadaşıma döndüm: 
rinden k.ırdun. Koltuk değneklerile ge .. - Eyvallah!. dedim. Kapıyı ittim. Fa
ziyordum. Çalıştılun yerde herkes be • kat kapı kuvvetli hava tazyiki karşısın
nimle alay ediyor ve çıldırdığımı sımı - da pek az açıldı. Tutunduğumuz yüksek
yorlardı. Amma ben gene bildiğimi oku- !iği kaybetmek korkusile sür'ati kesemi
mıya karar vermiştim. İyi oluraam, re- yorduk; nihayet güçbela, kapıyı biraz ıla
kor kırmıya çalışacaktım. Onun için bu ha araladık, ve ben de arasından süzül
aırrımı kimseye, hatta babama bile aç • düm. 
madun. Aylarca koltuk değneği ile gez- Kronometreyi sol avucumun içinde tu
dim, sonra ayağıma demirden btr çizme- tuyordum. Bütün cihazlarımın yerli Y'-· 
giydirdiler. Buna rajmen imanım sağ • rinde olduğunu görünce, kendimı boşlu
lamdı. Aldırlıf etmedim, haftalıklarım • ğa koyuverdim, ve baş parmağımlıı dı:ı 
dan arttırdığım paralarla lazıın olan eş- kronometreyi işlettim. Rekoru kırabil
yalan satın aldım. Bazı kereler de, atla- mek için, 90 saniye düştükten sonra, pa
ma numaraları yaparak biraz para topla- raşütümün ipini çözmek lazım geldiğini 
dun. hesaplamıştım. Bundan ötürü kurşun, taş 

Yeni bapn ayağım kınlır, ve bu he • gibi boşlukta inerken: 
wsimden bir sene daha manrum kalırım - Aklını başına topla delikanlı! diye 
diye, ekzersiz yapmıya cesuet edeme - düşünüyordum. 

dint. İlk saniyelerde baş aşağı yuvarlanı • 
Greydon meydanma geldim. Orada ta- yordum, tayyare, anide amut bir şekil 

ıudık bir pilota rastladım.. Ve arzumw almış, diklemesine uçuyordu. 
anlattım, derdimi söyledim. Bu iyi kalb- Sağ elimle paraşütün ipini yakala -
1i adam: dım. Bu hareketimin sebebi de şu idi: Ne 

- Olmaz, yapamazsın .. demeden bcıti olur ne olmaz bir baygınlık hissedersem, 
çabftığı müesseseye götürdü. Tayyareyi çekeyim .. diye. 

mak üzere ve sağ tarafımdan müthiş bir 
hızla fırıldak gibi dönerek inmeğe ba3-
ladım. Sol dizimi yukarıya doğru büke -
rek siklet müvazenesini bulmıya, böy
lelikle şakuli bir vaziyet almıya ça ııştım. 
Lakin o kadar hızla dönüyordum ki mu
vaffak olamadım ve üdcta korkmıyll baş
ladım. Rüzgar yüzüme müteveccfa olan 
sol elimi kuvvetle itiyordu. O zaman pa
raşütün ipini bıraktım, sağ elimle sol b•
leğimi yakaladım ve kronometreyi gö -
zümden ayırmadım. Bir dakika sonra dn, 
gözümün önünden her şey silindi. Kor
ku kalmamıştı. Arada sırada sağıma, so
luma bir göz atıyordum. Yer, toprak ba 
na doğru yuvarlana yuvarlana koşuyor 
gibi idi. Bu güzel manzara karşısında 

zevkten bayılıyordum. 
88 inci saniyede ipi çekmeğe karar ver

dim ve çektim. Paraşüt 1 ~ sanıyede a
çıldı. Lakin ani sarsıntı, ve benım fı -
rıldak gibi dönüşüm paraşüte de tesir et
miş olmalı ki, paraşüt te bir müddet dön
dü durdu. Allahtan ki ipleri karışmaJı. 
Yere 1000 metre yaklaşınca tayyaremı a
radım, bulamadım. Ve toprağa küttt diye 
oturdum ve aklımdan şu geçti. 

- Oldu .. bitti. Ve yeni bir rekor yap
tım! 

Ağustos 8 

Nlkbinle Bedbin şehri dolaşıyorlar 

Bedbine göre 
VAPUR 

Yazan: SalAhattin Enis 

Nlkblne göre 
VAPUR 

Yazan : lsmet Huhlsi 
Uzun bir itişip kakışma. Herkes kotu- Her şeyin küçüğü sevilir. MuhakkaK 

şuyor. Köprünün üstü bir ha§rüncşr a- ki vapurun da öyledir. Ben oyuncak va• 
lemi gibi. Adımlar acul, hareketler te - pura bayılırım. Eskiden kendimin vardı. 
laşlı ... Vakit, bu memlekette hiç bir za- Şimdi kendim maatteessüf böyle bi~ 
man • şu vapur saatinde olduğu ka - vapura sahip değilim amma, oğlumun 
dar - bir nakit kıymetini almamıştır. var.. Onun vapurunu kıskana kıskana 

Hele şu koca göbekli adama bakın. Yü- seyrediyorum. 
zü alıal, morumor ... Göğsü bir körük gi- Biraz büyüğü de fena değil, bir çatana 
bi inip kalkıyor. Neredeyse tıkanacak. muhakkak ki mes'ut bir adamın deniz 
Hayatını çok yakından tanıdığım için bu eğlencesidir. Ben deniz yüzünde kanat
isticaline hem hayret ediyorum, hem de !arını indirmiş marti gibi yüzen bu çaıoo 
ona hak veriyorum. tanayı seyrederken şöyle düşünürüm ... 

Cadaloz bir karısı var. Bir kadın ki. Her halde bunun bir kaptanı, bir de tay
Çekiçyan Efendi ile evleneli tam 25 se- fası vardır. Fakat her ikisinin gözleri çaı
ne olduğu halde ağarmış saçlarına, üç tanayı işletmekten başka her şeye kor va 
tel saçlı çıplak başına rağmen Çekıçyan kulakları vapur düdüğü sesinden başka 
Efendiyi hala 25 yaşında bir delikanlı her sese sağırdır. Ve bu iki kör, ve sağı
addeder, sanki onu elinden kapacaklar- rın idare ettikleri çatanada her haldo 
mış gibi akşamın saat 6 sından sonra e- bal ayı seyahatine çıkan iki genç, güzel 
linde saat, bekler. Çekiçyan ka • çift bulunuyordur. t 
rısının şerrine lanet ettiği için kom - Haliç vapuru da fena değil .. Ölüler 'di
şuların ın saat yedide dükkanlarını ka - yarı Eyübe, canlılar taşımak için yürür. 
pamasına rağmen o saatin akrebi 6 da, Ve kimsenin gönlünü kırmaz, Kasımpa• 
yelkovanı 12 de saatin minesini tulani bir şalı Ayşe ablayı Kasımpaşaya, Rebekayı 

surette ikiye büktüğü zaman hemen Ka- Hasköye, Zeldayı Balata bırakır .. Ve he:c 
pa1ıçarşıdaki dükkanını örter, ve ken- uğradığı yerden kendisini ıslıkla kovduk· 
disini Mahmutpaşa yokuşundan aşağı ları halde tekrar uğramak izzeti nefsine 
top ağzından çıkmış bir gülle gibi kapıp dokunmaz. 
koyverir. Ve daradar vapurda soluğunu Şirket vapurları sinemaya benzer. Öy. 
alır. Bu isticale rağmP.n evde ağzının ta- le bir sinema ki Boğazı bir baştan öbüıt 
dı mı var, orada kendisini bir huzur ve başa kadar insana seyrettirir. Eskiden b11 
sükun bulur. Tahta.ile burguyu bu karı ko 

0

sinema sessizdi. Bu yıl radyo hoparlör• 
damı kapıdan girdiği dakikadan itibaren leri konulduktan sonra sesli oldu. 
karşılıyan hır gür, ancak uyuduğu saat Akay vapurlannı ikiye ayırabiliriz. Bi
sükfuı bulur. Tahta ile burgu bu kan ko- ri Kadıköye gideni, öteki Adaya gideni. 
canın hayatı için en tabii bir remiz ola- Her ikisi de arı kovanları gibidirler. D<>4 
rak gösterebiliriz... Onun için vapurda lar dolar boşalırlar. Arıların bazıları bal 
alıal morumor ne zaman Çekiçyan Efen- alacak çiçeği bu vapurların dışında bu
diyi görsem kendi kendime her defasında lup içine getirdikleri gibi içinde bulu~ 
şu suali sorarım: dışarı çıkaranlar da vardır. 

- Bu isticale sebep ne? .. Adımlarını Deniz Yolları vapurları rüştünü isbal 
biraz kısalt ve bu suretle evde ikamet etmiş delikanlıları andırırlar. 
müddetinden hiç olmazsa beş on dakika Liman adı verilen banei pederden is • 
kazan; yani hiç olmazsa beş on dakika tedikleri zaman dışarı çıkar, istedikled 
bapn evinin haricinde dinç kalsın. yerlerde serbest serbest dolaşırlar. 

Fakat şayanı hayrettir ki Çekiçyan, Transatlantik dediklerini bunlardan a• 
15 İngiliz lirasına kiraya veririz, dediler. Havanın az olmasmdan, ilk 500 met • 
Ertesi sabah, tam tayyar.fYe bineceğimiz reyi azami sür'atle, saatte 300 kilometre 
zaman hava f.na halde bozdu. Canım sı- sür'atle indim. Yeri, göğü, ve ufkun ü
kıldı. Fakat öğleden sonra açınca benim zerinde bir sis tabakası görüyordum. Gü
de yüzüm güldü. Hemen yükaeldik. Sa - neş, sanki etrafımda devreden alevden 
Bsburg ovasının Üzerlerinde uçuyorduk. bir top gibi idi. 
Kendi kendime: 500 metreden aşağıya da, sırtüstü ol -

Bir duvar yıkıldı 
ve bir çocuk altında 

kalarak öldü 

hem evindeki hayatına küfreder, hem yırt etmek daha doğru olur .. Çünkü ov~ 
de bir an evvel oraya yetişmekte istical pur değil, bir oteldir. Oteli yaptıran, o
gösterir. teli için münasip bi rarsa bulamamış, o

telini deniz üzerinde yaptırmıştır. Ve 
Başını vapur salonunun penceresine 

muhakkak ki onun oteli, otellerin eJ1 
dayıyan, saçları dağınık, tıraşı uzamış, 

iyı'sı· olmuştur. İçı'nde neş'e. dıc:ında hac:. üstü başı mühmel adam, cüsse itibarile · :r :r 
met hükümfermadır. bir çocuk kadar ufak olduğu halde onun .. .. • CONULISLERI 

Erkek arkasından 
Koşan genç kız ... 
Burt8da oturan bir erkek okuyu

cwn bana şunu anlattı: 

laşmasını mucip olur. Bu meselede de 
bu umumi kaide hükmünün bir te
cellisini görüyoruz: Erkek şüphelen

miye başlamıştır. Sevgisinin kuvveti
ne rağmen belki genç kızdan kaçacak
tır, burası böyle. Fakat diğer taraftan 
aşk yolunda ilk adımı atan genç kızın 
mutlaka bir aile kadını olamıyacağı 

da söylenemez. Kendisinde fena bir 
meyl vardır. Fakat bu meyl artacak 
mı, yoksa sönecek mi, belli değildir. 

* İzmirde bayan. cM.M> e: 

Dün öğle üzeri Pangaltıda, Dolap -
dere sokağında bir duvar yıkılmış ve 
.ankaz altında kalan bir çocuk ölmüş -
tür. Hadise şöyle olmuştur: 

Şoför Agobun idaresindeki kamyon 
Tan sinemasının arkasındaki bahçe -
.den molozları arabaya yükledikten 
$Onra hareket etmiştir. Kamyon ma -
nevra yaparken yan taraftaki duvara 
şiddetle çarpmıştır. Sadamenin şidde
tinden duvar çökmüş ve o sırada ora -
dan geçen 1 '4 yaşlarında Andon ismin
deki bir çocuk ta taşlar altında kalarak 
ölmüştür. 

Şoför Agop yakalanmıştır. 

Japon mektep 
Gemileri gitti 

tahammül ettiği elem ve felaket bir as- Ben bu yazıyı yazarken denize bak • 
lanın &sırtını çökertmeğe ve bir yalçm tım. Önü, arkası, yanları toplu bir va •. 
kayayı hurduhaş etıneğe katidir: pur gözüme ilişti .. 

- Her halde bu da, dedim, vapurlann 
İki sene evvel karısını, ve onu mü -

polisi olacak! 
teakip dört ay sonra 18 yaşında bir oğ- lsmet Hulusi 
lunu kaybetti. Onun hayatının son eşiği -··-··--.................... -
olan ikinci oğlu ise hayatından son ü • Tilr.·ı. _ Alman ticaret 
mit kesilmiş olduğu halde, adım adım ().. ft 

Iümün gelişini bekliyor. Çocuğun has - Muahedesi imzalanıyor 
talığı malfun. Kadın o hastalıktan öldü, Al d b gelen haberle-
d .. b' ... k ,,.1 manya a'1 uraya 
ort ay sonra uyu 0 6 una anasını ta - .. 'k' h"k. t a da Be l'nde . . re gore ı ı u ume ar sın r ı 

kıp ettıren hastalık ta o mel'un hastalık. · .. 1 . 1 · t t k ıii 
Ş'md' T. kı b. .. d .. .. .. d f muzakere erı yapı an tıcare pro o o 

ı ı. 0 um sa ır gun e uçuncu _ : a bir haftaya kadar imzalanacaktır. BU 
bu evın kapısına musallat olmuş, uçun- 't· t t k 1.. 'k' · · t bet 

·· k b beki' Ev b .. ıcare pro o o u ı ı sene ıçın mu e cu ur anı ıyor. ger u ev goz aç-
1 

kt 
t b .. .. .. ku ba d . o aca ır. 
ırmıyan u uçuncu r nı a verırse ... 

Eminim ki şimdiden melankoliye uğrı - Eyübe terkos tesisah yapılacak 

- Bir genç kızla sevişiyoruz. Şim
ch1ri halde bütün münasebetimiz mek
tuplaşmaya münhasır, fakat o benden 
daha mütetebbis, hep bulUfll\aktan, 
konu;makt:an 'bahsediyor, ailesince 
duyulsa dahi korkmadığını söylüyor. 
Ben ise bu cesarette bir genç kmn bir 
aile kıldım olup olmıyacağını düşün
miye ba§lıyorum ve sizden ııoruyorum: 

- Ne dersiniz? 
Emprime öç yıldanbcri moda ha

lindedir. Fakat yüzde doksan dokuzu
nun boyası çıkar, ömürleri nihayet 
yarım mevsimliktir. Hele s;ıcak mem
lekeUerde terleyenlerin arkasında. 

yan . ibu -~~yı 0 zaman şifahanenin Eyüp ve civarında terkos suyu bu • 
, Bir kaç gündenberi limamıruzda bu- gayrı kabılı şifalar koğuşunda, ıztırap - 1 lere t kos tesisatı yapı .. 
1 J kte 1 1 eh 

. . .. .. 
1 

urunıyan yer er 
unan apon rne p gemi eri dün ak - arının ate§ ve c ennemi ıçıne gomu .. 

1 
kt 

* Kat'i bir hüküm verilemez, derım, 
umumi kaidedir; bir gençkızın bfr 
genç erkek arkasından koşması aksi 
te&ir ya;par, daima aleyhinde netıce 
verir, bir çok ahvalde erkeğin uza1' 

İnce çizgili ipekli ile keıEni tercı1ı 
ederim. 

.. b' h ı..J b 1 O h' b' aca ır . .-şam Yunanistanın Faler liınanına ha - muş ır aıue u uruz. zaınan ıç ır _ ....... _ ...................... - ... - ........... . 
,reket etmişlerdir. şey bilmiyeceği, hiç bir şey anlıyamıya- deki genç kız... Hepsinin bir derdi var• 

Dün saat 13 de İwate kruvazöründe cağı ve hiç bir şeyin farkında olamıya - Hepsi hayat denen binbir perdeli faica • 
Japon Amiralı tarafından vilAyet, or - cağı için belki bugünkünden daha mes'ut nın bir perdesini yaşıyor. Bilmek mi iyl, 
,du ve donanma erkanı verefine blr ve- olacaktır. bilmemek mi? .. Elbette bilmemek. . 
da ziyafeti verihrıiştir. öteki yoicalaıı, fil kadın, o çocuk, t6fe- Salahaddin Enı• 



8 Ağustos SON PO&'l'A 

Son Postanın tefrikası : 1 

Den· terin MakyaVeti 

Kapa Bum Bum 
Çeviren : Ahmet Cemalettin Sareçoğlu 

Çıngıraklı yılan o kadar kuvvetli 
ve çevik idi ki altı iriyarı denizci 

hakkından gelemiyorduk 
DUnkB ktsnnn 

hUlasast 
Kaptaıı Latae-r • 

bach bütüa ejrodı 

~bit olan bW Almaa 
rıilerine 1JletllUPtul'. 

b'aJcat keediıi kani 
01-dularuuia mblt ar.. 
bı.aktan Jıopmma 4 

maktadıf'.. Bir a&keri 
?rıektebe 1'erild:i(ii 
halde baoo-m ölü.o 
flıiinü fu'Bat BD.!J47C11c 

1nektebi terlcetmif 
t>e denizci olmıycı 
karar vemıiftiT. 
llatıralM deoom 

ediyor. 

Lafın kısası ba -
banıuı vefatı bizim 
Zabitlik mesleğine 
bir nihayet v~ 
Oldu. O sıralarda Al- -
l't\an bahriyesi gün 
geçtikçe inkişa.f eden, büyüyen bir te- o sahili görünce öyle olmuş, ezeldenbe- daha geçirdim ki hiç hatırımdan çık
§ekküldü: •Denizlere hfttim ohnalıyız• ri hasretini çektiğim mev'ut dildadem- maz ve sanki dün olmuş gibi daima ha-
Yolunda §iddetli bir propag1mda yapılı- le sanki buluşmuştum. tırlarnn: 
ro~, deniz hayatı ve denizciliğin zevk- O sıralarda cHamburg-Amerika hat- Hayatımda bir çok korkular geçir-
~ı, faydalan hakkında milletin kafası hı. şirketinin cSiberia> vapurunda baş dim, lakin o zamanki kadar korktuğu-

lduruluyordu. Ben de bu propaganda lostromoluk ediyordum ve karşılaştı- mu hiç hatırlamıyorum. 
~~~iyatını okudum ve bir çocuk he- ğım deniz Çin denizi, kavuştuğum sahil Dönüş seyahatimizde gemiye cHam-
d esıle dehşetli bir deniz 'ff denizcilik de Çin kıyıları idi. burg> hayvanat bahçesine teslim edil-
Ostu keiildi.m. mek üzere sekiz tane iri Çıngıraklı yı-
lakin şurasını da biliyordum, donan. - 3 - lan yüklemiştik. Bu korkunç hayvan-:::da da zabıt ve rabıt askeri disiplin- lardan her biri büyük birer çuval içine 

b· ~ c;laha ge fÖyle dursun, KoKSANLAB, TAYFUNLAR sokulmuş ve baş taraf anbarına yer1eş-
ılakıs daha sıkı ve daha sertti. ve tirilmişti. Yolda yılanlardan birisi çu-
Şu halde açık bir kapı kalıyordu: Ti- çiN DENİZİ valından çılonış ve anbarda gezip do-

caret gemiciliğine heves etmek. laşmıya başlamıştı. 
Ben de öyle yaptım. Şark! Sizi baştan çıkaran, efsunlıyan Ah, dostlarım! ... 

bas Babam öldüğü zaman OR sekiz yaşına ezeli aşifte... Bu azılı yolcuyu yakalamıya beş ar-
~ ınıştun. Her çocuk aşağı, yukarı bu Fena kokularına, yoksulluğuna rağ- kadaşla ben memur edilmiştim. Bu se
~ kendiaiııe bir meslek intihap e- men daha ilk görüşte beni kendine çek- fer Koralı gemicileri kurtarmak işinde 
do · Annem ise bütün annelerin yüzde miş, büyülemişti. olduğu gibi gönüllü istememişler, kara 
(ahan dokuzund.a olduğu gibi bana Ve bu cazibe ve füsun bende hiç bir kuşi bir .~~.k~le bi~i seçmişlerdi. 

Ilı fazla şefkatli ve fazla zayıftı: zaman eksilmedi, kuvvetini kaybetme- Hoş, gonullu ıstemış olsalardı bir tek 
Ci - Yavrum, demişti, mademki deniz- di. gönüllünün ortaya atılacağı çok şüphe-
ll 0.lrnak istiyorsun, denizci ol. Gönlün Daha dün olmuş gibi hatırımdadır ve li idi ya! ... Her ne ise biz yılan hikaye-
e ıstiyorsa onu yap!.. dünyanın bu çok çekici köşesine yap- sine dönelim : 

01 8en de ayda iki dolar ücretle miço tığım ilk seyahatin bütün teferrüatı Hayvanı yakalamak için tahtadan iri 
di.ıar~'k bir yelkenli gemiye tayfa kayde- gözlerimin önündedir. ' bir çatal yaptık. Bu çatalla yılanın en-

dıın. Zaten bu füsunu hissetmemek için sesine basacak ve bu korkunç başı yere 
~~ yelkenli cEmma Bauer> isminde dünyanın pek zavallı bir insanı olmak mıhlanmış g~i sabit tutacaktık. Bu va-
h Yüz tonluk bir üç direkli idi ve ben icab eder. zife içimizden birisine havale edildi. 

'U. Yelkenlide tamam 16 ay kaldım. «Siberia• vapuru Hindistanın ve Çi- Diğerlerimiz ise hayvanın iğrenç 
b.:._llorn. burnunu tamam bir ayda do- nin bir çok iskelelerine uğrıyordu. Ve gövdesini zaptedecek ve onu tekrar çu
~nış ve o havalideki ezeli fırtınalarla ben tayfun denilen 0 korkunç cehen- valına koyacaktık. 

kanıp durmuştum. nem uğultusu -;te ilk defa olmak üzere Meğer biz Çıngıraklı yılanın ne de-
~asa' seyahatten dönüp cAnvers> Sarıdeniz'de karşılaştım. mek olduğunu henüz bilmiyormuşuz. 
~lle . mda rıhtıma _bağ~an~ığıınız zaman Bu ilk tayfunu atlattıktan sonra için- . Biz a~bara indiğimiz ;1ama;ı yılan sa
"' rı na._.sırlı, usulu ~aıres~d~ maymun de yirmi üç Koz:alının bulunmakta ol- kın sakın. yatıyordu. Ala ... Planımızı he
'tıas~apagan besler hır gemıcı, tam ma· duğu kötü bir tekne ile burun buruna men tatbıke başladık ve ışe başlar baş-

ıle klasik tayfa olmuttum. geldik. lamaz komedi de başlamış oldu. 
) Annem nasırlı ellerimi görünce he- Tayfun zavallıları berbad etmiş idi. Vakıa bugün bu hikaye size tuhaf 
~nından az daha düşüp bayılacaktı. Tayfunun kuyruğu henüz uğulduyor gelebilir ama o zaman hiç birimiz bu 
bt le her tarafımdaki katran lekeleri ve dağ gibi dalgalar güverteyi silip sü- macerayı tuhaf bulmadık, bunu size 
IQÇa~ k~dıncağızı hakiJô ~ir. ~e'se ?,ü- pürüyordu. aynile temin edebilirim. 
~i1uştu. Elbet ya! .. Denızcılırrle zup- Süvarimiz tahlisiye sandalını donat- Bu mel'un hayvan o kadar kuvvetli 

1k bir araya sığar mı? ve çevik idi ki, bizim gibi altı iri yarı ·ı.. mak için gönüllü istedi. Gençliğin ver-
0 ~vıaahaza eve dönüşümün üzerinden ve bazulanna güvenen delikanlı, bir 
il. .. beş gun·· geçmeden bana gösterilen diği cesaretle tahlisiye sandalına atlı- türlü zaptedemiyorduk. 

gu yan birinci gemici ben oldum. 
ta ler yüzün zoraki olduğunu anlamak- Tuhaf değil mi? İnsan kolay kolay Hayvan sağa sola fırlıyor, yağlı ka-
~ gecikmedim: Annemden başka aile- yılmadıkça her teşebbüsünde muvaffak yış gibi sıyrılıyordu. 
~ bütün erkinı adi bir tayfa akra- oluyor. Birdenbire tarif edilmez bir korku 

1 bulunmayı hoş görmüyorlardı. Bir ceviz kabuğu içinde cHimaiaya> hepimizi istila etti ve hepimiz, sanki 
bi~ki benim de umurumda imiş gi- dağları. kadar yüksek görünen dalga- söz birliği etmişiz gibi, kaportaya sal-

.... , ı dırdık. 
~ ara tırmanmak bende cesaret ve 

"e iraz sonra tekrar palamarı çözdük cür'eti büsbütün artırdı. Lakin dar kaportadan altı iri denizci-
denize açıldık. Zavallı Koralı tayfanın hepsini kur- nin geçmesine imkan yoktu. Bu diişün-

~e!u suretle pek çok gezip dolaştıktan; tardık ve onları «Şanghayı. limanına çı- cesiz savletin neticesi şu oldu ki kapor
~ ~~ız memleketler, limanlar, şehir- kardık. taya altımız da sıkışmış kalmıştık. Al
>eı gordükten sonra sırasile tayfa, bir o:Şanghay» limanı büyük bir liman- tımızda ise mel'un hayvan ıslıklar ça
"a kenlide ikinci kaptan; daha sonra bir dır ve limanda funda demir edip kaza- lıyor, hiddetinden kendini yerden yere 

r:>urda güverte zabiti oldum. zedeleri karaya çıkardıktan sonra ilk vuruyordu. 
~C:nubi Amerikayı, Antil adalarını, işim arkadaşları bir birahaneye davet Anbardaki lamba da o aralık sön-

ikayı gördük. etmek oldu. müş oldl:lğundan kaportaya sıkışmış, 
~ ~ra günün birinde ufkumda o za- Bu birahanenin, muayyen bir saatten kımıldayamaz bir hale gelmiş, korku-
heı~a .kadar görmediğim yeni bir sahil sonra, cLauterbahı. şarkısının neş'eli dan yan çılgın altı tayfanın hiifürleri
~~rd~ Hani ilk telakkide, muhayyele- nağmeleri ile çın çın öttıüğünü tabii ne, yalvarmaların8:, hiddetinden kudur
~ ~kı kadına, can ve gönülden vuru- tahmin edersiniz değil mn muş yılanın ıslıklan sanki tempo tutu-

aşıkıar vardır. lşte ben de o denizi, Bu seyahatim esnasında bir macera yordu. (Arkaaı var) 

Sayfa 7 

IKADBN 1 

Şık giyin~ek ·İçin zengin 
olmak icabetniez 

Büyük Paris terzilerinin bütçe vaziyetleri geniş 
olmıyan bayanlara tavaiyel.Ni 

Moda mucitleri 
modellerini tanzim: 
ederlerken gözleri .) 
nin önünde daima 
bütçesi kendisine en' 
ufak bir endişe bile 
vermiyen kadını ge
tirirler. Acaba bu bü
yük terziler böyle 
zengin bir kadın ye
rine mütevassıt ve 
mütevazi bütçe sa -
bibi bir kadın~ se -
nenin dört mevsimi 
için giyecek icat et
mek zaruretinde kal-
salar neler tavsiye e· 
der~rdi? Bu cnterc-
san suali bir Fransız 

• 

.. ._) 

~ muharriri Fransanın -
en meşhur terzile • / 

rinden birine sor • E"" 
muş. Aldığı cevabt 
aynen yazıyoruz. 

Bu cevabı ilk oku. ~ 
yuşta en evvel batı -
rınıza gelecek şey şu olaı:alctır: Orta bellf 
bir kadına bu kadar masraf çok değil 
mi? Evet ... Fakat bütün bu şeyleri ayni 
yıl içinde almak icap etmez. Ayakkabı, 
şapka, eldiven ve sairenin çoğıı bir yıl, 
veya bir mevsim evvelinden kalmış ola
bilir. Elbiselerin bir kısmının biçimi de -
ğiştirilerek büyük terzinin söylediği şek
le konulabilir. Bir kısmı aynen muha -
faza olunabilir. Biraz da ilave edUir. O 
zaman yeniden alınacak şeyler belki de 
yarı yarıya iner. Masraf ta çok azahr. 
Esasen terzinin tavsiyesi giyecek namı
na hiç bir şeyi olmıyan bütün eşyas1, me
sela bir yangında yanmış olan bir kadın 
içindir. Böyle fevkalade bir hal olma • 
yınca mevcuda ilaveler yaparak bu gi -
yecek programını tamamlamak işi pek 
masraflı bir şey sayılamaz. 

Bu büyük terzi şunları söylüyor: 
.Eğer parayı çok düşünerek harcamak 

mecburiyetinde bulunan bir kadın olsay
dım bir yıl için giyecek namına hazırlı
yacağım şeyleri şöyle tanzim ederdim. 

İki tayyör: Biri lacivert, biri sıyah. 
Bir lacivert manto. Bir siyah ipekli rop. 
Bir emprime rop, bir ince ceket, hır de 
çok sade bir suare elbisesi. (Dikkat edi-
niz, terzi bayan, elbiselerini hep göze 
çarpmıyacak renklerden seçiyor. Bu, şık 
görünmek için en pratik ve idareli bir 
usuldür. Koyu renkler usanç vermeden 
uzun zaman ve hemen her yerde kulia
nıla bilir.) 

Siyah tayyörümü laciverde na1.aran 
daha kalın bir kumaştan yaptırırdın~. Ve 
daha soğuk havalarda kullanırdım. La -
civert tayyörümü daha iyi ve daha ılık 
havalara tahsis ederdim. İnce ceketım 
hem sıcak havalar~ işime yarardı. Jiem 
de arasıra onu giymekle bir orjinalite 
yapmış olurdum. Bu ceketi, fantezı bir 
biçimde diktirir, ipekli roplarımın üs -
tünden giyerdim. 

Her iki tayyörümün de altından, yıka
nabilen ipeklilerden bluz giyerdim. Bu 
hem pratik, hem de daima temizliğ1 ve 
tazeliğile göz alan bir şey olurdu. 

Lacivert mantoya gelince: Onu ıyı 

cins bir yünlüden seçmiye ve mümkün 
olduğu kadar sade bir modele göre di -
kilmesine"'çok ehemmiyet verirdım. Bu 
manto ile yerine göre hazan emprime, ha
zan da düz bir rop; hazan yünlü, hazan 
da ipekli bir eşarp kullanırdım. Hatta ica
bına göre yakasına bir demet çiçek te ta
kardım. 

\ 

mün biçimlerf:.af ~ pme ~ en saJ 
de modeller arasından seçerdim. Siyali! 
ipekli robwma, emprimede de sadeliğe 
çok itina ederdim. Çünkü sık sık elbise 
yaptıramıyan kadmlann fazla süslü şey• 
ler yaptırmaları doğru olmaz. Hem de 
sade bir elbiseyi ufak bir terziye de dik
tirmek mümkündür. 

Elbise meselesi bu şekilde halledilin
ce geriye şapka, ayakkabı, eldiven gibi 
teferrüat kalır. Teferrüat diyoruz. Fa • 
kat bunların seçilmesi de hemen hemen 
elbise kadar mühimdir. Çünkü, uygun ol
mıyan şapka, eldiven ve saire ile kulla
nılan bir elbise ne kadar güzel olursa 
olsun şıklığından çok şeyler kaybeder. 

Bir yıl için dört şapka yeter. (Bu şap
kaların en az ikisi geç~n senelerden kal
mış olamaz mı? İkisi de yalnız bu seney! 
değil - şeklinde veya (garnitür) ündı.! ya-
pılacak değişiklikle - daha bir, hatta iki 
yıl kullanılabilir.) 

Bunları manto ve tayyörlerin renkleri
ne uygun olarak seçerdim. Biri spor, bi
ri daha süslü, biri büsbütün tuvaiet bir 
şapka olurdu. Muhtelü renk ve biçim-! 
lerde üç çift eldiven bütün yıl ihtiya • 
cımı karşılıyabilirdi. Bunları da tabii 
mevsim ve zamanı gözeterek seçerdım. 

İki çanta ile iki spor, iki tuvalet a .. 
yakkabı bütün seneyi geçirebilk Bun• 
ların da en sade biçimlerde olması birin
ci şarttır. Kat'iyyen fantezi biçimler -
den almazdım. Geriye yalnız çamaşırla 
çoraplar kalıyor. Bir düzüne çorap ister
dim. Yarısı ince, tuvalet için, yarısı da 
kalın ve gündelik çorap. Hatta kış için 
yün çorap kullanırdım. 

Çamaşırlarımın hepsini yıkanmıya en 
ziyade elverişli ve yumuşak kumaşlardan 
yaptırırdım. 

Hiç bir elbiseme lüzumsuz bir süs 
koymıya ve fazla şeyler takmamıya dik· 
kat ederdim. Bilhassa emprime ve:: siyah 
roplarımda buna çok ehemmiyet verir
dim. 

Uzun zaman yeni ve temiz kalmalan 
için akşamları elbiselerimi fırçalayıp ü
tülemeden asmazdım. İşte benim orta de. 
recedeki bir bayana tavsiyelerim.~ 

Daimi sergi 
Saray burnunda 
Yapılacak 

Daimi sergi binası hakkında Tica .. 
ret Odası bir proje hazırlamıştır. Bu 

zun kollu, biri kısa kollu. (Görüyorsu - projede sergi binasının Sarayburnun .. 
iıuz ya, ilk bakışta fazla gibi görünen da yapılması muvafık olacağı ileri sü -
masrafın mühim bir kısmını kendi elini-

Tabii tayyörlerimle giymek için ipekli 
bluzlar kafi gelmezdi. Bunlara üç tane 
de yü'n örgü bluz ilave ederdim. İkis: u-

rülmektedir. Burada sergiye ilaveten 
zin emeğile nzaltmak mümJ..."iin. Örgü bir de akvaryom bulundurulması ka -
bluzlar evde örüleceği gibi bir yıl evve- bul edilmektedir. Sarayburnuna de • 
linden kalmış ipekli bluzlar da - ufak bfr nizden vapurla, karadan tren ve oto -
tadilat yaparak - pekfıla kullanılabilir.) büsle gelip gitmek gayet kolay ola -

Bu örgü bluzlardan birini kış, ikisini caktır. Ticaret Odasının hazırlamış ol-
de yaz için ayırırdım. duğu bu proje İktısat Vekaletine veri -

Gerek siyah, gerek lacivert tayyörü - ,lecektir. 



8 Sayfa SOK POSTA 

Motörlü vesaitle mücehhez ağır HSPOS.~ 
topçularımız manevra sahasında Dünkü yarışlarm 

neticeleri (Ba~arafı l inci ıayfada) çok kuvvelli olduğunu meydana koya-
tirak edecek kıtaatuı gelmesi devam caktır. Tevfik Necati Kozol 
etmektedir. Bugün de topçu alayının İran laey'etini karşılamak için. 
birinci taburu İstanbul yolile ve tren- Erzuı:um, 7 (AA) - Askeri manev-
Je Çorluya gelmiştir. İkinci tab1ı1r da .ralara davetli bulunan İran Askeri 
bugünlerde gelecektir. hey'etini karşılayacak olan sübayları-

Ağır topçu alayı, tamamile asri mo- mız busabah hareket etmişlerdir. Kar
törlü vesaitle mücehhezdir. Toplar, ,şılayıcı hey'etimiz yann İran sınınn-
traktörlerle çekilmektedir. da olacaklardır. -

Dün de Modada yüzme yanşlan yapıl • 
mı~. Neticeler şuaıa.Mır: 

100 met.re serbest: Birinci Halil <O. 8J 
1.4. 3/10. İkinci Orhan, üçüncü Mabmu.\. 

200 metre serbest: Blrlncl: BaH1 (0. SJ 
1.27. 4110. İkinci: Mahmut, üçüncü: Or -
han. 

400 metre serbest: Blrinci: Hnlll (G. 8.) 
5.28, ikinci: Mahmut.. üçüncıfi İ.mınll (Def-

Askerlerimizin, rampaya yanaşan • koz). 
katardan traktörleri, toplan ve kam - 1 • .1• r l 
yanları büyük bir manev.ra ile indir - ' ngı.ız - ~ta yan 
meleri cidden görülecek bir manı.ara Tezahiiralının. içyüzü 
arzediyordu. Traktörleri kullanan as
kerlerimiz, açık vagonlar üzerinde mo-

(Baş tarafı 3 üncü sayfada} 

1500 metre mukavemet: Birinci Halli G.B. 
23.27, lkincl Mahmut, üçüncü: Fikret 
Beykoz. 

200 met.re kurbağalama: Birinci: Metin 
Beykoz 3.17 3/10, iklncl: Eftal G. 8., üçüncü 
Şamil. 

to··rlerı· ış· leterek çok m· ce manevralar - mek istediğini sormuştur. Hitler, bu su- d 100 metre sırtüstü: Birinci Fuat Beykoz 
- . d" . 1 ale derhal cevab vermemiş, Ademi mu a- 1.33. 6/10. İklncl Şamil o. s., üçfincü Nlko 

Ağustos~ 

Eyüpte Doğu biçki 
yurdunun • 

serg1sı 
• 

la bu Vj!Sıtalan topraga m ınyor ar ve hale komitesinde vaziyetin inkişaf etnıe- Beykoz. 
ayni zamanda bu işi çok çabuk yapı - sın· ı· b-,·Jernı"etı·r. Aynı zamanda B. Muso- Selçuk kız san'at Enstitüsü 9.3S me-ı-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiii~ 1 dı 1:1\. "i. Türk bayrak yarışı: Birfncl Beykoz ta - İ 
yor ar · liniye yolladığı mahrem bir mektup ile mı, lklncl Galatnsarny. zunlarmdan Hatice Erdebul'un Eyüp - stanbul Borsası kapantf 

Sonra, ağır top bataryalan trak - İngilterenin samimiyetine inandığını Küçüklerin yarışı te açtığı Doğu biçki ve dikiş yurdu ilk fiatlan 7 - 8 - 1937 
törle re bağlanıyor ve istasyonun ile - lfild · işt · ders senesini muvaffakiyeile bitirmiş-
risindeki karargah meydanına götürü- İnıı:n ır.. 1 . . ıoo metre serbest: Birincl Vedad G. s. 1.15, tir. Akşam kız san'at mektep~erinin , .. _____________ _ 

gilterc ile tnlya arasında teatı edı- lkincl Kfı.zım, üçüncü Memduh Beykoz. . Ç E K L E B 
lüyordu. Ve günden güne ınotörleşen len mektuplar, işte bu emniyetsizliği iz::ı-1 200 met.re serbest: Blrincl Vednd G.S. 2.56, pr~gramlarmı aynen. - tatbik eden bu •--------.--------
ordumuzun bu son sistem vesaiti kar- le etmek ve ortalığa bir parçacık olsun lklnci Mustafa, üçüncü Kfu:ı.m. mu~, gerek ensti~ye ve gerek ak Açılış Kııpaıııl 
şısında gözler sevi~çle parlıyordu. sü.klın vermekten başka şimdilik bir ga- 100 met.re kurbağalama: Birinci EftaI şanı ~ a.t mektep1enne. pek u~ ol- ~a ~:~o7 ~:~ı 

Bütün toplar, muvakkat karargaha ye takib etıneınP.ktedir. G. S. 1.33, ikinci Şamil, üçüncü Memduh .duklan ıçm devam edemıyen Eyüp mu Pad8 21.087s 2ı.81S 
-ı-=ıdikt k tanlar k S z· R E Beykoz. hiti genç kız ve kadınlanna pek fayda- Mll&no ıs,0238 ıs,o~ 

çea..ı en sonra, omu 
85 

er - e ım agıp meç 100 metre sırtüstü: Birincl KAzıın (O. s.> lı olmakta ve muhitin mühim bir ih- 4.6975 4.6975 
lere istirahat emrini verdiler. Asker - Brilt.111 86 7460 e.c 746° 1.34, ikinci Kenan (Beykoz), üçüncü zeki. ,tiyacını karşılamaktadır. Resmimiz bu Atına • oı:·44ıs ierimizin şevk ve neş'eleri büyüktür. 1 ~ Türk bnyrak yanşı: Birincl Galatasaray müessesesinin bu yıl sonunda açtığı ser- Cennrl s,4425 "" 
Hepsi dinç ve yağız yüzlüdür. R A H ~ y (Q) takımı 4.37.6/10, ikinci Beykoz. ginin bir köşesini göstermektedir. ~ ~:!~~ ~:!~ 

Harekata iştirak edecek diğer kıtaat _ 4xıoo b:ı.yrak: Galatasaray takımı ka - Prat 22.6785 22,6785 
zıınmıştır. 5.11. 3110, Vedad, Mehmet. KA - ı y • • ı 4.1857 4.ıSS7 

da Trakyada toplanmaktadır; fakat dün Bugünkü pr ... gram mn, Mustafa. İkinci Beykoz takımı. --·- enı neşnyat VlJ'&IlB 
de bildirdiğim gibi hiç bir kıt'a, henüz Su topu = ~:;!ss 13·7~ 
manevra sahasında yer alınış degı-"ldir. 8 tAğSuTst-OAs IN93B7 PuazLar Fu:r.uli Divanı - Avukat Mehmet Mihri 4.1810 !:~sıO 

Su topu müsabakasında Galatnsarny kü- iınzıısile şair Fuzulinin Divanı toplanmış, ilk VarşoYa sSO 
Esasen manevranın başlamasına daha Öf • t çükleıi Beykozlulnrı 3 - ı yenmişlerdir. Bil - kısmı kitap halinde neşredilmiştir. Bu kitap- Budapeıte ~.988:1 s.:,.n: 
8 9 ·· d k" · did kı le neşnya ı: ·· kl d milli t kım Bllkrel 106.6666 106.00!1" - gun var ır ı, şun en ne r - .... ,.. yu er e a A. B takımları oyna. - tn değerll bir çalışmanın müsbet eserleri S4.""'7 

. . . 12.30: Plakla Türk musikisi. 12 50: Hava- mışlnrdır. Belgrad S4.2857 "°" 
mızı ve ne de mavı kuvvetlen teşkil e- dls. ıs: Beyoğlu Halkevi gösterlt kolu tara- göze ç:ı.rpmaktadır ve her münevverin alaka- Yoko~ 2.7268 2.72os 
decek kıt'alarımızın mevzi alınası da findıuı bir temsil. A takımı 6 - 3 galip gelmiştir. dnr olacağı bir kıymet taşımaktadır. Anlnşı- MoskoTa 20.40 20.40 

A takımı · rv.uz Kenan Nlko Metl Ha lıyor ki daha ikl ay kadar evvel bir Ermeni Btokholm 3.0787 S.0781 bahse mevzu olamaz. Kıt'alarımızın · " 0 
• • • n, -

Akfam neşriyatı: lll, Suat Er~er, Saffan'dan teşekkul etmişti. vatandaşımız.ın Fuzuli hakkında dört clldlık 
belki manevranın başlamasından bir 18.30: Plakla dans muslklsl. 19.30: Konfe- B lk .. I . h .

1 
k bir eser vücuda getirmesi münevverıerimlz-

gün evvel mevzilerini almaları muhte- rans: Ordu Saylavı Selim Sırrı Tarcan (Pa- a. an gureş erme I zır 1 den yalnız avukat Mehmet Mlhrtyt harekete 1 
mel ise de bunu da bugün kat'iyetle rlstekl Envalid sarayı ve yüksek mulıendis Eylülde İzmircle yapılacak beşincl Balkan ge~. znten me~cu~ ~ulunan Fuzuli üze-1 dol % 60 

. . ' . mektebi) . 20 : Muzeyyen ve arkadaşları ta- - r muss.b:ıkalan in . rindekı alflkasını busbutun teksif ederek bü- Ana u om. 
bılemeyız. rafından Türk musikisi ve halk şarkıları. guaı eş . Am lk iKç 

1 
:0
1 

ildlı gurk eş takımı 

1 

yük şnirln Divanı'nı toplo.mnk, şerhetmck peşin d 
11 .. . . js ı gunu er ·an o "J n e ampa gire- A Şm. ~ 60 va e Bugun Trakvada eskiden mevcut 20.30: Ömer Rıza tnrafından nrnbca soylev. kl dl gibi oldukça çetin bir işe girişmesine vesile 1 · kt • .; ce er r. Bomontı - Ne nr 

k t • l b l d kl k 1 20.45: Muzaffer ve arkadaşları tarafından 1 . vermiştir. Eserin birinci kitabındaki muvaf-J n 
ı a arımız u un U an ış a ve gar-ıTürk iki i halk rkllan <saat ayarı). Kampa Y . M. C. Adan Ilhaml nezaret ede- fnklyetten ı;onra Mehmet Mihrinin diğer kı- Aslan çime to 

nizonların~a talim ve terbiye ile meş- 21.15: ~~~es~ra~e22.1s : ~ans v~ borsa haber- ccktlr. 1 sımlı:m da aynı şekilde, hattfı daha buyuk ~erkcz bankası 
guldürler. Is tanbul ve diğer mm takalar ıerl. 22.30: Plakla sololar, opera ve operet Güreş teşvik miisabnkalan j blr başarı He bitireceğini ümld etmekteyiz. ı it ı:fo~ 
<lan gelen kıtaat da manevra sahasın- parçalan. Bugün Yeniknpıda birinci gureş teşvik Tarihten Çizgiler - Ressnm Salih şimdi- ft~ıruı.t ve Değir. 
d kl d · ·· • , . ye kadar muhtelif mizah mecmualarında ve 

ESHAM 
Kapanıı 

00.0) 
01>.0) 
O.ı)J 

13.00 
00, 
0,00 

an uza · ar a, ıstasyon guzergfıhla - y A R ı N K t p R O (, R A l\t müsnbakalnrı yapılacaktır. bu başlık altında çıkan karikatürlerini bir ~ar~ Değirmeni 
nnda bulunmaktadırlar. 9 Ağustos 937 Pnzartesi araya toplamış ve bir albüm halinde neşret- -=..:e=r-=o.:..:.s:.... _____ _!-___ o_._oo __ _.,, 

Birinci ordu Kurmay Hey'etinin a- iSTA.~BUL Tramvay du::ak yerlerine çöp nıiştir. Yedlgün neşriyatı olarak çıkan bu l S T 1 K R AZLAR 
''lil 14 veya 15 inde buraya gehncsi Öfle n~yatı: kutusu konulacak albümde geçen günlere alt bir çok güzel ve 
" orijinal karikatürler vardır ki, hepsi bugün Açılıı Kapanıı 
muhtemeldir. O zaman, faaliyet daha 12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: Hava- Tramvay durak yerlerine birer çöp unutulmuş Metleri tesblt etmektedir . 
artacaktır. Manevralardan sonra Saray dls, ı3,o5 : Muhtelit pHlk neşriyatı. kutus~ konulması kararla~mıştır. Bu Deniz - Türk Ticaret Kaptan ve maki - ' 

Türk borcu I ·peJJln 
• • I vadell 

sahasında yapılacak muhteşem geçit Akşam neşriyatı: suretle tramvay be' ......... n:erle tramvay- nistıeri CemtyeU taratındıın çıknrılan bu gü-
resmini yerli ve ecnebi yu-ksek misa _ 18,30: Plakla dans musikisi, 19,30 Afrika 1 d . 1 ll d k" . . zel Deniz mecmuasının Ağustos sayısı intl-

• • II ndcll 
14.71> 
14.175 

14.75 
14.175 

av hatıraları: a Seliihattin Clhanoğiu ta- ar an men er, e erın e 11 sıgarn ızma- şar etmiştir. Bu sayıda denizciler bayramı - TAHVİLAT 

b
firlerin seyretmeleri için büyük bir tri- rafından, 20: Rifat ve nrkadaşları tnrafından riti kibrit çöpü ve kutusu gibi şeyleri na. yeni vapurlarımıza, Moda deniz ynnşla- l--------.--:A:-ç-:11-1,--ı-.-a->;s-.ı-:,1 

ün yaptırılmaktadır. Paviyonda ga - Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: ö:ner buraya alacaklardır. rına alt yazıların bir çok resimler, denizci - 1 · Anadolu 1 pe. oo.oo t 0 ,1 
zeteciler ve foto muhabirleri için de Rıza tarafından nrapça söylev, 20,45: Safiye Kahvehane ve gazino içlerinin temiz llk hatıralnrı, Turgut reise dair bir etüt var- • 1 vadell OJ.OJ OJ.O.l 

yerler ayrılacaktır. ~~=r::::ıf;~ ~r:!~~:ı~~ıs~:~i:!ı:a~ bulund~rulması için L dai~i surette sık 
1 

dır.Çocuk _ Haftada bir Çocuk Esirgeme 'ı : ~ ~:·. oo.OJ oo.oa 
Gerek manevralar ve gerek geçit 22,15: Ajans ve borsa haberlerl,-f2,30 PlA.kln sık teftışler yapılması a a adar şubele- Kurumu tarafından neşredilen bu güzel Ço- Anadolu mü. peşin ~~:~~ :.-: 

resmi, ordumuzun tahmin edildiğinden sololar, opera ve operet parçaları. re bildirilmiştir. cuk mecmuasının 45 inci sayısı çıkmıştır. ·"wiiiiiiillıllıııiilııiiiıiiliiıiiııılııİllıiıiiıiııiııılllİiıiı~•I~~ 

~ Son Posta ,, nın tefrikası : 71 lım o, kendisini bırakacak mıydı?. Son günlerde onun birdenbire bu ka- Hüsamettine bir şey belli etmemeğe ç' 
Şu son bir iki sene içın&e olup biten- dar değişmesi İmadın da gözünden kaç- lıştı. Kocasının bugün her zama~ 

leri düşündü. Hüsamettine varmak, bu mıyordu: den ziyade neş'esi vardı. Beş altı ay e f' 
zenginliğe knvuşmak için neler yapmış, - Ondan bir şey beklemiyorum. Bu vel Ayaspaşada bir apartıman yapt~. 
az mı uğraşmıştı? Kocası, Süheyla, bü işin sonu çıkmıyacağını da bıliyorum. mıya başlamışlardL Apartıman bitrtıl 
tün o aralarında geçen gürültüler, hep- Fakat bunlan yapmasa bari.. tapu senedini de Fehametin üstüne ç_ 
si birer birer gözünün önüne geldi. En Diye dişlerini sıkıyordu. Fehametin karmış; bu akşam da işte onu geti~~ 
doğrusu, ne yapıp yapıp bu işten sıyrıl- yaradılışındaki dişiliği, vefasızlığı an- karısına yaranmıya çalışıyordu. ~ıt. 
maktı. Şimdi yavaş yavaş pişman olu- lasa ?a vaz~~e~~~ydi~. ~~ da. elinden kim genç kadın da bununla biraz B'~ 
yordu. Neden İmadı yolundan çevir- gelmıyor, kor korune suruklenıyordu. du, neş'elendi. Fakat ertesi sabah ) 1 

Yazan : K. R. Enson mişti? ... O bile bu gidişin korkunçluğu- Oto~bi~ caddenin kcnarınn çekti; baştan tutuştu. İmadın öğleye ıtıı~. 
nu anlamış, Çekilip gitmek için kaç za- park~ gırdı. Bakındı, arandı. En.so~~n- gelmediğini görünce yazıhaneye, ıcoCP' 

Fehamet, o gece h~en hemen hiç şoförsüz kalmayı göze almıştı. Fakat mandır her gün bir bahane bulmıya ça- da, agaçların arkasında kuytu hır koşe- sına telefon etti. Kamili istetti· tınadl 
uyumadı. Demek ki In:1d ~ık kaçı- daha birinci gü~ü, öğleye doğru bahçe Iışıyordu. Keşki gideydi, keşki kendisi de onları haşhaşa buldu. Kendini gös- ratmak için onu koşturdu: ' e' 
yordu. Bu da genç çocugun ıçınden ge- kapısının açıldıgını duydu. Pencereden ;de onun üstüne bu kadar düşmeseydi!.. termedL Bi~ k!ç da.~i~ uzaktan ~aktı. _ Bir kere gelsin, di;:ordu, bak :

9
• 

çenleri büsbütün ortaya vurmuş olu- baktı. Gelen İmaddı; garaja doğru Y.Ü- o günden sonra artık eskisi gibi u- Sonra tersyuzune dondu. Otomobıle at- ler yapacağım ben ona!.. iyice bir dO ~i' 
yordu. Ertesi sabah, kocası gider git- rüyordu. Nerim.anla haber yolladı; ça- zun uzun otomobil ile gezmekten vaz- ladı.. . tıp ondan sonra savacağım. Avurdu., 
mez ilk işi onu çağırtmak oldu: ğırttı. Neden Bursaya gitmediğini sor- geçti. Bütün gün, hiç sokağa çıkmadı- Nışantaşına eve geldı. Arabayı ga- me acaba?. Kendini ne zannediyor·: e 

- Bu, ne demek böyle?. Kuzum, Al- du. Şoför, kıSflca: ğı bile oluyor, çıkarsa da tanıdıkların- raja çekti. Hiç kimse ile konuşmadan, B .. fk . d d . den deril'I, 
lah aşkına, ikide birde kendini naza mı - Dün gece telgraf çekmiştim. Bu .dan birisinin evinde saatlerce kalıyor- hiç bir haber bırakmadan çıktı, gitti ...... ~ 0 

1 
e;ın 3:1'~ı~·/·· :r~üyü de~~< 

çekiyorsun?. sabah karşılığını aldım. Babam iyileş- du. Gene eskisi gibi briç partilerinden, * Jçını sıza an gı ı uzun 'YtJ. w 
N km k d k ' Be k" ben d tıştıramıyordu. Ya gelmezse? .. - aza çe e , ne eme r • n ım miş; e artık oraya gitmekten vaz- kadınlı erkekli toplantılardan eksik ol- Fehamet, neden sonra parktan çık-

ı k . F k t k · d' · .. . . . .. .. . daha hiç görünmezse?... C' o uyorum ı... 1 a a açı cası, şırn ı- geçtim. ,mamıya başladı Imadın umıdıru kırmak mıştı. Kapının onunde beş on .dakıka . .. r Kamil Jl 
?en sonra artık yüzünüze bakamıyaca- Dedi. Fehamet, onu şöyle bir kere için biraz daha ileriye varmayı bile gö- bekledi .En sonunda usandı; Imadın Aradan ~ır kaç gun geç ı. ııın Jlc(C' 
gımı anladım. Kendi kendimden kork- baştan aşağı süzdü. Artık iyiden iyiye ze aldı. Tanıdığı erkeklerle birlikte gelmiyeceğini anladı; bir taksiye atla- men he~ gun a~ıyo~~ a~kadaşı yordıl 
mıya başladım. ~ir yandaı:, _Y~di~im anlıyord.u .. Be!ki de. k~disinden a~nl- gezmeye gidiyor, gittikleri yerde, İma- yıp eve döndü. Onun artık bu kada~ i- de oldugunu bır. tu~lu bula:rtJP .o' 
ekmek de bana zehır oluyor. lyısı mı ..... mamak ıçın gıtmemıştı; yahud beliti de da gösteriş yapar gibi, onlarla şakalnşı- }eriye vannası dayanılacak gibi degil- Fehamet artık hıç bır. yerde . .. 1'ıtr' 

- Bun},jr boş lakırdı! .. Yediğin ek- babasının hastalığı filan hepsi yalandı. yor, eğleniyordu . di: turamaz olınuştu:. F~ihaya gı~\,ıJr' 
mek neden ze~ir olu~ormuş?. ~alışı- Bütün bunların iç yüzünü bir bak1şta Bir gün gC?e Talat Süreyya ile bu- - Şimdi savacağım, diyordu. Sonun- ri~i kırdı: ~~sın:nısaya, Mıi~ç ı:ı·! 
yorsun, elbet yıyeceksın. Haydı artık anlayıvermekten çekindi, başını çevir- luşmuşlardı. Imada: da 0 , benim başıma bir derd açacağına, ugra.~~· Hepsın~ agzını aradı. 
gene Bursaya mı gideceksin, nereye di. Artık o d!1 korkmıya başlamıştı; - Sarayburnu parkına gideceğiz!. bugünden tezi Y<?k, ben ona yol vere- şey ogreneınedı. . . bnll e!' 
gideceksen git. Baban iyi olunca gene kendinden de, Imaddan da ... Bu, böyle Dedi. Genç şoför onun buraya geldi- ylın de kurtulayım. _ Bir kaç gün daha geçtı. Bır sa • 1111c1• 

gelirsin. Ben Hüsamettine söylerim; i- giderse sonu kim bilir nerelere varabi- ğini hiç görmemişti. Gittiler; parkın ö- Eve gelince şoförü arattı; bulsımadı. kenden, dokuza doğru telefon ç~ı" b~ 
zin verdim derim. lirdi, günün birinde, artık geriye dön- nünde otomobilden indiler. Fehamet, Nereye gittiğini, ne zaman geleceğini Kocası daha şimdi evden çıknl~ilirdl 

' mck de güçleşecek, büsbütün çıkmaz İmada: de hiç kimse bilmiyordu. Buna büsbü- kadar erken on~ arıyan k~ .01~01ı..ııt'~ 
-6 - bir yola sapmış olacaklardı. Şöyle bir - Sen burada bekle!. tün öfkelendi. O aralık kocası geldi. Şo- Telefonu açtı: Imadın sesını JtOııtl 

kaç zaman gönül eğlendirmek?. Artık Dedi; kendisi de genç mühendisle be- förün böyle ikide birde savuşup gitme- helecandan bir kaç saniye kadar 
Fehamet, biraz vakit kazanmak, bi- bu bile pek o kadar kolay değildi. İle- .raber, ağaçlıkların arasında görünmez sinden, sonra gene gelmesinden artıkJşamadı. Genç şoför: ası ı;cıf) 

raz başını dinlemek için bir kaç gün ride kendisi çekilmek istese bile baka- .oldu. kim olsa kuşkulanırdı. Bundan korktu; (Ark 



8 Ağustos SON POSTA 

" Son P osta,, nın tefrikası: 37 

.::: 

t~ransızcadan tercüme edebi roman Tercüme eden: H. V. 
bakıyor, sabit Birdenbire, kötürümleşen bacakla-J decekler. Gece olmadan işlerini bitir- örtüsile örtülü kapıya 

nm oldukları yerde mıhlandı kaldı. mek için acele ediyorlar... bir bakışla bakıyor ... 
Karşıki duvara dayandım, bakıyorum. Şimdi sokak bomboş. Pencereler tek- Bir kadın, şık bir kadın bu! Arkasın-
Gözlerimin bütün kuvvetile bakıyo- rar kapandı. Ben olduğum yerde duva- da, duran, kürklü bir rop var. Elleri ge-
rum... ra yaslanmış duruyorum. Birdenbire niş ve ermin buvanın içinde ... 

bütün vücudüme bir yorgunluk çöktü, Onu tanıdım. Madeleine! İyice tanı-
XXXVII iki büklüm oluyorum. dım. Fakat artık ben öldüm. Hususile 

Maamafih gene yürümek istiyorum. ihtiyarım, çok ıhtiyarım ... 
Gözlerimin bütün kuvvetile bakıyo- Sokağın karşı tarafına geçiyorum. E- Hayır müteessir değilim, hiç müte-

nım ... 
Bütün sokağı, kaldırımları ve cad

deyi, yürüyen, giden, gelen, dolaşan ve 
yavaş sesle konuşan büyük bir kalaba. 
lık kaplamış ... 

Siyah elbıseli bir çok kimseler var. 

vime gidiyorum, başka nereye gide- essir değilim, yalnız, hayretteyim .. bü-
yim... yük bir hayret içindeyim ... 

Sokak kapısı açık kalmıştı. Etrafın- Zarar yok! Yanından geçeceğim. Ba-
da matem örtüleri hala sallanıyor. E- knyım ne ynpacak ... 
şiği atladım, durdum. Yanına geldim. Gözlerini matemli 

Ortada biı: masa, üzerinde krepten kapıdan çevirmiyor, ve ... O ne? Ağlı
bir örtü. Bir hokka, bir kalem ve bir de yor ... Ağlıyor ve gözlerinden iri, ağır 
cennze defteri durtıyordu. yaşlar damlıyarak ağlıyor ... 

İçeriye hücum eden rüzgar, defterin, Ağlıyor ha? Tuhaf şey! Bak bu hiç 

Sayfa 9 

"Son _f'osta ~ nın Hikô.gelerı' 

Götürü pazarlık 
Yazan: N. M • 

Başlarındaki beyaz tüyleri görebildi
ğim ümeradan bir kaç kişinin etrafına 
büyük üniformalarını giymiş zabitler 
toplarunış, ayn bir yerde duruyorlar. 
Göğsü geniş kordonlu bir zat da var ... 
Vali .. onun uzun boynu, muntazam, cid
di ve asil simasını tanıyorum ... 

alelacele atılmış imzalarla dolu, etrafı aklıma gelmediydi. Adam sende! Ka-1 
siyah çizgili yapraklarını kımıldab- dın göz yaşları tabii! _ _ • . • •. 
yor... Maamafih ne yapsam acaba? Umman dudwamı soğak ve tüyler urpe rtici bir meslegı VU'Cll, ölü yıkamd. 

Bir salibin arkasına papaslar dizil
miş. İlahici çocukların kırmızı takkele
ri rahiblerin beyaz hırkalarının ve kaf 
tanlarının rengine karışıyor. 

O sayfalarda, dostlarımın, arkadaşla- Bir an ne yapsam acaba? Beli bir zaviyei kaime şeklinde iki ya çıkmaz! 
rırnın ve kim bilir daha kimlerin isim- Bir an tercddüd ediyorum, sonra yak- büklüm olmasına rağmen güçlü kuvvetli Umman Dudu derince düşündükten son.. 
leri ve imzaları dolu... !aşıyorum. bir köylü kadınıydı. Bir muşmula gibi ra -bu işi üstüme alamam. dedi- Koca 

İlk sayfada benim ismim, benim es- - Mad... buruşuk yüzünün ortasında çukura kaç- nineyi görmeden hiç bir şey diyemem!. 

Daha ilerıde bir müstemleke piyade 
bölüğü, silahları yerde bir şey bekli

ki ismim, matbaa harflerile yazılı: Birdenbire ürperiyor, beni görünce mış kanlı gözleri ona muhayyel bir cadı - Öyleyse haydi yürü gidelim. 
M. Charles Anclre Narcy ıslak yanaklarını manşonuna telaşlı te- korkunçluğu veriyordu. Köyün ıssız bir * 

Ifışlı siliyor ve sonra gene manşonunun kenarında bir kovuk içinde yaşardı. Emcet dayı önde, kambur hortlak ar .. 
Erkanıharp yüzbaşısı yorlar... 

2 
k ~ 

Evlerin pencerelerinden başlar uzan- 1 anunuevvel 1908 tarihinde 33 
mış. Çocuklar balkon parmaklıklarına yaşında olduğu halde 

içinden çıkardığı beş on parayı bana u- kimsesi yoktu, hiç kimse ona yaklaşmaz- kada köye inmeğe başladılar. Onları yeıl
zatıyor ve sür'atle uzaklaşıyor... dı. Muzip çocuklar bile ondan ürker ve da görenler haşiyetle kaçışıyor, kulübe

tırmanıp aşağı sarkıyorlar, fakat gül- vefat etmiştir 
müyorlar, bağırmıyorlar... Defteri aldım. Sırtımdaki paçavrala-

Halk, huşu içinde, yahud öyle görün- rın içine sakladım. Ben de kaçıyorum ... 
meğe çalışıyor.. Ve gidiyorum. Artık bu sabit ve muhakkak! Ben öl-

Bütün gözler benim evime mütevec- Gidiyorum. Bu ev, yüzbaşı Charles düm, tamamile öldüm. Hatta tabutun 
cih. Evimin kapısı büyük, siyah bir per- Andre Narcy'nin eviydi. O şimdi öldü. içinde cesedini, korkunç bir surette ta-
de ile örtülmüş kadife örtünün üzerin- Benim evim başka yerde olmalı. hallül etmiş cesedini mütemadiyen, 
de gümüşten iki harf var. Okuyorum: Gidiyorum. muannidane bir şekilde görmekte de-
A. N. Sokakta ben de acele yürüyorum. vam ettiğim ötekinden daha hakiki bir 

Andrc Narcy. Evet, ta kendisi! Yorgunluktan sarsak sarsak yürüyo- surett: .?J~üm .. Evet, ötekinden daha 
Ta kendisı! Benım cenaze merasi- rum. · · fazla oluyum. Zıra o, hiç olmazsa, öl-

ınim, anladım. ~.y! :3<'kak, zan?ettiğim kadar. t;nha düğünden haberdar değil, halbuki 

xxxvııı 

kaçarlardı. Umman dudunun soğuk ve lerin önünde örgü yapan kadınlar bes
tüyler ürpertici bir mesleği vardı: Ölii mele çekiyorlardı. Nihayet Emcet ağa· 
yıkamak!.. Bu iş yalnız ölü yıkamakla nın iki gözlü damına ulaştılar. Caıı çeki
kalmıyordu; can çekişenleri ve ölüleri şen kadın bir sedirin üstünde yatıyordu. 
beklemek de vardı. Hesapta küçük bir Burnu çenesine düşmüş, gözleri sönmiiş, 
para mukabilinde bu işleri yapan c Um- elleri göğsünde bağlı, tevekkülle ölümü 
man. dudunun kovuğuna çekildikten bekliyordu. 
SQnra neler yaptığını kimseler bilmezdi. Umman Dudu koca nineyi tecrübclı ve 
Hayır bir çok şeyler bilirlerdi. Bu uğur- alıcı gözlerle uzun uzun muayene ettik· 
suz mahlukun etrafında bir sürü vehim- ten sonra Emcede dönerek: 
Ier, bir çok dehşet verici efsaneler dola- - Bu iş uzun süreceğe benzer -dedi· 
şırdı: Umman dudunun geceleri bir alev belki iki, belki üç, belki de dört gün !. 
şeklinde köy mezarlarının arasında do- - Ne edeceğiz öyleyse?! 
laşarak insan leşi yediğini, hazan koca- - Ben sana önceden dedim ya. Günlü-

( A rka.-ıı var) man bir baykuş olup damlara konduğu- ğü yirmi beş, geceliği otuz, yovması da 
-= 

İşte nazc arab sı. H kı yararak degılmış .. . Kar. ıkı kaldırımda, bıla ha- ben ... 
geliyor. Beygirler çok süslü. Arabanın reket ayakta duran birisi var ... Matem 
dört tarafındaki sütunların üstünde ko- ,.----===---
caman tüyler sallanıyor. Bir çok çelenk 
var. Üç renkli şeridlerle süslü belki 
on, yirmi. otuz çelenk var. Çelenklerin 
üstünde yaldızlı hurufatla yazıla~ ya
zılmış. Fakat okuyamıyorum. Çok u
zaktayım. Belki biraz sonra, alay ha
reket edince, yanımdan geçerken oku
rum ... 

Hah! Sokakta bir hareket var ..• Ce
nazeyi kaldırıyorlar galiba ... 

Evet. İşte ölü taşıyıcılar göründü. Ta
butum çok hafif olacak ki adamlar zah
met çekmeden taşıyorlar... Daha iyi 
görmek için ayaklarımın ucuna basa
rak yükseliyorum.. . Burada adet ol
duğu üzere yassı bir tabut... Tabutun 
tahtası, üzerine serpilen yaprağın al
tında kaybolmuş. 
Şimdi başka adamlar, siyah elbiseli 

adamlar, arabaya yaklaşıyorlar ve ara
banın üzerine gök mavisi bir üniforma 
ile bir süvari kılıcı bırakıyorlar. 

Çaprast konan kılıç ve kılıcın kını, 
Pırıltılar saçıyor. Benim üniformam ve 
benim kılıcım. Sah~ adet öyledir. Her 
halde nişanlarımı da koymuş olmaları 
lazım, fakat ben görrncdin1, görecek va
kit olmadı. .. 

Zaten şimdi başka bir şey görüyo
rum. Evet. .. Duvarları delen, kayaları, 
çalılıkları aşan o seyyar, o şaşmaz göz
lerle, tabutun tahtasını bile delip ge
çen o biaman gözlerle görüyorum, gene 
görüyorum, çok iyı görüyorum ... 

Dehşet!illehşet! 
Borozanlar cenaze havasını çalıyor, a

lay hareket ediyor ... 
Rahibler başta, ilahi okuyarak ilerli

:Yor. Arkadan ellerinde iki tabut örtüsü 
taşıyan sekiz zabit, s~nra askerler, da
ha sonra cenaze arabMı ... 

Kaba kaldırım taşları arabanın yay
larını oynatıyor, sarsılan tabut sıÇn-
Yor ... Çok sarsılıyor, pek çok sarsılı-
:Yor ...... Oh! Dikkat ediniz ... Tabutun 
içinde 1,avallı, çok zavallı bir ölü var. 
Dıkkat e.diniz... Çok sarsılıyor. .. Ba
kınız, arabanın altından, tahtaların a
ralığından korkunç damlalar sızıyor ve 
birer birer kaldırıma düşüyor ... 

Halk arabayı takib ederek uzaklaşı
:Yor. Sokağın köşesini döndiiler. Kilise
Ye gidiyorlar, oradan da mezarlığa gi-

Bina işleri Hanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1. - Eksiltmeye konulan iş: İstanbul Yüksek Mühendis mektebi pansiyon bi

nası inşaatıdır. 

Keşif bedeli 260907.49 liradır. 
2. - Eksiltme 11/8/1937 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de Nafıa Vekaleti 

yapı işleri Umum Müdürlüğii eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 13 hra beş kuruş bedel mu
kabilinde yapı işleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14186.30 liralık muvakkat teminat 
vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi ve 
yaptığı en büyük inşaat bedelinin 50 000 liradan aşağı olmaması ve müteahhiddin 
bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bunlardan birinin fenni 
mes'uliyeti altında işin yapılacağı ve inşaat müddetince işin başında bulunduru
lacağını taahhüt etmesi lazımdır. 

5. - İsteklılerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2257) (4589) 

Gümrük Muhafaza Cene) Komutanlığı lstanbul 
Satın alma Ko misyonundan: 

1 - 832 takım süvari ve 1131 takım p:yadc eratı kışlık elbisesine istekli çık -
madığından 23/8/937 Pazartesi günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı cl9237• lira c40ı kuruştur. 

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

kanuni vesikaJarile birlikte o gün Galr. tada Eski İthalat Gümrüğü binasındaki 
Komutanlık Satınalm? Komisyonuna gelmeleri. c4683. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Ağustosun 9 uncu gününden itibaren satılacağı ilan edilmiş olan Gaziantep 

ve Urfa gümrüklerinin kaçak panıuk ve ipekli mensucatının satışları 16/Ağus

tos/937 den itibaren her gün saat 14 den 17 ye kadar yapılacaktır. İsteklilerin 

belli gün ve saatte Reşadiye caddesinde Gümrük satış idaresine gelmeler; ilan 
olunur. (5018) 

nu, hazan de bir kefen gibi cMcvta.. ayrı! 
gölünün üstüne gerildiğini söylerlerdi.. . Em cet başını kaşıyarak - işime gelmez, 

cMevta gölü. dedikleri geniş bataklı- aah!. Bu pazarlık uymadı!.. Umman Du• 
ğın üzerine ne zaman bu kefen gerilse du sana top yekundan bir papel versem 
ya bir salgın veyahut müthiş bir sıtma kabul mu? 
köyün bir çok i.nsanlarını mezarlara ta- Umman Dudu parmağını çukur ağzına 
şır, ve Umman Dudunun doymak bilmı- götürerek - chhh-diye cevap verdi- ama 
yen karnına ölü leşleri yem olurdu!.. yıkamak için de yirmi beş alırım ha:. 
Huysuz ve uykusuz çocukların analar!, - Artık onun orasını bilmem gari.. 
onları, Umman Dudunun kcırgnlnrile Allah kısmet ederse o işi de sevabına 
korkuturlardı. Bu acayip kadının çenesi yapıvcrirsin .. 
mütemadiyen oynadığı halde kim.c;e ile Ölümü bekliyen ihtiyar kadının önü:ı
konuşmaz, yalnız ölü beklemek mesele- de başlıyan ölüm münakaşası nihaye~ bu 
sinde müthiş pazarlık yapardL Halbuki götürü pazarlıkla sona erince cadıyı ka· 
kovuğunun topraklarında küplerle altı- fese koyduğuna sevinen Em cet ek·niniıı 

nı olduğu da rivayetler arasındaydı!. başına, abdal Emcedi kandırdığı için 
4Umman• Dudu kovuğunun dışında memnun olan Umman Dudu da can çeki

bir kenara çalı çırpı yığmakla meşguldu. şenin karşısına geçerek çıkrığım ~evir .. 
Çenesi mütemadiyen atıyor, kuru ağaç- meğe başladı .. 
]ara benzeyen iğri böğrü elleri çalıların Saatler ağır ağır geçiyor, tarlalardan 
arasında çatırdayordu. Kulübenin ark:ı- kuru ekin kokusunu taşıyan kızgın tem· 
sına kadar yavaş ve ürkek adımlarfa muz yılı can çekişen hastanın mütevek
yaklaşan iriyan bir köylü Umman Du- kil yüzünü yakıyordu. Umman Dudu da 
duyu görünce başını arkasına çevırip üç arasıra başını kaldırarak, pek çnbul> ge-. 
defa yere tükürdükten sonra durdu.. leceğini tahmin ettiği azrailin bu kadar 
herkes onu görünce üç defa ardına tükii.- geçikmesine ve nazlanmasına hem şaşı· 

rerek besmele çekerdi. Çünkü bu kadınm yor hem de kızıyordu. Çünkü o azraille 
hortlak olduğunu söyliyenler de vardı!. pazarlıkta hiç şaşmazdı. Bu ne demekti 

Umman Dudu ayak seslerine başını böyle? Hayır hayır azraili bcklcmeğa ka
çevirdi. Kulübenin arkasında duran E:n- lırsa iş uzun sürecek, belki günlerce bu 
cet ağayı görünce uğursuz bir gülümse- götürü pazarlığın narına yanacaktı. Kim
me ile buruşuk yüzü büsbütün buruştu .. bilir köyde daha ne kadar beklenecek' 
Emcet ağa salakça, Umman Dudu kad:ır ve yıkanacak ölü vardı! Çünkü cMev1a> 
hasis, karısı, çocukları öldükten sonra gölünün üstüne gene o kirli keien geril· 
ihtiyar kaynanasile beraber yaşayan fa- mişti. 

kirce bir köylü idi. Umman Dudu hiddetle ayağa fırlıya • 
Hala yerinden kıpırdamıyan budala rak koca ninenin başına dikildi: 

köylüye cadı kadın başile yaklaşmasını - Bana baksana koca nine! -diye ses-
işaret etti, Emcet korkak bir sesle: lendi- sen bu kadar yaş yaşadın. Hiç 

- Umman Dudu! -dedi- bizim kocu bir yol iblisi gördün mü? 
nine can üstünde .. beklemek Hazim . oy- Zavallı can üstündeki kadın ürkelt 
samki benim işim var. Ekini ambara ta- gözlerini açarak ölgün nefesile mırıldan· 
şımazsam kurtlar kuşlar kapacak!ar, scı- dı: 

na bunun için ne vereyim? Bir yirmı be5- - Hayır görmedim, Allah göstermesin! 
lik danagözü yeter mi? Öbürü kızdı! 

Umman Dudu çarpık belini doğrult - - Niçin Allah göstermiyecek miş? 
mağa çalışarak kanlı gözlerini açtı: Azrail hazan melek, hazan de iblis gibi' 

- Yirmi beşlikle bu iş olmaz! -diye görünürmüş insana kuzum! .. Ama sakın 
'hırıldadı- ben gün başına yirmi be§, bağırma iblisi görenler de Rabbıtaalinin 
gece için de otuz alırım .. velfıkin yıkayıp şefaatinden mahrum olmaz. Bizim Kurt
artıması ayrı pazarlıktır. (Biraz düşü:t· oğlunun Halime ölürken iblisi gördii. 
dükten sonra sordu) senin koca niııe ne Ben baş ucundaydım. Şatır Alinin Fnrli-
kadar sürer acaba?. me de öyle öldü. Kancık kızı Gülsürr. de 

- AllataaJa bilir ama akşnma ya çıkar (Lutfcn sahifeyi çeviriniz) 
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Azerbaycan da son ittihatçı 
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-65-
Yazan: 

ı M. Ruiııı Özgen 

Yazan: Eski Tanin Baımuharriri Muhittin Birgen -
" Çeka heni herhangi bir sebeple yakalayıp hoduruma 
atsa gelip beni oradan çıkarabilir misiniz? Unutmayınız 

ki yanımda bir de ailem var • 9iv büyük bir isyanla sarsıldı : ~'Neden Tomris, benim 
- Neye karar verdiniz? t - Evet, düz... lranlılıgv ım ve senin Turanlılıgıv n birbirile kaynaşmıycak 
- Gitıneğe... Dedi ve sonra da daha kat'i bir hü-

- Sen Allah, deme! ( 1) Gerek ki ka- ,kümle ileri giderek ilave etti: birer unsur olsun ? '' dı·ye sordu 
lasın! Biz sizden çok razıyız. - Düz danışarsın, Mehettin efendi, 

Beni bu sözlerle karşıladı; sonra ial- gerek: ki gedesen! Reddet:medin ve benim için büyük ' 
tığım eşyanın yenisini almak için ne ka. Kulief resmi konuştuğu zaman bana bir fedakarlık ettin. Sen de, beni sevi-J 
iar paraya ihtiyacım varsa bunun ve- hep esiz• diye hitab ederdi. Samimi yorsun .. değil mi sevgilim! 
ı;leceğinin hükümetce verihnesinin ka- konuştuğu zaman da, bütün Azeriler Tomris .. delikanlının avuçlan için
rar altına alındığını da söyledi. Bu su- gibi, daima esen• derdi. Bu defa da, deki elinden, içine tatlı bir baygınlık 
retle, görüyordum ki kendisinden im- tamamen içindekini söylüyordu. yayıldığını duyuyordu. Sinirleri yanı
dad umduğum insan da ötekilerle bera O zaman, ben de kendisinden bu ka- yor.. yüreği şiddetle çarpıyordu. Hiç 
herdi. O zaman, ben bir taarruz yapmak rarın tatbikinde yardımını rica ettim. şüphesiz .. hem de çok seviyordu. Asabi 
istedim: Onun siyaset ve hükumet arkadaşlan bir hareketle elini çekti: 

- Yoldaş, dedim; size bir sual sora. bana o kadar teveccüh ve emniyet gös- - Seviyorum .. Giv! Ben de seni sevi-
yım: Azerbaycanda sizin hükUmetiniz termişlerdi ki benim kendilerine karşı yorum. 
kayıtsız, ve şartsız surette işlere hikim ısrar etmeğe yüzüm yoktu. Fakat, ken- Dedi. Sonra yere çömeldi. Yüzünü a-
midir? disi eğer bu mülahazalarında benimle vuçlarının içine alarak sessiz hıçkırık-

- Evet. müttefik idiyse arkadaşlarile konuşup larla sarsılmıya başladı. 
_ Pekala... Çeka üzerine de hakim onlardan bana avdet için müsaade al- Giv .. kızın bu hazin ağlayışını görün. 

midir? mayı temin edebilirdi. Kendisinden bu- ce şaşırdı; onun yanına çömeldi. Kolu-
- Çeka üzerine hflk!mdir cl.yebtl- nu yapmasını rica ettim. O da yapma- nu omuzuna attı: 

yı kabul ettL - T-0mris! Niçin ağlıyorsun? diye 
mem ( 2) Ancak bu borede ( 3) şunu sordu. Birbirimizi seviyoruz ya! Bun-
diyebilirem ki heç yerde ( 4) hüktimet A .Y R I L I K dan büyük saadet mi olur? Sus sevgi-
Çeka üzerine haklın değildi. (S) O, lim! Bu halin bana da dokunuyor. Duy-
müstakildi. Işte, Azerbaycanı terketmeğe bu su- duğum büyük bahtiyarlığımdan, içime, 

- Böyle olanda, Çekanın bana heç retle karar verdim ve bu ~arar benim şüphe geliyor. Çılgın bir hareketle bapm kaldıntı Alev saçan gözlerle kum yltdim IJllbr8k... 
zaman dokunmıyacağını hükfımet boy- için çok acı oldu. Tomris .. başını kaldırdı. Vücudünü -Tomris! Ne diyorsun? Benim İran- göğsünü gerdi Gözleri panl parıl yan.. 
nuna alabiler? 

Kulief'le konuştuğumuzdan iki gün sarsan hıçkırıklarını boğmıya çalışb. !ılığım .. senin Turanlılığın, neden, bir- dı: 
Bu nagihani taarruz suali Kuliyefi sonra bana hükfunetle mutabık kaldı- Örtüsünün ucu ile gözlerini kuruladı. birile kaynaşınıyacak birer unsur ol- - Küfüv ciheti mi? .. İf, buna kalır-: 

birdenbire düşünmeğe sev ketti. O za- ğını ve istediğim zaman gidebileceği- Sonra, delikanlının kolunun altından sun. İranda .. az mı Turanlı var? Mid- sa ...... 
mana kadar, memleketin dahilt siyaset mi ,yalnız derslerin taksiminde yeni ge- sıyrı:.ar?.k .. a~ağa kalktı. B~şı~.dan <l?.- ya topraklarında yaşıyan İranlılar da Derdemez sustu. Az daha, Sl1TlD1 ÜŞ. 
işlerine dair, pek yakın dostlarım müs- len hocalarla mutabık kalmak ve diğer şen ?rtus~u omuzlarının ustunde du. meydanda ... İranda da .. Turanda da, bu edecek .. kim olduğunu söyliyecıekti. 
tesna, hiç kimse ile hiç bir iey konuş. elde bulunan bazı müteferrik işleri ne- zelttı. iki unsur kardeş gibi yaşıyorlar. Bir çok Tomris .. delikanlının birdenbire sus .. 
mamıştım. İlk defa olarak, dahili siya- ticelendirmek gibi bazı şeyleri tamam- Giv de a~?~? kalkınış.tı. Yaprakla~n sıhriyetlerle de birbirlerile kaynaşıp masından şüphelendL Büyük bir dik· 
setin bu derin tarafına dokunuyor ve lamamı, rica ettiğini bildirdi. Ben de, arasın.d?~ suzulen ay" z.~y~lannın buz: duruyorlar. Bu, senin fikrin ise.. ona katle onun yüzüne baktı: 
Azerbaycan devletinin maarif komise- ondan sonra bu işlerle meşgul ol.mıya ~elen ı~.ın.~e, d~~a b.~yu~.u .. du~~n ~zın diyeceğim yok. _ Niçin sustun, Giv~ Yoksa.. benim 
rini, bu mühim n-0ktada bana.;;arih bir koyuldum. dılber yuzune, lule lule orulmuş sıyah Ded' So h ,._,.lr-. .. la 

1 
kız evvelce tahmin ettiğim gibi bir asııza. 

cevab vermek zarureti karşısında bu- Avdet karannı verişim beni seven- saçlarına bakıyor.. yüreği tatlı heye- .... ı. nra, ma z_un ~ .. r.a. : .. , 
lunduruyordum. Böyle bir sual başka ler arasında büyük bir teessür uyan- canlar içinde kabarıyordu. Onu ltucak- ~?zun~ baktı. Tomr~s, sevgılisının u de mısın. . . . .. 
bir zaman ve aleiade bir vesile ile so- dırm1ştı. Bunun bir sebebi, benim şah- lamak.. bütün kuvvetile göğsüne bas- şuphesınden muztarıb oldu: - Öyle bır ıddıada bulunmadım, gu
rulsa, belki de Kulief gücenirdi; fakat, sımda Azerbaycan maarifinin geceli tırmak için çılgın bir arzu duyuyordu. - Hayır, Giv.. bu, benim kanaatim zellın! Ben.. hekimliği san'at edinmit 
iyi kalbli ve iyilik isteyen bir adam ol- gündüzlü çalışan bir dostunu kaybet- Tomris artık ağlamıyordu; fakat göğ- değil.. babamın, katdeşimin kanaatle- bir ailedenim. Ailemiz, naınuskirlığı 
duğu için, benim, içinde bulunduğum mek idiyse ikinci ve bence asıl mühim sünde hftla, ihtilaçlar vardı. Omuzla- ri... Onlar, halk gibi düşünmüyorlar. ne tanınmıştır. İtibarımız vardır. İran· 
şartların sevki zaruretile sormuş oldu- olan bir sebebi de benim bu kararı Çe- rındaki örtü, küçücük raşelerle sarsılı- Onlar, derebeylik asaletini her şeyin da herkes bizi sever.. bire hürmet e· 
ğum bu sualden dolayı darılmadı, dü- kanm tazyiki altında vermiş bulunmam yordu. O, şimdi, bir düşünce ile bayı- üstünde tutuyorlar. O asalet, onlarca de~. Bu da büyük bir meziyettir. Bu ci
~ndü, biraz sonra bana dolayısile bir idi. Bu karardan en çok müteessir o- lan gözlerini uzaklara dikmiş .. derenin Turanlılık asaletidir. Onu, olduğu gibi betten babanın, ağabeyinin emniyetini 
cevab verdi: lanlarm başında talebem geliyordu. öteki tarafındaki sırtlardaki surlara ba- muhafaza etmekte büyük bir taassup ka!anabilirim .. demek istiyecektim. t 

- Gördünüz, dedi; size hiç bir fe1 (Arkan var) kıyordu. Orada, büyük binalar, yüksek gösterirler. Bu yüzden, oğullanna, Tu- . ... . 
yaptırmadık ve kararı geri aldırdık. duvarlar, semadan dökülen yıldızların ranlı hanedandan başka kimseden .. hat- . Tomrıs .. ha~~l ~ukut~·~ ~= 

_ Fakat, dedim; bir ikinci defa da (1) AllaJunı seversen böyle söyleme! ve ayın ziyaları içinde yıkanıyorlardı. ta Turanlı halktan bile kız almazlar. bı b~~~~~ bu~tu.b?1 ~1 de i:lfilcki 
aynı şeyi yapabileceğinizi bana resmen (2) Diyemem. Kız .. bir müddet dalgın durdu. Sonr~, Kızlarını da, bu kayıtlar ve şartlar da- ha ~o: ugu an .~' ~:.as za 
teahhüd edebilir misiniz. Mesela, Çeka, (3) RUSU9ta. dudaklarında acı bir tebessüm gezinir- hilinde kocaya verirler. Evet .. babam, etmıştı. Onu, gu~ellıgıne m-:ct(lb ol-
benı. her hangı· bir sebeble yakalayıp (4) Bir bir •enle. ken mahzun mahzun başını salladı· . ted . .:ı-- k f d .. d" w •• makla beraber, bır asılzade bilerek de 

~ ,, , · senın avın~ı ço ay a gor ugu . t' H tt A • di kadar onun 
hadvala (6) atsa gelip beni oaradan çı- (S) Değildir. - Gi\l! dedi. Evet .. birbirimizi sevi- için, sana karşı teveccüh besliyor .. kar- ~.~ış ~· . .a a,·~·ım ~~ .. 
karabilir misiniz) Unutmayıntz ki be- (6) Boduruına. yoruz· fakat neye yarar' Neticesi olnıı- d . d de ·· d" v •• mertlik ki huvıyetını gızledıgıne hükmetmiştı. Bu , . · . . . . eşım e .. sen gor ugu ve - . . , .. 
nim yanımda bir de ailem var... (7) Doinı mu? yan bir sevgıden ne beklıyebılırız? barlıktan pek memnundur. Seni, fazla ıtıraf .. onu çok meyus etti, fakat ona 
Muhatabım, bu defa daha derin dü- --..................... ______ Deyince, delikanlını~ içi burkuldu. seviyor. Bu kadarı, aradaki ırk ayrılı- karşı duyduğu sevgi o kadar derin ve 

şündü. Samimi bir insan olduğu için NIJIJelçl cNeticesi olıı:ıya~ se~gı: ... • ne demek- ğını unuttursa bile küfüv mahzurunu ateşli idi, ki bu duyduğu yeis bir anda 
bu sualimle derin bir nefis mürakabe- ti? O, kurdugu bın turlu hayaller a~a- ortadan kaldıramaz. söndü: 
sine dalmıştı. Onu bu nefis mürakabe- EczanBler smda böyle bir şey tasavvur etmemış- . .. . . (Arkan ı>ar) 
~de~~fa~~~~~~~ ·~~~~~-~- ti.~~n~kı~~di~i~~~~;.:G:w: .. :b:~::so:n:s:m:l:er:m:ı:d~u:y:u:n:ca:'::::~==~~=~~~=~ 
mak için ilave ettim: dır: ,,,. sinden.. bu yüzden bedbaht olacağın-

- Egwer, dedim·, Azeri Çekası, Azeri- İstaabul clbetiadekihr: dan korkmuştu. Tomris te kendisini Devlet Demiryollan ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 
Atsarayda: (Sarım>, Alemdarda: (Ab- ·ı · • d b' 

lerin elinde bulunmuş olsaydı, ben si- düıkadir), BepazJtte: (Cem.il), Samatya- sevdikten sonra, sevgJ enne mes u ır 
zin arzunuzdan dışarı çıkmaz, kalmak da: <Teofll06), EmlftÖnünde: (8&Jth Ne- netice vermelerine kim engel olabilirdi. 
kararını çoktan verirdim. Fakat, ben catl), Eyüpte: < Arif Beşir ), Fenerde: Sevgilisinin bu acı bedbinliğini büyük 
orada Azeri yerine Ermeni ve Yahudi (Hii.9amettin>, Şehreınlnlnde:: (Nazım>, bir ıztırabla karşıladı: 

Şehzadebaflnda: (Asaf), Karagümrillc - il ? s · · d 
go··ru"yorum. İnkıl.ab bu işleri böyle te - Neden, sevg· im. evgımız, ne en : CFuat), Küçükpazarda: CNecaU Ah- 1 ? B 
tutmayı, kendisi için hayırlı ve zaruri ~>. Bakırköyünde: (Hllil). neticesizliğe mahktim bu unsun· iz, 
görmüş olabilir; buna bir diyeceğim Be7oila cibetindekileır: birblriimizi sevcfikten sonra, bahtitYar 
yoktur; fakat, bu müşahede beni ürkü- İsttt.ıAl caddesinde: <XanlUk>, Daire- olmamız neden imkınsız olsun? Biz is. 
tüyor. Bir ikinci defa, bana karşı Çe- dede: EGün~. Topçularda: <Sporidis), tedikten SOI\fa o imkanı kendimiz yara

Tat.aiDlde: CNiaı.mettin), Tarla.bqında: 
kadan daha kuvvetli bir hücum gelebi- (Mlbat), Şiflkle: c Halt >. Be§lttafta: tabiliriz! 
lir ve sizler de bunun önüne geçebil- <AH Rısa>, Sarıyerde: (Asaf). - Öyle ama .. Giv, sen beni de, ken-

. ' Dü' ? (7) Adalar .,.. A.nadola ca..&indeldl9: din gibi her kayıttan azade zannediyor-
mezsınız... z. üstüdarda: (İttihat), Kacıım,önde: 

Bu son suale cevab vermek üzere, ba- <Büyüt>, CÜCJler>. Büyilbdada: CŞirıası sun! 
şın1 kaldırdı ve bana hak veren gözle- Rıza), Heybelide: <Haıt>. - Birbirini seven.. se~iye azme-
rile yüzüme bakarak: den iki gencin ateşli aşkında, ne gibi 

kayıtların hülanü olabilir? Anlıyamıyo-

ölürken şeytanı gördü. Ama sonra rüya-ı ucunda göriinee bir feryat kopal'arak ys- rum. 
larını gördüm; Cenabıhak onları cenne- taktan fırlamak istedi. Tomris .. delikanlının bu samimi söz
te aldı .. eğer sen de şimdi iblisi 6Örürsen Fakat daha zayif omuzları kalkmadan !erinden için için hoşlanmakla beraber, 
dikkat et! Eğer elinde çalı süpürgesi var· tekrar yatağa düşerek SıOıD nefesiıu ver- gene yeisle başını salladı: 
sa doğru cehennem! Eğer elinde su ko- di. - Giv! dedi. Biliyorum .. sen, beni, 
vası varsa ehh şöyle bir hafta yandıktan Mesele tamamdı işte! Ölü bekleyici kayıtsız şartsız sevebilirsin; çünkü se-
sonra... her şeyi yerine yerleştirdikten sonra sü- razad bir delikanlısın. Ben .. düşünmü-

Umman Dudu sözünü bitiremedi koca kunetle ölünün gözlerini kapadı ve mes- yorsun, ki.. babasının, kardeşinin ve-
nine korkudan bayılmıştı. !eğinin icabı başucuna çömelerek yasin> sayeti altında Yaşlyan bir kızım. Onla-

Fakat hortlak kadın işi tamamilc bi - okumağa başladı. rın istemedikleri bir şeyi yapabilecek 
tirmek istiyordu. Baygınlıktan ıstifada mevkide değilim. İlk evvel.. ikimizin 
ederek beyaz bir çarşafa sarıldı, başına Yaranki nushamızda: arasında ırk farkı vardır. Ben, Turanlı 
bir tencere geçirdi ve eline çalı süpür- bir dercbeyinin kızıyım. Sen, İranlı-
gesini alarak kovaya bir tekme attı. Ko- Çarın çizmeleri sın. 

Giv .. kızın serdettiği fikrin bu nokta-
pan şangırtı baygını kendine getırmiştı Yazan: Mih. Zoıçe"1co ~ .. u .. T'lı sanıldı Kı 
ttrkek gözlerini etrafa gezdirirken süpür- sında büyük bir ~, IOUA&a • zın 

Rusçadan çeviren: H. Alcız .. ·· ·· k ı· 
ıe sopasını sallıyan şeytanı rahimi baş sozunu es r. 

Ankara istasyonundaki demir markiz, peron ve 
bagaj tüneli inşaatı eksiltmesi 

~nkara isj;asyonundaki demir markiz, peron ve bağaj tüneli inşaatı kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konmuştur. 
ı - Bu işlerin,muhammen keşif bedeli ceman 317740,73 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait fenni şartname, proje ve sair eksiltme evrakını devlet 
demiryollarının Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci ve İzmir işletme müdürlükleri vez • 
nelerinden 15,88 lira bedel mukabilinde alabilirler. 

3 _ Eksiltme 15/9/193'7 tarihinde Çarşnmba günü saat 15 de Ankarada devlet 
demiryolları işletme umum müdürlüğü binasında toplanacak olan merkez birinci 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gkebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazundır. 

a) _ 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 16460 liralık muvak· 
kat teminat; 

b) - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar, 

c) - Nafia Vekaletinden müsaddalt ehliyet vesikası. . . 
5 _ Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde ıco -

misyon reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplanJllll 
iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulun-
rnası lazımdır. 

6 _ Bu işl~r hakkında fazla tafsilat almak istiyenlerin -devlet dem.iryoJJ,at1 
yol dairesine müracaatları. (2375) (4733) 

"""""""' 
Devlet Demiryollan Eskişehir Cer A telyesi için lüzumu kadar iyi ıesviyecl 

ve tornacı alınacaktır. .. .. .. .. . • . )IU• 
Haydarpaşada Birinci İşletme Mudurluğune ve Sırkel:.de 9 nucu İşletıne 

dürlüğüne istida ile müracaat edilmesi. c2506> c4894> 



Taklide ve tağşişe karşı 
bütün memlekete şamil 
bir mücadele lizımdır 1 

(Bq tarafı 1 inci sahifede) kaoline nisbetle daha beyaz olan carbo-
mwtameZ pamuklar satılmaktadır. Za • nate du cheaux'yu de bu it için kullanır· 
"'1Uı köylü yarasına pamuk koyacağı m· lar. Bir ton kötü kaolin nihayet yirmi 
tnan atım' dükk4nlarıftdmı eline bu po - beş, otuz liraya satılır. Büyük bir güm • 
m~ verirler. Çorap, gömlek, fanild İf"' rük himayesinden istifade eden elli 
Zeri de böyledir. Bunlar pek adi kumaf· gramlık bir kutu pis ve muhanis pudra 
Zardan yapılır. Büyüklüğü her ne •tı· elli kuru§8 satılır. Artık 8İE hesap edi • 

. ' tnaTado olurıa olsu•, alıMCGk göfr.leğiıı nız. 
kolları w bedni daT, etekleri kııadw. Türkiyede yapılan bir tUmı boyalar 

Buna mukabil fiatloT do~. Bir vardır; ister ya~~ ~r _• boy.~lan ol
toktm boca kurumları, yağlı w adi bir IWl, bunların hiç bm dürüst fekade ya -
madde ile kan§tınlal'ak parlak isimJi biT pılmaz. Bilhassa pUalı cinsten ~yalar, 
GtnbcıLi · içinde ali malı mükemmel bo- beyaz yağlı boyalar mutlaka magşuş • 
J/CI di~ aatılır.y Anadolu pazarları hq ~· Bu taklit ve taifiş ruhta o kadar fe· 
b(SyZe !erle doludur.. c~ir ve bunu yapanların ihtikir ruhu, 

feıl • pıyaaayı o kadar berbat eder ki Türki -
~uzun yazdığı bu satırlar ~i yede iyi ve temiz if yapmıya imkan kal-

detiJdir. Derdi tamam anlatamaz. Bıraz maz. Taklit ve ta~- rtistl · zı k 
da b. il'" ed l" D . .. ....... et tü MA9 a en, ucu u 

ız av~ ~- ım: aıma r-ay e • sayesinde, temiz yapılacak i§lerin sürü -
iiıniz veçhile Türltiyede taklit ve tal • müne m8ni olurlar 
lif, tüyler ürpertecek bir derecededir. Çoraplar ve ku,;,llflar hakkında Son 
Me.eli, Anadoluda satılan bazı pudra- Posta vaktile hayli ,eyler yudı. İ§in en 
lv vardır ki bunlar, çok adi cinsten ve acınacak tarafı, bizim fabrikalarımızın 
l&yet kötü, iptidai şekilde elenmif kao- kuın&f tüccarlannm ihtiklr oyunlarına 
line biraz renk ve biraz da koku karış- ilet olmalarıdır. İktısat Vekileti bütün 
tırılınak suretile yapılır. Fakat, bunlar bu nevi işleri sıkı bir kontrol altına ko
~aima kaolin ile yapılsa gene şiikrede • yan tedbirler almadıkça bu fenalıklann 
liın; Bakırköy taraflannd_a_ ~~~u_na~ __ ~~ önüne geçilmesi imklnı yoktur. 

tıw.Nl4P.wvm •~4UJU«J» .,.._, ......., ._,.. ....... 

Bugünkü güreşler 
(Bq tarafı 1 inci sahifede) fogiliz pehlivanları, güreşlerde saat 

Haber aldığımıza göre, pehlivanları • tayin edilmesine razı olamıyacaklarını 
Dııı arasındaki ihtilat, henüz sureti kat'i- bildirmişlerdir. Bu itibarla, güreşler, bir 
Yede halledilmiş değildir. tarafın yenileceği müddete kadar devam 

Evvelce verilen k~ara nazaran; bugün, edecektir. 
kanada şampiyonu Vanderlintla Telnr- Sırtın üç saniye yerde tutulması da ko-
datlı Hüseyin, ve cenubi Afrika şampi- §Ulan şartlar arasındadır. 
10nu Kampelle de Mülayim pehlivan gü- Anl~lınaktadır ki, İngiliz pmpiyon • 
l'efeceklerdi. ~ı, müdcie.t tayin olnqmamwıı ilte -

Fakat §imdi, Tekirdağlı Hüseyin peh- melde, nefeslerine güvenmektedir. 
li"Yan, ayni günde Milliyim pehlivandan Pehlivanlarımızm nazan dikkatlerini 
"- bir güreş istemektedir. Ve mülayim bu noktaya çeker, ve nefeslerini dikkat
~~ da bu daveti kabulden kaçın • le idare etQıel~rini tavsiye ederiz 
mamaktadır. Çünkü karşılarındaki rakipler, üçer, 

Yalnız, Mülayim pehlivan: dörder saat, ve çok sür'atle güreşmiye 
- Evveli Tekirdağlı ile tutuşuruz. Di· alışık pehlivanlardır. 

ier güreşler sonra yapılır! diyor. Milliyim pehlivan, dün kendisile gö-
Halbuki, bu sıkı güreş, iki pehlivanı • rüşen arkadaı•mıza pı sözleri söylemi§-

Jnızı da hayli yorgun düşürecektir. tir: 
Bu da, ayni günde güreşecekleri ec • - Onlarda ciJer var da, bizde yok 

llebi pehlivanların ekmeklerine yağ sü- mu? Zaten ben de saat fıe9blt edilmesine 
lecektir. Bu itibarla, alikadarlar, ara • taraftar deti1im. Komar giil'efinde, ba 
daki ihtilAlı halledecek bir tekil bul • yiU.den batıına gelenleri biliyorsunuz. 
Jnakta tereddüde 8Üf1Dektedirler. .. .. Çorb.c:lan ağzı JaDaD, Yolurdu üfliyerek 

Bize kalırsa, pehlivanlanmızın, bütun yet. O tecrübeden aoma, .. t ıesbitine 
bu IÜJ'efleri ayni günde yapma.lt iste - razı olur muyum?. 
inekte inat etmeleri doğru değildir. --------

Bugün ecnebilerle güreşmelidirler. Ve Zirai hutabldarla .earılele 
~alarmdaki kozu da bir bafka hafta pay- İstanbul ziraat müdürlüğü, Ziraat Ve-
lttınaııdırlar. kiletine, muhtelif mücadelelerde kulla-

Dün, Tekirdağlı Hüseyin pehlivanla mlmak ü:aere 20,000 kilo tütün tozu gön
dermiştir. Bunlar, muhtelif y~rlerde, 

tekrar görüştük. O: muhtelif mücadelelerde kullanılacaktır. 
- Bana göre hepsi bir! diyor. Bir gün· İzmir ve Antalyada pamuklara Ariz o-

de iki üç delil, beş, on gUref yapabile- lan hastalıklarla mücadelede kullanıl -
Cek kuvvetteyim. 

Verilecek her karara da razıyım. mak üzere yeniden 40 ton kadar da illç 
Onun bu u.-.. ıca cevabı vermesinden gönderilecektir. Bunlar, perpmbe günü 

3-'" yola çıkacaktır. 
lnlapımaktadır ki, ihtilifın llalledilme-
ainde fazla zorluk çekillniyecektir. Trabzona da tohumları temizlemek için 
Pehlivanlanmızın aralanndaki rekabe kullanılan buharla müteharrik bir selek.

ti, dostane olmaktan bu derece uzaklaş- tör gönderilmiştir. 
bnna~ tavsiye eyler, ve bugünkü 
liİreşleri için muvaffakiyetleıı dileriz. 

Bugünkü lfireller de Amerikan usulü 
hni tamamen serbest olacaktır. 
Balkıımz da, artık bu giireflerin çok 

kırıcı hareketlerine yavq yavaş alışmı-
1a baıladılı için, müeuif hldiselerle 
~pnıyacağımızdan eminiz! -

Doktor 
lbrahlm Zati Oget 
Belediye tar...,.Pda., Pl,.ıotl 
eaddeslııde 21 .......... beqıQa 
otıeden aonra bastaluuu kabul 

' eder. 

Tftrk Hava Kurumu 

IGK ftOSTA 

Yeni tarzda 
Fevkalade 
Bir Pudra 

BULDUM. 
Şayanı hayret yeni bir usul sayesin -

de istih7.ar edilen bu pudra, o kadar ha
fifür ki havada uçar. O derece incedir 
ki yüzde gayıimer'i dmur ve yüzü ince 
bir güzellik tabakasile kaplar. Hiç bir 
kimse sehhar güzellijinbıin tabii olmadı
ğını iddia edemez. Hemen bugün yeni 
chavalandırılmış. Tokalon pudrasını tec
rübe ediniz. Evde veya yazıhanenizde 

bütün gün çalışınız. Yüzünüzde hiç bir 
parlaklık eseri gözükmiyecektir. Bütün 
gece dans ediniz, teniniz daima taze ve 
sevimli kalacaktır. Teninize cazib ve de
vamlı bir güzellik vermek istiyorsanız 

yeni chavalandırılmış. Tokalon pudra -
sını kullanınız. -----------·· ---... de il• IEnmde• ...... ,..... 

Btll1bl cihanda elli senedir daima Ge
uın ve 8f81Z kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Btıytlk bir bilgi ve uzun bir tecrabe 
mabsulO olarak 'V1lcuda getirilmiş 
yeeAne sıbbl lremlerd!r. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini sOı ve şarlatanlıkla delfl 
sıhhi evsafını Londra, Paris, BerJID, 
Nev - York gQzellik enstitOlerinden 
yQzlerce krem arasında bh'iııclllk mtı
katabnı tuanmış olmakla labat et
miftir. 

KREM BAi.SAMiN 
GO.adOZ için yatsız, gece için Yatlı 
.,. balia ecabadem kremleri. Tamn
Dllf ecza, ıtnyat ve tuhatiye mapu
larmda bulunur. 

INGhJz KA.'liZUK ECZANı:S1 
BEYOOW - lsTANBUL 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• BUYUK ·PiYANGOSU İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

4 • Uncu ke,ıde 11 / Alustos / 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 50.000 liradlr_ 
Banda batka : 15.000, 12.000, 10.000 Uralık 

(2o.ooo ve 10.000) liralık iki adet m&kAfat vardır .. 

DIKKA T: 

ikrami1elerle 

Bilet alan herka 7 Ağaatoa 037 ailnl akpWM kadar biletini 
dtiiftirmit bulmmahchr. Bu tarihten IGlll'& bilet laeriadeki hakkı 
&akd olur. 

T;alıiyeJelıi Ş.beleri: ' 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Y11111111iatanJalıi Şubeleri : 

SELAN1K - ATİNA 

• Her nevi banka muameleWt 
Kirahk bsaJar .enill 

' 
.la.rfa 11 

SATIŞ ILANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

HulQıi tarafından 24818 ikraz numarasile borc alınan para mukabilinde Vakıl 
Paralar İclaresine birinci derecede ipotek göaterilmiı olup borcun ödenmemee 
ainden dolayı paraya çevrilmesine karar verilen ve-' tamamına yeminli üç ebll 
vukuf tarafından (1000) lira kıymet takdir ec:lilmi§ olan Büyükçarşıda Fescilem 
caddesinde eski ve yeni 83, 85 kapı numa ralı salı 11, arkası 95, 96, solu 13 par
lel numaralı mahaller ve önü Fesciler sokağı ile çevrili ve 12 parsel numarall 
klcir düWnın evsaf ve mesahası aşalı da yazılıdır. 1 

Gayri menkul halen yekdiğerine maklub iki dükkindan ibaret olup tonoa 
kemerli ve aydınlık camını havidir. İçin de elektrik tesisatı mevcuddur. 

SaMn: İkinci mıntaka kadut.ro müdürlüğünce tanzim edilen haritaya göre 
9,'15 metre murabbaı ve ehli vukuf raporuna göre de 10,5 metre murabbaıdır. 

Yukarda hudud, evsaf ve mesahası ya zılı gayri menkulün tamamı açık artııw 

maya konmuş olup prtnamesinin 13/8/931 tarihinden itibaren dairemizd<t? ha
Jrıea tarafından göriilebileceji gibi 13/9/931 tarihine müsadif pazartesi günü .,, 
at 14 (on dört) den 18 (on altı) ya kadar dairemizde açık arttırma ile satıiacü. 
tır. Arttırma bedeli muhammen kıymet in yüzde yetmi§ beşini bulmadığı taJi. .. 
dlrde en ecm arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere ~/9/931 tarihine müsadd 
alı ,oııü saat 14 den 16 ya kadar dairem ilde yapılacak olan ikinci arttırmasında 
gayrimenkul en çok arttırana ihale edilecektir. Taliplerin muhammen lrıyınee 
tinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bsmkanın temtı. 
nat mektubunu hlmil bulunmalan Ihı m.dır. Müterakim vergiler ile vakıf ica. 
resi, ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden tenzil ol11ııt 
nacaktır. Taviz bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra ce iflas kanunun~ 
(126) ncı maddesinin dördüncü ftlauuıa tevfikan bu gaynmenkul üzerind~ ipoıt 
tekli alacaklılar ile diğer alikadaranın ve irtifak hakkı sa.hiplerinin bu hakla
rını ve hususile faiz ve masarife dair ol an iddialarını, ilin tarihinden itibareJI 
(20) yirmi gün içinde evrakı musbite1erile bildirmeleri, aksi halde haklan ı.. 
pu sicillerile sabit olmadıkça sat1' bede linin paylaşmasından hariç kalacaklaı'I 
cihetle allkadaranın işbu maddenin mez ldir fıkrasına göre hareket etmeleri v• 
daha fazla malümat almak isteyenlerin 934/5979 dosya numarasile müracaatları 
flAıı olunur. (5029) ~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Nümune ve şartnameleri mucibın ce 15000 kilo bel ipi, 15000 kil9 kalın 

kınnap pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 18/VIIl/937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 de Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden almabihr. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para. 

larile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c5040> ~ 

~ 

1. - Çanakkalede inşa edilecek Kanıbarut deposile bekçi kulübesinin 1llf8S1 
ve etrafının tel örgülerle çevrilme11 işleri açık -eksiltmeye konulmuştur. 

II. - Keşif bedeli (5697.25) lira, mu·ıakkat teminat (428) liradır. 

nı. - Şartname, keşifname, _proje ve sair eksiltme evrakı (28) kuruş rnuka• 
bilinde İstanbulda İnhisarlar İnşaa~ fUbesinden ve Çanakkale İnhisarlar Müsta• 
Jdl Müdürlüğünden alınabilir. 

IV. - Eksiltme (25/VllI/93'1) tarihin'! rastlıyan çarşamba günü saat 14 de 
Kabataşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

V. - İsteklilerin eksiltme gün ,.e saatinde% 7,5 güvenme paralarile sözü ge-
çen komisyona gelmeleri ilin olunur. (4.999) 

Bina işleri ilinL 

Nafia Vekaletinden : 
t. - Eksiltmeye konulan if: Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü yanında yaptla-

cak Müzik Öğretmen okulu pavyon inpatıdır. • 
Keşif bedeli: 31600 lira 35 kuruştur. ı 

2. -- Eksiltme M/1/193'1 ulı gflnü saat 15 de Nafia Veklleti Yapı İşleri U
mum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odUında kapalı zarf usulile yapılacalDw 
tır. 

3. - Eblltme prtnamesi ve buna mü teferri evrak 158 kuru§ bedel mu kabl· 

!inde Yapı İfleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 
4. - Eksiltmeye girebilmek jçin isteklilerin 2370 lira 3 kuruşluk muvakkat 

teminat vermesi ve Nafia Vekiletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası ib
raz etmesi llzımdır. 

5. - lsteklilerin teklif mektuplarını\ ikinci maddede yazılı saatten bil saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c2586. c4994• 

Nafia Vekaletinden : 
ı - Jamlltmeye kcmulan if: Aydm vilAyeti Nazilli kuuı cinnnda Horswıha 

sulama kanalı hafriyat ve sınai imalifi. 
Keşif bedeli: (127,Ml) lira (69) kuruştur. 
2 - Eksiltme: 18 atustos 1937 tarihine rastlıyan Çarpmba günü saat 15 et. 

Nafia Vekileti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapah 

zarf usu1ile yapılacattır. 
3 - :latelrUler - Ebiltme prtnamesl, mukavele projeli, baJllldırlık i§leri genel 

prtnamesi, fenni pıtname ve projeyi (1) lira (40) kurut bedel mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

•-Eksiltmeye girebilmek tÇm isteklilerin (76'2) lira (9) kuruşluk teminat 
vermesi ve (50) bin liralık nafia su işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle bitirdi.. 
line ve bu kabil itlerini baprmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekl
letinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi isteklilerin teklif mektuplarım 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlii
lüne makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. Postada olan gecikmeler kabul 
~:__!2104~)........:(~464........:1) _____________________________________ ..,. 

1 latanbul Belediyeıi llinları 1 
Hepsine 25 lira bedel tahmin edilen Beyazıtta Camcı Ali mahallesinin Ha

tice Usta sokağında Hatice Usta mektebi ankazı satılmak üzere açık artırın.. 
ya konulmuş ise de belli ihale gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa 

çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım Müd:.i rlüğünde görülebilir. İstekliler 1 lıra 
81 kuruşluk ilk teminat makbuz veya m ektubile beraber 9/8/937 pazartesi p 
nü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (4784) 

Hariciye Vekaletinden: 
26 temmuz. um tarihinde kapalı zarf usulile ihalesi yapılacağı evvelce ilb 

olmıan 10'1'18 lira 99 kuruş bedel kepi! i Hariciye Köşkü Müdür evi, garaj ve ser
lertn kalorifer tesiab ile sair inşaata ait münakasası talip zuhur etmediğind• 
ı aimtcıii lU'l Puart.i &Wıü .. t 1e,.. talik edilmi§tır. C2340> <•n2> 



--- ------~-- --~----~----------=""'~ ...... -.....,._....,,.,........., _______ .,.. __________ ___ 

12 Sayfa !tON POSTA 

Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz ve en nefis bir şampanya hulQsası gibi insana zevk ve hayat veren 
bllhassa İngiltere ve İtalyada şerbet ve içki yerine kullantlan en sıhhi bir mayidir. Hasan Cazozu midevi ve hazım
dır. Yemeklerden sonra ı veya 2 çorba kaşıgı içilebilir. Ya,Zlll sıcakta dondurma ve şerbet yerine HASAN 
G AZ O Z ÖZ O alrnız. Çok ucuzdur. -

-
Ekşilik, şişkinlik, ağn, hazımsızlık, iştalıe1zlık gibi hallerde dolgun · ve gazlı midelere yemekten sonra kllçUklere 

1, bllyük.lere 2 tatlı kaşığı midevi ve hlıım<hr. inkıbaz ve barsaklarda atalet halınde sabdh aç karnına 1 - 2 tatlı 
kaşığı mllleyyin ve çorba kaŞlğile mllshildir. Meyvalann öztımlen yapılmıştır. Şekersizdır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

Tasınlı.man 

Rşyamn cinsi Mikda.n tutan lllc teminat Eksiltmenin 
Lira Ku. L. K. tarihi gunn saati 

Yazlık elbise 4, ı ıkım 22170 50 1663 00 13-8-937 Cums 11 de 

Erat kaputu 2hı tane 19580 64 1469 00 • ,. 15 de 

Erat bineği 367 • 20919 ()() 1569 00 14-8-937 Cumar- 11 de. 

eğeri. tesi 

,.~ r~ E M U T L U ... ~-, 

Ne mutlu o 
güzel kadına 
ki, güzelliğini 

muhafaza etme,ini bilir. Ve 
yine ne mutlu o güzel olmıyan 

kadına ki güzelleşmenin 
sırnnı bilir. 

KREM VENÜS 
bütün güzel kadınlarla güzel 
olmıyan yahud güzel görünmiyen 

kadınların biricik dostudur. 

, 12 Ağustos Perşembe günü ' 

PANORAMA 
Bahçesinde 

Büyük 11 N N B T Düğünü 
Münir Nurettin 

Tetefon 41065 

---·~·---·----........................ _........._ 

Ağustos 8 

j ... • • '=-!' _,1 

Sigara da içseniz 

1 RADYOLiN'le 
Günde en az 3 defa fırçaladığınız takdirde dişleri· 

nizin sağlamlığına ve güzelliğine halel gelmez 

Dişlerdeki leke, pftsı ve kefekilerJ 
temizler, ağızdaki mikroplan imha 

eder. Dişlerin çıtrnmesini, ve diş et-

lerinin iltibablanmasmı mened.ere• 
ağızda daiml sıhhat, daimt cazibe, 
daimt güzellik yaratır. 

Fakat her sabah ve her aktam ve her 
yemekten sonra fırçalamayı ihmal 

etmeyiniz. • 

Yazın insan kendini daha 
kolay!ıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 

Kırıklık 

Bu ilk tehlike alametler:ni görür görmez derhal 

almak lazımdır 
NEVROZİN soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmuma 

mani olmakla beraber bütün ıztırabları da dindirir. 
icabında gUnde 3 kafa allnablllr. _...... 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 
Merkez kasaba ve Kavııklıda yap1laca'!.t göçmen evlerine lüzumu olan 68668 

adet Marsilya kiremidi ile 1506 adet mu hye kiremidi pazarlıkla mübayaa edile" 
ceğinden taliplerin fenni şartnameleri görmek için İstanbul ve Kırklareli 19" 
kan Müdürlüklerine müracaat ve pazarlığa talip olanların 9/8/937 Pazart~ 
günü teminat ' akçelerile birlikte Kırk:areli İskan Müdürlüğünde hazır bulUJl 
maları ilan olunur. c.489h 

,;~~----------------------., 
1 - Gllmrllk Muhafaza Eratı için yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün Son Posta Mathauı Neş'e, Şetaret ve Ferahhk 

ve saatlerde kapalı zarfla eksiltmt":si yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsııfları komisyondadır. Neı::riyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ için 15-20 damla KAR DOL . almak aynı zaman-
3 - isteklilerin ilk teminat makbuzları veya banka mektuplannı kanunt .. • 1 kt r 

vesikalarile birlikte teklif mektuplarını gıınlerinde eksiltme saatinden bir saat s. Ragıp EMEÇ da asabi buhranların tekerrürüne manı O ma 1 ' 
evveline kadar Galatada eski Gümrük binasındaki Komutanlık Satınalma ko- SAHİPLERİ: A. Ek.rem UŞAKLIGİL ~ 
m~i~s~~·o~n~u~na~v~er~m~e~ıe:ri~.~«~440~4~·~~~~~~~~~~~~~~~--:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-============-~ 

••• POKER·PLAY 


