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. BUYUK MANEVRA HAZIRLIKLARI 
Dün bir kısım motörlü topçu 

kıtaab daha sevkedildi 
Be•elll lıflfl'ello:' """" l~rl•llHI• ,,.ıı,,orlar. 
Alıı•lot1- U IJNN IHlfl'etı.r ,_../la,, Edlrnetle J 
0MfA:'al Dfrllı ,.,,,,,,,,,.,, 6lr n,,afel llBl'llBCBlı 

tctue lllarl tllebıa ı m 

Atatürk, Büyükadayı 
şereflendirdi, coşkun 

tezahüratla karşılandı 
Bqvekil ve Hariciye Vekili Heybeliden Büyikacla,a 

geçerek Atatirb müliki olmUf)archr 
Camhummıt Atattlrk din üpm saat Jirmi birde maiyeti erlrlnila bir

likte Büyiikadayl ~. 
Pazar olmak mftn•eeheUle tlble hıncahınç kalabalıkta. Büyük Önder 

halk tiratından fllgmea •Ilnflewlw • 
Atatürk iskeleden araba ile Yat klübüııe •tmişlerdir. Yolboyımca top

lanan halk cyap, varoı. wlarl • qmdı B4~ Şefe kaqı olm aevgl ve 
balbhlını sonsm bir qkUnluk ~ izlaar etmiştir. 

Bir müddet IODl'a lleybeltMada bulunan Başvekil İsmet lnönü refa
katinde Haricl,.a Vekili Tevfik R8ttil Aral olduğu halde Acar motörile Bü
yükadaya gelmif, iskeleye çıkm•fbr. 

Blıpekil ismet 1nönü Haridye Vekili ile yaya olarak Yat kliibilne git -
mlfler ve Atatürk'e mülAki olmufhlrc:lJ,r. 

Büy\lbda dün aqam coştım tezahürata sahne olmuştur. 

Erzurumda bir Doğu 
Üniversitesi kurulacak 

Del.ada Jıanılacalı ıelter 11• lplllı /abrllıaları 
için de lsllıllıata baıl•ndı 

Erzwum 7 - Erzurumda kurulma· 
sı tasarlanan büyfHt ve modern iplik 
fabrikası için ~t ,..... Qzel-9 
Malatya fa~ MiidOril jJe iki ıd• .. :;:~11-~-.~~~~~~l~'~;:;=a;::~;;;;:=.~;;;;:~fı.mtia pbrimbıa ~. , .... 
merkezde ve civarda yüzlerce tpl:lk tez 

tMlılltlllm'·ı Çftlıpa ~un iplik fahri. 
kail Iğdır paJDVklan için en yaka i1t 

Çin Milli Müdafaa Meclisi 
harbe karar verdi 

Çinliler Tiençin ve Pekine karşı 
mukabil taarruza geçecekler 

lıncü-. ldaiıW.,.. Aonrpe ile 
6iyiii ~ .,. it lllİİllclN6etl. 
,; oordrr • ._,,.. ~ ..,,_,. 
,.., ,.,,,,.,,.,. ,.., 6ir ...... ,,,,,,...,..,........,.,_ 

s;, Tirlı • .,_,,.,., l8'aıa6al 
~- __,.. Ameriica-

7" """"" 6ilfbl ocuıtciilann 6ilet
-- olı7'Jl • lsmirwla ldan-Paris, 8 (Hususi) - Tokyodan bildi· bir tumıa ıeçmele karar venm,tJr. 6ala niP,. Jofnı 6i1ef Olamıyor, 

tlldiğine göre Çinliler harb hazırhklan· J .......... te .. ıleırl aea6a llaltJınnoitı bil.ı almayı 
Ilı artırmıflatdır. Çinin milıt müdahıı Nankin, 8 (AA) - Japonyamn Han· d 
~teıi Nankinde akdettiji ikincı bir İ9'" kavdaki J..,an mıhaJJesindıen ukerlerini ~- CI nu imlıanı 
thnac1a ş~ Çin'de Japon kuvvetıeri- w W,,.,wm ıerl if!kmele kal'U' verme- yolıtar1 
lae karşı koymağa ve bu kuvvetlerin Pe- li, Çin mehaflJinde sütpriZ ve bir dere- Y •••11 1 Mulllttl~ Birgen 
kin ve Tiençin etrafında i§gal etmekte ceye kadar p91rınlık uyandll'Jlllfll'. Çin (Yazın H..-Pıı aütu114ımu.idcı) 
Oldukları mevkü istirdaa için mukabil (Devaw 3 inci -ılfaila) • • 1111111 ........... --............... -...................................................... ~....... s hh t v k'll 1 

l ekirdağlı dün lngiliıle E 1 da t ~k!krı~ 
berabere kaldı, M~liyim. ve~ıegö~men~erı! ıö~!~ 

8 dakikada rakibinı yendı ı:t.1':t;-.,!esin~~;.z~!kl11 
Refik Saydam, bugün Urlaya giderek IJBnltll glJreıler lıegecanlı oldu. 1'Blllrdağlı Bulgaristandan gelen göçmenlerle ıemu 

ile rakibi V a11tler11altl 611' ual f1/lrBflllBr eımif, vaziyetlerini gözden geçirmiJ, ih
ttyaçlanm IOnDUfWr. 

(Dnamı 2 itici •1/lalltı) 

Yağmurdan 
Kaçarken 

bir aatış sahası olacaktır. , 
Dün akpm belediye salonunda çak 

kalabalık kadın ve erkek dinleyici ö -
nünde umumi müfettiş B. Tahsin U -
zer uzun bir hasbihal yapmlf ve Sik ilk 
sürekli alkışlarla kaqdanan aözJeri 
dinleyiciler üzerinde iyi tesirler bırü
mıştır. 

B. Tahsin Uzer haibibalinde doluda 
yapılan büyük işlerden ve Ulu Ondr 
rln doğu kapısı olan Trabzonu şeref • 
lendirmelerinin bölgeye bahşettiji dir-
liklerden tazimle bahsetmiş ve: · , 

cGörenek ve telakki beşeri tesiri al- U...... Mflfenlt ....... U.. 
tında tutan büyük kuvvetlerdir. Sunu meyiz. Tarihte t.e'IA1rJdnin ne biyük 
bir şaz kaidesi olarak kısmen kabul et- fenalıklara sebep olduğunu g6rdük. 
.sek bile görenek ve telillilere artık Erzurumda bugün fazla yJlncahk 7a • 
yer veremeyfz, buna tahammül ede - (.Dmımı l1 inci "'1/ltldl&) ................................................ -.............. . 

Q YENi EDEll ROMANIM/f, Q 

KALBiMiN M4SAU 
"Son Posta" ya.:0da Selimi izzet 
Sedes'in kalbinin masalını tefrik41 

etmeğe bathyacak 
Ancak diilor lci: • .. Karilerbai altlotmak 

ı.ı .... -. \6- •""" .lc11/6i111i11 •4Mlı/ileiiblir I -· Soragorıız: 
- Ya lcanln • ..,7,4,,p 
- Yarın, 4l11or, e. ... ıwu 

bftlci garui --. ..,.,,. .. ı 



2 Sayfa 

---------, 
Her gün 

lzmir - lstanbul 
Yolculugu 

Yuu: Muhlttla Blr~ -
• h" 

1 znıir Türkiyenin ikinci büyü-:t şe rı-

dir. İzmir-Türkiyenin büyük bir ihra
cat merkezidir. İzmirin İstanbul ve Av
rupa ile büyült ticaret. ve iş münasebet
leri vardır. Bütün bunlara rağmen, İz
mir Utanbula en fena bir münakale va
sıtasile bağlıdır. 

Deniz yolu uzun sürer ve mahduddur. 
Buna mukabil İzmirle İstanbul arasınci:ı 
en kısa vasıta demiryoludur ve haftada 
üç defa ekspres vardır. Fakat, geçen gün 
de yazdığım gibi, bu yolculukJ bilhaS!R 
yazın, mecbur olmadıkça yapılır bır İ:'i 

değildir. Sebeb? Bandırmada vapur me
selesi! 

* 

* Demiryolu devlete geçtikten sonra yol 
biraz kısaltıldı. Fakat, doğru bilet ver
mek: usulü bir türlü iade edilmedi. Her 
iki tarafta da iş devletin elinde bir iştir. 
Fakat, bizde devletin muhtelif teşki18-
tının birbirine yabancı gözile bakması 
an'anesi devam ettiğinden denizyolları 
idaresi bir türlü bu Bandırma hattını is
tiyerek düzeltmeğe tarafdar olmadı. 

Yaptığı cfedakarlıklar. ın hepsini de bir 
nevi zaruret karşısında yapmıştır. 

Bilhassa yaz ve iş mevsiminde Ban
dırmada trenden aktarma yapmak, eğer 

insanlar için bu asırda rahat ve kolay 
seyahati istemek bir hak ise, hakikaten 
bir faciadır. Bandırma iskelesinde küçük 
bir odada, iki masa önüne oturan iki 
memurdan itişe kak~ bilet almak için 
mücadele etmek cidden elimdir. 1zmir
den, Manisadan, Balıkesirden, bilet ver
memekte ısrar ettiklerine göre bari şu 

Bandırma işini tanzim etseler. Hayır, de
nizyolları, bu yolun düzelmesini, hcı ne
dense, istemiyor ve İzmirden A vrupaya 
gidenler de, bunun için, hep İtalyan va
purlarile Adriyatik yolunu tercih edi.}or
lar! 

* 

'S ON POS't ~ 

Sözün K sa;ı Resimli Mak ale: X Neyi biliyorsan onu sögle. X r 

Amerika radyonun en fazla inki§af ey
lediği memleketür. 

Amerika Birleşik Camhuciyeti dahi
lindeki ailelerin sayısı 31.400.000 dır. 
Columbia Broadcasting'in tanzim eyledi
ği şayaıu dikkat oir i8wtiğe göre bu ai
lelerin: 24.500.000 in radyo makineleri 
vardır. Amerikada dakikada 28 radyo 
makinesi aatılıyoc ve her aile günde beş 
saatteıı fazla r adyo dinliyormuş ... 

Amerikada faaliyette bulunan radyo 
makinelerinin sayısı 33.000.000 imiş. 

Radyoya malik otomobillerin sayısı 

günden gii.ne artmakta imiş. Radyolu o
tomobHlerin sayısı şimdilik 4.500.000 o
larak tahmin edilmekte imiş ... 

Peşte kız lisesi talebesinden J 5 ya· -
şın<la Ka to Sangi bir kaç gün evvel 
plajda bir gözlük kutusu bulmuş, aç
tığı zaman içinde ehemmiyetli bir para 
bulunduğunu görerek hemen p!aj di -
rektöriine götürüp teslim etmişti. Pa -
ranm Macar Başvekiline ait olduğu an

,laşı.lmıştır. 

Ertesi gün Başvekil Darany küçük 
Dünyanın en uzun adamı. . . talebeye telefon ederek bulduğu para-

Dünyanın en uzun adamı Robert lan hemen plaj direktörüne teslimin
Valdlov adında bir Amerikalıdır. 19 den dolayı hissettiği memnuniyeti bil
yaşındadır. Babası mühendisdir. Deli - dirmiş ve bir hediye vermek arzusun
kanlının boyu o kadar uzamıştır ki eve da bulunduğunu söylemiştir. 

ve odalara eğilmeden giremez olmuş - Kızcağız başvekilin teşekküriine 
tur. Bu vaziyet karşısında babası e - karşı vazüesini yaptığını hediyeye is -
vini satmak mecburiyetinde kalını~~~ tihkak kesbedemiyeceğini söylemişse 

Ro~rt Vadl~v'unk 001Yb~ tam 
1 

· de nihayet başvekilin ısrarına dayana-
metredır. Ona bır at e ıse yapı ması w • • 

için 6 metrelik kumaşa ihtiyaç vaııdır. mıya~a~ y~glı boya res:l~ı. yap -
Kunduralarının numarası 58 dir. mak ıçm bır kutu boya emı.ş ı. Baş -

Kundura numarası Avrupa num·arası- vekil hemen çocuğun arzusunu yerine 
dır. Otobüse, tramvaya binemediğin _ getirmeği kabul edince alelade vazife
den uzak yerlere gitmek için üzeri a - sini yaptığına karşı hediye alarak min
çık otomobil~ binmektedir. net altında kalmağı bir türlü hazmede-

Sag, sol 
Meselesi 

karlar. 
Temizlik mücadelesinden sonr.l, 

sol mücadelesinde de bclcdiyemizın rrı 

vaff ak olmasını dilerim. 

·----··------
Sıhhat Vek ilinin 
Egede tetk ikleri 

(Ba§ tarafı 1 ind sahifede) 
Anavatana iltica eden göçmen kard 

Amerikada Nassehuseti eyaletinin lerin terfihleri, bir an önce müstahsil 
· Treeminhum şehrinde bir at 5000 dolara le gelmeleri için ciddi tedbirler almnııı 
satılmıştır. Madam Petit'in sahibi oldu- tadır. Vekil noksanların bir an evvel j)' 
ğu bu hayvanın garib bir macerası var· malini emretmiştir. 

1 
dır. Madam Petit bir gün atına şeker ve- Göçmenler anavatana kavuşmald1t 
rirlken parmağındaki 5000 dolar kıyme- mütevellid memnuniyetlerini izhar j 
tindeki elmas yüzüğü de kaptırmıştır. At mişler, hükiimcümizin şefkatinden azıı & 

istifade ettiklerini ve çok çalışarak il 
şekerle beraber yüzüğü de bir hamlede . ı rr 

kUmete minnet borçlarını ödiyecck e 
yutmuştur. ni söylemişlerdir. ( 

Madam PetitJ yüzüğü sigorta olduğun- Tekrar 1zmire avdet eden Vekil ref 
dan bedelini kumpanyadan almıştır. F:ı- katinde belediye reisi Behcet Uz oldıl~ 

halde Kültürk Park'ta inc::a edilen sıhlı1 kat kumpanya hayvanı öldürüp yüzüğü :.. ,_, 
müzesini gezdi, izahat aldı ve müzcy; 11"~ 

ortaya çıkarmak istediğinden madam ğendiğini, mükemmel bir eser olduğıJ:ıı' 
kumpanyanın bu teklifini reddeylemiş- ·· 1 d' Mil (20) ~ t ta ı a!jY, soy e ı. ze agus os açı ac ~ 

tir. İhtilaf devam edip dururken ortaya dan teşhir edilecek eşyaların, grafil<leJ 
bir baytar çıkpuş ve 5000 dolara hayvanı bir an evvel gönderilmesini Ankarad 
satın almıştır. Baytar yüzüğü hayvanın memurlara telgrafla emretti. ·of 
kamından çıkaracağına kat'iyyen emin- Sıhhat Vekili akşam Manisaya gı tf 
dir. rek orada yeni yapılan Memleket has r 

· · E k " · hasta · · · ret e 
B t b tl "k" - d 1 k nesını ve s mazı nesını zıya ay ar u sure e ı ı yuz o ar ıy- · . . 

ki h k d. . tıkten sonra Ankaraya gıdecektır. ~ mette ayvanın en ısıne parasız ___ ___. 

malolacağını söylemektedir. BU GOHK-~~.~ 
miyen Kato Sangi: 

- Öyle ise lUtfen karşımda duruııuz 
da bu yağlı boya He sizin resminizi ya
payım, demiş. 

Başvekil de küçüğün hatırını hoş et

mek için memnuniyetle karşısına geçip 
vaziyet almış ve resmini yaptırmtŞtır. 

l-IAVA 
VC TAK...un•-

Hava kı•men kapalı geçt i .., ~ 
Kandilli rasad merkezinden aldıg~ 

maIUmata göre, dün saat on dörtte b 
metre tazyiki nc
simiyi 757,5 ola

rak göstermiştir. 

Niçin demiryolu istasyonlarından doğ- r 
nı ~ilet vermiyorlar? Bir Türk vatanda-

1 
şı, Istanbul seyahat acentelerinden ce- ı 
nubi Amerikaya kadar bütün vas:taların 
biletlerini alıyor da İzmirden İstanbula 
niçin doğru bilet alamıyor? Bunun asıl 
sebebini söyledim. Bahanesine g<!linoe, 
acente meselesidir: «Eğer, diyorlar; doğ
ru bilet verirsek Bandırma acentesi ida
re edemez!. Hayır, bu bir bahaned;r; ben 
eminim ki Devlet Derniryollan gişeler. 
bu biletleri komisyonsuz satmayı kabul 
etmeğe hazırdırlar. Çünkü Devlet De-

STER İNAN İSTER İNAN MA ! 
Gölgede azami 

l hararet 26,5, asga· 
ri 19,5 tu. 

(Devamı 3 üncıi sayfada) 

Gazetelerden birinde bir müddettenberi İstanbulda 
su sıkıntısı çekilmekte olduğuna dair bir fıkra görül
dü: 

Şehrimizde sıhhi lüzum üzerine Kırkçeşme suları 

kapatılmıştı, yerine terkos verilmişti Bu suretle terkos 
sarfiyatı da artmıştı. Şu halde alınacak tertibat ile fazla 
sarfiyat fazla istihsal ile telafi edilinceye kadar terkos 

Fakat bu böyle olmadı. Bilakis salahiyetli bir dil tarafın

dan terkos suyunda eksiklik görülmekte olduğu hakkın

da çıkan fıkranın yanlış olduğu söylendi, amma biz evvel

ce binanın üst katına terkosun kuvvetle çıkarken şimdi ip

lik halinde akmakta olmasına bakarak meselenin anlatı

lışında ve anlaşılışında bir yanlışlık olduğuna inandık. 

tevziatında eksiklik görülmesi tabü telakki edilebilirdi. Fakat ey okuyucu sen: 

i S T ER 1 N A N i S T E R 1 N A N M Al 

Rüzgar saat 
on yediye kadar 
yıldızdan ve sani- ... 

·ştı•· ... yede azami 8 metre sür'atle esnıı ğ1şsv 
Hava, kısmen bulutlu, fakat 'Y8 

geçmiştir. 

G- S .Cı0 o 1 12·'
9 

uoef : ~ k e 
19 

ı9 

İkindi 16,12 Alqam ;.o-' 
Yata 21.04 lmAlı: : s.Sfl 
Rumi .ICM 13.SS - Arabt .... l 

Hızır 96 
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ispanyada Cumhuriyetçiler 

yeniden taarruza geçtiler 

Begnelmilel 
Vaziyetin 
Islahı için 

Amerika Hariciye Nazırının 
davetin" 37 millet müsbet 

cevap verdi 
Vaşington, 8 (A.A.) - B. 

daha 
Hull'ün askeri ve iktısadi tes -
lihatı terketmek suretile sulhun, 
muhafazasını ve beynelmilel vaziye -
tin ıslahını temine matuf olan davetine 
3 7 millet cevap vermiştir. Hariciye ne
zareti, bu cevapları neşretmiştir. 

Berlin, Roma, Tokio, Nankin ve Va

Cezairin 18 mil garbında tayyareler bir vapuru 
bombardıman ettiler. Fransızlar ticaret vapurlarını 

harp gemilerinin himagesi altına aldılar 
lensiya'nın bu bapta hiç bir mütalea 

selesini ademi müdahale komitesi bari- serdetmemiş olmaları teessilfle kayde
cinde halletmeleri imkanını kabul etmiş dilrnektedir. 

Paris, 8 (Hususi) - Madridden bildi
l'ildiğine göre cumhuriyetciler Aragon 
Ceı>hesinde taarruza geçmişlerdır. Aynı 
lbenbalardan gelen habe!"lerde cumhu
liyetcilerin ilerledikleri, bazı mevkiler 
~Ptettikleri bildirilmektedir. 
İki taraf tayyareleri arasında mütead

clid çarpışmalar olmutur. Cumhuriyetci
lere aid bir tayyare düşmüştür. 

Fransız ticaret vapurlan hima,. 
edilecek 

Paris, 8 (A.A.) - Deniz ticaret müste
iarlığı tarafından nqredilen bir tebliğ
de bahriye nezaretince bir ganbotla bir 
~ido muhribine sıkı bir nezarette bu
•urıarak Fransız ticaret vapurlarını hi
maye etmeleri emredilmiştir. 
ISir vapur daha bombanlımaa edileli 
~rsilya, 8 (A.A.) - Marsilya radyo

"1 Ktistakis vapurunun imdad işareti 

verdiibıi Cezairden öğrendilini bildir· 
mektedir. 

Vapur, Cezair'ln 18 mil garbında bir 
tayyare tarafından bombardıman edil
miştir. 

Fransa hudud.mıda 

Barselon, 8 (A.A.) - Lirudadan bildi
rildiğine göre hudud civarında Fransaya 
geçmeje e,ebbüs eden firarilerden mü
rekkeb bir kafile ile 8 polis arasında bir 
müsademe ollDU§tur. Bir polis ölmilf, 19 
firari tevkif edilmiftir. 

İki tarafın mmarip tanın!DMI meselesi 

Londra, 8 (A.A.) - Sunday Times'in 
diplomasi muharriri, Fransa ve İngiltere 
hüktimetlerinin yapmış oldukları teşe~ 
büsler üzerine Sovyet hükUmetinin ala
kadar başlıca dört devletin İspanyadaki 
tarafların muharib sıfat1111 tanmilık me-

olduğunu yazmaktadır. NeşredilmiJt olan bütün cevaplar, 
Muzafferiyet başka usullerle elde B. Hull tarafından izah ve teşrih edilen 

edilecekmiş umumi Amerikan siyasetinin ana hat-
Perpignan, 8 (A.A.) - Largo C<iballe- }arını kabulde müttefiktir. Bu cevap

ro, bir Fransız gazetesine beyanatta bu- }ardan bazılarının B. Hull'ün noktai na 
lunarak ezcümle demiştir ki: zannı hararetle teyid etmekte olduğu 

cBrunete taarruzunun müessiriyeti beyan edilmektedir. Bu cevaplar ara-
hakkındaki umumi itikada iştirak etmi- sında bilhassa Paris ve Moskova ile bü
yorum. Teruel hadiseleri vukua gelme- tün cenubi Amerika hükumetlerinin 
meli. idi. Fikrimce muzafferiyet, muhte- verrni.ş oldukları cevaplar kayde şayan 
lif cephe~erde takib edilmekte olan usul- görülmektedir. 
}erden büsbütün başka usullerle elde e-
dilecektir. 
Diğer taraftan ihtilalin daha ilk anla

rında f~izmin muzaffer olmaması için 
kalblerini ve kanlarını vermış olan kim
seleri iktidar mevkiinden uzaklaştırma
nın ihtiyatsızlık olacağı fikrindeyim.> 

Amerika ile Rusya 
Arasında dostluk 

Moskova 8 (A.A.) - Tass ajansı bil
diriyor: Amerika Birleşik devletleri 
Sovyetler Birliği ticaret muahedesinin 
imzasından bahseden Pravda gazetesi 

Büyük manevra hazırlıkları IFransa ile telefon ezcümle diyor ki: . 

1 
cSon günlerde Sovyet tayyarecıle-

J) u .. 0 bı•r kısım t •• ı •• muhavereleri rinin kahramanca yaptıklan Mosko -m 0 0 r U l . . . va - Kutup - Amerika s~f~rleri ve A -
Pans 8 (A.A.) - P. T. T. İdaresının merika Birleşik devletler.mm Asya harp 

t k k d • ld • :bildirdiğine göre, pazartesi gününden filosunun Sovyetlerin Uzak Şark ka -

Opçu ltaah ·sev e ı ı ,itibaren yabancı memleketlerle tele - rasularını ziyareti, iki memleket ara -
fon muhaveresi, fiatı fazlalaşacaktır. sında mevcut ve dostane münasebetle-
,Bu fiat tezayüdünden yalnız Belçi~a, rin daha ziyade iyileşmesine mühim 
,İngiltere, Holanda, Lüksernburg ve Is- surette yardım etmiştii. • 
viçre ile yapılacak muhavereler müte
essir olnuyacaktır. 

Fransada en büyük tun·ı 
Bir babnda dört çocuk 
Londra 8 (A.A.) - Ruffelk kontlu-: 

Paris 8 (A.A.) - Reisicumhur B. ğu dahilinde kain Brauden kasabası a
Lebrun, bugün yeni Vosges tünelinin halisinden Mrne Lingword akşam 4 er
açılış törenine riyaset etmiştir. 6.865 1 kek çocuk dünyaya getirmiştir. Çocuk-
metre boyunda olan bu tünel, Fransa- 1 1 l"desi sıhhattedir . • 

1 
.. 11 . . at a va ı . 

da demıryo u tune erının en uzununu 

Sayfa 3 

E 
e Alman-Çek münasebaiı 

gene bozuldu 
e M. Eden 'in son nutku 

münasebetile 
Yazan: Selim Baeıp Em~ 

O rta Avrupanın havasını bo

zan meselelerden biri de AJ,, 

manya - Çekoslovakya arasında bir tür· 

lü düzelemiyen bozuk münasebettir. 
Çekoslovakyanın bir taraftan ittifakla 

Fransaya, diğer taraftan SOvyet Rusya.

ya sıkı surette bağlı bulunması, bu mü• 

nasebeti kronik bir siyasi yara haline 

getiriyor. Gün geçmiyor ki bu geç;msiz

lik, şu veya bu suretle bir tezahür vesi· 

lesi bulmasın. Son defa gene iki memle
ket arasında bir hiç yüzünden mühim 
bir hadise mahiyetini almak istidadını 

gösteren bir mesele çıkmıştır. Esası da 

şudur: 

Almanya, Çekos1ovakyada bulunan ve 

oldukça mühim bir kesafet teşkil eden 

Südet Alman çocuklarının bu yaz tati

lini Almanyada geçirmeleri için etrafa 

davetler yollamıştır. Bu davetin mühim 
bir kısmı da Çekoslovak Almanlarına 

yollanmıştır. Fakat Çekoslovak hüklı· 

meti bu muvakkat seyahate muhalefe1. 

etmiştir. Sebebi sorulduğu zaman ise, 
Almanyanın gıda buhranı geçirdiği, bu 

çocuklar Almanyaya gidecek ohırlarsa 

boğazlarına bakılamıyacağını, bu yüz. 

den hastalanıp gerisin geri bozuk bir 

sıhhatle dönecekleri cevab o'!.arai.t bildi· 
rilmiştir. Bu karşılık bütün Almanyada 

dehşetli bir asabiyet uyandırmıştır. Çe
koslovakya hakkında ağıza alınamıyacak 

kadar ağır sözler sarfedilmekte, erı kes· 
kin ve sert kelimeler kuUanılmakt:ıdır. 

İtiraf etmek lazımdır ki•orta Avrupada 

Çekoslovak - Alman münasebatı, her za· 
man için bir çıban başı koparmaya müs

taiddir. 

* 
lzmirde yeni bir plaj 

~kil etmektedir. -----
İngiliz hariciye nazırı M. Eden son de-

Yun 10 İ Sl nrn torç1arı fa Avam Kamarasında bir nutuk söyie-

Atina, 8 (Hususi) - Yunan hükfı- M. Ed e n'l n di ve Şap denizi-
meti ile İngiliz alacaklıları arasında j • on nulku nin şark sahille· İzmir, 8 (Hususi) - Şehrimizde bu 

~unan Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
.Çandarlıda meydana getirilen plajı 
~çtı. 

Londrada cere~n etmekte olan müza- mUna aeb et lle rinde hiçbir ya-
kerelerin akim kaldığı resmi bir teb - hancının yerleş-

Zagrepte lokantae1larm grevi 
Zagrep 8 ( A.A.) - Kahve ve lokan-

liğde bildirilmektedir. memesinin İngiltere için kat'iyyetle ve 
mutlak surette mültezem bulunduğunu 

lzmlr lstanbul 
Yolculuğu (B'Jffarnfı l iAci ıcıJlfada) 1 camii olmak üzere, Edirneyi süsleyen ta- talar müstahdemini, ücretlerinin arttı-

bun, yeniden, manevra sahuma ait- ıihı ..aeri ve Abideleri ziyaret edecek- rılrnasını istemek için grev yapmışlar- (Ba§tarafı 2 inci sayfada) 

~ üzere, bir kısım motörlü topçu kıta- !erdir. dır. miryolunun bu kolaylıkta istifadesi var-
k.. tehrimizdeıı Çorluya hareket etmlt- dır ve Devlet Demiryolları halka kolay-
~. • R A • k d • lık göstermek vazifesini, denizyoliarm· 
la~anevralara müteaddid tayyare filo- usya, . merı a an yenı dan çok iyi anlıyor. Fakat, farzedelim ki 
l~lllıız demiryolları bu fedakarlığı yapmıyor. O 

~bu r!~:e~~::ş~::!;!::!: t zırhlılar satın alıyor zaman, bu nevi biletlerden yüzde beş 
'"ak fazla bir ücret alıp onu acenteye vermek Ya sahillerinde bulunacaktır. 
l.t de mi kabil değildir? Nihayet, farzede-

'ıı anevralara davetli bulunan Balkan lim ki, bunları yapmıya mani olarak 
~ntına ve Saadabad paktına dahil Nevyork Taymis gazetesine göre satın alma keyfiyeti gökten inmiş bir nas vardır; acaba, Ban

~}~tler askeri heyetleri de bu hafta i- hakkındaki itirazlar bertaraf edilmiştir dırmada bilet almayı kolaylaştırmanın 
'"'"lSınde memleketimize gelmiş buluna-
~ · da mı imkanı yoktur? 
Otct tclır. Bu heyetler, hududlanmızda, Nevyork 8 (A.K., - New - York Amerika hükumetinden 2 zırhlı satın 
~ u namına askeri birer heyet tarafın- Times gazetesinin bildirdiğine göre bir almak istemişse de bu talebi o zaman * 

~erasimle kar§llanacaklardır. Sovyet komisyonu halen 3 zırhlı inşa- reddedilmişti. Denizyolları idaresinin vapurları me-
~'bost ve müttefik İran askeri heyeti 81 için müzakerelerde bulunmaktadır. Halen pazarlık sureti mahsusada te- selesine geçmiyorwn. Çünkü eldeki tek
~ hududumuza girmiş ve merasimle Şimdiki halde yalnız 16 pusluk 9 to- şekkül etmiş bir Amerikan kumpanya- neler, bu işleri iyi anlamadığımız zaman
'anmıştır. Askeri istikbal heyetimiz plu JS.000 ton hacminde bir zırhlının sının del~letile yapılmaktadır. lara aid yadigarlardır. Yakında yeni ge
"4eray başka~lığı b_irinci ~~~ ~üdürü ,inşası müzakere edilmekte ise de Sov _' Siparişin bedeli 100 ile 200 milyon ,miler gelmeğe başlıyacaktır ve o zama
'tl. .. -aı R~ rıy~~tinde, uçuncu fırka yet hüktimeti cem'an 16 pusluk 30 top- dolar arasında tehalüf etmektedir. na kadar söylenecek çok bir şey yoktur. 
--~~bıye reısı al~y Ahme~ Rıfat, lu 3 zırhlı satın almak tasavvurunda _ Ayni gazeteye göre satın alma key- Fakat, şu yukarda yazdıklarım, denizyol-
~ lri bınbaşısı ~nı, hava . yuzbaşısı dır. fiyeti hakkında itirazlar bertaraf edil- !arının ne inkar, ne de izah edebileceği 
'U topçu teğmenı Vefa ve pıyade teğ- Geçen ilkbaharda Sovyet hükumeti rniştir. şeylerdir. 

l'atımdan mürekkebtir. '----·- Bence, bütün mesele ruhta ve zihni-

Edimede hazırlıklar 
~~tne (Hususi) - Trakyada yapıla
'lan büyük askeri manevralarına aid 
~hklar ikmal edilmiştir. 

~rıevraları takib etmek üzere davetli 
' ~n ecnebi askeri heyetler ağusto
~ ?._ırrni birinci günü buraya gelecek
St;gle yemeğinde, Trakya Umumi Mü
)~ ı General Kazım Diriğin vereceği zi
\ 

1 
tte hazır bulunacaklardır. Bu husus

\. Ciıb eden hazırlıklar da yapılmakta-

~afirler Edirnede kaldıklan müd· 
iehri gezecekler, başta Sehmiyc 

çı•D Mı.JJAı Mu••dafaa MecJı•sı• yettedir: nenizyoııarı idaresinde hakim 
olan zihniyete göre denizyolları halk için 
değil, halk denizyolları içindir! Eğer ruh 

h b k d • ve zihniyet bunun aksine olsaydı Ban-ar e arar ver ı dırmadaki bu faciayı şimdiye kadar gö
recek bir müfettiş gözü bulunabilirdi! 

(BC!§ tarafı 1 inci sahifede) demiryolu boyunca hücuma kalkmalan- Muhittin Birgen 
mehafilinin fikrince, Japonlar, ciddi mu- nın pek yakın olduğu kanaatindedir. ------·---·------
hasamat takdirinde, burasının müdafaa Şanghay, 8 (A.A.) _ Nankinden bildı- minleri teyid eylemektedir. 
edilebilmesinin ~mkansızlığını anlamış- rildiğine göre, General Yunşişan, ayyare Yalan bir haber 
lardır. ile Taiyanfuya uğrartUftır. Vaşington, 8 (AA.) - B. Hull, Çin i-

Japonlann yeni bir hücumu Müşahidlerin fikrine göre, bu hareket, çin Amerikan gönüllüleri toplanmasını 
Buradaki askeri mehafil, Japonların Şahar, Şansi ve ' Suiyuan eyaletlerinde Japonların protesto ettiğini bildiren ha· 

şimali Şahar eyaletinde Suiyuan-Peping .askeri harekitın inkiş.ııfı hakkındaki tah- berleri yalanlamıştır. 

beyan etmiştir. Habeşistan bu denizin 

garp sahillerinde olduğuna göre, acaba, 

İngiltere, hariciye nazırının bu nutkile 

İtalyanın Habeş topraklarını ilhak etmP.

sini tanımış mı oluyor? Her haldı:! a\an· 
gle tanıyış olmalı! - Selim Ragıp Emeç 

Bisiklet dünya rekoru 
Milan 8 (A.A.) - Vigorelli meyda

nında Fransız Pecqueux, iki kilometre

lik bir sahayı bısikletle iki dakika, 26 

saniye, 1 /5 de katetmek suretlie dünya 

sür'at rekorunu kırmıştır. 

Vindsor Dükünü ziyaret 
Viyana 8 (A.A.) - Dük ve Düşes 

dö Kent, Avusturyaya gelmişlerdir. 

Dük ve Düşes Was - Erleönburg şato • 
sunda Dük ve Düşes dö Vindsoı:'u zi • 
yaret edeceklerdir. 

Erzurumda hayvan sergisi 
Erzurum 8 (A.A.) - Ziraat Veka • 

Jetinin açtırdığı hayvan sergisi bu sa

bah açıldı. Sergide çok güzel hayvan • 
lar teşhir edilmiştir. 

Bilhassa Ilıca aygır deposunun tay

larile Göle inekleri çok beğenilmekte -

dir. Sergi üç gün sürecektir. 

Japon gemileri Faler'de 

Atina, 8 (Hususi) -Buradaki Japon 

elçiliği İstanbuldan hareket eden İwa -
te ve cYakumo• Japon kruvazörlerin

den pazartesi Faler limanında buluna
caklarını hükfunete tebliğ etmiştir. 



• 
4 Sayfa SON POSTA 

Türbeler harap olmaktan r Çok mühim bir 
kurtarılıyor mesele Bu gıl harice milhlm miktarda 6uğdag lhr8f 

Divanyolundaki Sinan Pqa türbeai bitiıiğindeki Darül- edileceği tahmin edilmektedir 
hadis'in kütüphane kısmı depo haline konmutl Bir tanıdığımız anlattı: Son yedi gün içinde zahire borsa- dağı iskelesi teslimi 

Müzeler idaresi ihmal edilen ve mah•a 1 Komşulanm.ızdan bir zabit birden- sında muamele gören mahsulatın bir mi beş paradır. 
_rbe bire ağırca hMtalatadı. V akit doktor kısmının fiatlannda du··şu"klük' go"rül-

yü.z tutan tu ler hakkında tetkikat * 
yaptırmış ve bu hususta bir rapor hazır- aramaya müsait olmadığı gibi civar- müştür. Bilhassa buğday gelişatının 
~r. Bu :rapora göre asan nefisei mi- da da hiçbir doktor muayenehaneıi fazlalığından dolayı bir mikdar gerile- Kuraklık yüzünden bazı yerlerde 
mariyeden olan Mahmutpaşa türbesinia yolctM. Fakat k<>m§Ultınmızın araaın- meler kaydedilmiştir. Bakla fiatıarında sene keten tohumu istihsalatı g 

da mütekaid bir doktor vardı. Derhal da talebs:-ı:ı.. yu"'zünd' en fı"atlar du··ş- seneye nisbeten daha az olmm:tur. 
önü bir müddet açılmak üzere faaliyete u.UA -:ı geçilmişti. Fakat nedenee bu ifden nz- 01llCI koştuk. Fakat büyük bir inkisara müştür. Buna mukabil kuş yemleri, ve atlar on b~çu~ kuruş aralarındadır. 
geçilmiş ve burası metruk bir halde bı- uğradık. Zira, bu zat, hastayı muaye- kozalar gayet iyi fia tlarla satılmakta- Karade?.ız limanlarından gelen 
rakılmıştır. Halbuki türbenin daş satıh- ne edip reçm verdiği takdirde ken- dırlar. Bir müddettenberi satılınıyan berlere gore bazı mıntakalarda 
ları çok kıymetli mozayik kaplamalarla dilinin kazanç vergisine tabi tutula- tiftikler de geçen hafta içinde satılına- mahsul fındık satışlarına başlamnı 
süslü bulunmaktadır. Bu mozayik ve cağını, bu sebeble hastayı muayene ğa başlanmıştır. Geçen hafta ilk olarak Orduda pi 
türbe eşyası ön tarafının bakımsız bir edip mualece veremiyeceğini söyled?. B UGDAY: Geçen hafta iptidasında açılmış kabuklu fındıklar 16-17 ve 
halde bulunması yüzünden bet" zaman Doktorun hakkı vardı. Fakat diğer ta- muvaredatm fazlalığından buğdayın fı.~dı~!a~. da 40-4 I kuruştan mua 
çalınma tehlikesine maruz bulunmak.ta- rafta da bir vatandap?ı hayatı tehli- kilosu 1 O para kadar düşüklük arzet- gormuştur. 
dır. keye maruzdu. Bu, bir vak'adır ki ile- mişse de haftanın sonlarına doğru geli- Bakla fiatlarında yirmi para kll 

Divanyolu caddesinde Yemen fatihi mi için bi1' teyakkuza davet eder. Bu şatın azalması piyasanın daha fazla bir düşüklük vardır. Evvelce beŞ 
Sinan paşa türbesi bitişiğindeki Darül- gibi müstacel ahvalde ve bir zabıt tu- düşmesine mini olmuştur. beş paraya satılan Bandırma ve 
hadisin kütüphane kısmı rakı deposu tulmak suretile faal bulunmıyan dok- Bu sene bol mikdarda istihsal edilen biga cinsi baklalar geçen hafta 
haline konmuştur. Burası şimdi bu iş torla.nn tehlikeli vaziyette' bulunan buğdayların mühim bir kısmının ihraç ye.:in~e 4.30-4.35 paraya kadar 
için bir şab9Ul icannda bulunmaktadrr. hMcalann yardımlanna koşmaları edilebileceği tahmin olunmaktadır. Ez- muştur. 
Kıymetli bir türbe ve hatirenin yanın- Türle derıizcileriMR. kah.ram.anı temin edilemez mi? Ve edilmek lazım cümle Trakyanın sert buğdaylarına da- Koza üzerine Fransadan talebler 

da bulunan böyle bir yerin bilhassa b~r Barba1"08Un Bqikta§taki türbeli gelmez mi? ha şimdiden alıcılar çıkmış ve Tekir- vam etmektedir. Bu sene koza sto 
rakı deposu haline konması muvafık. Bn ciheti, ehemm.iyeıine binaen, a- dağı limanı vasıtasile ecnebi memle- nun pek yakın bir zamanda tüken 
görülmemektedir. zaman bol miktarda IRl akmakta bulun- lcikadarlan.n nazarı dikkatine koyu- ketlere ihracat başlam~tır. zannefülmektedir. Yaş kozalar 95.1 
Davutpaşa civarında Hekimoğlu Ali duğunu tesbit etmiştir Bu hususta hazır- yoruz. Fiatlar: Ekstra beyazlar 7.1 O, birinci kuru kozalar 215, ipeğin kilosu J 3. 

lanacak rapor vakıflar başmüdürlüğüne b ] 6 15 .. d · liradan sat l akt d paşa türbesinin üstündeki kurşunlar zayi - - ···-··-·--·----·....................... eyaz ar · , yuz e yırmi serttiler 
1 

m · a ır. 
olmuş, türbe harap olmağa yüz tutmuş- verilecektir. D ün yeniden 50 5.35, mahlutlar 5.10, sert buğdaylar TİFTİK: İki üç haftadanberi 
tur. Bu türbenin İstanbul içinde eşsiz bır Bir motosiklet devrildi K• i l 5.25-5•3o paradır. geçen tiftik piyasasında g~en hB 
kıymet t..~dı~ mütehassısları tarafın- lŞ ceza andırıf dl . ARPA: Piyasa sagylam vaziyetini mu- 500 balya kadar bir sat1c:: yapılabil1Jl 

~ 5• Dün gece saat 2 de, Singer makine- 120 k dl k l d -.ı 
dan ileri sürülmektedir. !eri -şirketi memurlarından Filak arka- e ya a an l hafaza etmektedir. Ecnebi memleket- ,tir. Fiatların düşmediğini gören di 

Beşiktaşta bulunan Barbarosun türbe- smda Bira isminde bir kadın ~lduğu , Beyoğlu kazası mıntakasında tram- l~rde~ yeni mahsul aranmaktadır. Te2.- alıcıların da mübayaata başlıyacalt 
si de arkadan ve önden kapalı bir luılde ha1de motosikletle Büyükdere vilayet vaydan atlıyan ı 4, merkeple nakliyat li~ edılen fiatlar 4 buçuk kuruştur. Es- zannolunmak tadır. Nitekim bazı 
bulunmakt~dır. Halbuki ?n ~e arka t~- .meyv~ fidanlığı önünden geçerken mo- yapan 6, sırıkla nakliyat yapan 4, kişi- kı arpalar. dahilde yen_ılik ol~k .kulla- man_ firmaları daha şimdiden piya 
raflar az bır masrafla istırnlak ve tar.u: tosiklet kaymış devrilmiştir. Düşme ye para cezası kesilmiş, 8 dilenci hak _ nılma~ta ıse de bu cınsler uzerıne e- tetkıkata başlamışlardır. Yozgad, 
edilecek olursa bütün güzelliği ile mey· neticesinde ikisi de yaralanmışlar, teda ,kında muamele yapılmış, 7 kilo mağ- hemmıyetli. işler olmam:ştır. . .kişehir ana malları 130 kuruştan sll 
dana çıkmış olacaktır. . vi için Alınan hastanesine kaldırJmış- şuş yağ imha edilmiş, 60 kedi, 18 kö _ Çavdar pıyasası da ~glamdır. Ihra- mıştır. 

Bu hususta hazırlanan raporun bırer !ardır. · pek yakalanmıştır. catçılar ~rafından mubayaat devam YAPAK: Yapak üzerine devamlı 
sureti belediye ve evkafa gönderilecek Eminönii kazası dahilinde de, son etmektedir. Hafta içindeki satış fiatla- ler olmaktadır. Geçen hafta içi 
görülen eksiklerin ikmali istenecekij;. Şüpheli bir ölüm yirmi dört saatte tramvaydan atlıyan n 4.25 paradır. Sovyetler bazı şerait dahilinde 1 * Yeniköyde duran,,,. nwnaralı güm- 9, vapurdan atlıyan 1, markasız ha - KUŞ YEMİ: Bu seneki istihsalatın balya kadar işlenmiş Anadolu ya 

Müzeler mimarı Kemal Altan dün rük motöründe Rizeli Mehmet bir kaç mallık eden 5, yere tüküren 1, sokağa geneç y~lın ~evkind~ olduğu anlaşılmış- nı 62 kuruştan almışlardır. Butt 
Davutpaşa türbesi ile camii üzerinde tct- gün evvel hastalanarak Beyoğlu .hele- çöp döken 2 kişiye para cezası kesil - t~r. Tek~rdagından Ingiltere ve Aıne- maada borsa şeraitine uygun olB 
kikat yapmış, camün büyük kubbesinde diye hastanesine kaldınlmış, dün orada miş, 60 kedi yakalanmıştır. rıkaya ıhracat yapılmaktadır. Karabi- Anadolu ve Trakya mallarından 
bundan 85 sene evvel vukubulan bir zel- ölmüştür. Cesedi muayene eden bele - - ga ye Bandırmada dahi mahsul iyi ol- bin balya kadar yapağı sat~tır. 
zeleden sonra meydana gelen çatlağın diye doktoru ölümü şüpheli görmüş, Polisle: ,dugundan bu seneki ihracatın geçen yapağılann Trakya cinsleri 69, 
henüz kapatılmamış olduğunu, son ccma- Morga kaldırı}masına lüzum göster - • . senelerin fevkinde olacağı anlaşılm~- dolu malları da 5 6 kurtl§tan mua 
at mahallinin üzerindeki sakalın bozuk miştir. Müddeiumumilik. tahkikata de- Tr• mvay t ellen koptu tır. Fiatlar yüzde iki analiz ve Tekir- ,görmüştür. 
olUfU yüzünden içeriye yağmur yağdığı vam etmektedir. Dün, saat 10,10 da bir Ortaköy-Ak- ................................ .. ___ _..__.. .................... _ _......-

.-. - · - --------- ,saray tramvayı Ortaköyde dönmek üze-

T r u va hara belerl·n de bulu nan 5 bı·n re manevra yaparken havai hat bir kaç 
yerinden kopmuştur. Cereyan bulunan 
tel kimseye isabet etmemiş, başka hiç 

parça eski eser şehrim ize getirildi J~~:;:?u;:;~!~~E~~: 
932 yılında esaslı olarak başlıyan ı et, bu seneki faaliyetle, mrlnci Tru- De~z~. diifen ~~dm 

Truva harabeleri hafriyatı bir kaç gün va harabelerine kadar inmek mazhari- Arnavutkoyunde terzilik eden Ni -

Sabahm karanllQmda oturduğu 
evi soyan hizmetçi evvel nihayete ermiş, bu müddet zar _ yetine ermiştir. Burada bulunan kıy _ .ko,. ~tin~ ve Vaso isimlerindeki kız -

fı~~ bir çok kıymetli eserler elde edil- metli eserlerle, Truva tarihi inkişaf ve larile de~ız kenarında ge~rken ya5?. -
miştir. tenevvür etmiş olacaktır Bu tarihe nun ayagı kaymış ve denıze duşmuş, 

Bu seneki mesaisini bitiren hey'et, pek büyük bir hizmettir.>. , etraftan yetişenler tarafından kurtarıl- Bekçi kendisinden şüphelenin~e hizmetçi: - Beti 
evvelki gece, bir İtalyan vapurile mem .m__..ışt_ır_.__________ Cide/iyim, yolumu kaybettim geziyorum! Diye 
leketlerine hareket etmiştir. Bu hey'et, Şehir işleri: HAL K O P • R ET 1 l d hk başta Sinsinati üniversitesi arkeoloji -- Bu akpm saçma a ı, ma emede de 6 ay hapse mahkum o/dtJ 
şubesi müdürü umumisi profesör Mis- Kesilen cezalara dair bir tamim a.,ıka-, Suat Aksa la F tih wm r.~Y a arasında ~edi-ı yette gittiğini görmüş, şüpheler. 
ter Şad Blegen olmak üzere, ayni üni- Belediye zabıtası tarafından kesilen Pllrkte ye mevkıınde Haydarbey sokagında 5 kim olduğunu, nereye gittiğini sof 
versite profesörlerinden Mis Maryon ceza kağıtlarının herhangi bir yanl~- Ş J R J N numarada oturan yağ, peynir ve zahi- muştur. Kadın şu cevabı vermiştir: 
Ravson, ablası Mis Dorothy Ravson, lığa mahal kalmaması iNn suçluların T E y Z E re taciri Pürlepeli Rüstem d" bah · ..ı M' B ul :r~· k lınak .. . d' un sa , - Ben Cideliyim .. yolumu kayP"· 

ıster o ter ve Mister Caskeyden bütün hüviyetlerinin sarih bir surette namaz ı . ~zere. evın e erkenden tim. Geziyorum. 
mürekkeptir. yazılması ve mürekkeple doldurulma - 10 Ağustos SALI kalkın~, kendisıne hizmet etmesi için, B .. . 

Hafriyatta hükumet komiseri ola - sı tamimen bildirilm.i.ştir. Ayni zaman- k 23 gündür yanında çal~an hizmetçisi u saçma sapan cevap uzerınc 
rak bulunan Kamil Alyanak da, dün da ceza .zabıtlarının suç mahallinde ve 8 pmı Cideli Fatma Feride · bekl işt ' H' çı kadını tutup Ahmed!ye polis 

b h K 1 
. ç su da tut lm Beylerb•Jl isk ele Uyatroaunda t . tad h'lAf yı em ır. ız ko!una götürmfü,tür Keırcıkolda 

sa a , oema vapurıle anakkaleden Ç anın u ası da tekit edilmif- me çı mu ı a ına uzun zaman gel- , . . · 
şehrimize gelmiş, Müzeler idaresine tir. Ş J R J N TEYZE meyince, kalkınış, odasına gidip bak _ açı .•nca ıçınden hazı şüpheli eşy3 

~~imedi~~ü~~ ·ı3o~~kiçe - ,•••••••••••••~~-~~~~~~~-~~~~~ ~~oradada~~arm~~Bun~ü-~t.~~~so~ms~!~~ ~~ 
risinde, dört beş bin parça kadar eski lstanbul Beledı·yesinden •. zerine mutfağı ve evin diğer kısımla - verdıgı saçma sapan cc\·abı tekrB 

k 1 d b 1 
. nl'Ş tır. 

ıymetli eserler getirmiştir. Truva ha- rını a aramış, gene u amayınca şıip- t' 
rabelerinde bulunan bu eserlerin ekse-,· 10 Ağustos 937 Salı gününden it ibaren Karaköy köprüaü üze- helenmiş, bir aralık da, sokak kapısı - Bundan sonra da, Feri:ie peJlce, 
riyetini vazolar teşkil etmektedir. rinde acyrüıefer icabı ve Beled iye zabıtası talimatnamesi ile Be- nın açık olduğunu görünce şüphesi den atlamış, karak .. •'uıı arkast~

0

t' 
Dün sabah kendisile görüşen bir mu lediye tenbihi h ükümlerine 2öre aıaiıda yazılı h uauaat tatbik kuvvetlenmiş, evden bazı eşyalar aşırı]- tos~~nd~n ~okağa doğ~u kac:ma1' ~~ 

harririmize, hükiımet komiseri Halil edilecektir. mış olduğunu da görünce çalınan eş - mı.} ·r. er al ko5u!11·n~ tekrar Y: c 
u~- ı yasını tesbite koyulmuştur. Çalınma l.:ınınış, karakohı temizleyen Neııll ~ 
.n.duıil Alyanak şunları söylemiştir: d b ---!.'. P eşyayı, Rüstem şöyle tesbit etmiştir: rn n e ir kadına üzerinı aratıw ıe 

- Hafriyatı idare eden mütehassıs ~yın. halkın ve bütün Ve•aiti nak liye sahipleri ile ıo- 3 tane ikişer buçuk liralık Mahmudi _ tflislerdir. Feride, mahrem baıı >'.'! ~' 
profesörler bu seneki mesailerini ta - lorlerın arab:rcı ve aürücülerin tlfaiıdaki maddelere ye altına, 3 tek altın, 2 tane yarım is- r ifü aratm~k istemt!m· ş , fakat rrıtJ~ ~ 
mamlıyarak memleketlerine döndüler. 1".İa~ etmeleri ilan olunw. panyol altını, 3 çeyrek ziynet altını 11 M!lt ne ragmen :.:·ar.ınca, alunlıtr 
Ben de, Truvada bulunan J 30 sandık i- gü.m~ş ve kağıt lira, yorgan, manto ~öm ralc..r bu~unmuştur. tf 
çerisindeki kıymetli eserleri Müzeler l. - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan b ir tara ftan d i· lek,bır takını bezler, iskarpin vesaire... Diğer taraftan da Rüstem fat:b 11 
idaresine teslim etmek üzere getirmiş ier tarafa ancak çivi ile itaret edilen aaha da h ilinden ge- B:ınun üzerine, Rüstem, sabah ka - kezine müracaat edince, a\,diyeti ~ e' 
bulunuyorum. Bu eserler bugün Mü _ çeccktir. ranhgı saat beşte yola düşmüş, Fatih yısilc Ahmetliye karakoluna teıefo ı 
zeye gidecek, yann sandıklan açıp e _ I 2. - Bütün nakil vasıtaları, bu ..Jhaya geldiği vakit buradan merkezine gideru ~diseyi haber ver- dilmiş, kadının yakalandığı cevsb 
serleri çıkaracağız. 1 yaya ıeçen varaa derhal duracak ve yaya gidenler geçtik- miştir. lmınıştır. , 
Amerikalı hey'et, hafriyata 932 se- ten aonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakil Diğer taraftan, Ahmediye mahalle- Fatma Feride dün Sultana}ıttle 

nesinde başlamıştı. Kazı sahası 360 Yaaıtalan bu --L et .. 1 l'd· B si bekçisi mahallede devriye gezerken, rinci sulh ceza m
1 

ahkemesı'nde ysP-.r 

1 
MUJaya gay agır ge me ı ır. « .» «4880» "'" 

metre murabbaı kadar bir yerdir. Hey- sırtında büyük bir bohça ile, bir kadı - muhakemesi sonunda 6 ay ııapse 
nın, sabah karanlığı, şüpheli bir vazi- kilin ve derhal tevkif edilıniştil'· 



·~ 

Aksarayda bir Halkavi 
binası yapılıyor, eski 

cezaevi binası da 
yakında taınamlanacak 

Son Postanm. bmı· 
dan evvelki nefl'İ· 
yab Abaraya bii-
1ik bü' cuaevilra
zandınh. Ba sm et• 
le bir p vat:.. 
daıl arın hayat
ı.. "huap ol
mak here~lan ta· 
rihi bir bina kur

n.a.., &1111e•• ..... _... ....... C. B. B. .... 

.Aksara7, (Hususi) - :Abar&Jmı 
güzel bir C. H. P. binası 'Yal'thr. Bu. bi-
na içinde ayıd zamanda ı.u.eı.t de sı -
ğmmı.ştır. Fakat Ha1k:ffl ktitıftpbaneal 

rrin tevsline ve bir toplantı saloDuaa 
Ültiyaç göıiildiiğii ifin HalkeYl idue 
hey'eti yeni bir bina yapıJımwaa ve 
parti binasına yakın bu1unaa bk' çok 
binalRTin istimWrine karar verilmif • 
tar. 

Yeni yapılacak bi:ıe te.jkılat itibarile 
1'ütün Halkevi kollarının ildi7acım 
karşıJayacalı ıibi ınemleketia zi,ade
sYe muh~ olduğu güZel bir linema 
~u ve sahne de ilAve edilnaiş ola -

· ~ su~tle temsil kolu çok s.kı 
ide faaliyete gec;m1ş ~lae&ktir. 

tanlmtbf. 

lar galnmup. 

,»w8jlll k6ydl ~ 

Kepıwıına dejedi kajma • 

kamı Cenap Aksu, Iroycil \'e 

ha1kct bir idare Amiridir. KBy 
bilnD7DM1 i§leıiai takip iCJin 
bir bCiro teşkil etmiş, köy ka -
nunuaa liyıküe tatbilQni te .. 

. min mwsadile köy kitipleri 
~taıı kurmUş, bir çok köy 

. ,,ere çok güzel köy mektebi binalan 
yaptırmıştır. 

lan Postama :nepiyaia Alıılanı'a lriiy6k 
bir hapiMane ............ 

Bundan evvel Aksaraydaki hapis -
hane ihtiyacını göstermiş olan Son 
Postanın neşriyatı Adliye V ekfiletinin 
değerli dikkatini ~ ve bu işle a -
likadar olarak Aksarayda 35 bin lira 
sarfile vücuda getirilip natamam bir 
halde bulunan umumt hapishanenill 
ilmıalini münasip bulmuş ve Vilayet 
:Nafia dairesine keşif yapılması için e
mir ven1miŞtir. 

Bu keşifte Nafia mühendisi ile C. 
mQ.ddeiwnumisi Necmeddin Tamer l1a 
pishaneyi gezmişler, noksaıılarını tes-

Köyeiilük koluaun gesiled bit etm~er,. iki paviyon llı§asınm 6 
F..alkevi köycülük kolu aeçen hafta Aıc.araw Haa..c tdGN M,d bin lira ile kabil o1acağını, tam keşif 

8e!veri nahiyesine bir gezmt! yapmıı- • iiıserıadeki bütin k.iyler ziyaret e- yapılarak viliyete göndel'ilmi§tir. 
•. Bu geziye kaymakam Cenap Aksu, dilenk kö7Jbün dertlet'i dnlemniş, Bu suretle Son Posta bir ÇOk vatan
Balkevi İdare Hey'eti ve körcü:ük ko- kenfel:analar ven"lJIMt, HalkeYi bando• dafm hayatlarmı ve tarihl btr binayı 
~ azalan iftirak etmi~ti • Nahiye yo- su tarflfından köylüye muhte~ hava - harap olmaktan kurtannıştır . ............................. , ............................................................... . 
Kızılcahamamda llç 
Dilli De iki buranbı 
Bir at gaşıgorl 

Kızılcahamam muhabirimiz ya
zıyor: 

- Geçenlerde bir iş için bvnm-
za ba.;,t. Gövüm. --L! • <rit+İwıı 

&Af> ıuu.uyesıııe e··~· 
Orada tahrirat katibi Mehmet ba -

Barlının yumurta, kereste 
ihracatı durgunlaştı 

Nakil vasıtalannın tekamülü, müteaddit yollann 
yapılması Barbnı birçok vilayet 

ve kasabalara iskele olmaktan mahrum bırakb 

, 

Birer &l1111 Faaıla O. llcia 
Dojtin Ktırtleıler 

~- - rrılıanda ,..,,,.,..,;m ~ .,. & • u f'G;JM 
lıi7'btcl• .Mi ... ,,, ol ılan"4aa ,...,, °"' ...... -- -
fOCll/rlon4• .. .... --- finwli , ,..Mırı """"· '"""' .. .... ..,.. tlilılılıf .... ,,.,,,,. ,.,, .... ..-At- - •• , ..... ....... 
HotİcMÜI 6irW' .... ı..ı. • ilıis doirırrna-dv. F;ı,,q. .._ NtlSih. 
Eylip rM DaNr ieiıııWinl fafqan ila ,._.,,., ....... olcla• 
~ ...... ,tol lalıir o/ıbıirı ... .... , ~ cıolı ... ... 
~ir. Çoi pM!llMa ailllfıN lla..qe .. ilJH;fi Adiuada 6if. 
MNr dıqt111 •• ,. ıt, .S..ıa aıltAtıf ...... ...... lıaf _, L. fJ faW. 
• • .....,, p..llJ- ,,,.,,_. Jıir 6ir ,..,,_ IJel'JllMtiJffr. 

S..u411 lı• ••• IDJııral, toMaıı oe Plt /wqOGM """il 11ıi ı.a. ı. 
Soi aıiııu••.ı.ia .eılMselar olmaları iellcm .......... J'~ p 
.... iflnle ilis """'.,,.,. ..... At •• ............................................................. 

Ta~ ...... ---~1s1~_.... • .., .................... 
Tavşancılhlar iyi suya kavuşmak 
için 10.00Q lira vermeae hazn 

na üç yaşmdaki atmı gösterdi. Bu :Bartın, (Hususi) - Çarşısı, evle - ni de kaybetmiŞ, bu suretle ittısadl va-
atm ağzında üç dil vardı ve bumu ri sokaklan, vesair bütün hususiyet - ziyetin bozumumna sebep olmtJ.itur. Nahiyecleki sünnet düiüni çok ,m.t oldu.. MetJıur 
iki tane idi. lerlle bir nümune §ehri olmağa layık Bu vaziyet karşısında Bartın yeni pehU•a-•-- artııee-..1- heJeOU!!!b ...n.aaJer ~apıldı 

liayvan buna rağm.en arpa -ye bulunan Bartınuı 10n senelerde iktı .... yeni ~birler almakta ve içinde bu - • ~, .... ..- ....,...._ .... ......, .,, 
samanım kolaylıkla yemekte ve su- s3dt vaziyeti oldukça bozulmuştur. Bu lunduğu ~üşkül durumdan kendini Tavşaneıl (Hum-
yunu rahat rahat içmektedir. nmı da iki mühim sebebi vardır: Baş- kurtarmağa çahşn;ıaktadır. si) - Nahiyemizde 

lıca ticuet mevzuu ve ihracat emtia.şı Bartmm ye~er ~da bu - ...:~ ... 1 d temiz:. 

mn ftlsUIJnde w 
~~ 
himayesi altında bq Kızılcahamamda bir tefti• lan ker te fabrikalar uınt lunan ve denize ooğru akıp gilled de- '?wn .~er~ \..ı_ 

Y 0 es ının um resi yarın için tehrin en ~mevkii lige ka:qı ..-.7- ırxr rada bil)'ük bir sünı
.. dül6nü ,apıl • 
llllfbr. DülQDe Gebe 
"8 kaymakamı Os • 
n.m Nuri de te1mil. 
~halkı tara. 
bfan llVinç1e kar-

Kızılcahamam (Hususi) _ Tayyare ~ ~ıs~da. sarsılması ve. İspan- olmağa Jjyık bir yerdir. Şimdi burada itina gösterllmeie: 
müfettişleıiDden Kastamonu saytlavı ya ihtiWi netıcesinde fazla mıktarda yabıız mlill' 1arla ve mesire yerleıile başlamnJftır. Gerek 
llay Sıtkı bwmıu gelmiş ve bir ge- ihracat yapan yumurtacıların birden - doludur. Halbuki bu dere kıyı'J.an seb- Slahiye miWftrfi ~ 
ee kalarak 111be mwune1Atını tetkik ve bh! en büyük mii§terileriııde mah - ııe bahçeleri, tuğla kiremit harmanla • di Erkan geıü8I 
teftiş ettikten sonra Antaraya avdet ruaı ol~ . rile dolacak olursa, Bartın en kuvvet- muhtar Ahmet Ak• 
etmiştir. Her köşesinde asri bır otel ft hanı li ticaret membala.nııdan birini temin korun çabpnalan 

._,..... ile .O.lü olaiı bu gtlzel şehir vesaiti etmiş oJ.acaktır. :neticesinde bozuk 
IBe ..,............ natlfyedeki tekAmüJ, bir ÇQk yeni yol - Bai'tlm iktıs8dl llllDitıdan hı1ai' .. bldinmlar aötl1lflp 

06lctk ~ w ille taJm&tam.- 1arın açılması yüzünden bir ild kasa - mak için' Bartınlılar yeni ve aanh bir Jeniden yapı1maAa ....,.. nıeMat 
lllma taJ1n ec1umıtur. ba, bir kaç villyetin iskelelik mevkü- hareket beklernektecnrler. sokaklarda bir tek A.lanet Aklmr ...,. Bıtıma \'l'avpncıl melde -

Pazar Ola Hasan Bey Dlror Ki : 

- Haaaıı Bey, belediyece- ••. Evveli muhtelif asri 
llue iflerıye adam akıllı ul- mmarhk projeleri 1aptırdL.. 
llpyor. 

••. Sonra da cenazele:rin 
ukJ,i nıeeeı.mi ele aldı.. .. 
caba necim -ölü il]erilıa .... ..,..,. 

süprüntü bıraktlmamaia b&flaımnt • ~ talebeleft tarafmdan tertip edilen 
tır. sei'gi, kaymakamın elile açılmış ve ge 

Nahiyenin erı büyük derdi IEm - zilmtştir. 
luktur. Tavşancıla 1S kilometnl me • Düğünü müteakıp pehlivan güreş -
safede bol ve güzel bir su varsa da, leri yapılmıştır. Meşhur Tekirdağlı Hi 
bunun getirilmesi bir tfirlü kabil ola - seyin ı>el?-livan ile Arif piblivan kaqı .. 
mıyor. Suyun Tavşancıla getirilmesi lafmıtlar, Tekirdağlı Hüaeyin hasmı -
için nahiye balkı tarafından 10 bin li- nı yenerek mü\Atat almıştır. Gene Mol 
ra temin edilebildiği halde bu para ki- la pehlivan ile Gostüvarh İbrahim pelı 
fi gelmemektedir. Jivan karşılaşın~, uzun ve heyecanlı 

Bu sene ümm bağlarmııZda haşa - bir güreşten sonra Molla galip ilAn e
ratla mücadele yapılmıştır. Bu yüz .. dilmiştir. 

H818D ~ - Haberin yok den üzümün bu sene ~k ve gü.zel ola- Düğün çok •vkli ve ej)ence\i ol • 
::.:-;::·~ .,::: rak yetişmesi beklenmektedir. mut, sabaha kada b r ç unlar, el· 
JOl'I · Bahl7• miidüıihnüz Hamdi Erka • ıeaee1.rı. ft1dt ~ • 



Tekirdağlı dün lngilizle 
berabere kaldı, Müliyim 

8 dakikada rakibini yendi 
Dtlnlıil gilnfle, lwgecanlı oldu. Telılrda(/lı 

U. ralllbl VaatlerlNlld bir Mal gtlreflller 

~--,,,.--
f&lttırslt ı flld 4•4ı) ı: 

Gftreıler etrafında ~...- Dl1lhte- r 
JH rivayetler, atact,oma, pmdiJe ~ 
hiç Jlir müsabakada g6riümemit bk )la.. 

)abalık toplamlf*ı. 

Bir çok ki~, bilet lJulnMdıkJaıs 
için geri dönmek ~ >aiım9-

SON POBI'& 

lı'l.i:Ol11 E~t.Ell · 
· R""ARsısı8.aI. 

Üzüm mevıiminde 
Bu bir bilmecedir: 
- Küfe küfe taıınıyor, ldlo tilo 18-

tılıJ-Ol', ve tane tane yeniyor.. nedir o, 
bW , 

- Bildim, üzüm. 

* Bu ek bir bilmecedir. . 
cBabelı büklüm hoca, abalı y.,vıuı 

kadua, kızı giiEellerden güzel, ol!u mey
:buelerde guer .. ıı 

Bunu da bi1dlın: Babası UJM lditüiil, 
anuı. amıa yaprağı, km üzüm, oilu da 
mı! 

* ttzlln ı:ae tuhaf şeydir .. buan kendi 
küfeye girer, bezan da başkalarını küfe· 
lik yaper. 

* Kınalı tırnak da kınalı yapıncak kadar 
göz.el bir ıey olsaydı, hiç bir zaman mo-
dall geçmezdi. ,J 

* tl'züm, üzüme baka baka kararsaydı, 
hiç bir zaman kara üzöm bağında tek 
alkmı beyaz iizüm bulmanın :imkanı ol
mazdı. 

* thömden rakı, arpadan bira yaparlar. 
1'e olur, bir kere de aksini deneyip ar. 
padan rakı, üzümden bira yapsalar; bel· 
ki böylesi daha iyıi olur. 

* - 'ttzümü ye de bağını sorma! 
Dediler. Acaba neye? .. Destursuz ba

la girerim, diye mi korktular?. 

lar, bir çok kiımeler de, bOadKi ~ Bir adam için: 
llalde, içeriye aacak gk ... !llln beflıayı.- _Kütük gibi. * 
mndan hayli IOOC8 lir'~ IDllWlllHak Dedile d 
r-· r, sor um: 
olmuşlardır· - tt züm verir mi? 

İlk müaabaka Jılü1'yim pehlnlmM, Ka- * 
nada şampiy<mu Kampel ___.Jd&. Uzfim ihracı kirlı ipniş, mideye idha-

Dünkü kürek yarışları 
çok zevksiz oldu 

• 

~----------------· . ·-----------------, icap ettirdiği yaaitten mahrum bir vaziyette 
1aptlan bu müsabakalar bütün ı•Jretlere rafmen 

gayri muat.zam bir tekilde bitti 

Dünki ~rck• Wr O'lrlmif 
,r -

Resmi kürek müsabakalarbun. ~ bünde tenis müsabakalan yepılmıştır. '& 
si dün Yenikapı sahilinde yapıldı. Yarış- iman neticeler fUI1lardır: 
lar çok zevksiz ve o nisbette de intizam- Tekler arasındaki müsabakada Sual 
sız oldu. Dünkü yarışlar, yarış olarak de- G-2, 6-3 ile Baldini'yi mağlub etti. 
ğil, karma karışık bir koşma halinde Çiftler müsabakasında Suad - Baldd 
bitti. Açık denizlerde yapılan kürek mü- çifti 6-2, 6-4, 6-2 ile David-Baldini çift$ 
ııabakalarının icab ettirdiği veeaitten ni mağlub etti. 
mahrum bir vaziyette yapılan bu müsa- Tek kadınlar arasındaki müsabakada 
kalar başarılmak için sarfedilen bütün Madmazel Grodefski, Leviyi yendi. 
gayretlere rağmen gayri muntazam ol- Muhtelit müsabakada Madmazel Gro-
du. defski ve Balkrif 6-3, 6-1 ile Melih ile 

Bir tek motörle kürekcileri bulun - Leviyi yendiler. 
Evvelce, müsabakalarda .. t 'w.did li de hiç zararlı değil! 

olunmamuı, ve pl'9fİll iki rakibin biri• * 
nin mutlak surette ınajl~b olmMile ~ Bu mevsimde seveceğim kadın, 

dukları yerden yari§ mahalline götürmek 
. ,için çekilen sıkıntı müsabakalarln geç At yarışlarında 

Dün 4 bin 
Seyirci bulundu 

ticeleıımesi mukaırerdi. hakkak üzüm gözlü olmalıdır. 
mu-t başlamasına sebeb olduğu gibi, aynı mo-

Fakat, güreflerin uzun s1nn1.a 9'tilıla- * 
li besablandığındu, ildlM:i DIMabtheNll Eskiden Darülbedayide; cİzmirli Kız• 
karanhla kalmumdan korblmU§, • adlı bir piyeı oynanırdı. Acaba bu piyes-
bu yüzden de, miaabakalana .adıle1le i.e. ~ liWJlldeıı mi ~reli? 
ri birer saat olarak teebit ~. ,,. .tyMe d8fllrw,e JIMriilla1C Ol&ı. * 

Bu karar halka hoparlörle bildirildi. Ve Fakat kaqwaiadaki rakibin kendilin- Birisinden bahsediyorlardı: 
bunu miiteakib, lılüliyimle rattbi itam- din IOl'la ow.aı- ll!dii halele, dala& - Bir vuruşta darına dağın eder. 
peI ringe çıktılar. İki pehlivanın halka çekmın, dMa bpalı w daha ihtiyatlı Dediler, sordum: 
takdimi uma al'kıflarla k:aqWıDda. Orta glrepıtMi ıtnmkea hablle açılıuu, '" - Bir salkım üzümü mü? 
hakemi gene Cemal pehliYwlı. Fakat Mı miida'eedeı zipde tMrnuu Wf<:ih et- IMSET 

defa, o, l9dece fib'eli idare,e memurdu. meti OM bahalıya mal okhı. ra öğrendim ki, Vandervaldın sik1eti, Te-
Yani karar için rey vermek 1'aklmaı ha- llüubMena Uaı sekizinci dalcikasm-

kirdağlının siltletinden taın on beş kilo la delildi. Buna mukabil, pi'eflere iki da, Mülayim pebliftn lmkıvrak kavrı- eksiktir. 

yerine üç yan l'lkemt konuhnyttu. Her c:hğı rakibinin aram yere fetirdi. Bu bariz farkı, ve Tekirdağlının ken
hangi bir ihtillfa mahal bıraknuyacak o- Hem< 6jt! bit VUiteUe yere getirdı ki, dinden çok emin jestlerini görenler, Van
laa bu yerinde tedbii', Mflrdleri M bot· i8teSeJ'dl, WfU Gç MDi,e yerine, üç saat dervaldın da, Kampelin hkıbetine: ugvrı-
DUCI etmifti. de sürdürebilirdi. 

yacağ'ını tahmin ettiler. 
Mü1'yim pehlivan, Kampelden iri ı• Mül&yimlıı bu Midi ve çok kat'! zafe- Nitekim, Cemal pehlivanın idaresi al-

rünüyordu. Aralarında sikletce on kiloya ri, çok sürekli ıllnparla karfılandı. tında güreş b8flar başlamaz, bu tahmi-
yakm bir fark olduju anlaplıyordu. Ve daha lN alkqlar dinmeden, Tekir· ui yürütenlerin yanılmıyacakları sanı!

Oüre§, saat tam oa yedide bafladL Son .dağlı lfii8eyin pehlivanı rinıte gördük. dı. Hatta bir çok kimseler: 
zamanlarda, formu gittikçe 111iikemmel- Nice zamandır meydanda görmediği- _ Bu, Kampel kadar da dayanamyıa-
lqen lllüllyim pehlivan, ilk anlardan m. miş Tekirdaibnıa, evvelki gün cie söy- d 

Mir ~ .. ı.. cak! ediler. 
baren, raktini tehliUli vaziyetlere dil- lediği gibi, canh, w gir.-eye .,..,.. -r-· Zira Tekirdailı Hüıteyin, bir saat sü-
fiirmeie başladı. lı oldulu besbelliydi. recek olan güreşin daha ilk dakikasında, 

Fakat Kampel de, tehUkeU vaziyetlere 
1

: Onu takiben ringe, ~ubi Afrika Vandervaldı keçe gibi yere serdi. Ve İn-
düpnesine rağmen kaçma1or, billıldı, ta- oamPi)'OllU VanderYal~ gırdı. giliz "°mpiyonu, sırtını yere gelmekten 
arruza ~e tetebbüs ediyordu. Vanderv~ ~·Tekir~~ çok da- 'ıüç bela kµrtardL 
Hattı MülAyiıni iki defada, tehlikeH na ufak görinuyonlu. lftt.ekim, az son- Ondan sonra da, Vandervaldı, ikide 

CÖNÜLiSLERI 
Okııgııcıılarıma 
Cevaplarım 
Bayan Bedriyeye: 

ruyordu. Kendilerini yakından tanı

nın, epeyce müddet komşuluk ettik. 
Temiz, dürüst, bilhassa namuslu biJi
rim. Tereddüt etmeyiniz. 

bitde tehlikeye girmiş gördük. 
Hüeyin onu, bir top gibi, yerden yere, 

ipten ipe savuruyordu. 
Yalnız, İngiliz güreşcisinin, bu savu. 

ruşlardan fazla sarsılmayışı, ve gittikçe 
artan bir hızla güreşe devam edişi, Te· 
kirdağlının zaferini bekliyenlerı şüpheye 
düşürmüştü. 

Zaman geçtikçe, Tekirdağlı titizleni
yordu. Hele onuncu dakikadan sonra 
büsbütün asabileşti . .çünkü, Mülayim gi-

törün hakeınlik yapanlar hizmetine kot
mak mecburiyetinde olması yarışta tu
tulması lazım olan derecelere vaktinde 
muvasalat hattına yetişilememem yüzün
den zaman teabiti kabil olmuyonlu~ 

Bir kaç yarışta rakiblerin birbirini faz 
la açması karışıklığın önüne geçen en 
güzel tedbir oluyordu. 

Müsabakalarda alınan neticeler pm
lardır: 

Bir çifte müptediler: Galataarıydan 
Nevin birinci, Beykoz ikinci, FeMrbahçe 
üçüncü. 

İki çifteler: G. saraydan Fetbı Ye Mu
zaffer birinci, Altınordu ikinci, Güneı ü
" ncü oldu. 
Klasik dörtlük: Güneş birinci, Galata

saray ikinci, Beykoz üçüncü oldu. 
Tek klasik kadınlar: Günet birinci, F~ 

nerbahçe ikinci oldu. 
Kıdemsizler - Tek klasik: Güneften 

Yani birinci, Galatasaray ikinci, Altın
ordu üçüncü oldu. 

İki çifte klasikler: Galatasaraydan Ha
lil, Süha birinci, Altınordu ikinci, Güneş 
üçüncü oldu. 

Klasik dörtlük: Güneş birinci, Galata
saray ikinci, Beykoz iiçüncil oldu. 

İstanbul at koşularının üçüncüsü da 
dün Veliefendide yapılmış, hayli rajbet 
görmüştür. 

Yarışların neticesi §UlllardıT~ 

Uç yaşındaki Arab atlarma mahsul% 
1400 metre mesafeli ve 120, 50, 20 ltr& 
mükifatlı birinci koşuda, Mehmet Çelii
jin Dumanı birinci, Mea'ud ikinci, Cey .. 
lan üçüncü olmuştur. 

Halis kan İngiliz hayvanlanna mahsu!I 
2000 metre mesafeli ve 210, 75, 20 lira i.&r,. 

r~iyeli ikinci koşuda Bai}tan birinctli• 
ji, Nansuk ikinciliği, Bastoka üçüncülü-. 
lö almşılardır. 
Yarım kan İngiliz hayvanlarına mahsua 
handikaplı 1600 metre ve 500, 80, 40 Ura 
ikramiyeli üçüncü koşuda Şebab birinci, 
Budin ikinci, Mamure üçüncü olmuşlar .. 
dır. 

Halis kan Arab hayvanlarına mahsus 
2200 metre mesafeli ve 225, 55, 25 lira ıt... 
ramiyeli dördüncü koşuda 'ttnlü birincl, 
Ceylin ikinei, Benliboz üçüncü olmll§
lardır. 

Dörtlük klasik kadınlar: Miisabakaya 
Fenerbahçe ile Güneş girdi, Günet birin-
ci oldu. Halis kan Arab atlarına mahsus 1600 
Kıdemliler - Tek klasik: Galatasaray

dan Karakaş birinci, Altınordu ikınci, 
Beykoz üçüncü oldu. 

İki çifte klasikler: Galatasaray birinci, 
Beykoz ikinci, Güneş üçüncü oldu. 

Dörtlük klasikler yarışında, Beyko7 
• 

birinci, Güneş ikinci, Galatasaray üçün· 
cü oldu. 

Galatasaray puvan hesabiJe birinciliği 
aldıjından festival kupasını kazanm1§4r. 

metre mesaf el ive 120, 50, 25 lira ikram!• 
yeli beşinci koşuda Sarıkuş birinciliği, 
Lile ikinciliği, Bulut üçüncülüğü almış· 
lardır. 

Bahsimüşterekler de hayli rağbet gör· 
müş, yarım liralık bir biletle beş, on, hat. 
tA on altı lira alanlar bulunmu§tur. 

Koşuların dördüncüsü ıOnümüzdekJ 
pazar günü yapılacaktır. 

Daj dağ üstünde durur, ev ev üs
tünde durmaz derler, aile hayatında 

delifrnesine imkin olmıyan bir haki
katin ifadesidir. Bugün müstakbel ge· 

Bayan cD.E. ye: 
Bu gibi badiaeJer üç şekilde halıe -

dilir: 

bi sekiz dakikada götürmek istediği ra- DUnkU tenis mUsabakalan 
kibinin, yenilmemekte taannüd edişi. o- Konya, 8 (A.A.) - Çankaya İdman• 

Konyada maç 

lininizi seviyorsunuz, ondan da ayni 
§efkati görüyorsunuz. Fakat bu halin 
devam etmesini istiyorsanız, bırakınız 

kendi kendilerine bir ev açsınla;. Faz
la olarak aiıze evlenme hayatlarının 
ilk zamanlarında kendilerini mi: sık zi-

yarete gitmemenizi de tavsiye ederim. 
Güç gelecektir, tabii. Fakat ceht edi
niz, haftada bir ile iktüa ediniz, rahat 
edersiniz, memnun yaşar, memnun ya. 
ıatırsınız. 

* Samsunda bay cN• a: 
Bahsettiğiniz aile üç dört yıl evve

line gelinceye kadar İstanbulda otu-

1 - Resmiyete başvurunun, iskan
da! çıkar, iskandal üzerine teessüs e
den ailenin devamlı olabilecejinı hiç 
sanmam. 

2 - Hwnı&i tekilde anlaııraın, ben- 1 
ce en makuludur. 

3 - Hususi şekilde anlaşmak kabil il 
olmadığı takdirde resmi makamların 
hususi şekilde alakalarını celbetmeye 
çalışırsın. Bir polis direktörünün, bı:

mahkeme reisinin, bir müddeiumumi
nin kanun hakkında küçük bir iku 
yapması yüzde doksan dokuz meseleyi 
halledebilir. 

Bu dakikada düşüneceğin yegane 
nokta hatayı tamir eımektir. 

TEYZE 

'Jed karm ..+ Festival münaaebetile Dağcıhk klü-
.nu Çl en çı ı9.ı. ... • ··--···-···---··-·.... yurduınuzla karşılaştı. Maç 2-2 berabere 

Bunu adeta bir izzeti nefis meselesi lunduğu mahalli iyi ölçememesiden ile- neticelenirken dört dakika kala hakemin 
saydığı her halinden anlatılıyordu. ri geliyordu, rakibini mütemadiyen rin-

Çankaya aleyhine penaltı vermesini Denilebilir ki, Tekirdajlmın, dün daha gin dışına düşürüyordu. 
. Çankaya haksız bulduğundan sahayı parlak bir netice alamayl§ı, rakibini ça- Güreşin nihayetlerine doğru, müsavf 

buk yenememenin bırsile itidalini kaybe- güpren İngiliz, bir aralık faikiyeti bile terkeyledi. Hakem 3-2 İdmanyurdunu 
dişine verilebilir. ele alır gibi oldu. Fakat Tekirdağlı iten- galib illn etti. 
Güreş devam ettikce, Tekirdağlının diaini toparladı. Son bir gayretle ifi bi· 

maneviyatile birlikte bir parça nefesi, bir tirmek istedi. Muvaffak olamadı. Bir sa· 
parça da kuvveti azaldı. Buna mukabil atlik müddet nihayet bulduğu için iki 
ise, uzun güreıJere ıW§ık olduğu aalaşı- pehlivan berabere ilin olundu. 
lan çevik İngiliz, gittikçe açılıyordu. Hat- Bu gürefin intikamının yapılıp yapıt
ta bir defasında, Tekirdağlıyı çok tehli- mıyacajını henüz bilmyoiruz. Fakat mu· 
keli bir vaziyete bile düfilrdü. hakkak olan fU ki, ikinci güreş yapılıns, 
Vakıa İııgiliz ~man zaman rintlerin Tekirdağlının biraz daha dikkatli gürq

dışına düfiiyordu. Fakat bunu hiç bir se- mesi 1'zımcbr. Çünkü t'Blun istihfaf ettiği 
fer ihtiyarile yapmadJiı a§ikirdı. Bu, İngiliZ pehlivanı, inklr olunamayacak lı:a
Tekirdallmm o,mılannı yaparken bu- dar kunetU bir rakibUr. 

-----
Kasımpaşahlar Bahkesirde 

yenildiler 
Balıkesir, 8 (Hususi) - Kasımpaşa ta· 

kımı bugün Birlikle revanş maçı yapmı§ı 
ı.eticede Birlik l·O kazanmıştır. 

Yurdlular da Bandırmalıları 5-1 yen"' 
mitlerdir. Her iki maçı kalabalık bir se• 
yirci kütlesi takib etmiştir. Yurdlular.aA 
prdenpartisi çok güzel olmU§~ 



Son POıltanm tefrikuı: 3 

Denizlerin Makvaveı~ 

Kaptan Bum Bum 
Çeırlrea: Ahmet Cemalettla ~ 

Bir fngiliz vapurunu basıp tayfalannı 
kılıçtan geçiren 21 Çinlinin başı 

cellidın satırı albnda yere yuvarlandı 
Evvelki 11 dankU 

kısımlann 
hullsasl 

Kape.m .Laelter• 
bach bütün e:jradl 
2cıbit ol<m bir AhAcan 
tilerine ~· 
l'akat kewdiıi bmı 
Ordularında mNt al.. 
tn.aktan Mfla,.,.... 
tn.a.ktad# Bit' aMeri 
'nektebe ~ 
halde babcuının ötl• 
tniinü fınat •wa"* 
'nektebi tcric4!ttı1İf 
1>e de*ci okmF 
karar ve• mifdr. 

Bundan ~Si-
bena iBiMli gemi ile _ 

liindistona ~ • • O •-A~ _....._ 1 

Sayfa 7 

1 Tetkik ve Tetebbüler 1 

ihtiyarlık yüksek şöhret 
teminine mini değildir 
Gençliğinde ıölıretin gük•ek 

basamağına çıkanlar dalaa 
ortagaşa gelmede11 manen tülcenirle,.. 
Beraard Şow 42 yapna bubfı uman imüai tampnl~ 
· " bilenler Meta rok ıibi idi 

Zere çlbp Hw.ddftld• wp. uelti ve ben batta aularda tesadüfü nftim- ıgizli her pua nakli 1'1 ..-tSl ,,.~ı 
ı...1eunç ..,,;,.,.,..._ .,.,_, Wr qia kün ..ın..,m bir !ıAkimiyetle gemime fllyle geçer: . . . - ,_ .,. oıı.ı.r LocJ,,. 
,_ ,,.,J· 1Jb '-·'~--- __.__ Bir de bakalım tayfalarımdaıı bırısı , . "--• .... 

1
_,_ •. h e-.. e, gemide Hewtbwı ilnwu IQJt.ım e- sauı uunwuyunam. llDi.t· Şapkas lde il Bir iman kaç 18f1M kadar bi,tık tft. lü Kiçner'm it.,......- ~-mı ey 

dilmek izne ~ Çtagrrakk vı- Anla§Wyor ya! Her tef ben demek-·~-~ ge ır. ı e ez e, ri baprabilmelidir veyahud 'baprw & canla~ 
~ lıiri - ~.tay- tL uzu e. ka tan der bende dolar var .. olmalıdır!... Son zamaaluda ölen Çekoolovak cum• 1"'4rı., bmı1ıer Jcndioi de ,.ı... kı.tınp Çinıle bulunduğum müddet zarlında - :y ku p ' h· ra, lacak- Bir İngiliz muharriri bu mevzu ü • burreili llazarik, 1erbeat bir Çekoslovak 
9efte çııvalma tıkmağa çMfı11Ml4r. Fa- Çini ve Çinlileri adeta bir kitab oku- larBen s·r yor ... \.1-- ım.., pa ça rinde uzun boylu ı.tkik ve tetebbüleri t cumhuri7eti yaratabilmek rüyasını 67. 1ccıt ,_ 1....._

1
_ ı...-.- 1 k berl . ..• ız onu aaJUCI.[" mı.... ._ .. 

1 

...... ....1. 

80 
il<""' -n _ ,...., , ... u ve yormıqum gibi, okumUf, ez eınış- - An! dun anladım! Param kama- bulunduktoıı - :razdıtı bir ıııakam- llnde bakikale -.-.... ve Y"-. ge-dehfeı 1çmde ~. tim. Benim için gizli bir tarafları kal- k ~ .. ı:11 a,ft\ 1_.. rsun de;,,;.ıı de diyor ld: çineeye kadar da, bafka reislere ornek S

. · ederim L.:: ..r .... k kudan ,ama O,ru~~ ..... ı .ı.v~ıyo 5".& b" L.::l..ıı. mlek tini. "d e tı ıze yemın_ ıu o 
6

MM or ınamıştı. mi? Bazı imanlar, daha 
16 

yqinda iken, eo ola~ilecek ır feAUUC me e ı ar 
daha kalbım duruyoıdu. Dijer taraftali Çin sularında sefer B" . ç· 1. t iki" dişın· . go··sıer- liklardan daha ibtiyardırJar. lılefhur İn· etti. ~·h - be1' 1r tfim• ·kurtardık ızım ın ı o uz ı ı ayet ~ ~'." . . yapan vapur ııüvarilerinln en ~· mek prtile tebeosüm eder ve ... yasak gillz "''"'kem .., edibi Bemud Sbow, Pilaad8ld, Lehistan hiil<1lmetinin bap. ~bil :-oıı:.;:.. birıe!::;: ~ lri yuw olmak iekon da bende ı- paralar da benim kamaramda o vllôyet bucün 81 Y8fOJ!O lıuınqtır. ye kıt de- na geçtifi zaman 60 yaşında idi. Eiiisin-

Yi ~kr-ı:: etmek istemedi di.-r.r di . h:~ı- ··mda Aakiki limanından hu vilAyet limanına geçmiş mez, yaz ~ez ~er~bah 1,1Ue(

8
• BaJ~ de de aynı Lehistaııı harb meydanlann-

. ·, ... . ""e .. ?orum sıze.. ~~. r, olur. Iarmca en ,iyi ewn diye tandan t. uuu da idare etmifti. Vücud ne kadar yıpra· ~ ~ iti - mı .W. ıgrenç bır hükilinclar hayatı suruyordum. Çinli mürettebatın bir kusuru var- isimli piy"'1ni de 87 yaşında yazm!flır. nına, - bir hoirikaltir k~ zaman ile lıay~aıun oburlugu - olimize geç- Likin fUnısını da unutmamak icab dır iti o da denizde ölenlerin denize a- Halbuki, aynı Bernord Slıow C2 yqma teeriibe, Rtl ıızıniarıııın lretıkinl<1me-llıesırıe sebeb oldoL ediır iti Çin sahilleri dünyanın en ka- tılmasına bir türlü razı olmamalarıdır. baslıiı zaman, ilmlnl tanıyanlar, ne yap. Binde mühim biıer lmiicllrler. Faal biı Yılana pek çalı: ylyeoelt atmıya başla- yalık ,en hain kıyılarıdır. Sonra da öy- Çünkü Çinlide ecdad muhabbeti ecdad bjmı bilenler lıdeta biç ycılt libi ldL dımağ vücudü de tul ve canlı olaralı dık. Yılaa ı.e.lioizıe ablan feyleri bir le akıntıları vardır ki benim diyen kap- hünneti batıl itikadlarla hü~elerle Şurasuıı kabul -k Jizımdır iti. in· muhafaza edebilir. · 
'n İÇinde J111uveri:ı-clL taiı i4in içinden çıkamaz. karışarak onlarda aıeıbyıp bir haleti .. ndaki iırtldad ve kabiliyj!I yer •• za- 84 yapııclı iken Jledecln Preııeııtive, !filuıyot o ır:acıar gol< ,,,,., ,..ııu ~- lu- v~ bu Zorluklar ~as~ cSarıdeni~· ruhiye doğmasına sebeb olmuştur. Me- mana &öre de~ir._ ş~ da aııulma- kurmakla, kendisine yeni bir faaliyet ... llıılc1ıy- lıir ~ ~ Bunun ~~ ~·~ en çalı: milfkülu toplamış bır seli onlar seferde ölüp cesedi denize malı ~- gençlığin~ "1h~t'!' ~ l_ıa: lıası vücuda ıe~ bil,W. ilim, 88 yaptııı., <m Jı:ı.ı - - kenclismı denızdir. atılan bir Çinlinin kıyamete kadar de- ııamaguıa çıkanlar, vey~ eqet'J!ıe.:w na taıı.r Jıu 7~ )llllıaaıJıda yepyem biı lıııız:ar _.-~· . . Bu itibarladır ki Sandeniz baştan a- nizde kalacağına iman etmiştir. barcıyaıılar, daha orta yap. gelmeoen enerji ve hamleler ile çali§b. ~ - ....,._ti 0 

• loişz an- fllğıya kadar hüzünlü, gamlı gemi en- İşte bazı vapur kaplanları mürette- minen tükenirler. Meşhur p;tt 24. ya- 1905 de Tramivııl muharebesinde tııııla bu ...... ben ycılttiını. kazile; blıtm~ parçalaıımış teknelerle batının bu itikadlannı hiçe sayarak flllda iken bqveltil olmU§. faka: ellı ya- Bönerleti yenen Lord Roberb, 88 yaşın• .. * . .doludur. · Çinli tayfa ölülerini denize atmakfan flD~ da ~lmÜ§tÜ. Daha sekizinde bır di- da idi. · ~ döııdiUden llOllra da Çın Yokularnn miitemadiyen: çekinmezlerdi. Halbuki benim süvari .hl dıye l'._6belen ~~ 35 Y_. Jıu. Sir Olivier Lodge 78 yaşında iken tel· ~ -~ ,.ı.am,. kur- - Bay lraptan, nasıl oluyw da bu ka- olduğum bir vapurda bir Çinli tayfa nıa~. dun_yaya ~rını . ka~llUflı. . ıılzlere dair tetkikatta bulunuyor, reıatı. lı _ ~ dmizi 111ların~ yap- yalar, sığlıklar arasında yolunuzu bu- )>u fani dünyaya gözlerini kapayacak . İnıııJiılerm Dehoğlan diye ısınıl<Mtt- vile nazariy"'1ne dair fikirler yiirütü· 
in.. muteeddid ııeferlar Sandenize o- lablliyorsuın.w:? .. diıfe scaan dururlar, olana, mutlaka ölüyü limana getirir, diklen Shelly, olıuun~ hıra< geçtikten yordu. ı.;. ~ büslıiitlla udırdı. onları kazasız, belisız menzili maksu- :Çinlilere teslim ederim ve tabii bu ha- 1011ra mukadde~ üi~tine uğ~adL . Son demlerde yapılan i§lerin, yalnız 
1!1hayel Jenideıı Çill llllıırına dön· da ulaştırabilmenıe şaşarlardı. reketim de Çinliler arasında pek çok _G~tone gıhl, elli sene mutemadıyen hüyük ve parmak mrhcı i§ler olmad•iı· lııeııe mecbur oldum. Yol tarüem beni Uzakşarkm başlıca sevilmekliğime sebeQ olurdu. ~~~ ~er &örmek, ve 84. yaşında da nı, aynı zamanda en inkılibcı nevilerin. 

>c llıt tarihten aonn dozmcilik ınesle- limanlarından hemen hepsine sevkedi- Halli böyle hareketlerim yüzünden dorduncu defa olarak başveltii olmak her den bulundulunu da bayreUe görmekte
""'de sür'- tenlli ~e başla- yordu. Lakin cŞanghay•, Tsing Tau•, Sarı denizin birer baş belisı olan Çinli ltula nasıb olmaz. yiz. Voltaıre, edebiyat dünyasında eşine ~ Ve •Vali Jııeaıbte• vapuruna c'l'len-Tsin•, cVlidiV<>SIAıb, cHong deniz hırsızları, korkunç korsanlar, bil; 'Ukin, bazı inunJao da vardır k~ 19- rastlanılııyan Condide'ini 64 yaşınna i· ~ tayin edildiğim zunaıı henüz Kong•, cManilla• limaıılan bunlar &• bir 7.aman gemime sokulmaya muvaf- pdıkça lelremmül eder ve .. un loır ya- ken yazdı. 
(29) YilfUlda idim. 'rasında en çok sev~iklerimdi. Ve bü· ,fak olamadılar, çünkü herkesten evvel pmanın sonunda, o hayat cereyanı için- Pastör, kendisini öhnezler arasına ka· 

llZalqarlda ben IAıpu topu iiç vapu· tün bu limanlardaki oteller, klüpler, Çinli layfam onların bana ve yolcula- de gösterdikleri faaliyetten, dah• fazla· tıştıran kuduz keıfini 63 ünde yaptı. llırı süvariliğini yaplBıı. Bunlardan bi- gazinolar ve birahaneler kaptan cLau- rıma zarar vermelerine müsaade et· sile büyük ifler yapmş olduklannı isbat Vagner de, 60 yaşında iken, .Nib.Jon· l'lııciai yukarıda ismini söylediğim •Va- terbah• la onun neşeli şarkısıhı ezber mezlerdi. ederler. Goethe'nin edebi ji;hreti, 80 ya- genler şarkısı• ile bütün Avrupay, ıa· 
b Jaes1ıte. clir ve bu hakikaten zarif, bilirlerdi. ~ürette~tın_ı kimHı;n Çin: Bir zamanlar _çi_n korsanları Aksayı- pnı çoktan geçlllİ§ olduğu sıral•rda neş- prttı. İngiliz muharrirlerinden Tomas ~~bir vapurd~ . . )ilerden murekkeptı. ş~_ı. vılayetl~n ,şark suların~• ~şlıyen. vapur~arın ba~- reıtiği Faust piyesi ile en yüksek d....,. Hardy, Tlıe Dynut's'ı 84 yapnda iken 

. l:ııgerleri ıııraaıle •Amiral Fon Tır- Çinlileri... Ve bu şımal vılayetlerı Çın- !arına hakikı bır bela kesılmişlenlı. cesini buldu. Gene İngilizlerin me§lıul yazdı. 70 ini geçmif iken lirik şHr > dön-~. ve cStaatııeluetar Kraetke• idi ve lileri cenublu Çinlilenlen Kantonlu- Bunlardan birkaçı soymak istedikleri f 
1 1 

. n . 
1 

rinden Brow- dü. 85 yaşına başınca da • Uzak Fantezi· ~ da ı..~-· · kada mi .... ı d ·z lard ta da nefret ediyormuş gi- lcu sıfatile binerlerdi Tabii ey 080 ve mıs 1 şaır e ler:t 
1
• ile edebiyat cfüny ......... yerinden oy-Ci ._r uuı.ıa:ısı r &"'""'""'ve enı - an şey n n 1 h ka t .. ·ı vapura yo 1 k : b ning Asalando kasidesini ömrünün son -~AA 

oeknelerdi. bi nefret ederler, on ara a re gozı e güverte yolcusu o ara vapura gıren u d 
1
• . d 

78 
.. ı d ·te yazd· nattı. Şebpir de en güzel eserlerinı elli 

b, .. em erın e, ya~arın a ı n .. L Qll' denizci ise gii7.el bir vapura, he- bakarlardı. haydudlar vapunm guverte yolcuları . . kil" Y&§lllda iken yarattı. 
'"Sarı.ımizde güzel bir gomiye kuman- . Mürettebalımdan memnundum, zira ıırasında bulabildikleri Çinlilerle an- ~el Anı ~· Romada Bent Pe~ 

0 
"-: ~ Obnektaıı bııtka daha ne illiyebilir- .bunlar vazifelerini bir saat makinesi !aşırlar, sefer eanasuıda vapurda bir aınm ~ubbesını tamamladığı :" ı Y:. 

eli ki?.. ittirad ve intizamile görürler kendile- ,baskın vererek tayfayı öldürürler ve pnda ıdi. Bununla beraber, Y&flD Kabalı çıllan 
Karpuzun ~ebeblget 

:'\h, dostlarım! Ben süvariliğe yüksel-
0

rine ihtarda bUlunulmasına meydan yolcuları soyup soğana çevirirlerdi. bitirmiş olduğu cSon hakem• tablosunu, ~ 90llJ'a Çin sularında g,eçirdiğirn ,vermezlerdi. Ben de buna mukabil on- Hatta bir sefer bu haydud herifler aan'atkirm en yüksek eseri olarak telik· 
'ler, ömrümün en mes'ud, en zevkli lar)ll ufak tefek kabahatlerine göz yu- cJang-Toe• de bir İngiliz vapurunu ki edenler de bulunuyor. 
~ oMiu ve bana öyle geliyor ki ,nar, görmemezlikten gelirdim. ,zaptetmişler ve vapurunun tayfasını * Dün Ak.bıyıkta karpuzcu Faik'in ~çlik çağımda Sarıdenir.de geçen bu Mesela Çinin bazı vilayetlerinde ge- kılıçtan geçirmişlerdL ,dükkanından İsmail Sıtkı isminde biri 
''lld demler kadar n-'eli günler ge- ,çer akçe olan bakır sikkeler diğer bazı Vapurun çarkçıbaşısı bir kömür an- 1914 den 1918 e kadar süren Büyük karpuz almış, biraz sonra. gelerek: 

Verdiği kavga 

th.... . - ..,. d harb de bize kocamış insanların kabili- Karpuz kabak çıktı' dıye yere vu ~ ... ınek bir daha bana nasib ohnıyacak. .. . vilayetlerde daha fazlasına geçerdi ve barına saklanarak hay udlardan gizle- . . .. . are 
1 

F itilif ordu- - · . v: ~~IGsa bütün varlığımla fl'Tk'ı seviyor· memleketin kanunları da bu bakır sik· nebilnıiş ve vapur cHong-Kong) !ima- yelını göslerdL M cıa:ı;. ;-
66 

ında rup patlatmş, .?ncı-.n sonra_ da, Fa ıgı 
..... ve fazla olarak orada seviliyor ve ,kelerin bir viliiyetien diğerine naklini nına girip haydudlar sıvıştıkları za- !ar~ b~um: ve rendisiııd;,; dört •ltına almış, d~vmuı, d_udagını patlat-~°' gö ·· rd d" d B"zı'm tayfaların ba!::lıca Tnan nhtıına çıkmış vak'ayı polise ha- seçildL Düşma mış ve muhtelif yerlennden ısırmış -

•• ruyo um. mene ıyor u. 
1 

• ' , .. ' ··-'k 1 h b t ih" · ··ı..ek • · !is akset · S tk F ik Çiııde beyaz ırk büyük bir hürmet günahı bu yasağı dinlemiyerek para ber veımiş, haydudlan yakalatmıştı. Y&§ bu,.. 0 an, ar ar mın yu .. .tır. Hadise po e mış, ı ı, a -
tgliit a··7.e1 debdebe!" b"r posta va- k k 1 v k gümrükçülere kaş- B cüretklrane baskını tertib eden ııimalarından Hondenburg, Mahorya gol- ,le beraber ?rada bulunan Recef> ve Nu lh,~-'· u ve.. . . buıl 

1 

ba··.. .kaç~k çlı ıgı !.atpmaek, t• (lO)u Çinli·nın· idamı gun·· ü tesadüfen !erindeki zaferini kazandığı zaman 67 ya· ,rinin el birliğile kendisini dövdükleri-. ...,.Dun genç suvarısı unan a ua- an o ar gos erm ı. . . . hi 

1 ~. iae kendi muhitimde mini mini bir Uzakşarkta bir ecnebi vapurunun ben de limanda bulunuyordum ve ( 20) ııında ıdı. ,ni iddia e~~: fa~t:. ~-ınl_~~. ıa t. er :kiirncıar gibi mes'ud ve kaygısız ya- kaptan kamarası mukaddes bir mabe- başın cellidııı aatm altında yere yu- Klemanso. da_ ııullı muahedesini 'iT sin- .S~tlonın Faik:i .... ~=~=u, diğe~le{: -
Yıp gidiyordmn. :de benzer, oraya gümrük memurlan .varlandığını gözlerimle görmüştüm. de dikte ettirdi. . . ~ ka~gaya ~~ annı soy -)(ürettebatmı Çinlilerden mürekkeb- kolay kolay giremezler. Binaenaleyh (Arkan oar) Soğuk kanlı İngilizler bile, 191' de 84 mışlerdır. , 



laştırır. 

* 
Hoşsohbet, so' ulgan ve zeki 
Cemil Taşan imza.sım ta§ıyan okuyu

cum?ızun isteği §Udur: 

- Benim tam tahlilimi yapınız1 

Hoşsohbet, so
kulgan ve zekidir. 
Çabuk ahbab bu
lur ve kendisıni 

sevdirip saydır

masını bilir. Ar
kadaşları tarafın

dan işine, hesabı
na vakıf diye tav
sif edilebilir. Baş
kaları için kenrii * intizam kayıtlarına uyma!< 

lazımdır 1 
sini zararlara sokmak, ataklık ve atılgan

lık yapmak niyetinde değildir. Evinde 

tertip ve tanzim kaidelerine riayet eder. 

Çabuk kızmaz. lzmitte Küçük Avni ôztuce soruyor: ı 
Bu yaşta bir 

* 
Ciddiyet, intizam ve kazanç 

" Son Posta ,, nın tefrikası : 72 

gencin muva.ffa -
kiyeti, kitaplarilc 
olan alakasile ölç
mek daha isabetli 
olur. İntizam ka -

Yazan : K. R. Enson 
- Beni aratm~sınız, diyordu, bir - Öyle .ise, anlaşıldı. Sen iyi bir 

emriniz mi v.ardı?. Otomobile bir şey ders istiyorsun. Çabuk gel buraya .di
mi oldu ,eksik bir şey mi çıktı, onu me- yorum. 
rak ettim de onun için rahatsız ettffiı. - Kabil değil... Kapınızdan çıkarken 

- Otomobilin bir eksiği !ilfuı yok. bir daha oraya adım atmamıya yemin 
Fakat sen yaptığını beğeniyor musun?. ettim. 
Hiç kimseye haber vermeden ortalık- - Pekala, neredesin şimdi, onu söy-
tan savuşmak ayıp değil mi?. le!. 

- Ne diye haber verebilirdim?. Ba- - Köprünün, Kadıköy iskelesinde ... 
bam hastalandı, diye her gün de yalan - Bekle beni, şimdi oraya geliyo-
uydurulmaz ya ..• S'zi daha fazla rahat- rum. 
sız etmemek için yolunuzun üstünden Fehamet, bir iki dakika içinde sırtına 
çekilmek istedim. Böylesi benim için bir manto, başına bir şapka geçirdi. Ka
de daha hayırlı olacak, 'diye düşün- pının önünden bir taksiye atladı. Beş on 
düm. dakika sonra da Köprü başında İınadı 

- Bunlar telefonla konuşulmaz. Ça- buldu. Sokak ortasında durup konuşula-
buk gel buraya!. mazdı. Gözüne Ada vapuru ilişti. Kalk-

- Af buyurunuz, bu emrinizi artık masına da üç beş dakika vardı: 
yerine- etircmiyece · im. - Çabuk, iki tane bilet al, dedi, ben 

- Başka bır yere mi girdin? vapura giriyorum. Orada konuşuruz. 
- Daha girmedim; bu zamanda iş İmad, koştu iki tane bilet aldı. Vapur 

bulmak kolay mı}. çok kalabalıktı. Büyükndaya kadar konu-
- Şemsünnisanın yanına git; şimdi şamadılar. Yanyana oturmak içıo bılc 

sana iş verir. yer bulamamışlardı. Genç kadın bir kö-
- Teşekkür ederim. O günden sonra şeye sıkışmış, İmad da uzaklarda dolaşı

yüzünü bile görmedim. Benim sizin ya- yordu. Arkasında çok temiz, IA.civen bir 
nınızdan çıktığımı da bilmez. kostüm vardı. Onu &örenler, bir şoför 

Laodikya - i. Akçakoc'a Akça tarafındnn 
yazılmış Denizli ve havnllsinln Yunaıiiler -
den Selçukilerin inkırazına kadar olan tari

hidir. Bir çok mühim eserlerin tetkiklle ka -

olabileceğini akıllarına bile getirmezler
di; üstü başı o kadar düzgündü. Büyü!~
adaya yaklaşırken salonun kapısında 

şöyle bir göründü. 
Fehamet, göz ucuyle onu çağırdı: 
- Ne yapacağız?. inecek miyiz bu

rada? diye sordu. 
- Nasıl emredC'rseniz ... 
- Baksana ne kadar kalabalık ... Ada 

büsbütün kalabalıktır. Nerede otursak 
rahat konuşamıyacağız. Üstelik herkes 
görecek. Ne yapsak, bilmem ki ... Bu va
pur, Yalovaya kadar gidiyor, değil mi? 
Şunu anla da, öyle ise eğer bizde Yalo
vaya gidelim. 
İmad, sordu; vapurun Yalovaya gittiği 

anlaşıldı. Yolcuların pek çoğu Büyükada
ya çıktı. Geriye kalanlar üç beş kişiyi 

geçmiyordu. Onlar da yukarıya güverte
ye çıktılar. Ne konuşacaklardı?. İkisi de 
nereden başlıyacağını bilmiyordu. Şım
dilik yolculardan, Adalardan, havadan, 
sudan konuştular. Sonra bir sırası geldi. 
Fehamet, İmadın eski hayatını sordu. 
O da zaten derdini dökecek birini arıyor
muş gibi çocukluğunu, gençliğini, babası 
öldukten sonra da nasıl yaşadığını an
lattı. Fehamet: 

- Haniya Bursada baban vardı, hani 
şu ikide birde hastalanıyor?. 

Diye alay etti: 
- O, süt bııbam! .. Asıl babam, ben on 

dört yaşında iken öldü. 
Sonra A vrupada geçirdiği hayatı an

lattı. Genç kadın gene atıldı: 
- Haydi, dedi, beni otomobille Avru

paya götür. Şimdi herkes öyle gidıyor. 
- K.ocamz işlerini bırakıp da gelebi

lir mi? 

(Son Posta markalı) 
İstanbul erkek lisesi 1007 Hüseyin Demir

el, Beyoğlu Parmakknpı Bcki'ır sokak 10 da 
Hamcll Yetiş, İstanbul Sirkeci Sokullu paşa 
so1 ak 14 de Sedat, Kumkapı orta mektep 
5C!4 İrfan, Tophane Örtme rutı 1 de Memdu
ha Temizsoy. 

SULU BOYA 

Sergende azad obası 
Kırklarelinde bakıma ve dinlenmeğ' 

muhtaç ilk okul çocuklarını yeni def 
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" Son Posta,, nın tefrikası: 38 

:::: 

t ran8lı:cadan tercüme edebi roman "f ercüme eden: H. V. 
Zaten ona ağlıyan yok ... Ağlıyanlar { İmkan yok, imkan yok... Bereket kadar ıztırab çekmemiştir. 

bana ağlıyorlar ... Bu çiçekler, ünifor- versin ki imkan yok... , Güneş artık çok alçaldı, kızardı, ce
malar, halkın sükiitü; benim içindi. Ara Bir ay müddetle, toprağın yavaş ya- nazem kaldırıldığı gün de o böyle k.ı
banm üzerindeki elbiseye, nişanları- vaş çöktüğünü, biriktiğini gördüm. zarmıştı. .. 
ma, silahlarıma atfedilen nazarlar be- Sonra bir takını ameleler geldi. Bu a- Hava çok güzel, Gökyüzünde tek bir 
~im içindi. Hiç !anımadığım bir_ ~ürü ğır taşı mezarın üstüne yüklediler. Çok bulut görünmüyor. Kış rüzgan biraz 
ınsanın, rnezarlıgın ~am~~1a.rı ıçınde ağır. Evet, bu taşın altın<la biriken dindi. 
dolaşması da gene benım ıçın. · · toprak ta çok ağır. Artık bitab kalan ·· .. . 

O halde ben de, orada, onlarla bera- .. w •• .. Buyuk servfiler artık sallanmıyor. 
ber bulunmalıyım... vusu~um bu agır yuklere taha~ul Batan güneş, servilerin tepesini kızıla 

edemıyor... boyamağa başladı. Bütün göğe ve bü-

Kızaran gökyüzü morarıyor, 
rengine bürünüyor ... 

matem Ve yarın beni bir daha gömecekler tün arza büyük, parlak bir asudelik 

Bulvarın, yaprakları dökük çınar a
ğaçları, incecik dallarını semaya doğru 
uzatmışlar ... Ufukta zümrüd yeşili bü
yük bir boşluk deliniyor ... 

Belki de, daha ötede, ölümün öte ta
rafında, daha başka bir şey vardır ... 

Fakat zannetmem. Hayır, imkanı 
yok. Şu tabutun içindeki ccedi gayet 
iyi görüyorum ... 
Mezarımın başında büyük bir kala

balık var. Büyük bir kalabalık, belki 
de deminJ evimin önünde toplanan ka
labalık kadar ... 

Ben mezarlığa geldiğim zaman me
rasim bitmişti. Artık yan yarıya gö
mülen tabutun üstüne attıkları topra
ğın çıkardığı tok gürültüyü işitiyor
dum. Çok yavaş yürümüşüm. Ne yapa
yun, pek yorgunum! Çukura dolduru
lan bu toprağın bütün sıkletile göğsü
me çö"ktüğünü hissediyorum ... 

Altı kadem toprağın bu kadar ağır 
olduğunu hiç zannetmezdiın ... 

Artık bitti. Şimdi herkes gidiyor. 
Çukur tamamen doldu. 

Yalnız ben gitmiyorum. Nereye gi
deceğim~ Bu ev, artık benim evim ... 

:xxxıx 

İşte hepsini yazdım. Kurşun kalemi-

ve bu sefer başka bir çukura ... Orada yayıldı.. Bu asudelik beni de kaplıyor ... 
da başka toprakların, başka taşların Elveda ... 

altında ezileceğim... Hiçbir insan bu S O N 

( _________ ,_ıs_t_a_n,_hu_ı __ B __ e_ıe_d_ir_e_s_i __ ı_ıa_n_ı_ır_ı _____ ~ 
Keşif bedeli İlk teminatı 

Bakırköy kazasına bağlı iki telli köy mektebinin tamiri 1775,45 133,15 
Silivri kazasına bağlı Feteköy mektebi tamiri 1127,49 84,57 
Yukarıda keşif bedelleri yazılı tamirler ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuş 

ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Keşif 

evrakile şartnameleri Levazım Müdürliiğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı 

kanunda yazılı vesikadan b<ı§ka nafıa müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 

vesikasile hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
10/8/937 salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (4753) 

11/NW 

İstanbul Belediyesi için menba su kablarında kullanılmak üzere lüzumu olan 
2.110,000 tane su kapsülü açık eksiltmeye konulmuştur. Bu kapsüllerin hepsi
ne ·3165 lira bedel tahmin edilmıştir. Şar tııamesi ve nümunesi Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 237 lira 37 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 20/8/937 cuma güniı saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4937) 

11/NW 

Keşif bedeli 685 lira 84 kuruş olan Se lfımiçeşme - Pendik yolunda Kemikli
dere köprüsünün tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesı En· 
cümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı ve5ikndan 
başka nafıa müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 51 lira 44 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya rnektubileberaber 10/8/937 salı günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (5049) 

ni. mennerın üzerıne, nıezarm, meza- --··----,------~------------------
nmın üzerindeki mermer taşa bırak- •---------------------.------------· 
tını. Bu taşın üstünde mahkUk olan ki- . Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme Umum idara~i ilciııları tabemi okuyorum. Tahtasına vanncıya ._ ______________ ...., ______________ _. 

kadar eriyen kurşun kalemini bırak- Devlet demiryolları şebekesi üzerinde tatbik edilmekte olan D.D/47 numaralı 

t fidan ve fide tarüesi 15 Ağustos 1937 tarihinden itibaren Avrupa hattına da teş-
ıın. 

Sarı sayfasına kadar eğri büğrü, sık mil edilmiştir. 
Faı.la tafsilat için istasyonlara mürac:ıat edilmelidir. (2603) (5051) 

satırlarla doldurduğum, kenarı siyah 
çizgili defteri kapadım. 

Hepsini yazdım. Bilmiyen, tehdide 
nıaruz olan bütün erkeklerin ve bü
tün kadınların öğrenmesi ve kendile
rini müdafaa etmesi için hepsini yaz
:rnak lazımdı. Yazmak lfızımdı, çünkü 
dilim ağzımda bağlandı, kötürümleşti, 
taş kesildi ... Hepsini yazdım. Siz ki bu
nu okuyacaksmız ve öğreneceksin:itz, 
Allahınızın aşkına şüphe etmeyin, an-
lay · ın ve ınanın ... 
Güneş artık ufukta silinmek üzere ... 

Akşam oluyor.. Son akşamım. Evet 
biraz sonra öleceğim. Hayatım sonuna 
kadar bitti. Yağı tükenen kandil artık 
sönüyor ... 

Bana masa vazifesi gören bu cilalı 
Uzun menner taşın üstünde mahkuk 
olan kitabemi heceliyorum. 
Charles Amire Nacy burada medfundur 
2 7 nisan 18 7 6 tarihinde doğmuş, 2 ka
nunuevvel 1908 tarihinde vefat etmiştir 

21 kanunuevvel 1908 yahut 22 ka
nunusani t909 .. 

22 kanunusani 1909 yani bugün ... 
Zira, tam bir ayJ hayır, bir aydan bir 
gün eksik bir zamandanberi burada, 
hu mezarın, kendi mezarımın başında
Yı ınve ölümü beklıyorum. İkinci ölü
l'nümü ... 

~ 

Beher tonunun muhammen bedeli (52,50) lira olan takriben 4~0 ton lokomotif, 
otomotris ve ocak ateş tuğlaları 20/9/1937 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınncaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1771,88) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/1936 gün ve 3297 veya 1/7/1937 T. 

ve 3645 No. lu nüshalarında intişar etmişolan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

·Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (4806) 
~ 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı 3 grup malıeme 
her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 16/8/937 pazartesi günü saat 10 da Hay
darpaşada gar binası dahilindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat
ları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa satınalma komisyonundan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

1 - Muhtelü eb'atta 12550 Kg. yuvarlak demir ve lama demiri, 4000 Kg. U. 
demiri, 110 adet demir levha muhammen bedeli 3037 lira 30 kuruş muvakkat te-

minatı 227 lira 80 kuruştur. 
2 - Muhtelif eb'atta 13000 metre kordon tel 45 000 metre bakır izole tel 

muhammen bedeli 3870 lira muvakkat teminatı 290 lira 25 kuruştur. 
3 - 30 adet el ray destere makinesi (Robel I ayarında) muhammen bedeli 

4500 lira muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruştur. (4769) 
11/NW 

Muhammen bedelleri (18105) lira olan 29030 Kg. muhtelif cins çelik ile 2650 
Kg. muhtelif eb'atta çelik- tel ve 1000 adet bandaj çene torna kalem! 21/9/ 
1937 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında aa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1357188) lırahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7 /5/1936gün 3297 veya 1/7 /19'J1 T. ve 

3645 No. lu nüshalannda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (4975) 

Bir ay! Taşın altına bakıyorum. Gör
mekte devam eden o biaımm gözlerle 
bakıyorum ve görüyorwn. Sapsağlam 
duran tabutun içinde şimdi kuru bir is
keletten başka bir şey yok. Esvabsız, 
Çırçıplak bir iskelet. Ervabları, benim 
esvablanm çok inse oldukları için, 
derhal toz gibi eriyip dökülmüş. Yal
~ız, keza toz haline gelen kemiklerin 
Uzerinde, topçu kumandanlığının mek
tubu duruyor. Unutulup benimle be
raber gömülen mektup... Şebekenin bazı mühim istasyonları tarafından sablmakta olan halle ticaret 
b E~et sade bir iskelet, toz halinde biletlerinin iş'an ahire kadar Siı'kec! - Edirne arasında muteber olmadığı ilin 

ll' ıskclet. Başka bir şey yok. Hakikat- olunur. (2559) 
e bu iskeletten ve şu mezarın üstüne • '1ıNW 

'Y kılan u enkazdan başka bir şey ol- 4 ve 6 Ağustos 1937 tarihli nüshalarımızda intişar eden Devlet Demiryollannın 
ın van b n, daha fazla yaşıyabilir mi- ATEŞ TUGLAsı ilanında Resmi Gazetenin tarihi 7/5/1936 olacak yerde 7/5/ 
Yun? 1933 olarak neşredildiği görülerek tashih olunur. 
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Hikayeleri 

Çarın Çizmeleri 
Yazan: Mih. Zoşçenko Rusçadan çeviren: H. Alaz 

Geçen sene ckışlık saray~ da Çara ait 1 bir çift cşahane çizme, ye ilişti. Adeti 
muhtelü eşya satılıyordu. bunlara aşık oldum. Derhal bu işle uğJ:a-

Bilmiyorum müze idaresi mi, yoksa şan memura yanaştım: ı 

başka bir müessese mi, bu işle uğraşı- - Aman arkadaş, dedim, bunlar n• 
yordu? şık şeyler? ... Bunları da satıyor muBl.MI 

Fakat herhalde bir hayli para kazan- nuz? f 
dığını zannediyorum. Ne ise... - Bunlar, <iedi, Çann çi.zmelC'rioir. 

Ben de Katerina Feodor Domll ile o- Bunları da satıyoruz. 
raya gittim. Katerina on kişilik bır sc.>- - Peki, dedim, bunların Çara ai' ci?'~ 

meİer olduğu ne malum? .. Belki de, , ~ 
maver almak niyetinde idi. Bütün ara-

dim, bu çizmeler Çarın değil de C lf 
rnamıza rağmen maalesef hiçbir semaver 

mensub birisinin çizmeleridir. Benı 41 
bulamadık. Bilmiyorum Çar semaversil sıl temin edebilirsiniz? 
mi çay içiyordu. Yoksa hiç mi çay içmi- ~ 

- Buradak bütün eşyalar, dedı, Ç 
yordu? Doğrusunu ister iseniz burasına 
pek aklını ermedi. aittir. Hepsi teminatlıdır. Biz Çan rg 

Semaver yoktu, fakat buna karşıiık 

binbir çeşid eşya vardı. Hem de hepsi 
güzel güzel şeyler! ... Mesela; cıns cins 

Çara ait portreler; votka kadehleri; tü

kürük hokkaları; gömlekler; velhasıl bir 

sürü eşya... İnsan adeta bunların için· 
den neyi alacağını Ş<l§ınyordu. 

Katerina Feodorovna semaver bula

mayınca bu iş için ayırdığı para ile Ça
nn karısına ait dört tane gömlek aldı. 

Fevkalade nefis şık ve güzel gömlekler. 

Ben sağıma soluma bıkınırken gözüm .............................................................. 
r 
Bir Doktorun 
GÜ n 1 Ü k Pazartesi 

Notlarından (*) 

Deniz ve güneş 
Banyolarının 
Kadınlara faydası 
Kadınlarda vakitsiz aybaşı kesilmelerin
de §Üphesiz yumurtalıkların vazifelerin
de bir kifayetsizlik mevcudiyetinin çok 
büyük bir rolü vardır. Dahilen verilen i
lAçlarla veyahud enjeksiyon ile yapılan 
gudde tedavileri ekseriya iyi neticeler 
vermektedir. Bunu nazarı dikkate almak 
10-zımdır ki kadınlarda muayyen bir yaş
tan sonra görülen aybaşı kan hücumla
rında, sık sık terlemelerde, yüz kızarma
larında, çarpıntılarda, birdenbire şl§

manlama veyahud sür'aUe kilo kaybede
rek zayıflamalarda muhakkak yumurta
hkların natamamlyetl mevcuddur. Bun
dan hast.alann çok ıztırab çektikleri 
muhakkaktır .• Çok asabi olurlar, aık sık 
buhranlar geçlrirler. Dikka.Ul bir mua
yene bu aybaşı nMamamiyet.l meselesini 
derhal meydana çıkarır. Tababetin bir 
çok son keşlfierl bu müz'iç rahatfilzlığın 
tedavi çarelerini bulmuştur. Bunlardan 
istifade etmek lazımdır. Mevsim müsald 
iken söyliyeyim kl bir çok aybaşı tıkanık
lıklarına deniz ve güneş banyosu 9<>k iyi 
gelmektedir. 
Güneş ve denizde yapılan hareketli ban
yolar yumurtalıklar ve rahim üzerine 
çok güzel tesirler yaparak hayzın mun
tazam gelmesine .sebep olur. Bu gibl ma. 
razl tezahüratı olanlann güneş ve deniz 
bonyalan yapmalannı tavsiye ederiz. 

c•> Bu notları llealp aaldayum, rah•t 
bir albüme JaPıttmp k0Uebl7oa ;rapın.ıs. 
Sıkıntı umanumda ı.a aotlar 1tlr doktor 
rfl>l imdadın.na yetlfebBlr. 

...... ·-·····-····· .. ··················-·-············--
SAÇLARIN OÖKÜLMESi 

Guddelerdekl flz1olojlk kudretin 
tUkenmeslnden Heri gellr. 

Optamin saç eksiri 
Bu kudretsizliğe düşen guddelerde yeni 
hayatiyet uyandırarak dökülmeyi izale 
eder, saçların en büyük düşmanı olan 

kepekleri düşürür. 

Tecrübe ediniz 

başkasının eşyalarını satmıyoruz. 

Meseleyi uzatmıyalım. Çizmeler çoli 
hoşuma gitmişti. Biçimleri de çok şıktı. 
Ayağıma da tıpatıp geliyorlardı. Ökçe
leri, burunları, velhasıl her şeylen şıktı, 
zarifti. Katerina Feodorovna'ya döndüm:· 

- Katerina, dedim, bak şu Allahın i• 
şine eskiden Çarın çizmelerini giyebile
ceğimizi hatırımıza getirebilir mıydik? .• 
Dünya ne acaib! Düşmez kalkmaz lt:r 
hacıyatmaz varmış. İnsan ne idim deme .. 
meli, ne olacağım demeli. 

Ne ise. Al aşağı vur yukarı çiz.meler! 
on sekiz rubleye satın aldım. Paketleyip 
eve getirdim. Evde hemen giyme tecrü· 
besine giriştim. Fakat iş umduğum gibı 
çıkmadı: Bir tanesi çok güçlükle ayağı· 
ma girebiliyordu. Aradan uzun seneler 
geçtiği. için deriler kurumuş ve bozul
muştu. Ne olursa olsun giymeğe kara~ 
verdim. Dediğimi de yaptım. 

Çizmeleri ancak üç gün taşıyabildim. 
Dördüncü günü çizmelerden birmin ta
banı çıkmasın mı? Yalnız tabanı çıksay• 

dı öpüp başıma koyacaktım.. ÖkçesilC', 
her şeyile beraber çizmenin bütün aU 
kısmı kopuverdi. Olduğu gibi, ayağım, 

dışarı çıktı .. 

Hem biliyor musunuz bu iş nerede ba· 
ŞMlla geldi? En kalabalık bir caddede ..• 
Eve kadar ister istemez bu halde, yani 
bir ayağım dışarıda olarak geldim .. 

İşin fenası param da azdı.. Dişımden 

tırnağımdan artırdığım on sekiz rublemi 
bu çizmelere kapatmıştım.. Öyle ya, 
cÇar çizmesi> giymek kolay bir şey ıni 

idi?. Bundan maada, başıma bu ış geldt 
diye şikayet edecek bir merci, bir yer de 
yoktu .. Bu çizmeler cSkorohodt fabrika

sının, veyahut diğer bir fabrikanır. ma
mulatı olsaydılar mesele basitti.. O za .. 
man, çürük mal çıkarıyorlar diye ferya.
dı basar, belki de direktörü fabrikadan 

attırabilirdim.. Halbuki bunlar, şunun 

bunun değil, dile kolay - Çarın çizmele1i 
idi.. Maamafih susmamağa karar verdim. 
Ertesi günden teZi yok hemen kışlık sa• 
raya damladım.. Fakat gelgelelim satıt 

bittiği için orası kapanmıştı .. Daha baş.. 
ka yerlere baş vurmak istedim.. Fakat 
Katerina Feodorovna bunun önüne ge9"' 
ti: 

- Vazgeç, dedi, değmez şikayet etme• 
ğe.. Değil yalnız bizim Çarın çizmeleri, 
fakat hangi kralın çizmeleri olursa ol• 
sun bu kadar seneye dayanmazlar.. İn
kılab olalı kaç sene oldu?. Bu zaman 
zarfında dikişler çürümüş olncak.. 
Kardeşlerim, hakikaten aradan on se· 

ne geçmişti. Şaka değil! Katerina Feo
dorovna beni uzun müddet teselli etti .• 
üç gün için de olsa Çar çizmelerim taşı
mamın benim için büyük bir şeref teşkil 
edeceğini söyledi.. Ben de bu sözlere 
inandım .. 

Fakat vakta ki kendi satın aldığı .çu 
gömlekleria ilk yıkanışta parça parça ol
dular, Katerina Feodorovnanın da Çarhli 
rejimi hakkındaki fikirleri tamamen de
ğişti.. O da bu rejime küfretmeğe baş
ladı .. 

Demek ki zaman, her şeyi olduğu gibi 
Çarın çizmelerini de, gömleklerim de 
yıpratmış, eskitmişti ... 

Zaman, k'5rdeşlerim, ne çabuk geçiyorJ. 

Yarmki nushamızda: 

İki mektup 
Yazan: Peride Celal 
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/ 
- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Ben de Baküda birdenbire mazlum bir insan olmuştum. 
Azeriler, kendilerine sadakatle Türkçe ilim ögreten bu 
Türk kardeşi seviyorlar ve bu sevgi ile benim ayrılışımı 

büyük bir hadise yapıyorlardı 

Onların bu teessürlerini artıran sebeb için siyasi zararlar vereceğini düşüne

Tomris delikanlının eli içindeki 
biran sıktıktan sonra kapının 

parmaklarını kıvırdı, 
aralığından kaydı 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

de, benim on dört aydanberi devam e- rek, muhitimde bana teessürünü ifa- - Giv! Ne olursan ol! Ben, seni sevi- Onlar, böyle anları kaçırmıyorlar .. ran etmişsin. Her halinle bir İran kahi 
den vazüem esnasında rejime karşı ne de eden herkesi teskin için söylemnesi yorum. B~r hekim deği~ .. ~ir ~il~nci, bir Derhal dudak dudağa gelerek, bir an ramanını andınyorsun. Öyle tahmin 
derecelerde sağlam bir dürüsti göster - lazım gelen şeyleri söylemekte kusur haydud bıle olsan, sem, şımdıkı aşkım- olsun, hasretlerini teskin ediyorlar.. ediyorum.. Hükümdarımız Efrfısyab 
miş olduğunu yakından görüp bilmiş ol etmedim. Bununla beraber, onlan tes- la seveceğim. Bundan emin ol! Ben.. Sonra, birkaç kelime ile sevgilerini an- yakında, İrana harb açacak. O zaman: 
maları oldu. Çok defa, onlar bana Türle kin etmek müşkül oldll. babamın, kardeşimin .. bir hekim oğlu- !atıyorlardı. ~ ümid ederim, ki o şeref sahasında da 
lükten bahsetmişler, sıcak bir milli Hareket edeceğim günden iki akşam na .. bir hekime kız vermek istemiye- Derebeyinin sarayında.. diğer dere- seninle görüşürüz. 
duygu içinde nasyonalizm temayülleri evvel için, maarif komiseri mektepte ceklerini anlatmak istiyorum. Sonra, J:>eylerinin saraylarındaki takayyüdat- Deyince, Giv, bu meydan okumayı 
göstermişlerdi. Her defasında ben on- büyük bir ziyafet tertib etti. Ziyafete senin bilmediğin bir şey daha var .. onu tan eser yoktu. Geceleri bile, sarayın soğuk kanlılıkla karşıladı. Elini göğ· 
lara daima aynı şeyleri tekrar etmiş, bütün talebelerim, muallimler, maarif da haber vereyim. Bugünlerde, Arşak jçinde ve etrafında derin bir sessizlik. süne koyarak delikanlının önünde hür· 
mektebe siyaset sokmamak, orada yal- erkanı ve ailem kamilen davet edil- ~rebeyinin oğlu bize misafir geliyor. bir hareketsizlik uzanırdı. Dışarıda, metle eğildi. Sonra, hiç bir şey olma· 
nız öğrenmeğe ehemmiyet vermek tav- mişlerdi. Yemek esnasKlda Kuliyef söz Derebeyi yakın bir akrabamızdır. Öy- nöbetçiler beklemez, devriyeler gez- mış gibi gözlerini Tornriste, sonra Ar· 
siyesinde bulunmuştum. Bütün dersle- alarak bir nutuk irad etti. Bu nutukta le anlıyorum, ki .. bu delikanlının gelişi mezdi. İçeride, uşaklar, köleler, efen- şak derebeyinin oğlunun yüzünde gez
rhnde, rejime karşı hususi bir dostluk benim kısa bir zaman içinde Azeri ma~ bir ~ksad tah.~ındadır. . w. . dileri uyuduktan sonra kapıları kapar- dirdi. , 
göstermiş olmamakla beraber, hiç bir ne ifR etmiş olduğum hizmetleri .. ~!v.. kızın so~e devam etmedıgını lar.. rahat rahat uyurlardı. Çenniş derebeyinin oğlu Termek" 
vakit onun aleyhinde ne bulunmuş, ne sayarak hakkımda, layık oldlı.ğum had- gorunce, çılgın bır ~areketle başı~~ ~.al- Saray .. şehirden uzakta.. dereden akrabasının· sözlerini biraz tuhaf bul· 
de talebelerimden aleyhte bulunmak is- den çok fazla bir methü senada bulun- dırdı. Alev saçan gozlerle kızın yuzune yükselen sırtın üzerindeki tepede ten- makla beraber latifeye hamlettiği için 
teyenlere müsaade etmiştim. Talebem du. Azeri maarifinin inkişaf programı- bakarak: ha ve sessiz bir muhit idi. Onun bütün tebessümle karşıladı. Hele, onun, Gi 
hangi istikametten gelirse gelsin, hangi nı benim çizdiğimi, bunun en mükem- . - Ne dedin rom.ris? Bu maksad .. se- muhafaza kuvveti, sarayı saran maz- vin süslil kaftanım, gümüş kakmal] 
tarafa müteveccih olursa olsun, esas i- mel bir program olduğuna kendisinin nı onunla evlendirmek midir? gallı kalın ve yüksek duvarlarında top- kabzalı kılıcı ile hançerini, yüzünün' 
tibarile, mektebe siyasetin girmesine ve arkadaşlannuı tamamen kani bu- - Evet.. bunda şüphem yok! Baba- lanıyordu. Bu duvarlar, ancak bir düş- güzelliAini, endamının zarüliğini me~ 
muhaliftim. Jaence, hoca siya!eti bir ta- lunduğunu, şimdi yon.ılmu.ş olduğum mm, ~nemin, ~ardeş.~ h~lleri, bu- man ittilası zamanında hareketleni- rakla seyrettiğini görünce kahkahalar· 
rafa bırakmak, talebe siyasetle meşgul cihetle artık memleketime dönmek is- nun böyle olacagına şuphe bırakmıyor. yordu. O zaman, duvarlardaki mazgal- la güldü. Giv., bu haller önünde, cid· 
olmamak lazımdı. Bütün talebem be- temekliğiıne kal'Şl bir şey diyemiyece- Yapılan hazırlıklar, alelade bir misafi- larda ok atan tirendazlar görünür .. Du- diyetten ayrılmadı. Bir şey de söyle 
~~ bu fikirlerimi .çok iyi bilird.i, bunun ğini, fakat, bH'aktığım programı daima re yap~lacak . ikramlardan büsbütün varların üstündeki mancınıklar taş rnedi. 
ıçın, bu kadar saınımi surette bıtaraf ve takib edecekleri için, benim de gene başka hır mahıyette... püskürür .. Büyük bahçe bir ordugah Tomris .. akrabasına, kızgınlıktan zi. 
dürüst hocalık yapan bir adamın, şiın- daima kendi aralarında bulunmuş gibi - Sen de babanın, annenin bu arzu- halini alır.. Orada, kılıç, kalkan, zırh yade istihzaya benziyen bakışlarla bak 
di bu suretle siyasi bir hücuma maruz olacağımı izah etti. suna boyun iyeceksin, değil mi Tom- sesleri dalgalanırdı. tıktan sonra gözlerini Give diktL Ba· 
kalması onları fena halde mü~essir e- Ben içimdeki teessür ve rikkati zap- ris? Derebeyi .. uzaklarda bir harbe gitti- kışında, ona karşı büyük bir hayranlı\ 
diyordu. tetmek iizere çok büyük bir sinir gay- Kız, Givin bu acıklı suali karşısında ği vakit te, saray, gene sessizliğini ve vardı. 

Teessür, sade onlarda değil, muhitte reti sarfediyordum. Kuliyerten sonra derin bir ıztırabla sarsıldı. Ağlıyacak tenhalığını muhafaza ederdi. Öyle za- Termek .. bunu görünce, büyük biıi 
de kuvvetli idi. Bunun en mühim se- talebelerim söz aldılar. Biri blraktı, ö- hale geldi. Sonra, titriyen bir sesle .• fa- manlarda, biraz ihtiyata lüzum görü- şüpheyle sarsıldı. O andan itibaren, 
bebi de bana olan hücumun Çekadan teki söyledi. Sözlerinin resmi nezaket kat azimkarane bir edayla: lürdü. Sarayın kapısında, iJd.ier nöbet- bütün dikkatini kız kardeşi ile Givin 
gelmiş bulunması idi. Onlarca Çekanın dilinin hududunu geçmemesi lazun ge- _ Hayir, Giv! Ben, buna boyun iymi- çi bekler.. Bahçe duvarlan boyunca hareketlerini tetkike hasretti. Üç saat 
Azerilikle bir alB.kası yoktu. Çekanın Jeceğini 1akdir etmelerine rağmen, yeceğirn; çünkü seni seviyorum. Sana, devriyeler gezerdi. İçerideki hayata hiç sonra, kız kardeşi ile yabıız kalınca: 
bana karşı biday~~e gayet naz~ dav- kendilerini zaptedemiyorlar ve hudud kararımı söyliyeyim: Ne ırk ayrılığı .. değişiklik gelmezdi. - Tomris! dedi. Dikkat ettim. Akra· 
ranmış olması, bılahara da benı rahat haricine çıkıyorlardı. On dört aydır a- ;ne küfüv farkı .. ne şu, ne bu endişe be- Sarayda ve sarayın haricindeki bu bamıza karşı çok alakasız davranıyor
bırakrnası bile onlan memnun etmi- rasında yaşadığım bu gençlik iie be- ni, seni sevmekten menedemez. Ölün gece tenhalığına ve hareketsizliğine sun. Bilakis, Givin her halinde hoşlan· 

d ragm· en, Giv ile To...,..,..a iİtincı' bir gece d • "st · B beb' "' yor u. nim aramda hakikaten emsalsiz bir ceye kadar yalntz seni seveceğim. Se- ... ~..... ıgını go erıyorsun. unun se ı ner 
Siyasette böyledir; siya~ haki:nliye- hoca ve talebe münasebetleri teessüs ninle birleşemezsem.. başka kimsenin mülakatına cesaret edemediler. Uzak- Tomris .. bu ani suali bekliyorum~ 

tin rastgele yaptığı tazyikler, bir ta- etmişti. Onlar beni, ben onlan sev- zevcesi de olmıyacağım. tan, yakından görii§melerle .. nadir ~ gibi hiç şaşırmadı. Düşünmeye lüzum 
k · ı uh't · · b ı.. mekt adeta ır.,. ..... l kl b" bbete · sadüflerde de birbirinin boynuna atıla- görmeden de cevab verdi: 
ım ınsan an m ı ıçm azan. uzu- e .nu.a.oıı ı ı il' re gı- Giv .. Tomrisin, her sözünü biraz da- rak birer anlık buselerle.. birbirine 

~~ndan çok fazla se;npatik bir hale ge- ~şmiştik. :1f'8yatırnm muhte.lif devirle- ha kuvvetli söylediği bu k;rarinı işi- - Ağabey! Ben, Givi SPviyoruın. 0-
tırır ve hatta mazlum yapar. Ben de, rinde on bir sene hocalık ettını; karşım- dince 0 kadar sevindı,' ki.. kendini tuta- aşklarını teyid etmekle iktüa ediyor- nunla evlenmek için seı.':!.1 yardımını 

d h b. lardı. bekl · CJrum bu suretle, hak ettiğimden çok fazla bir a iç ır zaman bu kadar çalışkan, bu mıyarak kollarını açtı. Büyük bir tesli- ıy · 
teveccüh kazanıverdim. O tarihte, sade kadar ateşli bir gençlik görmedim. O- miyetle kendini bırakan kızı kucakladı. Giv.. sarayın haricinde bulunduğu Dedi. Onun böyle cüretle cevab ver· 
Azerbaycanda değil, bütün Kafkasya- nwı için onlardaki bu yükselme ham- Göğsünün üstünde bastırdı. Kızın, lüle zaman .. gecelerini, Acem hanındaki o- mesinin sebebi vardı. Kardeşi, onu çok 
da, siyasi zabıta, Ermenilerin elinde i- lesi beni hayran etmişti ve bu hayran- lüle örülmüş saçlarından yükselen bay- dasında yatağına uzanarak hulya kur- .seviyordu. Onun bir dediğini iki etmi· 
di. Kafkasyada teşkil edilmiş olan Sov- llkla ben de onlardan fazla çalışmıştım. gm kokunun tesiri altında kendinden mak1a.. uyumakla geçirirdi. Gündüz- yordu. Akrabasının gelişi onu sinirlen
yet Ermenistan Cumhuriyeti'nin nüfu- İyi hocayı, iyi hoca yapan kuvvetin ta- geçti. Başını iydi. Derin bir vecd içinde leri de, daha çok, şifalı ot ve kök top- mişti. İzdivaç meselesi takarrür etrne
su, dört beş yüz bini geçmediği için, es- lebe olacağını orada anlamıştım. On- uzanan dudaklarını uzattı. Göğsüne da- lamak bahanesi1e kırlarda geziniyor.. den evvel, kardeşi ile anlaşmayı muva
ki siyaset usullerine gör-e, büyük milll lardan aynhnak bana çok ağır ve acık- yarunış duran başın üzerinde gezdir- Sevgilisini düşünüyordu. fık bulmuştu. Zaten, Give karşı olan 
varlıklar arasındaki cereyanları kontrol lı bir hadise gibi geliyor ve şimdi bu di: Giv.. derebeyini tedavide gösterdiği aşkını itirafa bahane aradığı bir sıra-
hususunda en küçük ekalliyet olan Er- aziz gençliğin hakkımda ölçü ile ifade- T . 

1 
S . k k . hazakatle kasabada şöhret te kazan- da, kardeşinin suali ile karşılaşmış .. 0-

menilerden istüade etmek, en ma - sine dikkat ettiği muhabbet sözleri ni- D d'omKrısl. endı ç
1
.0k ·nl· ço bs?vbı~~rudm · mıştı. İleri gelen1er, zenginler.. yerli na, hakikati anlatmıştı. 

k 1 tedb. 'b' .. .. .. B b fiki h t be · · · ı · · ·1.... ed k e ı. ız a e 1 a ı, ır ırm en kAh'nl d h k' 1 rden '---tal Termek .. kız kardec:inin verdigı·· ce· u ır gı ı gorunur. en u r- aye nım sınır en.mı mag up ere h' lm k . t . 'b' b' . a ı er en, e ıın e ıJU6 arma -ı 
d d W •ı· B l . 'nkılAb 'l'" .. 1 . ..l- bir k d la ıç ayrı a ıs emıyormuş gı ı, ırbı- if b l dıkl .. vahı bı'rdenbır' e o kadar agıw r buldu, e egı ım. o şevızm ı a ının ı an goz ennuen aç am yaşı.n yuvar- . . ef .. dinli k birb' . . ş a u ama arı zaman, ona mura- , , 
ettiği büyük prensiplere tamamile ria- !anmasına sebeb oluyordu. .rının n e~ını yere ·: . ırının caat ediyorlardı. O da, hakiki bir he- ,ki kendini tutamadı. Kardeşinin boğa· 
yet edildiği takdirde, bu gibi eski tarz- Son bir gayretle kendimi topladım .kokusunu ıçerek.. ka~blerının ç:ırpınt~- kim gibi, bildiği otlardan haplar yapı- .zına sarılacakmış gibi üzerine yürüdü. 
da usullere müracaat ihtiyacı olmak- ve kurumuş boğazımdan derin bir te- l~rını duya.rak !ek bir mevcudıyet ~- yor .. Köklerden ilaçlar kaynatıyor, içi- Bütün kızgınlığile bağırdı: 
sızın yeni rejim, kendisini Azerbaycan- essüriin ifadesini 'taşıyarak çıkan tit- .bı, uzun bır_ muddet, ~ucak k~ca~a riyordu. Bu yüzden, halk arasındaki - Ne? Sen, Givi mi seviyorsun? Hi~ 
da da, Gürcistanda da çok kolaylıkla rek bir sesle, herkese teşekkür etmek durdular. Agaçl~rın, ~nn. e~en r~zga- itibarı arttıkça, yerli hekimlerden, k8- bir mevkii olmıyan bir adamı .. Husu· 
sempatik yapabilirdi. üzere söz aldım. İşi uzatmamak, son nn, hatta gecenın bile ışıtmesınden binlerden de düşmanları çoğalıyordu. sile bir İranlıyL. Öyle mi? Tomris .. 

Halbuki, inkılabın derin maınassıı haddine kadar gerilmiş olan heyecana k?~k~r gibi .hafif sesle fısıl~aştılar .. Bi: Arşak derebeyinin oğlu geldiği va- (ArJcaaı vm-) 
tamamile an1r~amamış d.Lanlar, Kaf- bir damla daha ilave edip bir taşkınlı- .hırını ebedıyen seveceklenne.. hJçbır kit.. Giv, sarayda ve halle arasında 
kasyada Türk ile Gürcüyü yeni rejimin ğa sebeb olmamak için kısa ve kuru ,engelin birbirini sevmiye mani olamı- muhterem bir mevki işgal ediyor .. giz- r--ı~-0-8---.""!.~-0-1-t-a--""" hakimiyeti altında tutmak için, eski söylemeğe çalıştım. Ne söylediğimi hiç yacağına dair birbirine teminat verdi- li düşmanları tarafından da dedikodu 
usullere müracaat etmiş, en küçük ve hatırlıyamıyorum. Yalnız şunu liatırlı- ler. Sonra, ayın ufukta kaybolduğunu.. mevzuu oluyordu. O, Tomrisi gittikçe 
kuvvetsiz, fakat, ayni zamanda en şid- yorum ki, sözlerimi bitirip yanımdaki gece karanlığının fazla koyulaştığını artan, ateşlenen bir aşkla seviyor .. Kız Yevml, sıyası, Havadis ve Halt cuete.sı 
detle milliyetçi olan unsuru diğerleri- Kuliyef'in bana dönerek söylediği ce- görerek yürüdüler. Kapının önüne gel- da her hareketi .. her bakışı, her sözü Yerebatan, Çatalçeş~e sokak, 2.5. 
nin siyasi ve milli hareketlerini kon- milekir sözlere mukabele ettiğim sıra- dikleri vakit.. Tomris, kapıyı yokladı. ile, onu, çılgınca sevdiğini anlatıyordu. t s T A N B u L 
trola memur etmişti. Ben, Çekanın be- da, büyük salon galeyanlı ve heyecanlı Kapının kanadı, kapadığı gibi duru- Onlar.. her hareketten çekiniyorlar, •=-------::oc:oo ...... ---==---== 
nimle bu kadar lüzumsuz yere ve bu seslerle ~olmuş olduğundan biz Ku1i- yordu. Biraz itince açıldı. Kız, delikan- her çılgınlıktan kaçınıyorlardı. Aşkla- Gazetemizde çıkan yazı ve 
kadar fazla benimle meşgul olmasını yefle bagırarak konuşuyorduk. lının eli içindeki elinin parmaklarını nnın neticesini, hadiselerin seyrine resimlerin bütün hakları 
da bu sebebe atfederim. Bunun gibi, (Arktm vM) kıvırdı. Sevgilisinin elini, bir an, sık- terketnrişlerdi. Beklerrriye.. mecburit- mahfuz ve gazetemize aittir. 

Kafkasyada inkılab ile Türkler ve A- ---, tıktan sonra, kapının aralığından kay- yet görmeden aşklarını ifşa etmemiye ABONE Fl-ATLARI 
zenler arasındaki geçimsizliğin başlı- NIJbelçl dı. karar vermişlerdi. 
ca sebebi de bence budur. Ermeniler, Giv .. orada, kapının önünde, ne ya- Termek Arşak derebeyinin oğlunu 
Çeka teşkilatındaki nüfuzlarından is- Eczaneler pacagwını, ne diyecegı··m. bilmeden dur- ıd·W· · ., rt · .... a· 1 ",,.;•...+" ' . . . . . . . • . . ge ıgının e esı gunu ıv e go ... """l~ur-
tifade edıp Ermem mıllıyetçıligı sıya- Ba ıeee aöbetçl olMt. ecuaeler .. nlar. du. O anda, kapının aralığından Tom- düğü zaman· 
seti yaptıkça, bu hareket Azerilerle dır: risin başı uzandı. Kız, başını biraz ya- İ t .' b h tt··· tr nh h 
G" "l · b' b' 1 . kl istanbal elıhetlndeldler: - ş e, sıze a se ıgım a e-

urcu erı ır ır erme ya aşmaya ve Ak.sarayda: (Pertev),· Alemdarda: (Sır- na yatırmış .. büyük bir iştiyakla uzat- k' J N l h h l'l b' ·ı d . a i zamanda eni re'imle anl _ . . .. _ ım. ası, er a ı e, ır ası za eyı 
yn • Y. . J aşama n Asıml, Beyuitte: CBellı:ıs), Samat- mıştı. Delıkanlı, kızın bu hareketı o andırmıyor mu? Burada hepimizin 

mazlıga sevketmic:tı ad <R d > • EmI ~ ü de (H" .. d · · 1 · · dı w d d · ' -ı • y a: ı van , non n : use- nun e, sınır ennın yan gını uy u ve muhabbetini ve hürmetini kazandı. o-
_ İşte, .bu va.ziyet içinde, b_ en de Ba- yln Hüsnü), Eyfipte: CHllı:met Atlamaz), içinden kabaran çılgın bir arzu ile el- nunla tanışmamıza Tornrıs· vesile G'ldu. 1 

kiıd b d b l bi · 1 Fenerde: (VitaU>, Şehremininde: CHam-
e ır en ıre maz um r ınsan ° - dil, Şehzadebaşında: cttnıversite), Kara- lerini uzattı. Deyince asilzade orada, biraz uzak-

YUNANİSTAN 

BCNEBİ 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. --

1400 760 
2340 1220 
2700 1400 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

400 160 
710 270 
800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değ~tirmek 25 kuruştur. 

muştuı:?'. Az~~ile~.w'kencfüerin~. sacla- gümrükte: <Suat>. Küçükpazarda: CYÔr- * ta duran kızı nyüzllne baktı. Bu anda, 
kat~e tu:,kçe il.~ ogreten bu T~r~ k~r- gt>, Bakırköyünde: <Merkez> • Günler geçiyordu. Giv .. rahatsızlığı kız .. Give gözler.ini dikmiş .. büyük bir Gelen evrak geri vailma. 
de~ın gos~erdıgı ~u ~d~ durusiı.ye ~~:~~~şı~~=~c'!.::!~:~lç>, Yüksekkal- epeyce azalmış olan derebeyinden gör- jştiyakla bakıyordu. Arşak derebeyi- i lanlardan mea'uliyet alınma. 
ragmen, nihayet pır Turk memleketın- dırımda: cvıngopulo), Galatada: CMer- düğü teveccühkar ısrarlardan ve oğlu- nin oğlu, kızın bu bakışından şüphe- Cevap için mektuplara 10 kuru§luk 
den. kovulmuş bu11:1nduğ'unu görünce: kez>. Taksimde: <Kemal- Rebul>, Şişli- nun davetlerinden istifade ederek her- lendi Birdenbire, içinde, derin bir kıs- Pul ilavesi lazımdır. 
~nı daha !azla sevıyorla~. v: bu. sevşı de : (Pertev), Beşlktnşta: (Süleyman Re- gün, birkaç saatini sarayda geçiriyor- kançlık kabardı. Kin dolu gözlerini 
ıl.e de ben® ayrılışımı buyuk hır ha- cep)· Sanyerde: <Osman)., du. Bu saatler, daha çok derebeyi ile Give çevirdi: • 
q l d Adalar ve Anadolu clhetiııdekfler: 
ıse yapıyor ar ı. Üsküdarda: (Ahmediye>, Kadıköyünde, oğlunun ve eksik olmıyan misafirlerin - Geldiğimdenberi!, sarayda, her-
Ben, bunun, Azeriler ve bilhassa be- (Himmet), (Rlfat>, Büyükadada: (Halk>, arasında geçiyordu. Tomıisle, pek na- kesten methü senanı işittim. 'larafetin, 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

!'İm etrafımda bulunmuş olan insanlar Heybelide: <Tanaş). ,dir fırsatlarda yalnız kalabiliyordu. kibarlığın, yakışıklığınla herkesi hay- .._ _____________ _ 
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Fatihte bir adam 
eniştesini öldürdü 

Dftn akpm saat 18 buçukta Fatihte evine gitmiş, orada eniştesi ile konu1Ur
•ir cinayet olmuş, Bekir oğlu Abdülve- ken kızkardeşine ne için bakmadıpı 
~ap isminde bir adam eni§tesi 27 yqm- .. .. 
la Malatyalı Bil61 Mehmedi biçakla \sormuştur. Bu yuzd.en başlıyan muna -
~arnından vurup öldürmüştür. kap birdenbire büyümüş, iş sille tokat 

Cinayetin sebebi bir aile geçimsizliği- kavgaya binmiş, neticede de cinayet ol
dir. Abdülvehap dün hemşiresi Ayşenin muştur. Abdülvehap yakalanmıştır. 

Bir heybe dolusu Erzurumda bir Doğu 
Mecidiye çalan Üniversitesi 
Mahküm oldu Kurulacak 
Sirkecide bir otelde misafir ~alan Da

rendeli Abdullahın 820 mecid:yesini çalıp 

Okmeydanında bir çukura gömdüğü an

laşılan celep Mahmut Sultannhmet birin

ci sulh ceza mahkemesi tarafındaı:. 6 ay 

hapse mahkfım edilmiştir. 

... 
Bir apartıman 
Çöktü 
Bu sabah Aksarayda İnkılap sokağın

da yeni yapılmakta olan hir apartıman 
yıkılmıştır. İnşaatta çalışan amleleler -

den iki kişinin enkaz altındı:. kaldığı söy

lenmektedir. Maamafih hadiseden zabıta 

ve itfaiye haberdar edilmediğ_: için ka

zanın ölüm ve yaralanma gibi müessif 
bir hadiseye sebeb olmadığı tahmin e-
dilmektedir. Yoldan geçenlerden birinin 

ihbarı üzerine zabıta tahkikata başla -
nuştır. 

(B~ tarafı 1 inci Mhifede) 

pıldığı görülüyor. Bu yeni Erzunımu 
yapmak için zaruridir. Şehirde mede

niyet tarihinin öğünecek anıtları var -
dır. Erzurumu güzelleştiren ve bizi şan 
lı mazimize eski medeniyetimize bağlı
yan bu eserleri kıskançlık1a koruyaca
ğız. Bu abidelerin başında Çifte Mina
re, Lala paşa, İbrahim paşa, Nağmanlı 
camileri vardır. 

Büyük Önderin işaretlerile kurula -
cak olan şeker ve iplik fabrikaları do
ğuya refah güneşini doğuracaktır. Er -
zurumun parlak istikbali şimdiden bi
zi sevindiriyor. Modem Trabzon limanı 
İran - transit yolu, yeni fabrikalar her 

şey yalnız o Büyük Kurtarıcının ese -
ridir. Doğunun dili olarak Doğu gazete
si çıkaracağız. Yeni muallim okulunun 
doğu üniversitesi olınasını da Atatürk
ten aldığım ilhamla müjdelerim.> 

"'1'1 ............. -~.._..... ... ____ , ___ _ 

ve soygunculuk suçundan 7 seneye 
mahkfun olmuştu. Cezasını bitirrneğe 

Firari bir katil ı,s sene kalan Bekir, karısının köy_ 

Yeni bir cinayet de bir başkasile münasebette bulun -
duğunu haber alml§ ve kaçrnağa karar 

Yapamadan yakalandı vermiştir. 
Hekimhan (Hususi) - Hekimhan Nihayet bir gece köye gidip kansı-

jandarrnasının dikkati ve faaliyeti sa- nı ve aşıkmı öldürmek karaıile hapis
Yesinde bura köylerinde vukua gele - haneden !kaçmış, köy yolunu tutmuş -
cek kanlı bir cinayetin önüne geçil - muştur. Fakat firar hadisesi derhal 
tn.i f meydana Çıktığı için J. K. K. Sakip ya-

ş ır. nına 3 jandarma neferi alarak takibe 
'Yukarı Girınan köyünden Halil oğ- çıkmış; iki gün1iı1t 500 bir a t 

1u Bekir yol kesmek, adam o1dünnek, neticesinde Bekiri yakalaml§~: ırma 

,! ______________ , 
KANZUK 

SAÇ BOYALARI 
JUVANTİN 

K.UMBAL - SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çık
maz, tabii renk veren tanınmış 

yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet AH 
idrar yollan 

bastalıklan mOtehassısı. Köprübaşı 
EminönO han Tel: 21915 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeal 

!rlerkezi:~rlln 

Türkiyecleki pıbelerlı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

1 * Hn türlü banlıa iıi * 
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f---------------------------------------------------------...... 

MÜŞABAKA iMTiHANI TEHiR EDiLMiŞTiR 

TÜRKiYE CUMHURİYETi ZiRAAT 
BANKASINDAN : 

(İstanbul Yübek İktısad ve Ticam mektebi ınczunlanaın askerlik bmpla
nnm Ağustos 1937 sonund&n evvei bfüniyeceği vukubulan münc:aaUaıdan an
laşıldığından müsabaka imtihanının ba91.tngıcı 8 Eylüle tehir edilmift.lr.) 

1. - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterile.:..""ek muvaffüıyet de
recesine göre mecmuu (12) den az olmamak ii7.ere libur.'Jtl kadar müf~ 
namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 

2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İ'Kt::)ad ve 
Ticaret okulundan veyahut Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı mem· 
!ek.etlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3. - Müsabaka 8, 9 ve 10 Eylw 1937 de Ankara ve İstanbul Ziraat Bankala· 
rında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paralan verilerek Ankaraya getiri· 
lip, Eylul zarfında sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4. - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak şartile 

müfettiş namzedlerine (140) ve şc.f namzedlerine (130) ar lira aylık verilecektir. 
Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanın:ı gıre

cekler ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla müfettişliğe terfi edeceklerdir.~ 
Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef namzedleri 

ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlar 
ise şefliğe terfi edileceklerdir. 

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

6. - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Bankası teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek suretile müra
caat etmq bulunmalıdırlar. 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 Ağustos 1937 tari~inde ele değmiş olma· 
sı §arttır. (2593) (5011) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma 
ve eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpaşa Nümune hastahancsini.11 13 kalem Rontken filim ve malzemesi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

1. - Eksiltme 20.8.937 Cuma günü sa a\. 15 de Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

2. - Muhammen fiyat: 2000 liradır. 

3. - Muvakkat garanti 150 liradır. 

4. - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
5. - İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasiylc 2490 sayılı kanunda 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya mektubu il.:! belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4925) 

~------------------------------------------~---------~----

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonu ilanları 

Cinsi 

Arpa 
Kepek 

Az 

Kilo 
7000 
,000 

- Muhammen 
Çok fiat 

Kilo 
9125 5,5 
9125 4,5 

Ot 500 500 3,5 
Saman 500 500 2,5 
Buğday 200 200 8,5 

Muvakkat İhale günü ve 
teminat tarihı 

73 lira 16.8.937 

Tıp Fakültesi llboratuvarlannda mevcut hayvanlar için alınacak beş kal~ 
yem Üniversite Rektörlüğünde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmustur. 
Şartname ve liste pazartesi ve perşembe günleri Rektörlükte görülür. (4714) 

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

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan i§: Çarşanba ovasında Hamzalı ve civarında mevcut 

bataklıklarm kurutulması ve Aptal ırmağı tebdili mecra ameliyatı. 
Keşif bedeli 114121 lira 85 kuruştur. 
2 - Eksiltme: 12/8/937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de Nafia 

Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odnsında kapalı zarf u
su1ile yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme §8rtnamesi, muka\i'Cle projesi,1 bayındırlık işleri genel 
prtnamesi, fenni şartname ve projeyi 5 lira 71 kuruş bedel mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6956 lira 10 kuruşluk teminat ver
mesi ve 50 bin liralık Nafia Su işlerini teahhüt edip muvaffakiyetle bitirdiğine 
ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekale
tinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar sular JJmum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri Jazımdır. Posta-
da olan gecikmeler kabul edhmez. c4276. 

---==--!·n=h=ı·--_!a=r=l=ar==--------~~~~~~~~~~~~~ 1 U. Müdürlüğünden: 
I - Nümune ve §8rtnamesi mucibince (10,000) kilo sicim pazarlıkla satın 

alınacaktır. • 
Il - Pazarlık, 18/8/1937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 de Kaba -

taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
nı - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
"N - isteklilerin pıızarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (4855) 

ı - Resim, şartname ve keşif mucibince Paşabahçe fabrikası esas giriş ve 
muayene kapıları inşaatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Keşif bedeli c2384,20> lira teminat c 178,82> liradır. 

3 - Pazarlılt, 16/8/937 tarihine rııstlıyan Pazartesi günli saat 14 de Kabata.şta 
Levnzım ve Mübayant şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler ve sair münakasa evrakı ~2~ kuruş mukablllnct. beJ &fil; 
İnhisarlar İnşaat şubesinden alınabilir. 

S - İsteklileri pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ~ T,5 ıtl'n!ZllK pua)a • 
rile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri llAıi olunur. -47'Z9. 



12 Sayfa ..... 

r eb di h yat ve lr. 
Dişleri temizler pariabr beyazlatır, çürümesine mani olur, diş 

etlerini kuvvetlendirir. 
Her gün sabah ve aktam mutlaka DANTO& ile dişlerinizi 

temizleyiniz. Dantos Haaan iamine ve markuıoa dikkat. 
Fiatı : Tilp 1 1.2, büyük 12 1,2, dört misli 20 kuruştur. 

Haa•n Deposu 

KIZILAY 
HASTABAKICI HEMŞiRELER 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni derı yılına. hazwlanmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. 

Okul, genç bayanların hutabakıcı ve ziyaretçi hemıire yetiıe· 
rek, haıtane&erde ve umumi sıhhatle al&kadar olan müe..aeler
de çalıımalarma mah1U1tur. 

Tahıil müddeti üç yddv. Teorik ve pratiktir ... Dersler huauıi 
doktor profe.örler Te maallimler tarafından verilir 

lıteklilerin iyi abliklı ve Mhbatli Te en az orta talı.ili bitirmİ§ 
olmalan prttır. Diier prtlarımızla fazla izahat için yazı ile veya 
bizzat lıtanbulda Aluarayde Haseki cadde.inde Okul Direktör
lüğüne müracaat edilmesi. IS eylul 1937 den aonra müracaatler 
kabul edilmiyecektir. 

AlelAde nJV ALET veya TALK pudruı 
değildir. O bilhaaa çocuklar için ha

zırlanmıı ve çocuk hıfzıuıhhuına 
tatbikan yapılmlfbr. 

PERTEV ÇOCUK 
PUDRASI 

kullanan analar onu reklam ctmeği 
memleket borcu bilmekte ve bize 
hergün binlerce tefekkür mektubu 

göndermektedir. 

SON POST.A. 

Parfömlerin istihzar edildiği Fran -
sanın Midi havalisini gezmiş iseniz 
tabiatin; çiçeklerin merkezinde yarat
tığı bir nevi balmumunun cildi be -
yazlatmak ve güzelleştirmek husu -
sundn şayanı hayret hassalannı 

bilirsiniz. 
cSir Aseptik• tabir edilen bu şaya

nı hayret cevherin tasfiye edilmiş hü• 
lasasının cild üzerinde sihiramiz bir 
tesiri vardır. 

Bunu; geceleri yatmazdan evvel 
tatbik ediniz. Cildin sert ve kırmızı 

dış tabakasını yumuşatarak parça 
parça döktürecek, sabahleyin inana -
mıyacağınız taze ve beyaz bir cildin 
yeni güzelliği ile karşılaşacaksınız. 

Açık mesameler, siyah noktalar, kırmı
zılık lekeleri ve tenin gayri saf bü
tün maddelerinin tamamen zail oldu
ğunu göreceksiniz. Ancak, yüzünü .. 
zün gençlik güzelliği ile fazla tezad 
teşkil etmemesi için boyunda, omuz
larda, kol ve ellerde dahi kullanma -
nız lazımdır. Kolay, pratik ve ayni 
zamanda az masraflı olan bu cSir 
Aseptik> bütün eczanelerle cc7.a de -
polarmda satılır. 

EANı<A KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat akçesi· 
847,596,198,95 İtalyan lirctidir. 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre. Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahıtl 

Müttehldesl, Brezllya, Şill, Uruguay, 
Arjantin. Peru, Ekvatör ve 

Kolumblyada 
Arllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas <Telef. '"841 /2/31415> 
Şehir dahilindeki ac.enteler : 

lstanbulda : Alllemclyan hanında 

Telef. 22900 /3/11112/15 Beyoğ -
lunda: İstlklll caddesi Telef. 41048 

İZMİRDE ŞUBE .................... 
·-·········••M••• .. •••H•••••• .. •••N•e•••••••••••••••eHe• 

Son Posta Matbaan 

Neşriyat MüdUrü: Selim Ragıp EMEC 
.. ,..,.. t S. Ragıp EMEÇ 

SA.nıPLER: A Ekrem UŞAK.LiG.İL 

Baş ve diş ağrısı 
en müthişidir 

En şiddetli diş agrılarmı dindirir 

GRİP İN 
Bütün ağrı, sızı ve 

sanclları keser 
Baş ağrısına, nezle grip ve 

romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir. 
İcabında günde 3 kaşe 

alınabilir. 

ıstırablarm 

İstanbul P. T. T. Vilayet 
Müdürlüğünden: 

1 - 3222 sayılı T elıiz kanunu 1 Ağuıtos 937 tarihinde mer'iyete 
gİrmiıtir. Bundan sonra yapılacak telsiz tesisatı ve ahnacak radyo ci
hazları için derhal ruhaatname almak lazımdır. Bu kanunun muvak
kat maddeıi mucibince 1 Ağustos 937 de mevcut telsiz te.iaab ve 
radyo sahipleri Ağuıtos 937 içinde ruhsatname almağa mecburdur. 
Bu ruhsatnameler P. T. T. Merkezlerinden alınacak 15 kuruıluk 

damga puluna tabi matbu bcyanna meler mukabilinde derhal verilir. 
Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 25 kurutluk damga puluna tibidir. 

Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin icra Vekilleri Heyetince ka
bul olunan tarifesi gazetelerle ayrıca neıredilecektir. Bu tarifeye gö
re nüfusu on binden fazla olan yerlerde ikametgahlardan eakiıi gibi 
•enede on lira ve nüfuıu on binden aıağı olan yerlerde ıenede bq li
ra alınır. lkametgahardan gayri yerlerden alınacak ücretler için ayn
ca gazetelerle neıredilecek tarifeye veya P. T. T. Merkezlerine mü
racaat etmek icabeder. 

937 mali •eneıine aid ücretlerin Eylül 937 nihayetine kadar P. T. 
T. idarelerine tesviye edilmesi lazım gelir. Eyliil ıonuna kadar .-eril
meyen ücretler o/o 20 fazlasile tah ıil ve T eırinievvel nihayetine ka
dar venniyenlere bir ihbarname ile on bet eünlük bir mühlet nrilir. 
Bu on bet gün içinde de borçlarını venniyenlerin ruhsatnameleri İP"' 
tal ve haklannda kanuni takibata tevessül olunur. 

2 - Telsiz kanununun mer'iyete girdiği tarihten evvel tediye edil
mi§ olup ta 937 mali ıenesine ıiri olan ücretler 937 ıeneıi için alına· 
cak ücretten mahsup edilecekti1". 

3 - Bu kanun hükümlerine göre ruhsat verilmesi caiz olmıyan 
kimselerden verici veya hem verici ve hem alıcı telıiz teıisatı ricuda 
getirenltt hakkında bir ıeneden üç ıeneye kadar hapis cezası hükmo
lunur ve tesisat zabıt ve müıaderc edilir. Ruhsat almaıı cais olan 
kimseler tarafından ruhsat alınmaksızın verici veya hem verici ve 
hem alıcı te.isat vücuda getirilirse bir aydan altı aya kadar hapis ve
ya 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezaıı hükmolunur. 

Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tc sisat veya cihazı vücuda getirenJer 
veya kullananlar hakkında 25 lira dan 250 liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur. 

Seferberliğe hazırlık veya zamanında veyahut hazarda örfi idare 
mıntakalarile her nevi askeri memnu mıntakalarda birinci fıkrada 
yazılı fiili itleyenler hakkında bet seneden on seneye kadar ağır ha· 
pis ve ikinci fıkrada yazılı fiili itle yenler hakkında bir seneden üç 
seneye kadar ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazılı fiili iıleyenler hak· 
kında ise bir aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. u4954» ------

Motörlü Tayyare Mektebi mefruşatı: 
Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden : 

ı - Ankara'da yapılmakta olan Motörlü Tayyare Mektebi mefruşatı eksilt
mesine iştirak edenlerin vesikalarındaki eksiklikler yüzünden eksiltme cl59 

gün uzatılmıştır. 
2 _ Eksiltme 17 Ağustos 937 salı günü saat on beşte Ankara'da Türk Hava 

Kurumu merkez binasında yapılacaktır. 
3 - Mefruşatın tahmini bedeli c32.643> lira, muvakkat teminat c2.448• liradır· 
4 - Şartnameler Ankara'da Türk Ha va Kurumu Merkezinden, İstanbul'd• 

Hava Kurumu İstanbul Şubesinden clO• liraya alınacaktır. c4942• 

r 
B A Y A N L AR, 

Büyük dertten kurtuldunuz! 

F E M 1 L 
Kadının adet zamanların da kullanacağı yeni ve 
sıhhi bir tuvalet cserviyefü dir. Hususi ( FEMİL ) 
bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sı -

kı elbiseler altında görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz . FEMİL sıhhi ve 
fenni bir şekilde hususi bir pamukla hnzırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. 
Kanı derhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıslaklıkta vermez. Gayet hafif ve 
yumuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde yazlıkta, sporda 
vazifede, mektepte seve seve kullanacağınız FEMİL sizi çamaşır zahmetle • 
rinden tamamile kurtarmıştır. FEMİL ve bağlarını bir defa aybaşlarınızda 
kullanmak bütün dünya doktonarının bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini 
anlnmağ kifayet eder. Her eczaned~, parfümeri ve büyük tuhafiye mağaza -
larında bulunur. 
İsmet Eczane ve Liporatuvan Galata, İstanbul Tel. 49247: Eczaya müteallik 

her siparifi mü§terilerini memnun edecek bir şekilde dikkat ve sür'atle gönderlr . . 


