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TAARRUZA GEÇT LER - ve hız neler vadetmiş! 
Sökeyi şeref len diren Atatürk Dünyadaki gerginlik 1914 

den evvel bu dereceyi bul-

g o//ar da coşkun tezahüratla muş olsaydı şimdiye kadar 
kar-t:ı/andı, . - çoktan her tarafı ateş 
1 r gecegı Sökede geçirdi kaplamış olurdu 

=·=========
r----....;_--------~--~--...:.:-----------, 
1 YENi EDEBİ ROMANIMIZ 

Sulara giden köprü 
Yazan : Halid Fahri 07ansog 

Biitiin bir hayat ve ruh faciası. Çocuklukta, daha bluğdan evvel, 
! 0 YrifUuru ürperten bir tenasüli dehıetin otuz yıl aonra ıehvetten 
0~ii~e kadar bir varlığı kavrayıp eriti§i. Ebedi mücadele: ihtirasla 
Vıcdanın çarpııması. Son b.:r izah ile: «Freu_disme» in adeıeıinde 

\ geniıliyen insanlığın ıelaletı. 

1 

SonPosı:a 
da 

BUGÜN 
Röportq,jlar: 
İstanbul meyhaneleri: Eski ve 
meşhur akşamcılar nasıl i -
çerlerdi? (8 inci sayfada), Ka
dın gözile Avrupa ve Paris 
sergisini ziyaret (9 uncu say
fada), Maltepe tütün enstitü -
sünde bir saat (7 :.nci sayfada) 

San'at: 
(9 uncu sayfada) 
Fikir ve san'at aleminin bü -
yük simaları: Wels nasıl yetiş
ti? (6 inci sayfada), Sinema: 
Bir yıldız nasıl yıldız olur? 

Tarih: 
Tarihten sayfalar: Norman 
korsanları (6 'ncı sayfada) Pek yakında başlıyoruz 

..J iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiimiiiİİİI 

lngiliz gazeteleri Hitlerin Musolini tarafından yapılan 
vadlere dayanarak müstemleke taleplerinin sıklaşb
rılmasını ve şiddetlendirilmesini emrettiğini yazıyorlar 

Dan Kolof Türk pehlivanlanm , 
Parise davet ediyor . 

" Son Posta" nın davetini mevzubahs eden Bulgar 
pehlivanı, Pariıten, abp tutmakta devam edi7or 

Sofyada çıkan Utro gazetesinin başlığı (Yazısı 2 inci sayf, :iı J 

.· 



---------------, 
Her gün ., 

Dünya gergin/ili içinde 
Balkan memleketlerinin 
Vazifeleri 

- Yazan: Muhittin Birıen 

V er yüzünde 1914 dekine benzeı 
• bir bava esiyor. Dünyanın her t 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Petrol ile yangın söndürülmez. X 

Birincitesrin 10 

Sözün Kısası 
r-----

Yazı Ç~i Olduğu için 

Bugün Konamadı 

Dan Kof o/ 1 ürlı 
Pehlivanlarını Parlse 
Davet ediyor 
Sof yada çıkan Utro gazetesinin 7 teş-

• rinievvel tarihli nüshasında meşhur Bul .. 
gar pehlivanı Dan Kolofa yaptığımız da· 
veti mevzuu bahseden şu yazı intişar et· 
miştir: 

cDün gece İstanbuldaki Son Posta ga
zetesinden bir telgraf aldık. Bu telgrafla 

tarafında sinirler gerilmiştir. Bu gergin
lik eğer 914 den evvel bu dereceyi bul
muş olsaydı, şimdiye kadar çoktan her 
tarafı ateş kaplamış bulunurdu. Eğer bu
gün, her taraita seferberlik emirnameleri 
neşredilmemiş ve insanlar iş ve güçleri 
ile meşgul iseler, bunun tek sebebi, mil
let kütlelerhıi ateşe sevkedecek insan1a
rın ekseriyetle henüz dünkü ateşin için
den çıkmış insanlardan mürekkep olma
larıdır. Bununla beraber, bu gerginlik bu 
halde devam edemez. Ya bu kadar geri
len ip kopup top patlıyacak, yahut bu ipi 
gevşetmenin - heyhat! - bir çaresi bu -
lunacaktır. 

Iyilile iyilı"k!e mukabele eden adam azdır, fakat kötülüğe 
kötülükle mukabele edeni her vakit ıörürüz, bu gı"bi hare
ketlerde bulunanlar bir yangını söndürmek için üzerine pet
rol dökmf!yi düşilnm delilere benzerler, kar§ll.aşacaklan ne
tice ya ölüm, ya sefalet veya mahkeme sırasıdır. 

• meşhur milli güreşçimiz Dan Kolof, ayın 
10 ve 17 sinde en ileri gelen Türk pchii
vanlan ile Amerikan usulile iki maç yap
mak üzere İstanbula davet edilmekte VG 

aazete, her bir maç için Dan Kolofa 2:1 
bin frank teklif etmektedir. 

Kötüyü fiddeUe delil, iyilikle ıalah ediniz, 4iddet ve kö
ttllQk bir listik topa benzer, littili yerden muhakkak geri 
gelir, atanın suratına isabet eder. İyilik ile karıınızdakini 
utandınr, insan dayağı bir müddet geçince unutur, fakat· 
mahcubiyetin acısını ölünceye kadar içinde saklar. 

Ateşten korkanlar ve iddialarını sulh 
yolile elde etmek istiyenler, n1hayet, ta
nh akıntısı içinde bir takım milli mev
cudiyetlerin ve milli iddiaların istikbal -
lerini müdafaa vazif esile mükellef olan 
insanlardır. Hayat baştan başa bir mü
t'adele olduğuna göre, bunlar, günün bi
rinde, mücadeleyi göze almaktan da çe
rJnmiyebilirler; kıyamet M o gün kopa
caktır. 

Adaletsizlik ve kuvvetin hakka tahak
kümü esası üzerine kurulmuş olan bu -
günkü dünyanın, bu ihtiyarlamış ve sır
tındaki kanburları her gün biraz daha 
büyüyen sulhu yaşatabileceğine kani de
ğilim. İkibüklüm kameti ile, değneğini 
kaka kaka, yürümeğe çalışan bu sulli, 
fakrı, sefaleti, kuvvetsizliği istismar e
den bir madrabazdır. Hakkın :Qakim ol
ması icap eden sahada yumruğunu 'ku1-
lanan, her giln insanları birbirine ka~ı 

( 
\, sez 
Dilnganın en bQgülı 
Kuşunun civcivleri 

ARASINDA 

r HERGüN BiR FiKRi 
Kurdlann kuılann kadısı 

değil ki 
Bir taTihte istanbul ka.dısı olan zat 

rilfvet alır, hak yer~. Kadının bu 
halini §eyhislama anlatmı§lar. Şey
hislam ıll§ırmış: 

- Benım bildiğim, dem.i§, lstanbul 
kadısı kurdun, kuşun bile hakkını 
yemez. 

Hayvanları uyutan 
Macar dolıtoru 

) 

yeni yeni tuzaklar kurmaya sevk ve teı- Dünyanın en büyük kuşunun en kü 
vik eden bu şeytan kafalı ve şeytan ruh- çük nümunelerl olan yumurtadan yeni 
lu ihtiyar sulh, ya son dakikada erişen bir çıkm~ olan deve kuşu yavrulan, yeni 
hidayetle, hak dinine girecek, yahut ~J- geldikleri dünyaya hayretle bakıyor -
nahlarının altında ezilerek yıkılıp gide- lar. Maamafih bu civcivlerin (1) yu -

Şeyhislchmn sözüne cevab ver -
mişler: 

- O cihet öyle olabilir, fakat ne 
yapalım ki kadı kurdlara, kU§lcra de
ğil, inıanlara kadılık yapıyor. 

• * 
Flllstinde çolı kıymetli cektir! murtaclan çıktıkları zaman bir tavuk 

~ büyüklüğünde olduklarını da kaydet - iskeletler bulund11 
İçinde yaşadığımız günlerin tehlikesi

ne baktıkça gözlerimi, etrafımızda ye -
gane can kurtaran simidi gibi görünen 
Balkan paktına çevirmekten kendimi a
lamıyorum. Dünyada harp tehlikesi ol -
madığı zaman, diplomasi için &Uzel bir 
ttdcbiyat mevzuu teşkil edebilen Balkan 
paktı, harp tehlikesi arttıkça Balkan 
memleketleri için en mükemmel bir bn
vat sigortası ve bugün için tasavvuru 
mümkün olabilen yegane kurtuluş aleti
dir. Fakat, bir şartla: Harp tehlikesi art
tıkça Balkan paktının çembe~leri de o
tomatik surette sıkışmalıdır. Büyük dev
letler tarafından küçük milletleFin dün 
birer kukla gibi oynatıldıklarını hep bi
liyoruz. Kuçük devletler. ayn ayrı d~r
dukları zaman, dünya hakimlerinin el
lerinde, böyle, birer kukla gibi oynamıya 
mahkfun kalırlar; ötekiler, en evvel a -
teşe bunları atarlar; en mühim harcke!
lcri bunlara yaptırırlar ve hatta harp çı
karma mea'uliyetlerini de bunların sırt -
!arına yüklerler. 914 harbini çıkarmak 
için, Çarlık Rusyası, Sırbistanın elinı:? si
lahı bile bile ve mürettep bir plana gö:re 
verdi. Yarın, bir harp çıkarmak istiyen 
başka bir büyük devletin de ayni mahi -
yette bir harp çıkarma şekli bulacnğır.ı 
çok kuvvetle tahmin ederim. 

Bunun için, Balkan milletleri, arah -
rındaki paktı bugün daha sıkı bir hah: 
getirmek vazifesile mükelleftirler. Ayrı 
ayrı hiç birinin kuvveti, mühim bir si
yasi hareket yapmıya kifayet etmiyccek 
olan bu devletler, birleştikleri zaman hiç 
olmazsa ate§in kendi evlerini sarmasıT)a 
mlni olabilecek bir kütle teşkil edebı -
lirler. Buna kat'i olarak kaniim. 

* 
İtiraf etmeliyiz ki Balkan devletleri a-

ldsında bugün mevcut olan pakt, günüı 
birinde her hangi sıkı bir tehlike karşı -
smda imtihanı muvaCfakiyeUe verebile
cek bir kuvvette gözükmüyor. Bugü'l 
mevcut olan kuvveti her vesile ile arttır
manın ve bir dereceye kadar müşterek V<.' 

kollektü bir teşkilata bağlamanın ehem
miyeti vardır. Yalnız birbirlerinin rn:ı -
nevralanna askeri heyetlerle iştirak et
meleri kili değildir; umumi bir badi'!"e 
içinde müşterek bir müdafaa istratej:ı.i 

mek lazımdır. 

Hırsızlık hastalıgına tutulan 
bir kadının itiraf !arı 

Bir Amerikan ıazetesi Cleptomane 
-hırsızlık hastalığı- bir kadının iti -
raflarını neşretmektedir. Eğer bu Clep 

tomane müstesna bir mevkide bulun -
masaydı tabü bu itirafların ehemmiye
ti olamazdı. Fakat bu itiraflarda bulu
nan kadın Şikagonun en yüksek mek
teplerinden birisinde psikoloji ve ah -
lak profesörü bulunan Coan Hinkley
dir. Erkek ve kız talebeleri, bu k~dına 
bir aziz gibi taparlar ve hatta gözleri
nin Hazreti Meryeme benzediğini söy
lerlerdi. 

Profesör vicdanına ağır gelen şey -
leri tahlil etmekten çekinmediği için 
mektebin yanındaki mağazanın vitrin
lerinden bir şey aşırmak hakkında mü 
cadele etmesi mümkün olmıyan bir tah 
rike maruz kaldığını ve oraya bir şey 
çalmak için gittiğini bilmekte olduğunu 
söylemektedir. Mağazaya girdikten son 
ra ise, çalmak arzusunun daha ziyade 
arttığını, kendisi için lüzumsuz bir çok 
§eyler çaldığını ve hatta bunları satın 
alabilecek mali iktidara fazlasile ma -
lik olduğunu da ilave etmektedir. --M• ·----·- e _...........,_, __ _ 
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sa;i;aiğini gösterebilecek kudrette 
buluıımalıdırlar. Bugünkü Balkan dev -
leUeri ayrı ayrı söyledikleri zaman, ses
leri bu hudutsuz kubbe ve şu cehennemi 
şamata içi:ıde kaybolup gitmeğe rnah -
kumdur. Fakat Balkan milletlerinin 
mes'ul ağlidarının her biri diğerleri için 
söz söyliyebilir kuvvet ve salahiyeti ka
:ı:andığı gün, milletlerin hakları ve sul
hün müdafaası için sarf edecekleri her ke
lime, Amerıka cumhurreisinin kuvvetli 
sözleri kadar mühim akısler yapabilecek-
tir! 

Muhittin Birgen 

Arkeoloji ve antropoloji mütehassıs
ları, 1938 yılının başında çıkacak olan 
bir kitabı dört gözle beklemektedirler. 
Bu kitab, herhangi beynelmilel bir ro
man, bir edebi eser kadar bütün dün
yada alaka uyandıracaktır. Zira, eser
de, meşhur Blim Mc Cown tarafından 
Filistinde Karmel dağı etrafında kovuk 
]arda bulunan 9 iskeletten bahsolun -
maktadır. Mc Cown iki senebenderi, bu 
iskeletlere yapışmış olan toprak taba
kalarını silmekle meşguldü. 

Bu iskeletlerin bulunması keyfiyeti, 
antropoloji sahasının altıncı belli başlı 
keşiflerinden birini teşkil etmektedir. 

İskeletlerden altısı erkek, ikisi ka
dın ve bir tanesi de üç buçuk yaşın -
daki bir kız çocuğuna aiddir. Bunlar -
dan dördü asli hey'etlerini muhafaza 
etmektedir. Diğerleri parça parçadır. 

İskeletler taş devrine aiddir. Ve ta
mamile bambaşka bir ırka mensup ol
,duklarını isbat etmektedirler. 

Yakışıklı bir boksörün 
başına konarı talih 

İngilterede son yapılan boks müsa
Lakalarında ağır siklet boksörleri ara
sında Cak Dul isminde bir İrlandalı te
mayüz etmişti. Fakat Dul pek güzel bir 
delikanlı olduğu için bir çok İngiliz k:ı 
dınları boksörü ele geçirmeğe çnlışmış
lardır. Bu müsabakada zengin ve dul 
bir Amerikan kadını birinci çıkmıştır. 
İsmi Madam Kunt olan bu kadın ge -
çenlerde ölen kocasından milyonlara 
varis bulunuyordu. Boksör bu kadın111 
evlenmek teklifini kabul ederek şart 
koyduğu bir daha boks maçına girme -
meyi de kabul etmiştir. Çünkü Madam 
Kunt boksörün güzelliği için evlen -
mekte ve herhangi bir maçta çehresi -
nin altüst edilmesine razı olmamalda -
dır. 

Doktor Völgyesi, bir Macar ilimi -
dir. Hayvanlara tatbik ettiği ipnotiz -
me tecrübelerile meşhur olan doktor, 
§imdi Budapeşte hayvanat bahçesinin 
müdürlüğünü yapmaktadır. Kendisi en 
vahşı hayvanları bile, bakışlan ve ba
zı masaj usullerile gayet kısa bir za -
manda teskin etmektedir. 

E'lJlilik hayatının her saati 
için 1000 dolar ödeyen 

Amerikalı 
Dünyada en pahalı evlilik hayatını 

geçiren Amerikalı büyük bir fabrika -
tör ölmüştür. Milyoner fabrikatör ka -
rısile yalnız 11 gün yaşayarak boşan
mış ve bu boşanma için tam 200.000 
dolar tazminat ve~tir. 

Amerika gazeteleri büyük fabrika
töre 11 günlük evlilik hayatında her 
saati 1000 dolardan fazlaya mal oldu
ğunu hesap etmişlerdir. 

Ehli hayvanlar insanlara 
ne tJakıt alıştılar 

Eskidenberi insanların bildiği ehli 
hayvanlar at, boğa, horoz, ve koyun -
dan ibaretti. Miladın dördüncü asrın -
da kediler vah§i hayvanattan madut i
di. Hatta bunlarda büyü bulunduğu ri
vayet edilir ve görenler korkuya tutu
lurlardı. 

Dördüncü asırdan sonra kedi ehli 
hayvanlar arasına girmiştir. O vakitler 
bir ziraatçi bu hayvanların tarla fare -
lerini imha ettiklerini tesbit ederek ke
dilere büyük bir kıymet vermiş ve bun 
dan sonra insanların arkadaşlığına ka
bul edilmişlerdir. 

İSTER İNAN iSTER İN ANMA! 
İstanbul gazetelerinden birinde aynen şu satırhn okuduk· 
Bındiğimiz tramvay Eminönünde durmuştu. Önümüzoe 

dünyanın en uzun tramvay katarı vardı. Saate baktım, reşi 
çeyrek geÇiyor, sürekli bir kalabalık bir renk d~ılgalanması 
halinde akıvor, herk{'S telaşta, duran yalnız biziz. yollaı sa-

de tekerlek'ilere kapalı. Arada sırada biraz kımıldar gibi 
oluyoruz, gene duruyoruz. 

Nihayet süriiı-:Jcr,e sürüklene Köprüyü bitirdik. Öteki santi 
görünce baktım. Afüya on var. Tam 35 dakikada Eminönün
den Karaköye gı!lebilmiştik. 

l STER İNAN iSTER İNAN MAi 

Maçlar, Dan Kolofun uhdesinde bulu
nan Avrupa şampiyonluğu ünvanı için 
yapılacaktır. 

Malumdur ki Dan Kolof şampiyon1uk 
Unvanını korumak üzere bir kaç gün P.V• 

vel Parise gitmişti. Dün gece telefonla 
kendisile görüştük ve İstanbula davet e· 
dildiğini bildirdik. 

Dan Kolof, İstanbulda güreşmeyi m m
nuniyetle kabul edeceğini, hattA Sofya• 
da bulunduğu vakit böyle bir daveti bek· 
Jediğini bıze söyledi. Fakat şimdi artık 

pek geç kalınmıştır. Teklif edilen tarih
lerde İstaubulda bulunması imkansı7. • 
dır. Çünkü bu ayın 18 inde Rigulo ile Pa
riste güreşmek mecburiyetinde bulunu· 
yor. 

Dan Kolof, Türkiyede her kimle olur .. 
sa olsun güreşmeğe daima hazır oldu • 
ğunu ve en geç, ağlebi ihtimal önümü?.• 
deki baharda İstanbula gitmele amade 
bulunduğunu da ilave etmiştir. 

Dan Kolof, Türk pehlivanlarının ken .. 
disile güreşmek hususunda acele ettik • 
leri takdirde, Parise gelmelerini, ayrıca 
teklif etmekte ve orada kendilerile iste .. 
dikleri vak.it güreşeceğini de bildirmek
tedir.> 

Dan Kolofun Utro gazetesine verdiği 
beyanat hiç bir şekilde bizi tatmin eder 
mahiyette değildir. Daha evvelki yo.zı • 
mızda ileri sürdüğümüz fikirde ısrar e· 
deceğiz. Bu Bulgar pehlivanı Türk gii
reşçilerine 29 eylUlde meydan okumu~ 
ve anlaşıldığına göre hemen Parise ka -
çar gibi hareket edivermiştir. Bina~na -
leyh Türkiyeden davet beklemiş olduğu 
hakkındaki iddiaları tamamile yersizdir. 
Nitekim o meydan okur okumaz cSon 
Posta> Türk gücü ve Türk pehliva11lı • 
ğının şerefi uğrunda en büyük fedakar
lıkları göze alarak harekete geçmişti. 

Fakat ne yazık ki gospodin Dan Ko1of 
cSon Posta. nın teklifinden daha ç:ıbuk 
harekete (!) geçti. 

Güreşçilerimizin Parise gitmesi me • 
selesine gelince Son Posta esasen Tekir· 
dağlı Hüscyinin bu kış Parise gitmek ni· 
yetinde olduğunu ilk evvel haber ver
mişti. Eğer gidecek olursa Bulgar pehli
vanile orada hesabını görebileceği mu • 
hakkaktır. Aksi halde bu karşılaşma ba
hara kalıyor demektir. Fakat bak:ılıırt, 

gospodin o zaman da ne bahane çık:ıra
cnk? 

cSon Posta. okuyucularına Tekirdağlı 
Hüseyinin muhtemel Paris seyahati hak~ 
kında hakiki haberleri en muntazam ve 
doğru bir şekilde verecektir. 

Ankaragücil, 
Gençlerbirliğlne 
Sekiz gol attı 
Ankara, 9 - 1935 - 936 yılı Ankara 

şampiyonluğu için bugün şehir stadın· 
da oldukça kalabalık bir seyirci kütlesi 
önünde Ankaragücü ile Gençlerbirliği 
takımları karşılaşmışlardır. 

Oyuna baştan nihayete kadar hakim 
olan Ankaragüclüler bu çok mühim 
maçı sıfıra karşı sekiz sayı gi~ büyük 
bir farkla kazanmışlardır. 

Vindsor Düllil 
Almangada askeri 
Fabrlhaları gezecek 
Berlin 9 (A.A.) - Windsor dükü ile re

fikasının Almanyaya yapacakları ziyaret 
hakkında öğrenildiğine göre, dük v~ re· · 
fikası Almanyanın muhtelif yerlerinde temin etmeğe de mecburdurlar. Bilh3ssa 

diplomatik aksiyon itibarile kuvvetlerini 
birleştirmehdirler. Bir devletin mes'ul 
adamı söz söylediği zaman, herkes na- !

askeri fabrikaları ve müesseseleri geıe -

L------------------------------------------------ ceklerdir. 



soıır POS!A 

·Nazilli fabrikası Atatürk'ün 
yüksek huzurile dün açıldı 

Ce/ô./ Bayar nutkunda fabrikanın 18 ayda kurulduğunu 
ve 6 milyon liraya malolduğunu söyledi 

Nazna 9 (H .. b .. ------------·, 
en b·· .'. ususi) - Nazilli ugun, r 
lialk ~Yuk günlerinden birini .. ~a~a~ı. Atatürk altın 
Bü .. kaha geceden sokaklara dokülmuş, 
ak~u ~urtarıcıyı görmek için ist3:8yo~a anahtarla 

edıyordu ş h. .. ··Im.,,Y"n•c: bır 
ına . e ır goru ~ 

nzara arzetmektedir. f b • k .N~zilli basma fabrikasının açılına töre- ı 3 fi ayı aÇtl 
nı bınJ erce halkın coşkun tezahüratı ara- Nazilli 9 (AA.) - Nutuklardan 
sında 1 Yapı mıştır. sonra Atatürk fabrikanın direktörlük 

Saat 13.30 da Başvekil vekili Celal Ba- dairesinden çıkarak doğruca iplik do -
Yar ve icra vekilleri heyeti kamutay he- kuma ve halı makinelerinin bulundu-
Yeti h • ' ld 1 h ' ususı trenle geldiler. Manevra sa- ğu binaların kapısı önüne ge 1 er. 
ı:sında bulunan genel kurmay başkanı Orada kendilerine umum müdür B. 
As~~şal Ça~ak ve .asbaş~anı _?ener,~1 Sümer tarafından verilen altın analı-
~ ' ordu mufettişi Izzettın Çaglar, uı- tarla fabrikanın açılışını bizzat yap -
ger generaller aynı saatte Nazilli istas- tılar, b'..l esn.ada işletilmiye başlıyan 
Yonuna geldiler. fabrikanın bütün makineleri munta-

zam ve zevkli bir uğultu ile ilk pamu
ğu işlenıiye başladL 

Atatürk 
~aat 14 de Atatürkü hamil olan hu

!~ tr<;n .. N.~zilliye geldi. Büyük Şefe 
t et lnonu ve profesör Bayan Afet 
~efakat. ediyorlardı. İstasyonda başta, 

· aşv~~ıl Vekili Celal Bayar olduğu hal 
de butün vekiller askeri ümera meb'
Uslar ve on binler~ halle hararetle kar 
ş:_ladılar. Binlerce ağızdan cYaşa Ata-

. t~rk, yaşa Büyük Kurtarıcı» sesleri 
Yukseliyordu. Büyük Şef buradan iki 
<>toray ile fabrikayı şereflendirdiler. 

Atatürk ve maiyetindeki zevat fabri
ka umum müdürünün her kısım hak
kında verdiği izahatı dinliyerek bil -
tün fabrikayı baştan başa gezdiler ve 
tetkik ettiler. 

Fabrikaların ziyaretini müteakip 
Büyük Şef beraberlerinde İnönü v~ 
Bayan Afet olduğu halde hususi va
gonlarile saat 16,10 da hareket ettiler. 

Vekiller heyeti ve askeri erkan d:ı 

büyük halaskar açılış törenine yüksek 
huzurlarile şeref bahşetmişler ve riyaset 
buyurmuşlardır. Kendilerine hükumet ve 
bütün mesai arkadaşlarım ve şahsım na
mına derin şükranlarımı ve minnetleri -
mi arzeylerim. 

Atatürk Nazilliden tezahürat 
arasında aynldı 

Nazilli, 9 (AA) - Atatürk bera -
berlerindeki zevatla fabrikanın bulun
duğµ mahalle teşriflerinde orada top· 
lanmış olan on binlerce halk tarafın -
tezahüratla yaşa varol sedalarile karşı
lanmLslardır. 

Atatürk müdüriyet dairelerine ya • 
ya olarak teşrü buyurmuşlar ve orada 
biraz istirahat ettikten sonra balkona 
çı·kmışlardır. 

Atatürk'ün balkona çıkışları yeni -
den coşkun tezahüratı mucib olmuş -
tur. 

Nutuklardan sonra fabrika kadın ve 
erkek işçileri spor teşkilatı ellerin -
de milli ve parti bayrakları olduğu hal 
de Atatürkün önünden geçmişlerdir. 

. Fabrika istasyonunda Sümer Bank 
ıdare meclisi reisi Safa, Genel Direk
tör Sümer, fabrika müdürü Targa, 
Trakya umumi müfettişi General Ka
zım Dirik, Matbuat mümessilleri ve 
daha bir çok zevat tarafından karşı -
landı ve binlerce halkın candan teza
hünı tı arasında müdüriyet binasını teş 

arkalarından uğurlandılar. 

Atatürk salonda biraz istirahatten 
sonra beraberlerinde İsmet İnönü, Ce
lal B~yar, Çakmak, Asım, İzzetin, Ba
yan Afet, Sümer Bank Şu. M. Sümer. 
idare meclisi reisi, diğer zevat olduğu 

1 
halde fabrikayı gezmişler, izahat al -

'"--------~.--------' mışlar ve müteakiben otimobille Na -
caktır. Her gün vasati 2400 işçi çalıştım - zilli istasyonuna avdet Ye beraber1e
cak ve ücret olarak vatandaşlara seneÖ•} rinde heyeti \'ekile azaları, İnönü, Ba
bir milyon lira ödiyecektir. Anlaş!lıy,,r yan Afet, Çakmak ve diğer ordu ve 
ki, muhitin iş hacmi ile fabrika doğrudan mülki erkan ve mutat zevat olduğu 
doğruya ve bilvasıta her sene beş milyon halde trenle halkın coşkun tezahürat• 
lirayı geçen yeni bir hareket ve lrnzany arasında Aydın istikametine hareket 

rif ettiler. 
Büyük Şef, balkonda görününce hal 

kın a.kışları ve yaşa sesleri etrafı cm· 

ilave etmiş olacaktır. buyurmuşlardır. 

lattı. 

İlKönce Nazilli belediyesi namına a
vukat B. Sami bir nutuk söyledi. 

Nazili~ basma fabrikası ilk Türk bas -ı Pamuk çiçekleri 
ma fabrıkası olmakla tarihi bir şeref t:ı- Nazilli. 9 (Hususi) - Reisicumhur 
~ıy~r. Fakat, b~ ~abr~ o şereften daha I fabrika müdüriyeti binasına giderker 
u~tun :e emsalının erışemediği daha hü- ı.-;~~· '· '---·~ \..;~ .. :~•- '· ·--·na pamu' 
vııl{ btr .,....,..,ı.,<ırjvnt..., ,.....,J;t.•;r A •~··: ' çiçekleri hediye etmişlerdir. Celal Bayann nutku 

A Bundan sonra Başvekalet Vekili Ce 
lal Bayar aşağıdaki nutkunu söyle -
miştir: 

Büyük Reisicumhurumuz sayın ba-
yanlar, baylar. ' 

IVI'll · • . ı. e.tıne layık olduğu şerefli adı ve 
:nı:ıetının tabii temayüllerine hakiki 

· ıstıkameti veren Büyük Halaskar Ata- Londra 9 (Hususi) _ İtalya'nın, Is - ı dewi müdahale anlaşmasına riayeti kA 
türk'i.in İrşad ve isareti1e İnönü hükıl- P~~ya meseleleri hakkında Fransız _ İn- iyyen temin edememektedir. Diğer ta 
metinin tatbik ettİği birinci beş sene- gılız notasına cevabı, bugün Kont Ciano raftan deniz kontrolünün ve gemilerde! 
lik endüstrileşme programımızda yer t~rafından Romadaki iki devlet mümes _ müşahitlerın kaldırılması ise İspanya kr 
alan Nazilli basma fabrikasının kurul· sıllerine tevdi edilmiştir. ra hudutlarındaki kontrolün de kaldm· 
nıası ve işlemesini Sümer Banka ema- Cevab itila!perverane bir lisanla masını tazammun eder.> 
net etmiştik. Bankamız fabrikayı ·kur- yazılmış olmakla beraber red Londra, 9 - (Royter tebliğ ediyor) 
mak .. için Sovyet endüstrisile teşriki mahiyetindedir. Yani, Roma hUkO.meti Londra siyasi mehafili İtalyanın ker 

. m~saı etti ve şimdi yeniden göreceği- Almanyayı dışan bırakmak suretilc üç disine yapılan daveti kabul etmem·! 
~~z bu bü~ük. v~ II1-0dern fabrikayı taraflı bir müzakereyi imkansız addet - olmasına müteessirdir. Ademi müda 
\'UCU.da ge:~r~ı .. Sume: Bankın çok kıy mekte ve gönüllüler meselesinin :ıdemi halenin ne akıbe'te uğrıyacağını ke. 
metlı mesaısını ve Türk mühendis ve müdahale komitesine tevdiini istemekte- t:rmek güçleşmiştir. Çünkü, İtalyanı 

. işçilerinin gayret ve ehliyetlerini bu- dir. rcd cevabı karşısında Ademi müdah::ı 
rada takdir ile sevgi ile yadederken Cevap Londra ve Parise vasıl olur ol- lenin müessir kılınması yolunda na:>1 

Sovyet teknisyenlerinin bizimle sami- maz iki hükumet arasında istişare başla- ileri gidilebileceği bilinemiyor. 
~i ve bilgili iş birliğini tebarüz et - mıştır. İstişarelere yarın da devam e - Vaziyet karışmıştır. Şurası muhak · 

· tı~ınckten zevk duyarım. Fabrika ma- dilecektir. kaktır ki önümüzdeki hafta İngiltere 
ıkine1erinin ve techizatının ekseriyeti ı Fransız başvekili şotan. harici):.:ı ~'.!.- ile Fransanın alacakları kararlar fev 
yakın komşumuz ve dostumuz Sovyet zırı Delbos ve hariciye yüksek erkanı ou kalade mühim olacaktır. 
Rus?'adan alınmıştır. Sovyetler Cum _ akşam bir toplantı yaparak vaziyeti mü- Musolini - Hil er 

Mülakatının n eticeleri ~'::•y.e:leri birliği ile ekonomik iş bir _ zakere ctnıişlerdir. . 
; lı.gunızın yeni bir ifadesi olan bu fab- Bu müzakerelerden sonra Italyan ce -
l'~kanın işletmeye açılışında bilhassa vahı hakkında beyanatta bulunan Del -
'hır Sovyet teşekkülü olan Türkstroy bos demiştir ki: 
:nesaisini de memnuniyetle hatırlama- c- Aldığımız cevap tatmin edici ı~a-
gı vazife bilirim. hiyette değildir. İspanya işlerinde ade -

1 6 mil on 1ira mi. müdahale prensibinin bihakkın tatbik 

(Bajtarafı 1 inci sayfada) 
:ıhedesinin yırtılmasmda olduğu gibi a 
ni sebat ve inatla hareket eyliyccektir 

Bununla beraber, Nazi liderinin, harı 
yüzünden kaybedilen müstemlekeleri ge 
ri almak için hiç bir siyasi harekette hı.. 
Iunmak ni:o.·etinde olmadığı anlaşılıyo~. 

Arşidük Otto eski S ' 
günlerini yaşadı AC'E 

Otto sigan havalannı din.Zerken. 

Avusturya tahtına namzet Arşidük Ot
to. babası Avusturya imparatoru ve .M:ı· 
caristan kralı, Kari 1918 de menfaya sii
rüldüğü zaman 6 yaşında idi. O zaman -
danberi ana vatanına dönmemiştir. Sor... 
günlerde Patis beynelmilel sergisine gel· 
miş, Macar paviyonunda saatlerce kah -
rak, bu suretle daüssılasını bir nebze ol
sun tatmin etmiştir. 

Yemekte de, sigan orkestrasının şefi, 
ona eski günlerini hatırlatan, sigan ha
vaları çalmıştır. 

Ankarada 6 yaşında 
Bir çocuk kamyon 
Altında can verdi 

Ankara, 9 (Hususi) - Bugün öğle
den sonra İstasyon caddesinde bir kam 
von kazası oldu. 2220 numaralı taş 
\:amyonu altı yaşlarında bir erkek ço
:uğuna. çarptı ve üzerinden geçerek 
ıücudunu yamyassı etti. Derhal ölen 
:ocuk Başlangıç fabrikasında maran -
ozluk eden Mehmedin oğludur. 

İkinci Umumi Müfettişlik 
iktısat müş:. virliği 

Ankara, 19 (Hususi) - İkinci U -
numi müfettişlik iktısat müşavirliği
!e üçüncü umwni müfettişlik iktısat 
ıüşaviri Saffet Gezen 70 lira maaşla 
ıaklen tayin edilmiştir. 

İtalya Trablusa yeni 
kuvvetler gönderdi 

Roma 9 (A.A.) - Toscana vapuru ile 
'rablusa yeniden 41 subay ve 1795 as
er göndenlmiştir. ------
Tapu müdürleri arasında 

Ankara, 9 (Hususi) - Açık bulu -
1n Kırklareli vilayeti tapu müdüri -
etine Çanakkale tapu müdürü Sabri 
Ieriç ve Çanakkale tapu müdürlüğüne 
')ki Rize tapu müdürü Nureddin Öner 
ayin edilmişlerdir. 

e ltalganın lngiltere ile 
F ransaga verdigi cevap 

Yazan: Sellin Ragıp Eme~ 

an ngiltere ile Fransanın, İspanyaya 
karşı vaziyetini mutlak surette tav· 

zih ve bu meselenin bir an evvel halli 
i~in müzakere masasına g~lmesini i.st<? -
dikleri ve bı.ınun için kendisine bir nota 
yolladıkları İtalya, muhtelif tazyik ve 
ısrarlar üzerine cevabını fazla geciktir • 
meden nihayet verdi. Kendime bu gibi 
bahislerde illin diyecek kadar tevazu -
suz bir adam değilim. Fakat daha e\'\'Cl 
bu sütunlarda ayni mevzua temas edip 
İtalyanın verebileceği cevabın esasları
nı araştırdığım zanıan, bunun men ri o
labilmesinden ziyade zaman kazanmayı j s 

tihdaf eden. leytelealleli bir karşılık ola
bileceğini kaydetmiştim. Tahminim tama
men uygun çıktı. Esasen Akdenizin c;iya· 
si vaziyetini basit bir surette dahi mii. • 
talea edebilmek mevkimde bulunanlar, 
bunun başka türlü olmasına imkan ve • 
remezlerdi. 

İtalya, cevabında, İngiltere ile Fran • 
~aya hak vermektedir. Daha doğrusu, on· 
lara hak verirken, ahvalin bugün alınış 
olduğu şekli bundan çok evvel tahmin 
ederek kendilerini ikaz ettiğini kaydey
lemekle hadisatın kendisini haklı çıkar
dığına işaret ediyor, mevzuun ehemmi ... 
yetine binaen hemen müzakere edilmesi
ni kabul ediyor, bunun için de iki şartı 
ileri sürüyor: 

1 - Frank.oya muhariplik hakkının ta
nınması. 

2 - Müzakerelere Almanyanın da !ş· 
tirak ettirilmesi. 

Frankoya muhariplik hakkının tanın • 
ması keyfiyeti, İtalya ile Almanyanın yP.
ni ileri sürdükleri bir iddia değildir. U
zun :laman münakaşa mevzuu olan bu 
sütunlarda da çok defa izah edilen MU· 

hariplik hakkı meselesinin esası şudur: 

Deniz kuvvetleri itibarile Valensiya 
hükfunetine faik bulunan Frankoya, bü
tün nakliye gemilerinde araştırma yap -
mak salahiyetinin temini. Bu salahiyeti 
alan Franko, hariçten İspanyaya ith:ıl c-; 
dilebilecek harp kaçağı eşyasının 5ir -
mesine müessir surette muhalefet c:cfo -
bilecektir. Valansiyanın bu zafını bi -
lenler ise, şimdiye kadar, bu işi intaç E>t· 
tirmek istP.memişlerdir. Bu işin iç yüzü 
budur. 

Bu müzakerelere Almanyanın iştira • 
kine gelince; böyle bir vaziyeti kabul et
mek demek, İtalyanın teklif etmiş olciu· 
ğu dörtler konferansının, dolambaçlı bir 
yoldan tekrar meydana gelmesine göz 
yummak demektir ki, bu da İngiltere i!eı 
Fransanın ötedenberi ilan edegeldikleri 
kollektif emniyet ve teşriki mesai esas
larına muhaliftir. Bu sebeple İtalyıı.nın 
cevabı ortalıkta hiç bir şeyi değiştirmıs" 
olmuyor, tarafların mevkilerini muhafaza 
f'ttiklerini teyiden bir defa daha bildir -
miş oluyor. - Selim R.ııgıp Emeç 

il Sabahtan Sabaha : 

.Motörsüz tekerlek 
Dün bir gazeteci arkacfoşımız yazısında tekerlekten bahsederken: 
- TP.kerlek insanları medeniyete ulaştıran ilk vasıtadır. Fakat onun fay

dalı olabilmesi için yol ister, dedi. 
ista•1bulda insanları iki büklüm olmaktan kurtaran yasaktan sonra hiç 

yoktar. bir tekerlek buhranı başladı. Şimdi hurda bisiklet tekerleklerinden 
çocuk ;,rabası tekerleklerine kadar irili ufaklı tekerleklerden acayib biçim
de el aı abaları ve dünkü iki büklüm hamalın yerine de dört iekerlekli ara
baları çeken insanlar görüyoruz. 
Tekeı !ek şüphe yok ki iyi bir icad tiır. Fakat arkadaşımızın dediği gibi in

sanları hamallıktan kurtırdığını z:ın netmiyoA.ın:.. Öyle olsaydı bugün f stan· 
bul sokaklarında tek ve çift insanların bu acayıö tekerlekli arabaları 

çekmek jçin gene iki kat olduklarım görmiyecektik. 

: Fabrika on se~iz ayda kurulmuştur. edılmesini istiyoruz. Bunun için de üç 
i Bina ve makineleri dahil olduğu halde' tar~flı ~!r ~onfer:nsın. toplanmasını mü
~1 altı milyon lı' l lm t s··mer nasıp gorduk. Eger Ispanyada Almarı raya ma o us ur. u k , 1 _ . • 
~ank fabrikaya ayrıca bir b~çuk milyon ıt a arı ve cuzı.itamları da bulun mu~ ol-
lıralık bir mu·· t d .

1 
k ·tur saydı, Almanyayı da bu toplatnıya rlavl't; 

1 F e avı sermaye oymuş · d kt'k 

ı abrika h<!r sene Ege pamuk havzaı;ın - e ece • ı · 
dan ·· · 1 u uç mılyon liralık pamuk alarak iş - Londra 9 (A.A.) - Sovyet elçiliği dün 

Yecektir. Fabrika yı·rmi sekiz bin iiJ'i akşam bir tebliğ neşrederek, Sovyet bü-

1 
Ve 80 " iki .o otomatik tezgah ile çalışacak ve yük elçisi Maiski'nin 19 eyllılde ademi 

Bunun vprine, Musolini ile Hitlcr :ırkı: , 
J::ırındaki '115 milyon halk ile, İngiltere 
ve diğer memleketlere şunu anlatacal-
lardır ki: Bütün milletler ayni 'stati..:Ic 
ya sahip 0ldukları zaman Avrupa i~lpr' 
.:lüzelebilir. Bu da, Almanyanın müstem
lekelerine tekrar sahip olması demekt:r 

Tekı:-:-!ek ancak bir şartla insanlan hamallıktan kurtanr. Önüne bir mo· 
tör takılırsa! Edison lonoğr:lfı icad ettiği zaman dünyanın ağzı acık kaldı 
ama ar~asından gramofon, radyo, televizyon sökün edince fonoğraf Fir'avu
nun br:ynuz düdüğü gibi antikalar arasına karıştı. 

Tek2rlek kim icad ettiyse muhakkak bir şah.eserdi. Fakat ona motör takı
lıncıya kadar geçen uzun devir1erde medeniyet adım adım yürüdü ve insan 
kuvvetı hayvan kuvvetince yardımcı olmaktan kurtulamadı. Dinamo teker· 
leğe hakiın olduğu günd~nberi cünyada zaman ve mesafe rneflıumu değistiği 
gibi insan da hayvanla yol ve mesai ;ırkadaşı olmaktan kurtuldu. ~ 

Bugün İstanbul caddelerini tırtıl gibi kaplıyan tahta nrabalarm balll me
deniye: vasıtası olduğunu iddia etmek şunun için doğru olmaz ki bu motör· 
süz tekerlekler mesafeleri yutmak için homurdanan otomobilin :>nünde ge
viş getıren bir camus gibi ayak bağı oluyorlar. -- --- · 

' d ınılyon dört yüz bin kilo iplik istihs-ıl müdahale komitesi reisine verdiği not:ı 
• e ecekti B d zih b 1 • r. ununla 20 milyon metre b;:ıs- hakkın a tav te u unmuştur. 
nıa imal d ı 

ı f!V e ecek, ayni zamanda eski b•r Bu notada ezelim e deniyor ki: 
de ~e1~1 ~a~ayii yatağı olan bu muhitin cSovyet hükumeti gemilerde mü1'jahit-

I p ihtıyacını temin eylivecektir. ler bulunması usulünün idamesini li.i. -
ı.Xabrika senede 15 bin ton kömUr yaka • zumsuz görmektedir. Çünkü bu u::.ul, a-

Muammer Eriş Bursara 
Ankara, 9 (Hususi) - İş Bankası 

Umum Müdürü Muammer Eriş bugün 
Toros ekspresile ve Karaköy yolile 
;Bursaya gitmiştir. 

Motörsüz tekerler ruhsuz bir kalptir. · 
'Bü.rhan Cahid 
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• 
lstanbulun imarı için 
ıbir banka kurulacak 

Belediye bu banka vasıtasile imar işini bizzat yapacak, 
bu suretle iıler ucuza maledilecek 

Etibba 
tehir 

kongresi 
edildi 

Anadoluda 526 kişiye 
bir doktor isabet ediyor 
Etibba odası idare hey'etinin müd

deti dolın~, iki senede bir yapılan in-

, 
BUGÜN 

MELEK 
Sinemasında 

ŞEN - ŞUH .. SEVJMI..i - GÜZhL .. 

'l'A'J LI ve ŞAKRAK 
DAN1ELLE DAHHlEUX 

zevkine, gDzell ğiııe doy.ıınıyac ı

ğmız nefjs bir ~aheserde: 

CİCİ ANNE 
Aynca: Par _mount dUnya havadisleri ve 2 kısım. ı< 

mükemmel RENKLİ KOMEDİ 

Bugün saat 11 de teııziUltlı matine İstanbulun imarına imar progra -
m.ının tatbikinden evvel başlanması 
tekarrür ettiği malfundur, şehrimiz 
dünyanın en dağınık şehirlerindendir. 
Şehrin bir tarafından bir tarafına git
mek için uzun mesafeler katetmek za
rureti vardır. B. Prust ileri şehir pla
nında şehri toplu bir hale koymak e -
sasını kabul etmiştir. Esasen belediye 
yeni bir emirle şeb t hududu haricin
de ev yapılmasını yasak etmiş bulun -
maktadır. 

cuda getirilınesi de muhtemeldir. Bu tihap toplantısı için aza dün kongreye 
teşekkülün bir banka şeklinde olması çağırılınıştı. Fakat dün kongrede ek -
ihtimali de vardır. Bu takdirde beledi- seriyet olmamış, kongre ve in -
ye şehrin imar işini bu banka vasıta - tihab 23 teşrinievvele bırakılınıştır. •••••••---•• 

Dün kendisile görüşen bir muhar - J Yarın akıam 
sile bizzat başarabilecek, bu suretle ya ririmize Oda Seisi Doktor Tevfik Sağ-
pılacak işleri de ucuza mal etmek müm lam demiştir ki: 
kün olacaktır. 

Şehrin imarında Pariste tatbik edi- - Doktorların İstanbulda tekasüf et 
len usulün tatbik edilmesi kararlaştı- tikleri, diğer şehirlerimizde doktor bu 
nlmıştır. Parisin imarında şehri lüzu- lunamadığı, ikide birde mevzuubahso
mundan fazla genişletmemek için kul lur. Filvaki İstanbulda doktor diğer şe 

hirlerimizden fazladır. Fakat bunun se 
lanışsız, biçimsiz ve az masrafla yıktı- İ 

Eminönü meydanının açılması için bebi vardır. stanbulda yalnız devlet 
rılabilen binalar ortadan kaldırılmış, 

tramvay şirketınden alınacak bir mil- memuru olarak 500 doktor bulunmak -
yon liranın kıfayet etmiyeceği anla - yerlerine büyük binalar kurulmağa baş tadır. Buna 300 de Ekalliyet doktoru 
şı1mıştır. Bu arada Karaköy ve Topka- }anılmıştır. Paris belediyesi bu gibi yı ilave edilince bu yekUn. 800 olur. Za
pı meydanları da açılacak, Çıra,ğan sa- kılacak binaları istimlak etmekte, yık- ruri olarak İstanbulda oturan doktor
rayı tamir edilecek ve diğer bazı imar tırdıktan sonra arsalarını apartıman ya ,lara burada yerleşmiş veyahut esasen 
işleri yapılacaktır. pacaklara yüksek ücretle satmaktadır. İstanbullu olan serbest doktorlar da i-

Şehrın imarı esaslı ve devamlı ola-
1 
Bu suretle belediye de zarar etmemek- la ve edilince yekfi.n kabarır. 

cağından bu hususta bir teşkilat vü - tedir. \ Doktorları şehirlere bağlayan bir se 
............. _ .... ___ ..... _..........._ beb de bir çok kasabalarda ve köyler-

lfültür işleri: 

Ekalliyet ilkmektepleri alb 
sınıfa çıkarıldı 

Ecnebi ve Ekalliyet meteplerinin 
ilk kısımları Türkçe ve kültür dersle
rinin iyi randman temin edebilmesi i
çin altı seneye çıkarılmıştır. Yeni şek
lın tatbikine başlanmıştır. Bu mektep
lerden bazıları ilk tahsili beş sınıf üze
rınde yapmakta idiler. Teşrinievvelin 
birinden itibaren bu mekteplerde de al 
tı senelik tedrisat başlamıştır. Halen 
beş sınıf olan mekteplerde okuyan ço
cuklar gelecek sene altıncı sınıfı başka 
mektepte tarnamlıyacaktır. 

Üniversitede yeni inşaat 
Üniversite meydanına Atatürk'ün 

heykeli dikilecektir. Heykel Güzel 
San'atlar Akademisi tarafından hazır
lanmaktadır. Üniversite lokanta ve o
yun salonu ile konferans salonunun in
şası için hazırlıklara başlanmıştır. Kon 
ferans salonu 2000 kişiyi rahatça isti
ab edebilecektir. 

Şehir işleri 
/ 

Çöp arabalannm tekerleklerine 
J.Astik konacak 

Belediye çöp arabalarının gürültü 
çıkarmamaları için tedbir almaktadır. 
Bundan sonra çöp arabalannın her ta
rafı keçe ve kauçukla sarılacağı gibi 
tekerleklerine de lastik geçirilecek -
tir. Tekerlekleri lastiklenmiş ilk çöp 
arabası önümüzdeki hafta çalıştırılma
ğa başlanacaktır. 

Hal'de vaziyet düzeldi 
İptidai şekilde seyyar satıcılık ya -

sak edildikten sonra seyyar satıcılar 
mütereddit kalmış ve bu yüzden hale 
gelen yaş meyva ve sebzeden bir çoğu 
satılamamıştı. Seyyar satıcılar yasağın 
mahiyetini kavramış bulundukların -
dan hal işleri intizama girnıeğe başla
mıştır. İki gündür hale getirilen yaş 
µıeyva ve sebze evvelki haftalarda ol -
duğu gibi normal fiatla satılmış ve sa
tılmıyan mal pek az kalmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Profesör Pittard'ın konferansı 

İkinci Tnrih kurultayına iştirak eden profesör Pittard'ın Ankarada Medeni • 
yetin Men rı mevzulu bir konfeıans verdiğini yazmıştık. 
Yukarıda: Profc or konferansım verırken. Aşağıda: Profesör Bayan Afet 

Prof ör Pıttard'ı takdım ederken ve Başvekil ismet İnönü profesörün refikası 
i e g rü uıkcn. 

de eczane bulunmayışıdır. Köyde ve 
yahut eczanesiz kasabada tedavi yapan 
doktor reçete verdiği zaman ilacın iki 
gün sonra temin edilebildiğini ~örüyor. 
Halbuki o zamana kadar da hastalığın 
seyri <leğişmiş bulunuyor. Bu vaziyet 
doktorları daha ziyade şehirlere bağlı-
yor. Yoksa yurdun her köşesine dağı -
larak vatandaşların sıhhatile alakadar 
olmak .her doktorun başlıca gayesidir. 
Maamafih her yıl tıb fakültesinden me 
zun olan arkadaşlar taşraya tayin olun 
makta, bu suretle yurdun doktor ihti
yacı da karşılanmaktadır. 

İstanbulda Trakya mıntakası da da
hil olmak üzere 1 100 doktor vardır. Bu 
yekfi.na dişciler de, hatta eczacılar da 
dahildir. 

Anadoluda ise 526 kişiye bir doktor 
isabet ediyor. 

Belediye havaglç 
Zaruriye /tatlarını 
Kontrol edecek 

Belediye İktısat MÜdürlüğü et, seb
ze, meyva, odun, kömür vesaire fiat -
Iannı her ay bir bültenle ilan etmek -
tedir. Bültenin daha istüadeli olabil
mesi için yiyecek fiatlan on beş gün -
den on beş güne ilan edilecektir. 

Şehrimizde kömür odun satan bil -
cümle dükkan ve depo sahipleri her ay 
başında geçen bir ay zarfında satmış 
olduk.lan mahrukat miktarını belediye 
iktısat müdürlüğüne bildirmeğe mec -
burdur. 

İstanbul belediyesi yakında mahru
kat, sebze, meyva, yiyecek perakende 
fiatlarını hergün halka ilan ebneğe baş 
lıyacaktır. Bu hususta bir proje hazır
lanmıştır. Proje Şehir Meclisi açılınca 
Meclise sevkediiecek ve bilahare tat -
bikine geçilecektir. Perakende fiatlan 
azamt ve asgari olmak üzere ıki şekıl
dedir. Yiyeceklerden bir çoğunun fiatı 
her gün tahavvül etmiyen cinsinden -
dir. Bu gibilerin fiatları ancak muay -
yen zamanda ilan edilecektir. Halkın 
aldanmaması ve ihtikarın önüne geçil-
mesi için hazırlanan bu projenin tat -
bikine geçildiği zaman belediye iktısat 
müdürlüğünün bugünkü kadrosu müra 
kabeye kifayet etmiyecektir. Bu husus-
ta da diğer bir proje hazırlanmıştır. 

İktısat Müdürlüğünün teşkilatı geniş -
letilecek, mürakıb ve memuru sayısı ih 
tiyaç nisbetinde arttırılacaktır. 

SÜMER SiNEMASININ 
GALA MÜSAMERESi halinde takdim edeceği mevsjmin ilk SÜPERFıUH 

MANYA 

WALEWSKA 
şaheserini görmek Qzere yerlerinizi evveld~n aldırınız. a., rollerde.: 

OLGA TCllEKOWA • llABIA ANDEROAST 
ihtiraslı mevzuu ve büyük lükı ve ihtişamı itibarile 

haftanın en büyük temaşası olacaktır. , 
Mevsimin en bQyOk muvaffakiyetini kazanmış olan ve 

SUMER Sinemasında 
ııooo seyirci tarafından takdirle alkışlanan 

T İ N O R O S S 1' nln en aon zaferi 

Kitaralar Çalarken 
Aşk ve musiki filmini ancak bugOn ve yann son matinesine kadar 
görabilirsiniz. Acele ediniz. Ve görmek fırsatını kaçırmayınız. 

BugOn saat 11 de tenzllAUı matine 

----------------~~~~~~~~~ .... Poliste : _ l l ___ Y_e_n_i _n_e_ş_r_iy_a_t __ -, 

iki sarhoş denıze dnştoıer 
Yenicamide boyacılık yapan Hüse -

yin oğlu Salahattin ile arkadaşı Cemil 
sarhoş oldukları halde Köprü Haliç is
kelesinde duba üstünde otururlarken 
Cemil müvazenesini kaybederek deni
ze düşmüştür. Arkadaşının vaziyetini 
gören Salfilıattin Cemili kurtarmak is
temiş fakat o da denize yuvarlanmış -
tır. Her iki arkadaş etraf tan yetişen -
ler tarafından kurtarılmıştır. 

Köpriide bir otomobil kazası 
Şoför Kazımın idaresinde bulunan 

1989 numaralı otomobil Eminönünden 
Karaköy cihetine giderken Köpt"Ü üze
rinde çivili yerler haricinde bir taraf -
tan diğer tarafa geçmek isteyen İsmail 
adlı birine çarparak muhtelif yerle -
;rinden yaralamıştır. 

Bir 1ADdal batb 
Üsküdar iskelesine kayıtlı 4149 nu

maralı sandal sahibi İsmail dün Afyon 
Say lavı Hay dara aid bazı eşyaları Be
beğe götürmek üzere sandalına yükle
miş, fakat fazla miktarda eşya aldığı 
için sandal iskeleden hareket etmeden 
batmıştır. 
._........ .... -----· ·~· . 

lltllllflllllll Şehir Tiyatrosu 

I~ il~ 
Dram kısmı Tepebaşında 

Bugün saat 15 - 30 da 

111 ve akşam saat i0-30 da 

111111111 , K U R U G 0 R 0 L T 0 

Operet kısmı Fransız tiyatrosunda 
gOndUz saat 15,30 

ve akşam 20-30 da 
T O K A 

ERTUCRUL SADi TEK 
Salı gonn akşamı 
(Suadiye) plAjı (kapalı 

kışlık kısımda ve 
Çarşamba günO akşa

mı (BllyOkadada) 

SEKiZiNCi 

Mer'i ve mülga kanunlar ldavuzu - Da-· 
hlllye Vekfllcti hukuk müşavir muavini ve 
muhakcmat müdiırü Osmım Sabri Adal ile 
muhakemat müdür muavini İzzet Örs bir 
aradn çalışarak B. M. M. nin tesisinden be
§lncl lntıhab devresinin ikincl içtima yılı 

nihayetine kadar intişar etmiş 3265 kanun
dB!: hükümleri mer'i veya mulga olan ka
nunların isim ve numaralarını tesbit etmiş
ler, 350 sayfayı mütecaviz bir clld içinde 
bastırmışlardır. Eser oldukça büyuk bir e
hemmiyet taşımaktadır. Açık bir şekllde tan
zim edilmiştir. 

neniz - Türk ticaret kaptan ve makinist
ler cemiyeti tarafından a:tda bir çıkanlan 
bu deniz mecmuasının 28 inci sayısı zengin 
bir munderlcat ve güzel resimlerle intişar 

etmıştlr. 
Poliklinik - Bu aylı1' tıb mecmuasının 

birinci teşrin sayısı çıkmıştır. 
Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

merkezi tarafından çıkarılan bu haftalık 

çocuk mecmuasının 54 uncu sayısı renkli 
bir kapak içinde bir çok güzel resim ve ya
zılarla intişar etmiştir. 

Deniz .Mecmuası - Üç ayda bir Genel 
Kurmay Deniz şubesi tarafından neşredilen 
bu Deniz mecmuasının birinci teşrin sayısı 

çıkmıştır. Bu sayıda bir çok mesleki yazı -
lardan başka -Türk deniz tarihinden bir 
safha• adlı tarihi bir IH\ve de vardır 

izmlr l"'nannda Adana - Yedinci B y -
nelmllel İzmir fuanna Adananın iştiraki 
münasebctile Adana Ticaret ve Sanayi Oda
sı tarafından çıkanlmış guzcl bir bro urd r. 
-- • • • • • ••• 1 •• 1 •• 1 •••••• ·--

VALS DALGASI 

SARAY KON~ERİ 

B THA EGGERT:J 
k FEansızcn şaheserı 

TUAK sinemnsı 

Bugün görmek için koşunuz : Kimleri? 

ÇİFTE KUMRULAR 
(Fransızca) 

LILIAN HARVEY • HENRY GARA T'ı 
GOzelUği, neşeyi, mllziği, zevki, ve sevişmeyi sevenlere mahsu 

TCBK SINEMAll 
..----•• Saat 11 de tenzilatlı matine ~----·~ 
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T rakyada her sahada hızlı 
bir inkişaf göze çarpıyor 

Diyarbekir - Van treni 
Bu hat ikmal edildiği gün Van iktısaden çok yGkselmiı 

ve eski parlak devrine kavuşmus olacakbr 

lstanbul - Londra asfalt yolu inşaah devam 
sulardan istifade ediliyor, yeni tesisat 

Edirne (Hususi) - Lüleburgaz-Rdir-
~ ara -h sındaki asfalt yolun yapılmasına 
y ar~ret.ı~ devam edilmektedir. Trakya-

1 ırbırme bağlıyan bütün köprü ve 
Yo~ar ~apılmaktadır. 
d hu Yuzden Trakya kasa balan her gün 

a a geniş bir iktısadi refaha 
e~ekte, her gün bir kat daha güzelle
şıp bir mamure halini almaktadır. 

' 1 

ediyor. Bütün 
yapılıyor 

., 

Van (Hususi) -
Şehrin haritası ya· 

,Vizede halkın yardımı ile talebe ce
ınıyetinin yaptırmakta olduğu binanın 
!emelleri atılmış, törende genel müfet
ı:; .. general Dirik ile dahiliye vekaleti 

pılrnaktadır. Bu hari
ta üzerinden planı da 
yapılacaktır. Elli bin 
liraya pek mükem
mel bir Halkevi bi
nası ihale edilmiştir. 
Sırtında asırların ta
rihini taşıyan ve Se· 
miramis gibi hüküm .. 
darlara merkez olan 
bu şehirde birçok ha
rab kaleler ve surlar 
ve saireler vardır. 

Valinin enerjik me
saisi sayesinde adeta 
yeniden bir Van şeh- Van.da yeni baıuın yapılan tarihi Semiramis kanah 
ri kurulmaktadır. Vali şehrin imarına do Tatvana kadar yapılması takarrür et
çok ehemmiyet vermiştir. Zerinabad su- tirilmiştir. Bu hattın ikmal edildiği gün 
yunun şehre isalesi işine başlanılmıştır. Van iktısaden çok yükselmiş ve refabA 
Gelecek seneye kadar su şehre getirilmiş kavuşmuş olacaktır. ı Usteşarı Sabri Çitak hazır bulunmuş

ardır. 

. T.rnkya tarihi yazılıyor 

1 
Edırne ve çevresı eski eserleri seven

t:r kurumu memleketin müşterek kül-
ur davasında muntazaman çalışmak
t~ ve Turing Klüb'e başvurarak birbi
rıne yardım etmektedir. 
d Bu sene mühim bir kültür hareketi 

aha başlıyacaktır. 
l G~çen sene bu kurum orta çağlarda 
zı:ıır fatihi olan Selçuk bey !erinden 

Çagatayı yazdırdıg·ı gibi İstanbulun fa
tih· M 1 Mehmed Sultanın babası . ikinci 

.. urad Hanı, Uluğ Muhammed Hanın 
gonderdiği Yarlığı namında bir eseri 
İstanbul Üniversitesi tarih doçenti A. 
Kurata yazdırmıştır. 

Tarihcimiz Ahmed Refik Gelibolu 
tarihi ve arkeoloğ Arif Müfid de Trak
ya klavuzunun tarih kısmını Üzerleri
ne Jalmışlardır. Bu kıymetli işler bu yı\ 
ba~anlmış olacaktır. 

Tarihi kısmı tamamlandıktan sonra 
~.azır olan turistik, ekonomik, arkeolo
Jı.k kısımlan teknik bir tarzda b. l ti-

=rek ~~ltür Bakanlığının ta~~i~in-
. . geçırılecek, türkçe, fransı~e ve 

ingılızcc basılacaktır. 
B~lkan memleketlerine seyahat 

Edırne Turın· g klu"b şube · .. .. .. , . sı onumuz-
tlekı sene yaz sezonunda Balkan mem
l~ketleri arasında bir turizm seyahati
nın tertibini düşünmektedir. 

Bu tasavvur tahakkuk ettiği takdir
~~ tu:istler Edirne yolu ile Balkan şe-
ırlerıne hareket ed~ceklerdir. Aynı za 
~ana~ memleketimiz içindeki Ana yol
karın ınşaat ve tamiratı bu kış sonuna 

1 
adar tamamlanacağı göz önün.de tcıtu

t~ak tertib edilecek olan bu seyahate 

11~ anbuı ve Anadolunun bir kısım yer
ın~r~en de iştirak olunmasının te -

nıne çalışılacaktır. 

A Seyyahlara kolaylık 
Tü ~~upa turizm yolu üzerinde ve 
ilk r ı~e. cumhuriyetinin batı sınırında 
torn~~i~1. olan Edirneden gelip geçen o
Uzere Blı turistlere bir kolaylık olmak 
ıtnınd ulgar sınırından gelen şose kıs
kınca~n başlıyarak İstanbula doğru çı
altı Ye~ kadar şehrin içinde muhtelif 
dikilıni ~·beynelmilel turizm işaretleri 
üzerinJ ır. Bu levhaların yerinde ve 
hern <lee ehe~ İstanbul istikameti ve 
lengrad) _es~ı Mustafa Paşa (Sivi -

Şehrin ~s~ıkameti gösterilmiştir. 
rintili v ıçınden geçen bu yol hem gi
~ çıkıntılı olduğundan dikilen 

Yol in§aatında kullanılan ta§ kırma makinesi 

bu levhalar seyyahlara bu istikametle- ve köylere dağıtılarak cadde, şose ve 
ri göstermek hususunda büyük kolay- hendek, çay ve nehir kenarlarına me-
lık ve hizmet yapmaktadir. zarlıklara, bahçelere diktirilmek 

1

sure-
.Yeni bal~r tesis ediliyor tile Trakyanın ağaçlandırılmasına, çeh-

. Zıraat Veka~etıne ~· husust idareye resinin yeşilendirilmesine büyük ehem
aıd 4 ~e bel.ediyey~ aıd 15 ve 35 dana miyet verilmektedir. Trakyanın 200 
kolektıf halınde ~öylere aid olmak ü- kadar köyünde yakacak orman ağacı 
zere c7h tane fidanlık vardır. bulunmadığından bu köylerde kollektif 

Gerek Trak~a fidanlıklarından ve ge- .fidanlıklardan tedarik edilen akasya 
rek İ~tanb~l fıdanlıklanndan her sene fidanlarile yeni baltalıklar yapılmasına 
tedarık edılen meyvalı, meyvasız yüz çalışılmaktadır. 
binlerce fidan şehir ve kasaba, nahiye (Devamı 15 inci sayfada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yurtta kültür hareketleri 
, 

olacaktır. Burada çok mühim bir su ip 
daha vardır. Nafıa Vekaletinin su işleri 
idaresi bilhassa bu işle ciddi bir şekilde 
uğraşmaktadır. Bu su işi şehrin bağ ve 
bahçelerini sulıyan eski bir kanalın ima
ndır. Tarihi ve çok eski zamana aid olan 
bu kanalın bütün izleri mevcuddur. Mi
laddan sekiz yüz sene evvel Hititlerin 
inkırazı sıralarında Asurilere karşı türe-
yen Orarto kralı sülalesinden Menoas 
tarafından yapılan bu kanal bugüne ka
dar Van halkının işine yaramıştır. Halen 
saniyede yarım metre mikAb su vermek
tedir. Bu tarihi kanalın su işleri mühen
disleri tarafından asri bir §ekilde yeni
den yapılması için bir senedenberl uğra-
şılmaktadır. Dört kısımdan ikisinin iha
lesi yapılınıştır. Bitmek üzeredir. Diğer 
:iki kısmın da projeleri Nafıa Vekaletine 
gönderilmiştir. 

Bu kanalın inşaatı hitamında geçtiği 
sahalara vereceği su mikdarı saniyede 
dört buçuk metre mikabıdır. Sulıyacağı 
arazi de on iki bin hektarı geçmektedir. 
Gerek hububat ve gerek meyva bahçe
leri için pek müsaid olan bu kanal saha
sındaki arazi çok istüadeli bir hale gele
rek burayı ihya edecektir. Kı~ iptidala-
rında otuz beş kilometrelik inşaat bit
miş ve Edrcmid mevkiine kadar su isale 
edilmiş olacaktır. Halk arasında bu eski 
tarihi kanalın ismi Şamram kanalıdır. 
Burada saltanat süren çok eski hüküm-
darlardan Semiramisin isminin taklid 
edilerek bu şekli aldığı muhakkaktır. 
Vanın cidden hiçbir yerde emsali bulun-

Geçen yıl, killtür 
bakanlığı tarafın • 
dan açılan Bafra or
ta okuluJ vilayet hu
susi muhasebesinin 
ve Bafra halkının 
yardımile yeni ya -
pılan binaya taşın -
m1ştır. Bu münase • 
oetle yapılan açılma 
töreninde şehir a • 
dına şarbay Zihni 
Numan, Kültür a • 
dına kültür direk _ 
törü Hızal tara -
fından çok güzel 
birer hitabe söylen • 
miştir. Bunlara ce • 

b S 1
. buk mıyan elma ve armud gibi meyvalan ar-

va ver~n .amsun valisi Suad Tuksal ıokul talebesi va ıye et ventk.en gö- tacaktır. 
Cumhurıyetın kültür sahasındaki ve - rülmektedir. 
rimlerinden hararetli bir lisanla bah- Merzifoncla mektep buhranı Diyarbekir - Van şimendüer hattının 
s:tmiş, bu ~şde h~eti görülenleri tak , Merzifon (Hususi) - Okulların ta- ,;ı;;;i.:;.:--.............. _ ........... _. ...... --
dır ve tebrık etm.ıştir. lebe mevcudu çok artmıştır. Her sınıf- Bu okulun önümüzdeki ders sene -

Bunu müteakıp vali davetlilerle bir ta 60 - 70 talebe vardır .. ~eni kaydedi- sinde daha geniş bir mikyasta faaliyet
likte mektebi gezmiş, orada gördüğü len talebeden l 50 tanesının kadro faz- .te bulunabilmesi için şimdiden icap e
intiz~dan dolayı ~~ktep müdürüne l~ı olarak ın:ektepten çıkarılacakl~n ,den tedbirler alınmıştır. 
ve refıkasına teşekkur etmiştir. soylenmektedır. Mevcut mektepler ıh- Trabzon kız san'at okulu genişletildi 

Törenden sonra Halkevini ziyaret e tiyacı karşılamıya kifi gelmemekte - Trabzon (Hususi) - Geçen yıl a -
den vali, orada gençlerle hasbıhallerde dir. çılan kız san'at okulu başlangıçta az bir 
bulunmuş, öğleyin de belediyenin ver- Edirne AJqam kız san'at ~u eleman ve malzeme ile işe başladığı 
4iği ziyafette bulunmuştur. Geçen ders yılı baş1;11da açılan ak - halde mektebe karşı gösterilen fazla 

Bitmek üzere bulunan Kızılırmak şam kız san'a: mekt~bı l 50 ~lehe ile rağbet ve tehacüm dolayısile kadrosu 
köprüsünün, 23 birinci teşrinde. Nafia ç~k. ba~ar~ı bır tedris yılı ~~.iş ve ,genişletilerek enstitü haline getirilme
Bakanı Ali Çetinkayanın huzurıle ya- dikiş, bıçkı ve moda f1:1belennın hır se- si vekaletçe kararlaştırılmıştır. Mektep 
pılacak açılma törenine yetiştirilmesi pe içi.~deki . muvaf.f~luyetini gösteren geçen ders yılı başında iki öğretmen -
için tedbirler alınmıştır. Resimde orta çok guzel bır sergı ile ders yılını ka - )e faaliyete geçerek yalnız dikiş ve şap 

Pazar Ola H•••• B•V Diyor ki ı 
~acılık şubelerile işe başlamıştı. Mek -
tep binası ihtiyaca kafi gelmiyordu. 
Üçüncü umumi müfettiş geçenlerde 
,mektebi ziyaret ettiği esnada bu eksi
ği yakından görmüş ve umumi müfet -
tişlik dairesini mektebe terketmiştir. 
Mektep şehrin merkezinde bulniln ye 
ni binasına taşınmıştır. Mektepte bu 
yıl yeniden nakış, çamaşır, ev idaresi 
ye pastacılık şubeleri açılmıştır. Öğret
menler de tayin edilmiş ve her türlü 
yesait hazırlanmıştır. Bu yıl mektepte 
,sabah ve öğle kurlarından başka me -
mur ve işçilerin de istüadelerini temin 
için saat 16 - 19 arasında akşam kur -
ları da açılacaktır. Mektebin yalnız re
sim ve Fransızca öğretmeni ihtiyacı kal 
mıştır. 

- A.damcax.. 
acıyorum ki 6•za o kad:ır 

liasan Bey ... 
... Müthiş bir hastalıkt:ın 

kalkalı henüz çok almadan 
tekrar buhranlı günler ge
çirmele baıladı. .. 

... Herkes o müthif has
talığın tekrar nüksedece • 
jine kani ... 

Hasan Bey - Yahu sen, 
adamdan mı bahsediyor -
ıun, yoksa dünyadan mı? 

Sevdiği erkeğe 
kocasını öldürten 
kadın tevkif edildi 

Züleyha Hasan 

İzmir, (Hususi) - Menemen kaza· 
sının Çavuş köyünde Zeliha adında 
genç bir kadın, sevgilisi Hasanla, ih -
tiyar kocası Necibi öldürmek için bir 
tuzak hazırladığı ve köylülerin (Necib 
amca) diye çağırdıkları zavallı ihtiyarı 
öldürttüğünü bildirmiştim. Necib, üç 
çocuk babasıdır ve Bulgaristan göç -
menlcrindendir. Kadının, köy delikan
lılarından daha dört kişi ile alakası tes 
bit edilmiştir. 

Zeliha, son zamanda sevgilisi Ha -
sanı, ihtiyar Necibi öldürmek için teş
vike başlamış ve kendisine beyaz saplı 
bir bıçak vermiştir. Fakat: 

- Bıçakla öldürme. Belki bağırır, 
duyan olur. Sopa ile işini bitiriver. de
miştir. Hasan, bir gün ihtiyar Necible 
civardaki Musabey köyüne giderken 
yolda bir çalı dibinde su dökmek üze
re çömelen Necibi, bastonla başına ve 
kulaklarına vurmak suretile cansız ye
re sermiştir. Necib amcayı öldürdük -
ten sonra pantalonu cebinde bulunan 
beş lirayı ve para cüzdanını alarak Ze
lihaya götüren Hasan: 

- Her şey tamam. 
Demiş, o vakit kadın: 

- Oh yarabbi şükür kurtuldum. 
Cümlesini sarfetmiştir. 
Adliye ve zabıtaca yapılan tahkikat 

neticesinde kadın ve erkek yakalanmış, 
tevkif edilmiştir. 

Hasan, suçu nasıl işlediğini ve ci -
nayete nasıl teşvik edildiğini bütün 
tafsilatile anlattığı halde, kadın her şe 
yi inkar etmektedir. 

Deli hafız serbest b1rakıldı 
Çarşamba (Hususi) - Kurtuluş 

mektebinin açılışı sırasında garib bir 
şekilde valinin kendisi üzerine dikka -
tini celbiçin duvara garib bir cümle ya 
zan Deli Hafızın bu hareketinin bir 
müvazenesizlik eseri olduğu anlaşılmış 
ve tahliye edilerek serbest bırakılmıs
tır. 

Kırkağaç kaymakamlığı 
Göynük kaymakamı Salahattin Kıp

çak Klrkağaca tayin edilmiştir. Sala -
hattin Kıpçağa yeni vazifesinde de mu
vaffakiyet dileriz. 



ION ros'IA 

HADiSELER 
KARŞISINDA 

.. " Ağaya anlat! ,, 

Beyaz zehir kurban larmd an biri dun cıa~!':ıı~ı: ::~·:diu;:::ı·; bir yan· 

h " k • h n d ç ı I d 1 r d 1 cKocakarmıiı biri, dedi, elinde değ -a 1 m u z u r u a r.eği inliye oflıya Zeyrek yokuşundan 
yukarı' çıkıyormuş. Yeniçeri ağası da a
damlarile birlikte yokuştan iniyormuş. A

Bu adamın 

idrak ve 

mahkemede istinabe suretile 
müracaat edilmişti, fakat 

ifade kabiliyetini kaybettiği 

ifade:ıine 

görüldü 

'ta kocakarıya yakınlaştığı zaman koca -
ı::ı v 

karı, biraz ötede yürüyen adamı agaya 
göstererek~ 

- Ah, demiş, zamane çocukları hep 
böyle, ana elini tutayım da kolayca şu yo
kuşu çık, demezler. 

Dün Sultanahmet 1 inci sulh ceza ha
kimi Reşid garib bir hadiseyle karşıl~ş-
mıştır. Halen İstanbul tevkifhanes1n3e 

bulunan Arap Bedri namında eroineman 
bir mevkufun, bir hırsızlık hadisesiııden 
dolayı istinabe yolile ifadesi alınması için 
Üsküdar müddeiumumiliğinden Sult.c!n -
:ıhmet 1 inci sulh ceza hakimliğine t'l!i
matname yazılmıştı. Bunun üzerine A -
rap Bedri dün tevkifhaneden adliyeye 
getirilmiş ve hfıkim Reşidin IJıuzuruna 

çıkarılmıştır. Fakat Bedri mahkeme hu
zuruna çıkar çıkmaz, birdenKre avazı 

çıktığı kadar: 
- Allo! Allo! ... diye, bağırmağa başla-

mıştır. 

Ayni zamanda Bedri mahkemeye gir
diği vakit elinde sıkı sıkı tuttuğu bir so· 
rnun ekmek te bulunuyordu. Karşısınc!a 
biçare bir beyaz zehir hasta.sının bulun
duğunu anhyan hakim, önce sert bir li· 
san kullanmış, sonra da müşfik bir ro
ba lisanile Bedrinin ifadesini alinıy:ı çcı

Jışmıştır. Ancak, bunların hiç biri bfr 
fayda vermemiştir. Suçlu, bağırıp ça -
i:rırmakta devam etmiştir. Nihayet Bed
rinin, müptelası olduğu beyaz zehirir1 te
cellisi olarak, idrak ve ifade kabiliyet -
lerini kaybettiği anlaşılmış, sorgusu y:ı

pılmadan gerisin geriye tevkifhaneye 
gönderilmiştir. 

Haliçteki facianın 
Muhakemesine 
Başlandı 
Bundan üç ay kadar evvel, bir sab'lh 

Halıçte Hasköy açıklarında bir motör 1-a
zası olmuş ve hadise dört kişinin ölü -
müyle neticelenmişti. 

Hadiseden mes'ul Şahini Bahri adlı mo
törün sahibi Ahmet kaptanla diğer su~lu 
Üzeyirin sorgu hakimliğince tevkifleri
ne lüzum görülmüştü. Suçluların mu} a
kemelerine, Ağırccza mahkemesinde, diin 
başlanılmıştır. 

Dün yapılan muhakemede, kazadan sağ 
ve salim olarak kurtulabilen Viktorya 
ile, diğer musevi kızları şahit olarak din
Jenilmişler ve hadiseyi şöyle anlatmışlar
dır: 

- Sabahleyin karşı sahilde bulun:ır. va
zifelerimiz başına gitmek üzere Has'<öy
dcn bir kayığa bindik. Hava sakin ve 
güzeldi, sularda hiç dalga yoktu. Ai,rır 
ağır ilerliyorduk .. Bu sırada karşıdan var 
sür'atile üzerimize doğru gelen bir mo -
tör farkettik .. Arada 50 metre kadar hır 

mesafe kalmıştı .. Kayığın içerisinde: clo
kuz kişiydik.. Bir kaza olacağını :ınla -
rnıştık. Sesimizin olanca kuvve.tile bay
kırmağa başladık .. Fakat, bütün bu ı;ığ

Jıklarımıı, ı;ırpınmalarımız nıotörün ta
kip ettiği yol üzerinde küçük bir c -
beddül bile yapmadı. Bunun üzerine biz 

dümeni sağa, müteakiben sola kırdık .. 
Motör de ayni istikametleri alarak, saf'a 
ve sola doğru yaptığı zikzak hareketle -

rile yolumuzu kesti. Bizi hareketsiz bt -
raktı. Çünkü, suyun üzerinde ne tarafa 
Jı:açmak istesek önümüzü kesiyordu. Ni-

!"ıayet olacal: oldu, motör bütün şiddetik 
kayığa çarptı. Kayık parça parça olmu~
tu, hepimiz denize dökülmüştük.. Motö: 
ii:;tümüzden geçti ve bir anda bizi altına 

aldı. Biraz ileride durmuştu. İçindekiler, 
bize hiç bır muavenet etmediler. İın~e -
rlmııza civaı da bulunan sandalcılar koş
tu. 

Suçlu vekilleri, kazaya ve sandalın 
nevrilişine, içindekilerin fazla heyecana 
hpılarak, ayağa kalkmış olmafarmm ve 
müvazenenin bu suretle bozulmuş olma
sının sebep olabileceğini ileri sürmüş -
ler. 

Buna karşı şahitler: 

- Çarpışmanın vukua geldiği son da
kikaya karlar yerimizden kıpırdamanıış
tık. Kazaya, yalnız Ihotör sebep olmuş
tur, diye cevap verdiler. 

Kazazedelerin imdadına koşan sandal
cılardan şahit Murtaza da diğer şahitı<>rin 
ifadelerini teyit etti. Muhakeme gelmi
yen şahitlerin mahkemeye celbleıi için 
başka bir güne bırakıldı. 

Tepebaşmda polisi yarahyanlar 
mahkemede 

Ağa k~c;karının bu sözü üzerine; ada-
mı durdurmuş: 

- Ne diye ihtiyar anana zahmet verir
sin, kadını sırtına alsana! 

- Ananı nerede? 
Kocakarı ellerini başına vurmuş: 
- Bak, demiş, şimdi de anasını in -

kar ediyor, hayırsız evlat! 
Ağa kızmış, bağırmış: 

- Sana emrediyorum, ananı sırtına n
lıp yokuşu çıkaracaksın! 

Adam, çarn\çar kocakarıyı sırtlaıruş. 
Kanter içinde yokuşu çıkmış. Yokuş ba
~ında kardeşile karşılaşmış, kardeşi sor
muş: 

- Bu sırtındaki kadın da kim olu -
)Or? 

- Kim olduğunu bilmiyor musun, ana-
rnz! 

- Bizim anamız öleli on sene oldu. 
Adam terini sile sile cevap vermiş: 
- Onu ben de biliyorum amma, sen 

gel de ağava anlat! 
Berber susmuş, radyosu başlamıştı. 
Radyolu berberlerden lubiyat vergisi 

istiyenleri hatırladım. Berberin biraz cv
v~l anlattığı hikayeyle bu iş arasında Nr 
münasebet buldum. Ve kendi kendime 
bir sual sordum: 

- Berber dükkanı eğlence yeri mi ki 
l\ıbiyat vergisi istediler? 

Sualime gene kendim cevap verdim: 
- Onu ben de biliyorum amma, ren 

Bir müddet evvel Beyoğlunda Majes - gel de ağaya anlat! 
tik birahane.si önünde kendisini süku - 1smct Hulüsi 
net ve itidale davet eden polis memuru • ... ·-·-· .. -· ... --.... --.......... ... 
Galibi, sarhoşluk saikasile dört yerinden yaralanmıştı. Ortalık karma karışık Q!d:.. 
ağır surette ynralıyan Nevzatla, suç or- Yaralı Galibi hastaneye kaldırdık, suç
takları Vecihi ve Kenanın duruşmalarnıa lular da karakola götürüldüler. 
asliye 1 inci ceza mahkemesinde baş!a- Diğer bazı şahitler de, suçlulardan Ve
nılmıştır. Di.inkü celsede şahit sıfati!e cihinin vazifeten uzak bir yere tayin e -
dinlenen asteğmen Sabri, hadise hakkın- dilmiş olduğunu, bundan duyduğu tees
da şunları söylemiştir: sürle hadise gecesi Foliberjerde fa7_1a 

- Bir gece Tepebaşında, Majestik ~o -
kantasının önünden geçerken, kaldırın•ın 
üzerinde kesif bir kalabalığın toplanmış 

olduğunu ve bir polis memurunun ha!
kı dağıtmağa çalıştığını gördüm. Kalaba-

lık arasından bir kaç kişi polise küfür 
ediyorlar, yumruk ve tekme savuruyor
lardı. Bu vaziyet karşısdında memura, 

halkı dağıtmak ve bu çirkin bale bir ne
tice vermek için, tabancasını istimal et
mesini tavsiye ettim. Suçlu Nevzat, ya
nıma yaklaşarak; 

- Sen, ne diye karışıyorsun, bu işle 

alakadar olma, diye söylendi. Bu sırada 
noktanın yanında bulunuyorduk. Pol~s 

memuru koşa koşa telefonun yanma gel
mişti, fnkat ahizeyi kulağına götürmeğe 
imkin bulamadan, kanlar içerisinde, ye
re yıkıldı. Muhtel!! yerlerinden bıçakla 

miktarda içki içtiğini, sonra diğer iki ar
kadaşı ile birlikte bardan çiktıklamı 

söylemişlerdir. Duruşma gelmiyen şahit
lerin celbi için başka güne bırakılmıştır. 

Arjantin gemüi fitti 
Birkaç gündenberi limanIImzda bu

lunmakta olan Presidente Sermiento 
adlı Arjantin mektep gemisi dün öğ -
leden sonra Akde.niza doğru hareket 
c>tmiştir. 

Dadalı boga•ı 
Tüplı1 ayakkabılar 

CÖNÜL İSLERİ. 
Evde 
D11hilige nazırı! 
dCanmla aramızda bir türlü arkası gel

mlyen blr ihtilat var. o, ay başında mu
ayyen bir paranın k:endlsine verilip, ıda
renln kendisine bırakılmasını ister. Ben 
ıse bu tnlebde bir ev erkeğinin otoritesi
ne müdahale gorurum, bu hususta ne der
s.lnlz?ı 

* Yukarda okuduğunuz satırlan bir erkek 
okuyucumun mektubundan hulasa ederek 
çıkardım ve hemen söyllyeylm kl kendi
sini haksız buldum. 

Her allenln aylık değil, aylara taıtmn 
edilmiş yıllık bir bütcesl olmak 16.zımge
ıır. Bu, bütcenln ylylp içmeden glylntp 
kuşanmıya kadar evin içine taalluk eden 

4 her kısmının idaresi evin hanımına aid
dlr. Zira dahiliye nazın odur. Fakat kn
dının da bu idareyi bilmesi lazım. 

Benim oturduğum ev bir caddenin uze
rlndedir. Geçenlerde bir gun pencereden 
bakarken sarışın bir kadının ı:eçtl~ini 
cördüm. Blr elinde büyük bir çanta, di~e-

rinde dort beş yaşlannda bebek kadar gü
zel bir çocuk, arkasında da alellide bir el
bise vardı Bl.'111 ki pazara gidiyordu. Son
ra bu kadını birkaç defa daha gördüm, 
adeta uzaktan konuşmadan dost olduk. 
Bir gün el'de bir arkadapm vardı. Tesa
düfen kadın gene geçU, ondan öğrendim. 
Bir vatandaşımızla evlenen bir Alman ka
dını imiş, ve her gün evinin bütün ihti
yaçlarını en ucuza alınması mümkün olan 
yerlrre giderek bizzat tedarik edermiş. 
Gene tesadüf bana bu kadını bir de ço
cuğu ve kocası Ue geçerken gösterdi, pa
zara gittiği zamanların klyafeU ile şim
diki glylnlşl arnsında ne büyük fark var
dı. Hayran oldum. 

Böyle bir kadında, evin umumi idare
alnln ona ald olması Jöıumu üzerinde te
reddiide mahal yok. Fatat buna mukabU 
bazı kadınlar da blllrim kl evin idaresini 
ve biltceslnl ilzerlerlne almışlardır, yüzde 
en a~ağı 25 aldanarak alış Tertşlnl aparb
manın .kapıCJSJna yaptırtırlar. Bu ılbiler 
dahlllye nazırlığına layık değillerdir. Bu 
takdirde idare erkekte kalmalıdır. 

TEYZE 

Dudak boyası, kadınlar arasında gü 
nün en büyük ihtiyacı halini almış bu
lunuyor. Olur a .. Boya tüpünüzü evi -
nizde unutur, veyahut kaybedersiniz. 
İşte bu gibi felaketlerin önüne geçmek 
için A vrupada, yeni bir moda çıkmış
tır. Ayakkaplarm yanına küçük bir du 
dak boyası hazinesi yerleştirmek. Bu 
suretle, her türlü talihsizliklerin önü -
ne keçilmiş olmaktadır. 

Birincitepin 1 O 

Tarlhden aayfalar: 

Norman korsanları ..• 
* • "" 

Bir gün Ştulman Narbondan enginlere bakaralr ailıyorJu. Göz yaf .. 
ları bıı alııllı imparatonın burupk yanaklarından akıyor, beya ue 
U%11n aakalını ıılatıyor ve lafların üstüne damlıyordu. O maJa pek 
mea'ut olduğu i~in yanuulalciler ıu .. ürüne bir aebep bulamadılar. 

Ya&llnı T•r•• C.n 

800 seneıerınde prkta büyük Artb hü- çılamıyan eski adamların da gururla hali. 
kümdan ve hallie Harunrepd saltanat. ıedebilecekleri hatıralar korsanlıkta1' 

sürüyordu. ibaretti. 
Garbda ise Şarlman vardı. Krallar ve imparatorlar onlarla başı 

O asırda dünyanın en büyük devletle- çıkamıyorlardı. Bir düşmana karşı y~ 
rini bunlar idare ediyorlar; aralarında harbedilir, yahut uzlaşılır. Onlarla hal'i 
dostluk kuruyorlar; elçi ve hediye gön- betmiye imkan yoktu, çünkü küçük ge-. 
deriyorlardı. milerine binerek her tarafa dağılıyor-4 

Roma imparatorluğundan sonra Avru- ]ardı. Yakalamak kabil olmuyordu. Mua· 
~ada muntazam en büyük devleti yara- hede yapmak isteyince elbet reislerile 
tan Şarlman hakkında bir hikaye anla- görüşmek liızımdı. Halbuki onlar şöyle 
tırlar: diyorlardı: 

Bir gün Şarlman, N arbon kıyılarında - Bizim kralımız yoktur. Biz hepimi:1 
' müstahkem bir .kalenın üstünde dirseği- kralız! 

ni mazgallardan birine dayamış olduğu Bahar gelip te kızakları bir kenara ko
halde elini alnına dayamış, enginlere ba- yanlar hemen gemilerine girerlerdi. Bu 
karak ağlıyordu. gl?miler (20-25) metre uzunluğunda, bet 

Göz yaşları bu akıllı ve büyük kralın metre genişliğinde, bir metre yetmiş beŞ 
buruşuk yanaklarından akıyor, beyaz ve santim derinliğinde hafif teknelerdi v& 
uzun sakalını ıslatıyor ve taşların üstü- zamanına göre pek hızlı giderlerdi. 
ne damlıyordu. Şııı lman zamanında taarruzlarını ge· 

İhtiyar imparatorun baktığı ufuklar- nişletemcdiler. Fakat bu büyük impara
da deniz köpüklenıyor ve koyulaşıyordu. torun ölümünden sonra etrafa dehşet 
Bu köpükler ve dalgalar arasında alçak saldılar. Kasabalar, köyler, kilise ve ma· 
bordalı, canavar başlı ve ddrt köşe tek nastırlar ycığma ediliyor; kaleler kuşatı· 
yelkenli küçük gemiler süzülüp gidiyor- iarak zaptediliyor, soyuluyordu. 
lardı. ~cknelerin üstü kırmızı beyaz yol- 826-844 seneleri arasında sırasile Fran· 
Ju tentelerle kapatılmıştı ve bu tentele- sanın şimal ve garb sahillerile Portekiz, 
rin yanlannda renk renk ve §ekil şekil İspanya ve Fas kıyılarını harab ettiler. 
armalı yuvarlak kalkanlar sıralanmıştı. 846 da, pek az su çeken gemilerile Sen 

Bunlar denize sürünerek uçan yırtıcı nehrine daldılar ve Farisi kuşattılar. 
kuşlar gibi av arıyorlardı. 885 de muhasarayı tekrar ettiler. 
Şarlmanuı yanındaki adamlar da onla- 840 senesinde İrlandanın büyük biı 

n gördüler ve mırıldandılar: kısmını, (866-875) de İngilterenin bir kıs-
- Normanlar!... mını ele geçirdiler. Bir taraftan da Fin-
İmparatorun ağladığını sezen birisi te- randiyaya ve Rusyaya g~erek Rusyanın 

l~ etti; yanındakilere gösterdi kurucusu olan Rürihle savaştılar. 
Buna mana veremiyorlardı. 865 de Akdenizi boydan boya geçerek 

İmparator onların telaşlarının farkına Bizansa hücum ettiler. 
vardı. Doğruldu ve üzgün bir sesle §Ull- Oradan Karadeniz kıyılarile Azak de-
lan söyledi: nizi sahillerine de akınlar yaptılar. 

- Benim niçin ağladığımı biliyor mu- Bu akıniar hem onları zenginleştiriyor, 
sunuz? Bu korsanların hücumlarından hem de devlet teşkilatı ve dinler hakkın
korkmadığıma şüpheniz yoktur. Fakat da malCİmat veriyordu. Gördükleri me
düşünüyoruın da, sağlığımda bu sahille- clcniyetleri kendi karakterlerine göre 
re gelemiyen, bu memleketleri yakıp yı- temsile, hükumetler teşkiline başladılar. 
karnıyan bu adamlar, ben öldükten sonra Onların ct?saretlerini gören bazı hüküm
benim yerime geçecek olanlara ve onla- darlar da Normanlardan mürekkeb ve 
rın tebaasına kim bilir ne kadar fenalık maaşlı ordular yaptılar. Bizans impara
edecckler! Bunu gözümün önüne getir- torlarile Moskof prensleri bunlardandır. 
dim de içim sızladı ve dayanamadım. On birinci ve on ikinci asırlarda Nor· * manlar en kuvvetli dereceye yükseldiler. 

Bir zamanlc r İngiltere ve lrlandada Nor
man krallaıı saltanat sürdüler. İsveç, Norveç \ c Danimarkada, beşin

ci asra kadar pek basit bir medeniyet 
vardı. Bu sırada bu memleketler halkı 
Hk defa Avrupanın diğer memleketleri

ni tanıdılar. Kendi yerleri fakirdi; diğer 
yerlerdeki bolluk ve servet onların hırs
larını tahrik etti. İskandınavyanın, iki 
tarafı yalçın kayalıklarla çevrilmiş olan 
car ve uzun körf ezlcrinden fırladılar. En 
yakından başlıyarak Almanya, Fransa, 
İngiltere, İrlanda kıyılarına, Akdenize 

ve hatta Amerikaya akınlar yaptılar. 

Bunların bir kısmı namuslu bir surette 
ticaretle meşgul olmakla beraber asıl 

şöhretleri korsanlık cihetindendir. 
.Narman• fi.mal adamı demektir. 
Onlar kendilerine (Viking) yani (de

niz kralları) ünvanını verdiler. 

(Dü Kanj) onlardan bahsederken 
~kors:ınlann korsanlan> tabirini kulla
nır. 

Korsanlık Normanların en çok şerefle a 
tıldıklaı ı bir meslekti. On sekiz yaşına 
basan bir delikanlının en büyük arzusu 
korsanlık olduğu gibi artık denizlere a-

İskandinavyada mezarlarda, birçok 
Anglo-Sakson, Macar, Bizans, Bohemya, 
İtalya, Horasan ve Abbasi paraları bu
lunmuştur. 

O zamandan kalan bazı gemilerin pro
valarındaki canavar bn~larının miıcev

hcrlerle süslendiği, işlemeler yapıldığı 

görülmüştür. 

İskandina\·yaya h1ristiyanhğın ayak 
basması 700 scnesindcdir. Hıristiyanlık 

ilerledikçe N ormanlar da uslanmağa baş
famışlardı. Çünkü bu dine girenlerin Vi· 
king olması yasak olduğu gibi birden 
fazla kadın almaması, pehriz tutması, 
vergi vermesi de lazımdı. 

Vaktile o kadar yırtıcı ve korkunç o-
lan Normanlar bugün uslu ve sulh aşı

kı insanlnrdır. Yüksek bir medeniyete 
sahib olmuşlar; memleketlerini güzelleş
tirmek, ya~.ıyı !arını ve kültürlerini en 
parlak derecesine çıkarmak suretile kor· 
sanlık kadar bu işde de kabiliyetli olduk .. 
farını isba t c;tmişlerdir. 

Turan Can 
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Son Posta'nm tefrikası : 9 

Yıldız Sarayında 
Türk tütüncülüğüne 
büyük faydalar temin 

eden müesseseyi ziyaret Bir haremağasının hatıraları 
Maltepe inhisarlar tütün enstitüsü nasıl çalıııyor, 
nıilıtakbel ~ütüa eksperleri nanl yetiıtiriliy~r? 

Yazan : Ziya Şakir 

Müşir Namık Paşa bar bar bağırıyor: "Meşrutiyet 
nedir? Meclisi Meb'usan nedir? Hiç böyle şeyler 

bir lslô.m hükii.lnetinde caiz olur mu ? ,, diyordu 
Bu yolda vad alan, yalnız Redif pa- muzdan, şarabdan rüstlm alınmazdı. Sadrizam azlile işe başlamıyalım. Bi

şa değildi. Babıalinin -(Vükeli) sınıfı- Siz, bu rüsfıından alınan paradan ayn- likis; Rüştü paşayı, kendi fikrimize uy
na dahil olınıyan- erkin ve rüesasından lan kırk bin kuruş aylığı, hiç itiraz et- durmıya çalışalım. 
bazıları da sarayla münasebet tesis et- meden cebinize indiriyorsunuz. Ondan Diye cevab vermişti. Bundan da an
mi.şlerdi. Mabeyn başkatibi Said beyin, sonra da, sıkılmadan buraya gelerek bu laşılıyordu ki; Abdülhamid, henüz baş
şahsi dostlarından sayılan bu zatlar, hezeyanları söylüyorsunuz.. diye mu- lıyan muhalefeti, şiddet göstermek su
derhal sarayda hüsnü kabul gördükleri kabele edere.k.ı kapıyı Namık paşanın retile büsbütün azdırmak fikrinde de-
için, oraya derhal ısınıvermi.şlerdi. yüzüne kapamıştı. ğildi. 

Bu vaziyet, Abdülhamidi son dere- Mesele, derhal Abdülhamide akset- Fakat, onun bu mülayimane siyase-
cede memnun etmişti. Çünkü onun mişti. Hünkar, Namık paşayı hemen tine rağmen, hadisatın önüne geçile
başlıca gayesi, tarafdar peyda etmek.. huzuruna celbederek bu çirkin hareke- mem.işti. Nihayet; cülfıstan tam kırk 
kendisini henüz tanımıyan efkarı umu- ti hakkında izahat istemişti. Taassub beş gün sonra, İstanbulda mühim bir 
miyede, sempati husule getirmekti. Bu- Ve hiddetten gözleri kararan Namık komite keşfedilmişti. 

Enııctaınün ~ta gorunf.lftl " ıaı cnaı gtsrn elclpeT kunu ta?ebai na binaen, şimdi takım takım saraya paşa, Abdülhamide karşı da bazı saç - Bu komiteyi _ilk keşfeden, Mitat pa-
tu!1alteı>etif..n Kartaıa gidenler tren yo- _ )((leaeeemlzdet bk tek ecnebi mü- gelip giden de~et ricaılini Utifat~ara ma sapan sözler söylemek istemişti. şa idi. Ramazan ayının yirmi yedinci 
~ sol tarafındaki muazzaU: mtıeae- teba•ı yoktur. Çok iyi yetiftirilmil bu- garkederken: Fakat Abdülliamid, derhal bu ihtiyar (Kadir Gecesi), camilere bir takım be-

leyı IÖzlerinden kaçırmamıflardır. Bu Iunuı gençlerimiz, emtltilyil bu ihtiyaç- - Memleketin münevver zümres~ müşirin sözünü kesmiş: yannaıneler atılması ve sokaklara yaf
:üessesenın g1rif kapısı üzerindeki ta • tan bir kaç tenedir tamamen turtarml§ de, yakınımda görmek isterim. Şair - Paşa; herkesin arşınına göre bez talar yapıştırılması, Mitat p~anın e-

lida ~ kt>liıneler yazılıdır. lbulunuyorlar. Namık Kemal bey, Ziya bey, Ahmet verilecek devirler geçti. Evine git. Ra- hemmiyetle nazan dikkatini celbet-
- İnhısarlar Tütün Enstitüsü! Blologya tefi de, llboratuvan hakkın- Mitat efendi vesaire gibi kıymetli ze- hat rahat otur. Bir daha etliye, sütlüye miş; açıkgöz bazı adamlarını bu işin 

k ~radan her geçi§imde, dikkatimi bu da izahat veriyor: vat, sık sık buraya gelsinler. Kendile- karıştığını işitmiyeyim. Sonra seni, söy- takibine memur eylemişti. 
k elı~elere ~sir olmaktan kurtaramaz, ve - ~tünle~zin ~talıklarını teşhi~ rine bir .salon veriniz. Orada toplansın- lediklerine pişman ederim.. demişti. Aradan, yirmi dört saat geçmeden, 
endı kendıme sorardım: vazifesı bizimdir. Tütünleriıniz, hangı lar. İlını ve edebi mübahaselerde bu- Namık paşaya verilen bu ders, der- tahkikat şu neticeyi vermişti: 

0 c- ~u otsuz tarlaları bir kaç sene için- hastalıklardan muztariptirler? Bu hasta- lunsunlar... Memnun olurum. İftihar hal saray haricine taştığı için kısa bir Rumeli kazaskeri rütbesini haiz o-
. ~ Yeşıl bir park haline sokanlar kimler- lıklardan korunmanın çareleri nelerdir? ederim. müdd~t sonra, tesirini göstermişti. Ve lan Ulemadan Dağıstanlı Muhittin efea-
dir? Ve. daha bir kaç sene evvel harap Tütünlerimize hanıt haşerat zarar ver - Diye, ·emir vermi~ü. bu muddet zarfında da oldukça ehem- di ile An d 

1 
.kaz ke . .. lil . 

ahşap b o ı..... tı mah -- . . • . t• a o u as rı paye erın • haı. ı~ çatı iken bugün beton bir bina mektedir? ü89era vetmenin yol • Ve bu emir de, derhal tatbik edilmiş- mıyete şayan bır hadise zuhur etmış ı. den a·· - Şerü f d" t• t· 
ıne g d" 1 Tü. tün" ı · · · f 1 art . .. .. S d .. _:._ . urcu e en ı, meşru ıye ın rlil'" ıren bu müessesede ne i§ler gö- ları ne ır erımızın ne asetln - tı. Buyuk mabeyn dairesinin alt katın- a razaın Rüştü paşanın ıuu. ve ıs- aleyhind 

1 
di Hatta· ti f 

ur? tırmak için neler yapılabilir? 1,te, bizim da büyük bir oda, bu zevata verilıniş; tiğnası, son dereceye gelmişti. Hastalık rıa· t m·· e .erf. .. ·dük" 
1 

' -~~şı:'suıytane 1' Mşe-"'-~en ·· · · .. cümü bunlan ak h . ıkm e una ı gor erı ıçm u Cte~~ gun oraya giderken içimde l - ıpmız, gu z . .. araştırm tır.. orada adeta küçük bir (encümeni ba anesile konağından dışarı ç ı - rad zamanında, ilk def ıa:rak b fik-
nı • ~ok uğraşıp ta çözemediği bir bil - LAboratuvar şefı, onündeki sürmeden daniş) vücuda getirmişti. O ta - yordu. Fakat, konağında kendisini zi- . rta tan Mitat a 0 k di~ _ 
ecenın h n d·ı· · ·· ırnır.· b" ·ce sig......... li · . ··ıbül" . n o ya a paşayı en ara bir a e ı ışini gormiye hazırlanan çe er;ı ır yem --nı e me ven - rihte (Ziya bey), maarif müsteşarı, y~~~~~ gıdenlerin karşısında bu gı- larında (tekfir) etmişlerdi... Sultan 

çocuk heyecanı vardı yor: N mık K l be de fı d 1 t a b t 
M.üessesenin genr ıefi Zeki Akkoyunlu kı b a ema y , ş rayi eve - ı o uyor: Muradın zamanı, ~yle böyle geçmişti. 

ben ~ - B~ n . una... _ . . . zası idi... Abdülhamid, (kanunu esasi) - Bu haller karşısında, insan hasta Abdülhamid saltanat makamına geldi-ı, büyük bir nezaketle karşıladı. Ya- Aldıgım sıgarayı gozden geçirdığım za- layihasının tanzimi için bir komisyon olmaz da ne olur? .. Din ve devleti kur- w. '..,...., b f dil k 
tıhanesindeki koltuğa yerleşir yerleınnez man bir çok yerlerinden anki "ıh. ·1 Sok ıı 

1 
K.. ·T·1 gı zaman, ge~~ u e en er ve gere 

60 :.-··· . . .. s .. ıer; .. e ı e teşkilini emretmiş; Ziya beyle Namık tarmak için, u u ar, opru u er fikren bunlarla birleşenler: 
rguya girişmekle vakitsiz bir sabırsız- delinmış gıbi olduğunu gordum. Muha - Kemal bey, bu komisyona memur edil- gibi, elimden geleni yaptım. Fakat; ne . . w . 

~gösterdiğime kaniim. tabım: mişti. çare ki, dinsizlerin açtığı cereyanları - Yenı padişa~! e~er ~kıllı ~ır.adam· 
~na rağmen muhatabım cevabını ge- - İşte, diyor, tütünde kalan haşere yu- Garib, ve anlaşılmaz bir ruha malik bir türlü durduramadım. Bu gidiş, gi- sa, amc~sını ve buyuk bırad~ını.~l~-

ciktırmedi: murtası, zamanla sigarayı böyle, av çif - olan sadrazam R"..+ü pacanın mizacı, dış" degıw"l amma, hemen Allah, encamı- nl attan tmaıskat edHen -~amlb. arı b:z- gunb. bdi~-
- Enstitümüzün ·f ~~ ~ e yaşa z epsını ır gemıye ın ~ vazı esi, tütünleri - tesile saçmalanmış klğıttan bir hedef gi- esasen mütelevvindi Bu zatın en bü- nı hayır eyliye! diye içinin derdini dö- . · _ . '-~ 
izin ıslahıdır! bi delik deşik eder... ilk" betl . d b" . d . h . kü du nr. Marmaraya gondenr. Orada, denıze 
Bu vazife ha - y gara erın en ın e, er yenı yor . dö"kt·· .. 

. na, muessesenin azameti- Şimdi bu berbat olmuş sigaranın bir harekete muhalefet etmekti. Nitekim, Rüştü paşa, (dinsiz) demekle; Mitat u~r. . 
ile nısbeten küçük görünmüş olacak ki: ecnebinin eline düştüğünü tasavvur e - (Meşrutiyet) arzularını güçlükle kabul pqayı ve onunla hemfikir olanlan kas- ~le.reli Fakat b~larm zan ve 

- Yalnız 0 
kadar mı? diye sordum. din? .. Ne feci değil mi? etmişti. Abdülhamidin saltanat maka- tediyordu. Hele, (kanunu esast) LAyi - ~inlen, .. makUs şekil~e. zuh~r et-

Bay Zeki Akkoyunlu güldü: Öyle bir gaz bulmalıyız ki, sigarayı bir mma gelmesini, bir hayli tereddüdden hasının sarayda hazırlanmasını, bir tür mıştı. .Abdülhamid, h~ ~ (~l) de 
- Hayır ... Tütün ekmek, tütün topla - kaç sene içinde bu hale sokan ambar ha- sonra kabul eylemişti. İşte şimdi de, lü zihnine sığdıramıyordu. ~ ~l olanlan mevkilennde .ıbka et-

nıak, tütün kurutmak ve tütün denkle _ şeratmı tamamen mahvedebilsin. - Hem Abdülhamidin sarayında birdenbire Rüştü paşanın bu gibi sözleri, ve mu- mıştL Fazla olarak da, (meşrutıyet) ta-
nı~k usullerini ıslah etmek te vazifeleri- de bu gaz çok kolay kullanılabilsin! Tü- baş gösteren bu hareketlere bir türlü halefetkarane hareketleri derhal ha- rafdarı olanlarla birleşmişti 
nıız meyanındadır tünün nefasetini bozmasın • Haşeratı tahammül edememişti. Derhal hasta- rice aksediyor, zaten bulanık olan efkA- Abdülhamidin bu hareketi, bu a-
Galıba gene az bulmuştum: yüzde yüz öldürebilsin. Ostelik te müm- lığını bahane ederek, evine çekilmişti. rı umumiyetle büsbütün teşevvüş hu- damlara büyük bir hayret ve hiddet 
- Başka? kün mertebe ucuza maledilebilsin! Hatta, Abdülhamidin o muhteşem kı- sule getiriyordu. vermişti. Derhal yeni padişahın aley-- Tütü O C!eri , n hastalıklarile de mücadele e- mitsiz ümitsiz dudağımı büküyorum: Jıç alayına bile iştirak etmemek· sure- Damad Mahmud paşa ile Mitat paşa, hinde harekete geçmişlerdi. 

z. - Zor!.. tile küskünlüğünü göstermişti. birkaç kere Abdülhamide müracaat et- Bu sırada, Sultan Muradın validesi ~uhatabımın, başında bulunduğu mü- - Zor, fakat mümkün ... Her memle - · mişler; Rüştü paşanın azlini tavsiye ey- (Şevkefza kadın) da boş durmuyordu. 
sede görülen işleri henüz tamamla - kette böyle bir gaz bulunmuştur. Fakat ABDÜLBAMİDE iLK MUHALEFET }emişlerdi. Her gün saray adamlannı şuraya bu-

:~dığını hissettiğim için, ayni kelimeyi onların buldukları gazlar, bize yaramaz. Abdülhamid, efkan umum.iyede yer raya yolluyor; onlan hallt ile temasta 
rarladım: Çünkü her memleketin gazı, kendi tü - Çok garibdir ki~ otuz. dört senelik tutan bu ihtiyar sadrhamı azle cesa- bulunduruyor; efkarı umumiyeyi kol· 

- Başka? tünlerinin hususiyetlerine göre yapılmış- saltanatı (istibdad ıdaresi) ne en bariz ret edememiş: luyordu. 
(Arkası var) in~ :!'1tüniere musallat olan haşeratla tır! .. Biz, bir senedir, kendi tütünleri - misal olarak gösterilen Abdülhamide, - Saltanat makamına, henüz geldik. 

~~~~num~ara~ın~w~.rn~~elwri~~zı~fu~~~~~i&~ha~~;ooun(~~~~)iil~~=======--===~=-=====~========~ 
Aanm~~thlk~eriz' Yütleree ~~~~ n~en buna mu - ~mclm~Ue~~E ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rt~k ağzım alışmıştı: · vaffak olamamıştık. Fakat geçenlerde, Bu (meşrutiyet aleyhtarlığı) nı gös-
- oaşka? yepyeni, ve çok orijinal bir tecrübeye gi- terenler. alelade basit ve cahil adamlar 

1nı:- hBukkaraştırmalarımız ve buluşları _ riştik. Dünyanın hiç bir yerinde tütün ü- değildir. Bilakis, mesleklerinde son 
a ında · zerine kullanılmamıc: bir gazı aldık ve mertebelere kadar yükselmiş; münev-- Baı:ıka·. neşrıyatta bulunuruz! '$ 

:.- ' tütünlerimizi onunla gazladık. Bu tec- ver şahsiyetlerdir. 
;nEksPer Yetiştiririz! rübe, şayanı hayret derecede muvaffa - İlk muhalefet bayrağını, (Müşir Na-

' Yapılan · l . _ kıyetli bir netice verdi! Yapacağımız son mık Paşa) kaldırmıştır. Bir gün Yıldız 
:U§tunı ki, az eı!..,:7 ~. ~.adar k~fi bul - bir tecrübeden sonra bu gaz, memleke - sarayına gelen Namık paşa, (kanunu e
•· nı görünen m.. gozume ço muaz - timizin her tarafında bu gaz tecrübe o- sasi) layihas;...'lm tanzimile meşgul olan 
-,lere nisbet Uessese bu sefer, yapılan 1 • z· be 1 
""'-ladı S e.n çok küçük görünmeğe lunacak. Namık Kema ve şaır ıya y erin o-
~ · !..lalı • Biz kimyahaneye doğru yürürken, mü- dalarına uğrıyarak: 
bun devanı ~ kestim. Fakat muhata - esse~ şefi Bay Zeki, tütün yapraklan a- - Sultan Muradı, içkiye dadandırıp 

h ettı: .. b 
- nıenılE:k rasındaki yorucu vazifesine dalan mute- deli ettiğiniz gibf, u efendimizi de, ~ et tütün .. 1 .. w.. •• 1:.1.-d 
.en diğer t k . cu ugunu a 4A4 ar vazi Bioloaya şefinden bahsediyor: baştan çıkarıp bir takım bidatlara sev-

lh~ araştırnı:ıa~ı~ meseleler üzerinde il- _ Bu arkadaşın llboratuvan, dünya - kediyorsunuz. Meşrutiyet nedir? Mec-
anısunda E aparız! da eşi bulunmıyan bir tütün keşfetmiş - lisi meb'usan ne demektir? Hiç böyle :e:e tarlal~rhg::e~tütü.n ıslah ve de - tir. Basma tütünü denilen bu tütün, bu- şeyler, bir İslim hükfımetinde caiz o-

a alarında da ~ .. ~· Dığer tütün mm- gün yalnız Türkiyede yetişir. Ve tabii, lur mu? Bir meclis yapıp; Yorgiyi, A-
:e~cuttur. Bu~ı:tut~n ör~ek. tarlaları nefis bir koku neşreden yegane tütün - ~obu, Mişonu oraya toplayıp (Beytül-

lll.iz arasındad ,rın ıdaresı de vazifele- dür! mali Müslimin) i onlara mürakabe et-
- Şu halde :~ · .. * tirmek, şer'i şerife sığar mı? Bu, ne din-

ıerk,anıharbı"yes' ı· ~ utdun enstitüsüne, ctütün d · G"l k. sı"zlı'k? • Kimyahane şefi, Bay Ka rı u te ın ... 
Ur. enıek daha doğru o - 150 dönüm arazi üzerine kurulmuş bu- Diye, bağırmıya başlamıştı. 

6 - 'l'eşbihıni lunan, ve bütün hizmetlerinden başka, Namık Kemal bey, dayanamamış, 
Yle... z çok Yerinde ... Hakikaten memlekete senede 6000 kilo nefis tütün büyük bir hiddetle yerinden fırlamış-

Ş. * ınıd· 
y ı, §efle birlikt .. 

Oruz. Bay Zeki b .e muesseseyi gezi -
tında bulunan n· enı evvela, kendi ka -
değerli şefi B ıologya liiboratuvarmın 
rıyor, ve ilay ay ı:cadri Tomurla tanıştı -

e ediyor: 

yetiştiren bu muazzam enstitüyü idare tı. İşin çok fena bir şekle gireceğini 
eden üç genç baştan biri olan d~ğerli anlıyan şair Ziya bey, ondan daha ev- 1 
kimyager, suallerime vu şayanı dikkat vel davranmış: 
cevapları veriyor: - Paşa, paşa! Bugün, (Beytülmali 

_ Bazan duyarsınız: Faraza cefendim, .Müslimjn) yoktur. Yalnız, «devletin il 
Serkil Doryanın lezzeti bozuldu!•, yahut: hazinesi• vardır. Eğer dediğiniz gibi 

(Devamı ıo uncu ıayfada) bir Beytülmali Müslimin olsaydı; do-

Tarsusta lllı tahsil 
Çağında çocuklar 
Mektep sıkıntısında 
Tarsus otuyuculanmuıdan Hattı Dört

lemez Tarsu.stakl mekteb azlıltndan 11· 
klyet ederek dlJor ki: 

- Okuma oalma gelen yanıııanmızı 
okutacak mekteb bulmakta sıkıntı oetı
yoruz. 'J'ıa.m ihtiyacı k&l'fllıYacak mekteb 
olmamakla beraber 25.000 nntualu taza
mızda bef llkmekteb oldalu halde nt1tusu 
daha az olan vUlyet merkezinde dokuz 
mekteb var. Umumi meclla üyelerlmtzden 
beltlediğlmlz allkasızhk detildlr. Acaba 
yavrulanmızı okutmak lçln vllflyet mer
kezine mi göç edecetız, yoksa blr işe ya
ramaz birer unsur olarak sokak ortaları
na mı bırakacatız? Kültür Bakanımız 
müteaddld beyanatında açıkta çocuk kal
madığını söylllyor. Belki açıkta çocuk 
kalmıyan bahtiyar yurd köşeleri var. Fa
kat kalan da olabllecettlr. 

Kültür Bakanımızın yeniden nazarı 
dikkatini celbedlyoruz ve Tarsusun bu iş
le alakadar memurlarından hareket bek-
llyoruz ... 

Kurum saçan bir fabrika basacı 
AJvansaraydan yazılıyor: 

' 
- Ayvansaray llstlk fabrikaauun ba

caaı kıaa oldulu tçln etrafa dalnıl btr tu
rum saçılJyor. Bu yiladen de clnr mabal
lelerdekt evlerde pencere aomu btr ttirlfl 
kabil olamıyor. Belediyenin bu hmuata 
tedbirini bekllyoruz. 

Gönen odunsuz kaldı 
Gönenden Muatafa Remzi Tan yas17or: 
- Oönenln dör,t tarafı ormanlarla çev

rllidlr. Geçen hazirandan bugüne tadar 
kasabaya odun gelmez oldu. Odun kesil
mesi yasak edildikten sonra odunswı tal· 
dık. Bir aralık g1zll olarak gellyordu ve 
bu da altmış kuruştan satılıyordu. Şimdi 
alınan tedbirler sıkı olduğu için odun ta
mamııe görünmez oldu. Halt odunswı kal
dı. Alakadarların blr an evvel tedbir al-
malarını bekllyoruz. 
Ayvalık mektebleri kitabsız kaldı 
Ayvalıktan yazılıyor: 

- Şehrimizde mekteblerln açılışından 
sonra bir kttab buhranı zuhur etmiştir. 
Talebeler her gün tıtabcıya başvurdukla .. 
n halde elleri boş dönmektedirler. Çünkü, 
buraya, bütün ısrarlara rağmen kltab 
gönderilmemiştir. Diğer taraftan mual-
limler de kitabsız gelen talebeyi mektebe 
almamaktadırlar. Bu buauata alakadarla
nn dikkat nazarını çekerlL 
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AKSAMCILAR 
NASIL iÇERL R i 

· ı YAZAN -:--1 
_ Naci Sadullah _J 

• 
Bundan evvel çıkan yazılarımı dikkat- kat kalabalıktan da ayni derecede ka

le okuduğunu söyliyen Ercüm~nd Ekrem çardı. 

Talu: Kendi tabirince, kafası denk bir cka-
- O, diyor, adını gizlediğin eski ak- dehtaş> bulur, onunla hem sohbet eder, 

şamcının yerden göğe kadar hakkı var.. hem demlenırdi. 
Çünkü hakikaten, eski akşamcılar. içki Rasimin büyük bir hususiyeti d3.ha var
içmeyi bir ince, bir güzel san'at haljne rlı. Yaşı ilerledikçe, ve küul ile ünsiyeti 
getirmişlerdi. :ırttıkça, içkinin mikdarını az::ıltmıştı. 

Yirmi otuz yıl evvelki Babıalinir, b'.l- K:ıdehi gö<>tererek: 
gün edebiyatın ölmez tarihine malolnrnş - Ben buna esir olmadım. B'lnn ken-
bulunan bütün meşhur üstadlarını çok dime esir ettim! der, gülerdi. 
yakından tanıyan Ercümend Ekremın Yalnız içtiği zamanlar, ya be!':telene-
bu sözlerini bir fırsat saydım: cek bir güfte yaratır, yahut ta h~zır bir 

- Ne olur, dedim, bana, meşhur eski güfteye beste uydururdu. 
akşamcıların, mesela Ahmed Rasjmin. En tutuıduğu şey, gençlerin içki içme-
Mahmud Sadığın, Süleyman Nazifin bir leirydi: 
içki masası başındaki orijinal itiyad:arı- - Rakı, olgun adamların harcıdır! 

nı anlatıver.. derdi. 
Ercümend Ekrem, önünde henüz bom- En çok sevdiği meyhanelerin en ba-

boş duran kağıd blokuna eğilerek beni şmda Kadıköyündeki meşhur Marriik ge
atlatmıya niyetlendi: lir. Kalamışta Vasil, Todori, Pendiktc, 

- Bir boş vakit bulursak anlatırım! deniz kenarında Andon, Büyükadada 
Gülümseyişinin yüzüne verdiği yumu- Bellavista, Beyooğlu Bahkpazarında 

şaklıktan ümidlcncrek cric'ab etmf'dim: Simyon, Galata Balıkpazarında meşhur 
- Senin kadar vefakar bir dost, fü:tad- balıkçı Foti, rıhtımda Bahriye ga7:inosu, 

larının hatıralarını anmıya üç beş rlak.ik::l Yenikapıda Karabıçak, Maksud, Sarnıçlı 
ayırmaktan kaçar mı üstadım? Rasimin s1k sık göründüğü yerl~rrl.end\. 

İsteğimi yerine getirmeden rah:ıh ka- Gene Beyoğlunda İsponek, Papi. Due 
vuşamıyacağını sezmiş gibi bn'1Jlı kaldı- Fratelli adındaki bakkal dükkanlarırıöa 
rıyor: içmekten de hoşlanırdı. 

- Anla~ıldı, diyor, bermut:ıd .c:;ağrr·a- Yanlış anladığımı sandım: 
dan bırakmıyacaksın! - Bakkal dükkanlarında mı? 

Sonra, uzak bir mazinin hatıralarını - Evet.. cBakkalda.ki rakı, meyhanec~-
daha iyi seçmek ister gibi arasıra ku'lan- nin garsonun elinden geçmediği için da
dığı gözlüğünü takıp sandalyasına iyice ha bakir oluyor> derdi. 
yaslanıyor: MeyhanP isimleri hatırlamıya çalıs-

- Gözümün önüne evvela Rasim geli- mak, değerli fikir ve nükte üstadının 

yor. Şimdi içki içenlerin çoğu, rakıya su kuvvetli hafızasını sarhoş etmiş gibı idi 
katmayı, akşamcılık mezhebinin rn bü- Mühim bir eser yaratırken, urıuauğu 
yük günahı sayıyorlar. Halbuki Ahmed mühim bir noktayı hatırlamış bir titiz 
Rasim rakı:'ll susuz içmeyi tedrici bir in- alim teiaşiJe: 
tihara benıetir ve ağzına susuz rakının 
damlasını koymazdı. 

Bardakla ve çok ağır içer, bard=ığm ya
nsını su ile, yarısını rakı ile doldıtt urdu. 
Bir defa bu hareketinin hikmetini sor
dum, bana: 

- Ha, dedi, unutma ... Ahmed Rasim, 
bilfiil gazeteci iken, yani bizim gibi bu 
kaldırımları aşındırırken, Sirkeci garı
nın bahçesine, Ştanyburh birnhanesjne 
de çok devam ederdi. 

Ştaynburhta, ekseriya kapının solun
daki ilk masaya oturur, bizi de E>trafına 
toplar, tatlı tatlı hikayeler anlatır, mes-

Ahmet Rasim 

ketmeab c:f endimizin çok büyük bir ilti
fatına nail oldum. Gtsrmüyor mu:mn o
nun sevinciie bu mübarek günrle rakı 

bile içiyorum!> demiş, ve cpadişa1'm bü
yük iltifatına mazhar olmuş bir göz
de> yi (!) rahatsız etmekten çekinen me
muru zarifane atlatmış. 

Ahmed Rasimin candan dost erl\ndiği 

insanlar arasında, Kadıköylü Mardik bü
yük bir yer tutar. Üstad, cümle b!lşıncia 
bakir nükteler savuran bu zeki ve sc
\'irnli sakiye bir gün: 

- Sen, demiş, bana ahrette de h'.zmet 
et ... Ben öldükten sonra her sene meza
rıma bir şışe rakı dök. Gelirken r.~sabını 
getirirsin. 

Mardik, her sene, üstadın ölümünün 
yıldönümünde bu vasiyeti yeriM getir
mektedir. Bu vazifesini, rashdı~ı birçok 
zorluklara rağmen, bugüne kadar bir de
fa ihmal etmemiştir. Bir defa, mezarlık 
bekçisi, Mardiği, Ahmed Rasimin meza
rına şişeyi boşaltırken görmü~. ve yaka 
paça karakola sürüklemiş. Mard1k o za
man bu sucla mahkemeye veril'Tlişti Fa-

İA • 

kat Ahmed Rasimin vasiyetini bilenlerin 
hüsnü şehadetleri sayesinde hapishaneyi 
boylamaktsn kurtuldu! 
Ercümerıd Ekrem Talu, ricam üzerine 

Mahmud Sadığın ve Süleyman Nazifin 
hatıralarını da anlatmıya ba§larl:cm, gi
riştiği bir işin eksik kalmasından koı·kan 
bir insan endişesile: 
. - Aman, dedi, Mardikle konu~mayı 
ıhma! etme ... Ahmed Rasimin bu cephe
sini herke~ten iyi tanıyan Mardik s·.ma 
üstada dair unutulmamaya layık nt"fa~ 
sette ha tıra]ar, hikayeler anlatacaktır! 

Naci Sadullah 

48 saatlik hafta 
yarın başlıyor 

Sanayi müesseselerinde işçilerin haf 
tada 48 saat çalıştırılmalarına yarın -
dan itibaren başlanacaktır. İş kanunu
nun bu maddesinin tamamile tatbik e
dilmesi müesseselere bildirilmiştir. - Rakı, dedi, midemi ve k:ıraciğerimi 

öyle de böyle de tahriş ediyor. Bir de ra
kıyı oralara yollayıncıya kadar gırtlağı
mı mı tahn~ edeyim?> 

lek hakkında kıymetli öğüdler verirdi. Çirkin bir tecavüz 
Bir ram:ızan gene oraya gitmiş Birke- Maraş (Hususi) _ Be t• h. · 

Ahmed Rasim mezeye de diişmandı. 
Mezenin sade rakının zevk.ini dee:ı, mi
denin rahatını da bozduğun:ı kanidi. 

Ağzına, nıeyvadan ve beyaz peynirdt:n 
başka meze koymazdı. Rivayetine göre 
beyaz peynir, içkinin akşamcılan verdi
ği raşenin hakkından gelmiye birebir
miş! 

Büyük üstadım tek başına içmeid". Fa-

• k·ı· k d ' k · . r ız na ıyesı-
nara çe ı ıp en ı endıne dem!er.m_ıye nin Agabeyli köyünden Ömer Osmanın 
taşlan:ıış. O sırada içeriye. üst.~dı tanımı- kızı 11 yaşında Fatma köye yarım saat 
yan. hır zabıta ~~n_ıuru gırmış. Ahmed .mesafedeki bir eve giderken yolda 18 
Rasıme~ kahahatını ıhtar ederek: yaşında Ali oğlu Mustafanın tecavüzü-

- Lutfen, der, karakola kadar huyu- ne uğramıştır. Köyün en güzel kızı ile 
run da, suçun.uzun hesabını vı:.>rin. nişanlı olan Mustafa 11 yaşındaki Fat-

Ahmed Rasım, zabıta memuruna: mayı bıçakla tehdid ederek zorla k 
B ~ b · ızı 

.J .. c-
0 

.. ug.md kenım en mes'ud g:ınüm- berbad · etmiştir. Mustafa yakalanmış 
rıur. unya a arakola gelemem. Şev- ve tevkif edilmiştir. 

Bacaksızın maceraları: Gol 1 

, / , . , 

Birinci teşrin 1 O 

Fikir ve san'at aleminin büyük simalan : 1 

H. G. wells nasıl yetişti? 
Babası aktardı. 16 yaşında iken bir dokumacının 
yanında çırak olarak hayata atıldı ve dünyanın 

en büyük edibi, tarihcisi ve mütefekkiri oldu 
Yazan = lbrahlm Hoyl 

Marshalsea hapis
hanesi ve boya fab -
rikası olmasaydı, bu
gün Anglo-Sakson 
edebiyatı Dickens (1) 
diye bir romancı ta
nıınıyacaktı. Yeraltı 

mutfakları, yırtık a
yakkabılar bulunma
saydı, H. G. Welts 
meydana çıkınıya -
cak, neslinin üzerin
de en fazla tesiri o -
lan bir şahsiyet ola -
rak yükselmiyecekti. 
Dickens Londranın 
meşhur bir semtinde 
doğmuş olsaydı bile, 
ihtimal ki gene ro -
man yazacaktı. Fa -
kat acaba ayni usta, 
insan psikolojisini, 
sosyal temayµller:ni 
bu kadar yakından 
inceliyen bir san'at
kar halinde tarihe 
g e ç e c e k miydi?. 
Wels çocuk iken, 
süslü püslü elbi -
seler giymiş ve e!'l 

.. 

H. G. Wells 
pahalı, en güzel 
ilkmekteblerde okumuş bulunsaydı ı asık, bıyıkları da daha yeni yeni ter1~· 
o arayıcı, soruşturucu beyni gene işli- mektedir. . 1 

yecekti. Böyle olmakla beraber, acaba, Mister Levisham, gözü gayet yükseK• 
bütün dünyayı ilgilendiren, o kavrayışlı !erde olan haris bir delikanlıdır. Yatai 
usulile dür.yayı yeni baştan tanzime kal- odasının duvarında hayattaki müst..ıkhel 
kışacak kadar cesaret gösterebilir miydi.? programını gösteren bir harita asılıdır, 
Haddimi bilmekle beraber, ben buna Bu programın bir maddesi de, bir üni• 
inanamıyorum. versiteden, en iyi derece ile diploma al-* rnaktır. Romanın yaratıcısı olan Wels, 

Wells, 1866 da Bromley Kent'de, küçük kahramamndan daha az bir muvaffaki
bir aktar dükkanında doğdu. Babasııım yetle Londra üniversitesi fen şubesinden 
ne iş gördüğü kat'iyyetle malfun olma- çıktı ve uzur. müddet hocalık etti, konfc
rnakla beraber, şehir kriket timinin ma- ranslar, hususi dersler verdi. Bir müddet 
hir oyuncularından biri bulunduğu mu- te gazetecilik yaptı. Fakat bu sıralarda 
hakkaktı. Annesi, bir hancının kızı, ay- ağır bir hastalığa tutulmasile, hoca"ık 
ni zamanda bir Lady'nin nedimesi idi. hayatından tamamile vazgeçti. 1893 de 
İngiliz romancı, içtimaiyatçı, tarihçisinin gazeteciliği ve muharrirliği sabit ve kat'l 
dediği gibi: bir meslek olarak kabul etti. 1895 de illt 
Çocukluğunun mühim bir kısmı, yeral· kitabını, cBir amca ile seçme konuşnıa· 

tındaki mutfaklardan birinde geçmişti. lar> ını ne~retti. Bunu, harikulüde or!ji
Bu mutfağın penceresi, babasının top- nalliği, görüş, hayal kuvveti, silis ve 
rak zeminden aşağıda bulunan dükkanı- canlı bir ingilizcesi ile, okuyucu alen.L"li 
na açılırdı. Onun için sokaktan geçenle- bir anda kendisine çeken The Time 
rin, vücud ve başları yerine, ancak ayak- Machine cZaman makinesi> takib etti. 
~arını görebiliyordu ve bu ayakkabılar Bu sıraiarda Well~, İngilterede pek 
sayesinde de, her çeşid sosyal tipleri çı- şöhret bulan cHenley'in delikanlılat'!> 
karmış, ve hayalinde bunfara uygun baş, grupunun en parlak ve müstaid sima!a
gövde ve bacaklar takmıştır (2). rından biri olarak yükselmişti. Bununla 

Wells, if1asa kadar sürüklenen babası- beraber, Wefü edebiyat ve yazı yolunda· 
mn zorlukla beslediği bir nile içinde e- ki rolünü çoktan seçmiş bulunuyordu: 
peyce sıkıntı çekerek büyüdü. Mekteb O, · fenni araştırmalarını, tetebbüleı ıni 
zamanı da 0 kadar hoş geçmedi. 14 ya- roman şeklinde hazırlıyarak okuyucula
§ında iken, ctahsil gölgesinin ovash di- rına sunac:ıktı. 
ye isimlendirdiği iştiyakını, yaşama ih
tiyacı yüzünden içinde saklamıya mec
bur kaldı ve Windsor'da bir dokumacının 
yanına çırak girdi. Mr. Polly'nin tarihin
de bu çağri aid birçok vak'alara rastgel
diğimiz gil)i, ayni hatıralar, büyük edibin 
e>n güzel romanlarına tükenmez bir kay
nak vazifesirıi görmüştür. 

Durmıyan inkıiabJarla sarsılan dünyo.
ımzda baş gösteren yeni meseleler, cerF?
yanlar karşısında, üstadın sosyal fikir
leri, beync>lmilel anlaşmalarl dair sör.
leri ve bilhassa son eserlerinde uzun u
zadıya dem vurduğu din nazariyeleri, es
ki kuvvet ve ehemmiyetlerini kaybetse
ler bile, İngiliz edebiyatını tak.ib eden
ler ve bu çeşniden lezzet alabilenler o
nun M. Kipps'ini, facia dolu medenıyet 
kötürümü Mr. Polly'sini, dudaklarında 

tatlı bir tebessüm ile hatırlıyacaklal'd:r. 

Wells 16 yaşına basınca, dokumacılık
tan bir daha girmemek üzere çıkar::ık, 

Midhurst ilkmektebine hoca oldu. 1900 
de çıkan cAşk ve Mr. Levisha!n> romanı
nın kahramanı, WelJs'in o zamanki haki· 
ki portresidir: Levisharn 18 yaşındadır, 
Sussex'de bir mektebde, sentde 240 lira 
kazanan bi-:- muallim muavinidir. Mekte
bin yetişmiş çocuklarından farkedilsi:ı 

Jiye daima cMister> diye çağmlır. Hazır 
alınma elbisesinin ceketinin önü ve yen
leri tebeşir tozile beyazlanmıştır. Suratı 

(1) Dicken.s, İngiliz edebiyatının içtimai 
sefaletleri deş~'a büyük romancılarından. 

(2) Thi'> Misery of Boots (1905) (Bu ayak
kabıların sefaleti). 

* Wells bu başlangıcı takib eden 35 se
ne zarfında altmışa yakın kitab yazrrış
tır. Yalnız bu rakam, yaratıcı edi1'in 
san'at kudretini, yaratma .kabiliyetini 
epaçık göstermeğe kifayet eder. Onun 
edebiyat sahasındaki çalışma::ıını, dıdin

rnesini şöylece tarif ve tasvir edebiliriz: 
Wells'in ecıebi hayatı, bir romancının 

faciasıdır. Fazla eser verme keyfiyeti de 
bu piyesin chain> rolüne çıkan aktöri'ınfl 
andırır. 

Wells eserlerinde, her makamdan çal· 
mış, her lnıhisten dem vurmuştur: 

Sulha, harbe, fenne, dine, aşka ve ev• 
lenmeye d~ir sohbetlerini, :msyoloji, bi
yoloji et\.idlerini, siyasi kanaatlerini gös
teren yazılarını, dünya tarihini didikli
yen, heyet ilmini inceliyen eserlerirıi; 

eski ve müstakbel dünyaya dair keha
netlerini, hatta çocukların teı biye, tahsil 
ve oyunlarına varıncıya kadar mütalt::ı· 
larını bu kitablarda bulabilirsiniz. 

Ona bu anlaşılmıyan dünyayı su tına 
yüklenmiş bir edebiyat hergülü, atlası· 

dır, dersek. hükmümüzde hiç te müoa
lağa etmiş sayılmayız. 

Çok ve çabuk yazdığı için Wells'ın 

sonraki eserlerinde, hakiki edebiyat çeş
nisi biqız ~alçasızdır. Lisan biraz ça 'kıln. 
mo]ozludur. Zira büyük edib, o ilk deli· 
kanlılık çağmdaki Wells değildir. Onun 
için de 1925 da neşrettiği The> World of 
W. Clisslod eseri, kütüphane raflarınc1a 

örümcekleıe yuva olurken, Mr. Polly'ı.iJl 
t:ırihi, mütemadiyen basılmakta ve her 
zııman ze-.. kle okunmaktadır. 

fDevamı 11 inci sayfada) 



Bir yıldız nasll yetişir? J 

Sinema yıldızı olabilmek için, bugün sadece güzel 
ve kabiliyetli olmak, hiçbir şekilde kafi değildir 

1 Kadın gözile A_vrupa j 
Paris sergisini ziyaret 

Bir çok mHlctlere ait bayrakların dalgalandığı bu 
geniş meydanlarda gözlerim, beyhude yere sevimli 

ay yıldızı ile Türk bayrağını aradı 
Yazanı Muazzez Taheln Berkand 

Bu yazıyı artist olmak 
isteyenler okusun 

B' ır yıldızın yetişmesi, çok güç ve çok 
Yorucu bir . d' ış ır. Ve gittikçe de zorlaş-
ın~kta, çetinleşmektedir. 

.. skiden, bu çok basit bir işdi. Biraz 
guzel olan bira .. - . . . • z yurumesını, oturmasını 
bılen he h r angi bir kadın veya bir erkek 
artist RollyWodd'a gittikleri zaman, ora-
da kolaylık! b' . . . a ır angaıman bulabılırler 
ve az zanıan 

k 
zarfında yıldız mertebesine 

çı arlardı. B' .. ıraz yaşlı olanlarımızın pek 
guzel hatırladıkları Pinamanikelli Miya-
ma "b· . ' Y gı 1 artıstlerin o vakitki kordelala-
rını · 
h Şundi seyredebilecek bir tek müte-
anıınn insan bulunamaz. 

Sinema tekn. w . i li filml . ıgın n inkişafı, hele ses 
erın zuhuru bu aaıı'atte çok esaslı 

ve çok derin inkılablar yaptı. Halkın 
san• t a terbiyesi de yükseldi tekemmül 
etti. Bun . . ' 
b un netıcesı olarak yıldızlarda 

aş~ ~aşka vasıflar aranmağa başladı. 
Cınsı cazibe f . :ı.. 1~ ı. ,_. , onoıen.ı.& ae11, yeni te --

~uye uymın .. d, ,,,-. vucu prla söylemesini, 
ç~k iyi dansetnıesini bilmek ve cidden 

Yüksek bir kabiliyete malik.iyet bunların 
b~şında gelir. Bunlan elde etmek için de 
bır .. · unıversitede okur gibi senelerce ça-
lışınak, uğrqmak llzımdır. 
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Sergide bir pece manzarası 

k tıte yukanda resmini ıördütünüz genç Müstakbel bir ı,ııldıa dana deni alı11ot-
d~:~ ı.ar:ın meçhul .yıl~a~ından biri-/ tebinde çok karışık step danslarından ı dız olabilmek, hiç te kolay bir tş değil

Daha İstanbulda iken, gerek bizim ga- yanında, entarisinin iki yanı açık, başın
zetelerden, gerekse Avrupa gazetelerile da yüksek bir fesin etrafına sarılmış ince 
oradan gelenlerden 1937 beynelmilel Pa- sarığile yanık yüzlü, ağır vücudlü bir 
rlı sergisi hakkında o kadar çok teY oku- Araba rastlarsınız. Bugünkü Faris, insan 
muş ve dinlem~tim ki, bu cesim san'at nehirlerinin kendisine doğru aktığı bü
eserinin henüz tam manasile hazırlan- yük bir denizden başka suretle tavsif e
mamış olduğunu ve hatta yarı yarıya de- dilemez. Fakat bu insan denizi, bütün 
necek derecede bitmemiş bulunduğunu karışıklığına rağmen, ne sevimli dalga
bildiğim halde, gene burasını görmek larla akıyor! Ziyaretçileri en çok çeken 
için bende dayanılmaz bir istek uyan- yer, Trocadero kapısından girilince kat 
mıştı. Yalnız, buraya ziyaretimi müm- kat havuzlarla ve çağlayanlarla süslü bir 
kün olduğu kadar geç yapmağı, Paristen meydanın ortasına, karşı karşıya yapıl
ayrılmadan ancak birkaç gün evvel bu- mış Alman ve Sovyet pavyonlandır. Bu 
rasını görmeği daha muvafık bulmuştum. ikisinden de o kadar çok bahsedildi, bun
Ne kadar vakit geçirirsem o kadar faz- farın hakkındaki tenkidlçr ve münaka
lasını görebileceğimi umuyordum. şalar ortalığı o kadar ateşledi ki, bu iki 

•• un Hollywood un bır sınema mek- birini etüd etmektedir. Görülüyor ki yıl- dir. 
•••••••••••••••••••• 

H f 
........ , ............................................................... . 

1 a tanın filmlerinden 1 Bu adamı 
Gazeteci sıfatile elimde serbest dühu- pavyonu görmeden başka bir tarafa git

liye kartım olduğu için günün ve hatta mek adeta imkansız. Fakat ben, kendi 
gecenin muhtelif saatlerinde, sayısını payıma, bu pavyonların hiç birisini o ka
unuttuğum kapılardan herhangi birisin- dar fevkalade bulmadım. Almanyanınki, 
den girip sergiyi istediğim gibi gezebil- Ey!ele rekabet eden yüksek kulesinin 
dim ve her ziyaretimde hayretim o nis- üstündeki kartalile insanı adeta ezecek 
bette arttı. Yirminci asır, san'at noktasın- gibi... Sovyet Rusya pavyonunun tepesi
dan, akılları cidden durduracak kadar ne dikili olan kadın ve erkek heykeller-

Mel k Dantelle Darrieııx cCici anne> filminde 
Darriee linenıaaınaa bu hafta Dantelle aldırmaz. Eğlencelere dalar, fakat bir ge-
b UX. Alernı Pi b "k · ·· l' irlikte e, erre Brasseur'un ~e doktorun sa rı tu enır ve uvey va ı-
gösternrn~~klert cCici anne> filmi desini cebren eve getirir. 
Fiı -...:wr. 

rnın nıevzuu d 
JacqueUn fU ur: 

lier dedi~~ hoppa, Prnarık bir kızdır. 
b· · g•DJn Yapılın 
ırınde Yaşlı b ' asını ister. Günün 

evlennıeği k ır adanı olan Letournel ile 
Yaşlarında v:rdark. Letournel'in yirmi beş 

Del'k o tor ola b' v ı anh bab n ır oglu vardır. 
:rnez, 'D asının · d" .ou Yüzd ız ıvacını hoş gör-
?n LJğber daVr en genç kadına karşı daima 

llnır. Jacq 1. ue ıne buna biç 

Az sonra J acqueline, yakışıklı bir 3-

dam olan Robert Arnoux ile kaçmıştır. 
Fo.kat günün birinde aklı başına gelir ve 
eve avdet eder. Boşanmayı ve üvey oğlu 
ile evlenmeği kurar ve bu maksadla 
mahkemeye müracaat eder. 

Bu film, güzel Fransız yıldızının Amc
rikaya gitmeden evvel Avrupada çevir

diği son filmdir. 

tanıyor musunuz? 
İyi bakın! Ve düJÜllün bakalım; bu 

adamı tanıyabilecek misiniz? 
Hayır, hayır, ne 

kadar düşünseniı 

b u l a m ı y a• 
caksınız ve kendi· 
sinin belki de is· fevkaladelikler yapmış. de de benım zevkimi ok~ıyacak bir gü-

b
·1· • • zellik göremedim. 

mi ı ınmıyen 1'· Son Posta okuyucularına bu muazzam 
kinci veya üçüncü eserin her parçası hakkında ayrı ayrı Alman pavyonunun içi, bugünkü Al-
smıf artistlerden tafsilat vermeğe kalkışmak imkansızdır; man san'aıinin kudret ve kuvvetini gös-

b
. · ld ğ a ka teriyor. Fakat bütün bu makinelerı·n ı·n-
ırı o u un - bunu yapmak istesem de yapamıyacağım 

t t
. k ; sanları mes'ud edecek yerde ölüme su··_ 

naa ge ırece .. • gibi, yapabileceğimi farzetsek te kar-
niz. şımda cildler dolusu yazıyı okuyacak sa- rliklemek için yapılmış birer tuzaktan 

H lb ki bu a başka bir şey olmadığını düşününce içcr-
a u · ı bırlı birisine raslıyacağımı ummuyorum. 

d b
. ı ka 1· de fazla duramadan, hava ve rahat ne-

am, ın erce · JBunun için size yalnız birkaç pavyondan 
d k d

. · e fes alabilmek için dışarıya fırladım. 
ının en ısın• ö• r bahsetmekle iktifa edeceğim. 
k 

ld ki ve Sovyet Rusyanın pavyonuna gelince, 

bşı ko bu' a?h t Yalnız söz başlamadan evvel, birçok b - - re e urada da her şeyden çok harbi dı.işün-
uyu. 

1 
ır şb~ milletlere ait bayrakların dalgalandııı;1 bu 

h b 
za 5 düren korku verici aletleri görmekle kal-

sa ı o up ır - ı · d l d .. 1 · · b'l'ihf 
l D J 

filnu gt?nış mey an ar a, goz erımın ı a ı- bim t;ıkıştı. Halide Edibin c Yedi Gün> 
mJ anh aBr on ua~d Enı kçevırmı§ olan yar kırmızı zemin üzerine beyaz ay ve 

o n arrymore ur. me dar artist "~ ld .
1 

. . .. .. k 1 mecmuasında yazdığı gibi, bu iki pav-
• • • . :ı yı 1zı e çok asıl bır yuz gosterece o an yond vırdığı son fılmde bu kıyafette görün- an sonra oraya en yakın olan cMı-

. bayrağımızı arad~ını ve bunu bulma- sır> dairesin~ gezmek, kabuslu bir uvku-
mektedır. kl · · d d · b' d d ğ d J 

Koçuk sinema haberleri : 
Chıarles Boyer'in Fransada -çevire

cek olduğu filmin ismi cLe venin> dir. 
Henry Bernstein'in ayni isimdeki ese
rinden adaptedir. * Raspoutine hakkında bir film çev
rilecektir. İsmi cSibirya şeytanı, dır. 

* Maurice Dekobra•nın •Gece krali
çesi> namındaki eseri filme alınacaktır. 
RejiJÖrü, Baroucelli olacaktır. 

* Meşhur İngiliz san'atklri Chtµles 
Laughton'un elyevm Cannes'de çevir
mekte olduğu filmin ismi •Bir adam ile 
köpeği> dir. * c Vahşi fırka> namındaki Rus roma
nı filme çekilmek üzeredir. Bu filmin ha
ricl manzaraları Galiçyada çevrilecektir. 

* Myrna Loy ile Warner Baxter bera
berce bir film çevireceklerdir. Filmin is
mi: cCareer in C. Major> dur. 

* Sacha Guitry'nin cDebureau. adm
daki piyesinin sinemaya alınma hakkı 

M. G. M. stüdyoları tarafından satın a-
~mmıştır. 

ma a ıçım e erın ır sızı uy u umu an uyanarak güneşi görmek kadar ra-
yazmadan geçemiyeceğim. hatlık verıcJ. .. 

Dünyanın bütün milletleri kendi Dediğim gibi, sergide her millet kendi 
ı:an'atlerinı, kültürlerini, kudret ve kuv- eseı·lerini ve marifetlerini ortaya koy
vetlerini orada teşhir ettikten başka, muş Romanya, İtalya, İngiltere, Lük
Fransada, Avrupadaki nefsi Fransaya ve semburg, Yunan, İsveç, Norveç, Holanda 
bütün müstemlekelerine aid hususiyet- Filistin, AmPrika ve bütün diğer devlet~ 
leri. yaşayış tarzlarını, eğlencelerini ve ler kendi beğeniş tarzlarına göre, kimisi 
sairesini de ayrı binalarda dünyanın göz- kuleli, kimisi kubbeli, bazısı geniş deh
lerinin önüne koymuştur. Şurada, evleri, lizli ve birkaç katlı, bazısı bir hol üzeri
cami ve sokaklarile, kıyafetleri ve çalgı- ne açılan muhtelif salonlarile birer pav
larile bir Cezayir mahallesi, beride Hindi y~n yapıp birkaç ay için Parise yerleı
Çiniye aid muhteşem bir binanın minya- mışler. 
türli ve bunun gibi yüzlerce, binlerce en- Bugün bizde fena taklid edilip Beyoğlu 
teresan kö~eler... mağazalarında teşhir edilen ve 18-25 

Bunlardan başka sergide muhtelif eğ- yaşları arasındaki 'birçok kadınlarımızın 
lence yerleri de halkı oraya çekmektedir. üzenerek giydikleri renkli işlemeli bluz
Mesela, Parisin başlı başına görülecek farın hakikilerini Macar ve Romen pav
abidelerinden biri olan Eyfcl kulesi bile yonlarınd'.l gördüm. Sizi temin ederim 
serginin sahası içine alınmıştır. ki bizim Es:rgeme Derneğinde yerli bez 

Sergide gezerken insan bilföhtiyar üzerine işlenen esvab, bluz ve örtüler, 
beynelmilel bir şehirde dolaşıyorum zan- onların yanında birer şaheserdir. Keşki 
nediyor. İki tarafı ağaçlıklı geniş ve te- biz de bu çok nefis işlerimizi bütı.in di.ın
mız bir yoldan ilerlerken etrafınızda, yanın gözkıi önüne koysaydık! Bahusus 
başta bittabi fransızca olmak üzere, her bütün pavyonlarda satışın caiz oldugunu 
dilden konuşan, her kıyafette dolaşan ve kadınların. hücum edercesine bu bluz
adamlara rastlamak kabildir. :arı almak için koştuklarını gordı.ikten 
Şurada şık tayyörünün içinde zarif bir wnra cidden içim acıdı. 

kus azibi yürüyen bir Fransız kadınının (Devamı 10 uncu sayfada 



ıo Sayfa 

Lig maçları yapılamıyor mu? 
Federasyon ile mıntaka arasında çıkan ihtilaf halledil-

mezse ayın on yedisinde maçlara başlanamıyacak 
. İstanbul lig maçlan ha başladı, ha baş- ve edilerek on klüp olarak onlar da ayrı 
1 lıyacak, yeni futbol ajanı bugün seçili - olarak lig maçlannı yapacaklardır. 
yor, seçilecek derken futbol federasyo - Bu suretle bir devre olarak yapılan 
nu 17 teşrinievvelde başlamasını arzu et- maçlardan Smıra gelecek mevsim milli 
tiği lig oyunlan için İstanbula ait fiks- kümede oynıyan takımlann İstanbul dör
türü; klüp murahhaslannı toplıyarak düncüsü, birinci !iğde oynayıp şampiyon 
tanzim etti. Futbol federasyonu tarafın - çıkaıı on klüp birinci.sile otomatik bir şe
dan en can alacak bir işine dokunulan kilde yer değiştirecektir. 
İstanbul mmtakası da kendi çevresi içın- Geçen sene verilen bu kararın bu se
dcki işlerin henüz yüzüstü bırakılmış ol- ne tatbik edilmemesinden çıkan idari ih
madığını iddia ile yapılan toplantı ve til&f bundan ileri gelmi§tir. İstanbul mın
fikstürü yolsuz bularak bu işleri kendi takası bu talimatnamenin tatbikini iste -
idaresi içinde tetkike karar verdi. diğinden iki gün enel çekilmiş olan 

Yeni küme maçlan vesilesile geçen se- fikstürün, lig takımlan yeniden teşkil e
ne tanzim edilen bir talimatname var - dildikten sonra tadilini istemektedir. 
dır. Umumi merkeze akseden bu vaziyet 

Bu talimatnameye göre milli kümede bir kaç güne kadar halledilemiyecek o -
oynıyan dört klüp ayn olarak aralann - lursa İstanbulda lig maçlannın ayın C\n 
da maç yapacaktır. Geri kalan sekiz klü- yedisinde bapamasu:ıa imkan olmıyacak
be, ikinci lig birincisi ve ikincisi de ila- tır. 

Askeri liselerin spor 
müsabakaları 

1937-1938 ders yılı için tertip edi!en 
·spor müsabakaları 16 ilkteşrin 931 cu -
martesi günü başlıyacaktır. 

Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerile 
deniz harp okulu ve lisesi, deniz gedik
lisi bu müsabakalara iştirak edecekler -
dir. 

Bu seneki müsabakalar aUetizm, bas
ketbol, voleybol, futbol. hendbol. güreş 
ve boks olmak üzere yedi spor şubesin -
den ibaret olacaktır. 

Basketbol, voleybol müsabakaları cu -
martesi günleri Beyoğlu Hal.k:evi salo -
nwıda yapılacaktır. Güreş, boks mek -
teplerde oiacak. 

Futbol ve hendbol müsabakaları da 
stadlarda yapılarak askeri okullarımızın 
futbol ve bilhassa hendbolda gösterdik -
leri muvaffakiyeti yakinen takip etmek 
fır.sn tlarını vereceklerdir. 
Askeri okulların 937-938 der• yılı 

•por müs.abakalan provamı 
Basketbol 

16/ 10/ 937 Cumartesi Deniz harbi
yesi ve lise muhteliti - Kuleli, Malte -
pe - Deniz G€diklisi. 

23/ 10/ 937 Cumartesi Kuleli - De -
niz Gediklisi, Deniz Harbiye ve Lise 
muhteliti - Maltepe. 

6/ 11 / 937 Cumartesi Deniz Harbiye 
ve Lise rnuhteliti - Deniz Gediklisi, 
Maltepe - Kuleli. 

Futbol 
7/ 11/ 93 7 Pazar Deniz Harbiye ve 

Lise muhteliti - Kuleli, MalteP.e - De .. 
\lİZ Gediklisi. 

21 / 11 / 937 Pazar Maltepe - Deniz 
ffarbiye ve Lise muhteliti, Kuleli - De
niz Gediklisi. 

1 211 2 / 9 3 7 Pazar Kuleli - Maltepe, 
Deniz Harbiye ve L isesi - Deniz Gedik
lisi. 

Voleybol 
13/11/ 937 Cumartesi Kuleli - De -

niz Gediklisi, Deniz Harbiye ve Lise 
muhteliti - Maltepe. 

20/ 11 / 937 Cumaretsi Kuleli - Mal
tepe, Deniz Ha rbiye ve Lise muhteli -
ti - Deniz GediklisL 

Bakırköy Barut Gaco alanmd ak 
maçlar 

1 - Barut Gücü (A) takımı Şişli Halk
evi (A) takım.ile. 

2 - Barut Gücü genç takımı Balar -
köy Ermeni (A) takımile. 

3 - Bakırköy Rum takımı Bulgar ta
kımile karşılaşacaklardır. 

Futbol işleri gene karıştı 
İstanbul futbol ajanı bulunmaması do

layısile futbol federasyonu lig maçlan 
hazırlıklarını tesbit etmek üzere bir gün 
evvel klüp murahhaslarını toplıyarak Uğ 
heyetini kurmuş ve maç fikstürünü tan -
zim etmişti. 

Federasyonun tesbit ettiği on iki klüp 
şekline İstanbul bölgesi itiraz etmekte -
dir. 

İstanbul mıntakası milli küme maçlan 
talimatnamesine göre Hilal klübünün 
ikinci lige geçmesi mevzuu bahsolamıya
cağını, bilakis ikinci lig birincisi Anado
luhisarla, ikincisi A.Itmordunun birinci 
liğe geçmesi !Azım geleceğini iddia et -
mektedir. 

Geçen sene verilmif olan bu kararın 
bu sene tatbiki lazım geleceğinden bazı 
klüplere karşı yanlış hareket edildiği ile
ri sürülerek federasyonun tanzim ettiği 
fikstürün yeniden tanzimi icap etmektf:
dir. 

Mevsimin son yozme yarışları 
Beyoğlu Halkevinden: 
Bugün Heybeliadada plaj havuzunda 

Evimizin himayesinde federe ve gayri fe
dere klüp ve yüzücülere açık olmak ölze
re saat 13 de yüzme yarışları tertip edil
miştir. Vapur köprüden saat 10,45 de ha
reket edecektir. 

Kasımpaşa klübDnDn y ı ldönUmU 
Kasım paşa spor klübü bugün 17 inci 

yıldönümünü büyük merasimle kutlula -
yacak, muhtelif spor hareketleri yapa -
caktır. 

Müsabakalardan sonra gece de Kasım
paşa Halk Partisinde bir parti verile -
cektir. 

Dagcıllk klUbUnde toplantı 

BOM POSTA 

Siz de ba kremden 
1&1m8J11111I 

KANZUK 

Bnton cihanda elli senedir daima üs
tün ve eşsiz kalmışbr. 

KREM BALSAMIN 
Bnytlk bir bilgi ve uzun bir tecrObe 
mahsulQ olarak vücuda i6lirilmiş 
yegane sıJıht lıemlerdir. 

KREM BALSAMIN 
ŞOhretini söz ve şarlatanlıklo değil 

sıhht evsatuu Londra, Paris, Berlin, 
Nev - York güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem 8.r8Slllda birincilik mn
kMatım kazanml§ olmakla isbat et
miştir. 

DiKKAT: 
KREM BALSAMlN 

GllndQz için yağsız, gece icin yağlı 
ve halis acıbadem kremleri olarak 
dOrt nev'J vardır. 

KREM BALSAMlN 
Ötedenberi tanınmış busust vazola

nnda satıldığı gibi son defa sureli 
mahsusada imal ettirdiğimiz gayet 
şık ve beraber taşımıya elverişli bu
susf tUpler derununda dahi satılmak
tadır. 

Fiatça daha ehven olduğu kadar 
pek kullanışlı ve zarir olan : 

KREM BALSAMlN 
TUpleri buton nevilerile tanınmış 

ecza, ıtriyat ve tuhaf iye mağazala

rında bulunur. 
iNGtı...tz KA..~ ECZANESİ 

BEYOGLU • lSTANBUL 

OSMANLI BANKAS 
T0RK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TABiBi : 1863 

Berma.Jeıd: 10,00t,OOO bılllJ,I Uram 

Türkiyenin başlıca şehlrlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P..omanya, 
Suriye ve Yımanistanda Filıı:allerl 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

Adapamn Asliye 2.ci Hukuk Haklın· 

liğindcn: 
27 / 11 / 937 Cumartesi Deniz Harbi

ye ve Lise muhteliti - Kuleli, Malte -
pe - Deniz Gediklisi. 

Atletizm 
17/ 10/937 Pazar 100, 800, 3000, 

cİrid, uzun, sırıkla 4X400. 

Dağcılık ve yürüyücülük klübünde dü!l 
fevkalade bir toplantı yapılmıştır, yeni 
bir reis ve muhasip seçilmiştir. İdare he
yeti riyasetine Kenan İnal, muhasipliğe 
de Memduh Moran getirilmişlerdir. Re!s 
mesai arkadaşlarım hafta içinde seçe -
cektir. 

Müddeialeyh: Adctpazarınm Ar:ifiye 
Bozacı köyünden Ömer oğlu Cemal ta
rafına. 

24/ 10/ 937 Pazar 200, 400, 1500, üç 
adım, gülle, disk, yüksek 4X1 oo. 

Hendbol 
14/ 11/937 Pazar Kuleli - Maltepe, 

Deniz Harbiye ve Lise muhteliti - De
niz Gediklisi. 

11 / 12/ 937 Cumartesi Deniz Harbi
yesinde. 

28/ 11/937 Pazar Maltepe - Deniz 
Harbiye ve Lise Muhteliti, Kuleli - De
niz Gediklisi. 

19/ 12/ 937 Pazar Deniz Harbiye ve 
L ise muhteliti - Kuleli, Maltepe - De
n iz Gediklisi. 

Giireş 

1 1/ 12 / 9 3 7 Cumartesi Maltepe Lise
sinde. 

25/ 12/ 937 Cumartesi Kuleli Lise -
sinde. 

Boks 
15/1/938 Cumartesi Deniz Harbi -

Davacı: Adapazannın Kalaycı Nev'iye 

Bursa Moda r f it köyünden Arslan oğlu Kemal vekili avu-• nya f 0 U as 2 , kat Demir Kemal Dalkılıç tarafından si-
Ofacak zinle diğer M. aleyh O. köyden ve Arslan 

Bursa ile Mudanya arasındaki yol as- karısı ve Zekeriyya kızı Habibe ile nüfus 
falt olacağı münasebetile şimdiden ha- dairesi aleyhlerinde açtığı veraset ve ka
zırlıklar başlamıştır. Tepedevrend yo- yıd tashihi davası üzerine ilant>n yapı
kuşu vcsair yerler genişletiliyor. Yakın lan daveti kanuniyeye icabet etmediği
zamanda yolun tesviyesi bitecek, as- nizden hakkınızda gıyab kararı verilm~ 
falt dökülmeğe başlanacaktır. ve davacı vekili de gıyab kararmı?ı ila-

Müzeye ve Yeşil camiine giden cad- nen tebliğıni istemesinden muhakeme 
de çok fazla tamire muhtaçtır. Kışın bu 25/10/937 Pazartesi saat 10 na bırakılmı§ 
caddede açılan çukurlara yağmur su- olduğundan muayyen olan gün ve saatte 
lan do1maktadır. Belediyenin sair cad- muhakemcae hazır bulunmanız lüzumu 
deleri asri bir şekle koyduğu gibi bu ilanen tebl!ğ olunur. c6893. 
caddeyi de tamir ettireceği umulmak- - -
tadır. _..,..,. _________ ,---=-----.-·,,.... 

yesinde. 
22/ 1/ 938 Cumartesi Maltepe Lise -

sinde. 
29/ 1/938 Cumartesi Kuleli Lise -

sinde. 

Doktor 

lbra hlm Zati Oget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada hergUn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

~·---~ eder. 

Birinciteşrin ıt. , 
Türk tütüncülüğü 

(Baı ta.rafı 7 inci ıayfcıda) riyor: 
cYeniceler sertleşti!> derler. Bu §İki - - Zavallı, diyor, - yardımcısız çaıışı -
yette bulunan tiryakiler haksız değildir - yor .•. Çünkü memlekette müthi§ bir kim
ler. Bir çok fabrikalarda, tütün harman - yager buhranı var. - Ağır sanayi arttL 
ları nasıl yapılır bilir misiniz? Harmanın Mevcut kimyagerler fabrikalara yerleş
başında bir eksper vardır. Bu eksper, ha- tiler. Mumla aradığımız halde bir kimya
zırlanan harmandaki tütünden bir siga- ger bulamıyoruz ! 

ra sarar. Üç nefes çeker. Veya: Sonra bana, müessesenin yeni hazırlır-
- Mükemmel! deyip geçer! Yahut ta: nan zengin müzesini, az zamanda kuru -
- Bu harmana filan tütünden biraz da- lan mükemmel kütüphanesini, yaprak 

ha katılsın! de
0

r. dizme, tütün kurutma yerlerini gezdi -
Fabrikaların bu eksperlere sonsuz iti- riyor. · 

matları vardır. Çünkü onlar, sigara lez - * 
zetinden anlamayı söz götürmez bir ih- - Memleketin en kuvvetli burunlu, en 
tisas haline getirmişlerdir. Gözlerini ka- kuvvetli gözlü, ve en hassas parmaklı 
pasınlar, ikişer nefeste yeniceyi serkil gençleri buradadırlar! .. 
doryandan, serkil doryanı bafradan, baf- Bu sözleri, tütün enstitüsünün Eksper-
rayı on bir buçukluktan ayırt ederler. ler kursundan bahseden Bay Zeki Akko -

Fakat bu mütehassıslar, günde on har- yunlu söylüyor, ve ilave ediyor: 
manın tütününü tadarlar. Bir günde yüz- - Çünkü eksper olabilmek için, yani 
lerce sigara içerler. Ve bu çeşni tebed - bu kursa kabul edilebilmek için sade li
dülünün bolluğu, onların ağızlannm ta- se mezunu, veya liseye muadil orta zi -
dını, dahrı doğrusu melekesini bozar. Bu- raat mektebi mezunu bulunmak kafi de
nun neticesinde de, yanılabilirler!.. İşte ğildir. Buraya kabul edilecek gençlerde, 
biz burada, harmanların kontrollarmı koku alma, renk ayırt etme, ve bir cis • 
fennt usullerle yapıyoruz. Bu usulü mem- min nescini elle yoklayıp anlama hassa
leketin her tarafma yaydığımız gün, tir- !arının da çok kuvvetli olması şarttır! 
yakilerin: cYenice sertleşti!., yahut: Binaenaleyh, kursumuzda bulunan 
c:Serkll doryan acılaştı!. kabilinden şi- gençlerin buruplan en hafü kokulan se
kayetlerini duymıyacabmı.z. Çünkü ağız zebilecek kuvvettedir. 
yanılır, fakat fen, hiç bir zaman şaşmaz!. Gözleri birbirine çok yakın renkleri u-

Sonra, toprağm kalitesini de kontrol zak mesafelerden ve bir bakışta ayırt e
ederiz. Yani biz, tütün hazretlerinin gı _ debilecek kabiliyettedir. 
dasını temine memur acemileriz! Görü _ . Ve parmakları, boş bir kağıtla, yazılı 
yorsunuz ya? Tütün deyip geçmeyin.... bır kağıdı tefrik edebilecek kadar hu
Mübareğin erk!nıharbi var... Operatörü sastır. 
var ... Ahçısı, hizmetçisi var!.. Müessesenin değerli §elini ütihar ve 

Gülüyorum: takdirle tebrik: ederken gülüyorum: 
- Devam etmeyin bayım ..• insanın tü- - Belli .. · Eğer öyle olmasaydı, Türk 

tün olacağı geliyor! tütünlerini bekliyen zengin istikbalin * kokusunu şimdiden duyup, parlak rengi
ni şimdiden görüp te bu mesleği seçerler 
miydJ? ~a~ratuvardan çıkarken, müessese 

şefinin yüzünden aşikar bir şikayet beli-
.. 1? .... • • • • • • • Selim Tevfik 

Kadın g<i;if ;J\vrupa 
(BQ.§ tarafı 9 uncu sayfada) ı mez içinizden bir hayret sesi yükseliyor. 

Hemen her pavyon~ bir bahçesi, bir _Eve~, _bu camdan adamın kalbi, bizim
çokların~ kahve, gazmo ve lokantaları kisi gıbı muntazam bir surette açılıp ka
var ve zıyaretçiler yorgunluklarını bu- panarak çarpıyor ve canlı bir insanını§ 
ralard~ ge~1ş ~e r'.111at koltuklara yasla- gibi, damarlarındaki kırmızı ve kara ka
~~p soguk ıçkiler ıçerek, tatlı bir müzi- nın aktığını gözlerinizle görüyorsunuz. 
gın ı.evk ve neş'e verici nağmeleri ara- İnanır mısınız? İnsan vücud- - b-
sında dinlendiriyorlar. _ unun u-

tun aksamını ve bu aksamın nasıl işledi-
Burada geçen saaUerde insan dışarı

daki !hakiki alemden uzaklaşıyor ve ken-
disini başka bir dünyada farzediyor. 

Sergide kadın, çocuk ve modaya mah
sus olan pavyonlardan, gece yapılan ı§lk 

\'e ateş harikalarından v-e sergideki eğ
lencelerden başka yazılarımda bahsede
ceğim. Yalnız burada size dünyaya hay

ret veren ccamdan adam. ı anlatmak is
tiyorum. Alman san'atinin bir şaheseri 
olan bu adamı görmek için evveli o kıs-

ı 
mın kapısuıaan geçerken altı frank, cam 

adamın bulunduğu daireye girmek için 

1 de aynca iki frank dühuliye verdikten 
, sonra alçak tavanlı ve ötekilerine naza-

' 

ran küçük ve karanlık bir odaya girili

yor. Bu odanuı ortasında camdan bir kı
lıf içinde bir insan vücudünün deriden 

ve etten ayrılmış içi, yani kalbi, ciğerleri, 
barsakları ve sairesi görünmektedir. 

İlk bakışta, ayakta duran bu camdan 

adamda bir fevkalidelik bulmuyorsunuz, 
hatta ceczanelerde bunların küçüklerini 
gördüm> dıyorsunuz, fakat bu insanın 
kalbinin işlemeğe başladığını, kanının 
damarlar~nda cevelan ettiğini görür gör-

ğin~ bildiğım halde, gözümün karşısına 
dikilen ve Y&Şlyor gibi görünerek haki
katte cansız olan bu camdan adam beni 
korkuttu. Ustüste muntazaman yığılmış 
bu barsaklan, açılıp kapanan bu kalbi, 
kafa tasının içinde yerleşmiş duran bu 
beyni g memek için kapıdan dışarıya 
fırladım. M. Berkand 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi: İSTANBUL (GALATA): 

Tiirltiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanutandaki Şubeleri : 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

~:::-:In~h=is~a"='r~la~r~U~·~M~u-· d_u_· r_lu....;·· g-~u iı_· n_d_e_n_: _I 
10000 top 600 x 700 25 tefrikli sigara kağıdı. 
15000 • 660 x 700 35 • • • 

500 > 660 x 700 50 • • • 
1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 25500 top sigara kağıdı şartnamesi muci

bince pazarlıkla satın alınacaktır. 
II - Pazarlık, 21/10/937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de Kaba -

ta§da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
m - ~artnaıneler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
iV - Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte adı geçen komisyo

na gelmeleri ilan .olunur. c6584> 
,.,.,,,,. 

Cibali Tü:tmı fabrikasında yapılan tadilattan çıkan tahta, kapı ve camekan gı"bi 
25-30 bin kilo miktarında tahmin edilen enkaz 13/10/ 937 ~şamba günü saat 10 
da pazarlıkla satılacaktır. · 

İsteklilerin enkazı her gün mahallinde görebilecekleri ve pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kabataşda İnhisar
lar levazım ve mübayaat §Ubesindeki sa~ komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

c6618• 
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Japon hatlarının gerisi 
sular altında kaldı 

·' Tientsin 9 (A.A.) - Yüksek Japon ku- İtalya Japonyaya bak veri.yor 
an ı.ğından bildi 'ld" ~ · ·· t h - Tokyo 9 ( A.A) - oy er aJ mand l / R" t ansınm 

d'tk" . rı ıgıne gore e , .. 1
• ar. bır vaziyet alan tuğyan dolayısfie muhabiri bildırıyor: .. . 

Tient~.ın-Poukeu demiryolunda bir yar - İtalya sefiri. hariciye .m~t~şarmı zı-
'. ına vucuda getirmek lüzumu hasıl o! - ) aret ederek Italyan mılletının ~apo~~ 
muştur. yanın Çindeki hareketine tam.amile .m~ 

Japon hatlarının gerisinde takriben zaheret etmek hususunda Mu.ssolın~
'lOOO kilornetre murabbaı genişliğinde bir nin idaresı altında kat'iyyen. bı~l~şmış 
sahayı sular basmıştır oldug·unun Japon milletine bıldınlme-

T' · · ç· d k' hare-. ıentsın-Poukeu şimendifer hattında sini rica ve Japonyanın m e 1 

hır Yarrna VÜcuda getirmek suretile suı~- ketinin meşru bir müdafa~ hakkının 
rın denize doğru sevkedilebilecegı~· ve bu fiilen tatbikinden başka bır ff!Y olma-
suretle '1'i . - +--!..+' 
k entsin şehrinin sular altında dıgını beyan e ..... ...,~~· . 
almasının önü alınabileceği ümit edil - Kurşuna dizilenler . . . 

.rne~tedir: Şangbay, 9 (A.A.) - Eskı Tiençın 
Tıentsin tehrinin Çin mahallelerini &U valisi ve eski 38 inci fırka kumandanı 

basrnıştır. . general Çangtsetçung, hükumetçe bu 

hiJaponla~ namına söz söylemeğe sala - vazlfelerd~ azledilmiştir .. ~ .gene~al 
Yettar bır zat, muhasematın bidayeth- ile üç zabıt de kurşuna dizılmışl~rdir. 

denberi Changhai muharebe meydanla _ .Bunlar, askeri vazifelerinde araz~. ter
:d~ takriben 58,000 Çinli askeri tel": ,kini mucib olacak şekilde ihmal .goster-

dugunu beyan etmiştir. miş olmakla itham edilmekteydiler. 

Valansiya hiikilnleiiiekrar Fransa 
ve ingilf ereye müracaat etti 

Lo~d~a 9 (Hususi) _ ~~~ı;;;~~e askerlerini imha ede-
2aferını tacil etmek üzere İtalyanın ba- cek veya teslim olmağa mecbur kılacak-
21 Ye . 

nı Çal'elere baş vuracağını haber a- lardır. 
~n Valansiya hükUnıeti Londra ve Pa - Bundan bac::ka, ırhndiye kadar Franko 
rıs h .. k • . . . 7 ır--

u UJnetlerıne bırer nota tevdı ede!- bayrağı altında muhte~ korsanlık h~ • 
rek vaziyeti anlatmış ve İtalya tarafın - diıeleri altında muhtelıf korsanlık ha • 

:: .!~~ılacak olan bu yeni teşebbüsle - diseleri ika etmiş olan İtalyan denizaltı 
rnişt~;une geçilmesini ehemmiyetle iste- gemileri, bundan sonra cumhuriyetçi ls-

Valan · panya bayrağını çekerek ayni torsanlık-sıya makamlarının iddiasına gö-
re Yak d lara devam edecektir. Bu harekettc_n ın a Frankoya gönderilecek olan ~1. ı 
lnÜhiın ınaksat Valansiya hükumetini mü!lAu h. . miktarda İtalyan tayyarelerı, ze-
ırh hornba atmak suretile cumhuriyetçi mevkide bırakmaktır. 

Man~;~-Ş~fakla 
beraber başladı 

_ ( .. (B~ tarafı 1 inci sayfada) 
Hıssını vermektedir. 

Ciddiyetle ödevlerini kavrıyan kahra
man erlerimizin her hareketi tcı.kdirle gö
rülecek bir haldedi. 

İstasyonlara yığılan halkımızın ve köy
ülerimizin önlerinden geçen asker ar -
kadaşlannı görmek ve alkışlamak için 
gösterdikleri heyecan ve canlılık orduya 
olan yüksek alaka ve bağlılığa bariz bir 
misal teşkil etmektedir. 

. Atatürk Sökede 

rebe temasları oldu. Mavi kuvvetleri Sö
keye doğru sarkıyorlar. Bindirilmiş mo -
törlü bir liva, tank taburu, zırhlı otobüs
lü, bisiklet bölüğü, bindirilmif m\ıhabere, 
ıstihkam bölüklerile gece karanlığı iç.in
de Gölcü bahçeye dojru ilerliyor. 

Silih muharebe 7aplllU, iMan 
muhareh yapar 

Sabah burada BÜ"Yari alayı ile motörlü 
bidik arasında müthiş bir muharebe ola
cağı muhakkak görülüyor. 

Mavi motörlüler lııirlik komutanı: Ya
rın akşam Sökeyi tat.cağımı ümit edı • 

Söke 9 (Manevraları takip eden arka- yorum> demişti. 
daııımızdan) - Nazilliden hareket buyu- Şu dakikada ova motörlü kunetleri1ı 
ran Atatürk gece Sökeyi tereflendirdiler. toz bulutu içindedir. Kırmızı aüvari la -
Generaller ve ordu erkanı tarafından ha- taatı komutanı da cSilih muharebe yap-
raretle karşılandılar. maz, insan muharebe yapar> demiştir. 
daMareŞa.l Fevzi Çakmak ta saat dokuz - Köylülai;;ddn yllftlnm 
. geldi. Akşam alay mahfelinde verilen Köylüler ateş yakarak mavilerin yak -

zıyafette bulundu. }aştığını, eski bir Adete uyarak kırmızı -
~tatürk te ziyafeti şereflendirdiler. ]ara haber veriyorlar. Motirlü kıtaatı 

1 ahrarnan ordunun büyük manevra - zevkle seyreden köylümüz: 
t~:~ ~fakla beraber başlıyacc.ktır. Ata - 41 _ Verdiğimiz para helll olsun. Ne 
ler ' s~et İnönü, Celal Bayar ve vekil- isterlerse veririz> diyorlar. Adnan 

mavılerın b'· "k 
kuvvetlerin h uky~ taarruzunu kırrnı~ı Vekiller Aydından geçerlerken ' . 
den t k' are atını muayyen mevkı- Avdın 9 (A.A.) _ Vekiller hey etı 

a ıp edeceklerdir. J Ba ka 
Y istasyonda genel Kurmay ş nı ma-

Söke oUarda tezahürat reşal Çakmak, ikinci re~ orgeneral A-
tren N 9. (A.A.) - Atatürkü hamil olan S'"" Gu"ndu"z Orgeneral izzettin, Jan -azıll·den ·ı·b b" :..... ' 
tün istasy~ l ı ı aren güzergahta u - danna U. K. Korgeneral Naci. 
köyler halkın arda, kasabalar ve civar Trakya U. Müfettişi Khım Diri~, 
suz şevk v nın candan tezahüratile, son- İzmir valisi, Nazilli kaymakamı, beledı
zahürat b'~ heyecanla karşılanmış ve te- ye reisi ve halk ·tarafından ka~ıl~n. -
lak olınuş~~~ssa Aydında fevkalade par- mış. halkevinde büfede izaz edılmıştır. 
AhW~ b 

dir B saat 19,5 ta Sökeye gelmişler- Tar sus fa da bir ta/e e · u gecey· b ı ı 

Sonurada ~eçi,receklel'dir. Mektep müdürünü agır 
Söke 10 <M Yalıya Yaraladı, cezasını buldu 

kadaş anevraları takip eden ar-
ırnızdan) G (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

:nı Mareşal Fev-:- ene} kurmay başka-
Zeddin ç 1 

21 Çakmak, orgeneral İz- len malfunat şudur: 
a ı•larJa b' likt B bah Tarsusta Hamza adında reketıe -s ır e Sökeden ha - u sa 

takip ed~vaya. çıktı. Harekatın nereden bir talebe Amerikan koleji ~üdürüntü 
... eceğı tesf>it edildı'. t banca ile sol bögüründen agır sure -
a.ıareşal a . f .. te-

raflar k Yolda kırmızı ve mavi ta - te yaralamıştır. Hamza emaye ı mu 
f'Ü§tü i ~utanları korgenerallerle gö - akıb kaçarken kapaklanmıt. bu sırada 
rada~ k.~ ~ aldı, kıtaatı teftiş etti. Bu- elindeki tabanca ateş almış~. Ç~ 
trene bin!; :sına, müteakiben Selçuktan kurşunlar Hamzanm muhtelif .. yı·~l~n-

1'1 e Nazilliye gitti. ne isabet ettiğinden derhal ~-~~.ne 
Maviler ~!'ehe ı--.ıan sebebiyet vermiştir. M~ktep ~udunı -

Vetleri alar ~ sabah Yeni takviye kuv -.nü tedavi için buradakı Amerik3;11 ~as
fak olduğu a karada tutunnıağa muvaf-ıtanesi doktoru derhal Tarsusa gıtrn.ış -
doğru tarafe~:rleri tevsi ettiler. Akşama tir. Adliye ve zabıta ~rafından tah'Rt-

arasında çok sıkı muba - kata devllll ~ 

SON POST&' 

Seyit Rızanın 
Muhakemesi 
Salıya başlıyor 

Eliziz 9 (Hususi) - Tunceli muha -
lefet harelı:itma ait dosyanın suçlularla 
birlikte Tunceli ağırceza mahkamesine 
sevkedildiğini bildirmiştim. Mahkeme 
heyeti ilk sorgudan sonra dosyayı da tet
kik etmiştir. Suçluların önümüzde Mlı 
günü muhakemelerine başlanması takar
rür etmiştir. Mahkemenin cereyan ede
ceği salonda icap eden bütün tertibat a
lınmıştır. 

Muhakemenin meraklı safhalar arze -
deceği tahmin edilmektedir. Muhak~mc 
günü izdihamın önüne geçilmesi için icap 
eden tedbirler alınmıştır. 

Salı günü yapılacak olan ilk duruşma 
merakla beklenmektedir. Seyit Rıza ve 
diğer suçlular mütemadiyen düşünmek
te, pek az konuşmaktadırlar. 

Altın neden 
Yükseldi? 
Son hafta içinde altın fiatı yükselmiş

tir. Geçen hafta bir Türk altını 1050-1052 
kul'U§tu. Dün 1062 den satılmıştır. Ev -
velki gün 1060 kuruştu. Geçen haftaya 
nisbetle bir altın liranın 10-12 kuruş an
ması tabii görülmemektedir. Duyuldu -
ğuna göre bir takım eller, piyasadan al
tın toplamaktadır. 

Maltimdur ki, borsada altın üzerine 
muamele yapılmaz, hariçte satılır. Bor
sada muamele yapılmayınca ve altın ile 
de ticari muamele olmadığına göre bu 
nltınların kimler tarafından ve ne gibi 
maksatlarla toplattırıldığı meselesi na -
zarı dikkati celbetmiştir. 

Memleketten altın para çıkarmak ya -
saktır. Altın paranın memleket haricine 
çıkanlmaması için sıkı tedbirler alın -
mıştır. Binaenaleyh alakadarlar, toplat
tırılan bu altınlann nerelere sevkedil -
diğini ve ne yapıldığını tetkik etmekte -
dirler. Bir de bilezik ve emsali gibi al -
tından yapılan mücevheratın çıkarılma
sı memnun olmadığından altınların eri -
tilerek harıce bu şekilde kaçırılmakta ol
masına ihtimal verilmektedir. 

s.y1. ıı· 

jFikir ve san'at aleminin büyük simalan 
(Bqtarafı 8 bıei sayfada) 

Wells'i yirminci asrın en b<ıriz, en ile
ride gelen edebi şahsiyeti y:ıpan nokto, 
üstadın, kc.ndisini bir zamanlar tatmin 
eden araştırma, yaratma usullerinden 
anlıyarak, istiyerek ayrılmış, ve metodu
nu değiştirmiş olmasıdır. Wells bu değiş
meyi bir beyanname ile edebiyat dünya
sına bildirdi. 

(1911-1914 de yazdığı The Contempo
rary Novel (Muasır roman) eserinde ro
mancı, romanın yalnız ve yalnız bir cğ
ı~nce vasıtası, boş dimağlar ve boş saat
Jpr için zararsız bir uyutucu ilaç oldu
ğunu iddia eden c.büyük dev nazariy~
rinden> vazgeçtiğini etrafa yaydı. Ona 
,;öre yeni romanın ana vasıfları şunlardı: 

A - B:r roman sosyal iddialı bir mo
tiftir. İşlenmiş alakalar kumaşıdır. 

B - Roman o derece elastiki bir şekil
de yazılmalıdır ki, hayatın bütün cephe
sini söyliyebilmelidir. 

C - Roman, yeni bir kürsü şeklinde 

meydana çıkmamalı, bilakis, yuvanın 

itiraflarını dinliyen, bilginin mübeşşiri, 
kendi kendine sorgu sormak itiyadımn 
tohumu ve beşerin hal ve hareketini a
raştıracak, münaı'taşa edecek büyük mer
kezi hitabet makamı olmalıdır. 

Bununla beraber, Wells'in sonra1arl 
kullandığı üs1ub, kendi telakkisinin mah
sulü olan cronıan> usulü değil cşahsi ro
man f ikrh şekli idi. Onun için de, edebi 
prensipleri kat'i şekillerini alıncıya ka
dar, üstad az bocalamadı değil. Türlü 
türlü çeşidler denedi. 

a - Fantastik ve hayali ro~anlar yaz
dı. (The Wonderful Visit 1895 gibi). 

b - Karnkter ve mizac romanları ya
rattı (Mr. Polly) gibi). 

c - Münakaşa romanları vücııde ~etir
di (Tono Bungay gibi). 

* Wells'in ıddiasına göre insan kendi 
muhitinde olduğundan ve komşularına 
pek yakın bulunduğundan, hayatın bü
tün safhalarını layıkile seyredemezdi. 
Bundan dolayı da içtimai yaraları temiz
lemek ve kabiliyetsizlikleri iyi etmek 
için, medeniyeti kütle arasında aramak 
icab ederdi. Zengin ve işlek bir muhay
yile sahibı olan Wells, hayatı uzak nok
talardan nıüşahedeye çalıştı. Hayali ve 

fantazi romanlarında da, hayata, bir de. 
rıiz kızının, bir meleğin veya devlerlıı 

gözile haklı. Bu suretle, insanlığın dac 
ıüyct zavifesinden uzaklaşarak, her şeyi 
inceledi. 

Karakter ve mizah romanlarında kahoı 
ramanlarının kahkahasının ardında, mu• 
hakkak smette inkılabcı, Wells o ciddt

1 

ı:ıçık yüzü ile göründü. İnce gülümseme 
t.ürümceğıle peçelediği yapıcı tenkid feıı 
nerini İng~l:.z sosyetesinin her köşesınde 
gezdirdi. 
Münakaşa ronıanlarmda da, 19 u lCU 

asrm son yarısında çözülmeğe, dağı:mır 
ya başlıyar. İngiliz sosyetesini teşrih ma. 
s~sına yat11dı. Wells, bu eserlerinde, ~ uı 
t~tmin olunmuş bir eda ile, fakat da roa 
sorup araştırarak cGalsworthy (3) :cı.ynJ 

işi derin blr acı hissi ile yapmıştı. B~ 
imtiyaz ve an'ane kalelerinin yıkılışını 

mütalea etti. Edibin en güzel romanı sa
yılabilecek Tono Bungay'da (1909), :ıri&> 
tokrasinin 1:kalitenin> göçüşünü ve p<ırar 
lı şarlataıılarla maceracıların galebesini 
bütün çıplaklığile anlatır. Bu kitabın e. 
debiyat bakımından en büyük meziyeti, 
içtimai te7.leri bizzat eser kahramanlar ... 
nın müdafaa etmesidir. Muharrir, onla· 
rın şahsiyetine girmiş bulunmakta, ve 
hiçbir zarr.an bir kürsü vaizi derekcsinq 
diişmemektedir. 

... 
1911 den sonra neşrettiği her kitabın

bında, ülküsünü müdafaa eden ve insanı 
macera yo!unda medeni bir insanın idee 
:;ıl ve gayelerini araştıran c.Dünya tari
hinin ana hatlarh ve daha niC'e sayısız 
eserlerin müellüi W ells yıllardır yeni bir 
hayal peşindedir. Dünya harbinin verdi
ği neticelerden ve kendi kanaatlerinden 
ilham alaıak cbir dünyalı devlet. kur
mak emelindedir ve c.insanlığın ve me
deniyetin kurtuluşu da buna bağlıdır• 
demektedir. Bu engin hayal, ne dereceye 
kadar ve ne zaman hakikat sahasına çı
kabilir, onu kestiremeyiz, fakat şurası 
npacıktır ki, H. G. Wells, yirminci as~ 
clünyasmın, en mütefekkir, y::ıratıcı edil): 
kafalarından, dahilerinden biridir. 

İbrahim Hoyi 

(3) Glaworthy, İngiliz romancılarından 
ve piyf's muharrirleriııdrnd'r, Romanlan ile 
oldofu kadar piyesleri ile de şöhret lmlmuş
tur. 

biri· 
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Resimli fıkra müsabakamız ~IK•JICeJillnft 
Son Post~nın kış mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildirecek, 

tesbit ederken sadece günün vak'ası, ma- bu fıkralal' ve resimleri de gazeteden ke
kalesi hikavesi romanı kafi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönderecek-

' v ' 

da eğlence lazım, diye düşündük, bu dü- siniz. .. 
sünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız hem gu-
;ı:ıüsabakanm esası şudur: zel bir fıkra okumuş, hem güzel bir re-

Muvaffakiyete ulaşmak için .•. 
Kası mpaşa' dan 

Cevdetin. suali de 
şu: 

- Elimdeki işle
ri başarmağa. mu
vaffak olacak mı
yım? 

Dış ticaretimiz sür'atle 
inkişaf ·ediyor 

M b k sim görmüş, hem de bir müsabakanın 
Usa a amn esası verdiği heyecanın zevkini tatmıı oıacak-

Meşhur Bekri Mustafanm 40 tane fık- sınız. Kabadayılığa h" 
ves etmek, iş ada
mını yolundan a
lıkor. Para kaza

Kısa z~manlarda sür'atle lnkl§at eden l yıl üzüm az olmuştur. Fakat havalar 11caıı: 

dl§ ticaretımlz, ihraç mevsimlnln en canlı gittiği için üzümler çok tatlıdır Üsiimlerl 
devrelerine girmek üzere bulunduğumuz şu • 

rasını seçtik. Her fıkra için bir resim MUklfatlar sıralarda yüz güldürücü bir vaziyet arzet - şarapçılar toplamışlardır. 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık. 
raların resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasında 
( 40) a kadar numara koyduk. Hergi.in bu 75 okuyucumuza para mük:Matı verec 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. Mükafatların listesi fUdur: 

mektedir. Bu yıl şarapçılığa fazla alaka gösteril -

ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- · 1 • 50 • 

rnış, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık. 1 • 2~ • 
ranın resmi olacaktır. 1 • 10 • 

Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 • G er lira 
soracağız: 63 • " 2 ıer buçuk lira 

- Hangi resim, hangi fıkranmdır? Mükifat kazanan okuyucuları noter 
Siz de bize mesela ( 40 numaralı resim, tayin edecektir. Müsabakamıza 8 gün 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel başladık. Dokuzuncu resim ve 
numaralı .fı.kr~111 14 Dı=o~alı resim 38 fıkrayı ~ağıda bulacaksınıı. 

Resim: 9 

Fıkra: 9 
Sarhoşluk değil dalgınhk 

Bekri Mıııtala bit gün rakıyı 'elrmif, iki tarala yalpa yapa yapa 
yüriiyormuı. Bekriyi bu halde görmüıler: 
-Amma da ıarhoısun Bekri. demiıler, 6ir yolun •ağına gidi• 

yorıun, bir de ıoluna! 
Bekri cevap vermiı: 

nacak kimse, yumuşak başlı ve iyi mua
mele yapmasını bilir olmalıdır. Muvaffa
kiyet, bundan sonra yüz çevirmez olur. 

~ 

Sevdiğim kadmla evlenecek 
miyim? 

"'~ksimde M eh
m.ed imzasile so
tıı.luyor: 

- Sevdiğim ka-
dınla evlenecek 
tniyim? 

Kanuni ve sıhhi 
bir mani olmadık
ça tarafların rıza
larına bağlı olan 
dileğin tahakkuku 

ıçin endişeye mahal foktur. Yalnız araya 
girecek dedikodultttla mücadele etmek 
lazımdır. 

Şöhret ve ikbali seven bir genç 
Şehremininden ,

Hakkı Şen de ta
biatinin tahlilini 
istiyor. 

Zeki ve becerik· 
li bir hali var. Şöh
ret ve ikbali sever 
Mücadele ve mü
nakaşadan çekin
mez. Üstüne başı
.ıa dikkat eder. 

'' 
;~;_:. ~ :-:;,J.: ~-- ; ,. ~· :>; ~ 

Bazan hırçın ve gözü pek olur. rek al
danmak niyetinde değildir. Kendisine 
ehemmiyet verilmesini ister. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

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

Avrupanın her tarafına ııeniş mikyasta 
ihracat yapılmakta olması, genel ıthalA.t ser 
besttsi kararile memlekete arzu edilen eş -
yanın girmesi bu vaziyeti doğurmuştur. 

Tacirler memnundur. Emniyet ve itlmad
la iş yapmakta, gerek ihracatımız, gerek it
halMımız normal ·seyirlerlnl taldb etmekte
dir. Ödenmekte olan Alman borçlarına ila
veten Romanyadaki math1batm da alacaklı 
ihracatçılara tesviyesi karan piyasada çok 
lyl müsbet tesirler yapmıştır. İktısat VekA.
letinin dış ticaretimiz hakkında sık sık ver
diği rakamların çok yakın istikbalde yuka -
rıda bahsettiğimiz inkişafı bariz bir şekilde 
göstereceği muhakkaktır. 

lzmitte sebzecilik 
lslah edilecek 
İzmit (Hususi) - İzmit ve mıntakasın -

da yetişen sebze ve meyvala.rı, her yerden 
evvel İstanbul ve Ankaralılar istihlak eder
ler. 

İzm1tte sebzeciliğin inkişafına doğru Uerl 
adımlar atılmış olmasına rağmen, sebzecı
Uk istenilen randınanı vermiş sayılamaz. 
Çünkü bunlar bostan sahiplerinin doğrudan 
doğruya geçim vasıtası olmamıştır. 

İzmitte tur!anda sebze yetiştirmek tec -
rübelerl bir kaç senedir yapılmaktadır. Bu
rada tetkikat yapan meşhur bir mütehassıs 
01.w:u mümkün görmüştü. Eğer bu şekilde is
tihsalat yapılacak olursa, Kocaell sebzeclll
~1 Türkiyede ön safda yer alacaktır. 

Çankırı panayırı 
Çankırı (Hususi) - Çankırı panayırı bir 

hafta sonra açılacaktır. Bir zamanlar Bay
raklı panayırı namlle anılan ve dünyanın 
her tarafından mal getirilip iştirak edilen 
bu panayır şimdi yalnız hayvanat alım sa
tımına inhisar etmektedir. Belediye memle
itete iyi bir varidat temin edecek olan bu 
panayıra. layık olduğu ehemm17etl verdiği 

takdirde civar yerlerin daha zJyade alaka 
ve iştiraki celbed.lleceği muhakkaktır. 

Kaşta kereste ihracatı 
Kaş (Hususi) - Son günler içinde kaza

dan fazlaca kereste ihraç edildi. İhracat de
vam etmektedir. 

Çankırıda havalar kurak gidiyor 
Çankırı (Hususi) - Mınt&kaı:nızda bir 

aydır havalar fevkalade kura:ıı: gitmektedir 

mektedir. Şimdiye kadar piyasada bulunan 
şekerpareden başka bir de Merzifon damla 
şarabı adında yeni bir şarap çıkacakbr. ---·----··· .......... _____ _ 

lstanbul Borsası kapanış 
fiatları 9 - 10 - 1937 

Londra 
Nn-Yorll 
Parla 
Mllft.no 
Brüksel 
Atilla 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Praa 
Viyana. 
Madrld 
Berıtn 

Varşova 

Budapeşt. 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Moskon. 
Btokholm 

ÇEKLER 

Açılıj 
"i26.7S 

0,79J3 
13.9675 
15.0187 
4,69 

87.19SG 
S,4381 
63.Bı13 

1.4294 
22.5863 
4.1950 

11.9664 
1.9678 
4.1818 
3.9888 

107.38 
::ı4.4236 
2.7410 

20.2975 
3.0945 

ESHAM 

Kapa:ııı 
627.00 

0,71197 
23.957S 
lS,llS 
4.6882 

87.1610 
l,4368 

65.7958 
1.429J 

2l,S77S 1 
4 1914 

11.9617 
1.9670 
4.18 
5.9875 

107."65 
U.41 
2.74 

20.30.5 
S.0933 

Anadolu ım. 1' 60 
peşin OCI. 00. 
A. Şm. ~ 110 vadell 00.00 00.00 
Bomonti • Nektar 00,00 oo.oo 
Aslan çlmento 11,30 11,SS 
Merke'I bankası 91.oo 91.vo 
İt Bankuı ıo,ı.ıo oo.()O 
Telefon 6. 85 -
İttihat n Deıtır. 11.6S -
Şark De~tmıen1 ı .ıs -
Terkoa 7 .1() O.OJ.I 

lSTİKBAZLAB 

Türk borcu ı peşin 
• • ı vadeli 
• • II vadeli 

A~ıı 

13.50 
13.6() 
OJ.Jrı 

TAHVİLAT 

Kapıua, 

ıs.so 

136() 
o ),()ı) 

- Sarhoıluktan değil, demiı, dalgınlıktan, evimin, yolun sağ ta. 
rafında mı, yoksa sol tarafında mı olduğunu unuttum da, bulmak 
için bir Bağa, bir de ıola gidiyorum. 

DİKKAT 
Bu yüzden çift çıkamamış ve rençber son - Avılıı 
bahar tohumu ekememiştir. Anadolu ı pe. oo.oo 

l<aı>aaıı 
oo.oo 
40.70 
oo.oo 
4J.7() 
UG.oı.l 

L--~------------------------------------- Fotograf tahlill için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi şarttır. 

Çarşambada esnaf klUbU kuruldu • 1 vadeu 4o. 7o 

Bi gada şap hastah§ı kalmadı [ Kaşta bir muhtarı dövdüler 
Biga (Hususi) - Aylardan'i)eri devam Kaş (Hususi) - Yozgadköyü muhtarı 

edrn çatal tırnaklı hayvanla r.ın pp has- Ali Dür kadın ve Zeyneb adlı iki kadını 
talığı, yapılan mücadele ve alınan ciddi tedavi için Dirgenler köyüne götürmüş
tcdbirler sayesinde tamamen zail olmuş tür. Dür kadın fuhuşla melUf olduğu için 
ve hastalığın men'i sirayeti için konulan 8-10 köy df'likanlısı gizlice muhtarla ka
kordon, bütün köylerden kaldırılmıştır. dınları takih etmiş ve muhtar uyurken 

..natıt• .... •••••11• ı ... 11tı-•.ıt<••ll•••t11l .. l .'llo ___ 1utllllıll ... lıi0r .... _,.,,.,,....1 .. ı..-

• ll pe. ocı. oıı 
Çarşamba (Hususi) - Kazadaki esnaflar • II Ta. 40. 7J 

bir araya toplanarak halkevi ne birlikte Anadolu mu. peşln 00.0J 
a.yni gayede çalışmak üzere bir esnaflar kiü •-----------------• 

Dür kadını kaçırmak istemişlerdir. Muh
tar uyanıp mümanaat etmek isteyince 
kendisini dövmüşler, üzerindeki paraları 
da aldıktan sonra Dür kadını alıp kaç
mışlardır. 

bü kurmuşlardır. Şimdiden 150 den fazla a.- P A R A L A B 

tır. ı Türk altını 106~ş 
za temin eden klüp çalışmalarına başlamış- 1 Af 

Merzifonda damla şarabı yapıhyor ı Banknot os. a 262, 

Merzüon <Hususi) - Mıntatamızda bu 

Satış 
1062. 
261 

" Son Posta • mn edebi tefrikası : 157 - Sevdim, hoşuma gitti. O da ben- hastalık seni bıktırdı, ama, her zaman 
den hoşlandı, her halde beraber çalışa- tecrübe ettin, doktorların tavsiyesine 
cağımızı kuvvetle ümid ediyorum ... E· riayet edince iyileşiyorsun ... 

Gözlerini meçhul bir noktaya dık
mış, gözlerinden her ifadeyi silmiş, ha
raretli, kesik kesik bir sesle konuşuyor· 
~.u. Duyduğu acıyı tahmin ediyordum. 
Omrü müddetince saadetin ne olduğu
nu bilıniyecekti. Söylediklerini dinle
mek de insana acı geliyordu: 

- Meraklı olmalısın Sevim... Bu 
merak senin güzelliğine bir şey ilave 
etmez, etmez ama ben sana hediyeler 
alırım. Bana bu zevki de temin eder ... 

- Acelesi yok. Henüz bu zevke sıra 
gelmedi. Bir kere iş bul, çalışmağa baş· 
ia, bak ondan sonra senden neler isti
yeceğim. 

- Bu da gecikmiyecek. 
- Sahi mi? 
- Biraz evvel eski arkadaşlarundan 

birine rastladım. Faik'i hatırladın mı? 
- Tabii hatırladım. 
- Biraz oturduk. Şurdan hurdan ko-

nuşurken boşta olduğumu söyledim. 
Kardeşi Ankarada büyük bir motör 
fabrikası ~uruyormuş. O da beraber 
çalışacak emin arkadaşlar arıyormuş. 
Faik bir mektub verdi. Yarın akşamki 
trenle Ankaraya gidiyorum. 

Ankaradayken Faikla arkadaş ol
muştuk. Birbirimize mütekabil bir 
sempati uyanmıştı. Bunu düşüne
rek mi neden, büyük bir ümide kapıl
dım: 

- Bu sefer bu iş olacak Mazlum! de
dim. 

- Ben gene inanamıyorum. 
- İnan. Benim içime öyle doğuyor. 

Yazan: SELAMI iZZET 

sas noktalarda anlaştık. Ufak tefek kal- - Kaç para eder Sevim. Unutma ki 
dı ama, onlar o kadar ehenuniyetsiz ben de gencim, ben de hareket etmek, 
,şeyler ki uzun münakaşaya değmez. oynamak, gezip dolaşmak, sıçrayıp 
Öğleden sonra bir iki iş havale etti, koşmak istiyorum... Bunlardan mah-
onları halletmeğe çalışacağım. rum kalınca kendime başka türlü eğ-

Ben el çırptım: lenceler buldum. Okuyorum ve boyu-
- Çalışmağa başladın bile.. , na yazıyorum... Ama bunlar beni tat-Bu sefer iyi yol tuttun. Yarın aksam 1 

h , - Aşağı yukarı. min etmiyor. Hayattaki dileklerım· , ıs· -mu akkak git. ldi M · d · 
, Biraz sonra teyzem ge · iıj eyı teklerim bütün bütün bı:ı~ka ... Hayatı 

- Merak etme gideceğim. dk M 1 · b kt •t · T -s ver i . az um iıç uçu a gı tı. ey- tasavvur ettiğim gibi değil de, doktor-
- Daha n:!~r .k?n~tu~uz? . zemin de işi varmış, çok oturamadı. An- ı tasa d ·· ·· dükl · kil 

.. - ~vlendıgımı~ı ?ilıniyormuş, ben ,nem bermutad odasına kapandı. arın vvur e er gorun en şe . -
soyledım, çok sevındı. Beni hararetle Ben yalnız kaldıktan beş dakika son- de kabul etmek en büyük talihsizlik ... 
te?rik et.~i. ·-~~li~a o da seni takdir et- .ra Berna geldi, salonda oturduk. Hayır Sevim, bu sürdüğüm hayat, ha-
mış ... Gonulu hiç sormadı, onu unut- Yüzü geçen günden biraz daha sarıy- yat değil .. buna yaşamak demezler ... 
muş. . . dı. Gözleri büyümüştü. Acı çektiği ha- Verecek cevab bulamıyordum. Bu 

- Sana yardımı dokunsun da kımı !inden belliydi. P.erin' acının karşısında artık söylene-
unutursa unutsu~··· He.r .halde ben , Teessürümü gizlemeğe çalışarak: cek söz yoktu. Fakat bir şey söyleme-
yardımı d k a g mek kabil miydi?. o un ca ına emınım. _Nasılsın Berna? dedim. 
Mazıwı: gül_ü~sedi: .. . . _ Nasıl olayım istiyorsun? - Çok düşünüyorsun Berna, de-
- ~enm .. hıssı~atına ~venırım, al- , _ İyi olmanı istiyorum. dim. 

dandıgını gormedım, Sevım. _ Fenayım Sevim. Allah bana acı- - Yapyalnız olduğum zamanlar baş-
* mıyor ... Gene öksürmeğe başladım, ge- ka ne yapayım istiyorsun? Mevcudi-

Bugün öğleden sonra defterimi aç- ne ateşim çıkıyor... yetimden sıyrılmak, kendi varlığımdan 
tım ama, ne yazacağımı kendim de bil- - Muhakkak kendine bakmadın.. kurtulmak için, düşünüyorum, dalıyo-

- Sevim, sen içimi döktüğüm yega
ne arkadaşsın. Başkalarına söyliye
mem, utanırım. Ama sen beni anlıyor· 
sun, anladığını bildiğim için söylüyo-
rum. ..... 

Her halde senin beni gülünç telikki 
etmediğine eminim. Sen beni hiçbir 
zaman gülünç bulmadın. 

- Hakkın var. Hem sen gülünç de
ğilsin ki ... Yalnız söyle bakay~ o hah· 
settiğin kadın ... 

Birdenbire sustum, devam etmeğe 
cesaret bulamadım. Berna sordu: 

-Evet? 

- O kadın da hayalinde mi yaşıyor, 
yoksa hakikat.en var mı? 

Ne demek istediğimi anlad.L Dtidak
larında hazin bir kıvrım belirdi, kaba
hatini itiraf eden bir çocuk gibi sövle
di: miyorum... Dün öğleden sonra, Berna - Hayır Sevim, mümkün olduğu ka- ,rum ve hayalhanemde bambaşka bir A-

gidince olup bitenler beni sarstı. Gene dar bakıyorum... Hatta kendime gös- lemde yaşıyan bambaşka bir mahlU.k = ~:d~;im. 
şaşaladım. Beynim işlemiyor, müfekki- terdiğim ihtimamdan kendim de utanı- yaratıyorum. Nişanlanıyorum, evleni- .. . ... 
rem durdu. yorum hazan... Terlememek, üşüme- yorum ... Sevdiğim kızla evleniyorum... -:- Gonulu unutmadım, unutamadım 

Sabahleyin Mazlum Ankaradan mek için elimden geleni yapıyorum. O da beni, benim onu sevdiğim kadar .Sevım, un.u~amı~orum ... Ço~ çalıştım, 
döndü. Sofrada bize Faik'in kardeşi Kuranderden yılandan korkar gibi kor- seviyor ... Onun muhabbetinden kuvvet .unutmak. ıçın el.:m~en gelenı yapt:m::İ 
Lemiden bahsetti. Genç bir adammış, kuyorum ... Her an hastalanacağım en- alarak iyileşiyorum, herkes gibi bir in- Ama :;;fıle. Gonluınde yalnız Gönu 
büyük bir serveti var. Bu servetin ge- dişesile yaşıyan yetmişlik ihtiyarlara san, her erkek gibi bir erkek oluyo- ,var, ç aramıyorum. 
liri ile bir kısmını yedikten sonra bu döndüm... rum... Bu alemi, yaşamasını istediğim - Zavallı Berna ... Bu acını da ta bil 
motör fabrikasını kurmak ~ebbüsüne - Her zaman diyeceğim Berna, me- alemi hayalimde yaratmaktan zevk du· .artırıyor. 
girişmif. taneti elden bıralana. Fil vaki haklısın, yuyorwn. · l .4ı:U.. _,.) 
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Neler yaprnağa 
muktedir olduğu -
mu sizlere bilfiil is
bat ettim. Israr ve 
.tıukavemet beyh 
dedir . Toplant u -

. . ı ye -
rını siz tesbit ed _ 
rek önümüzdek' ~ 
nıa .günü ak~~: 
t~y~n edilen Yere . 
dınız. ~ gı 
d b rınız .. 
an en haberdar u

lur ve 0 ·· 
b 1 gun orada 
u unurunı.. 

Mühendis İhsan 
Bu satırları Rıd

van Sadullahın 
nı uzları Üzerind o -
ku eno 

Yan Berkonuser 
?snıan sevinçle ba -
gırdı: 

- Artık ınuaınına 
tarnanıen aydınlan_ 
dı hocatn! 

Şey-.. ~vet, Yeni bir 
ogrendik. 

- Bir değı1 b. rk şeyler. Si;ah~ 
dadını Öldüren a -
aırı Hüsnü · 

DANLIÖI [~i~~f 

katu· beyın 
d' 

1 
olan tnilhen .. MüddeiumumJ muavim sordu: cPeki amma bu gönlfÜlecek mesele ne? .. » 

ıs İhsand 1 ik' ld ğil. üh dis "-- il di .. cinayeti . ır. .. Katil bu ikincilitibarla en k~sti~e yo ı parçanın e , m. en ~anı kat ye gos-
zan h n.uı Planını sevgilisi Na - ortasında eksik bır parça .bırakmaktır. termek ısteyen bır başka adam oldu-
ser h anıınıa ~raber hazırlıyarak Kev- Hem canım bu mesele üzerinde fazla ,ğunu isbat ediyor, dedi. Şimdi gelelim 
§e g~n~a go.nderdiği bir mektubla i- ısrara lüzum yok. Ben size imzayı ha- diğer noktalara... Cinayet plaru evve
ğimiz ştık .Katıı ve sanşm kadın bildi- vi parçanın diğer parçaların kağıdın- ,linden hazırlanmamıştır, dedim. Filha
nıaraı şe ilde otele geldiler ve 1 3 nu- dan olmadığını başka şekilde isbat ede- kika mavi gözlüklü adam buraya gelir
da gizıl. oda~a girdiler. Kevser hanım ceğim. Evvela imzalı parçanın kağıdı ken Kevser hanımı öldürmeyi düşün
di. Kat~ı g:!ıdde~ .ge~~- ~~y~t işlen- ile diğer parçaların kiğıdlarınm aynı müyordu. Çünkü 13 numaralı odaya 
savuştuı §erıki curmu gızli yoldan veya birbirine çok yakın cinsten oldu~ çıkan gizli bir &eçid bulunduğundan 
Rıdv arSa .. _ ğunu söylemeliyim. Ancak bu parçala- haberdar değildi Otel katibinin ifade-

""an dullah güldu: rı aydınlığa tutacak olursanız görürsü- · · h t la Ma · .. ıük· l" d - .ı.vıük,_.,- l' y lnız b' k ek .sını a ır yınız. vı goz u a anı ·k . '-&&Uue · a ır no ta - nüz ki birinde filigran var, diğerlerin- . 81
. ·Katıl savuşurken ortada kendi ken- d kt 13 numaralı odaya çıkarken bır kadı-

dini .~ı~ verecek bir delil bırakmadığı- e yo ur. . nın ken~leıüni araması ihtimaqinden 
nı dll§undü Siyahlı kad Rıdvan Sadullah mektubun ımzayı bahsetmış bu kadının yukarıya çıka-. . · ının çantasını h t ~ B' ' açtı, ıçmdeıı gönt1 ........ u.ı ekt b av parçasını aydınlıga tuttu. ır ay rılınasını emre+.,.,..;.,ti. Onun gı·bi zeki kardı -...ugl ın u u çı- ld n · h l' d ·· · ... .u. .• 'i m;;.ı_ ve parçalıyarak ilk bakışta gözü- v~l.!ı ıdzın Dy~~rısı ı ıgrland a.ın eb .. gol- ve hesablı düşünen bir adam ıtehlike-
~ ça~acak bir noktaya koydu. ~ uyor u. ıger parça ar a ıse oy e siz bir ric'at imkaru temin etmeden 
Serkonııser itiraz etti: hır şey yoktu. böyle bir cinayet işlemez. Mavi gözlük-

... --: Bu ~ek.tubu oraya koyan katil de- Rıdvan Sadullah devam etti: lü adam cinayet plamm evvelinden ha-
gıldır. Sız bıraz evvel isbat ettiniz ki - İmzanın atıldığı kağıd devlet da- zırlamamıştır. Eğer hazırlasaydı mek-
nıektub tablaya cinayet işlendikten çok irelerinde kullanılan kağıdlardandır, tub hikayesini de düşünür, tekrar ci
sonra konulmuştur. dedit Bu kağıdlarda filigran halinde bir nayet sahnesine dönerek kendini teh-

- Şu hal~e bunu yapsa yapsa ölü ay-yıldız? ~nu~. a}tınd~ ~a (Türkiye likeye atacağına ~unu evvelinden ya
ya .. p~ıştır. Latife bertaraf Osman bey! Cumhurıyetı Huk~etı) ıbaresi bulu- pardJ. Bunu geçel~ Serkomiser Os
H~dıse?in cereyan şeklini benim tah- nur. A~.-~.ıldızın bır kısmını imzalı par- man beyin faraziyesmde işlediği hata _ 
Dlınlerınıe tevafuk eder bir şekilde an- ~ad~ goruyorsunuz, fakat diğer parça ,lan sayarken katilin buradan sarışın 
lattınız._Yalnız birkaç hata işlediniz ki ıle ıbare nerede? kadınla birlikte kaçmadığını söylemiş-
~a 1~~ir~ etmiyorum. Mühendis - Bunu yap,:ıcak adam böyle külfet- tim. Bunu böyle kabul edersek sarışın 

ah n, Husnu beyi öldürmediği gibi si- lere katlanacagına pekala imzayı tak- kadının mavi gözlüklü adamıa şerik, 
!in lı k~dının da katili o değildir. Bu lid eder, işin içinden çıkardı. bu takdirde bu adamın da mühendis İh
lnı~Yetın Plinı evvelinden hazır~- - İmza taklidi İhsan beyin bir mek- san olduğuna h~etmekliğimiz li
san ~· ~ ~e~tubu yamn Mühendis Ih- tubunu ele geçirip imza kısmını yırta- zım. Katilin mühendıs İhsan olmadığı
sarış egıldir ve nihayet katil buradan rak almaktan çok daha müşküldür. ,nı anladığımıza göre bu iddia da ken-

Se: ka~ınla birlikte kaçmamıştır. Serkonıiser mektubun öteki parçala- diliğinden suya düşüyor, demektir. Na-
- B onu.ser homurdanır gibi: rını birer birer aydınlığa tuttu ve niha- zan hanımla mühendis İhsan arasında 

din! de~~arın böyle olduğunu isbat e- yet Rıdvan Sadullaha hak verdi. İm- kalbi bir rabıta bulunduğunu evvelce 

- Ha~ zayı havi mektub parçası ile diğer par- ö~işti.k. . ~u. halde san saçlı .~~~-
başlı 1 tını. Evveli bu mektubdan ise çaların aynı kağıddan _yıııtılmadıkları .nın mühendisı ıdam sehpasına surük-
lhsa:~ ~: ~ektubu yazan mühendis sabit olmuştu. !emek isteyen bir adamla teşriki mesa! 

- y e~ı~dır, dedim. Rıdvan Sadullah: ettiğine nasıl inanırız? 
lllek is: ıtnza taklid edilmiştir mi de- _. Bu bize katilin mühendis İh~arı (Arkası var) .,orSUnuz? 

- Hayır · İh 
dır. ' lllıza san beyin imzası-

- İmza İhs 
trıektub on an beyin imzası, fakat un d ~.ı 
demek? egı · Hocam, bu da ne 

- Şu dernek ki İh 
tubundaıı inız san beyin bir mek-
JXıektubun pa ası Ylltılmış, başka bir 
blıştır, Ya.ıu ı:1narı arasına karıştınl
kiğıd PClrçası . _ beyin imzasını havi 

~da aid de~. P&rçalann yazıldığı 
Nasıl olur kav 

- Kavıdla ' gıdlarda fark yok! 
bili g rda zahir far 

r. Fakat dikk en k olınıva-
ları diğer at edin. İmzalı pa;ça-
fak ve hı ~ara rabteden yerde u
~l e~ pa~ eksik. Siz buna 
dun. Kağıdın b .~ • Ben endireme-
018\Uı da . utun I>arçaları tama.m 
diğerıerilıi lleYe Ullzayı taşıyan parça ile 
lunsun? Bu :2teden. Yerde eksik bu
kağıdı b a olsa §Unun içindir: İki 
tek kağı.~ bazı. P8rçalarından bir 
lllak nıÜ?nkün de ~~tı:ecek şekilde yırt
lur. Parçalar bu ?gildır. Mutlak belli o
pılırsa Yap\Jsın { ne kadar dikkatli ya
tık yerleri birb' ~tabµk etmezler. Yır-

lliııe tıpatıp uymaz. Bu 

Hava Yolları 
idaresinden : 

Devlet İşletme 

6/10/9'!.7 .Dahih pminden ıtibaren: 

A - Cumartesi günleri -Ankaradan - İst.anbula yolcu ta~aremiz 
Bankalar Caddeı;i P. T. den otobüslimüz 

B _ Cumartesi günleri hariç - Haftanın <fiter günlerinde 
tstan buldan Ankaraya 
K::ıraköy P. T. T. den idare otobüsü:nfü 
hareket edecektir. 
Savın vo.tcu.arınııza ilA olunur. 

Saat 
15 de 
14,5 • 

15 
14 

B•'9 dlf, a111111 grip, romatizma ve bltla •l•da
rıaıza derllal keser. icabında ıunda Uç kaşe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat! Taklitleriıoden sakınınız. 
~t' c-. .ı. . · .. 

Posta • nın Hikayeleri 

SOYAN DÖKEN 
Çeviren: Fallı Berçmen 

Balonun hararetli saatinde belediye re
isi, Soyan Döken kadar dünyada güzel 
bir melez bulunmadığını ilan etti .. 

Bu eğlence daima güzel kadının şere
fine veriliyordu. Belediye re.isi baş köşe
de oturmUJ ve Soyan Döken de bir kra
liçe gibi yanı başına kurulmuştu. Hem 
içiyorlar ve hem de sık sık dansediyor
lardı. 

Beri tarafta, bir Çitin arkasında yedi
!erden Billilo gözlerini güzel kadına dik
miş, saatlerdenberi ona bakıyordu. Deli
kanlı, melez güzeline aşıktı. Fakat bu 
sevgisini bu mağrur parlak kadına asla 
söyliyememişti. 

Ah. Soyan'ın bir peri gibi etrafa güzel 
kokular saçarak dönmesi onu çıldırtıyor
du. Durduğu yerde mütemadiyen kıvra
nıyordu. 

Nihayet ıztırabdan ve kıskançlıkt.an bo
ğulacak bir hale gelerek orada daha faz
ıa duramıyacağını anladı ve baloyu bı
rakıp uzaklaştı. 

Şaşkın şaşkın gezindikten sonra - Al
?ah onu affetsin - gidip büyücü Scibayı 
buldu. 

* Soyan Döken sabaha karşı balodan 
döndü ve muhteşem bir uykuya daldı. 

Ne yoldan gelip geçenlerin gürültüsü, ne 
komşuların pmatası onu uyandıramı
yordu. 

Saat on biri çaldığı halde uyanmak 
için hiçbir hareket göstermiyordu. Za: 
ten evin Jşlerile alakası yoktu. Her işı 
yapan, çarşıya giden, yemek pişiren ya
şamaları için lazım olan parayı kazanan 
annesiydi. 

Soyan'm yegane meşgalesi ya aynanın 
karşısında saatlerce tuvalet yapmak ve 
yahut pencerenin kenannda oturmaktı. 

Ertesi günü, pazarın kurulduğu ve 
Çinli balıkçılann bağırmağa başladıkla
rı saat uyanan Soyan Döken annesine: ........... --................. -................. ---

-- Bana kirli çamaşırl~n ver, gidip de
re boyunda yıkayayım... dedi. 

Annesi birden şaşırdı: 
- - Sen mi, o güzel ve nermin elle in le 

mi gidip çamaşır yıkıyacaksın? 
Fakat genç kız annesinin bu sö.t.ı' ıe 

ltulak asmıyarak tekrarladı: 
- Haydi çabuk kirlil : ver, bugün re

re boyunda canım çamaşır yıkamak i i"' 
yor. 
İhtiyar kadın çarnacar çamaşırları hir 

!eğen içine koyarak kızına verdi ' a
bah rüzgarından kendisini sakın nası 
için sıkı sıkı tembih etti. 
Coşkun derenin kenarına geldiği va

kit, Soyan Döken başından leğeni irdirdi 
ve çamaşırları ayırmağa ve bir taşın üs
tüne koymağa başladı. Bu işi bitirince 
yıkamağa koyuldu. 

Her taraf yemyeşildi. Bu yeşillik için
de yapyalnız bulunan genç ve güzel Kü
balı hariku:ade bir mahluk gibi duruyor
du. Suyun şırıltısından başka hiçbir ses 
ve hiçbir h.:.reket duyulmuyordu. 

Fakat birden genç kız bir hışırtı duy
du, başını kaldırınca biraz ötede elinde 
bir tüfekle curan Billilo'yu gördü. Bil' 
heykel gibi hareketsizdi. Soyan onun bu 
garib halinden korktu. Burada yalnız ve 
yan çıplak bir vaziyetteydi. Korkusunu 
dağıtmak bahanesile delikanlıya seslen
di: 

- Ne iyi tesadüf bu, Billilo! Ava mı 
çıktın? Biliyor musun dün gece seninle 
dansetmeyi ne kadar istiyordum. Hiç 
kimse senin gibi çevik ve hafü danset
miyor ... 

Fakat Billilo donuk ve ölü bir kütle 
gibi duruyordu. İşitmemiş gibi cevab 
vermedi. Gözleri bir noktaya dikilmiş 
kalmıştı. Kollan iki yanına sarkmıştL 
Neden sonra tüfeğini kaldırıp havaya a
teş etti. Tüfeğin sesile Soyan yerinden 
sıçr&mak istedi. Fakat ayağının altında
ki taş kayarak onu da suya doğru sürük-

,r ledi ve muvazenesini toplamağa vakit 
bulmadan derenin içine düştü. 

Bir Doktorun Coşkun sular yavaş yavaş genç kızı sü-
GUnlUk PAZAR rüklemeğe başladı. Tehlikenin çoğaldığı-
Notlarından (*) ~::lıyan Soyan bütün kuvvetile hay-

-8-8-,-, 8-n-ın _________ -I -- Billilo, imdad! İmdad! .. Bana mer-

hamet et! Billilo güzelliğime acı, koş Bil-
Te da D IBi lilo! Benim ölmeme imkin var mı? 

_ 2 _ Fakat delikanlı onu ne duyuyor ve ne 
de görüyordu. Dünkil ya11rm?4a aar'a hastalılı llallın

da umumi malihnat Termit ve lrüından 
da bahaetmıftik. 
Sar'anm tecıavial: Bu teclaTl blrbo IDl
ma ayrılıyor: 
Sıhhi tedaTl, tıbbi tedaTi n perhiz. 
Sıhhi tedaTl: Hastanın hıfzıuıhha taı
delerlne mutlak IUl'ette lntıyad etmeaııe 
mümkündür. Evvell ruhi Te maddi ıatı
rahat llzımdır. Bar'alilann ruh! .,. asa
bi her tilrlil teheyyiicattan, tortu ve te
esailrden uzat bulunmalan lAzımdır. 
Birçok defa tedaYi ne nöbetleri prllef
tlrllen, aeyrekleıttrnen hastaıarın ln1 bir 
tortu ile 'YflTahud fiddeW bir heyecan 
dola:vıatıe birdenbire aa.r'a n6betlerfiıfn 
yeniden. bqladığuu görürüz. BIJ)Jp ssa bu 
ıenç san.ıııarda. ~ on W Ue J'lrml 
beş Yat arasındaki pr'alilarda daha il· 
yade ehemmiyet kesbeder. 
Dımaiı yorgunluk, fazla dımal m8§CU -
llyetlerl, uykusuzluk, bll.haasa alkollü iç
kiler sar'a nöbetini uyandırmak itibarile 
asla caiz detndlr. 
umumı hayata ald tedablrden blrl de 
<evlenme> meaelesldlr. 
Umumiyetle teehhül sar'alılar için men
ed1lmelldlr. Battl aar'a nöbetleri tedavl 
ne uzun zaman geclkBe bile ıene buna 
aldanmamalıdır. 

Tabib, tedaTl ve tonatlltaayon J&pan doJc
torlar gerek bizzat hastaya Te serem 
haatanm ebeveyntne sar'alılann Hlen
melerlnin kendls1nden gelecek nesil be
rine son derece menft ve muz:ır nruet 1z 
lerl gettrecettnı anlatmalı ve mtmıctın 
mertebe lzdlvaclanna manl olmata ça
Iıımalıdır. 

(Daha var> 
(•) lla DOtlan ~ IÜla)'llUll. ,ala .. 

bir alHme ,_.,...... .......,_ ,. ..... 
lduatl -enm .... h 11.tbır Mr .. k&er 
rlltl lmdad••IM ,...... •• 

- Billilo, alçak herif, taştan yürekli 
zenci! 

Ve Soyan Döken meş'um bir şekilde 
suya batıp çıkıyordu. 

Bu sırada, genç kızın annesi yüreğin
de bir sıkıntı duyarak kızını aramak u
zere sokağa fırlamıştı. 

* Soyan Döken başını sudan kaldıramı-
yacak bir hale gelmişti; bununla berab~ 
son gayretini harcıyarak bil' daha ba
fırdı: 

- Billilo, benim k'Uçtk §evgithn, elve• 
! Ben, ,ki şeni se'Viyorwn . Fakat bu 

~vgimi senden korktuğum için izhar et
memiştim. 

Bu sözler, Billilo'yu uykusundan uyan
dırdı Bu rüya, bu kabus çok sürmüştü . 
İhtimal bütün hayatı ... Evet bütün ha
yatı değişir, mes'ud olurdu .. 

Birden sıçradı. Sular Soyan'ın güzel 
vücudünü örtmüş gibiydi. Çabuk, çabuk!. 
Bütün kuvvetile azasının bütün hızile 
koştu. Suya atıldı. Kulaç attı, fakat, gü
zel sevgiliye mezar olan sulara yetişe
medi. 

Nahiye müdürü ve belediye reisi de 
dahil olduğu halde herkes güzel kızın 
cesedini aradı. Fakat bir türlü onu bula
madılar. 

Şimdi oralardan, gece vakti geçen ba
lıkçılar şunu anlatıyorlar: 

Her gece sular karardıkça, BilJih, sev
gilisinin çamaşır yıkadığı yere gidip otu
ruyor ve mütemadiyen göz yaşları dö
küyormuş.. O ağlarken de Soyan Döken 

SuJtanahmecf S nci sulh hukuk hi- bütün güzelliğile derenin içinden çıkıyot 
kimliğinden: ve delikanlının yanı başında dolaşıyor-

Süleymaniyede Ayşekadın Hamam so- !"'m_u_ş_··-------------· 
kağında 14 No. da mukim Hacerin ihti-

V.rınki nUshamızda: yarlığı hasebile düçar olduğu akıl hasta
lığından dolayı mahkememizce hacr edi
lerek llendısıne ayni adreste kız kardeşi 
Z~hranm vasi tayin ec:l1lmfJ olduğa ilAn 
olunW'. (704) 

Zümrüt yüzük 
Yazan : Peride Ce/Al 
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Son Posta'nın siyasi tefrikası : 51 

Talat Paşanın 
son günleri 

Yazan : Arif Cemil 

Katil bir yalan daha uydurdu: "Rüyamda annemin 
ölüsü dirildi, (Talatın burada oldugunu biliyorsun da 
lakayıt kalıyorsun hô. ? Sen artık benim evlô.dım 

·değilsin) diye beni azarladı,, dedi 
- Bunu ne vakit söyledim? J - Cenevreye gitmek için bir İsviç-
- Demek k i bugün öyle söylememiş re vizesi lfızımdı. İsviçre elçiliğinde bir 

gibi hareket etmek istiyorsunuz? Şim- zata rastgeldim. Bu adam İsviçre tabi
di, Parise gelinceye kadar geçen ahva- iyetinde bulunan bir Ermeniydi. Bu a
le rücu edelim. Siz müteaddid defalar dama nasıl vize alabileceğimi sordum. 
ve muhtelif zamanlarda Talat paşayı Verdiği cevabda, kendisinin Cenevrcde 
öldürmeye karar vermiş olduğunuzu bir evi bulunduğunu ve bu evde otu
söy " emiştiniz. racağımı s~ylersem vize alabileceğimi 

Burada muhakemenin, daha doğrusu 
1 
söyledi. O Isviçreli Ermeni Ermenista

mahkeme reisinin, katil larafından ta-
1
na gideceği için evini bana terkediyor

nmmüden ve kasden katlettiği hakkın- , du. Ben de böyle hareket ettim. Adam 
da vaki olan ilk beyanatı hafifletmcğe 

1 
bana evdeki hizmetcisine hitaben bir 

çalıştığını anlamak güç değildir. Zaten tavsiye mektubu verdi. Bu mektubu 
avukat Gordon da fırsat kaçırnııyarak göstererek Cenevredeki eve yerleştim 
hemen reise: ve burada kısa bir zaman kaldıktan 

- Maznuna niçin kendisini mütte- sonra Berline hareket ettim. 
him saymadığını sormanızı rica ede- Reis: 
rim, dedi. - Berline gelebilmek için hangi le-

Bu sualin reis tarafından sorulması şebbüslcrdc bulundunuz? Pasaportu-
üzer ne katil şu cevabı verdi: l nuzdaki Alman vizesi mucibince Ber-

- Vicdanımı müsterih bildiğim için 
1 
unde yalnız bir hafta kalabilirdiniz. 

kendımi suçlu saymıyorum. 1 Bu suale cevab vermek hususunda 
- Vicdan azabı duymadığınızı söy- katil belki biraz tereddüd edebilirdi. 

lüyorsunuz. Fakat, Talılt paşayı öldür- ı Bunun önüne geçmek için ikinci nvu
meyi kasdettiğin izi düşünmüyor musu- 1 katı Niemeyer hemen söz alarak dedi 
nuz? ki: 

- Bu suali anlamadım. - Maznuna bazı sualler sormama 
- Öldürmek için bir plan kurup kur- müsaade eder misiniz? 

mad·~ınızı anlamak istiyorum. Ve cevab beklemeden katile döndü: 
- Hayır, h içbir plan kurmadım. - Hangi tabiiyette olduğunuzu bili-
- Öldürmek fikri sizde ne zaman ha- yor musunuz? Hususile l S martta? Ta-

sıl oldu? 1 ıat paşanın hangi tabiiyette bulundu-
- Vak'adan iki hafta evvel üzerime lğunu biliyor musunuz? Şubat 1921 den 

bir fenalık geldi. Tehcir manzaralarını beri Türkiye ile Ermenistan cumhuri
hep ('l'örür gibi oldum. Annemin ölüsü yetinin harb halinde bulunduğunu ve 
dirildi, bana yaklaşarak cTalatm bu- bu harb halinin bahusus l marttan 1 
rada olduğunu gördün de buna karşı nisan 1921 tarihine kadar en had dev
Utknyd kalıyorsun ha? Sen artık benim resine girmiş olduğunu ve harbin 120 
oğlum değilsin.» dedi. kilometrelik bir cephe üzerinde cere-

Reis katilin bu sözlerini hemen jüri yan etmiş olduğunu biliyor musunuz? 
heyc~i~e tekrar etmek fırsatını kaçır- Avukatın maksadı Türklerle Ermeni
madı Katilin kasden ve taammüden lerin hadise günü olan 15 martta esa
öldürdüğü hakkındaki ilk ifadelerini sen harb halinde bulunmuş olduklan
unut•urmak, ilk tahkikatta kasde ve nı mahkeme heyetine anlatmaktı. Nite
taanımüde delalet edecek birçok vak - kim bu maksadına pek kolaylıkla nail 
alar 'esbit olunduğu için bunları hatır- oldu. Çünkü katilin bunlan bildiğine 
!atmamak kaygusile mükemmel suret- dair verdiği cevab üzerine reis alt ta
te u •durulan bu cannemin hayali» rna- rafını kendiliğinden tamamlıyarak şöy
salı bundan sonra artık bütün muha- le dedi: 
keme müzakerelerine hakim oldu. Tay- - Türkiye ile Ennenistan arasında 
liryan'ın katil için yaptığı hazırlıklar- 1 bir marttanberi harb halinin devam et
dan h :ç bahsedilmedi. Müddeiumumi de tiği söyleniyor. Hadise ise 15 171~rtta 
bermutad ağzını açmadı. Muhakeme vukua gelmiştır. Siz bu harb halını ga
siyasi bir mahiyet alırsa onu tehir etti- zetelerde mi okuyarak h~~er al~ınız? 
rece ; :ne dair verdiği vfıdleri tutmadı- - E\'et, gazetelerden ogrcndım. . 
ğından dolayı yüzü bile kızarmadı. Er- - Bu harb ne kadar zamandanberı 
men; komitesinin yetiştirdiğı bir alet- devam ediyor? 
ten baska bir şey olınıyan Tayliryanın - 1919 senesi sonundanberi. Hatta 
kasden. ve taammüden katlettiği unu- ı Türkler Tiflise. ~adar bile ~~idile~. 
tulduğu için reis katile: - Resmen ılanıharb edılıp edılme-

- Annenizin hayalini gördükten son diğini bilme~ istiyorum? 
ra ne yaptınız? diye sordu. Avukat Nıemeyer: . • . . 

_ Birdenbire uyandım, 0 adamı öl- - .~vet, resmen harb ılan :dıldı. 
dürr~eğe karar verdim. Reısın bunda~ sonra .~ordugu. şu su-

- Pariste ve Cenevrede iken bu ka- ale kızmaktan zıyade gulmek lazımge-
rarı henüz vermemiş miydiniz? lir: be . b 

1 
.k 

H - Demek 'ki 1 marttan rı o şevı -- ayır. E · t 
_ Talat paşanın Berlinde bulundu- lerle Türkler omuz omuza rmenıs a-

ğundan haberdar mıydınız? na karşı harbediyorlar? Ma_znun. Er-
- Hayır haberdar değildim. menistana karşı yapılan Turk-Bolşe-

. ' .. .. .. . · vik seferinin Moskovada bulunan En-
Katıl bunu soyluyor ve soyledıklerı f d h" ed'ld w . • 

olduğu gibi kabul olunuyordu. Onu verEpaşa tara ın anb. ımtahycrb mı e~dmaı 
·· k"l k' km k · · · · ve nver paşanın ızza a ,, -

muş u mev ıe so a ıçın reısın ve- d h b . id tmekte ol-
yahud müddeiumuminin, neden dolayı 1 nı~ a mu ba~l~ eyı ared e ? 

• k d k" l dugunu da ı ıyor muy unuz. 
Talat paşanın arşısın a ı eve aşın- ı (Arkası var) 
dığını sorması kafi idi. Fakat kendisi- _ --·--·---=-.-
ne bu kadar basit bir suali bile soran 1 
yoktu. b. tf;etcl 

iş, bu raddeye geldikten sonra şimdı L c=aneler 
katilin neden dolayı Parise, oradan 
Cenevreye ve nihayet Berline geldiğini 
izaha kalıyordu. Bazı Alman gazeteıe
ri Cenev.redeki Ermeni komitesinden 
bahsettiği için bu noktada katil aley
hine bir şüphe ve tereddüd hasıl olınası 
ihtimali vardı. Reis bu jhtimali de or
tadan kaldırmak için, bundan sonraki 
suallerini öyle tertib etti ki katil fazla 

, düşünıneğe ve yorulmağa kalmaksızın 
onlara kısaca evet veya hayır cevabları 
verdi. 

Reis şöyle sordu: 
- Paristen Cenevreye ve oradan 

Berline nasıl geldiğinizi anlatımz .. 
Katilin burada anlattığı şeyleri işi

tip de o ifadenin sahte olduğuna inan
mamak kabil değildir. T.ayliryaıı .şu ce
vabı verdi: 

Bu gece nöbetcl olan eczaneler ıonlar-
dır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarnyda: (Şeref) . Alemdarda: <Esad>. 
Bcynı:ıddn: <Asador). Samatynda: ITeo
r:ıosı. Emlnönıindc: (Mehmet Ki\z.ım). 
Eyübde: (H!kmct Atlamaz) . Fenerde: 
(Hüsamettln >. Şehremininde: (Hamdı ı. 

Şchzadeba.şındn: (Hamdi). Karagümrük
te: (Fu::ı.d). Küçükpazarda: (Hikmet Ce
mm. Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
İstiklfil caddesinde: CKnnzuk). D::ı.lrede: 
(Guneş>. Topçularda: (Sporldls). Tak
simde: CNlzamettln>. Tnrlab:ı.şındn: (Ni
had). Şişlide: (Halk). Beşlktaştıı: (Ali 
Rıza). 

Boğaz.içi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdnrda: <Scllmlyc). Sarıyerdc: (A
saf>. Kndıköylinde: CModa, Merkez). 
Büyükadada: (Halkl. Heybellde: <Halkl. 
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·oenizlerin Miivavj)tf 
Kaptan Bum Bum· 

Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

_\ 

Ben gizlenmek isterken evvelce benim gemimde tayfalık 
etnıiş olan iki Çinli, ''Nasılsınız? Bay kaptan,, diye beni 

selamlamazlarmı derhal kendilerini susturdum 
Binaenaleyh bu vapura tırman

dığım zaman eski arkadaşımın 

hayretini tabii takdir edersiniz. Biça
re çocuk sanki gördüğü şeye inanamı
yormuş gibi gözlerini oğuşturuyordu. 

- Sizinle biraz başbaşa görüşmek is
tiyorum! dedim. 

Hayret ve taaccübünü yenmeğe ça-
lışarak: · 

- Hay, hay, dedi, emredersiniz ku
mandan. Yalnız böyle ansızın sizi gö
rünce şaşırdım doğrusu. Nereden geli
yorsunuz? Nereye ... 

Sözünü kestim: 
- Felemenk adalarından geliyorum 

ve Çine, cŞanghay. a gidiyorum. Üze
rimde oradaki resmi makamlara teslim 
edilecek mahrem vesaik var. 

- Pekala, pekala!. Buyurun gemi
ye .. sizi saklarım. Emin olun kimse sizi 
göremez ... 

- Evet ama, ben hemen yola çıkmak 
istiyorum. Malüm a! Yolcu yolunda ge
rektir! derler. 

- Onun da kolayı var. Sizi Çine mü
teveccihen hareket eden bir gemiye 
bindirmenin çaresini buluruz. Şimdi 
geliniz de biraz sizden bahsedelim ... 

Eski muavinimin kamarasına kurui
dum ve nefis Alman birası önünde ona 
maceralarımı anlattım ve birlikle eski 
hatıraları tazeledik. 

cSohenbergıı> e gelince o başka bir 
vapura binmişti ve kendisinden ayrıl
mıştım. Çünkü buradan itibaren yolla
rımız artık ayrılıyordu. Ben, malum ol
duğu üzere, cŞanghay» a gidecektim. 
O ise evvela cSan Fransisko» ya gide
cek ve oradan Almanyaya yollanmanın 
bir çaresine bakacaktı. Birlikte pek çok 
maceralar geçirmiş olduğumuz bu can
dan ve ~amimi yoldaştan ayrılmak ba
na pek güç gelmişti. Kendisi denizden 
nefretine rağmen çok iyi ve samimi bir 
arkadaştı. Dünyada ben bu çocuk ka
dar temiz kalbli bir yoldaşa daha tesa
düf etmedim. Kendisinin sağ ve salim 
cSan Fransisko• ya varmış olduğunu 
bilahare öğrendim ama zannedersem 
Almanyaya kadar gelmeğe muva.ffak 
olamamıştı. 

cSohenberg» ne zaman hatırıma gel
se daima bira bardağını kaldınp: 

- Sıhhatine koca oğlan!.. dediğini i
şitir gibi olurum ve ihtiyarsız gözlerim 
yaşarır. 

-19-

HOLANDALI cPETER BLOV» 
CENABLARI 

İki vapur cManille> den kalkıp Çin 
limanlarına sefer etmek üzere hazır 
duruyordu. Bunlard~n birisi cButter
field» isminde bir lngiliz gemisi idi. 
Diğeri ise cOtaka Maru» adlı bir Japon 
şilebi idi ki şimali Çin sahilinde kain 
cÇingmantao• ya gidecekti. 

İngiliz vapurunu ve kumanda heye
tini bilivordum. Bunlar benim de men
sub old~uğum Farmason. locası azasın
dan idiler. Binaenaleyh lngiliz gemisi
ne binmek benim için mevzuubahs bi
le olamazdı. Zira bunu yapacağıma 

1 cSingapurı> için doğı_:udan doğruya bi
let alıp üsera karargahının yolunu tut
mak benim için daha kısa bir yol olur
du. 

Binaenalevh cOtaka Maru» benim i-,, 
çin yegane kurtuluş vasıtası olarak ka-

1 ııyordu. Hemen arkadaşımdan ayrıla
rak karaya çıktım ve bir bilet aldım. 
Bileti aldığını acente memuru biı- İn
gilizdi. Kendisine pasaportumu uzat
tım. Bu pasaportta benim Holandalı 
olduğum vazihen yazılı idi. Sırası gel
mişken şurasını da söyliyeyim ki, ben 
daha a:Javaı> da iken müteaddid pasa
portlar tedarik etmiştim. Pasaportu
mun vize muamelesi vesairesi tamamen 
yolunda olmalı ki memur hiçbir şey
den şüphelenmeden Felemenk hüku
meti kraliyesi tebaasından Bay cPeter 
Blov• namına bir bilet kesti ve bunu 
bana uzatırken: 

- Bay Blov, dedi, cOtaka Maru> bir 
kömür şilebidir ve yolcu gemisi değil
dir. Binaenaleyh size bileti kestim a
ma bir yolcu almıya razı olup olmıya
cağını bir kere kaptandan sormalıyım. 
Tabii bir kömür şilebinde pek rahat 
bir seyahat yapamıyacağınızı da evvel
den size haber vermek mecburiyetin
deyim. 

- Adam siz de, dedim, oen bir tarak 
gemisi patronuyum. Bütün hayatım 
şileplerde geçti. Temiz bir hamak bana 
pekala kifayet eder. Yalnız büyük bir 
hamak olmalı ha! .. 

İri yarı ve şişko Holandalmın bu ıa
tifesi İngiliz memurunun hoşuna git
miş olınalı ki herif kahkahayı bastır
dı. 

- Şu halde mesele yok! ... Mademki 
siz rahatsızlığa 'katlanıyorsunuz bizim 
için diyecek bir şey kalmaz. Ben kap
tanla görüşür, icab eden tedbirlerin a
lınmasını söylerim, merak etmeyin. 

Teşekkür ederek kendisinden ayrıl
dım. Ertesi günü acente memuru ba
na haber göndermiş: Gemi birkaç sa
ate kadar kalkıyormuş ve vapurda faz
la bir kamara bulunduğundan hamak
ta yatmama da lüzum kalmamış. Aynı 
zamanda bu seyahat bana sekiz cpe
sos> a mal oluyordu ki hiç demekti. 

Nazarı dikkati celbetmeden vapura 
atlıyabilmek için her vapurun hareket 

zamanı yaklaştığı zaman hasıl olınasr 
tabii olan kargaşalıktan istifade ettim 
ve mümkün mertebe kimseye görün· 
memeğe çalışarak kamarama sığınmak 
istedim. Naçiz şahsımın birçok İngiliZ 
lirası değerinde olduğunu bildiğim için 
gözlerimi dört açmaklığım icab ediyorw 
du. 

Lakin aksiliğe bakın ki rıhtım üz~ 
rinde iki Çinli tayfaya rastgelmiyeyim 
mi? Bunlar, ben cKraetke• vapurunun 
kaptanı iken gemimde çalışmış tayfa
lardı ve kaptanlarının iri cüssesini, a
zametli endamını unutmamış olmalılar 
ki ben önlerinden geçerken: 

- Nasılsınız Bay Kaptan? demezler 
mi. .. 

Koca vücudümün topuklarım üzerin
de sarsıldığını hissettim; sanki gök dön· 
dil, döndü de başıma yıkıldı sandım. 

Kendilerine çince hitab edip dillerini 
tutmalarını birkaç kelime ile söyledim 
ve vaziyetlerinden anladım ki bana 
hizmet için her fedakarlığa razı olan 
sadık tayfalarım beni asla ele vermi· 
yeccklerdir. Meğer kendileri de aynı 
vapurda imişler. 

Akşam üzeri bir fırsat bulup kendi· 
!erini gördüm ve vafir para vadederek 
benim vapurda bulunduğumu kimse
ye söylememelerini sıkı sıkı bir daha 
tenbih ettim. 

(Arkası var) 

1 ı stanbul E eledi ye si ilanları 1 _______ _. 
T\!mizlik işleri için lüzumu olan 2000 kilo krezii açık eksiltmeye konulmuş

tur. Buna 500 lira bedel tahmin ed.!mış tir. Şartnamesi Levazım Mı.idürlfiğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kıınur:.da yazılı vesika ve 37 lira 50 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile bı>raber 11/10/937 Pazartesi günü saat l4 de 
Daimi Encümeııdı> hulıınıru> haltlar. (B.) (6538) 

Senelik muhammen İlk temi 
kirası 

Erenköyünde Merdivenköy cadde~inde 9 dönüm arazı 
Fatihte Çarşambada cedid Abdurrahim Ef. medresesi 
Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Mu vakkathane so-

12 
300 

kağında 1 No. lı dükkan. 900 

nalı --0,90 
22,50 

67,50 

Yukarıd~ semti, senelik muhammen kirası ve ilk teminatları yazılı olan ma
haller teslim tarihinden 938, 939. 940 seneleri mayıs sonuna kadar ayn ayrı ki-
raya verilmek üzere açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım Mü· 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz ve-
ya mektubile beraber 11/10/937 Pa~artesi günü saat 14 de Daimi Encüınend~ bu-
lunmalıdırlar. (İ.) (6507) 

Çengelköyünde hamallar isltelesiude Yordan ile Feridin yalıları arasındaki 
sahilden kum çıkarmak için evvelce verilen ıuhsatname müddeti bitmiş oldu· 
ğundan bu yerden kum çıkarmak istiyen olduğu takdirde aralannda müzAyede 
yapılmak üzere ilan tan1ıinden itibaren bir hafta zarfında istida ile Belediye 
Riyasetine müracaat etmeleri ilan olunur. (B.) (6852) ---Yakacığın şimali garbisinde ve Samandıra yolu üzerinde köy kesim yf'ri itti· 
haz olunan binanın şarkisindeki derenin doğu ve batı kıyılarından boya toprağı 
çıkarılmak üzere alınan ruhsatname müddeti bitmiştir. Buraya iki kişiden fazla 
talih çıkarsa müzayede yapılacağından isteklilerin ilan tarihinden itibaren bit 
hafta zarfuıda istida ile Belediye Riyasetine müracaatları ilan olunur. (6850) 

NEOKALMiNA 
GRiP - NEZLE - NEVRALJi BAŞ 

DIŞ AGRILARI - ARTRITIZM 
ve 

Ziraat Mektebi Mezunları Aranıyor. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Orta Ziraat mektebi mezunlarından askerliğini yapmış 35 yaşını geçmeınil 

olanlnrın taşra teşkilatımızdaki Ziraat Tahrir Kontrol Memurluklanna 50 lir• 
ücretle ve namzet sıfatile tayinleri mukarrer bulunduğundan ta:lip olanlarıll 

ı o gün zarfında aşağıda yazılı evrakı müsbitelerini hamilen bir dilekçe ile ınü-
racaatlan lüzumu bildirilir. c667h 

ı _ Orta Ziraat mektebi mezunu oldu,2una dair ~badetname veya tasdiknaDle-
2 - Nüfus Hüviyet varakaSl. 
3 - Askerlik vesikaSL 

4 - Hüsnühal kfığıdı. • 
5 - Sıhhat raporu. 

6 - Üç adet fotoğraf. 



= ıo~ SOM POSTA 

Trakyada her sahada hızlı bir IRADVOI 
inkişaf göze çarpıyor •"t?.0!1~,;::!"·· 

Ölle Mtl'i1ala: 
Traky<anhatınfaı.afıb' 5 İnci 1ayfa4la) Trakya bölgesinde beş ayp deposu l2.30: Plitla TD.rt muaWm, 12.50: Ban-

ırrok vardır. dls, 13.00: Beyotlu Balkevi gösterlt kolu ıa-
büyük nehirler ;ı- yerlerinde küçük, rafından bir tema1l. 
bu sulardan b ve akar sular vardır. Bunlardan İnanlı aygır deposunun 18.30: PlAkla dam muaW.sL ıuo: Konfe-
bendler yap 

1 
azı yerlerde muvakkat bu yıl kadrosu genişletilmiş ve depoya rans: Klzım Namı Duru (Radyon terbiye). 

bu tarlalar; arak tarlalar sulanmakta, modern yeni ve elli aygırlık bir ahır 20: Hikmet ve arkadaşları ıarafından Türk 
sebzeler yer at mısır, fasulye muhtelif daha ilave edilmiştir. Hayvanları ge- musltiaJ ve halt f&l'kıları. 20.30: ömer Rıza 

Bu l ış ırıhnektedir çen sene Arabistandan satın alınan tarafından arabca söylev. 20.45: SUlblye ve 
su arın · · rkadqlan tarafından Türlı: musllı:lal ve 

kat daha b uzerınde sabit ve muvak- hayvanlardan temin edilmektedir. Bun halk tartıları. <Saat Ayan>. 21:15: Ortea-
bın e ce de~ok ben.dler yapılarak yüz dan başka Tekirdağ aygır deposu da tra. 22.15: Aja.m n borsa haberleri. 22.30: 
bura arda p r arazı sulanabileceği ve yeniden büyük ölçüde olmak ~~re i.n- Pliikla sololar, opera ve operet parçaları. 
karlı zıraat~uk, mısır ve fasulye gibi şa edilmiştır. Bu sene umumi mufettış- YARINKİ PROGRAM 
bedava el ker yapılabileceği ve hatta lık, aygırları kabul edemiyecek kadar 

11 Birtndieşrin 1931 Paul1esl 
~ e trık ıv.., b k İSTANBUL 
gı an aşıldı~ cereyanı alınabilece - ufak olan kısralflan da """'i ıra ma- Ötl• D9'rfya&a: 

yaptırılrnak~~dan bu hususta etüdler mak ve olgun bölgelerde katır yetişti- . 12.30: Plakla Türk muslti81, 12.50: Hava-
U ır. rıc Tg· in· teşvik etmek için 2.f tane seç- dıs. 13.05: Muhtelit plak ne,şrlyatı. 

uz taş teda . .. .. 18 30 PlA lerde uzerı· ka r kı mumkun olan köy- kın eşek aygırı satın almış ve aşım yer- · : kla dans muslklsi. 19.30: Şan pi-
palı k ı lerı'ne göndermiştir. Gelecek senelerde yano refakaUle: Ballb tarafından. 20: Necmi 

ta ve bu k uyu ar yaptırılmak- ve arkad&f)an tarahndan Tilrlı: mwdlı:lal ve 
suretıle i~Yulara tulumba taktırmak bir pian dahilinde ve lüzum basıl ol- halk tarkıları. 20.30: Ömer Rıza tarafından 
maktadır. e suyu tedarikine çalışıl- dukça aygır depolarının mevcudları arabca söylev. 20.415: Küçük Safiye ve ar-

Edinı çoğaltılacaktır. kadaşlan tarafından Türt mUBitisi ve halk 
ede SU basmas .. .. Trakyada ıtatistik ifleri şı:rkıları. <Saat Ayarı>. 21.15: Radyofonik O· 

ının onune pern.: Orkestra refakatlle. 22.15: Ajans ve 
Ed Ceçiliyor Trakya umumi müfettişlik istatistık borsa haberleri. 22.30: Plakla sololar, opera 

nehirı:~n (~ususi~ - Kış gtlnlerinde Lc;lerine dair istatistik umum müdürlü- ve operet parçaları. 
na maruz b ŞJnasıle daima su istilası- ğı:ı taı afmdan büro müdürlüğüne bazı yoktur. Mev_cu_t_su_l-ar_y_a_k_u_ml_ u_ v_e_v_a 

deki evlerın ~unan Kırişhane semtin- nnihım dırektıfler verilmiştir. kireçli ayni zamanda kabacadır. Bu s·u
kı arsalara n:~~;k~dm yolu üzerinde- ~:~ne~ '!i~~~ifler ı;;eyarunç da ~krat- lar yüzünden bazı kum hastalıkları gô 
Burada yap ı ışine başlanmıştır. ya o gesını ı ıva e en ana a e, rülmektedir. 
li ı erlemışt~lınakta olan inc;:aat bı'r hay- Tekırdağ, Kırklareli, Edirne vilayetle- Kasabaya bir b k kil ı B "" .. . t r t'kl . . "f tt' l"k uçu ometre me -
1arın Yen·a r. u evlerın nakli ve bina ~ini~ b~t~~ ısa ı:= ı lennı kmu ~· ık~·ı safede bulunan pek tatlı ve içılmesıne 
bir faaliy~t en yapılması için hummalı ıstatıstı urosu .. d~r ıı·~~~ v~ ~r u doyulmaz Bağçexme suyunu kasabaya 
Yakın ve lll vardır. Yeni binalar şoseye ha~tde umum mu ur ugune gon ere - akıtmak mümkün olsa kasabam z n ~n 
dilmekte v ubnta.zam b~r şekilde insa e- ce Uır. "d" 1 .. k z· t K··ıt.. 

1 

mühim dertlerinden biri ortadan kalk-
den b r koe . u ışle vılayette tc~ekkül e mum mu ur u ıraa ve u ur mış ve halkın hh mısyo şubeleri müdürlerinin Edirneye gele - vvelce u· sı _ atı korun u olur 
Edırne h . n meşgul olmaktadır. E graşıldıgı h ld f k 

veı t"ahh ~e rı su teşkilatını üç , ıl ev- rek bazı tetkikat ve teftişatta buluna - lunamıvan b a . e mm o-
"' ut ed p " cakları haber alınmıştır. Mezunen ı·s - nın ha· ati u meselenın hal ı k saba-

ile b ıea· en onto Mason şirketi y m ı ı dolayı Zae aras.ı~da bir alacak işinden tanbulda bulunan istatistik Büro Mü - dir. ese e er n n en b 

YelU·n bç kn ıhtılaf neticesinde beledı' _ dürü Nazını Balkov Edirneye gelerek H ld ır er sene o uğu bu ~ı.; de p _ 
:rn""'tur. ısını varidatına haciz kon- vazifesine başlamıştır. 1 Ü ~ nayır açı mıstır. ç gun de\ cm edecek 

Temyiz Malkaralılar su istiyorlar olan bu panayırdan kasabalı \e köylü 
bulmam rnahkemesi bu kararı doğru Malkara (Hususi) - Kasabanın en tabiatile istıfade edecektır. 
rn;.,t1· ış ve haczin fekkine karar ver- mühim dertlerınden biri su meselesı· - y · k · --~ r. em aymakam Kerım O d::ıvı gel 
ıc:::---- dir. Bugün kasabanın içinde içilecek su miş işe başlamıştır. • 

Bütiin iztirapların • 
çaresı 

LGOPAN 
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ISTANBUL DEFTERDARLıGINDAN: 

İsmi 

Muhiddin Tahir Manav 

Adresi Senesi Mikdarı 
İhbar- Yok 
name lama 

Rumi Çeşme mey- 4 93 K. 14/32 1 
danı No. • 935 582% 15 Z. 

1 97 B. 

12 72 
Mahmut Mehmet Nalbant Rumi Doğancılar 3 935 l 87 K. 

Arif Manav Rumi > 62 935 

YaşarOsmaı Marangoz Rumi > 94/l 935 

o 34 % 15 z. 14/35 55 
O 37 B. 

2 58 
1 24 K. 
o 22 % 15 z. 14/36 
O 25 B. 

l 71 
3 13 K. 

56 % 15 z. 14/3'1 
63 B. 

4 32 

• 

72 

Ahmet Mehmet s~b~i Ten bel Selamsız 9 40 K. 14/57 
caddesi No. 2 935 11 09 % 15Z. 

3 76 N. 

24 25 
Durmuş Ali Manav Tenbel Selmani- 8 84 K. 14/79 

pak No. 92 935 159%15Z. 
1 77 B. 

12 20 

Hüsnu Ahmet Bakkal Tenbel Selfımsız 2 a26 15 00 K. 14/65 23 

Necmı Ali 

Necmı AJi 

Nccmı A i 

Hasan Osman 

Haki ı Ahmet 

Sadiye İdris 

2 25 % 15Z. 
3 45 B. 

20 70 
Kahveci Sinanpaşa Doğan- 5 60 K. 14/9 10 

cılar 174, 176/1 ~6 84%15Z. 
1 29 B. 

7 73 
Kahvccı Sinanpaşa Doğan- 8 40 K. 6/40 10 

'1lar 174, 176/1 936 1 26 % 15 z 
l 93 B. 

11 59 
Kahvecı Selimiye kışla 55 936 19 95 K. 13/97 5~ 

2 99 % 15Z. 
4 59 B. 

27 53 
Halla-; Selimiye Çit 114/1 937 5 31 K. 

80 % 15 z. 7{'J5 82/l 
1 22 B. 

Bakkal Tuğyar 

sız 97 

7 33 
Selam- 17 65 K. 14/31 

935 3 18 3 15 za 
3 53 B. 

24 36 
Ahçı Selman Selmani- 4 65 K. 14/62 

pak No. 14 936 70%15Z. 

1 

112 Bap we dlfl atnyaaıara, 
aızıeıı we lurıkbtı 

ola•lara, Bomattzma 
wı llel aarııarma 

Senelerden beri 
tecrübe edilmiş 

en tesirli 

Sooıler b rbır nı ıolıp edıyor ve h616 >ol.o yın 

loH bor kut....ı. lcılıaı..ım.l ~ın bue 16z.., 
olan o6l n bır ıry1ı,,,. bir liltlü lo,,uıom yı:>ru:z 

lıte buroda 

VALIDOL imdadımıza yeti~irl 

J Recai füza 

1 07 B. 

6 42 
Kahveci Kefçc mektep 2 935 22 08 K. 14/64 12 

3 97 % 15 z. 
4 42 B. 

ve zararsız ilaçtır. 
Daima ismine ve madeni 

kutulardaki 

Onu bır ~.,. ıecrGbe ed rwz Zcıror~z ,,9 

tın rlerı leskın edtCJ olon bu 116~ uyku zluOo 
kcıqı umulmaz bir dev6dır. 

VAUDOl: domlo, lableı ve hap 
holınde her eczanede b ı ur 

• 

markasına dikkat. • 
Taklitlerinden sakınınız. J ,.. 1;,,~ ı~s'f N ~lM~ ~ 

Her eczanede bulunur. ı Tifo ve pttratiro hıı t ılıkl rma tu-1 
tulmamak için ağızdan wınan lıfo 

~ haplandır. Hıç ruhAtsız.lık vermez. 1 

Ttlrk Hava Kurumu 
' ~Herkes alabilir. Kutusu 50 Kr. ~ 

BUYUK PiYANGOSU 
8. cı k•tlde 11 / Blrlnclte9rln 11937 dedir. 

:!• ilıraıniyı: 200.000 liraılır-
ikr•aü ::- batka: 40.000, 25.000, 20.000 15.000, 10.000 Uralık 
D Jg erle (2(.o.ooo Ye 50.000) liralık iki adet milklfat Yardır-
~ AT: 
Bilet alaa -- . . . 
d~ herkea 7 Birincitepin 937 pil akpmına kadar biletiaı 
••kıt ol buluıaaıahdır. Bu tarihten 9011ra bilet llzerindeki laakkı 

ar. 

llev•et Le 
l.t m ır) olları ve L man.arı ısletm 3 Umum ıoara>ı ı ll~l ırı 

uharn 
•Yrı rnen bedel ·ı h ayrı ihale . 1 1 e ıniktar ve vasıfları aşagıda yazılı 2 grup malzeme er grup 
da gar bına ;tııınek şartile 14/10/937 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşa
tile satın alı sı ahılındekı satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme sure-

b nacaktır 
~u i . 

ın le firrnek i · uvakkat le . stıyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında yazılı 
caatıarı lazırnrndınatıarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra-

Bu ır. 
ışe ait 

ı 7 Şartnaınel k . 50 takırn k er omu;yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
lıra l"luvakkat t ~rnple ve kösele kılıfiıişaret bayrağı muhammen bedeli 1875 

2 20 000 şi:~ınatı 140 lira 63 kuruştur. 
deli 1300 !ıra ınu kaoı No. 1 veya emsali maden parlatıcı mayi muhammen De

va kat t · ernınatı 97 lira 50 kuru§tur. (6524) 

.. ·-· ..... . .... ---..: - --
Son Posta -Yevmt, Slyast, Han.dls ve Halk gazetesi - ......__ 

Yerebatan, Çatalçeşme sohk, 25. 
tSTA N B UL 

Gazetemizde çıka:ı yazı ve 
ı esimlerin bu ~üı. hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE fiATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. --TÜRKİYB t"IO 7;-l() 400 160 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNBBİ 2700 1400 800 800 

~ ............................... ..:-;~~ 
Abone bedeli peşindir. Adres 

değ"ştirmek 25 kuruştur. 

Gelen euralı geri verilmez. 
ilanlardan me.'aliyet alınnuu. 
Cevap ıçın mektuplara 10 kurU§luk 

I Pul illvesi lhımdır. 

Po.ıta kutun : 741 İstanbul 
T~lgnıf : Son Posta 
Telefon : 20203 

30 47 
Hacer Mehmet .'\şurecı Kefçe GündDiidu 2 25 K. 14/67 83 

No. 96 936 34 % 15 z. 
52 B. 

3 11 
Alı Ömer Hallaç Ayazma Doğancı- 9 25 K. 9/90 1 

lar 94 935 10 91 '1ı 15 z 
3 70 B. 

23 86 
Ali Ömer Hallaç Ayazma Doğancı- 38 35 K. 5/46 

lar 94 936 690%15Z. 
7 67 B. 

52 92 
Yukarıdll adı ve eski adresleri yazı1ı mükellefler yeni adreslerini bilcrırme

miş 'e ) apıJa~ araştırmada da bulun~m~mış olduklarından hizalannda gösb~ri
len seneleıe aıt kazanç, buhran vergı.f>rı zamlarını havi ihbarnameleri kendile
rine tebhğ edilememiştir. Hukuk usul muhakemeleri kanununun 141 142 ind 
maddelerı hükmüne tevfikan teblığ yerine geçmek ı.izere keyfiyet ili~ olunur. 

(6891) 

Ekonomi Bakanlığından: 
l - Vekalet kalöriferleri için alınacak olan c275> ton Sömikok cTürk Antra

sib ltörn irü kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli . 7975. liradır. 

~ - Jstekliler bu i.fe aid şartnameyi VeHıleı Lt?vnım Müdürfülünden ala • 
b'lırler 

4 - :ks'ltme ~0/1.0/~ tarihine rastlı yan Ç~.rş~mba günü saat clO• da Anka· 
rada İk. sat Vekaletı bmasında toplanacak olan komisyonda yapılacakt 

5 - Munkkat teminat bedeli c598,25> beş yüz doksan sekiz lira yir;·bef ku
ruştur. 

6 - ~ksıltme •249011 numaralı kanuna tevfikan yapılacaktır. 
7 - lst~kliler t~kl·if· mektuplarını i~ale günü ı.:aet ona kadar makbuz mukabl-

lınde koıT.!syon ıeısliğme vereceklerdır. Posta ile gönderılecek t kl'f kt 1 _ 
· j r t ahh_tl_ • . e ı me up a 

lrının ıa 1~ ı ad u u o.ı.ması ve nıhayet bu saate Jcadar komisyona gelmiş bu • 
unması 11:ıım ır. 

İhale s:tatınden sonra gelecek teklif zarfları kab•·l d J • v· 'b' d • . • ,,_ t- mıyecegı gı ı posta a 
vaki ola~k gecıkmeler de kabul edilmiyecektir 

..a - ~-u iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Vekalet Levazıır. Müdürlü· 
ğüne muracac.t etmeleri. c3722ıı c6'17h 

--=---::~--=----~----------------Operat41r • Uroıot1 ~ O HAFIZ CEIAL 
Dr. Mehmet Ali ı r. 

idrar yollan ;J Dab11,~ ~:..~-=-.. ..... 
butalıklan mQtehe•m KOprQbaşı h•rcln <I - t> Dlvanıoıu numara iM. " tt-

-- Emln6aD ban, Tel: 21915 ıeıonu mll - llOH 
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iki liraya temizlediğ\niz elbise ve kadın roplannı yalnız 

F 
ile yeni bir laale koyaraınız. Bntün ipekli, kel;n ve yünlü mensucatı, çamaşırlar, fanileler, bilhassa üniformalan, halı, çuha ve 

kumqlan, boyunbağı ve nazik ipekli eşya, cam ve madeni eşyayı ve kirli ve pis eski mensucatı 

içinde Bir Dakika 
' 

Temizler 
: Almınyanm yeni icadettiği bu ıayam hayret ihtiradan bütün kadınlar memnundur. dünyanın her tarafında müthiş bir rağbet kazannnşbr. 

r 

Sabah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
defa dişleri niçin temizlemek lazımdır 

Çünkü unutmayınız ki: 
- Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo -
enza, ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan diş etlerile kök -
lerinde mide humması, apandisit 

• nevresteni, sıtma ve romatizma yap
tığı f ennen anlaşılmışhr. Temiz a -
ğız, ve sağlam dişler umumi vücud 
sağlığının en birinci şartı olmuştur. 
Binaenaleyh . dişlerinizi hergiln kabil 
olduğu kadar fazla -Iaakal 3 defa
(Radyolin) diş macunile fırçalıyarak 
sıhhatinizi garanti edebilirsiniz ve 
etmelisiniz. Bu suretle mikroblan 
imha ederek dişlerinizi korumuş o -
lursunuz. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa <fişlerinizi fırçalavınız. 

SONBAHAR GELDi . 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EWEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA 

GELEN HEREKE va FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞlnERINI GÖRÜNÜZ 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

HASAN DEPOSU 30 Kuru,tur. Toptancılara tenzlllt. 

''Bu~nh~b~,,-K_e-nd·ı-·n·e-b•e•y•h•u•d•e-y·e-re--ez•i•y•cl-~ 
vakit zevcime ediyor 

ifşa etmedim,, G R İ p İ N 

•Şimdi, eskisinden d11hR fazla sevi 
şiyoruz. HRlbuki bir mllddet, muhab
beti ve sevgisi azalmıştı. Sebebini de 
biliyordum. Buruşukluklarım, beni 50 
yaşlarında ve adeta ihtiyarlamış gibi 
gösteriyordu. Bugün ise 30 dan nok
san görllntıyorum. Zevcim bunun 
sırrına vakıf değildir. Fakat bunu da 
yeg8.ne cild unsuru Tokalon kremine 
medyunum. Kullanmsğa başladığım 
günden bir gUn sonra ne kadar genç ve 
ne kadar taze görnnnyorum. • Tokalon 
kremini, cildin hüceyrelerini gençlik 
fauliyetine irca için yegane vasıtadır. 
Terkibinde Viyanada yapılan şayanı 
hayret fennr keşfin cevheri olan 
«Bioceh mevcuddur. Ve cevher, gene 
ve sağlam cild hncey relerini besliye
rek ikuz ve ihya eder. 

Siz de bu kadının yaptıAını 
J•pablliralnlz. 

Siz de yegllne clld unsuru olan 
Tokıtlon kremini kullanınız. Akşam

ları yatnıazdnn evvel (pembe rengin
deki) Tokalon kremini ve sabahları 

(beyaz rengindeki) Tok alon kremini 
kullanınız. Mukavvi, besleyici ve 
beyazlnbcıdır. __ , __________ ...., ____ _ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeal 

Merkezi: Berlin 

Tiirlciyed•lıİ pbelaiı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü '-* Hn türli banlıa İfİ * 

HiDDET ~ 
ve asabi nöbetler sı!c.laşhkça, 
çarpıntı ve bayılmalar devam 
ettikçe hayahn zevki mi kalır? 

K A R D OL ils teskin 
çaresi var. 

---·-·. ·----......... ----.......-
İlan Tarifemiz ---Birinci •ahile 400 kuruı 
llıinci •ahile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü .ahile 100 » 
lç .ahileler 60 » 
Son uılt.ile 40 » 

Muayyf>n bir müddet zarfında fazla
ca mikdarda ilan yaptırac:ıklaı· ayrıca 
tenzilatlı tarifemizcren istifade ede
ceklerdir. 'Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir l:ırifc . derpiş 
edilmiştır. 

Son Posta'nın ticari Hanlarına · aid 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir: 

tıancıht Kollektif Şirk.eti, 
Kahraman~ade Han 

Ankara caddesi 

----·---....... ········-·-··"----·---, 
Soıa Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
. . S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

varken ıstırap 
çekilir mi? 

BAŞ, DiŞ 
ağrılan 

ve Uşütmekten mütevellit bOtOn 
ağrı, ve sızı, sancılarla nezleye 

romatizmaya karşı 

Kaşelerini tecrübe ediniz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
isim Te mar'kaya dikkat. Taklitlerinden sakınmtL 

ViDOZA PATI. 
Antivirüsle tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannm arasındaki kapnblar, 
dolama, meme iltihabı ye çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, trq 

yaralan, ergenlikler, koltuk alh çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
•ark lapençlyar1 Llboratuvar1, ISTAN CJUL 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖ-İNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri , Her eczanede arayınız. (Posta kutusu ) 125S 

Galata lstanbul 


