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* Macaristan, iyi tanıdığım memleket
lerden biriCir. Ne zaman oraya uğrasam, 
garib bir his, bana kendi memleketıme 
girdiğim duygusunu verir. Türkü mu
habbetle karşılıyan, Tü.rke herkesten 
fazla misafirseverlik gösteren Mac:ıdara 
Ja, ben, bir Türk olarak, iftinarla baka-

nın: Avrupanm en derin ve en temiz 
kültüründe en yüksek hadde kadar yük-
0t' 1rniş olan Macaristan, Turanlı millet

lerin §erefll bir parçasıdır. Fenlandiya 
ve Estonyalılar da Macarlar kadar, belki 
onlardan da ileri bir kültür seviyesine 
yükselmiş olan insanlardır. Bu milletler 
h·ırşı karşıya geçip te c birbirlerinde bir
birlerini> aramaya teşebbüs ettiler mi, 

hemen müşterek şeyler meydana çıkıve
riyor. Ayn ayn mütalea edildiklerj za
man, k :.ndileri, hakikaten, büyük millet 

denizleri trasında sıkışmış kalmış gib: 
görünen bu Turanlı milletler, araların
d:ı mevcud akrabalığı herhangi bir şekil
dP canland.rdıkları ve tcşkilfitlandırd;k
!:n zaman birdenbire küçük bir mUlet 

SON POSTA 

Resimli Makale: 

İSTER 
Dün gece yaya olarak köprü üzerinden geçiyorduk. Beyn

zıd yangın kulesi gözümüze ilişti. Gizli projektörle endirek 

olarak tenvir edilmişti ve hakikaten çevresinin karanlığı 

içinde çok muhteşem görünüyordu. Bir dakika durduk. Dur
duğumuz noktada bir küme seyirci vardı, onlar da kuleye 

bakıyorlardı, hem konuşuyorfardı, içlerinden birinin söyle
diği kulağımıza geldi: 

1C Kayaya çarpmayınız. X 

- Avrupanın büyük merkezlerinde şehrin bütün abidele
rini, yalnız bayram nrifelerind~ değil, fakat her gece böyle 
endirek ziya ile tenvir ederler, şehre feerik bir manzara ve
rirler, fazla masrafa da bağlı değildir, fakat bahse girişirım 
ki bu güzel teşebbüs şimdiye kadar hiçbir belediyecimlzin 
hatırına gelmemiştır, dedi. 

Biz kendi hesabımıza bunun böyle olabileceğine inanma
dık, fakat ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, i STER l NAN M Al 

Birinciteşrin 28 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

, Bagiin Konamalh 



SON POSTA -

500 bin kişiyi barındıran bir 
Çin şehri cayır cayır yanıyor 

~~~~--=-~~~~~~~~~ 

Yangın kilometre boyunda ve üç k ilometre dört 
uzunluğunda devam etmektedir 

~~~~~~~~--:---:--:::-----:--. 

Londra 27 (Hususi) _ Birkaç günden- Chapei'de yangın çıkarmışlar~ır. ~apei 
~eri Şanghayın şimalinde cereyan eden şimdi bilkuvve Japonl~rı~ el~dedır. 
§ıddetli muharebelerin akıbeti artık belli Chapei yakınında kaın ım~ı~azlı mın-
olmuştur. takada bulunmakta olan İngılız kuvvet-

Çin kuvvetleri şehrin zaptı için yapılan 
muharebede harikulade bir kahraman
lıkla harbetmişlerdir. 

Şimalde 
J lt>ri bu sabah mühim takviye kıtaatı al-

apon membalanna göre, muhasamatın mıştır. Şanghay 27 (A.A.) _ Çin menabiinden 
başlangıcından bugüne kadar Şanghay Chapei yangını dört kilometre boyunda bildirildiğine göre, Çin kıt'aları Şansi 
c~phesinde Cinlilerin zayiatı 60 bini ölü ve üç kilometre derinliğinde devam edi· eyaleti hududlarında Niangtsevang sırt· 
olrnak üzere, takriben 250 bin kişidir. yor. Yarım milyon halkı barındıran ve !arına varmışlar ve Pekin • Hankeu mın-

Çin kıtaatırun hemen hemen kaffesi ~n mühim endüstri müesseselerini ihtiva takasında demiryolu hattını geçmişlerdir. 
26-27 gecesinde Chapei'i tahliye etmiş- eden mahalleler kimilen yanmıştır. Bir Central News Çin ajansı, Japon kıtaa
fordır. Çinliler, Japonların ileri hareke- kaç yüz Çin piyadesi harabeye dönen SO· tının Niang-Tzekouan'ın şarkmda ric'ate 
tini tehir t k . . . , ti . snasında kaklarda tutunuyor. başlamış olduklarını haber vermektedir. 
... ~ e me ıçın rıc a erı e _ • • • • • • •••• • • • • •••• •• • • •• .. • • • • • • • •-• --....---· ---·•• 

·~~~Y~ .. B~şvekili dün 'Terfi edecek idare 
Ankaraya gitti amirlerinin listesi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
refakatind~ başvekalet kalemi mahsus 
n'.udı.irile Bükrcş elçimız Hamdullah Sup
hı olduğu halde, dün saat 14 30 da Ro
Inaııya vapurile limanımıza gelmi~ ve 
I>arlak bir surette knrşılnnmıştır. 

Karadeniz boğazından itibaren Tınaz. 
tepe ve Zafer torpidolarımızın refakat 
ett -· R 

dostluğu çok emin ve sarsılmaz ~ir c?o~t
luktur. Bu dost memlekette geçıreceğım 
günler, benim içın hakiki bayram gün-

leri olacaktır. 
Memleketinizde gördüğüm hüsnü ka

bulden dolayı fevkalade mütehassisim. 

Ankara, 28 (Hususi) _ Dahiliye Veko.IeU 
bu sene terfi edecek Vali, vali muavini, mek 
tupçu kaymakam, mülkiye miıfettlşl ve nü
!us direktörlerinin listesini hazırlamıştır. 
Cumhuriyetin on dordüncü yıldönüınUnde 
terfi edecek olan idare Amirlerimiz şunlar -
dır : 

Valr1er: İkinci sınır valilerden Malatya 
valisi Etem birinci sınıfa, fiçUncü sınıf va -
lllerden Balıkesir valisi lklncl sınıfa, dör -
düncfi sınıf vıılllcrden Sivas valisi Nazmi ve 
Çorum vallal Sureyya üçüncü sınıfa. 

ıgı omanya vapuru Türk ve Rome:ı 
bavraklarile süslenmiş olan Galata rıh· 
tımına yanaştığı sırada, limanımızda bu
lunan bütün gemiler düdüklerini öt tür
rnek suretile dost başvekili selamlamış
lardır. 

Yüksek misafirimizi hamil bulunan 
~pu.r .rıhtıma yanaştıktan sonra Vaii 
h tthı~tın Üstündağ, Haricıye Vekaleti 
k ususı kalem müdürü, İstanbul Merkt-1 
omutanı, Romanya ~!çisi Telemak ~ 

Romanya konsolosu gemiye çıkarak dost 
baş,:ekili selamlamış ve beyanı hoşamedi 
Plnıışlerdir. 

Bu esnada mızıka Türk ve Romen milli 

:n:.rşlarını çalmış, misafirimiz de ihtiram 
.u Basını teftiş eylemşitir. 

Tataresco ve maiyeti bilahare oto
nıobıllerl d ğ t ' . . 
'il• h . e o ru stanbula geçerek vah 
.LYJ.U ıttın Ü t•· d etmi s un ağı makamında ziyaret 
Val ~ ve sonra Perapalasa dönmüşlcrdır. 

ı, kısa bir .. dd "el k mu et sonra Perapa.a:-,a ,, ere bu . . 
\" k zıyaretı iade etmiştir. 

u sek mis r· · · · val d a ırımız saat 16 sularına'l, 
Cu ı he ~eraberinde olduğu halde Taksim 

m urıyct • b. koy a ıdcsinc merasimle çelenk 
nıuş Ve. t k • k fstanb ~ e rar Pcrapalasa donen• 

etm ul matbunt mümessillerini kabul 
t~ v~. demiştir ki: 

rnısa· r· ~urk milletinin ve hükumetinin 
ırı olm ki 

ketimde ha a. a çok bahtiyarım. Memle· 
rağmen d Yh meşgul bulunmaklığtma 
tnilli ba ost ve müttefik Türkiyenir. 
bir zam Yramına iştirak edebilmek icP1 
Bu nr an ayırabildığimden bahtiyarım 

zumun t h rıca b.. .. a akkukundan dolayı ay· 
uyuk bir · ·· Yorum. memnuniyet te hısseaı-

Romen ·ıı .. - __ mı etının Türkiyeye kar$ı v . --... . ····-----
ezıristanda 

isyan çıktı 
Bombav (Hus ·) ş· . . 

tn ", usı - ımali Hındıs-
nda v · · . ezırıstan mıntakasmda yeniden 

~sYan h k 1 . 
h are et erı baş göstermistir. Der· 

a.l vak' · , 
l~r·ı a .yenne yetişen İngıliz kuvvd-
eU~ e Yerhler çarpışmış, 19 yerli ile 3 İn· 
'.t 12 askeri ölmüş ve bir İngiliz zabitı 
aralanmıştır. 

Avusturya - Polonya 
ha~iciye nazırfo rı g örüştüler 
S Vıyana 28 (Hususi) - Hariciye nazuı 
.; ~hmıdt, Polonya haricıyc nazırı Beck!e 
~0llişmüştı.iı Bu mülükatta iki menılc•-
aı;;eti l. k l l a cıkadar eden bir ço mese e ı::r 

tllev?.uubahs edilmiştir. 

A Münhal Mebusluklar 
~ nkara, 27 (Hususi) - Zonguldak, Be-
ll?.ıd ve K·· ki .. Sim . utahya meb'uslu arı ıçın se 

CcıL 7 ıkınciteşrin pnzar günü yap!ta
-.tu·. 

Ankaraya gider gitmez Türkiyenin ya
ratıcısı Büyük Önder Atatürke derin ta

zimlerimi arzedeceğim. 
İyiyi ve faydalıyı daima birleştirmek 

itiyadında olduğumdan, bu ziyaretimden 
istifade ederek kıymetli Türk ricalile de 
iki memleketi alakadar eden bazı mese
leleri görüşeceğim. 
Şunu söyliyebilirim ki, çalışmalanmız 

jyi gayeler uğurunda olacaktır., 
Muhterm misafirimiz etrafında toplan

mış olan gazetecilerin faaliyetini göı:e
rek, takdirkar bir lisanla demiştir ki: 

c- Çok iyi çalıştığınızı görüyorum. Si
zi tebrik ederim. Çalışmak ve disiplin, 
işte en büyük kuvvet.. 

Dost başvekil bir müddet Perapalasta 
istirahat ettikten sonra, saat 18,30 da ma
iveti ve Bükreş elçirn+zle birlikte Topha
~e rıhtımından Saknrya motörile Hay
~arpaşaya geçerek, kendilerine tahsis e
ifilen hususi trenle Ankaraya hareket et-

mişlerdir. 
Yüksek misafirimiz Haydarpaşa istas-

vonunda da askeri merasimle karşıla:tmış 
~·e mutad zevat tarafından uğurlanmıştır. 

F asta teı,kif ler 
Başladı 
Rahat 27 (A.A.) - Fas milli hareketi 

liderlerinden bir çoğunun Fasta te.vkif 

d·lmiş oldukları haber verilmektedır. 
r. ı ı, .. ., d 

Hükumet memurları, dün a~m an 
Jtibaren Fasta ihtiyat tedbirleri almağa 
başlamışlardır. 

MemlC'ketin her tarafında sükun hü-

küm sürmektedir. 

* Port Ly&utey 28 - Bugün öğle üzeri 
camiden çıkan yüzlerce Faslı nümayışte 
bulunmaya teşebbüs etmiştir. 

Polis nümayiş alayını intizam ıtltına 
almış ve fakat bıçaklarla taar~uza uğıa-

t r Altı yaralı vardır. Bıurı tevkıf o-
mış ı . ed. B" 
~unmuştur Karışıklık buyümekt ır: .ır 
çok camiler ıstihkiim haline getırıhnıştır. 

Akdenizde /nglliz ve 
Fıansız gemi erine 
Yeni let·aııüzler 

Vali muavinleri: Bursa Vali muavini E
dib, Balıkesir muavini Ekrem, İzm1r mua -
vlnl Cavid, Dlyanbeklr muavini Rıza, Er -
zunım muavini Hilmi, 70 liradan 80 liraya. 

Mutki.re m üfetU lerf : İkinci sınıf müfc~ 
Uşlerden Şukrü birinciye, üçüncü sınıf mü -
fett1'}erden Osman Nuri, Nihad, Riı.ut ikin
ci sınıfa. 

Kaymakamlar: Hı\dım kaymakamı Hfl. -
zım, Dursunbey kaymakamı Kemal, Akseki 
kaymakamı Fahreddin, tİnye kaymakamı 
Avni, Susığırlık kaymakamı Hakkı, Demir
köy kaymakamı Nihad, :Osıı:üdar ltaymnka
mı LQUI, Oyeve kaymamı Nedim, İnegöl 
kaymakamı Baha, Ergtınl Osmaniye kay -
makamı Hamdi 55 llnıya. 

Iğdır kaymakamı Nuri, Kutak kaymaka
mı Muzaffer. Tuzluca kaymakamı Fahred -
din, AkçaAbad kaymakamı Fuad, Muradiye 
kaymakamı F.şrer, Tatnos kaymakamı Mu
zaffer, Bodrum kaymakamı Fehmi, Tatvan 
kaymakamı Saltıhaddln, Şlrnak kaymaka • 
mı Basri, Kemah kaymakamı Azını, İspir 
kaymakamı Cevdet, Birecik kaymakamı B::ı.
kı, Taşköprü kaymaknmı Ferruh, Havza 
kaymnkıımı Şevket 45 liraya. 

Mektupçular: Ankara Cemal, Mufla Hay
reddin, Kast.amonu Tevfik 55 liraya, Bol•ı 
Nuri, Konya Tevtlk 45 llmya. Seyhan Agi\h, 
Rlzc Şefik, Oümlışhane Necatı, Trabzon Fa
ik, Giresun Aziz, Erzincan Rauf 40 llraya. 
Ağrı Hakkı, Zonguld k Hilmi, Tok t Sadet
tin, Sivas TnlAt, Hakkı\rl Şeref, İzmir Av
ni, Çorum Tevfik 35 liraya. 

Nüfus direktorlerl: Tokat nuru.s dlrekt.ö· 
ru Mu tara 40 liraya, Muğla Nihad, Kırk • 
ltırell Hayri 30 liraya. Giresun &dcttln. 
Mardin Hakkı, Ni •de Şakir, Kırşehir Şa _ 
hap 22 llrııya. 

İstanbul vali muavini llildal 90 liraya ve 
Bakanlık şube direktörlerinden Şukrü 70 li
raya tertl edllmlşlerdlr. 

Birer yıl uzaklık kıdem zammı alan idare 
fi.mirleri şunlardır: 

Kars valisi Akif. Ağrı valisi Bürban, E
dırnc valisi Niyazi SHrd valisi Kemal, Bin-
göl valisi Said, Hakk rl mektupçusu Şeref, 
İçel mektupçusu Ha an, Bulanık kaymak _ 
mı Şahap, Erciş kaymakamı Nadir. vartu 
kaymakamı Vcdnd. 

Tu nceli 
Suçlularının 
Muhakemesi 

Londra 27 (Hususi) - Fransız gem1-
Jcri, pazar günü Port-Vendre gelıııck~e 
olan bir F .. ansız vapurunu batıran meç
hul tayyareyi beyhude aradıktan sonra, 
Fran~ız hükumeti Valensıya VC' Salaman
ka hükumetlerine şiddetlı bır protesto 

ghdermıştir 

Diğer taraftan Gijon açıklarında bulu
nan Stenrey İngiliz vapuru da, bir Fran
ko gemisi tarafıadan taarruza uğradığını 

ve tevkif edıldiğini telsizle bildirmiştir. 
Bir lngilız torpidosu geminin imdadı-

na gitmiştiı . 

Elıiziz, 27 (Hususi) - Seyid Rıza il . 
diğer suçlulorın muhakemelerine bugü:ı 
de dcvnm E'dilmiştır. Geç \'akte kadar d~
vam eden muhakemede bırçok şahıdl<>r 
dınlenmış vesıknlar okunmuştur.Şahıdlı r 
Seyıd Rı?.ayı ıtham etmektedırler. Sılı
can toplnntısına Seyıd Rızanın rivnsE t 
<>ttiği anlnşılınıştır. Bugun bir suçlunun 
daha mahkemesı tevhid edilmiştir. Şu

hıdler ifadelerınE' karşı inkiırda devam 
ediyorlar. 1kınciteşrinin birınci gününr 
bırakılan gclecek celsede mıihim vesıkn
la.r okun ccığı anlaşılmaktadır. 

Yeni Kabinenin 
Başaracağı 
H amleler 

(Ba.ştarafı l inci sayfada) 
e>ttıklcrı nutuklann en uzunu olaroktır 
Bu nutkun rejimin tarihte açılan yeni dt>v 
rin başaracağı hamleleri işaret kadar, 
Celıil Bayar kabinesinin takib cdeccğı 
çalışma programının ann çizgilerindC'n 
millet vekillerini ve dolayısile umumi 
cfklirı tenvir edici bir mahiyeti bulur.:ı
cRktır. 

Büyük Önderin nutkunda yurd işleri
nin her böıümü hakkında başlı bnşma 

birer direktif olmak kudret ve kıynıeLin
de bulunacnk mütalcalarını beyan ede
ceği ve bilhassa fınans ile ticaret, ziraat 
ve endüstriyi ifade eden milli ekonomi 
ve imar hareketi bahisleri üzerinde e
hemmiyetle duracağı; mevzuatta ve teş· 
killitta tevessül edilecek reform hareket-

.E 
-~----• Ademi müdahale 

D 

sisteminin ıflaszna doğrul 
1'87.an: Seli~ RaJ:"ıo Emrç 

O 
spanya islcrıne adC'mi müdahale siste-

mini kuvvetlendirmek için Londı·a k J· 

mitcsınin bir defa daha faaliyete getırıı
mesı, bu sıstcmm tatbikatta her zamon 
akamatc mahküm kalacağını bir defa d'\
ha isbnt ctmış oldu. Esasen bu işin 1ı r 
suretle çıkmaz olduğunu taraflar bıldı •• 
!eri içindir ki. son defn, zahıri bır an ':-
ma temın l'dılebıldi. Almanya ıle lta.r 
mütematlıyen itiraz ettıkleri gônullu -
rln geri çekilmesi meselesine, prcns·p ıt -
barile rızn gösterdiler. Fakat buyuk mu'i
ldil burada kendini gösterdi. Goniıllulerın 

]erine işaret cyliyeceği tahmin olunmak· geri çekilmesi. bu işe bır mukaddeme tC'Ş· 
tadır. kil eylemek üzere, rC'mzi mahiyette bır 

Başveki lin Son Posta 
muhabirine sözleri 

Ankara. 27 (Hususi) - Sayın C"lıil 
Bayarı bugün Başvekalette ziyaret ed(>· 
rck Son Poı:tnnın tebriklerini ve muvaf
fakiyet temennilerini arzettim. Bu fır
sattıın istifade ederek kendilerinden oh:-
yucularımıza tebşir edilecek bir beya
natları olup olmadığını sordum. Bana 
kendisine has sade tavrı ve çok samimi 
tebessümile: 

c- Cumhurreisimiz önümüzdeki giın· 
]erde Mecliste beklenen senelik nutuk!a
rınl irad edeceklerdir. Bu nutuktan ev
vel beyanatta bulunmağı hürmetsizEk 
addederim. Bir müddet sonra ve fırsat 
oldukça yapılan ve yapılacak işler hak
kında gazetecilerle görüşmeği lüzumlu 
ve faydalı görürüm. Vatandaşlan gaze
teler vasıtasile de tenvir etmeği vazife 
sayarım.:. 

Diyerek hükumetin gizli hlçbir işi 

olamıyacağına, milletin her işi bilmesı

nin ve onları tukib edecek va~yette bu
lunmasının hükQmetle arasında devamlı 
bir görüş beraberliğinin tahakkukuna 
yarıyacağına işaret etti. 

Başvekili ziyaretler 
Ankara, 27 (Hususi) - Mareşal Fevzi 

Çakma!( yanında Orgeneral Asım Gün
düz olduğu halde Cellil Bayarı maka
mında ziyaret etmiştir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Milli Mü
dafaa Vekilı Kazım Özalp, Sıhhat Veldıi 
HulUsi Alataş, Reccb Peker, milli mües
seseler dir<'ktörleri ve daireler rüeı;asile 
pek çok kimseler bugün Cclfü Bayarı 
Başvekıilet makamında ziyaret etmiş

lerdir. 
İngiliz sefiri Başvekalette 

Ankara, 27 (Hususi) - Başvekil Celal 
Bayar bugun öğleden sonra makamrndn 
İngiliz büyük elçisini kabul etmiştir. Mü
lakat yarım saat devam etmiştir. 

Y11gotılavııa 
Başvekili tekrar 
Ankaraga geliyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Yugoslav başvekıli, esa n geçen sene 

memleketimizden ayrıldığı sırada, tek
rar fırsatını bulup Ankarayı ziynrc: et
mek arzusunda olduğunu söylemişti. 

11-Sabaht•n Sabaha : 

hr.rcketle iptidar edC'Cekti. Her iki tnr<.ıc
tnn muayyen mikd~r gönulliı geri alm -
('aktı. Fakr.t Sovyet Rusya ile Fıaıı :ı, 

Franko nezdındekı gönullülcrin fozltı ol
du unu ılcr: surcrck Valnns hukümP•i 
nezdınden çekılecek (1000) gönül 1u~c 
•nukabil, Franko nezdinden (5000) g;;. 
nullunun gC'rı alınmasını ıst dıler. Bu 
taleb, bu gonulliılcrm mikdarlarının t ·
bıt cdılmesı iŞmC' yol açtı. İtalya, İspan-
•ada ki gönullu mıkdarmın (40) bin ol
duğunu bıldirdi ve a) ni zamanda, Frım
~ız, İngiliz ve Rus gonullu sayısınm da 
derhal meydana vurulmasını ıstedi. Frnn
ım ile Rus" a. i talyanın verdığı ( 40) b n 
rakamını az gordı.iler. Bu def . İtalya, 
onların bu tereddüdlerıni bır haysıy t 
melesi ynptı, derken Almnnynnın Londr 
c;cfirı Fon Ribbentıop Romnya gıttı Bu 
zatın kızı Londradll hır otomobil kazası 
geçırmişti. Doktorlar cenub mcmlcket
~erinde tedavi edilmesini tavsiye ctmiş
:erdi. Herkes. Fon Rıbbentrop'un bu mak
sııdla ftalynya gittığinı sanıyordu. Onun, 
M Mussolini ile mul:ıkatta bulunma ı, 
bütün dikkatleri o tarafa çekti. Derken, 
bu zat, tn ·varC' ile Londray dondu ve 
evvelki gün. Almanyanın müstemleke ıh
tiyacından bahis olan notasını verdı. 

Bu vaziyet, bu şeklıle. tamamen karı
şık bir mahiyet alm1ş oluyordu. Nitek m, 
bir an içın çehrelerde behren tebessum, 
birdenbire zail oldu ve hC'rkcs, ademi 
müdahale sistC'mınin artık bır netice ve-
miyC'Ceği mırıltılarını tC'krar (lmey~ b 1ş
l~dı. Hakikat şudur kı İspanya m<>sel -
sinde, knrşılıkh me,·ki almış buh111an 
devletlerin, bir nokta uzerinde itıl" f :
melerine irnkun yoktur Birinin evet d '· 
d inC', dığcrının, mantıkan \•e limC'nfla
tC'n hayır demesi bir zarurC'ttir. Bund rn 
clolnyıdır k . şimdıye kadar ) npıluıı bu
tiın teş bbüsl<'r zaman knznnmıya m tur 
birer payyatiftcn ibaretti: V!! asıl mak
sad, ispnııy yangınının har.cc sir nyet 
etmemesini temın eylemekti. 

Bu tedbırlcr, çok çetin münakaşil ve 
:nucadeleler<' ve ıle vermekle b rabC'r, 
simdıye kadı:ır· bu mnksadı mehmn mk n 
temin ctlılc•r Fakat bundnn bovle bır l'.?C 

yarıvabılecC'klcrını zannetmek. p k ı 1-

betli b r sev olmaz. Çunkti ip kfıfı deı '· 
ccde g~ı ılmı .. ve kopma trhhkeleri, her
gun bır paı Çil daha artmak suretile k n
d ni göstermekte bulunmuştur. 

Selim Ragıp Emre 

H<1'VUZ 
. fstan.bulun y~~i çehresini çizmek için plnnlnr hazırı nıyor. Bu nrad Ye· 

~ı~·unıı az:ımctı ıle meydana çıkarmak içın lekrlı ve yırtık bır par van gıbı 
omıne çt'kılcn bınaların yıktırılacağı !.oyleniyo:-

Te chbı~sun pe.k y?rinde olduğunı.ı bu sutuııda ynzmıştım Yalnız yeni ha· 
berlere gore Emınonu meydanında bir dC' h \'llZ yapılac ktır. 

Ben bu hnbcre pek inanmadım. ÇJnku denı n yanı bnşına havuz y pma· 
nın mana ı yoktur. Ba ... uz su ~örmek ıhtıyacının doğurduğu bir zıyn"ltir. 
Beyazıd meydanı gibı denızı görmi yen bir sana da havuz h m t h 
"h . F k zıyn<' • em 
ı tıyaçtır. a nt rıhtım kenarına havuz ycıpmal., naMl anlatayım K i . 
gıdıp p:ıstırmacı dukkfını açmnk gıbi bır şey. ' Yı.C'ı ) 

0 

. Avrupa şchirlcrınde boy le zıynet lcr ıhtıyacıı göre yapılır. Mt•selıi Bukr(' 
gıbı d"ru<'d!.'11 uzak yerlrıde su ihtıvııcını temın ırın heın"n h d 
f k' 1 k · ~ t! er mey nnd:ı 
ıs ıy<> er, il kndlı ha\ uzlar ynpı!rr.ıştır. (Vcrsııy) ın nwşhur h vuzu rltl b 
ıhtıvactan doğmu tur u 

Df.'1111. kı) ısı yl'ri<>rde daha zıyade vcşil sah"' 1 .. 1 y ı B h · . ~ ... .. apı ır a çe muleh.ıssı . 
laıının Topı Vcrt dedıklerı yeşıl ptırterleı • ·d t ı . .nC'' ana gc ıı ı ır ve h Ikın rJvır 
çimt'n ıhtıy ıcı boyJ lıkle temın cdı .ır Bızım E d ' 

1 1 
b mınonu m y anı tçııı C', r 

mut a.t ıı z ynet l ı ım a havuz drıYıJ rım k d h d i s • ıı en yapına n o o ıu oluı ~ı 
s 'ı' yapmak ıçın hu nunıyet ve sen·et kafı gC'1Sl ydı buguıı i taııbuld ı bır~r 
taş ve 1~ rç yı ınından başka bir !WY \llmıyan b•nalaı, tnhtn enkaz h Jıne gc
l<>ıı sevım ız. tıJsız kfı anelcr gorülmezdı 

inkıliıbın C'n ıyi bır tarafı da zevk IC'rımı ı bu n:ı: olsun işlctmış olma ıdır. 
ZC'V~ \'(' tabıatl(' beı ab r hınız cta rorgu sah bı ol nl r ıçın Emınonund~. 
dcnız ken rında havuz gormck tahnmmül <'dılrnez bır ıztırab olur. 

Burhan Cahid 
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Bugün matinelerden itibaren 

.Tren hattı Eminönüne 
kadar uzatılacak 

1 !ayyare seferleri 
ilkbaharda 

-Başlıyacak 
Sirkeci - Eminönü arasında eski 

gümrük ile antrepolar arasından Re -
şadiye caddesi geçer. Antrepo ve güm
rükler asril~tirilmekte olduğundan 
gümrük ve liman idaresi bu cadde hak 
kında müşterek kararlar üzerinde bu
Jurunaktadırlar. 

Hükumetçe Eminönü meydanınm 
genişletilmesi için karar verilmiş ol -

. duğundan bu saha genişletilince tram
vay ve otomobil seyrüseferleri kolay
laşacaktır. Bu takdırde Reşadiye cad
desinden ticari sahada istifade edilme
si düşünülmüştür. 

Gümrük ve Liman idareleri bilhas
sa Trakya nakliyatını kolaylaştırmak 
rnaksadile devlet demiryollarile tema
sa gelmiş ve Sirkeciye kadar olan tren 
hattının Reşadiye caddesine temdidi 
hususunu görüşmüştür. 

Eğer Reşadiye caddesi liman idare
sine devredilecek olursa, hat temdit 
edilecektir. Bu suretle malların doğru-

Şehir işleri ı 
Kadıköy ve Bakırköyle diğer ka
zalarda da aeyyar satıcılık kalkıyor 

Eminönü, Fatih, Beşiktaş, Beyoğlu 
kazalarından sonra İstanbulun tek -
mil kazalarında başta, ve omuzda ya -
pılan iptidai şekildeki seyyar satıcı -
lık teşrinisaninin bkinci günü saba -
hından itibaren kalkacaktır. Hazırlık
lar ikmal edilmiş, icab eden tebliğat ya 
pılrnıştır. Bir teşrinisaniden itibaren 
bu kazalardan Sanyerde on iki, Ka -
dıköyünde onbeş, Üsküdarda on, Ba -
kırköyünde dokuz, Adalarda dokuz, 
Bevkozda üç pazar yeri kurulacaktır. 

Gümrük idaresi Reşadiye 
caddesini istiyor 

Belediye, Reşadiye caddesini de di
ğer bazı caddeler gibi asfalta çevire -
cektir. Fakat gümrük idaresi bu soka
ğı eskiden yaptığı gibi kapatmak ve 
kendine ayırmak istediğinden belediye
ye müracaat etmiştir. Gümrük ida -
resinin müracaatı tetkik edilmekte -
dir. 

Şişli ile Fatih arasında otobüs 
işleyecek 

Şişli ile Fatih arasında otobüs işlet
mek üzere belediyeye müracaat vaki 
olmuştur. Kurtuluş ile Beyazıd arasın
da yapılacak seferlerin müsaadesi ve
rilmiştir. Otobüsler muayene edil -
mektedir. 
Topkapı hattında şimdilik bir otobüs 

işlemektedir. Ayın on beşinden sonra 
bu hattaki otobüs sayısı sekize çıkarı -
lacaktır. 

bk önce asfaltlanacak caddeler 
Şehrin muhtelif caddelerinde as -

falt olarak inşa edilmesi için bir prog
ram tanziın edilmektedir Bu cümleden 
olmak üzere Edirnekapı ile Ayvansa -
ray arıosındaki yol ile Büyükderedeki 
Piyasabaşı ile Çayırbaşı mevkiini bir
birine rapteden caddenin ilk evvel ya
pılmalan karar altına alınmıştır. 

Şehir Meclisi Pazartesi günü 
toplanıyor 

Şehir Meclisi pazartesi günü saat 
J .f de içtimalarma başlayacaktır. Be
lediye daimi encümeni 1935 senesi he 
sabı kat'isini tetkik etmektedir. 

RUfell Eşref şehrimize geldi 
Atina sefirimiz Ruşen Eşref, dün pjre

den şehrimize gelmiştir. Ankaraya gide
cektir. 

A111t erlik işleri: 

Şubeye davet 
ı - Kadıköy askerlik tubeslne kayıtlı 

yüksek ehllyeUller ı . ikinci te•rln. 937 de 
yedek subay <>kulunda bulunacaklardır. 

2 - Herhangi bir sebeble yüksek ehllyet
lerlnl şubeye vermemiş olanlar, o gün yani 
ı. ikinci teşrin. 937 pazartesi gunü sabah sa
at dokuzda Kadıköy As. şubesinde bulunma
Jan ilan olunur. * Kızıltoprak Kalamış caddesi 27 sayılı 
evden çıkan ve yen! adresini şubeye bildir -
ır.lyen yedek demir yol asteğmen! Yasef ot
lu Samuelln Kadıköy ~ubeslne müracaatı. 

dan doğruya antrepolara veya vapur
lara konulması kolaylaşacak, nakil 
masrafı da azalacaktır. Liman idare -
si bu sahada yeni ve asri tesisat vücu
da getirecektir. 

Galata nhtımı asfalt olacak 
Galatada yeni yolcu.salonunun kat'i 

ihalesi salı günü yapılacak ve yakında 
inşasına başlanacaktır. Bundan başka 
Galata rıhtımı üzeri de asfalt olarak 
yapılacaktır. Bunun ihalesi de bugün
lerde bitirilecek ve liman işleri hak -
kında '\Ullumi şekilde izahat vermek Ü
.zere liman müdürü Rauf Manyasi An· 
karaya gidecektir. 

Liman amelesi için istirahathane 
yapıldı 

Liman idaresi Kuruçeşmede çalı -
şan kömür tahmil ve tahliye amelesi i
çin yatmalarına, yemek yemelerine 
mahsus bir iş yurdu binası yaptınnış
tır. İş yurdu binası bugün merasimle 
açılacaktır. 

........ ~ 
Müteferrik: 

Irak müzesi müdürü 
memleketine döndü 

Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana 
arasındaki tayyare seferlerine yarın -
dan itibaren başlanacaktı. Fakat İzmir 
ve Adana tayyare meydanlannın nok
sanları henüz ikmal edilip meydanlar 
tanzim edilememiştir. Bu sebebten tay 
yare seferlerine yarından itibaren baş-
lanamıyacaktır. ı 

Hazırlıkların ikmali gecikeceğinden 
Nafia Vekaleti seferlerin ilkbaharda 
başlamasına karar vermiştir. Bu müd
det zarfında İngiltereye sipariş edi -
len tayyarelerin sonuncusu da gelmiş 
olncak, Londrada staj yapan pilotları -
mız tahsillerini bitirip dönmüş bulu -
mıcaklardır. 

Atatürk ün 
Basın kurumuna 
Telgr11/l11rı 
İstanbul Basın Kurumunun geçen 

gün akdettiği kongrede İstanbul Ba -
sınının Büyük Şefe olan derin bağ -
hlığı ile yürekten tazimlerinin arzına 
karar verilmişti. 

Ulu Önderimiz çekilen telgraf arize
sini şu cevabla karşılam~lardır: 

Bay Tank Us, 
Basın Kurumu Başkanı 

İstanbul 
Duygularınıza teşekkür ederim. 

K. Atatürk 

İstanbul tarzı mimarisinin yedi şu
besinin göstermiş olduğu hususiyetle
ri ve kıymetleri tesbit etmek üzere let 
kikata çıkan ve şehrimizde bir ay bu 
maksatla camilerde çalışan Irak mü -
zesi miman Şerif Yusuf memleketine 
dönmüştür. Şerif Yusuf gelecek sene Cerrahpaşa ile Haseki 
tekrar gelip tetkikatını tamamhyacak - Arasında yeni 
tır. 

Çocuk esirgeme kurumunun Bir yol açılacak 
tebrik telgrafnameleri Şehrin sıhhi bakımdan en mühim 

Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından vı- ihtiyaçlarını temin eden Cerrahpaşa 
yanada bastırılan {Lüks) tebrik telgrafna - hastanesile Haseki hastanesi arasında 
meler! her telgraf merkezinde bulunmakta- doğrudan doğruya geniş bir yolun a _ 
dır. Tebrik telgrafınızın bu süslıi kağıtla mu 
hatabınıza verilmesini isterseniz arzunuzu çılması düşünülmektedir. Her iki mü-
telgraf memuruna söyleyiniz. Veyahut ta essese arasında, bu suretle irtibatın te
telgrar müsveddesinin bir köşesine (Lüks) ahhürsüz bir şekilde temin edilmesi 
kelimesini yazınız. Telgraf ücretinden başka mümkün olacaktır. Bu yolun açılması 
vereceğiniz 15 ku~ bu maksadınızı temin · · "kt · t• ı::.1.. · bed d ıçın ne mı ar ıs ım i:lA ve ınşa e -
e er. linin lazım olduğu tetkik edilmekte -
Eminönilnde tramvay yolu değişecek dir. 

Eminönü meydanı açıldıktru\ son -
ra tramvay yolu değiştirileceğinden Acı kit bir olUm. 
şimdiden bir proje hazırlanmaktad1r. Terbiye ve Tedrisatı Askeriye müfettışl u-
Yapılacak değişiklik tramvay şirketi - mumısı Orgeneral Merhum Fatlh1i Tevfi -
ne ona göre hareket etmesi için bildi- ğln otlu ve tanınmış sporcularımızdan Ga
ri]ecektir. latasaray takımı kalecisi ömer henüz bahar 

Dünyanın en büyük filmi 

BUFFALOBiL. 
(Maceralar Kralı) 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

OAB'f COOPEB • 
JEAN ABTBIJ8 

Bugün ı:ıatineler saat 1 de hatlar. 

~-----• SOperfilmler yıldızı, debAktr Parisll arUst ... ____ .., 

FLORELLE 
Bu sabah, Sirkeci garırda perestlşkArlannın takdir alklşlan arasınd• 

parlak bir surette lcarşıJanmıştır. 

FLORELLE 
Bu akşam : EÜYÜK GALA müsameresi olara1' 

Tepe.başı G A R D E N İ'nde 
lık temailini verecek ve önümüzdeki Pazar gününe kadar 

memleketimizde kalacakbr. 

jMATINELER Cuma, Cumartesi SAAT 
ve Pazar günleri 17 1/8 d• 

FLORELLE .. 
Sevimli ve nOkteli, NlJMEROLARlNI, başdöndOrnr.n ŞARK1LARIN1, nokt 

MONOLOGl.AHINI, realist MUSiKiYi takdim ve Montmartre ve 
~-• MONTPARUAl::>SE'ı Beyoğluna nakl~derek sizi gaşyedecektlr 4lf//ll 

- -----------------------· 
, ____ _. BOyOk Fransız filmlerinin bütün kaliteleri... ...--..., 

ORAM.... LÜKS..... MÜKEMMEL MEVZU.... tJ 
ŞARK ve GARP AŞKIN ZEBUN 

YOŞİVARA 
SÜMER Bugün SINEMASJNd• 

SESSUE 
a., rollerde : 

WiLLM ve HAYAKAWA, PiERRE RiCHARD 
tJllCHIKO TAN AKA 

.sevgili alleslne ve kıymeUl arkadaşlanna -----------------------------
İıtanbul 'fakıflar bqmimarlığı 1 hayatının 24 cü senesini idrak edemeden ' 

Beyoğlu vakıflar mimarı Vasfi İstan- gözlerin! ebediyyen kapamıştır. 
bul vakıflar başmimarlığına tayin edil - Cenazesi bugün saat 11 de Şlşll lstasyo- 1 Op/anfl '11r : 

~' ~, 1 
IID~ Şehir tiyaTtr~ıtfl 

miştir. nundakl Fransız hastanesinden kaldırıla -
rnk namazı Teşvlklye camisinde kılındıktan 
sonra Rumellhlsanndald makberel ınahsu -
snsına defnedilecektir. Ailesine ve spercu ar 

Dram kısmı ey-
mıı ıı l' J Tiyatrosunda ao dl 

Polisle: 
Bir yaramaz talebe yaralandı 

Emlrglin ilk mektep talebesinden şoför 
Servet oğlu 7 yaşında Ulvi, mektepte tenef
füs zamanında merdivenlerden kayarken 
müvazeneslnl kaybederek yere yuvarlanmış 
ve muhtelif yerlerinden yaralanarak bay -
gın bir haldeŞlşll Çocuk hastanesine kal -
dınlml§tır. 

Bir otomobil kazaaı 
Şoför Hilminin idare ettiği otomobil Ga

la tada Voyvoda caddesinden geçerken Nu
ri adlı bir çocuğa çarparak yaralamış, suç -
lu şoför yakalanmıştır. 

Bir kadını araba çiğnedi 
Dün Küçükpazarda Kantarcılarda bir 

kaza olmuş, bir kadın araba altında kalarak 
ayaklan kesllml§tir. Kamber adlı bir araba
cı dün ölleden sonra idare ettıtı yük a
raba.aile Kantarcılard&n geçerken Hatice 
adlı yaşlı bir kadına çarparak yere yuvar
lamış ve araba altında kalan kadının bacak
ıannın keeUmeaine .ııebeblyet Yermiştir. Faz
la tan ayi eden tadın cankurtaran otomo
bW lle hastaneye kaldırılnuı, nc;lu araba -
cı yıJ.talanarat tahtıhta baflanmı.ttır. 

kadaşlanna beyanı taziyet eyleriz. _ .......................................................... .. 
ERTUCRUL SADi TEK 

TiYATROSU 
( AKSARA Y'd •) 

Bu gece KAYNANA 
Yakında &EFiLLER 

Puzartesi akşamı 

KADIKÖY - SÜREYYA 
Si ıemasında 

(ÇAfl.URDA ZAMBAK) 

Etibba odaaı reisliği 
Etibba Odası yeni idare hey'eti dün 

toplanmış, aralarında reis, sekreter, 
muhasebeci, veznedar seçmişlerdir. Ri
yasete Orhan Yahya, katipliğe Rlza 
Rüstem, muhasibliğe Ziya Nuri, vez -
nedarlığa da Muammer seçilmişlerdir. 

San'at mektebleri meıunlan 

kongresi 
Türkiye san'at mekteblerl mezunlar ce -

mlyeti Başkanlıtından: ı İklncl Teşrin ı937 
pazartesi günü saat 14 de Cağalotıunda E-

ill ıııııııı ı!ll - Bu akşam saat 2(). -

SiZE ÖYLE GELIYOfd 

sıııı41 
Komedi kısmı Fransız tiyatro 

Bu akşam saat 20-30 da 
iNTiKAM MAÇI ıo 

Komedı 3 Perde, bir t,!!!% ..... .. .. -.... ......... -........ .- ~ 

mlnönü Halkevi konferans saıonuJlda --~ 
yet esas nizamnamesi mucib~~ ... ııı Sff 
kongre yapılaca~ından azayı ~ 
rlfleri temenni olunur. 

CUMHURiYET BAYRAMI 
ŞEREFiNE Yann matine• 

lerden itibaren 

ıc;p gaag IE5) K U "=il ~ Sinemasında 
Film Nnayiinio en muhteşeDI 
eııeri Senenin en muaı::ıalll 

filmi. 

HACI MURAT (Türkçesöıl~ 
Vatan ve istiklil qlnnın en bfiyük destanı ; Tolstoi'nin mqhm eaerinden. Bat rollerde: f\' Jıç' 
Pl.UjiKIN. LlL DAGOVER • BETIY AMAN bu bOyük film, Türk filın atüdyoaunda fOt 

BUGÜN Pdatinelerden ı· PEK 
bqhyarak 

olarak tertip edilmiftir. 

ve İz mirde ELHAMRA 
SENENiN BIRfCJK TÜRK FiLMi 

ainemalannda 
birden 

~ G O N E s· E D O C R U w~ 
:ı Güzellik • Aşk - Yurdseverlik - Sergtızeşt ve heyecan fılmi Baş rollerde: FERDİ TAYFUR - MEDiHA • .AP.ff.'i,.

Muslki kısmında: BAYAN NE.hKI& • FAHiRE - REFiK - BAYAN SAFiYE ve ÜSTAD NEYZEN 

F• LME ı· LA"" VE OLARAK Renkli Miki Mava komedisi 1 Bugün matineler saat 1 de başlar. 



Karasulular yol ve .. 
muhacir 

Karasudan yazı -
lıyor: Karasu evvel
ce Adapazanna bağ
lı bir nahiye iken 
Cumhuriyet hüku -
ıneti buranın inki· 
§af"l çok müstait 
Y~ geniş bir yurd 
parçası olduğunu 
nazan dikkate al -
ınış ve dört sene 
evvel burada bir 
kaza teşkilatı vü .. 
.cuda getirmiştir. 

. Karasu Sakar • 
Yanın Karadeni .. 

istiyorlar 

~~ döküldüğü yer.. HL 

jBoluda kıymetli bir 
mozaik bulundu 

Bolu (Hususi) - Bolunun Doğusa 
ve Geredeye giden şosesinin başladığı, 

Sarayyeri denilen noktada cesim bir 

duvar enkazı vardır. Geçen hafta, şo

senin genişletilmesi için nafia amelesi 
tarafından bu duvar yıkılırken, ka-
bartma resim ve yazılarla süslü iki taş 
bulunmuş, kazma ameliyesi ilerleyince, 

kıymetli mozaiklerle süslü bir zemine 
rastlanmıştır. Kazma ve yol açma a
meliyesi tatil edilmiş, bu tarihi eserin 

tamamen meydana çıkarılarak hüsnü 
muhafazası için alakadar makamlar 
keyfiyetten haberdar edilmişlerdir. 

lğdıra 1300 göçmen 
iskan ediliyor 

Memleket meseleleri 
Üniversite muhitini kaplayan bu 
korku ve endişenin sebebi nedir? 

Zihnim, ne zaman üniversite ve man -
rif meseleleri üzerinde dursa, Emrullah 
Efendiyi hatırlanın. Me§111tiyetin ilk se
nelerinde, bundan yirmi altı, yirmi yedi 
sene evvel maarif nazırı olmuş olnn Em
rullah Efendi, zamanının anlamaktan a
ciz olduğu şeyleri söylemiş olan Alimlere 
benzer. Bu nevi ilimlere zaman, ya dclı, 

ya hain, ynhut dinsiz diye nasıl zulmet
mişse Emrullah Efendiye de onn yakın 
bir şey yapmıştı. Günün birınde, bu dal
gın alim, cmaarif Tfıb!i ağacına benz r; 
kökleri gökte, dallan yerdedir!• demi~U. 
Zamnn, derhal bu sözleri aldı ve Em -
rullnh Efendiyi bir eğlence mevzuu yap
tL O vaktin gazeteleri için bu teşbıh, 
kolay ele geçmez bir sermaye idi: Eınrul
lnh Efendi, dünyada mevcut olduğuna 
f nanmadığ. şeye vücut vermeğe uğraş -
makin itham edilen adam oldu. Bütun 
knrikatürcüler, mizahçılar harekete geç
tiler ve zavallı alimi, kısa bir zamanda 
paçavraya çevirerek sürükleyip götür -
diller . 

Kendisi ile üniversiteye dair biraz ko 
nuşmak istediğim için bir daha ısrar et 

rim. Gene olmadı. Sebebi? Sebep olma} 
üzere bana söyledikleri şunlardır: 

- Üniversite hakkında her ho.ngi bi 
mütaleada bulunmak bize yasaktır. Bil 
hossa gazeteler ve gazetecilerle temas, bl 
ze kat'i surette menedilmiştir. Buradı 
görülmekten ve tanınmakt n korkanrr 
Şunun şurasında sığınmış, okuyor, oku 
tuyorum; başıma gaile çıkarmak iste 
mem. 

- Fakat, dostum, benimle bir kahv 
içmek ve iki satır konu~ak, hatt ünl 
versitcden bahsetmek neden bir cürün 
olsun? Hem kim görecek, kımc söyliye 
cek? 

Dostumun r;özlerini bir türlü kafamt 
sığdıramıyarak sorduğum bu iki sual, me 
ğcrsc, onun çok derin olan bır derdin 
rlepretmişti. Derin derin içmi çekti: 

rn:1:· ~ a ~ a & u Y a S ,__ .. erinde bot denilen sallarla ncık Uı1cıt ycıpılıy01" 
.ı.urkıyenın Mısın al\.Urya uz 

demek mübalag-a deg-nd.ir. Zira ması, sonra bütün nehri tathir etmesi Trabzon (Husus!) - Bulgaristonın 
N d S nra da naklı·yata ı..0 .. laması Pravada kazasından anavatana iltica 

il nelui nasıl denize dökülürken yap- on an ° ~ 

Emrullah Efendi, şunu söylemek isti -
yordu: cBir memlekette maarif olmak 
!çin, o memlekette bir üniversite bulun
mak l!zımdır. Fakat, binasilc, kanunile, 
kndrosile, rektörleri ve dekanlan ile bır 
üniversi be değil, 5lmi ile, fazileti ıle, 
memleketin irfan seması üstünde bir gü
neş gibi parlıyan bir müessese. Hattô blr 
müessese değil, bir kaç müessese ve bu 
müesseselerin temsil ettikleri milli ir -
fon. Maarif, bütün diğer insan faaliyetle
rinin aksine olarak, aşağıdan yukarıya 
değil, yukarıdan aşağıya doğru inkişaf e
der. Bir memlekette evvela yüksek il;m 
vapabilmelidir ki bunu aşağıya doğru 
yaymıya imkan olsun. Bunun için, sabırlı 

- Evet, dedi; belki sence bunlnr an 
Joşılmaz bir §eydir; foknt, hakikat bu 
dur. Giremem ve senin ikram etmek is 
tediğin kahveyi içemem. Hele üniver 
site hakkı:.ıda hiç konuşamam. Khn gö 
recek? Bahsine gelince, yerin bile gözt 
ve kulal:tı olduğunu bilirsin! t - l" bildirilm' ic:ti.r'. eden 1300 göçmen N~zım ''apurile bu-

ıgı delta ile bir feyz ve bereket kay - uzumu ,. · " 
nağı oluyorsa Sakarya nehri de ayni Kazanın nüfusu da. çok. a~. Gröç- ;raya gelmişlerdir. Bunlar Iğdırda is-
veçh ·ı b . . . f bere- menler bu mıntakada istediklerı le ahı ;k.an edileceklerdir. Buraya kadar ga-

1 e u genış vadiyı eyz ve · · ı H Ih ki ı::imdiye '·adar t h t ld'kl ·· 
ket yuvası yapmıştır Fakat bu mınta- bulabılır er. ha ~ t~ ·ım . t~ ye ra a ge ı erini söyleyen goç-

Dostumun gözleri bulutlanmıştı. H ki 
kalen korkuyordu; çok samimi ıdi ve der 
dinin derin olduğu görülüyordu. Bana 
üniversitenin bütün esrarını anla 
sözleri onun o dakikadaki derdli hali ka 
dar kuvvetli olnmazdı. Israr edemedim 
nyrıldık. 

kad kA · 1 b kazaya hiç mu acır ge ın emış ır. menlerimizden iki muallimle konuc:-
a füi. derecede nüfus ve yo u - d ı 1 ,. 

lunmadığı için maalesef bu emsalsiz Karasu her şe~ en. evve yo ~e mu- tum: 
toprakl d ıj! !iki! · t'f d dile - hacir istemektedır. Bır de mıntaKamız- - Bize, buraya gelinceve kadar, bil-

ar an ay e ıs ı a e e t kil"t yapılırken kazaya .1 tn.eme1..1.edir da kaza eş a 1 kfunetimiz, sıcak yemeğimizden tutun 
· . Karasu adı verilmiştir. Halbuki Aydın- b h . 

Fevkalade münbit ve havası daın~a d K acasu adında bir kaza daha var- da, ce arçlığma kadar her şeyimizı İki gün soııra, ün ive tc) c ~derck, 
~u talebenin dönme meselesini tetkik et
mek istedim. Kendısi ile konuştuğum bu 
hoca bana, lazım gelen izahatı vermez • 
den evvel, ilk söz olmak üzere, bunun 
bir gaZl'teci~ beyanat şeklinde verilme. 
diğini ve isminin zikredılmemesini rict 
ettiğini söyledi Dı.kkat ettim: Bu sözunü 
konuşma arasında iki defa tekrar ettl 
Aynhrken de §U sözleri söylemeği u • 
nutmadı: 

r~tıp olmak itibarile kuraklık nedır a :~aenaleyh iltibasa mahal veren verdi .. dediler. 
b~eyen bu topraklarda ormansız ve dır.. . erine en doğru ve tabii bir Muhacirler, üç gün burada kaldıktan 
a~aç~ız bir karış yer olmadığınd~n ~el~ ~=-a~ Sakarya kazası adı verilme- ~onra, kamyonlarla, iskan mahalleri 
§~diye kadar odunculukla maışet.erı- sı daha iyi olacaktır. olan lğdıra hareket etmişlerdir. 
nı temin etmiştir. Bu mıntakada ku - ....--·-•• • • • • ••• • •• •• • • • • • • •• ••••• • • • • • • • •• •• • • • • • • • • ••-
raklıktan hiç korkmaksızın, sulama ve y d d h k 1 • 
gübreye muhtaç olmaksızın yeni fab- ur a spor are et erı 
rikaların şiddetle muhtaç olduğu uzun 
elyaflı pamu~ sisam, patates, fasulya, 
soğan her türlü meyva ve fındık çok 
lnükemmel olarak yetişir. 

Burada Giresondan daha fazla fın
d~-= çıkarmak mümkün iken bu faydalı 
zıraata merak edenler pek azdır. 
Kazanın bugünkü halinden kurtula

ra~ umran ve refaha erişmesi için evvel 
emırde yola ihtiyaç vardır. Kaza deniz 
kenarında olmasına rağmen maalesef 
ne denizden ne de karadan yola mal.k 
değildir. 

· Denizyolları kazamıza vapur uğrat
:rnamaktadır. Karadan istasyon Adapa-

:.:rıdır. Adapazarı ile kaza arasındaki 
praklar bütün kış ve yazın da yağ -

tnurıu zamanlarda bir bataklık halıne 
~lmckte araba ile değil yaya bile yü

ml ek mümkün olmamakta ve kaza 
ay arca 

S mefluç kalmaktadır. 
son:karya. üzerinde Adapazarından 
k a denıze dökülünceye kadar elan 
a~ıında h!ç bir köprü yoktur. İki kaza 
S sındakı bütün muvasala ye nakliyat 

g:karya üzerinden bot denilen :>aHa:-la 
çmek surctile yapılır. Bu sene Ada -

pazarı il li 
köprü , e cndck arasındak~. a~şap 
pıhn ) ılolarak yerine beton kopru ya
Par :~ ve buradan sökülen ahşap 
?lak~ ~r Sakarya yolile Karasu) a 
3'a edılcrek burada ahşap bir köprti 
'L1 Pmak teşebbüsünde bulunulmuştur. 
a.alk bu k"' .. t d' opruyü dört gözle bekleınck-h: ır. Snkarya~ın meşhur olan siy~.h 
.. vyar mahsulunden teşkilatsızlık yu
Z~den lfıyikile istifade edilememekte-

:· Yolsuzluktan mefluç bir halde olnn 
zamıza Sakarya yolile de nakliyat 

Y?pılmak mümkündür. Bu hususta 
bır müt~ebbis hükumete müracaat et
miş, fakat kendisine evvela Sakarya 
neh · · _ rının muntazam bir planını yap -

Balıkesir sporcu -
farından 35 kişilik bir 
kafile Manisayn git
miş, Şehir klübü ta ~ 
rafından şereflerine 
bir ziyafet verilmiş
tir. Balıkesirliler Ma· 
nisalılarla bir maç 
yapmışlar, ve maçı 
4-1 kazanmışlardır. 
Manisada bir de mü· 
samere vermişlerdir 
Resimde Balıkesirli 
gençler Manisa Halk. 
evi önünde görül • 
mektedirler. 
Çarşambada yeni 

bir 5por teşckkiilü 
Çarşamba (Hususi) - Çarşamba es

nafının toplaniı.rak meydana getirdikleri 
çarşamba Spor klübünden başka bir de 
avcılık ve atıcılık klübü t~sis edecekleri 
öğrenilmiştir. 

Glin • Dura spor güreş maçları 

Bursa (Hususi) - Duraspor klübilmin 
daveti üzerine şehrimize gelen İstnnbul 
Güneş klubü güreşçileri, I}uraspor khibü 

güreşçılerile Halkevi salonunda bir ser
best güreş müsabakası yapmışlardır. 

Bu mi.ısabakada dünya şampiyonu Ya-

şar da bulunmuştur. 

61 kiloda dünya şampiyonu Yaşar, Du

raspordan Mehmed Aliyi 15 dakikada. 

56 kilod 1 Duraspordan İsmail Hn.ıckı 
Güneşli Fethiyi 5 dakikada. 

66 kiloda Güneşli Nezir Duraspordan 

Recebi 6 dakikada. 

72 kil d:ı Duraspordan Hasan, Güneşli 
Mehmed Aliyi 12 dakikada tuşla yen~ıış 
!erdir. Bu güreşlerde İstanbul Gun~ş 
klübü daha h{ıkım b ılunmuştur. Teknık 

hususunda da Bursa güreşçilerinden yük
sektirler. Bu müsabakada hakemliği Gü
neşli Salın idare etmiştir. Hemen hemen 
müsabaka beraberlikle bitmiştir. 

Dura spor kJübüniin yıllık 
toplantısı yapıldı 

Duraspor klübünün, yıllık toplantısı 
yapılmıştır. Yeni idare heyeti seçllmış 

ve b skanlığa da klübün en çalışkanı bu
lunan Avni Ergüçman muvafık göriıl
mtiştur. 

nı raşta at ko ulan 

Maraş (Hususi) - Sonbahar at yarış
lnıı 25 hayvanın iştirakile yapılnrt~tJr. 

Birincıliği Maraşlı Topçuoğlu Osınnnm 

Kızılkır tayı kazanarak 100 lira ikramiye 
ıılmıştır. 

Sür'at koşusuna da 6 hayvan iştırak 

etmiş, Berlizli Mustafanın al atı kazan
mış, 75 lıra mukfıfat almıştır. 

Tahnmmiil koşusuna on hayvan iştirak 

etmiş, Kıyasoğlu Ömerin hayvanı birin· 
riligı kazanarak 50 lıra mükii.!at almıştır. 

- Basan Bey müterakki 
llıernleketlerde şimdi. .• 

•.. bütün naklıynt havai 

trenler, 

... havai tramvaylarla ya
pılıyormuJ. 

Hasan Bey - Harb sahası 
lıalinl alan Avrupada göğu 

yere tercih etmeleri tabii de· 
~il mi? 

olunuz!> 
Emrullah Efendi, benim gcnçliğim1c, 

darülfünun edebiyat şubesinde, beni, dP· 
rln ilme doğru ilk uyandırnn yegane ho
ca idi. Hali ve tavn ile, kafasında kay -
nııyıp duran şeylerle, bunları bize anlat
mıya uğraşan, takrirlerile benim yeni u
yanmakta olan zekama hürmet telkin e -
den, bana öğrenme aşkı veren, beni ha -
yatın bilyük sırrı üzerinde düşünm<'ye 

sevkeyliyen yeg4ne hoca! Zavallı adam, 
bu memleketin öğrenmiye ve iyi anlam1-
ya muhtaç olduğu bir hakikati. böyle bir 
TCıba teşbihi ile bizim aramızda ilk defa 
söyliyen insan oldu ve bundan dolayı da 
yalnız taşa tutulmadığı knldı. 

- Tekrar rica ederim, ne benim söz· 
lerimin, ne de ismimin zikredilmemesi ııı. 
zımdır. Bizcie nizam böyledir 

Söylediği sözler, bu n· "·eyi ünn er
si tenin mütalea ediş tarzına da, ben:m 
fıkirlcrime de muUıbık olan şeylerdi. 
Bunları bu kadar anonim tutmakta, 
de şekil itibarile değil, esas bakımından 
da mana yoktu. Fakat, ben evvelce dos
~uınd n dinlediğim sözleri zıhnime iyi 
yerleştırm.qı olduğum için, bu bahiste pro 
!csörü tatmin etmeği bir vazıfe bildim: * Emrullah Efendi çekilip gittikten so'1-

ra, meydana, ayni sözü söyl mek üzere 
Ziya Göknlp çıktı. Ayni fikri o da tekrsr 
etti. Ve hatta, İttihat ve Terakkiye, hu 

- Emin olnbilirsiniz. Ben zaten bura~ 
ya gazeteci olarak değil, bir meseleyı tet
kik eden alelade bir alakadar sıfotile g 1-
dim. Tubti ağacını, üniversite §eklinde bu 

memlekette mutlaka bayata getirmek lü
zumunu nnlattL Anlattı, fakat, memleke
tin bu işleri mükemmel §Ckli ile başara -
~ilmek için muhtaç bulunduğu haz.ırlık 
turnam olmamış bulunacak ki, o 1.llman
rnnberi bu fıkir, gnh politikanın, giih bü
rokrasinin elinde harap olup gıtti. B'r 
turlu, bir üniversite sahibi olamadık:. 

Bılhassa cumhuriyetin eski darülfü -
nundan yl'ni bir üniversite yaratmak ü
z re yaptığı son hamleden ve bu esnad'l 
sarfettiğı ve eUin etmekte olduğu emek 'c 
pnrapan sonra, acaba yüksek bir irfan 
mucssl'sesine hdlfi sahih olamadık mı? 

Ben bu pek mühim suale z.ihnen menfi 
oltırnk ccvab veriyorum ve beni bu menfi 
C'C\ aba sevkcdcn amiller de bir takım rnÜ
şohedcJcrdir. 

Mesela, hariçte başka işler bulduk~a 
bizim üniversiteyi bırakıp oraya gitme -
~e başlıyan ve bizde beğenilmedikleri 
halde, mescld, İsviçre ii'niversıtelerfne 
çağırılan ve kendilerine yüksek kOrsil -
•er verılen ecnebi profesörlerden blrf: 

- İstanbul üniversitesini niçin terke
dıyorsunuz? 

Sualine şu cevabı vermiştir: 
- Şımdıye kadar gördüğüm şeylerden 

\'izim burada muvaffak. olamıyacağımız 
knnautinc varıyorum. Bugünkü şartlar 
1ç•nde çalışıp muvaffak olamıyarak ilmi 

rcfimln muhtel olduğunu gormcktense 
.. frılmayı tl'rclh ederim. 

İkıncı bir mısal de şunu zikredebili _ 
rım: 

G çcn gün. üniversite mesele i gaz"' _ 
'el rdc bahıs mevzuu yapıldığı sıralarda 
DJvımyolund n matbaa)a doğru gelirke~ 
bir üniversite hocasına rı:ıstgl'ldlm. Çok
t.,nberi görmediğim bu dostla konuşa ko 
-ıu a matbaaya doğru geldik. f çerl gfrıp 
:,ir kahve içmesini teklif ettim. Kabul et
medi; ısrar ettim. cenc kabul etmedi. 

İkJ gün sonra da, Kadıköyüne gider • 
ken, vapurda, vakUle benden c:lcrs oku -
muş olan genç bir doçente rnstgeldim. O, 
genç ve tecrübesiz olduğu için daha a
çık söylemekten çekinmedi: 

- Aman hocam, dedi; ne söylüyorsu
nuz? Daha geçen gün, bizlerden bir ta
nesi, her nedense, bir gazete idarc.lıane
sine gitmiş olduğu için vilayet liselerin-. 
den b~r~nc ~uallim tayin edıldi! lş sıun 
b ldığınız gıbi değil, gayet ciddi! 

Fılhakika gayet te ciddi idi. Bır k ç 
hafta içinde üniversite muhitinde tcsa
ıfüf ettiğim bu hnva, bu korku ve endi
şe havası, işin bütün ciddiyetıni göster
meğe kafi geliyordu. B<.'n dünyad bu 
r~hta bir üni.ver~itc bulunduğunu ne gör
uum, ne de ışittim. Diğer bi.ıtün aliimct
lrr ortada olmasa, yalnız bu alamellere 
bakarak diyebiliriz ki bizde üniversite, 
maalesef, henfiz üniversite olnmamışhr. 

Muhittin Birgen 

Müttef ik Gen el Kurmay 
Başkanları toplanıyor 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

Yugoslavya ve Yunan Genel Kurmny 
heyetleri Kmkknle ve Kayseri seyaha
tinden bu akşam döndüler. Bu gece Ma
reşal. Fevzi Çakmak tarafından heyetler 
~<.'refıne Ankarapalasta bir aksam yem ği 
\•e bunu t~kfb eden bir suvare verilm ş
tir. 

Ynnn öğleden evvel heyetler Genel 
Kurmayda umumi bir toplantı yap rak 
müuıkcrdere başlıyacaklardır. 

Romen Genci Kurmay Ba knm 
BnşvckiiJ ttc 

Ankara, 27 (Hususf) - Başvekil Cclül 
Bayar bugü:n şehrimize g 0 len .Romen 
Genel Kurmay başkanını Başvckiılctte 
kabul etmiştir. 



e Sayf• 

etres'ni öldüren ad m cinayeti 
nasıl işlediQlnl anlatıyor 

''Evime dönmesi için kendisine yalvardım, bana fena 
sözler söyledi, ben de vurdum" 

SON POSTA 
Birincitcşrin 28 

Hindli pehlivan a al 
Muhammedle mülakat 

Büyükderede metresi Salihayı öldüren rir. Bu bononun üzerinde, muaf veya gay
Ferhadın muhakemesine Ağırceıa mah- ri muaf malzeme olduğuna dair de kJr-

" Ben, diyor, koskoca bir koyunu bile çiy çiy yeserfl 
hazmederim, fak at mağlubiyeti asla hazmedemenı " 
Tam bir aydır: 

;' 

kcmesinde başlanılmıştır. mızı bir işaret bulunur. Malzeme çıktık-
Ferhad mahkemede, demiştir ki: !:ın sonra bu bonolar muhasebeye girer. 
- Saliha ile on beş aydanberi birlikte Anadolu yakasında evvelce gümrüğü 

yaşıyorduk.. Birbirimizden memnunduk. verilmiş bakır teller kullanılmıştı. Bu rc
Taksimde Uzunkulak sokağında bir evde simden muaf telleri, ona mukabil Rumeli 
oturuyorduk Bir akşam eve döndüğüm C'ıhetinde kullandık. Bunu da Nafıa Ve
zaman Salihanın evde olmadığını gör- kaletine bir liste ile bildirdik. Bu husus
düm .. Biraz sonra bohçasını alarak ana- ta menfi cevab almadığımız için, tasvib 
sının evine gittiğini ve anahtarı da, bi- edildiğini zannettik. Bir kısım potrellc
zimle ayni evde kiracı olan Fahrinin ka- rin Rumelı yakasında kullanıldıklarını 
nsı Zelihaya bıraktığını öğrendim. Gi- öğrendim. Bunları evvelce gelenlerle tef
derken benim bazı eşyamı ve 13 lira ka- r ik etmek mümkün değildi. Maamafih, 
dar da paramı, birlikte alıp götürmüştü. bu işi de tashih ettik. 
Bunun üzerine Büyükderede Çayırba- Yağ bahsine gelince, resimden muaf 
§ındaki Salihanın anası Selimenin evine olan ve olmıyan yağlar birbirine kanş
gittim. Kendisine tekrar eve dönmesi mıştı. Bunları, hususi işaretleri olmadığı 
için, yalvarıp yakardım. Fakat, sözlerim için tefrik edemezdik. Gümrüğe, muaf 
fayda etrnt!di. Bana karşı çirkin ve iah- yağlar için verdiğimiz depozitoyu geri 
rik edici sözler söylediler. Hadise, bu su- almadık. Bu suretle, bunların da resim
retle oldu, onu vurdum!.. lcd verilmiş oldu. Bunu her istediğimız 

SuçlunW} sorgusunu müteakip bir kı- yerde kullanabileceğimiz ıçın, hiçbir 
sım şahidler dinlenilmiş, bu arada hadi- ~ahzur taso.vvur etmeden kullandık. 
seyi çok yakından gören Ahmed şun~arı Gilerinin üç saat kadar devam eden bu 
anlatmıştır: sorgusundan sonra, vakit geç olduğu ıçin, 

- Ölen Saliha benim baldızımdı. Vak'a muhakemenin devamı 12 teşrinisani sa
günü evin bahçesinde bulunuyordum. t- bahına bırakılmıştır. 

çeri girdiğim z~~a? av1u tarafınd.an ge- Edirnede mahkOm çocuklar için 
len bazı sesler ışıttim .. O tarafa gıttiğım b · 
zaman, şu manzarayla karşılaştım: Fer- . ır ıs lahhane yapıldı 
had, Salihayı yüzü koyun yere yatırmış, A.d~ıye Vekaletinin son yıllarda başar-
bir dizile üstüne basmıştı. Sağ elinde bu- dığı ışler arasına, pek yakında yeni bir 
lunan bir bıçağı kadına daldırıp, çıkarı- ~ser daha karışacaktır. Bugüne kadar 11 
yor, Saliha da çığlık içinde çırpınıyordu. ılc 15 yaşı arasındaki farik v_ç mümeyyiz 

Mahkeme Taksim merkezi komiser mu- çocuklar bir cürüm irtikab ettikleri ve 
avini Sırrı ile, Ferhadın vaktile evinde mahkum oldukları takdirde, cezalarını 
oturan Zelihanın şahid olarak dinlenme- çekmiyorlardı. Mahkumiyet kararları 18 
leri için, duruşmayı başka bir güne bı- yaşına kadar tecil olunuyordu. Halbuki 
rakmıştır. :ıhlaki bakımdan ilerde bir mahzur ola-

El ki 'k Ş' . . . bilecek olan bu meseleyi yakından tet-
8 rı lrk8tl a)eyh1ndek1 daya kik eden Adliye Vekaleti, Edirnede bü-

Elektrik şirketi aleyhine, hazine tara- yük bir çocuk ıslahhanesi kurmağa Jca.
fından açılan gümrük kaçakçılığı dava- rar vermiştir. İnşaatı tamamlanmış olan 
larından birine de dün devam edilmiştir. bu ıslahhanenin pek yakında resmi kü-

Dünkü celsede, şirket müdür muavini şadı yapılacaktır. Yukarıda bahsettiği
Lazyan, fen dairesi şefi Gileri ve şefler- rniz yaşta bulunan bütün mahkum ço
cen Haşim, Sadi, Serpiyeri, Tibületti, cuklar, Türkiyenin her yerinden E:iirne 
Fisler, Lelong ve Marsel bulunmuşlardır. ıslah evine sevkedilecekler, orada ı.em 

Sıcak bir temmuz günü bir köy yolun- - Geldi! 
da yürüyordum .. Yolumun üzerinde bir - Gelmedi! 
çobana rastladım. Çobanın arkasında bir - Gelecek! 
aba vardı. - Gelmiyecek! 
Selamlaştık ve konuştuk. O bana nere- Denilen meşhur Hindli pehlivan Fad-

den gelip, nereye gittiğimi sordu.. Ben dal Muhammed nihayet geçen pazar ıü- 1 
de ona merak ettiğim bir şeyi sordum: nü İstanbul şehrine ayak basabildi. J 

- Çoban, dedim, ne diye sırtına aba Evvela, gazetelerde, bu esrarengiz pm-
Rldın, geceleri dışarıda mı yatıyorsun, ye- piyonun halka takdim edildiğini oku
::-in çok uzak mı? · dum. Daha son:ı;a, gene gazetelerde, Hind
Beş yüz adım ötede bir kulübeyi gös- li ile yapılmış mülfıkatlar gördüm. Niha-

terdi: yet Hindliyi gözümle gördüm. Elimle 
- Yerim orası.. tuttum. Kulağımla dinledim ve §Üphem 
- Yerin o kadar yakın da, dedim, bu kalmadı ki bu sefer onun geldiğini haber 

sıcakta ne diye bu abayı arkana aldın? ... verenler, birkaç hafta evvelki gibi gene 
- Ya yağmur yağarsa! r yalan söylemiyorlar! 
Günlerdir yağmur yağmıyordu. Yağ-, Hindli p~hlivan son 20-30 yıl içinde gü-

mak ihtimali de yoktu. reş minderlerimizde gördüğümüz yerli, 
Çobandan ayrılırken kendi kendime ecnebi pehlivanların en irisi, en uzunu, 

ı:ıöylüyordum: ve en ağırıdır. 
- Ne ihtiyatkar adam. Eğer pazularını dolduran kuvvet te, * iki metreyi bulan boyu, ve 120 kiloyu ge-
Şehir içinde işliyen otobüsleracn oirır.2 çen sıkletile mütenasibse, karşısına çı

bindim. Frenleri iyi tutmuyor, camları kacak pehlivanlarımızın vay hallerine! 
şangırdıyor, yürürken makineden, ma- Faddal Muhammed, son 20-30 yıl için
kinenin bozukluğuna tevatürcn şehadet de memleketimize gelmiş pehlivanların 
eden ~sler geliyordu. Otobüs durduğu sade en irisi, en ağın değil, ayni zaman-
zaman şoföre sordum: da en garib tabiatlisidir. 

- Nasıl bu otoübüs? Mesela, caddede yürürken, birdenbire 
- Şöyle böyle.. nuruyor, ve iri parmağını bir manavda 
- Frenler.. gözüne ilişen armudlara uzatarak, l\rsız 

- Bakmadım amma herhalde tutar. bir çocuk inadile tutturuyor: 
- Makineden tuhaf tuhaf sesler geli- - Ben bundan iSterim! 

yor. Gene sokakta yürürken, bir gramofon 
- Zararı yok. Ehemmiyetli bir bozuk- ve plak mağazasının önüne dikilip, ~çe-

luk yoktur, zannederim. ':'iye kulak veriyor, yanındakilere de üJ-
Şoförden ayrılırken kendi kendime timatomu dayıyor: 

söylüyordum: - Bu şarkıyı dinliyeceğim, şarkı bit-
- Ne lakayd adam! meden şuradan şuraya gitmem! .. * Hulasa, durup dururken, kahvelerde 
Çoban gibi düşünen ihtiyatkara hr.ya- tavla oynıyanları seyretmek, nargile to

tımda bir defa tesadüf ettim .• Şoför gibi kurdatmak, Beyazıd kulesine, Ayasofya 
düşünen lakaydların yüzlercesine günde minaresine çıkmak gibi birbirini tutrnı-
yüZlerce defa tesadüf ediyorum. yan acayib arzular duyan ve duyduğu bu * arzulan tatmin etmekten kat'iyycn vaz-
Adamın birine sormuşlar: geçmiyen Hindli pehlivanla birlikte ge~ 
- Sen 1akaydla, ihtiyatkarın farRını zebilmek için, hazreti Eyüb kadar sabırlı 

Hindli pehlivan Faddal Muhammtd 

defadan fazla mağlUb olan pehli\'~rıl~ 
güreşmekten menederler. Onun içırlı li' 
ralarda yenilmek çok büyük bir fe 
kettir. ıJ' 

Hindli bu sözü söylerken iki yuf1ll' 
ğunu: ı~ 

'b' bv 
- Oh olsun! diyen bir çocuk gı. 1 Bll' 

birine üç defa vurdu ve başını iki Y 
~llıyarak: 

- Tuh, tuh, tuh! dedi. . ıt 
Tercümanın söylediğine göre, bır fe e~ 

ketten bahsolunurkcn, şeytanı defe.trrl iD 
için bu hareketi yapmak Hindlıler 
an'anelerindenmiş. il• 

Faddal Muhammed bcrmutad tere 
man vasıtasile bana: ır 

- Sonra, diyor, bizde bir güreşte ~t• 
b "yu"kttl landan yenilmenin cezası da u rr 

O güreşçi, bütün milleti kan,tiırmış ~) rl 
lır, ve bir dolandırıcı gıbi hapse soku ~it 

Halbuki, son yaptığım seyahatte, e· 
çok yerlerde, bana para rnukabi~n~e Jw 
nilmemi teklif ettiler. Bu teklifı Jiı!l !' 

tanda ahlaksız sokak çocuklarına yaPs 
Gileri, üç saat süren sorgusunda de- cezaları çektirilecek, hem de terbiye edi-

miştir ki: leceklerdir. anlatabilir misin? ve bir yaya devrialem seyyahı kadar da lar, pehlivanlara değil!.. . ıııı· 
Koskoca bir pehlivan, üç kuruŞ kat 

- Mevzuubahs malzemeden bazılaıı . Döviz kaçakçıhgı yapan iki 
Satyeye satılmıştır. Ben fen dairesine sarraf mahkOm oldu 
mensub olduğum için satış işlerile aIQ-
kadar değilim. Bu hususta emir de ver- Mizrahi ve Manol isminde Karaköyde 

yazıhaneleri olan iki sarraf, bir müddet 
rnedim. Bu, olsa olsa bazı memurların 
hatalarından mütevellid olacaktır. evvel, bir kadına kaçak döviz sat&rlar

ken yakalanmışlar, beşinci ceza mahkç-
Tesisat planlarını da, ne tesisattan ev- mesine verilmişlerdi. Mizrahi ile Mano

vel, ne de sonra, ben görmem. Tesisatın !un muhakemeleri bitirilmiş, dörder ay 
plana göre yapılıp yapılmadığını, benım hapse mahkum edilmişlerdir. 

servisimin mühendısıeri kontro1 ve pia- Vazifelerinde muvaffak olan 
na uygun olup olmadığını tetkik ederler. 

Gümrükten muaf olan ve olmıyan mal- hakim V8 müddeiumumilerin 
zemenin biribirine karışıp karışmamasi- listeleri hazırlandı 
lP. de ben alakadar değilimdir. Bu işle kı- Hakimler kanunu mucibince verdikleri 
min meşgul olduğunu da bilrriern. Yaınız k 1 .. • arar a.r yu~de altmış nisbetinde temyiz-
şunu biliyorum ki, ambardan çıkan mal- cf' tasdık edılen hakimlerle, ayni nisbette 
zernenin gümrük resminden muaf veva mahkeme k b d • ararı oz uran müddciıımu-
gayri muaf olduğuna dair Üzerlerinde milerin iki sene zarfında terfileri lazım 
hiçbir işaret yoktur. l k ge me tedir. Aldığımız malUmata göre, 

Ambarlardan malzemeyi umumiyetle yukarıda bahsettiğimiz şekilde terfi müd
montör veya ustalar alır. Maamafih, mii- detini dolduranlar için bir liste hazırlan-
hendisler de almak salahiyetini haizdir- t mış ır. Bu listede iki yüze yakın hô.kiır. 
ler. Malzemeyi alan, hususi bir bono ve- v "dd · • 
-:::::::::::::===~======..;,,;~===~~e~m~u~~e~ıumumı ismi bulunmaktadır. - ~==-===========-

ÖNÜL iSLERİ. 
Sıra bek/iyen 
Kızkardeşler 

• Bir karllmden §Öyle bir mektup aldım: 
Teyzeciğim, 

Ynşım henüz on sekiz. Bir genci çıl -
dırasıya seviyorum. Onun da bana ciddi 
bağlarla, sevgisinde samımı olduğuna ka
nllm. Kendisile evlenirsem mes'ut bir yu
va kuracağım. Faknt bunn lmkô.n yoktur 
Çünkü benden evvel sırada evlenecek u~ 
kız kardeşim daha var. Benden kestirme 
cevab istiyor, cıben bckl1yeceğimıı diyor, 
ben ise aradaki zamanın ne kadar uzun 
silreceğlnl tahmin ediyorum. Bu zaman 
sevgimizi soğutabUir ml? Bekliyeyim ml? 
Yoksa benden vazgeçmesini, beni unut -
masını kendlslne yalvarayım mı? Bu gen 

el kaybetmek istemiyorum amma taUb 
ve mukadderat bana bağlamasını iste _ 
mek haksızlık olmaz mı? 

* Bu okuyucuma şöyle diyeceğim: 
Eyi düşünüyorsun; bu gençle evlenme~ 

ye karar verip onu bekletmek yalnız hak
sızlık değil, nynl zamanda da mfmasızlık 
olur .. Geçecek zaman bu sevgiyi zayıfla -
tnblllr de .. Fakat senin evlenebllmen ı -
Çin üç kardeşinin evlenmelerini bekleme
ne lüzum yoktur. Dört kız knrdeşsinlı. 
Hanginizin kısmeti evvel çıkarsa onun 
daha evvel evlenmesinde ne mahzur ta -
savvur edilebilir. Bir kere düşün kızım 
ya öteki kız karde~Ierinden biri hiç ev ~ 
lenmiyecek olursa sen de sıran gelmedi 
diye ömrün oldukça evlenmiyecek mi -
sin? TEYZE 

il 

- Anlatabilirim, demiş, ihtiyatkar, <layanıklı olmak lazım! 
pantalonuna bir askı taktıktan sonra, as- * 
kının kopabileceği ihtimalini düşünür, Hindistan şampiyonu, 38 yaşında imiş. 
bir de kemer takar. Lakaydsa ne askı ta- Yüzüne dikkatle baktığınız zaman da, 
kar, ne de kemer. kendisine bu yaşın ne fazlasm1, ne de ek-* siğini biçebilirsiniz. Bundan da anlaşılı-

Bana bir dostum sormuştu: yor ki, Hindli pehlivan yaş gibi çok na-
- Şehirde hemen hergün bir alay ka- zik bir bahiste bile yalan söylemiyor. 

zalar oluyor. Bunların önüne geçilebilir Sakın Hindlinin doğruculuğu hakkın-
mi? da aldığım ölçüyü sakat, zayıf bulup du-

Dostuma burada cevab veriyorum: dak bükmeyiniz. Çünkü, hemen bütün 
- Geçilebilir.. Fakat askılı, kemerli pehlivanlar, yaş bahsinde, kadınlara taş 

ihtiyatkarlr..; askısız, kemersiz lakaydın çıkaracak kadar hassasdırlar. Gücendir
:.ırası bir düşünmeyle gelecek kazayı ev- mekten çek.i~esem, bu iddiamı isbat 
velden görmesini bilmeliyiz! için size bizim meşhur pehlivanlarımız-

! smet Hulu.si dan bazılarının isimlerini misal diye sı-
--------- ralıytıbilirdim! 

Kırkçeşme suyunun 
Kesllmes ne 
itiraz ediliyor 
Belediye, Kırkçeşme suyunu her ta _ 

raftan kesmeğe karar vermiş olduğundıan 
bu suyu el'an kullananlara tebligat ya
pılmıştır. 

Darphane, inhisar depoları ve suva 
fazla ihtiyaç gösteren bazı mücsseseİcr 
bu tebligata vermiş oldukları cevapta 
kendilerine yeni su verilmeden Kırkçeş
meden mahrum bırakılırlarsa faaliyetle
rini tatil etmek mecburiyetinde kalacak
farını bildirmişlerdir. 

Vakıflar idar esi ise halen otuz sekız 
camide akmakta olan Kırkçeşme suyu
nun kendi malı olduğunu iddia etmekte 
ellerinden alındığı takdirde kanuni yol~ 
lara başvuracaklarını ileri sürmektedir. 
Belediye bu hususları tetkik etmektedir. 

Sivastopoldan kopan bir duba 
boğaza sürükleniyor 

Karadenizde 400 tonluk kadar tahmin 
edilen bir dubanın Boğaza doğru gel
mekte olduğu görülmüş, liman idaresi 
tarafından bir kazaya meydan verilme
mek üzere gemicilere bildirilmiştir. 

Hindli p(>hlivan · Lahurlu imi~. Başın

da çok kıymetli bir lahuri şal var ... Mu
azzam bir kavuk şeklinde sardığı bu şal, 
Hindlinin pala bıyıklı, çatık yüzüne, eski 
bir yeniçeri ağasının heybetini ver~yor. 

Heybetli başını taşıyan koskoca cüsse
sile caddelerde canlı bir apaitıman gibi 
dolaşan Hindliyi herkes, içine merak, 
hatta biraz da dehşet karışmış biı' hay
retle seyrediyor. 

Tarihçi M. Turhan Tan resmine dik
katle baktığı Hindli pehlivanı Yavuz 
Sultan Selime benzetti. Hindlinin yü
zünde dolaşan gözlerimin dikkat dozunu 
biraz artırınca, tarihi tefrjkacımıza hak 
vermemek elimden ._gelmedi. 

Hindli pehlivan, 20 senedir güreşiyor
muş. Pehlivanın, cüssesinden umulmıya
cak kadar ince, yumuşak bir ses var: 

- Bu, dıyor, (20) sene içinde yalnız 
bir defa sırtım yere geldi. Bundan 9 se
ne evvel, Hindistanda, b ir vatandaşıma 
mağlUb oldum. O mağlUbiyetin teessürü, 
bende bir matem halinde tam iki sene 
siirdü. Nihayet beni mağlUb eden pehli
vanı yendikten sonradır ki, sinirlerim 
rahata kavuştu. Eğer buna muvaffak o
lamasaydım, beni o mağlUbiyetin acısı 
bitirecekti 

Bizim IDndistanda bir usul vardır: Üç 

mak. içi~ .alta yatar mı? . ıar:d· 
Hındlının, Avusturyada, yenı Ze- 0e 

d A 'k d K d 1 giJterc a, merı .a a, anada a, n ddşlı 

y~nmediği .pehlivan ka.!_mamış. fa rJ11'' 
bırçok pehlivanlar gıbi palavra savtı ıcııtı 
dığını isbat için, eüreştiği yerlerde ~.1 ·ot• 

r.. .. tert) gazetelerden kestiği yazıları gos . . 0e-
Dünya şampiyonu boğucu Luiz'i, 1~ de' 
fa yenmiş. Yalnız meşhur Şikatla bır 
fa berabere kalmış: 110id 

- Çünkü, diyor, o güreşte saat tB ste' 
1' 1 

olundu. Ben güreşe devam etıne bere 
dim, fakat onu razı edemediler! :sera 
sayıldık! dıf' 

Hindliden güreşe ne zaman başla 
nı soruyorum: et-

- Ben güreşe başlamadım, de\'ıııtl 
tim! diyor ve ilave ediyor: bB' 

- Güreşe benim büyük babaJJ'l1rı i1'İ 
bası başlamış. Büyük babam, ba~=· de' 
kardeşim ve ben. onun başladığı 1~ 
vam ediyoruz! ,,,r-

··re " 
- Siz şampiyon olduğunuza go 

deşlerinizi de yendiniz? ~ .. ı.ıerJfll" 
- Hayır ... Onlar benim kuçtl fııi'~t 

dir. Belki benden kuvvetlidirler· reıet 
Hindistan &n'anesinde, küçük l<~dıtll' 
büyük kardeşe hiçbir suretle el ıca .pıeS' 

y • • ] • l ..nirC;> ,.. 
mıyacagı ıçın, on ar benım e b- }{fi· 

ler. Beni başka bir pehlivan yene~~:~. be' 
deşlerim onunla tutuşurlar. Şimdi bıııı• 
nimle tutuşmadan, şampiyonluğı.ı 
hırakıyorlar. .. darc-

ı.. Jlltl " - Burada Amerikan usu u ~ 
şeceksiniz? diJJilc 

- Kırıcı oyunlara müsaade .. ~J<ıı 11e: 
koştuğum sarlar arasındadır. çu ofıJ 
pehlivanın. muvaffak olduğu bırt ' re 
vardır. Mesela, Cim Londosun '10'~ 
oyunu, boğucu Luizin bacaklarilc 11,{ 

kapması, Şikatın bacak ayırma~~ ~ 
ninin havalanıp tekme atması gı 11 
nim de kırasıya kol bükme . 0:;19rı 
meşhurdur. Maamafih, peblı~ çilıı 
sakatlanır diye endişelenilmesifl· 11ıı ~I" 
fazla acı duyduğu takdirde, k0111 

<Devamı 8 inci sayfada) 



Fransız sinemacılığının 
yeni bir inkişaf hamlesi 

Bütün dünya film artistlerinin ıitmek için can atbklan 
Hollywood, arbk Fransız san'atkirlanaı celbedemiyor 
Son bir iki senede FranllZ ıônemacı lığı 1 

çok inki§&f etmi§tir. Yeni parhyan genç 
Fransız san'atklrları arumda Gilbert 
Gil, en mühim mevki ifpl edenlerden 
biridir. 

Henüz yirmi ilç yapnda bulunan bu 
aan'atkar, Paris konservatuvarından me
ZUndur. İki sene Saint Georges tiyatro
sunda bulunduktan sonra Gymnase ti -
Yatrosunda cL'Assauh piyesini temsil et
nıiştir. Bilahare Aınbassadeuss ve Etoile 
tiyatrolarında bir çok piyesler oYJlamış 
olan bu genç san'atlli mıemaya intisap 
etnıiştir. Daha ilk filminde nazan dik -
kati celbeden artist, bir BeD• zarfında tam 
•ltı film çevirmiştir. 

İlk çevİmıİf oldulu film cLe mioche> 
dir. İkinci filmi Les grands'dır. Bu film
k Gaby Morlay ve Oıarles Vanel ile bir
Jikte rol yapmıpır. O'çüncü filmi, cJeunes 
filles de Parla.. Dördüncii filmi, cl..e 
CO~pable> dir. Şehrimizde gösterilen (Ce
zaır Batakhaneleri) filminde Pierrot ro
lünü yapDU§tır. Bu rolde dahi çok mu -
Yaffak olmU§tur. 

guette Duflos, Charles Boyer ve Plerre 
Blanchar'ı tercih ettilini bildinniftir. 

Kuvvetli san'atklr, pek yakında büyük 
bir Fransız filminde baş rolü alacaktır. 

Olll• ç,Jıovanın 
Y•nl bir filmi 

Bundan sonra c Une femme sans im -
PC>rtance. filminde rol almıftır. Bu fılm 
Reçenlerde ikmal edflmiftir. 

Son zamanlarda Avrup-dtkf 181l'atkir- Mefbur ainem& yıldızı Olp Çetova 
!arı Hollywood'a ayartan Amerikan 11• Ufa film kumpanyasında büyük bir film 
ııeınacılan, kendisine mlracaatla Holly- çevirmektedir. Filmin ismi: 
WOOd'da gayet khlı 1* mukavelename Gewitterflig zu Clauclia ) dır. Partö-
lle gelmeainJ teklif etmif1e.ıdir. Fakat Gil· 
'bert Gil Ameriblılann bu talebini ka • neri Willy Fritsch olacaktır. 
bul etmemi§tir. Bu h~ fikrini 10 _ Filmin mevzuunun büyük bir kısım. 
ran bir Fra.DllZ muharririne demi§tir kJ: tayyarec!illk Alemine temas eylemekte-

- Ben bir Fransız aan'atklrıyım. A _ dir. Muzili çok zengin olacaktır. 
Jrıerikaya ne için gideyim? Benim 1ç:ın Simona Simon film çevirirken 
cpara. dan evvel caan,..al> vardır. Ben 
111emleketimde kalarak daha ziyade yilk· bıylldı 
aelmek arzusundayım. Amerika beni hlç Rollywood'dan son alınan haberlere 
biı:, veçhile cezbetmiyor. nazaran süzel Fransız sinema 7lldızı Si-

Muharrir, sinema aan'atklrları ara.'1111- mone Simon geçen çarpmba aünil <Afk 
da hangi yıldızlan lJelendijini aormut- ve ıztırap) adındaki filmi çevirirken ba· 
tur. yı.lı:mftır· Doktorlar kendJsine on bet 

Gilbert GD; bqta Gaby Morlay olmak &ilJıllk bir iatirahat tavsiye eylemi§ler· 
ilzere Annabella, Meg Lemounier, Hu • dir. 

Yeni tiP ~,, gozeı ;,bulundu 

Bu uğurda aarfettikleri büyük gayret
Aırıerlka film tunıpaDYalan son za • lerden sonra nıhayet Dorothy Wılson is

ınanlarda yeni tip cgüzeh taharrisine gi- minde bir tipi muvafık bulmuşlardır. Yu
ri§ınicılerdir. Zira eski. beyaz saçlı, kaş- ı ı 

v karıdaki resimde bu yeni tip cguze > 
llz, kirpiksiz, ipince tiplerin çoktan mo- Billy Boyt ile bir arada görüyorsunuz. 
dası ıeçmif bulunmaktadır. 

" Ben bir tımarlıane kaçkınıyım!,, 

Doktoru nasıl aldattım ? 
Ben boğazına sarılınca adamcağız avaz ·avaz haykırmıya 

başladı. Oda gardiyanlarla doldu 

-·-Kapıdan girince sağ tarafta bir ma
sa gözüme çarptı. Önünde ihtiyar, es
kilerin tabirince didon. yenilere göre 
balbo sakallı, gri elbiseli, siyah kra -
vatlı bir adam oturmuştu. Anlaşılan 
doktor Cezairliyan bu zat olacaktı. 

Bizi görünce ayağa kalktı. 
- Ne istiyorsunuz? 
- Zatıfilinize Kont Melikten bir 

kart getirdim. 
- Hangi Kont Melikten? 
- Şey, pardon, Baron Melikten. Ja· 

manak gazetesinin sahibi Melik Ko
çonyandan. 

Kartı uzattım. Aldı. Bana bir iskem
le gösterdi. O, kartı okurken, ben et
rafı tetkik ediyorum: 

Odada masadan başka bir kütüphane 
de var. Karşı taraftaki duvarda ince 

Röportajı 7apanı F onılı 1CJiri1ı 
(Tercüme Ti lktlbu b&nı mahtmıdur) 

zincirler asılmış.. her halde bunlarla 
deliler bağlanıyor olmalı. ray~ otur bakalım. Ben de karşına ıe-,~ın~i z.~cirlerle beni bağlatır da 

Zincirlerden üçü paslı, biri parlak. çeyım. bır temız kotek atarsa o zaman ne ya· 
Demek yalnız biri kullanılıyor.. - Oturamoorum. parım? Eh .. delilik tecrübesi bu, kolay 

- Söyle bakayım evlldım. Çok ef • . - Otur deorsam otur. Şöyle birkaç ını? Haritada her şey var ... 
kirlanorsun? çift lif atanz. Bu düşüncelerimin arasında dokto-

Doktorun hitabı beni kendime getir- Oturdum. O da oturdu. Yüzüme di1'· run bir şeyler mınldandığını duyuyor, 
eli. katli dikkatli baktı: fakat ne demek istediğini farketmıyor· 

- Haydi Faruk, dedim. imtihan 11• , - Söyle bakalım evlidım, sen ne if dum. 

Artık doktonı aldatmanın tam ıırtı11 
di11• düftlndüm 

rası geldi. Kendini göster. Bakalım, 
doktoru atlatabilecek misin? 

Hiç cevab vermedim, abdal abdal su
ratına baktım. Doktor tekrarladı: 

- Cevab versene evladım. Efkarla
norsun? 

- Neden konuşmoorsun? Sana deli
lik nobeti geleor? 
Yavaş yavaş yerımden kalktım: 
- Tekrar et doktor, tekrar et baka

lım. Ne dedin? Ben deli miyim? 
Doktor da ayağa kalktı. İki adım ge

ri çekildi: 
- Yok, canım deli demedim. Hiç sen 

deliye benzemoorsun? Yani ortalığı ka
ranlık göroorsun? diye soroorum. 

a>ttorun tatlı Ermeni şivesi bana da 
sirayet etmişti: 

- Geceleri karanlık, gündüzleri ay
dınlık göroorum. 

- Öyle dejil evlAdım. Hele sen şu-

1 iki ahbab çavuılar 

yaparsın?. Doktor, kafamdan geçenleri anlamış 
- Hiç!. gibi: 
- Hiç olur? Allah baba para olma- - Evladım, gene kara kara düşün· 

dan ıökten elanek göndermeor. celer efkirını kuşatmağa başladı? diye 
- Hazreti Musayı çölde kırk aıene ııordu. 

besliyen Allah, elbet beni de besler. Söyle bakalım, bu kafanın içinden 
- EvlAc:bm, o devirler çoktan geçti. neler geçeor? 

SCiyle bablım, Baron Meliki nereden Samim! olarak söyliyeyim, nasıl ol· 
tanırsın? du bilmiyorum. İnsiyaki bir surette 

- Valtile gazetelerde çalışırdım. yerimden kalktım. Doktora doğru ıler-
- Mürettiblik ederdin? lemeğe başladım.. karşımda ayna ol-
- Hayır, muharrirlik.. .madığı için yüzümün ne şekil aldı· .111 

- Mapllah, otönriln demek? bilmiyorum. Her halde korkunç bır ta-
- Evet.. vır almışım ki doktor da yermden kalk· 
- lJteratürle uğraşmandan kültive tı ve bır a ~ rr geri çekildı. Suklinetıni 

olduğun görünoor. Bu sebeb ilen senin- muhafıo!lli.ı \alışarak tekrar ettı: 
Je, pardon zatmızla konuşmak kolay o- - Söyle evladım, söyle şu dakıkada 
,Jacak. Şimdi franşıman söyleyin. Ne- kafanın içinden neler geçeor? 
ler hissedeorsunuz? Nasıl efkirlanor· - Neler mi geçiyor? Doktor, dedım, 
,unuz? Ortalığı ne biç~ karanlık gôro- neler mi geçiyor? Senı boğmak ,gırtla
orsunuz? Mesela bu dünya kötü, bu- ğına sarılmak.. söyle bakalım, şimdi 
rasını terkedip gideyım deorsunuz? gırtlağına sarılsam ne yaparsın? 
Daha açıkcası süvisit yapmak arzu ede- Doktor bır adım daha gerıledi: 
orsunuz? - Evladım şaka edeorsun? 

- Hayır... , 
8 

.. 
1 

H - Ne şakası doktor, ne şaka ı? Sini-
- O halde nen var. oy e, aıüsi- rime dokunuyorsun. 

nasyonlar geleor idefiksın var? . .. ' .. . , Ve bırdenbıre zavallının uzerıne atıl-
- Anlamadım. Halusınasyon nedır · dım. Doktorcağız, hem kendıni rnuda· 
- Gözünün önüne hayaletler, kula- faa ed yor, hem de: 

ğına sesler geleor? Manyaksın, para- Hamparso um ho e ur. .. • · d .. .. ? n yavr , 
nu~ı~, emsapurugossun. Haç k havek. 

_ ~~kun nas l?. DıJ e bağırıyordu. Bır anda b r kaç 
gard yan koşa koşa yetiştıler, Doktoru 

- Çok az. e ımden aldılar. Beru de ıskemlede o-
- Kaç saat uyuorsun? turttular. 
- İkı, üç saat. Doktor, hem kravatını duze t'~or, 
- Çok az .. somnifer kullanıorsun? hem de konuşuyordu: 
- Somnifer nedır? - Yavrum, ne dıye sinirleneor un, 
- Somnıfer, yani uyku ıllcı kulla- otur. -Gardıyana dönerek- 2 numaralı 

.nıorsun? §ı eden hır fıncan getır de ıç ın. 
- Evet.. Doktorun gırtlağına sarılmak haki-
- Şımdi teker teker suallerıme ce- katen içıme hır ferahlık vermı tı. Ha-

vab \er bakalım, nen var? fıf hafıf ter gelmeğe başladı. Adeta u-
Aklıma esti: . zun hır hastalıktan kalkmış gıbı bir 
Şu doktorun gırtla· ına sarılsam a- haldeyını. Gardıyanın getırdı • ı lacı 

caba bana ne yapar? Ne yapacak hıç ... da ıçtım. 
Öyle ya, delıye ne yapılır? Ya şu ar- ( .~ rkası var) 

Terine dünya 1 
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Kıymeti Pey parası 
Lira K. Lira K. 

• 

289 65 14 50 Tahtakale - Rüstcmpaşa Kızılhan caddesinde Büyükçu'kur-
han altında eski - 42, yeni - 5 numaralı dükk!ııın 1/2 - his-

sesi. 6020. 
60 10 4 50 Beyazıd - Okçular ba§ı caddesinde 85 - numaralı dükkIDıın 

36/576 - hissesi. 
5:S 33 4 25 Tahtakale - Rüstempaşa mahallesinde Taşçılar caddesin -

de eski - 285, y".!ııi - 93 numaralı dükkA.nm 240/11520 - his-
sesi. 6019. 

23 48 1 65 Kadirga - Şahsuvarbey mahallesinde Kadirga limanı cad-
desinde eski - 126, yeni - 146 numaralı dükkanın 4/168 -
hissesi. 5999. 

Yukarıda yazılı hisseli emlak satılmak üzere 31 gün müddetle açık arttırmaya 
çıkarılmıştır. İhalesi 15/11/937 Pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklile-
rin MahluHlt Kalemine gelmelerL (7003) 

SON POSTA 

Hindli Pehlivan 
F addalla mülakat 

(Baı tarafı 6 ncı sayfada) 
dırtmadan mağlubiyeti kabul edebilir! 

Kuvvetinden çok emin bir insan guru
rile ve çok yüksekten konuşan Hindli 
pehlivandan, yarın stadyomda yapacağı 
güreş hakkındaki tahminlerini sordum. 
Edasını değiştirmeden güldü: 

- Size söyledim ya? .. Ben koskoca bir 
koyunu çiy çiy yesem hazmederim. Fakat 
mağlObiyeti asla hazmedemem! 

Bahsi değiştirerek, muhatabımın ne
lerden hoşlandığını öğrenmek istedim: 

- Piliç! diyor ... Pilice bayılıyorum! 
İyi su, piliç, sinema, ve uyku... Bun lan 
bir arada buldum mu, halimi, Drampur 

Birinciteşrin 28 ,,,,,_ 

Reslmll fıkra müsabakamız 
Son Postanın kı~ mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bil 

tesbit ederken sadece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden 
kalesi, hiklyesf, romanı kafi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönder~ 
da eğlence lazım, diye düşündük, bu dü- siniz. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız heın 
müsabakanın eauı §Udur: zcl bir fıkra okumuş, hem güzel bit 

MUsabakanm esası stm görmüı, hem de btr musaba~·" 
verdiği heyecanın zevkini tatınıı olacP 

Meohur Bekri Musta!anın 40 tane fık- sınız. 

rasmı seçtik. Her fıkra için bir resim MUkAfatlar 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık-
raların resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasınd 
(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 7!5 okuyucumuza para mükAfatı ver 
fıkralardan ve reaiınlerden birer tanesi- ğiz. MükAfatlann listesi §Udur: 

.ı-------------------------------. mihrncesinin vaziyetile bile değişmem! 
istanbulda Hindliye refakat eden ter-

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

Levlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idare>i ilanları 

1 - Sirkec; - Küçük Çekmece Banliyö katarları kıt seferlerinin (tarifeleri) 1 
İkinciteşrin 1937 tarihinden itibaren tatbikına başlanacaktır. 

2 - Cumhuriyet Bayramı münasebet'le yaz tarifesine göre Küçük Çekmece-
den Cumartesi ve Pazar günleri saat 22,00 de kalkan 57 No. lı katar 28, 29, 30, 31 
Birinciteşri:ı tarihlerinde ve Sirkecide:ısaat 0,30 da kalkan 12 No. lı katar 29, 30, 
31 Birinciteşrin ve 1 İkinciteşrin tarih- !erinde her gece seyrüsefer ~decekler
cir. (7286) 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursada Kinnasti çayı ve Apolyont gölil seddele

rile tefcir kanalları ve teferrüatı. keşif bedeli c562 139> lira c99> kuruştur. 
2 - Eksıltme: 9/Sonteşrin/937 tarih!ne ra.stlıyan Salı günü saat 15 de Ndıa 

Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

a - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
Eartnamesı, fenni şartname ve projeyi c28> lira cl2> kuruş bedel mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c26 235> lira c60> kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve cl50 000> lıralık nafıa işlerini taahhüt edip muvaffa
kiyetle bit.rdiğine ve bu kabil işleri ba;-armakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa 
Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesıkası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mek
tublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Miı
dürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler ka-
bul edilmez. c3805. c6928. 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 
1 - İhalesi tehir edilmiş olan 60 ton tüvenan yerli maden kömürünün açık 

eksiltmesi Müdüriyetimizde 5/11/937 Cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 
2 - Bu işe aid şartname her gün Eaat 15 den sonra Muhasebeden verilir. 
3 - Taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatte 54 lira teminatı muvakkate ile 

birlikte müracaatları ilan olunur. c710h 

Dahiliye Vekaletinden : 
l - Vekaletin 937 malt yılı ihtiyacı için c350> ton Sömikok cTürk Antrasiti> 

kömürünün mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 3/İkinciteşrin/937 Çarş.lmba bünü saat 15,30 da Ankarada Ycni

ıehirde Vekalet binasında toplanacak Sa tmalma Komisyonunca yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel cl0150> liradır. 

, ~ - Muvakkat teminat c76h lira c25> kuruştur. 

5 - İsteklilerin bu baptaki §artnameyi Vekalet Levazımından almaları l~
rımdır. 

6 - İsteklilerin 3/İkinciteşrin/937 g\lnü saat 14,3i) za kadar teklif mektublannı 
Satınalma Komisyonu Reisliğine makbuz rnukabilmde vermeleri icab eder. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mek~ublarının altıncı maddede yazılı saate 
iadar Reisliğe gelmiı bulunması §arttır. Postada olacak gecikmeler rnut~ber 
ileğildir. c3864> c7045> 

• &ae Posta • m11 
'edebi t'omam .. 

- Yııan ;;ı l Hdd f ıbrl OzlllSOJ 

Beraber salona girdiler. Genç kız yü-J Adnan bu davayı dinlemiyor, sade, 
rürken de etrafına bakmıyor ve hiç bir vekaletini üstüne alınış olduğu ~endi 
ıey söylemeden, hep öyle mahzun mah- davasını düşünüyordu. Gözleri, bir a
sun başını önüne eğiyordu. Adnan, on- ralık, karşıda anasile dayısının arasın
lara elile dinleyiciler tarafını gösterdi da sıkışmış, meyus ve bitkin •foran 
ve kendisi karşıda avukatların tarafın- genç müvekkilesine ilişti. Yüzünde 
'la.ki sıraya geçti. iyilik ve incelik okunan ne güzel bir 
, Bu anda hakimler karışık bir sirkat kızdı bu! Nasıl olmuştu da bir serser!n~ 
öavasının düğümlerini çözmeğe uğra- iğfaline kapılarak kirlenmiş ve çiğne
ııyorlar; Reis, son dakikada Adliyenin nen şerefini, inkar edilen hakkını bu 
üçüncü kata kadar merdivenlerini ace- adalet divanında aramağa mecbur kai
le nefes nefese çıkmış ve sıcaktan yü- mıştı? Sonra işin ne acı başka tarafları 
zü pancar kesilmiş olan genç bir şa _ da vardı! Zavallı kız, başından geçen 
bide sual üstüne sual yağdınyordu. Şa- o müthiş macerayı, ilk defa, aylardan 
hid, maznunlardan birini sirkat gecesi sonra, mecburiyetle anasına anlatırken 
bir bohça ile yokuştan aşağı inerken kim bilir ne ıztırab duymuştu ve o ka
görmüş olan Zeyrekli bir kahveci çıra- pına .?~.ne .~ztır~b. vermişti! Adnan, bu
ğı idi. Kekeliyerek cevab verişinden nu duşundukçe ıçınden sarsılıyordu. 
cürmü işliyen sanki kendisi imiş gibi Hem bu ne tesadüftü! Yazıhanesine 
ürktüğü görülüyordu. Hele cMaznunu anasile gelen bu kızın davasını üstüne 
E\ \"eden tanır mıydın? Kahveye sık alalı henüz üç gün oluyordu. Sorgu ba
sık tie ir miydi? Arkadaşlarile hiç şüp- kimliğinden Mahkemeye intikal eden 
heli sözlerini işittin mi?» suallerine ce- davanm on gün evvelki ilk celsesin"de a 
\•ab verinciye kadar akla karayı seç _ vukat tutacaklarını söylemişler ve ken 
m şti. Çııağın halinde ve cevaplarında disini de iyi tanıyan bir dostu onlara 
öyle komik bir tesir vardı ki bir aralık Adnanı sağlık vermişti. Şimdi Adnan 
dinle~ iciler arasında gül~enler bile ol- davanın öteki kahramanını merak edi
mu~tu ve Reisten evvel kısa boylu ve yordu. Acaba Don Juan ne biçim bir 
başı tıraşlı mübaşir hiddetle cSusun!• adamdı? Adnan onun yüzünü ancak 
1ı.trırında bulunmuştu. birazdan görebilecekti. Kim bilir şu 

cümanı gülerek ilave ediyor: 
- Hakikaten, boğazına, uykusuna deh

şetli düşkün! hem, öğle, akşam, ikindi, 
ı;abah tanımıyor. Karnı acıkınca lokan
taya, uykusu gelince yatağa dalıyor. 

Bugün daha saat 16 ya gelmedi. Sabah
tanberi tam beş lokantaya girdik. Hem 
her birinde de mufassal yemek yemek 
şartile. Ben onun iştahına şaşıyorum, o 
da bana: 

- Yazık, diyor, sen açlıktan öleceksin! 
Hindli, gülerek söze karışıyor: 
- Yemeği saatle değil, iştahla yemelt. 

İştahla yenilen yemek değil, dayak bile 
yarar insana! Naci Sadullah 

Mersin~i ve Mustafa Finlandiyaya 
çağrıldılar 

Finlandlya güreş federasyonu 14 ve 15 tee 
rlnlsanlde hl · ...:; r ıt ynpılacak Finlan
diya serbest ve Grekoromen güreş müsaba
kaiıı.rı 1çln serbeste Merstnll Ahmedi, Gre -
koromen için de Büyük Mustafayı davet et
miştir. Mersinli Ahmedln askerliği olduğun
dan bu müsabakaya gtdemlyecekt1r. 

Finlandiya federasyonuna yapılan tek -
lif kabul edlldlğl takdlrde Büyük Mustafa 
bu müsabakalara iştirak edecektir. 

Galatasaray takımı bugUn 
Bursaya g:diyor 

mış, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık- 1 • 25 • 
:-anın resmi olacaktır. l • 10 • 

Mibabaka bitince okuyucularımızdan 8 • D er lira 
soracağız: 63 • I! ıer buçuk lifi 

- Hangi resim, hangi fıkranmdır? MükMat k:aıanan okuyuculan oo 
Siz de bize meseli { 40 numaralı resim, tayin edecek.tir. Müsabakamıza 26 

1 numaralı fıkranm, 4 numaralı resim 17 evvel ba§ladık. Yirmi yedinci resim " 
numaralı fıkranın, •14 numaralı resim 38 fıkrayı &§ağıda bulacaksınız. 

Resim: 27 

Bursa Merinos spor tıübü tarafından bir F 1 k r a • 27 
maç yapmak üzere davet edilen Galatasa- • 
ray takımı bugün Mudanya yollle Bursayıı Hıangi paraya acımalı? 
gldecekUr. Galat.saray takımı on beş oyun-
cu bir Idarecl ve blr de antrenör olarak on Bekri meyhaneciye içtiği içkinin paraıını veriyormaı, içki içmiyetl 
yedi kişiden mürekkeptir. biri görmüı; Bekrinin omuzuna vurmuı: 

lstanbul rnuhteliti bugUn son 1 - Bu senin verdiğin paraya acıyorum, demiı, rakıya gidifor. 
maçmı yapa cak Bekri dönmüı: 

Peşte muhtelit! ile karşılaşacak olan İs- - Ben de •enin cebindeki paraya acıyorum, demiı, rakıya gitmiyor). 
tanbul muhtelit! bugün Taksim stadında 1- L 
kinci ve son idman maçını yapacaktır. -------~-----·----------------::. 

Kırmızı, mavi takımlar halinde oynana-
cak olan bu maçtan sonra İstanbul muhte
lit! kat1 şekilde tcsbit edilecektir. 

Peşte takımı yarm geliyor 
Nafıa Vekaletinden: 

Futbol federasyonu tarafından Cumhu -
rlyet bayramında lkt müsabaka yapmak ü
zere davet edilen Peşte takımı yarın şehri -
mize gelecektır. 

Macar mi.safirler Sirkeci garında federas
yon ve klilpler tarafından karşılanacak~ır. 

10 İkinciteşrin 937 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti ?Jsl
zeme Eksiltme Komisyonu odasında 2200 lira muhammen bedelli 9000 adet tel
g:-af fincanı demiri nçık eksiltmeye konulmuştur. Bu eksHtmeye aid şartıısnıe 
ve sair evrakı Vek&let Malzeme Müdür! üğünden parasız olarak verilir. 

Muvakkat teminat: 165 liradır. 

Macar takımı akşam trenlle Ankarnya 
gidecektir. 

İsteklilerin 10 İkinciteşrin 937 Çarşamba günü saat 15 de Komisyonda buluP-
maları lazımdır. c3979> c724h 

dakikada bu dinleyiciler arasında mı rile hangi vaziyeti kurtarabilirdi? Da
idi? Yoksa koridorda çağırılmasını mı ha reşid olmamış on beşinde bir kızla 
bekliyordu? Bunu düşünürken, 'karşı- evlenmesine imkan var mı idi? Böyle 
daki ananın sarardığını ve dayının de- .bir izdivacın gülünçlüğü bir tarafa bı
rin bir kin ve nefretle kapıya doğru rakılsın, fakat her şeyden evvel kanun
baktığını gördü. Kendisi de baktı Ye a- ca imkansızlığı meydanda idi. Kanu
deta karşısındakıne bir eblehlik hissi nun ateşten bir maddesi Adnanın o cür
veren düz bir kağıd kadar çizgisiz, münü bilhassa bir masumu iğfal ciir
bembeyaz yüzlü bir gencin, başını u- mü sayacaktı ve cezasını da o nisbette 
zatarak, telBşlı telfişlı salona ve bilhas- ağır verecekti. 
sa dinleyiciler arasına göz attığını gör- Aylarca, belki yıllarca hapiste yatmak, 
dü. barodan kovulmak ve cemiyetin içinde 

Demek o serseri bu idi? şerefsiz bir adam ıztırabile, yüzünü 
Serseri! herkesten gizliyerek dolaşmak .. Adnan 
Adnan bu kelimeyi sanki yanında bi- bu akıbeti düşününce, bir hakikatin 

risinin kulağına fısıldar gibi dudakla- karşısında imiş gibi titredi ve adeta Lo
rının arasından kendi kendisine \•e ğulacak gibi oldu. 
belki de biraz kendisi için mırıldanmış- Sonra, Üçbenli Şekibin kendisile eğ
tı! Evet, kendisi için ... Bu düşünce bir- lenmekte ne kadar hakkı vardı! Sahi
den onu ürpertti ve kalbine bir zehir den, piliçlerle gezmek bile bu kart ho
seyyalesi akıttı. Hakikaten kendisi de roza artık yakışmıyordu! İşte on gün
aynı günahın eşiğinde dolaşan aynı dür hazmedemediği o gazino gecesinin 
mücrim değil miydi? Kendisi de Malı- rezaleti, Adnanın nazarında asıl şimdi 
mureyi, bazı dakikalarında, aynı hırsa hakiki manasını almıştı. O halde ne di
kurban edecek kadar, iradesini kıran ye oğlana o tokatı savurmuştu? Kendisi 
şiddetli bir arzu ile özlemiyor mu ;di? otomobile binip gittikten sonra, başta 
Ve kim bilir, bu yaşında bile damarla- dişci Saiahaddin olmak üzere, dostla
rını yakan ateşle ilk fırsatta kendisi de rın müdahalesile bu iş bastırılmrısay
bir iğfal cürmünün yüzü kapkara faili dı, avukat Adnan .beyefendi daha o ge
olmıyacak mı idi? Hem kendisinin ce Cürmü meşhud Mahkemesinde ih
gençlik gibl bir derece felaketi tamir timal bir ay hapis cezası yemiyecek mi 
edebilecek bir mazereti de yoktu. Va- iCii? Fakat bir tokat için bir ay yat
kıa Mahkeme, nasıl olsa, şu karşıdaki makla, bir kanun adamı olduğu halde 
kızı şu genç Don Juana zorla verecek- bir kızı iğfal yüzünden senelerce ha
ti! Ama uzun müddet geçinirler, mes,. pishanede çürümek arasında da hem 
ud olurlar mı, o başka bir mesele idi, bcdent meşekkat, hem haysiyetsizlik 
fakat hiç değilse bir müddet için vazi- noktasından ne korkunç bir fark var
yet kurtulmuş olurdu. Ya kendisi, ya- dı! 
nn öyle bir cürmü işlese bu ak saçla- (ATkası 11ar) 

~ 

IRADVÇ] 
Cumhuriyet bayramı günteriııaeıd 

radyo neşriyat prograıııı 

-- ·ı~ 
(Ankara ve İstanbul radyoları bif 

çalışacaklardır.) 

BUGU1''KÜ PROGR.Al\f .:•) 
iJacllJ"' 

!8 Teşrinievvel 1937 Perşembe (0 ~ 
13 - 13.05 İsUkHi.l marşı, 13.05 - ıs~. IJif 

lnkılA.bı ve Cumhuriyet reJlml baJtkU11'retl" 
söylev: (İç Bakanı ve Parti Genel se_ ıs-" 
r1 Bay Şükrü Knya tarafından). ıs.20 o.ıııutO 
Onuncu yıl mnrşı. 13.25 - 13.45 ,tjel ı<Ol~ot 
kültür işleri hakkında bir söylev: C u~.ıt 
Bakanlığı tarafından). 13.45 - 14 çoe. c<i" 
Esirgeme Kurumu hakkında bir söyle') 
cuklan Esirgeme Kurumu tıırafınd•0 • 

BU GECEKİ PROGRA!\f oeee>· 
28 Teşrinievvel 1937 Perşembe < :P ff 
19 - 19.05 İstlklfll mnrşı. 19.05 - ~fIP 

Bakanlığının teşkllMıno. dair biltnn tıflpıı
hakkında bir söylev: (İç BnknnM1 

19 ,O" 
dan). 19.25 - 19.30 Onuncu yıl ınarP· tr ,01-
19.45 MUll Müdafaa işleri hatıonda b te~~ 
lev: (Mllll Müdafaa kuvveUerıınızin eti J 
ve tekfUnülü, maddi ve manevi ~~d,f" 
son manevralnr hakkında): :MUli 1' J1il~ 
Bakanlığı tarafından). 19.45 - 20 ~etfll ~ 
Kurumunun feylzli çalışması ve nı1P ett J 
yolda gösterdl~l fedakO.rlığuı tel f: crU:~ 
büyült neticeler hakkında bir s6:ı,~o :rJ-_~tıJ 
Hava Kurumu tarafından>. 20 - unııı.flP", 
20.30 - 20.45 Cumhuriyet adil kn:ı ıııı.ra 1 
ve ndll teşkllft.tımızm Tilrk içtlrn ııa~ 1, 
tındaki feyizli tesir ve neuceıerl ~d• .. 
b!.r söylev: (Adliye Bakanlığı t (t1l~I ~ 
20.45 - 21.40 Müzik. 21.45 - 21.55 klOndO. .. 
konomi ve Arttırma Kurumu hllrna ıcıırll ol 
söylev: Ulusal Ekonomi ve Arttı~1' .,e ,.J 
mu tanı.fından). 21.55 - 23 MUZ 
haberleri. 



28 Birinciteşrin 

cSon Pnstaı. 11m zabıta romanı : 34 

VALİDE SUL TANJN. 
DANLIGI [~iirr 

Posla. nın Hi~ligeleri 

SAADET 
- Ala! Şimdi bunlardan bir keli -ı - O halde erkeğin de İhsan bey ola-ı de hayli yorgun ve sinirli görünüyor-

nıe yap! cak. du. 

Kalam uykusuzluktan pek yerinde/ - E~et,. öyle söylediler. Genç kadın Rıdvan Sadullahın .az-
Yazan: /am•t Baltül 

olınıy~cak anlaşılan ki Rıdvan Sadul- - Misa!ır odasına a~ydın. lerini hayretle karşıladı: 
lahın ıstediği müddet zarfında bunu - Aldım. Orada beklıyorlar. B" . d.. . kl. d ? 
yan...... • • . . . - ızı un gece mı be ıyor unuz 

N-ya muvaffak olamadım. - Pekala, dadı, şımdı geliyoruz. Peki ama ya rnektub?. 
_ ihayet dayana~ad~: . . Dadı dışarı çıkınca Rıdvan Sadullah - Hangi mektub?. 

2 
Ben buldum, soylıyeyım, dedi. Me- ile birbirimize bakıştık. Tek kelime _Bize bugün lm ... b" k 

h~rda ... ~vet Valide S~ltanın gerdan- söylemeden yerinden kalktL Ben de tubJa bana bild'ge ed~~zıs~ ırme • 
~ı -~bdulmuttalib Beym mezarında ... kendisini takib ettim. . .. ırı:n ınız mı. . 

<?oruyorsun ya, mesele ne kadar ba- - Sıze boyle bır mektub mu verdi-
sıtıniş. Halli basit olmakla beraber ter- * ler? 
tibi gene zeka mahsulü bir cümle. Ger- Biz misafir odasından içeri gırınce - Evet. 
danlığı devvar dolabın rafında ara ... genç kadınla genç ertek ayaja kalktı- - Bu mektub yanınızda mı? 
Bu dolabın nerede bulunduğu malum.. lar. - Hayır, yırtıp attım. 
liatta rafın yüksekte olduğu bildirile - Rıdvan Sadullah: - Ne vakit verdiJer bunu? 
rek bunun için kütüphanedeki süslü _ Rica ederim, rahatsız olmayınız! 
lllerdivenin kullamlmast bile tavsiye · - Tenbihiniz üzerine adliyeden İh-
edilın. 1 dedi. Burası sizin eviniz. sanla beraber çıktık. Bebegw e gittik. Be-

k. ış ... Böyle iken kimin ~~a ge ir be b k 

l 
ı .hu cumJedeki kelimelerın. ılk. harf- Yerlerine otlJ.fmalarını kledi Son- e bahçesinde otururken garsonlar-
eruıden bir başka cümle teşkil edılecek ra ilave etti:• dan biri bir çocuğun getirdiğini söyll-

Ye n:ıuamma bu suretle aydınlanacak. - Ben sizleri dün gece bekliyordum. yerek verdi. 
Haydi Cevad Fehmi artık yatalım. Nazan hanımın üstünde gene siyah - Mektubda neler yazıyordu? 

Epey ilerledik. Zannederim iş sonuna bir elbise vardı. Mühendis İhsan ise - Mühim bir işi:niz çıktığım, bu ge-
Yakl~ıyor. Şimdi mavi gözlüklü adam- kurşuni bir elbise giymişti. Genç ka- ce Maçkaya gelmemizin doğru olmıya
la silahlarımız ayni seviyeye geldi. Ar- dının çehresinden uykusuz bir gece cağını, bizi bu sabah on birde bekledi• 

Scuıdd tdfanlıma bakıp kutl""ğunu ıallıyordu 
Bir dost evinde taDJpmf, bir dost mn-J 8azilniln gdme gittiline sevindim. Nt

de birbirimize sempatik ıörünmüt, bir pnlım kucafında köpeği yanıma otur • 

tık biz de taarruı.a geçebiliriz. daha geçirdiği anlaşılıyor, İhsan bey ğinizi söylüyordunuz. (Arkan var) 
-2-

BAztN BİR AŞK HtKAYF.St 
Ertesi sabah uyandığım zaman evde 

ne Rıdvan Sadullahı ne de serkomi -
ser Osmanı buldum.' 
y Saat dokuzdu. Kalktım, giyindim. PASTiL FOR 
enıek odasına giderek kahvaltı ma -

sasına oturdum. Dadı Rıdvan Sadulla
hın Yedide, serkomiserin de sekiz bu -
çukta evden çıktıklarını söyledi. Rıd
v:uı Sadullah giderken csaat on ila on 
bı.r arasında geri döneceğiz. Gelen o -
lursa beklesin• demişti. Serkomiser de 
Rıdvan Saduliaha müdüriyete gittiği 
haberini bırakmı.ştL 

Kahvaltı ederken mutadım olduğu 
VeçhiJe gazetelere göz gezdirdim. Morg
daki sirkat bir çoklarının birinci say
falannda, üç sütun üzerine iri punto -
l~ serlevhalarJa yer alınıştı. Hadise bü
~ tafsilitile anlatıldıktan sonra po -
lisın muahazesine geçiliyordu. 

Bunu da elbet mavi gözlüklü cldam 
Yapmıştı. Bu ne haldi? İstanbul zabıta
sı ınuazzam teşkilatile bir tek adamı 
Yakalıyamıyor, hatta hüviyetini dahi 
ıneydana çıkaramıyordu. Garbdaki za
~ıta ~manı muharrirlerinin muhayye-
elerınde .vücud bulan kahramanlar, 
r0~ elbirliği edip hep birden ve bir 
d~~ ınsan halinde İstanbulda hakikaten 
~~yaya . ını gelmişlerdi. Evet Moris 
t ~an hır Arsen Lüpen tipi yaratmış. 
~r akat bunun karşısında Konan Döbil: :a~lok Holmesi vardı. Hayaller 
IükJ ·· l°liZad kalamazken bu mavi göz
buı u .~~~ nasıı oluyor da hal8 İstan
sallı gı 1 hır şehirde ellerini, kollannı 
s~: sa_llıya gezebiliyardu. 

ku 0ınıser bu yazılan her halde o
rnü~~ş. ola.caktı. Okumasa bile _polis 
di B urıyetınde kendisine göstermışler
v ·1ı: haksız hücumlar karşısında za • 
Çe~ ı~ . duyduğu teessür ve hidd~ti, 

esının halini göz önüne getirdim 
VeJayriihtiyari gülümsedim. 

Bu 
ve 

berbat havalarda sizi öksürükten, nezle 
bronş:tren koruyac•k yegane iliçtır. 

PASTiL FOR 
Hançereyi temizliyerek 
öksürüğü geçirir, göğüse 
rahatlık verir, ses kısıklı
ğını, nezleyi izale eder ve 
ağızdaki fena kokulan da 

alır. 

Pastil For Kullanınız 
Akay işletmesi Mftdtlrltlğilnden: 

Cumhuriyet Bayramına rutlıyan 29 ve 30 Birinciteşrlıı Cwııa ve Cumartesi 
günleri Pazar tarife&i yapılacaktır. 

29/10/931 akpmı yapılacak gece seferi tarifesi de iskelelere asılnu§tır. 

Optamin kullanınız! 
Saçlarınızın kılma hafa gelmez! 
cOptamin> saç eksiri başta mümasil 

il!tçlar gibi terkibi meçhul formüllerle 

değil halis vitamin cevherinden yapı~r 
ve bu kud!'etile her şeyden evvel saçla

rın dökülmesine seci çeker. 1 h k~dar dalmışım ki Rıdvan Sadrı! -
~ ın ıçeri girdiğini farketmedim. A -
Ycı bir sesle bana takıldı: 
- Tıp~ı ~vgilisini düşünen on altı 

Y&şuıdakı bır delikanlı gibisin, dedi. 
Dudaklarda mes'ud bir tebessüm, na -
nrJar dalıp gitmiş, düşünce tatlı ve u· 
yuşturucu bir boşluk . . d 

S 
ıçın e ... 

aat on buçuktu. Rıdvan Sadullaha 
nereye gittiğini sordum. Tabaktan kı
zarmış bir ekmek dilimi aldı. '()'zerine 
Yağ sürerken cevab verdi: 

Saçların dökülmesi, guddelerin zayıf
lamasından ve artık kıllan yaptama
masından ileri gelir. İşte Optamin bu 

guddelere can qılıyarak derhal kuv

vetlendirir. Bu suretle saçlar gürbüz

!eşerek yeniden hayata kaYU§Ur. 

- Sütninenin AJr:saraydaki evine ... 
- Sütninenin .•. Hangi sütninenin? 
- Nazan baı:nmın sütninesinin ... 

Adliyede konuşurken bize orada kal
dığını söylemiş, adresini de vermişti 
Ya ..• İhtiyar kadınla dereden tepeden 
bir hayli konuştuk. Çok hoş bir kadın. 
Ahdülmuttalib bey, zevceleri, kızlan, 
halayıklan hakkında ne de çok şey bi
liyormuş. Hepsini anlattı. Doğrusu çok 
istifade ettim. 
Rıdvan Sadullah sustu. Yeni bir su

alle meseleyi biraz daha deşmeyi ku-

rarken dadı içeri girerek: . 
- Küçük bey, genç bir kadınla hır 

erkek geldiler! dedi. 
- İsimlerini söylediler mi? 
- Kadının ismi Nazan hanımmış. 

cOptamiD• kepekleri temizlemekte, 
&ı»çlara revnak vermekte de pyanı 

hayret tesiri haizdir. 

Nafıa Vekiletinden: 
G/Birincikinun/937 Par.artesi günü saat 15 de Ankarada VekAlet Malzeme 

Eksiltme Komisyonunda 25,500 lira muhammen bedelli font boru ve teferrüatı 
teslim müddeti uzatılarak yeniden kapalı zarf usulile ukiltmeye konulmu§tur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 128 kuruş mukabilinde Ankarada VekAlet 
Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1912,5 liradır. 
isteklilerın teklif mektublannı talimatnamesine göre Vekaletten alınmış Mal

e Müteahhitliği vesikası ile birlikte 6/12/937 Pazartesi günü saat 14 de kadar 
~~ı .. t Malzeme Eksiltme Komiayonuna vermeleri liıımdır. c3900> c71l8> 

dost evinde nipnlanmlfbk. du: 1 

Nipnlım çok güzel bir kızdı, hani bu - Haydi beni okıasana. 
sene Tunusta yapılan güzellik mtısaba - Elim, havada kaldı. Çünkü nişanlım 
kasında birinciliği kazanan Fenlandiya bunu da köpeğine söylemişti. 
güzeli var ya .. Bir yana onu, bir yana da Nihayet bana döndü: 
benim nişanlımı koysalardı; herkesin - Sevdin mi? 
gözleri benim ·nişanlımda kalır, bir kişj Dedi. Cevab verdim: 
bile başını çevirip bir defacık ona bak - - Sevmez olur muyum? 
mımı. -Öyleyse ne duruyorsun, kucağına al! 
Nipnlımın boyunu, bosunu, saçını, gö- Gerçi biraz aşın bir teklifti amma, ho-

zünü de uzun uzadıya tasvir edebilirdim §Uma gitmemiş te değildi. Şöyle bir to -
amma etmiyorum. Kıskandığımdan değil, parlandım. Nişanlımı kucağıma almıya 
sadece başkalarını kıskandırmamak is - hazırlandım. 
tiyonım dcı... O da toparlandı. Fakat kucağıma ken-

Dost evinde nişanlandığımızm ertE:si di gelmedi. 
günü nişanlımın evine gittim. Nişar.!ım - Al sevdiğini. 
bent .karşıladı. Anasının babasının elini Köpeği kucağıma koydu. Şeytan: 
~ptGrdü. Ne iyi ana babaydılar .. Bir iki - Kaldır, odanın ortasına at, patlat! 
dakika beraber oturduktan sonra bizi yal- Kumandasını verdi, ıeytanı ikaz et -
ruz bıraktılar. Ben nişanlıma, baktım, tim: 
nipnlım bana baktı.. - Haydi biraz daha sabredelim. 

- Sen ne iyisin, dedi, bir an bile sen- Köpek kucağımda nişanlıma döndüm: 
den ayrılmak istemem. - Görsen ne güzel bir yuva kuraca -

- Ben de ayle. Aım. 

Dedim .. Fakat sazüm ıüme gitti. Ni - Dedim. Sevindi: 
pıılım oturduğu yerden kalkmış, kapıya - Oh ne iyi. ufacık değil mi? Bir kö -
doğru yürümil§tü. İçeri beyaz tüylü, mı- şeye koyanz. 
nim.ini bir köpek giriyordu. Ayni sözü - Neyi? 
tekrarladı: - Yuvayı! 

- Sen ne iyisin, bir an bile aender. ay- Afallamıştım. 
rılmak istemem. - KC>§eye ıni? 

Biraz evvel söylediğim: - Öyle ya, Saadetin yuvası için en iyi 
- Ben df' öyle! yer. 

Kucağımda, pis salyasım ceketimin e
teğine süren köpeğe baktı: 

- Öyle değil mi Saadet? 
Meğer Saadet köpeğin adı imi§. Nişan

lım yuva yapmaktan bahsettiğim zaman, 
yuvayı köpek kulübesi zannetmiş. 

Saadet, nişanlıma bakıp kuyruğunu sal
lıyordu; şeytan gene kumandayı verdi: 

- Tut şunun kuyruğunu kopar. 
Gene şeytanı ikaz ettim: 
- Dur hele, biraz acele etme .. 
Güzel sözlerle nişanlımı köpeğile uğ

raşmaktan bir an için olsun alıkoymak 
miyordum. 

Dr. lhHn f•111I ---~ 
- İnsan, dedim, saadet yaklaştıkça 

kendinden geçer. 
TiFO A,181 

Tifo ve parıttifo hastıllılrlarma tu
tulmamak için tes r. kat'ı muafı
yeti pek emm tı ze aşıdır. 'tter ec
zanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur 

içer. Demir, yumurta akı, 
ve arsenikten yapılmış 

bu 'urup i ' l a h ı n ı 
açtı ve sıhhatli. dinç 
bulunmasını temin 
etti. 

Arsenoferratose 

Söyler söylemez, yaptığım hatanın far
.kına vardım. 

O csaadet. i benim kasdettiğim mana
<la anlamıyacaktL Nitekim de öyle oldu. 
Köpeği okşadı: 

- Bak Saadet, seni herkes seviyor. Her. 
kes senden memnun. 
Artık sabrım tükenmifti: 
- Biz evlendiğimiz zaman bu Saadet 

ne olacak? 

- O mu, o gene evimizde bulunacak.. 
Ben onu hiç yanımdan ayıramam.. Bil· 
hassa geceleri çok üşür. Yatağıma alırım. 
Şeytan gene kumandayı verdi. Ve ar

tık ben onun kumandasını dinlemek mec
buriyetinde kaldım. Bir gün evvel par
mağıma taktığım muhayyel saadetimin 
halkasını parmağımdan çıkanp canlı Saa
detin kuyruğuna taktım. Ve bir ıey söy
lemeden kapıdan çıktım. Havhavlı Saıa • 
det,tahayyül ettiğim saadeti mahvetmışti. 

Yarmki rıDshamızJa: 

Her şeye rağmen 
Yazan: Robert Dieudonne 

Çeviren: Nurullah Ataç 
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KANZUK MEYVA TUZU 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA

RIN USARELERINDEN iSTİHSAL 

EDiLMiŞ T AB11 BiR MEYV A TU-

ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası 

old1;1ğundan tamamen taklid edile

bilmesi mümkün değildir. Hazım-

aızbjı, mide yanmalarını, ekıilikle-

rini ve muannid inkıbazları giderir. 

Aiız kokusunu izale eder. Umumi 

hayatın intizamsızlı~nnı en emin 

surette ıslah ve insana hayat ve 

canlılık bahıeder. . 

1NGIL1Z KANZU.K ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

1------~--jı_t_•_n_b_u_ı __ B_e_ıe_d_i_y_•_si ___ ıı_a_n_ıa_r_• ________ ~I 
Konservatuvar Yatı Okulu için lüzumu olan 4 tane saz açık eksiltmeye konul

muştur. Bunların hepsine 1198 lira bedel tahmin olunmuştur. Listesile şartna -
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı 
vesika ve 89 lira 85 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5/11/937 
Cuma günü saat 14 de Daimi ~ncünıencie bulunmalıdırlar. c7202> ----
STOP! Lfıtfea aşağıdaki fiatlara 

bir lahza göz gezdiriniz. 
Erkeklere PALTOLAR 8 liradan itibaren 

c PARDF.8ÜLER (Ala gabardin) 22 « c 

c MUŞAMBALAR 
c TRENÇKOTLAR 

Kadınlara MANTOLAR 
Genç kızlara MANTOLAR 
Kadınlara MUŞAMBALAR 
Çocuklara MUŞAMBALAR 

Kadın ÇORAPLARI (Safi yün) 
Erkek ÇORAPLARI 
Erkeklere YÜN F ANELALAR 
FANELA Pİ.JAMALAR 

10,50 c c 

15 « « 

. 9,75 c 
4,25 c 

12,50 c 

« 
c 

« 

7 c • 
1 00 kuruştan « 
62% c c 

165 « c 

350 « c 

KAŞKORSELER 
İPEKLİ ÇORAPLAR 

(Safi yun} 115 « « 
(Orozdi - Bak) 95 c c 

Marka 

Bebelere mahsus levazımat1n zengin çaçitleri inanılmıyacak fiatta 
BUtUn bunlar1 : letanbul Bahçekapı 

OROZDi-BAK 
MÜESSESESiNDE 

Nafıa V ekiletinden: 
Diyarıbekirden itibaren Irak ve İran hudutlarına kadar yapılacak demiryolu

nun Diyarıbekirden itibaren ilk yirmi kilometrelik kısmıpın inşaatı ile ray fer
şiyatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulm~tur. 

ı - Eksiltme 6/11/937 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat on birde Ve

killetimiz Demiryollar İnşaat Dairesinde ki Eksiltme Komisyonu odasında yapı
lacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli sekiz yüz bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 35750 liradır. 

4 - Mukavele projesi, takeometre plan ve profili, fenni şartname 91. B No. lu 

malzeme tipi, Bayındırlık işleri genel prtnamesi, telgraf hattı şartnamesi, ferşi
yat talimatnamesi, vahidi kiyasii fiat cetveli ve çimento normundan mürekkep 

bir takım münakasa evrakı kırk lira mukabilinde Demiryolları İnfaat dairesin
den verilmektedir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 2490 No. lu artt&rma, eksiltme ve ihale 

kanunu mucibince ibrazına mecbur bulundukArı evrak ve vesaiki ve bilQmum 

nafia işlerini veya derniryol inşaat iJlerini yapabileceklerine dair Nafia Veki

letinden verilmiş 937 takvim senesi içind~ muteber müteahhitlik vesikalarını ve 
fiat tekliflerini havi zarflarını mezkUr kanunun tarifatına göre hazırlıyarak 
6/11/937 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat ona kadar Demiryollar 
inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilinde vermiş olmaları lazımdır. 

c394-h c7150> 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adanada B~rdan regülitörü ve Berdan saf ve sol 

sahil sulama kanalları keşif bedeli 530 000 liradır. 
2 - Eksiltme: 11/So"lteşrın/937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de 

:Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında ka-
palı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksıltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi, fenni ~::ı.rtn~me ve projeyi 26 lira 50 kuruş bedel mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebılmek için isteklilerin 24 950 liralık muvakkat teminat 
vermesi ve 100 000 liralık nafıa :şlerini taahhüt edıp muvaffakiyetle bitirdiğine 
ve bu kabil işleri başarmaktıı kabilıyeti olduğuna dair Nafıa Veki!etinden alın
rr:ış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarını ikinci 
maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne mak
buz mukabi inde verm~eri lazımdır. Po:ıtada olan gecikmeler kabul edilmez. 

c3806. c6927• 

Zahire borsasında arpa ve 
buğday fiatları yükseliyor, 
kambiyo borsasında frank 

mütemadiyen düşüyor 
Dün, 14 vagon buğday, 9 vagon arpa, 4 

vagon da çavdar gelmiştir. 

Buğday fiatl:ırında yükselme devam et -
mektedir. Yumuşak buğdaylar 5 kuruş 35 pa 
rndan 6 kuruş 13 paraya yükselmiştir. Eks
tra mal birkaç gündür gelmediği için aran
maktadır. 

Arpa !iatıarı da 4.07 kuruştan 4.09 kuru
şa yükselmiştir. 

1 Fasulye 8.5, çavdar 4.30, mısır 4'.30, su -
sam 16 kuruştan satılmıştır. Piyasa l6tek -
lldlr. 

Zeytin yağı ucuzluyor 
Zeytinyağı fiatları günden güne düşmek

tedir. Dün de, yemeklik yağlar toptan ola
rak 35 - 40, sabunluk yağlar da 27 kuruştan 

1 
satılmıştır. 

Frank düşüyor 
Londra borsasında frank dün biraz da

ha düşmüştür. Evvelki gün blr İngiliz liraSl 
karşılığı 147,81 olan Fransız frangı, dün sa
bah ayni borsada bir İnglilz lirası mukabili 
148,28 olarak, öğleden sonra da 148,90 ola -
rak muamele görmüştür. 

ingillz lirası 927,75 kuruştur. 
Dün, İstanbul borsasında Tilrk borcu 

tahvilleri 13,85 lirada açılmış, gene ayni şe
kilde kapanmıştır. 

Altın, borsa harlclnde 1070 kuruşa kadar 
satılmıştır. 

Almanya pamuk alacak 
Pamuk mübayaası lçln, Almanyada ma

ruf ve mühim bir firmanın mümessm İs -
tanbula gelmiştir. Bu mümessll, piyasada, 
pamuk almak fu.ere sondaj (flat tetkiki) 
yapmaktadır. 

Klering hesaplan 
Cumhuriyet Merkez Ban

kasının faizsiz iskonto 
yapması için karar alındı 

Türkofls İatanbul ıubeainden tebı.tt edil· 
mlştlr: 

1 - Hükümet klerlng anlaşmasile bağlı 
olduğumuz memleketlere yapılacak ihracat 
evrakının bu memleket~rin klerlng hesap
larındaki alacakları yekunu lle mahdut ol
mak üzere Cumhuriyet Merkez Bankasınca 

1 faizsiz olarak derhal iskonto edilmesi için 
bir karar almış ve Bankaya tebllğat yapıl
mıştır. 

2 - Klerlng hesablan vaziyeti her hafta 
muntazaman gazetelerle neşredilmekte ve 
ihracat merkezlerindeki odalara ve borsala
ra ve Türkofis şubelerine de ayrıca her tüc
car tarafından her zaman tetk1k edilmek ü-
zere bildirilmektedir. 

3 - 16 - 10 - 1937 tarihindeki klerlng he
s:ı blan vaziyetine n1Lzaran bizden alacaklı 
memleketler şunlardır: Bu memleketlere va 
ki olacak ihracat her birinin hizalarında 
gösterllen alacakları yekflnu Ue mahdut ol
mak üzere ve teknik bazı Banker ihtiyatı 
tedbirler haricinde falulz olarak Cumhurlw 
yet Merkez Bankasınca hemen finanse edi
lecektir. Muhtelif menılcketıerln 16-10-1937 
tarihindeki alacak miktat•ları: 

Memleket 
Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Yugosla•ya 
Yunanistan 

T. L. 
2.687.500 

158.600 
5.700 

2.901.600 
3.iOO 

1.030.900 
3.983.600 
1.177.800 
8.484.400 

395.500 
1.'112.600 
1.071.200 
1.942.600 

31.800 
'153.400 
570.100 

2.062.800 
251.400 

54.SOO 

Cumhuriyet bayramında vapur 
ve tramvay ıef~rleri artıyor 

Cumhuriyet bayranııında Akay ve 
Şi"rketihayriye vapurlarında gündüzle
ri pazar tarifesi tatbik edilecektir. Ge
celeri de aynca ilave seferleri yapıla -
caktır. Tramvay şirketi de geceleri i
.ıave seferleri koymuştur. 

Kaymakamlann toplantııı 
Dün kaymakamlar belediye reis mua

vini Ekremin riyasetinde belediyede bir 
toplantı yapmışlardır. Toplantıda geçen 
seneki fırka kongrelerinde halk tarafın
dan teklif edilen işlerden hangilerinin 
!kmal edilmiş, hangilerinin bitirilmemiş 
olduğu tetkik edilmiş ve görüşülmüştür. 

Düşman denizaltısı «Marie:ıt ile diğer «Danimarka bandıralı bir vapUft 
gemilerin arasına girmişti. Acaba «Ma- «Bornholm:ıt civarında bir denizaltı gr 
rie» yi görmemiş mi idi? Yoksa gör - misile uğraşmaktadır.:ıt 
müştü de bir kuzu sürüsü arasına da - «Bornholm• adası bulunmakta oldr 
lan bir kurd gibi bir taşla iki kuş vu - .ğumuz mevkün cenubu garbisine diiş4• 
rabilmek için mi kafilenin içine atıl - yordu. «Marie:ıt yi hemen o istikalrlr 
mıştı? Bilmiyorum. Yalnız bildiğim tek te çevirdim. Güneş gurup etmek üzer' 
bir şey vardı ki o da denizaltı gemisi • idi. Biraz sonra kafileyi gözden 1ta1• 
nin çok yakinimizde bulunması idi. Bi- bettik. 
r.aenaleyh tereddüt etmeden kumanda c:Marie• nin efrad ve zabitleri büıu-
verdim: gayretlerile çalışıyorlar, yeni bir av r 

- Alabanda iskele!.. le geçirmek için gözlerini budaktan sr 
Ben serdümene bu emri henüz ver - kınmıyorlardı. Daha dün ilk düşınall 

miştim ki denizaltı gemisi de suları ya- denizaltısını batırmış olan bu güıidt 
rarak bir köpük halesi içinde suyun denizciler yeni bir muvaffakiyet Jca)'"' 
yüzüne çıktı ve yarı dalmış bir halde dedebilmek için kendilerinden istendi 
seyre başladı. Dümeni tama mile iske- en güç vazifeleri bile büyük bir ist6 
leye alabanda edilmiş olan cMarie:ıt ise ve memnuniyetle yapıyorlardL 
mihveri üzerinde bir devir•yapmış ve Şayed bu yeni düşman denizaltısını 
bütün süratile düşman tahtelbahirinin da batırmıya muvaffak olursak günde 
üzerine doğru yürümekte bulunmuş - bir tahtelbahir avlamış olmak gibi bil" 
tu. yük bir muvaffakiyet elde edecektik. 
Aramızdaki mesafe azdı ve saatte Bize söylenen noktaya geldiğimiz zJ" 

1 d.. ak" kil" ( 14) milden fazla bir sür'at e uşman man saat on bir olmuştu ve filv ı d 
tahtelbahirinin üzerine doğru koşuyor- radarı beş mil mesafede bir vapur .• 
duk. Gözlerim dürbünün adeselerine ya gördük. Sancağımızı çekmeden g~~: 
pışmış gibi bütün mevcudiyetimle dik- ye yaklaştık. Hava mehtablı oldu~li
kat kesilmiş, düşman gemisinin hare - dan her şey mükemmelen farkedı 
katını tarassut ediyordum. Tahtelbahi- yordu. _ .. ·di.. 
rin priskopu vapur kafilesine doğru Danimarka vapuru kereste yüklu 1 

çevrilmişti ve demek ki bizi görmüyor- Bütün tayfası iskele tarafına s~:.ıa~; 
du. Bu müşahede büsbütün emniyet ve mış, cMarie» den bizim göreınedıgı~ 

- ·nu· itimadımı arttırdı ve bağırarak: bir şeyi seyretmekle meşgul goru 
- Müsademe paletlerini hazırlayı - yordu. cMarie» nin başı Danimar~a ~ 

nız!.. Kumandasını verdikten sonra misine çevrilmiş bir halde iki uç ·re 
ikinci kaptanıma dönüp ŞU emri de ver- kika daha seyretmiştik ki birden~ 

11 
dim. Danimarka vapurunun kıç tarafın 8 a 
- Düsman denizaltı gemisine bindire bir İngiliz denizaltı gemisi ıneydatlt .. 
ceğim. Baş tarafa asker gönderiniz!.. çıktı ve bize doğru bir torpil e~~ht.:8 .. Düsman denizaltısı muhakkak suret- ti. Torpil yolumuzu kesecek bır ıstı 
te çiğnenecekti. Lakin bu işi ilk defa met takib ediyordu. de-
yaptığımdan ne olur ne olmaz diye sa- Hava mehtablı olmakla beraber ri-
bırsızlanıyordum. niz oldukça sert ve dalgalı idi. c?da ~ 

Nihayet «Marie• bütün sür'atile tah- e• yi torpilin seyir hattından çıkarill 
telbahire bindirdi. Demir levhaların için: 
birbirine çatıp sürünmesinden müte • _ Alabanda iskele! kumandasını 
v~llit kulakları tırmalayıcı bir gıcırtı J 

verdim. .. . . i ile 
arasında c:Marie• nin başı havaya kalk- Şimdi duşman denızaltı geattSdaki 
tı ve korsan denizaltının çelik derisi karsı karşıya kalmıştık. AraDUZ d 
üzerinde kaydık. Sonra cMarie:ıt yeni - me;afe ( 500) metreden fazla ?~:; 
den eski vaziyetini aldı. gwından hemen ateşe başlıyabılir 

Tahtelbahirin tam vasatına bindir - ) 
( Arka.ft vat miştik ve sademe o kadar şiddetli ol - __.,-

muştu ki iki ellerimle vardevelelere 
yapışmış olmakla beraber şiddetle yere 
yuvarlanmıştım. Kendimi toparlayıp a- /\(,be f C / 
yağa kalkınca seslendim: 

- Tahtelbahire bindirdiğimiz nokta 
etrafında devirler yapacağız! .. 

Lczaneler 
Bu gece nöbetçi olan ~ ..... 

c:Marie» müsademeden sonra sür'atle lardır: 
l İstanbul clbetindekiler: . .aAt"da: 

yoluna devam etmiş ve bir hayli i er- Aksarayda: csarım>. Aieıou-.; .. 
lem işti. Son emrim üzerine müsademe (Sırrı Asım). Beyazıdda: (Beldi>· ıınd': 
mahalline döndük ve devirler yapını- mııtyada: <Teofilos>. EmlPÖ11 t 11r.-

dk (Mehmed Kazım). Eyüpte: (lllkdle b .. 
ya başla ı . lamazı. Fenerde: (Husameddin). ~dl: 
Düşman denizaltı gemisi artık mey- remlnlnde: (Hamdi). Şehzadeb9fl oı .. 

danda değildi. Yalnız ay ışığının nurlu (Asaf>. Karagümriıkte: <~rl!>· ~~Jılet" 
parıltıları arasında kalın bir yağ taba- pazarda: (Yorgil. Bakırkoyunde· 
kası bin bir iltima yapıyor ve tahtel - tez>. 
bahirin batmL~ olduğunu isbat ediyor- Beyotıu clbetindekiler: oal'" 

b" İstlkl9.l caddesinde: (Kanzuk>· uııı>· 
du. Düşmana büyük bir sür'atle ın - tada: <İsmet). Taksimde: <N~ raı-
dirmiş olduğumuzdan müsademenin a- Kurtuluşta: (Necdet). Yenlşe~J. JJr 
kabinde kaynamış olacağından şüphe mll.kyan). Bostanbaşında: (İt~ 
etmemekle beraber bir ihtiyat tedbiri şiktaşta: <AH Rıza). ~: 
olmak üzere yağ tabakasının ortasına Bopziçi, Kadıköy n Ad• ~: 
bir iki tane de deniz bombası attırdım Üsküdarda: (Sellmlyel. ) (ek .. 

(Asaf>. Kadıköyünde: CBüytlk .. ~ıdt:, 
ve kalbim rahatlamış bir halde kafile- ler). Buyükadada: <Halk). sn--· 

ye iltihak ettim. ·~=<Hal:=k'.::1::. =========~-İlk tuzak gemisi işte bu suretle ilk : 
düşman denizaltısını mahmuzlıyarak 
batırmı.ş oluyordu. 

Sonradan öğrendiğimize göre bu ilk 
kurbanımız cNeva• isimli Rus tahtel
bahiri imiş. Bu haberi bir Finlandiya 
gazetesinde okuduğum gibi Alman 
bahriye nezareti de resmen teyid et
mişti. 

cNeva:ıt y~ batırdıktan sonra biz yo
lumuza devam ettik. Kafile pek bati 
surette ilerliyordu. Zira kafileyi teş
kil eden vapurlardan bir kısmı saatte 
altı milden fazla yürüyemiyorlai'tlı. 

Bu suretle saat ona geldiği halde biz 
halıi cOland• adasının cenub tarafla
rında bulunuyorduk. Ben kumanda 
köprüsü üzerinde bir aşağı, bir yukarı 
dolaşıyor ve ağır ezgi, fıstıki makam 
ilerliyen kafileyi seyrediyordum. Tel
siz memuru elinde gene bir telgrafna
me bulunduğu halde yanıma geldi ve 
kağıdı bana uzattı. Telgrafnamede şu 
satırlar vardı: 
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OKSiiBllK PASTiLLERi BA.SA.N 
Öksiirük, Nezle, Boğaz ve Oöğiis bastalıklarlle Sesi kısılanlara şlfai teıdrlerl çoktur. 25 kuruş. 

1 "Havalandı_?lmış,, 1 \(..AŞf" 

, 

vay efendim naStlstnlZ?' 11-

zl çoktan beri göremedim 1 

-sır az metgulum. Apar• 

teman deOlftirlyorum: HA

VAGAZlbanyo aleti olan bir 

apartunan buldum. Hemen 

tatınırorum.-

• lılAVAGA2.I 
•DPBENI 

101 istiklal Caddesi-lzahat-vereeiye satiş 

-

Yenı 
Pudra 

Esmer ve 
sarııın/ara 
TABI/BİR 

g.üzeOik verir. 
Güzellik miitehassı.n Pcıriali bit' 
kimyagerin ıayanı hayret keıfi: 

Evvelce mevcudiyeti bile tahayyül 
edilemiycn on misli daha ince, daha 
hafif ve havada uçurulup tekrar top
lanan yegane pudra haline getiren 
Parisli bir kimyagerin şayanı hayret 
yeni usulü, Tokalon pudrasının ima
linde tatbik edilmektedir. Bunun için· 
dir ki, Tokalon pudrası, cildi bir güzel
lik tabakasıle kaplıyarak yüze mun
tazaman ve mütesaviyen yayılır ve lde
ta tabii bir güzellik temin eder. Bu 
pudra ile cMakyaj eddmiş~ manza
rasını veren adi ve ağır pudralar ara· 
sında ne büyük fark değil mi? AJni 
zamanda Toblon pudrasıncla krem 
köpülil vardır. P.adranuı tamam 1 •
at cilde yaplJllll§ kalmuma lebeb 
olur. Tokalon pudrasını kullandıtmız 

? Bütiin iztirapların çaresi ••••••• tak<!,irde, en sıcak ıalonlarda bile tek· 

istiyorsanız Daima 

VENÜS Kremi 

VENÜS Puclruı 

VENOS AJhiı 
VENOS Ruja 

.,. rar pudralanmıya hacet yoktur. Umn 

A L G O P A N :::·ı::::r.:sı:::.:· bile leDlDlz 

DiKKAT EDiNiZ 

VENÜS Kirpik ıürmeıi 

VENÜS Sürmesi 

VENOS Briyantini 

VENOS Esansı 
VENÜS Kolonyaıı .... "lllfl .,..., •••• ., 

anini nD*llll ...... ..., ....... 
we "81 atnıana• 

Senelerden beri 
tecrtlbe edilmiş 

en tesirli 
ve zararsız llAçtır. 
Daima ismine ve madeni 

kutulardaki 
01arkasına dikkat. 

Taklitlerinden sakınınız. 
Her eczanede bulunur. 

-----

Zevclnlzden evvel lhtiyarhyacakmm. 

Bu llalaya 11a,11ayiniz 
Krem Pertev kullanarak 

Yalnız Cildinizin 
Size yapacaaı bu fenalıtı Onleylnlz. 

KREM PERTEV 
ile clldlnizin bahar hayabnı idame 

erllnlz. 

--- ---
Son Posta 

Yevmi. Siyası, Ha n.dls Ye Balk ıazetell 

~erebatan, Çatalçcşme 10kak, 26. 
tS'l'ANBUL 

Gazetemizde çıluuı yazı ve 
ı esimlerin bü tüıı haklan 
mahfuz ve ıazetemize aittir. 

-
ABONE FIA TLARI 

t • a 1 
Ay Ay Ay 

L. L. Er. L. 

1'00 7iO 400 llO 
2MO 1230 710 2'10 
2700 1400 800 800 

Abone bedeli petfndfr. Adrea 
detf,tlnnek 2S lruruftur. - ....... 

c.ı.n ..,..aJı ım .,.,.;ıma.. 
ilanlardan me.'uliyd a1.,.. .... 

Cevap ıçtn mektuplara 10 Jruruflut 
Pul illvesi llzımc:br. 

Poda kut""': Hl. İstanbul 
Tclflraf : Son Poeta 
Te...,_ : 20203 

Çam kokulu EREN kolon
paa bllanmız. 

VENtls müstalauatı nam w pbrednl IÖZ ve prlatanlıkla deiil 
malım bütün dünya,. befendirmek ıuretlle isbat eden pyanı itimad 
7eı'ne marü4ır. 
Umumi deposu: Nuredain Evllyuade ecza, alit ve ıtriyat deposu İstanbul 

NEDYiN 

--Naha Vekiletinden: 
ı - ı:tsiltmeye konulan ıı: Aydın bataklıb kurutma kanalı ke§if bedeli 48.1'14 

lira 40 kuruştur. 
2 - Eksılıme: 3/Soatepin/IS7 tarihine rutbyan Çarşamba günü aat 15 de 

Nafıa Vellleti: Sular Umum Jıımdürlül\1 Sa Eksiltme Komisyonu odaaında b
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - tıtf'ldller: Eksiltme prtnamesi, mukavele proıesl, Bayındırlık işleri genel 
prtnamesi. fenni prtname ve projeyi 2 lira 45 kuruş bedel mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksılıım:ye girebi~k için lstekUlerin 3673 lira 10 kuruşluk muvakkat 
tnWıat verme9l v~ 20.000 liralık na(ıa iflerini taahhüd edip muvaffaldyetle bi
tirdiğine ve bu kabıl işleri başarmakta knbiliyetl olduğuna dair Nafıa Vetlletfn
den alınmıı müteahhitlik vesikaaı i~raz etmesL İrteıdilerin Teklif mektupların& 

I ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kt.dar Suler Umum MildQrtu-

1 
pne makbuz mukabilinde vermeleri lAıımdır. Postada olan gecikmeler kabul 

1
._ ___________ _.. edilmez. •3808• c8925-
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-- . . , . Havalara güvenmeyiniz! Sabah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
defa dişleri niçin temizlemek lazımdır 

ÇUnkU unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo -
enuı1 ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan diş etlcrile kök -
!erinde mide humması, apandisit 
nevresteni, sıtma ve romatizma yap
t-ığı fennen anlaşılmıştır. Temiz a -
ğız, ve sağlam dişler umumi vücud 
sağlığının en birinci şartı olmuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi hergün kabil 
olduğu kadar fazla -Iaakal 3 defa
(Radyolin) diş macunile fırçalıyarak 
sıhhatinizi garanti edebilirsiniz ve 
etmelisiniz. Bu suretle mikroblan 
imha ederek dişlerinizi korumuş o -
Iursunuz. . 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğJe ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi fırçalavınız. 

Orman Umum Müdürlüğünden: 

Saatler birbirini takıp ediyor ve hO'O ıabahleyın 
ıau bir kvvveıle kalkabilmek ı~ın biıe 161 m 
olan ıOkın bir uykuya bır tDrlO kavuıomıyarvı. 

lıte burada 

VALi DOL imdadımııa yetiıirl 
Onu bır kere lt<:rllbt ediniz. Zararsız vo 
ıınirleri teskin .dıci olan bv 114'; vykuıuzluQa 
korıı umulmoı bir dev6dır. 

V Ali DOl ı damla, ıableı v~ hop 
halinde her ec.r.anede bıılvnvr. 

ilan Tarif em iz 
Birinci ıahile 400 kuruı 
ikinci ıahile 250 » 
Vçiincii ıahile ZOO ,, 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 ,, 
Son ıahil• 40 >> 

Muayyen bir müddet zarfında fazla
ca mikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarüemizden ir.tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayrı bir tarife derpiş 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için §U adrese müracaat edil
melidir: 

hancılık Kollektif SirketJ, 
J[ahramanzacle Ban 

Ankara caddesi Merkezi Karabük veya Safranboluda olmak üzere tesis edilecek Devlet Orman 
İşletmesi Revır Amirliği Mes'ul Muhasipliğine cl50:. lira ücretle Sanayi Muha- L __J 
sebesine ve usulü dcfteriyeye bihakkin vakıf Muhasip aranmaktadır. Müsabaka ~===========--

Son Posfa Matbaası 
imtihanı istanbul'da Vilayet binasında 4 Teşrinisani 1937 tarihinde saat 14 d~ 
yapılacağından taliplerin mezk.Ur güne kadar evraklarile birlikte İstanbul Or
man Başmühendis Muavinliğine müraca :ıtlan. c7332. 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

SAHİPLERi: s. Ragıp l'Hl'Ç 
~ ıacr.- USAKLIG1I. 

Ani hararet değişiklikleri sizi nezle ve grip 
tehlikesine maruz bırakabilir. Fakat; 

• • 
geçırıre 

lc•bında günde 3 k•t• alınabllll• 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakı11•01" ı 

Belediye Sular İdaresinden =.ıe çeD," 
Şebeke üzerinde yapılması gereken birameliye dolayısile Anadoluhisa:r gnııil 

gelköyü arasında ~/10/937 Cumartesi günü saat c20> den ertesi ~a .yecet
.::abah saat c6:. ya kadar o mıntakadaki abonelere Elmalı suyu verıJ.eJSll 
~yın halka ilan olunur. c7327> 

NEŞ'E, ŞETARET VE FERAHL~ 
için 15-20 damla K A R O O L .&mak aynı zam_. 

buhnmlaaa tekerrib:iiae mani olmakbr ........ ~ ...... 


