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Akdeniz konferansının ilk kararı 
Ruslar .. ' surat istiyorlar 

Akdeniz -mıntakalara 
taksim edilecek 

lngiltere, Fransa, ltalga ve Şarki Akdeniz devletleri 

münakalat yollarını emniyet altına 
.alacaklar, kararlar Almanya ve /ta/gaga bildirilecek 

Ruzvelt Avrupa işlerile meşgul 

.. 
Akdeniz konferansına i§tirak eden devletler ve mümessilleri 

--·------------------····-·····-..... ·-········-----·---

Vekiller dün toplandı 
Akdeniz işi görüşüldü 
Baş vekil garın Kastamonu ya gidiyor 

Ankara 10 (Hususi) - Dün gece ya

rısından sonraya kadar devam eden 

Heyeti Vekile toplantısından sonra 

bugün vekiller saat -on altıda tekrar 
Başvekilin riyasetinde toplanmışlar • 
dır. 

selelerin başında Akdenizdeki emni· 
yetsizlik gelmektedir. 

* Ankara 10 (Hususi) - Başvekil İs-
met İnönü, galib bir ihtimale göre 
pazar günü Kastamonuya gidecektir. 
Başvekil o havalide bir kaç gün tet -
kiklerde bulunduktan sonra Karade -
niz yolile İstanbula gidecektir. 1 

Alınan haberlere göre bu toplan -
tılarda görüşüle!! birinci plandaki me-

'-------------------------------------~ 

Çinde topçula~ ve 
tayyareciler arasında 

h~rp gittikçe şiddetlendi 
Çinliler ilçi Japon muhribini batırdıklarını ve 61 tayyare 
düşürdüklerini, Japonlar da şimdiye kadar 194 tayyare 

tahrip ettiklerini iddia edivorlar 

Londra 10 (Hususi) - Akdeniz kon - - -- ..... _.____ · 
feransı bugün saat 16,30 da Nyon bele- l Şangrıay Japonlar tarafın dan bombardıman edilirken 
diye dairesinde toplanmıştır. Kontrolde in c ,. rl ,. kuyuda b ,. r . langhay, 10 (R~ut~r ~uhabirinden) - son bir gayretle me.rha~etsizce .Po~tun· 

Belediye reisinin hoşamcdi hitabesin- Tilrklyenln rolü Jaı.')n harb geınılerı ile bombardıman gu bombardıman ettiklerı sırada ımtıyaz-
den sonra, Edenin teklifi üzerine Fran _ Nyon 10 _ cHavas muhabirinden: d k • =releri, Çin bataryalarını iskat için (Devamı 11 inci sayfada) 

sız hariciye nazın Delbos konferansa reis Akdeniz konferansı tarafından it- a a m k o r u n ç b 1 r 
seçilmiştir. tihaz edilmek üzere bulunan mu - Bugün Taksim stadında yapılacak güreşler 

Riyaset makamına geçen Dclbos bir karrerata göre Akdenizin garp kısmı 11 1 d 11 

~~u:.:X!i:~~IAa~:=•:.Ü~:mv:U: ::";.:;:~: 1~:ınd~·~~~:- surette !__ urüldü Türkiye serbest güreş 
tiyetin önüne geçilmesinin elzem oldu- Rusya ve Yunanistan filolarının ne-

iunu tebarüz ettirmiştir. zareti aıtmda bulunacaktır. Cinayetin sebebi meçhul- b ht• k• 1 k? 
(Devamı 11 inci sayfada) dür, bir çoban tevkif edildi aşpe ıvanı ım o aca • 

O •• b d F Evvelki gece Zincirlikuyuda Le _ •• • .... U 0 0 r Sa a r 8 D S l Z vent çiftliği civarında feci bir cinayet Yarımdung{J Silleyman ve Molla Arif, Mulagime 
olmuş v~ Arabkirl~ 1?rahim oğlu IIü- meydan okuyorlar. GIJnenll Hamdi acaba bıı 

frangı birdenbire düştü· (DevamııııncısayfadaJ sefer Sındırgılı Şerifi uenebilecek mi? 
Mareşal 

Sukutun sebebi anlaşılamadı, Paristen ve Londradan 
telgrafla malumat istenildi 

İstanbul borıan (Ya.mı 11 nci sayfamızda) 
• 

Çakmak 
- Mersinde 

Adana 1 O (Hususi) - Evvelki gün 
şehrimizden cenuba giden Genel Kur
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 
refakatindelÖ generaller ve maiye\ -

(Devamı 11 inci sayfada) ---,·--
----------------------~ BÜYÜK TRAKYA 

MANEVRALARI 
için YE D 1 G O N son 
derece nefis bir albllm 
neşretmiştir. Şanlı Ordu· 
muzun bQyOk muvatta-

klyetınl bOton canlılığı ile bulacak· 
sınız. BugQn bOtOn müvezzllerden Bugün çarpışacak başpehlivanlardan dö rdi.i: Mülliyim, Tekirdağlı Hüseyin, 

ve bayilerden isteyiniz. Yarımdünya Süleyman 11e Molla Mehmet 
'Yazı&ı 8 inci sayfada) 
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Her g ün 

r-
Sözün KJsası 

ltalga Başv;kilinin 
Almanya seyahati 

Yaz.an: Muhittin Bircen 

Budapeşte, 8 Eylül 

fES) ek yakında Bay Musolini Bay 

IF' Hltleri ziyaret etmek 'ilzere 

Almanyaya, Führerin ikamet yeri olan 
Bertesgaden'e gideceği haberi üç gün
denberi resmen ilan edilmiş bulunuyor. 
Bugün bütün Avrupa matbu:ıtını meş
gul eden mühim enternasyonal mesel~
lerden biri de budur. Avrupanın ve bu
tün dünyanın içinde bulunduğu ahvale 
bakılırsa, on beş senedenberi memleke
tin hududlan haricine çıkmamış ve hat
ta 934 senesindeki Vencdik !Ziyaretini 
Bay Hitlere şimdiye kadar iade etmemiş 
olan Bay Musolininin bu seyahatinin ne 
kadar mühim bir hadise teşkil ettiğini 
anlamak kolaydır. Bay Musolininin bu 
seyahatinin ne kadar mühim bir hadise 
teşkil ettiğini anlamak kolaydır. Bilhas
sa, bugünlerde Akdenizin emniyetini te
min maksadile bir konferans toplanacak 
ve gene bu sıralarda Roma ile ~ondra 
arasında anlaşma müzakereleri açılacak· 
tır. Bütün bu meseleler arasında iki fa
şist veya nasyonal sosyalist memleket a
rasında yapılacak bu cşefler karşı1aşma· 
sının> ehemmiyeti büsbütün artıyor. 

* Henüz Almanyada Bay HiUerin işleri 
almadığı ve orada bir sosyal demokrat 
ekseriyeti bakim bulunduğu sıralarda 
dahi ekseriya Almanya tarafını tutan 
ve Almanyanın muhtelif iddialarındn 
kendisine hak veren İtalya ile Almanya 
arasındaki münasebetler, Hitlerin Al
manya işlerini eline aldığı tarihtenberi, 
muhtelif safhalar geçirmiştir. 

Hitler, Almanyada iş başına gelip te 
büyük bir halk ekseriyetini etrailna top
ladıktan ve yerleştikten bir müddet son
ra, 934 haziranında, italyaya giderek 
İtalyan başvekili ile Venedikte konuş
muştu. Bu konuşmaların pek te muvaf
fakiyetli neticeler vermediği o zaman 
söylenilmiş ve bu fikir, sonradan bazı 

hadiselerle teyid edilmiş olmakla bera
ber, seyahat. Almanya ile İtalya arasın· 
da gittikçe kuvvetlenen iş ve elbirliğinin 
ilk adımını teşkil etmiş oldu. O tarihte 
Alman yanın Avusturya üzerindeki fikir
leri bugünkünden başka türlü idi. Bay 1 
HiUer Vcnedikten döndükten pek az bir 
müddet sonra Avusturyada başvekil 
Dolfus nasyonnl sosyalistler tarafmdan 

.öldürüldü ve bunun üzerine İtalyanın 
derhal Brenner geçidine fukalar sevket
tiği görüldü. 

Bu hadise, iki memleket arasında bir 
soğukluk ynpmış olmakla beraber, Al
manya ile İtalya arasında münasebetle
rin gtınden güne sıklaşması ve kuvvet· 
lenmesi de yavaş yavaş ilerliyen siyasi 
bir hareket olmaktan hali kalmamış ve 
bu suretle, Avrupanın enternasyonal po
litika aleminde Berlin - Roma mihveri 
diye gene bir kuvvet zuhur etmişti. Al
manyanın Vcrsailles muahedesini yok 
etmek üzere yaptığı muhtelif harekeUer 
esnasında 1talyanın tuttuğu siyaset, bu
na mukabil, onun teşebbüs ettiği Habe
şistan seferi sırasında Almanyanın hare
ket tarzı, yavaş yavaş bu iki memleketi 
birbiri:ıe yaklaştırdı ve nihayet A vus
turya ve merkezi Avrupa meselelerinde 
anlaştılar. Bu anlaşma, iki memleketi 
birbirine daha ziyade yaklaştırdL 

* 

Hususi hastahanelere 
Birer hasta nakliye 
Arabası ister 

E. Tnlu 

Do Stanbulun güzel Ve faydalı bUSU • 

siyetlerinden biri de, .memleketin, 
oldukça geniş mikyasta sıhhi bakımı • 
nı karşılayacak resmi ve hususi hasta• 
n elere malik bulunmasıdır. 

Bunların hemen hepsi de, gerek te
sisat ve teşkilat, ve gerek hey'eti sıh

. biye bakımından en müşkfılpesend hal 
taları memnun edecek mahiyettedir. 

Milletler aort yıl suren oır boğuşmadan yeni kurtulmuş
lardı. Nefes almaya vakit bulmadan bu boğuşma derecesin
de kuvvetli olan bir buhranın içine düştüler. Buhran biraz 
hafiflemişti ki tekrar eskiSinden daha korkunç olacağı şüp
hesiz bır harb tehlikesile karşılaştılar. 

Bugiın mılletlerı ye&diğeri aıeyhinde saıaırtan aKide far
kı dünkü muhnrebenin sefaletinden doğmuştur. Yarınki 
muharebenin müstakbel nesle bırakacağı mirasın şekli §im
diden tayin edilemez, fakat fırtına ekenin bir yıldınm yem.i
ycceği hakikatini hatınmızdan çıkannıyalım. 

Cerrahpaşa, Haseki, Gureba hasta• 
neleri, Üsküdarda Zeynep Kamil do .. 
ğum klinigi, seçkin ve iş ehli idareci • 
lerin, hazık ve fedakar hekimlerin e • 
linde, gerçekten öğünülecek birer ınii 
esscse olmuşlardır. 

Fakat bunlar, daha ziyade fakir has• 
talara mahsustur. Hali, vakti yerinde 
olanlara ancak pek mahdut yer ayıra• 
bilirler. Buralardaki mütehassısların 
hazakatinden istifade ekseriya polikli• 

Csoz ARASDNDA ) 

nik'lerde mümkün olur. 
Bunun için, bazı t~ebbüs sahipleri. 

şehrin muhtelif semtlerinde, hususi 
,_ hastaneler açarak, para mukabilindd 

şifa aramak kudretini haiz olanlara te-Vahşi hablle dilberleri) .--H-ERG .. H 
Süslenmek için bügilk U BiR FIKRA •j 

Kır gez.intllerini 
Sevenlerin işine 
Yarayacak bir icad 

davi imkanları temin etmektedirler. 
Fakat, bir muhterem dostumun bun

lar hakkında küçük bir tenkidini din "' 
ledim ki, pek yerindedir. Dostum di ' 
yor ki: 

Eziyetlere katlanırlar 

Yukandaki resim yan vahşi Zulu ka
bilesinde evlenecek kızlann tuvalet içhı 

katlandıkları eziyet göstermektedir. Bu 
kızlar, müstakbel kocalarının huzuruna 
~ıkınak için başlarım kuyrukyağile yağ
hyor lar, saçlarını samanla bağlıyorlar ve 
kafalarma gördüğünüz şekli veriyorlar. 
Delikanlılar da alacaklan kızların kıy -
metini bu tuvalette gösterdikleri maha -
retle ölçüyorlarmış. 

--·-.-..--·····-· .. - --······················ ..... 

öksürtüyor 
Şehir tiyatrosundan Bedia, ikide 

bir Hazımdan sigara isterdi. Bir gün 
gene siga1'.a istedi; Hazım: 

- Artık sigara almıyorum! • 
Dedi; Bedia, Hazımın sigara alma

ı:nasınm sebebini merak etmişti. Sor
du: 

- Niçin sigara almıyorsun? 
- Fazla ö1csürtüyor da.. 
- Seni m i? 

- Ne münasebet, benim hiç ök· 
sürdüğümü. gördün mü? 

- Ya kimi? 
- S eni! 

·------------------------· Greta Garbo 
Sinemadan çehllmelı 
için hazırlık yapıyor 

- Geçenlerde, ansızın refikam ha~ 
talandı. Öyle bir hastalık ki, a "' 
yakta durması, ve yahut ıd 
-. kısa bir müddet için dahi olsa- iıd 
büklüm oturması vahim neticeler vere
bilirdi. Hususi hastanelerden hangisi • 
ne telefon ettiysem, hasta arabaları ol• 
madığı ce,·abile karşılandım. Halbuki. 
refikaını onların birinde yatıracak, gÜJI 
lerce sürecek bir ikamet ve tedavi içi.il 
de avuç dolusu paralar ve11ecektim. Gel 
gelelim, hastamı nakledemedikten, v• 
yahut ki otomobil ile naklederek haya" 
tını tehlikeye koyduktan sonra neye ya 
;rardı? Allahtan, belediye, müracaatı • 
mı hüsnü kabul etti; bana bir hasta nall 
)iye arabası gönderdi de, beni müşkuı, 
ıztırap verici bir vaziyetten kurtardı. 

, Kırdasınız. Uzun bir yürüyiişten sonra Ciddi ve şuurlu çalışma sisteınil• 
yoruldunuz. Bir İngiliz tarafından icad jftihar eylediğimiz Sıhhiye Vekileti • 
edilmiş olan, şu aleminyom tabaklıkla - miz bu şikayeti haklı görür de, bu ka • 
rı, yere kaktığı.ruz bastonunuza geçirdi- bil paralı müesseseleri, birer araba e • 
niz mi, artık sofra bezini düşünmeğe, bö- dinmeğe teş\"ik ederse, çok büyük bit 
ceklerden korunmak için tedbir almağa hayır işlemiş olur. 
falan ihtiyaç yoktur. Rahat rahat kah - Dostumun bu haklı dileğini, alika • 
venizi içer, pastanızı yiyebilirsiniz. dar makamların nazarı dikkatlerine ar

A vusturyaya gümrüksüz 
inek sokmak için çare 

zediyorum. 

.('_ 
.~./ez.&., 

Avusturyanın Yugoslavya ile hem - ~ 
siyaset iç:in müsaid inkişaf imkanları da ---·-.. -· ·---..,.·----------·---~~---
göstermiyor değildir. Bundan dolayıdır Greta Garbo, İstokholmden 60 mil öte- 1~~du.t olan topraklannda ~at. köy • Yoksul çocuklara yardım bal-" 
ki, bir taraftan İngiliz ve İtalyan başve- de 25 dönümlük bir arazi ile bir mali _ lulerı arasında evlenme bıroenbıre art Kızıltoprak 6 ve 49 uncu 11k okullar 1oı~ 
killeri arasında dostluk mektubları teati kane satın almıştır. 15,000 İngiliz lirası- mıştır. Bu artış, devletin bile nazan sul çocuklara yardım kurumu menfaatine:; 
edilirken bir yandan Bay IDtler Daily na malolan bu malikineyi yeni baştan dikkatini celbetmiş ve kısa bir tetkik akşam Fenerl:ıabçe Belvü gazlnosun~ 
Mail gazetesinin meşhur direktörü Lord tamir ettiren, meşhur sinema yıldızı sah- neticesinde ortaya garip bir sebep çık- kır bal~su verllecktlr. Baloda ııaa 
Rothermere'e bir mektub yazarak, bun· · ··zı d'" · dans mus.abakaları da vardll'. ...~ 

neden çekildikten sonra, 0 e ıgi ınziva mıştır. Meğer Yugoslavyadan Avus - Senenin en güzel "Ve son kır balosunR ıı». 
da kendisinin İngiltere ile anlaşmak fik· hayabm bu malikanede yaşamıya karar turyaya sığır, inek ithal edilirken bun- hassa bu hayırlı !şe bUt.ün vatancıa.ttar da • 
rinin ötedenberi en sadık taraftarı oldu- vermiştir. Burada en yakin komşusu, İs- 1 d k f 

1 
-mrük . 

1 
vetlldirler. 

ırrunu bı.ldı·rmı·ş ve bu fikrini tey;d için k ar an pe az. a gu resmı a ını -
6 ~ veç kralı Güstav olaca tır. • 
uzun uzadıya deliller göstermeğe itina yormtlŞ. Gazi köpr üsünün montajı bitti 

Garbo 33 yaşına basmıştır. B - -k · d k t ı k 
etm;..+ır· • u gumru resmın en uruma is G . k'· .... - d bala B ıat il' 

~· • azı oprusunun u rı a 
Şu sıralarda 1ngilterenin de dünya J tcycn köylüler hudut haricinde evlen· tölyesinde monte edilmeğe baştanıl • 

içinde bir takım büyük müşkülat ile mü· ta/yan üçüz kardeşler ayni meler yapmağa başlamışlar. Bittabi ınıştır. Köprünün üst kısmının :ınorı • 
cadele ettiği malfun bulwıduğuna göre günde öldüler her iki taraf köylüleri de Hırvat oldu- tajı için yeni tesisat yapılacaktır. 
Almanya ile İtalya gibi mühim iki dün- İt-' .. _ k de ler g 

1 
ğu için buna mani hiç bir sebep yok - - ' ~ · - ' · - · ·--

937 senesinde iki memleket birbl:rleri- ya kuvvetile anl~cmak arzularını besle- dlyan uçuz ·ar Ş eçen er - . bU G UWK t.:i•~ 
1 d h la te t ·ı K t ,-.,:. ""s--" d . .. d .. lm- 1 d. p , ... t · . k muş. Evlenırken de drahoma olarak 1-, e a n sı mas e ti er. on uıanonun mesi fikri İngiltere için de büsbütün e a:ynı gun e o uş er ır. ...r mı fil"- • • •• • • .• _ .• •• • 

Almanyaya yaptığı seyahat, ikincika- r,ayri varid değildir. deşler denilen bu üç kardeşlerden bi- ıki taraf da bırbırlerıne suru suru ı · ..... AVA 
nunda Göring'in, mayısta Baron Neu- ,risi Romada bir otomobil kazasına kur. nekler, sığırlar veriyorla~ Drnho - ~.:TAK M 
rath'ın, haziranda da Blomberg'in R~ma- Şu hale göre, nu!nin, memleket hu- ban gitmişti. Kardeşlerden ikincisi de ma olduğu için bunlardan gümrük res- Dün hava ekseriyetle bulatt. ~ 
ya yaptıktan .se.yahatler. a~ı;n adım ıler- dudlan haricinde yapacağı bu ilk sey:a- ayni günde Fr~7anca'da kalb seldesin- mi alınmıyormuş ve böylece köylü - Kandilli rasat istasyonunun veroır 
lem~ hareketının _muhtclü .~fhalannı Jıatin ibüyük bir hadise olduğunda şüp- den ölmüştür. Uçüncü kardeşleri 1\Ii - ler inek ve sığır ticaretinden bir hayli ma!Umata göre diin hava yarı buhıdd 

i STER 

teşkil eder. Son gunlerde, Sıcılya ma- he yoktur. Belki de dünya siyasetinin lanoda bul~~uyordu ... Gönd~il~!: .. bi.: kazanç teminine m uvaffak oluyor lar - ve çok nz rüzgarlı 
nevralan münasebetile Palermoda irad mühim bir dönüm noktastnda bulunu- te~aftan ıkı kardeşının de oldugunu , N _ 

1 
d •. 

1 
., geçmiştir. Hararet 

ettiği büyük nutukla, Bay ı~usolini, yoruz. Bu muhtemel dönüm ha~eketinin haber a1ara'k cenazelerinde hazır bu - mış. e guze çare egı mı. jerecesi azami 27, 

Londra ile Romayı birl ştirecek dostluk inkişaf istikametlerini seyahatten sonra- lunmak üzere harekete hazırlandığı sı- zerine yolculuğunu tehir etm~ti. Fa - asgari 18 e yük -
yolunun ancak B rlindcn geçeceğini sa- ki hadis lerle daha iyi aniıyacağız. rada vücudunda bir fenalık hissetmi~, kat o gece o da. kalb sektesinden öl - selmiştir. Tazyikı 
~ahatle ve lku'V\etle söyledi. Şimdi de, Muhittin Birgen müracaat ettiği doktorun tavsiyesi ü - müştür. nesimi dün öğle -
büyük Alman mane"\Talannda hazır bu- den sonra saat 14 
lunmalt üzere Almany )a €.diyor. r l de 759 u göster -

Görülüyor ki iki memleket arasında ı s T E R ı• N A N ı· s T E R } N A N M A J rniştir. Rüzgar ek· "' " ~ 
beş seneden beri adım adım ilerli) en bir • .seriyetle doğudan saniyede 5 ıne 

dostluk hardteti, bu.gün en ileri safb sı- Köprünün iki başına alçak birer direk diktiler, üzerlerine ıni karşısına çivili bir yol çıkar. Bu da belediyenin •yol üze. sür'atle esmiştir. . i -
na lmiştir. Bu hareketin şu esnada, mavi --nkt .. birer daire ge...: ..... ıaer. Bu beynelmilel bir işaret- Rutubet yüksek olarak kaydedilJJl f 

lt~ '"'"" -rı..u.. ıdıde yolcu varsa dur. işaretidir ve şoför de mecburen dur-
elele vererek takib etti seri gayelerden tir, şoförlere .. durmadan geç> emrini verir. Esasen şoför bu tir. 
biri d İngiltereye yaklaşmak, onunla emri otomobilciler cemiyetinden geçen bir lebli~ ·vaSltasile maktadır. Şimdi bu ~ziyeti anladıktan sonra bu iki emir ar-
an1aşmaya çahşmakt1r. Londr.adaki bu- de almıştır, duramdan geçecelctir. Fakat on, on beş metre gitti sında tezad bulunup bulunmadığına: 
günkü muhalauıkirlar reisinin şahsan 

lN AN lS TER l NAN ı\t A ! 

Cfuıeı : 5.36 ÔJtlc : ız.ı ~ 
lliadi IS,46 Alqts : 11. 2 
Yata 2D.02 lmMk : ~ 
l<u.ıi 1e1111 l35J - A ".W ... l.-Almanyaya karşı pek müsaid .fikirlere 

sahib bir devlet adnmı olması, böyle bir L----------------------------·----------------------------------.J Hızır 129 



İspanyada hükiimet kuvvetleri 
iki cephede ilerliyorlar 

O ü n ya n ı n e n / s:·' 
orij!nal müziği At'E 

Eylülun 16 ncı günü Alm ~n 
lngiliz radyoları kurbağala
rın ötüşünü dinletecekler 
Eyhllün on altıncı günü Alman ve İn· 

giliz radyoları, size dünyanın en şayanı 
hayret müziğini dinletecektir. Çünkü 
o gün, Japon edebiyatına girmiş ve sey. 
yalıların tarü ede ede bitiremedikleri 
meşhur Sangami nehrindeki kurbağala
rın ötüşlerini nakledeceklerdir. 

• A kdeniz devletleri 
konferansı açılırken .. 

A 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

kdenizdeki korsanlık hadi 
leri karşısında Akdeniz de 

. 
F'ronkoculara ait bir denizalh gemisi batınldı, anarşistler 

İspanyada yeni bir hükômet kurdular 
!etlerinin müşterek bir hattı hareket t 
kib edip edemiyeceğini gözden geçirm 
üzere İngiltere ile Fransanın toplantı 
çağırdıkları konferans, bazı mühim un 
surlardan mahrum olarak içtima ediy 
Bunlar: İtalya ile Almanya, Sovyet Rus 
ile İspanyadır. 

Londra 1 O (Hususi) - İspanya hü- ı vam etmiş fakat düşman tardolun · ı telef olmuş olduğunu yazmaktadırlar. 
Jrumet kuvvetleri gerek şimal cephe - muştur. Yeni bir hükfunet 
s~nde, _gerek Mad~din şimali garbi • Pala ve Cordon mıntakasında: Cum- Salamanka, ıo (A.A) - Asturia cephe 
sınde ılerlemektedırler. .. _ . h uriyetçiler P enas Blancas ve Magd~ sinden buraya gelen haberlere göre, 1934 

Ayni gün bir motör bu nehrin içleri -
ne doğru gidecek, ve radyo mikrofonunu 
münasib bir yere vazedecektir. Tokyo 
radyosuna merbut olan bu mikrofon va· 
sıtasile kurbağaların ötüşü Avrupaya 
nakledilecektir. 

Bundaı:. başka, geçen gunku .den~z lanayı işgal etmeye muvaffak olmuş- teşrinievvel isyanında rol oynamış olan
mu~arebesınde Frank_oculara aıt bır lardır. Cumhuriyetçi bataryalar Pra • !ardan Berlassuno Tomasın idaresinde a· 
denızal~ının batınldıgı haber veril • via'yı bombardıman etmişlerdir. narşistler Asturiada idareyi ele almış -
mckFtedır. 7 Eylt'.ilde asi Canarias kruvazörü lar ve burasının istiklalini ilan etmşiler-

. ranko taraft~r~ ge~ra1 Delyano ile Libertad kruvazörü arasında vu - dir. Polis mektebine 
seçilen namzetler 

İtalya ile Almanya toplantıya dav 
edildikleri halde bu daveti reddeltile 
Esas red cevabını veren İtalyadır. A 
manyanın itizarı, Berlin - Roma mihv 
rinin mütesanid hareketinin bir icabıd 
ve İtalyanın hareketine tebaiyyet içindi 
İtalya ise, Sovyet Rusyanın kendisini i 
ham etmesi karşısında diğer devletleri 
sakit ~lmasını vesile sayarak böyle h 

hır beyanatında, sıvil ha:_b başla~ıktan ku bulan müsademede asi kruvazörün Anarşistlerin dün akşam Sovyet kon
sonra Frankocuların dort denızaltısı arka bacasına Libertad'ın attığı obüs- solosunu öldürm~ oldukları söyleniyor. 
satın aldıklarını söylemiş, fakat menşe !erden birisi isabet etmiştir . • .. · 
zikretmemiştir. · Bır tayyare Cezapr uzermde uçtu 

Hükfuııctçilerin tebliği Bir Rus generali ölmüş Cezayir, 10 (AA) - Dün sabah İspan 
Ankara ıo (Hususi) _ Muhtelif vll§.yel- reket etmiştir. Fakat hakiki sebeb olara 

lerden İstanbul pOl1s mektebine seçilen nam gösterdiği şey, başkadır ve bu konfera 
Valansiya 10 (A.A.) - Milli müda- Saragosse JO (AA) - Nasyonalist- yol nasyonalistlerinin bir deniz tayyare-. z.etleri bildiriyorum.: sı, bu mevzuu tetkike salahiyetli saym 

f aa bakanlığının bir tebliğinde denili- !erin gazeteleri, Aragon cephesinde si, limanın üzerinde uçmuştur. Olbapta· 
yor ki: beynelmilel bir m üfrezeye kumanda ki talimata tevfikan ihtar maksadile üç 

Şımal cephesinde, sahil boyunda etmekte olan Rus generali Mikailorun top atılmı§tır. Bunun üzerine tayyare 
düşmanın tazyikı dün bütün gün de- bir tayyare bombardımanı neticesinde derhal şimale doğru uzaklaşmıştır. 

Amasyadan Reşa~, Bursadan saffet, Kas maktadır. Fakat Rusyayı ileri sürmesi 
t:ımonuda~ Cemal, Ismall, Kocaelldeu Veli, bir vesile sayanlar az değildir. Bu bahi 
Tevtlk, Nıyazi, Basan, Kütahyadan Meh - · . . . 
met, Ma.raştan Mehmet, Ahmet, Slvastan te Ingıltere ıle Fransanm gosterdikle 
Ömer, Trabzondan Fevzi, Temel, Mehmet, ciddi hüsnüniyet ise ortadadır. Bu i 
Mustafa, Rasim, Kahraman, Yusuf, Mch - devlet, herhangi bir ihtilata meydan ve 
met, Ziya, Hakkı, S~lAhattln, KocaeUdcn memek için İspanyayı, Almanya ile İta 
Necdet, Balıkesirden Ibrahlm, Amasyadan yanın bir manevra çevirmelerine m A 

............................................................................................... 

Antakyada intihabat 
propagandaları başladı 

Adana 10 (Hususi) - Hatayın yeni 
Fransız delegesi Roje Garo İskenderunu 
ziyaret ettikten sonra akşam tela'ar An
takyaya dönmüştür. Delege, İskenderun
da eşrafı ve hükumet erkanını kabul e
derek görüşmüştür. 

Yenigün gazetesi delegenin gaze -
tecilere arabca yazılmış olarak beyanat
ta bulunmasından şikayet etmektedir. 
H atayda intihap propagandası ba~Jadı 

Payas (Hususi) - İskenderun ve 
Antakyada intihap propagandalarma 

b~lanmıştır. Şimdiden intihap hazır
lıklan yapılmaktadır. Reye iştirak ed~ 
cekler tesbit edilmektedir. 

Adana 9 (Hususi) - Sancağın yeni 
delegesi B. Roje Garo tayyare ile Be -
ruttan Yeniköye gelmiş, oradan oto -
mobile binerek Reyhaniye yolile Antak
yaya gelmiştir. Yeni delege Şamdan ge· 
çerken başvezirin verdiği öğle ziyafe -
tinde bulunmuş, vezirlerle, bilhassa, San
cak muhafızlığı meselesi üzerinde uzun 
uzadıya görüşmüştür. 

Matbuatın- .. ~/; 
Beynelmilel 
Hayatta rolü 

Nürnberg 1 O (A.A.) - Alman mat
ouat reisi doktor Dietrich, kongrt:?dc 
söylediği nutukta matbuatın bugi.in 
beynelmilel hayatta birinci derecede 
bir rol oynadığını ve binaenaleyh va
zifelerinin ne olmak lazım geldiğini 

anlattıktan sonra dünya matbuatının 

bugün geçirmekte bulunduğu anarsi -
yi kaydetmiş ve Fransız devlet ada -

mı Caillaux'nun şu sözlerini hatırlat -
m1şlır: 

cBugün sulh için en büyük tehlike 
matbuattır. Gelecek harbi o ilan ede -
cektır.• 

Fabrikasının 
Basmaları 
İzmir 10 (Hususi) - Dünden itibaren 

bilfiil çalışmıya başlıyan Nazilli doku -
ma kombinası gece çalışarak ince desen
li ilk basma topunu tamamlamıştır. Bas· 
ma topu sabah tayyare ile İzmire geti -
rilmiştir. 

Bu basma Kayseri fabrikasının imal 
ettiği basmalardan daha incedir. Ayni 
zamanda kalite itibarile de faiktir. Na· 
zilli fabrikasının imal ettiği basma he
yet tarafından tetkik edildikten sonra bu 
gece fuarda, Sümerbank paviyonunda 
halka teşhir edilmiştir. 

Bu mes'ut hadise Nazillide derin se -
vinçler uyandırmıştır. 

Anadoluhisarında bir 
vapur rıhtıma bindirdi 

Kazaya dümenin bozukluğu sebep oldu, beı kişi 
yaralandı, bir çok kadın bayıldı 

Dün 18,45 de Köprüden Hayri kapta ? 

nın idaresinde hareket eden şirketi hay
riyenin 53 numaralı vapuru 19,30 da A -

nadoluhisan önünde Markinin yalısının 

önünden geçerken geminin ön tarafı ya· 
lının bahçe duvarının bulunduğu rıhtı -
ma bindirmiştir. Vapurun baştarafında 

iki metre derinliğinde bir yara açılmış, 
yalının rıhtımı harap olmuş, bahçe du-
varı tamamen yıkılmıştırl Vapur müş
külatla Kanlıca iskelesine gidebilmiştir. 

Vapurda büyük bir panik hasıl olmuş, 

Beykozdan bakkal Ziya, Paşabahçeden 

bayan Firdevs, Çubukludan memur Na
zım, Kanlıcadan bayan Müyesser, bilet 
memuru Celal, Beykozdan Ziya yaralan
mışlardır. Bir çok kadınlar bayılmışlar
dır. Şirket 74 numaralı vapurunu imdat 
postası olarak göndermiş, yolcular Kan
lıcadan bu vapurla nakledilmişlerdir. Ka
zanın vapurun dümeni bozuk olması yü
zünden vukua geldiği tahmin edilmek • 
tedir. 

Galatada bir acl8r;; Öl~ı-Öii ; d;; metseni vurdu 
Bu sabah Galatada Tünel caddesinde Küçükpazarda Büyü sokağında oturan 

:Atliiskundura ?11ağazasın.ın ~nün~~n seyyar boyacı Yusuf metrcsile kav a et· 
geçmekte olan bır yolcu bırdenbıre duş- . .. .. g 
mu .. !:: bı"raz can cekiş · .. 1 •. ı- mış. kadını fena halde dovmuş. bunun-

:ıı• mış, sonra o muş ur. 
Ceset bir saatten fazla olduğu yerde kal- la da hıncını alamıyarak 3 yerinden bi-
mış ve doktor ölümden ancak yarım saat çakla ağır surette yaralayıp kaçmıştır. 
sonra bulunabilmiştir. Cesedin hüviyeti Kadın derlıal hastaneye kaldırılmıştır. 
de henüz tesbit edilememiştir. Yusuf aranmaktadır. 

Cezirede halk 
Suriye bayrağını 
İndirdi 
Adana 10 (Hususi) - Fransanın Şam 

delegesi Kont Strog Cezirenin Kamışlı 
nahiyesine geldiği gün halk hükumet ko
nağındaki Suriye bayrağını indirerek 
yerine Fransız bayrağını çekmişlerdir. 

Kont kışladan Faslı askerler getirterek 
Fransız bayrağını indirtmiş, yerine Suri
ye bayrağını çektirtmiştir. 

Halk haklarını aııamak üzere Parisc 

Zurnacıoğlu, Kocaellden Arif, Mustafa, Re- • . 
caı, sıvastan Ahmet, Balıkeslrden ismaU, olmak ıçın de Sovyet Rusyayı konfera 
Olresundan Hüseyin, Trabwndan Fehmi, sa çağırmamışlardır. Buna mukabil İta 
Tokattan Ali, Kocaellden Mahmut, Ordudan yanın, bu mesele ile alakadar olmak s 
Akbaş, Osman, El.azizden Nazım, İsparladan 18.hiyetinin Londra komitesine aid old 
Mehmet, Vehbi, ıs:nau, Mustafa, Çoruhtan ğu beyanile davete icabet etmemesi e 
Niyazi, Boludan Huseyln, Çoruhtan Mus:l, . A • • • • ' 

İspartadan Galip, izmlrden Süleyman, iıı- hafif tabırıle sanh bır mızıkcılık sayıl 
san, Fethi, Enver, Diyarbeklrden Ali, Balı _ bilir. Fakat bu iki devletin bu toplantıy 
kesirden Ahmet, Malatyadan Cumalf, Er - iştirak etmemeleri demek, ilk celsesi 
zurumdan Yusuf, Esklşehlrden Mehmet, Er- İsviçrenin Niyon şehrinde, diğerlerin 
zurumdan Faik, Erzlncandan Yalçınkaya, Cenevrede aktedecek olan bu konferan 
Trnbzondan Seyfettin, Emin, Deuh:llden . . w 

Şevket, Malatyadan İskender, İspartadan sın berveçhıpeşın akamete uğradıgı vey 
Hüseyin, Ahmet, Naim, Alim, Remzl, Muğ - uğrayacağı manasına alınmamalıdır. A 
ladan Osman, Balıkesirden Mehmet, Çoruh- deniz devletleri, hayati menfaatlerin 

bir heyet göndermeğe karar vermiştir. tan Yılmaz, Trabzondan Ömer, Boludan İs· taalluk eden bir dava karşısında bulun 
Bu maksatla 600 lira toplanmıştır. mail, Mustafa, Fa~ı._ M~hmet, Recep, Meh- maktadırlar. Şimdiye kadar tereddü 

met, Malatyadan Öğutçu, Esklşehlrden Hüs . · d · · · · 

1 d ık nü, Ankaradan Mehmet, Denizliden Mch _ ı~n e_ geç~n za~anm ıhdas ettığı bı~ va zmir e ye en met, Gümüşhaneden Sallh, Erzurumdan Te- zıyettır ki, bugun, ortaya, çok teblıke 
• mlzer, Boludan Hayrettin, Tahir, Çanakta _ bazı ihtilat vesileleri çıkarmıştır. Dev 

şampıyonası leden Rlfat, Burdurdnn Mustafa, Yozgattan kuşunun yaptığı gibi yaklaşan tehlikey 
. • .. .. Erike!, Bileclkten Mahmut., Boludan Ali Ça görmemezlikten .gelmek :mümkündü 

İzmır, 1 O (Hususı) - Bugun Tur· nakkaleden Sami, Kütahyadan Ali Çanak - B t kd" d k1 h . . • u a ır e yarının sa ıyacağı na o 
kıye yelken şampıyonası müsabakala- kaledt!n Sanay, Ağrıdan Fahri, Çankırıdan .. ·zı . d"d h 1 k 

1
• 

rı başladı. Müsabakalara İzmir, isıan· Yahya, Kırşehirden Kfızım, En:lncandan surpn ere şıın ı ~ 8~.r a~ma. azım 
b I K l" · 'l . . . Fuat, Tokattan Emin, Balıteslrden Mehmet dır. Yahut menfaatıni mudrık. ıcabınd 

u , ocae 1 şa~pıcı er~ gırdıler. Mardlnden Yusuf, ve Ahmet Suzan, ça ~ tehlikenin bile önüne atılmaktan çekin 
Meşhur ~rpı şampıyonu Refik iş nakkaleden Seçer ve Cahid, Vandan Hüsc - miyen haysiyetli devletler gibi hareke 

~olayısile Izmirde bulunmadığından yin, Balıkeslrden Zekeriya, Mardlnden Ab- etmek te kabildir Bu takd" d h ,, 
I . k'b" ft İlk - t• l . - l . ır e a1:1.sız zmır e ı ı zayı ı. , gun ne ıce crm- dulmec d ve Musa. Erzlncandan Zeki, Balı - ı kların nl k" ı · k d"l"kl · ·· İ si · ı ı a ıyan ımse erın en ı ı de Istanbuldan Burhan birinci, zmir- kc rden Ali ve Ahmet, Izrnfrden Raşlt, Muğ . .. . . 
d Hakk ·k· · İ t b ld Ş f - ladan Cafer, Boludan Şeref ve Ahmet, Ma _ rınden makul yola donmelerı beklencbı 

en ı ı ıncı, s an u an ere u- ı· M'll tl · h t d b" k ·· ·· .. .. . K . lntyı:ı.dan Kadir, Glresundan Hamdi, Eltızlz- ır. ı e enn aya ın a ır aç gunu 
çuncu gel~ıler. ~eh derece almadı. den Durak ve Mürsel, Glresundan Hüseyin, hiçbir kıymeti yaktur. Yann gclmes 
Fuar zıyaretçı rekorunu kırdı Muğladan Hasan, Kocaeliden Mehmet, Af- muhakkak olan bir tehlikeyi üç beş gü 

İzmir 10 (Hususi) 
1
- İ~r fuanna iş- ~~:~::a:=~~· ~~!:d~k~~tt;;~~~lr= Biçinb~.avuşturmak bir istifade değildir 

tirak eden ekspozan ara Iktısat Vekale- dan Behçet, Erzurumdan Münir, Yozgattan u oyle olunca her şeye hazırlıklı bu 
tince madalya ve diploma verilecektir. Osman, Samsundan Şükrü, Manlsadıın Meh lunmak bir vecibe oluyor. 
En iyi teşhir edenler tefrik edilmekte - met, Burourdan Hasan, Teklrdağından İs • Selim Ragıp Emeç 
dir. Ayrıca nakdi mükafatlar da verile • mali, Edlrneden Şeref ve Nuri ve Sefer, Ni~
cektir. deden Fehml, Samsundan Yusuf, Edirne _ 

Gece fuarı 59419 kişi ziyaret etmiştir. dden MMustahm fta, J~~atankkalede:_.._ Halil, Edlrne-
B b' k t kil lm kt d. . en e e, ~.. All, .uıwmbuldan lia _ Ankara 10 (Hususi) - Divanı rnuha 

u ır re or eş e e e ır. Fuarı şım. lld, Edlrneden Fethi ve Fehmi ve İsmail sebat teşkilatı için hazırlanan kanu 

Divam muhasebat teşkilatı 

diye kadar ziyaret edenlerin sayısı Abdurrahman ve Mithat.. ve projesi meclisin bu devresinde kanuni 
426,207 dir. Bu Balkanlarda ilk rastla - İzmlrdcn Şehap, Malatyadan Osman. yet kesbedecektir. 
n~ ziyMcl~ rebrudm. Fuarı ~~~ ~======~~~~~~~=~~~~~~~~=======d 
üzere İskandinavyadan, Mısırdan, Suri· , -
yeden gazeteciler gelmişlerdir. Sabahtan Sabaha : 

lzmir fuarında bir hadise 
Ahmet isminde bir tereyağcı İzmir 

fuvarında gazino sahibi Mmada hiddet
lenerek gerek Muradın, gerek avukatı 
Cemalin üzerine tabanca sıkmış, Fakat 
Murat Ahmedin üzerine bir sandalye 
fırlatarak büyük bir facianın önünü al
mıştır. Tabanca sesleri fuvarda heyecan 
uyandırmış, herkes kaçışmıya başlamış -
lardır. Ahmet yakalanmıştır. 

Parlamentolar kongresinde 
Türkiye lehine tezahürat 

11 eyhilde Pariste toplanan parlamen
tolar birliği kongresinde heyetimizin 
reisi saylav Hasan Saka kongre reis ve
killiğine seçilmiş, kongrede Türkiye le· 
hine muhtelif vesilelerle bir çok tezahü
rat yapılmıştır. 

Dört lngiliniz mebusu geliyor 
İngiliz amele partisi liderlerinden 4 

mebus Başvekil İsmet İnönünün misafi
ri olarak şehrimize gelecekler, bir kaç 
gün Büyükadada kaldıktan sonra Cum
huriyet bayramı şenliklerinde hazır bu
lunmak üzere Ankaraya gideceklerdir. 

Çetin mes'ele 
Dünyanın şu karışık, şüpheli devrinde yeni yetişen gençlere, ne öğret

meli, yeni doğan çocukları nasıl ye tiştirmeli.. Merak ediyorum. .. Fransada 
bazı gazeteler çocuk meselesini büyüklerin bir mes'uliyeti olarak ileri sürüp 
fi_~r t~~l~yorlar. D?-"yanın hali malfım. Yarının nereye varacağı da bugü
nun gıdişınden bclli O halde çocuğun mes'uliyetini Üzerlerine alan babalar, 
gençliğin mes'uliyetini benimsiyen siyasi teşekküller ne yapmalı, nasıl bir 
terbiye sistemi kabul etmeli? 

Mesele mühimdir. 
Bugün yetişen çocukları yarın mcs'ud değil, fakat hayata karşı daha mu-

kavim yetiştirmek için ne yapmalı. · 
Bir kere kız çocuğu olanların mes'uliyeti ve endişesi muhakkak ki erkek 

çocuğu olanlardan fazladır. Kız çocuğu olan bir aile ona kudretinin yettiği 
kadar ta~l !a.!'hnr• ~n ?ğ.reür •. ~u.siki ~ğretir, muaşeret kaideleri öğretir, 
velhasıl gozunun bebeği gıbı yetiştinr, buyütür. Sonra bütün bu emeklerini 
bir tesadüfe kurban verir. Muhitte, cemiyette ahlfilô telakkiler 0 kadar de
ğişmişt~ ki~ genç bir kızın ~u yeni ve liiübali telakki. ve telkinlere kapıl
marnsı ımkiını yok. Bu takdırde onun istikbali aldığı sıkı terbiye ve tahsile 
değil, cemiyetin, muhitin, tesadüflerin vereceği neticelere bağlı .. Binbir iti
na ile yetiş:irilen bir genç kız bu dışarı hayatın ona mukadder kıldığı aki
bete mahkum olunca ananın, babanın o kadar fedakarlıklar bahasına ver
dikleri emek nereye gidecek? 

Ya arkek çocuk? Onu nasıl yetiştirmeli? Ana rahminden çıkar çıkmaz 
kafasına bir gaz maskesi geçirmeli ki hiç olmazsa birkaç saniye şu ölümlü 
dünyanın havasını teneffüs edebilsin! 

Bür1ıan Cahid 



4 Sayfa 

Mahrukat buhranına 
meydan verilmiyecek 

SON POSTA EyJCil 11 

I 

Tarih Kongresi Bir çocuk düşürme davası 
H 

1 
• Genç bir kadın, çocuğunu düşürerek kendi ölümüne 

a~ır anan ser~~ye l~a~tan sebep olan doktorların adresini ancak öleceğini anla-
a eserler gondenldı yınca vermiş, mahkeme şimdi bu iddiayı tahkik ediyor 

. Ayın 20 sinde Dolınabahçe saraym- .. .. .. ---. ---.-. -------
da açılacak Tarih Kurultayına iştirak Dubenb, .çoctuk duşukrttmek s~~etil_ek ol:~ - düşürmesine müdahale etmiştir, gene 
edecek orta mektep .ı· t .h _ me se ıye verme en SUÇAL Nı o w - ayni doktora müracaat ediniz,. 

ve ıse arı mu d" . . li b" d kt Ağ hk O allimlerinin esami1eri tesbit edilerek ıs ~sım ır o orun, ırceza ma e- vakit kendisine sorduk. Hasta ha • 
mekteplerine b"ld" il . r . 1 .mesınde duruşmasına başlanılmıştır. diseyi itiraf etti. Ve, bize çocuğunu dü-

K lt 
1 ;r 1:11ş ır. .. Nikolitidis hakkındaki iddia şudur: şürten doktorun adresini verdi! 

uru ayın ça ıştıgı muddet zar • Bir müddet evvel Sirkecide oturan Gece yarısı otomobille Beyoğlunda, A· 
~ınd~ ~lmabahç~ sarayında Kurul - Zeyneb isminde bir kadın, ailesinden giz- ğahamamı ittisalindeki doktor ~ikolfıi

' ~y aza arına ve alka gösterilecek ser li olarak çocuk düşürtmek için kendisine drnn evine gittik, kendisini gördük. Dize 
gı etrafında yapılan son hazırlıklar ik- müracaat et · 1· N'k ı· ·d· · y • b h 

1 
d'l k .. . mış ır. ı o aı ısın çocugun ertesı sa a muayene için geleceğini söy. 

ma e ı n_:e uzeredir. Bu sergiye Is- düşürülmesi hususunda yaptığı müda • ledi. Bir kaç gün sonra ise hasta ağır-
t~nbul_kMuzel~r ~um müdürlüğü .?e- hale, genç kadında iltihabı rahim tevlit laştı ve Haseki hastanesine kaldırıldı. 
nış. ~1 y~sta ıştırak etmektedir. Turk etmiş ve bu netice zavallı hastayı ölüme Ölen Zeynebin, öksüz bıraktığı 16 ya -
tarıhıne aıt ve her biri yüksek k1ymet- kad ·· ··kl · ı· o kit d" d ar suru emış ır. va cese ı mua- §ın aki kızı Elif ise, mahkemede derin 
te buluna~ mozayikler, çiniler, kakma yene eden tabibi adli ölümü meşkuk gör- bir yeis içinde şunları anlattı: 
kapı vesaırelerden bir çog-u mu··zeler- d'" y .. d • ugun en, morga kaldırılmasına karar - Biz, son dakikaya kadar hadiseden 
den . kaldı~ılara~ t~ş~ir edilmek üzere vermiştir. haberdar değildik.. Zavallı anneciğim, 
sergıye. gonderılmıştır. Sergide bun - Dünkü celsede yapılan otopsi netice • kaldırıldığı hastanede ancak 53 gün yaşı
lar devırlerine göre tasnü edilerek ay- sinde Tıbbı adli tarafından müddeiu • yabildi. Sonra da öldü. 

Bugünün en çok alınıp satılan metaı odun ve kömür rı a~rı köşelerde gösterilecektir. mumiiiğe gönderilen rapor okunmuştur. Duruşma diğer şahidlerin celbi için 
yeni orman kanunu tatbik edilece- \ rı raporları Vekalete yollamışlardır. Bır kaç seneden beri yurdun bazı ta- Raporda hastanın iltihabı rahimden öl- başka bir güne bırakıldı. 

ği sırada odun ve kömür ticareti yapan Ziraat Vekaleti bu raporlar üzerinde raflarında geniş mikyasta hafriyat ya- düğü tesbit olunmuş ve ancak doktor ta- Bı"r telefon tahsı"ldarı tevkı"f edı" dı· 
bazı kimseler kanunun metnine vakı.f meşgul olmuş ve kanunun tatbikatı - pılmaktadır. Bu hafriyat esnasında bir rafından yapılan bir müdahalenin bu ne-
olmadıklarından ellerindeki malı or - nın eldeki mevcut kadro ile temin e - çok kıymetli asara tesadüf olunmuş - tıceyi doğurabileceği de tasrih edilmiştir. 
rnanlardan ihraç iskelelerine indirme- dilemiyeceği kanaatine varmıştır. Bi - tur. Bu. ese.rlerden bir kısmının resim Suçlu doktor Nikolfüdis ise, mahkeme
rnişlerdi. Bu yüzden kanunun tatbiki - naenaleyh Ziraat Vekaletinin orman ve ~rokılerı. hazı:ıanmı~tır. Bunlar da de bunu tamamile reddederek, kendini 
ne başlandığı sırada odun ve kömür fi- teşkilatında çalışan mühendis, memur sergıde teşhır edılecektır. şöyle müdafaa etmiştir: 
atları bir miktar yükselmiş ve bazı ve müstahdemin sayısı çoğaltılacak - Vilayet müzelerinden bazıları ken- - Hasta bana müracaat ettiği vakit 
yerlerde ihtikara kadar varılmıştı. İs- tır. Bu maksatla Ankaradaki Ziraat di mıntakalarında tesadüf edilen kıy - rahim iltihabı kendisinde mevcuttu. Ben, 
tanbul belediyesi Ziraat Vekaleti ile Vekfüetine bağlı orman fakültesine her metli asardan bir kısmını teşhir edil - her hangi bir şekilde olursa olsun hiç bir 
temasa geçerek evvelce kesilerek stok sene 30 talebe alınmakta idi. Bu sene- mek üzere sergiye yollamışlardır. müdahale yapmış değilim. Nitekim has
edilmiş olan ve ormanlarda bekliyen den itibaren bu miktar yüze çıkarıl - Irak hükumeti müzeler idaresi de tayı Haseki hastanesine naklinden bir 
rnahrukatın -getirilmesini temine mu - mıştır. Orman kanununun tatbikatı - Irak topraklarında tesadüf edilen Türk gün evvel doktor "Tevfik Remzi ile bir -
vaffak olmuştur. nı temin için 1600 orman mühendisine eserlerini hükumetimizin teklifi üze _ tikte bir kere daha muayene ettik. O da, 

Onnan kadrosu genişletiliyor lüzum vardır. Bu suretle her sene or - rine sergiye göndermiştir. ayni benim teşhis~mi koydu. Bu mesele-
Orman kanununun tatbikatını göz- ınan fakültesine yüz talebe alınarak bu de hiç bir suçum yoktur. 33 senelik dok-

dcn geçiren Ziraat Vekaleti mütehas - ihtiyaç bir müddet sonra tamamlana - Kadın tayyarecı·· torum, şimdiye kadar bu şekilde tek vu-
sısları bu hususta hazırlamış oldukla- caktır. kuatım mevcut değildir. 

Telefon şirketi tahsildarlarından Ce -
mal Sözengil isminde biri hakkında müd
deiumumilikçe takiôat yapılmaktadır. 
Cemalin suçu makbuzlar üzerinde tahri • 
fat yapmak ve 1800 lira kadar bir parayı 
zimmetine geçirmiş olmaktır. Suçlu, dün 
adliyeye sevkedilmiş ve ilk tahkikatla 
müddeiumumi muavinlerinden Orhan 
Köni meşgul olmuştur. Suçlu tahsıldar, 

Sultanahmet 2 üncü sulh cez:ı mahkı:me· 
sine sevkedilmiştir. Orada yapılan sor -
gusu neticesinde, elde suçu sabit göste
rilecek deliller mevcut olduğundan, tev
kifine karar verilmiştir. 

Bir makarna hırsızı mahküın 
oldu Belediye Yer;,;;Jiı~--ıia-g,;;;;;ara zincirli Sabiha Gökçenin AI~~:d:~n~~~r:ö~~:iş~:;:rak dinlenilen 

Sarnıcını satın alıyor Yular l>UTUlmıyacah du··nku·· - Zeyneble uzaktan akraba oluruz. Tahtakalede, makarna fabrikasından 
UÇUŞU Hastaydı. Yatağa düşmüştü. Fakat, ha - bir hayli makarna çalan, sonra da ka -

Yerebatan sarnıcının belediyece alın Hayvanlara takılan yularların bu- - kı'katı· bı'zn son dakı'kada so"yledı·. Bı"r ak- k k ı ı:r· "' çar ~ ya ayı e e veren :ıliseyin ismin-
mak istendiğı cıhetle bu husustaki mua- run \~e ~c~e altında~ ?.eçen kı~ımları- Kıymetli tayyarecimiz Bayan Sabi - şam çok ağırlaşmıştı. Kendisini otoma • de bir genç Sultanahmet 2 nci sulh ce-
melenin tckcmmüi ettidmesi zımnında nın zıncırlı olması ~zu~den yuk hay- , ha Gökçen dün tayyaresile bir uçuş bile atarak, Alman hastanesine götür - za mahkemesine verilmişti. Yapılan du -
mütnleasma müracat olunan Eski e - vanlarının burun ustlerınde \'e çene yapmış ve bu uçuşta refakatine Kava- dük. Hastayı kabul etmiyerek, bize şöyle ruşma neticesinde, suçu sabit görülı:n 

. . k .. . k yf: t altlarında yaralar husule geldiğı gö- ı lalı Bay İsmail Hakkının refikası Ba _ cevap verdiler·. serıerı oruma encumenıncc e .ye .
1 

•• •• B 
1 

d' . h" . Hüseyin 21 gün hapse mahkum edilmiş-
tetkik olunmuş ve Yerebatan sarnıcı - ru mtuştur .. bele. ıyenınk, ı:ı;ayebı h}ay- yan Zübeydeyi de almıştır. Uçuş 45 da c- Bu kadının bir doktor çocuğunu tir. 

WM ~~ ~ne~m~n u~k~~rmüşili~&a Z"b d t -~=====~======~~-6====~~========~ 
nın satın alınmasının muvafık ve şeh- 1 ·b t ·ıın . d" • .. 1 .. lı Y n u ey e av f , 
. . _ e nı aye verı esı uşunu muş ve u yarcden ın· dı·g·ı· zaman ı"lk uçu u olm·a - stanbul Tramvay Şı"rket:nde 

rın menfaatlcrıne uygun oldugu yolun şekilde yularların men'i istimali karar y f k 1A • ş • n : 
sına ragmen ev a ade sakın ve o nis- İ b ı T ş· k r 1937 1938 

da karar verilmiştir. . altına alınmıştır. Zabıtai belediye me- bette de memnundu. Soranlara İstan _ stan u ramvay ır e ı, - mekteb senesi zarfında tramvay hatla-
Encümen bu mütaleasını belediye murları tarafından yapılan kontrolde bulun havada g·· .. .. .. .. h "k nnda -tenzilatlı tarife ile seyahat etmek hakkını bahşeyliyen kartların kaydına 

riyasetine b'ldı"rmiştir. mezkôr yasak hilafına hareket ettikle n orunuşunun arı u • 10 Eylı'.'.tl 1937 tarihinden itibaren başlıyacağını mekteb ve üniversite talebel('ri-
r • •• ··ı h h"bl . . - lfıde olduğunu, seyrine doyamadığını rı goru en ayvan sa ı erı şıddetle söylüyordu ne ilan eyler. 

Belediyenin araba müsabakası tecziye edilecektir. ' Alakadarlar, Pazar ve bayram günleri hariç olmak üzere hergün: 

Seyyar satıcıların kullanacağı el a- Yeni bir asfalt tertibi tecı übe 
rabaları üç tip olacaktır. Birinci tip ediliyor 
sebze ve meyva satmak için, ikinci tip Beş sene zarfında İstanbulda yapı -
rmbalajları lçinde satılan meyvalar i- lacak asfalt yollar için bir nümune ve 
çin, üçürn~ü tip de yoğurt, balık gibi ha tecrübe :11~.hiyetinde olmak üzere İ~ 
len başta tablalar içinde satılanlar için bankası onunden geçen yolun asfalt do 
ayrılacaktır. Belediye araba imalfıtha- şe.nmesine ~aşlanılmıştır. . 
nelerinden bu üç tip için birer nümu- Bu amelıye esnasında mucır denilen 

· t · t• B b t· 
1 

• ufak taşlarla asfalt karıştırılarak yeni 
Jte ıs emış ır. u ara a ıp erı arasın - b" f lt ·· · d ı· · ı 
d b 

. . d . .. ır as a numunesı mey ana ge ın -
a u ay ıçın e bır musabaka yapıla- kt l d"'k"" 1 kt d' 

y • me e ve yo a o u me • c ır. 

cak ve bege.?ılenler s~tıcı1pr_ın kul!an- Bu şekildeki asfaltlama işi iyi neti-
malarına musaade cdılecektır. Bege - ce verirse diğer semtlerin asfaUlan _ 
nilen araba tipini bulana yüz lira mü- masında da bu terkipten istifade edile-
kafat verilecektir. cektir. 

Beylerbeyi dikiş yurdu • • 
sergısı 

Yurdun ye ni mezu.n.ıan 

Üçüncü senesını dolduran Beyler • İbrahim, Ferhunde Adil, Sürur Mustn
beyi dikiş yurdundan mezun olanların fa, Havr Cemal, Emine Osman, Avan
meydana getirdiği sergi dünden itiba - tiya adında altı genç lt ız mezun olmuş" 
ren bir hafta açık kalmak ü:;;ı:ere Bey- tur. Sergide roblar , pijamalar, çama-

Saat 8,30 dan 12 ye ve 13,30 dan 17 ye kadar 

Muallimlik imtihanı Cumartesi günleri saat 8,30 dan 12 ye kadar 
müsbit evraklnrile beraber Gala tada Söğüt sokağinda (Tünel arkasında) Hare-

16 kişiden anc~k bir kişi 
muvaffak oldu 

Orta mektep muallimliği için Üni -
versitede açılan imtihanların riyaziye 
kısmına iştirak eden 1 1 kişiden ancak 
biri muvaffak olmuş, la.biiye kısmına 
giren beş kişiden ise h iç biri imtihanı 
azanamamışhr. 

EVLENME 

ket Kalemine müracaat edebilirler. 

• DİREKTÖRLÜK 

GITTA ALPAR 'ın JULES BERRY' nin 
ı 

liAhi ve alım sesi emsalsiz zarafeti 
Bütfin fstanbul halkını 

SARAY SiNEMASINA 
koşturuyor ve büyük bir aşk ve casusluk", filmi olan 

CASUSA Ş K 1 
hareketli ve kuvvetli Fransız filmini candan alkışlıyor. 

ııavcten : BUYUK TRAKYA MANEVRALARI ve 1',0X J lJRNAL 

Bayan Güzin Kandemir ile iktısad dok
toru Bay Hikmet Sonayın nikahları dün 
Beşiktaş nikah memurluğunda kıyıl

mıştır. Tarafeyni tebrik eder, yeni yu
vaya saadetler dileriz. BUGÜN MATıNELERDEN İTİBAREN "' ' 

ERTUCRUL SADi TEK 
Bu gece 

Beyler lJeyi is' ele 
tiyatrosunda 

NUR BABA 
meşhur Vodv l 3 Perde 

:Pazar tesi Bebek bahçesinde 
nnvnk mOsamere 

SAKARYA SiNEMASI 
Ytni sinema mevsimini, insanı bir lı ssln ifadesi o an 

GÜNAH çocuGu 
filmi ile ıı çıyor. Vslde olmuş bir genç kızın iztmıbat ve hissiyatını tasvır 
~den kuvvetli ve emsalsiz bir dram. Oynıyanları: FRANÇOlSE - ROSA Y -

HELLA MULLER • PELİX OUDAR'f 

.. ~ ilaveten : En son P A R A M O U N T diinya havadisleri __ ... 
~ ............................ iii ...................... _ .................... ... 

BUGÜN 

iPEK 
Sinemasında 

ŞANLI ORDUMUZUN ıTRAK VA 
MANEVRALARI 

Türkçe sözlft ve sesli 1000 metroluk büyük film, ve 

BEYAZ KADIN TİCARETİ 
Avrupa ve ·Amerika arasında genç J<ızlan tuza1ta dUşnrmek için çalışan çetelerle bUkOmetlerin - polisin müthiş 
mücadelelcıri • hakiat blldiseler - Cemiyeti akvamıll takdir ve taltif ettiği büyUk bir film - Herkesin ~rınesi 

ıaıım gelen Fransızca sözlü bir şaheser 

Baş rollerde: KATE DO NAGY JEAN PIERRE AUMONT 
1eı:heyinde mektep binasında halka a- şırlar~ manto, .kostüm ve luvaletler

1 ~ılmı~tır. Bu sene meıdeJ>ten Kamuran göste:silmektedir. . ~-••••••••••m. Bugün aaat 1 de talebe aeauı v!trdır. 
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Yurdda ınsaat faaliyeti IBaşvekil Çankırıda bekleniyor 
Sirecik (Husu-

li) B d . - ura a ınşa-
\ 

r 
'il:·•' 

Çangırı (Hususi) - Başvekil İsmet İn
önü ile İktisat Vekili Celfil Bayarın ayın 
U nci günü Kastamonuya gitmek üzere 
şehrimize gelecekleri haber alınmış ve 
bu haber halk arasında sevinç uyandır 
nuştır. 

İsmet İnönünün istirahati için vali ko
nağı, İktisat Vekilinin istirahati için de 
meclisi umumi AzasındanHasan Dağların 
evi hazırlanmaktadır. 

tt Havara denilen 
Peynir gibi yumu

kk ve beyaz bir taş 
la ve gayri sıhhi bir 
'eltilde yapılmakta
dır. Bu taşlar rutu

betten müteessir ol~ 
lılaktadır. Bilhassa 

temeller, az zaman

~~ tamir ihtiyacı göstermektedir. Bü -ıbin lira keşü bedelli, _sıhhi ve a~rl b.ir 
~n bunları göz önüne alan belediye, bina yaptırmıştır. Resımde belediyemn 

Sbit ettiği bir nümuneye göre s1hhi ı yaptırdığı bu nümune evi görülmekte
\re sağlam ev yapılmasını temin için, 3 dir. 

Çangırılılar bu ziyarete büyük bir e
~emmiyet atfetmekte ve Çangınnın bu 
ziyaret sayesinde bugün içinde bulun
duğu iktisadi darlıktan kurtulacağı u -
mulmaktadır. 

Sivasta yeni bir ilkmektep yapılıyor 
Dikmen köyünün 
kadın muhtarı 

ll Sivas (Hususi) -
e z i r c i tarlası 

lnevkiinde bir i!k
~ekteb inşasına baş 
~7nıtmıştır. İnşaata 

1 bin lira sarfedi· 
ecektir. Mekteb 1 O 
a~ sonra bitmiş ola
~ktır. Binanın te· 
?neı atma töreni 
fek parlak olmuş
a~r. Resimde temel 
l llla töreninde bu
~na~!a.:dan bir kıs-

1 gorulmektedir. 

Refahiye-Kemah şosesi 

22llefahiye (Hususi) - Refahiyenin 
r· O köyü vardır. Kayı ve Biçer köyle
Q.ııı~e zengin kömür madenleri bulun
<>~gu söylenmektedir. Komşu kasaba 
tll n R:emah son zamanlarda inki.şaf et-

ekte, fakat Refahiyede bu inkişaftan 
;ser görülmemektedir. 8 senedenberi 
lQefahiyede bir canlılık hareketi görül
~ errıektedir. Hiç olmazsa Refahiye ile 
b e1:1ah arasındaki şosenin yapılması 
~ tnkişafta amil olacaktır. 

lttsa - Mudanya şosesi asfalt olacak 
~~Udanya ile Bursa arasındaki şose-

1~······································-···--·• ... 
~emleket haberleri 1 
lr . llakkiride tayinler 

tıııı llkkari (Hususi> - Münhal olan mek -
tıosruluğa Ağrı mektupçusu Şeref Ayyıldız, 
lıbcı a. Şefilğlne paket ve havale memuru 
~~1 1 Öztürk, vilayet hudut alayı kumandan
-.etı~a dağ alayı komutanı albay Refik Gü
~ıç' d_efterdarlığa Vehbi Akkaya tayin edll
~a.rı etdır. Varidat müdürü Yücel de Rize 

ı-t:.at m_üdürlüğüne tayin olunmuştur. 
~lrı dm Isa Taşdemlr, Hayrabolu hfi.klmli
lcr:· adliye başkatibi Sadettin Erdal, Siirt 
'1ıub memurluğuna, malmüdürü Nafi Güldal, 
ıt11 orıu malmüdürlüğüne, posta şefi Emin 
t~ı~ııın, Tarsus posta şefliğine naklen ta~ln 

llllşlerdir. 
tJı İnegölde orman tayinleri 

~e Udağ orman komiserliğinde çalışan Zeki 
hn l:lehzad terfian orman mühendisliğine ta
lo~ edilmişlerdir. Orman muhafızlarından 1 

.., •ahını .. 
cııık: Ozdem birinci sınıf, Kadri ve Rıfat 
tııect lk:lncl sı~ıf mesaha memurluğuna, Meh
ıır ,.. İ{ardeş, Ismail Demir, Ahmed Oğuz, Ra
)Qı e Mehmet de mesaha memurluklarına ta-

ectllmlşlerdir. 
lt Karaağaç'da kurs 

~l' araağaç'da kaymakam Şefik Sanın ne
~~tı altında bir zehirli gazlar kursu açıl
'nı ır. llükümet doktoru Nedim kursta mu
~cı.ını~ıc yapmaktadır. Bütün memurlar haf
.\tı~ uç gün bu kursa devam etmektedirler. 
.\ alya kazalarının planları yaptırılıyor 

lıatntalya (Hususi) - Vilfi.yet Antalya mül
tı1 -rllının ve kazalarının plan ve haritaları
~lln aPtırmaktadır. Bu işle Antalya harita ve 
~liğl meşgul olmaktadır. 

nin asralt yapılacagı anlaşılmıştır. İn
şaatı 363 bin liraya bir şirket yapacak, 
parası iki senede ödenecektir, ve iki se
nede tamamen yol bitecektir. 

Silivriye rıhtım yapıldı 
Silivri (Hususi) - Şehrin kenarın

dan denize dökülen derenin mansabı 
temizlenmiş, mansabın iki tarafı duvar· 
la örülmüş, şehir pis ve ağır bir koku
dan kurtarılmıştır. 

300 metreden fazla bir rıhtım yapıl
mış, arkası da toprakla doldurularak 
geniş bir meydan haline getirilmiştir. 

Burası bilfilıara park haline konulacak
tır. Bu park önümüzdeki yıl tamamla
nırsa Silivri cidden güzel bir mesire 
kazanmış olacaktır. Kaymakam kasa
banın imarı sahasında büyük gayretler 
sarf etmektedir. 

Tosya (Husu
si) - Bir çok yıl
lardanberi ekin 
ve buğdayların· 
dan Türk Hava 
Kurumuna bağış
lamakta olan bu
ranın yüksek duy 
gulu köylüleri ve 
zürraı bu sene 
dahi ayırmış ol-
dukları hububat- Dikmen muhtar 
larını yük yült Bayan lsmihan 
Kuruma teslim etmişlerdir. 

Diltmen köyünün çalışkan ve köy iş
lerindeki başarıları ile tanınmış uyanık 
muhtarı Bayan İsmihan bu ve bu gibi 
hayır işlerindeki yurdseverliği ile te
mayüz etmiştir. Bu kadın muhtar köy
lünün olduğu kadar kaza erkanının da 
saygısını kazanmıştır. 

Bir çeşme başı kavgası 
Gerede (Hususi) - Alaçlar köyünden 

Ahmedin karısı Hasene ile ayni köyden 
Cemalin anası Gülsüm, çeşme başında, 

buğday yıkamak meselesinden kavgaya 
tutuşmuşlar ve işi a.zıtmışlardır. Biraz 
ııonra Cemalle Ömer ve Şevket te işe ka
nşmışlar, Haseneyi, başından, ağır su
rette yaralamışlardır. Hasene tedavi için 
Bolu hastanesine kaldırılmıştır. Suçlular 
yakalanarak haklarında tahkikata baş· 

Beypazar terzilerinin gezintileri 

Beypazarı terzileri aralarında bir gezi)lti tertıb etmifler ve §ehre bir saat me
safedeki Başveren köyüne gitmişlerdir. Yüzlerce terzi arkadaş hep bir arada çok 
güzel bir gün' geçirmişlerdir. Resimde Beypazar terzıleri hep bir arada görül
mektedir. 

tla~ Alaturka musikisi mü
s aşasını takib ediyor mu• 

411 liasan Bey? 

... Birçok kişi münakaşa
ya girdiler. 

... Hepsi ayrı bir makam
dan söylüyorlar. Bir hercü• 
merçtir gidiyor. 

Hasan Bey - Tabii değil 
mi ya, alaturka .olduğu nere
den belli olacak? 

Sayf• • 
• 

Halkevleri riıesaisinden 
faydalı neticeler alınıyor 

~· 1 
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;orıu (Hususi) - Halkevinin bando eserler üzerinde tetebbtiatta bulunmak 
şubesine mensub gençler yaptıkları mun- üzere İhsan Uludağ İstanbula gönderil· 
tar:am çalışmaları sayesinde günden gü- miştir. Eski bir medeniyet ve kültür yu· 
ne erakki etmektedirler. Resim Çorluya vası olan Urfanın tarihinin yazılmasi 
tabi birkaç köye giderek Atatürk anıtla- milli tarihimize bir hizmettir. Çünkü bu· 
rını:- açılış töreninde hazır bulunanı radan Sümerler, Etiler, Akatlar, İr~nlı
gençierin bir merasim esnasında alınmış lar, Rumlar, Asurlar, Arablar. E~biler. 
fotoğraflarıdır. 

Antalya Hal.kcvinin faaliyeti · 

Antalya (Hususi) - Halkevi çok mü
tevazı bir şekilde çalışmaktadır. Ev aza
sından Fikriye Hakkı ile muallim Hüs
nü, Safa, Davud Halkevinin mesaisinde 
kıymetli yarpımlar göstermektedirler. 
Kısa zamanda 40 kişilik bir koro heyeti, 
12 kişilik bir salon orkestrası teşkil edil
miş, müteaddid konserler verilmiş, bir 
çok talebeye müzik öğretilmiştir. 

Urlanın tarihi yazılıyor 

Urfa (Hususi) - Halkevi dil, tarih ve 
edebiyat kolu tarafından Urlanın tarihi 
yazılmaktadır. Bu iş için Urfa müftüsü 
Hasan Açana!, ortamekteb tarih mualli
mi İhsan Uludağ çalışmaktadır. Yazma 
bazı eski tarihlerdeki vesaik suretlerini 
çıkarmak ve Urfa tarihini alakadar eden 
........ :m .......... .... ..... .... . . ...... .... ............... . ... 

Çarşamba yolunda 
bir kanlı kavga 

Üç arkadaş bir şoförü 
dövdüler, şoför de birini 
öldürdü, diğerini y.ınaıadı 
Çarşamba (Hususi) - Termeye bağ 

lı Karaca Ali köyünde Muhtar oğlu 
Mehmet çavuşun kızının nişan töre -
ninde davetli bulunan Çarşatnbanın 
Çay mahallesinden Hayri oğlu Kadir
le Mustafa oğlu Mehmet ve Elbuz biraz 
fazla içip sarhoş olmuşlar ve Sökükçü 
ismailin ckaptı kaçtısı» ile (kaptı kaç
tı bir nevi küçük otobüstür) Çarşam -
baya doğru yola çıkmışlardır. 

Selçukiler, OsmanWar gelip geçmişler· 

dir. 
Zongu1dak halk türküleri plağa 

alınıyor 
Zonguldak Halkevi, Zonguldak ve çev. 

resi halk türkülerini toplatmış ve 
bunları plakla neşretmek kararını al· 
mıştır. Halkevi adına Zonguldak ve çev· 
resi halk türkülerini plağa koymak va
zifesi, musiki folkloru sahasında çalışan 
Sadi Yaver Atamana verilmiştir. 

Zonguldak Halkevi, kurulduğu gün
denbcri ileri hareket ve faaliyetlerde 
daima ön olmuş, verimli çalışmalarla te
mayüz etmiştir. Ötedenberi tahakkuku 
için çalıştığı bu fikrini fiilen tatbik sa· 
hasına koyması ayrıca kaydedilecek bir 
hadisedir. 

Rize Halkevinin faaliyeti 
Rize (Hususi) - Halkevinin köycü

lük ve sosyal yardım kollarının dahı 

toplu ve daha hararetli çalışmaları göze 
çarpmaktadır. 

Esasen bu kollar köyü hedef bilen ve 
onlar için çalışan teşekküller olduğun

dan geçen yıl olduğ'i gibi bu yıl da her 
pazar günü doktor ve eczacılardan mü
teşekkil heyetler halinde köylere gide
rek hastaları meccanen muayene ve te
davi ederek ilaç dağıtmaktadır. Bu heyet 
üç hafta zarfında köylerde 410 hastayı 

muayene ederek reçete ve ilaç vermiştir. 
Emirdağ'da yen i bir Halkevi yapılıyoı 
Emirdağı (Hususi) - Burada birçok 

modern ve yeni binalar yapılmaktadır. 

Bu meyanda, C. H. P. ve Halkevi bina
sının inşaatı bitmek üzeredir. Yakında 

merasimle açılacaktır. Merasimde, Af. 
yondan gelecek bir heyet te bulunacak· 
tır. Bina beton ve taştan yapılmış, çok ta 
ucuza mal edilmiştir. Halkevi ve Parti
nin bütün ihtiyaçları hesablanarak yapı· 
lan bu bha, 500 kişilik bir de temsil sa· 
!onunu havidir. Okuma kolu yeni bina
ya geçerek faaliyete başlamıştır. Açılma 
merasimi için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Samsun Halkevi tamir ve tevsi 
olundu 

Kaptı kaçtı Karaağaç köyüne vasıl 
olduğu zaman Mehmet oğlu Yaşar is· 
minde birinin kamyonunun Mehmet 
isminde diğer bir şiförün kamyonuna 
benzin vermek için durduğundan kap
tı kaçtı yoluna devam edememiş, bu -
nun üzerine her üç yolcu da kaptı kaç
tıdan inip Yaşarı dövmeğe başlamış -
!ardır. Yaşar bir aralık bunların elle - Samsun (Hususi) - Valinin teşebbüs 

ve himmetile Halkevi esaslı bir surette 
rinden kurtulmaya muvaffak olmuş ve 
kurtulur kurtulmaz tabancasını çeke- tamir edilmiş ve geniş bahçesinden ay-
rek mütecavizlerin üzerine boşaltmış- rılan kısmında muntazam bir salon inşa 
tır. Mütecavizlerden Mehmet kaçmış, ettirilmiştir. Bundan sonra Halkevinde 
Elbuz ölmüş, Kadir de ağır surette ya- verilecek konferanslar, tertib olunacak 

müsamereler bu salonda verilecektir. Bi-
ralanmıştır. rinciteşrinden itibaren Halkevinin faali· 

Yaşar da vak'ayı müteakıp kaçmış- yet sahası bir kat daha gcnişlettirilecek· 
tır. Kadir hastaneye kaldırılmıştır. tir. Kültürel, sıhhi duruma, ülkemizin 
Müddeiumumi Ferid Beşkardeş vak'a- yegane varidat kaynağını teşkil eden tü
nın tah~i~ine b~~ı-~n:ış, hükfunet dok- tüncülüğe aid haftada birer konferans 
toru Abı~ın de .?1.~ :le yara~ıyı mua - verilecek, ayda bir umumi toplantı ya. 
yene etmış ve olunun defnıne ruhsat pılacak ve temsil şubesi tarafından mü-
vermiştir. samereler verilecektir. 

Doğu köylerinde tetkikat Bu meyanda köycüler komitesinin de 
faaliyeti daha şümullü bir şekilde tevsi 

Erzurum (Hususi) - Köycülük bü- olunacak, köylüyü şehirliye yaklaştır

rostı şefi Salinı refakatinde doktor R ük mak esası üzerinde daha cezri tedbirler 
neddin ve kaymakam Rifat olduğu hal- alınacaktır. 

de tetkikata çıkmışlardır. Hey'et 60 Bursa Halkevi binası için müsabaka 
köyde tetkikat yapmış Gümüşhane, Er Bursada yapılacak olan yeni Halkı~vi 
zurum ve Bayburdun köylerini gez • binası için mimarlar arasında bir mü
mişlerdir. sabaka açılmış, ve muhtelif yerlerden 

Bu tetkikat esnasında 2200 kişi mu- iştirak edenler bulunmuştur. Projeler 
ayene edilmiş ve hastalara meccanen C. H. Partisi İlk Yönkurul başkanlığı
ilaç dağıtılmıştır. na verilm.şitir. Jüri heyetinde fen a

Hey'et doğu köylerinin sıhhi, ve iç- damlarından başka Güzel San'atlar A
tiınai hali hakkında uzun bir r apor ha- kademisinden ve Nafia Vekaletinden 
zırlamıştır. de birer m urahhas bulunacaktır 
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Konuşma: 

Samimiyet ne demektir? 
Yazan : Nurullah Ataç 

SON POSTA 

~ ffA--DISEl!EFll 
kARSISJND~ 

işin içyuzü 

Eyltll t~ 

Mahmut Şevket Paşa 
vapurunun hikiyesi 

Samimiyet dediğimiz şey, kendi hak -
kıınızda beslediğimiz hayalden başka bir 
ıey değildir. cSamimiyet, kendi hak~ı -
mızda beslediğimiz vehmin adıdır> dıye
cekti.m, belki daha toplu, daha temiz bir 
üade olacaktı; fakat bir arkadaş: cPek 

anlaşılmıyor> dedi. 

yınca • şahsıma karşı bir -nevi garaz duy
mağa başladım. Şimdi ondan kurtulmağa 
çalışıyorum. 

Kendini anlamak, bilmek, samimiyeti
ni bulmak istiyorsan kendinle meşgul 
olma, harice bak, şahsını unut. O zaman 
kendine karşı ne hayranlık duyarsın, ne 
de nefret: bunların ikisi de haksızca his
lerdir. Harice baktıkça edineceğin dü • 
şünceler yine senin düşüncelerin olacak, 
yani yine seni söyliyecektir. Asıl sami -
miyetin onlardadır. Kendi hakkında söy
liyeceklerin birer yalan, belki farkında 
olmıyarak söyliyeceğin birer yalandır. 

Kendisine yolda rasgeldim. Eski bir 
dostum muydu bilmiyorum. Fakat o eski 
bir dostummuş gibi, elini eöğsüne götür
dü, boynunu büktü: 

Y•z•n ı Muhittin Birgen 

- Allah ömürler versin! 
Dedi. Selamına ayni tarzda mukabele 

ettim: 

* Bir muharririn nasıl olduğundan, yani 
asıl hislerinden, huylarından bana ne? 
Bence • ben, yani kari - asıl ehemmiyeti 
haiz olan cihet, onun nasıl olmak, nasıl 
gözükmek istediğidir. O bana hülyasını 
söylesin, yeter. 

* * Herkes kendinden bahsediyor, ben Edebi hatırat kitaplarını sevmem. 
de uzun zaman hep kendımden bahset • • Sadece chatırat kitablarl> demeyip 
tim. Zannediyordum ki insan ancak ken- cedebh vasfını da ilaveye lüzum gör -
dini anlar ve ancak kendinden bahset • düm; çünkü bazı kimselerin, amili de -
rnek şartile doğru, herkesin istifade ede- ğil, şahidi oldukları vak'alara dair yaz • 
bileceği bir şey söyliyebilir. Bu, belki dıkları kitablar var ki onları iyi, hatta 
pek yanlış değildir: insan eşyayı, başka lüzumlu sayarım. cEdebi hatırat kitabla
lnsanlan içten göremez, demek ki onları rt> derken muharririn kendi hayatını an
iyice anlıyamaz. latmak için yazdığı kitabı kastediyorum. 

Fakat hep kendimizden, sade kendi - Bunların ekserisi samimi değildir. İnsa • 
mizden bahsetmekte başka bir tehlike nın hafızası yanılmaz bir alet olmadığı 
var: insan muttasıl baktığı şeyi iyi gö- için bir çok şeyleri unutur, yanlış kay -
remiyor; onun diğer şeylerle münnse - deder. Çoğu zamanda geçmiş vak'aları, 
betlerini, onlar arasındaki mevkiini u - oldukları gibi değil, sonradanki hisleri
nuttuğu gibi onda esasen olmıyan bir ta- mizin adesesinden geçirerek hatırlanz. 
kım vasıflar, meziyetler, kusurlar gör • Günü gününe hatıra defteri tutmanın 
meğe başlıyor. Onu gözünde büyütüyor da bu değiştirme, unutma tehlikesine 
veya pek küçültüyor. Dikkat edin: müte- mani olacağına inanmam. Gündelik ha • 
madiyen meşgul olduğumuz şeyden ya tıra defterine, bir gün için başımızdan 

nefret ederiz ve yahut ona anlaşılmaz geçen her şeyi, gönlümüzde uyanmış her 
bir hayranlık besleriz. Bunun içindir ki hissi değil, ancak ehemmiyetli saydıkla
hep kendilerinden, mütemadiyen kendi- nmızı kaydederiz. Halbuki ctarih> imiz
lerinden bahsedenler de ekseriya özlerin- de hangisinin daha büyük tesiri olaca • 
den nefret ederler. Öğünmelcrine bak • ğını derhal kestirmemize imkan yoktur. 
mayın: kendilerine malik olmadıkları va- Her şeyi, en ufacıklarını da yazalım; 
sıflan izafeye kalkmaları, asıl tabiatle - kabil değil, bunun için kağıdı, kalemi e
rini pek beğenmediklerini gösterir. limizden bırakmamız lazımdır. Yani ya-

Ben mütemadiyen kendime bakmam, şamıyacağız; o zaman da hatıra defteri
benliğimi inkişaf ettirmeğe çalışmak ne- ne kaydedilecek hiç bir şey olmaz. 
ticesi - kendimde umduklarımı bulama- Nurullah Ataç 

KILIÇ YUTAN ADAM 

- Allah ömürler versin! 
- Nasılsınız çok zamandır alzi aöre-

miyorum. 
- Teşekkür ederim, fak.at birdenbire 
anıyamadım da .. 
- Nasıl olur, bir zamanlar sizi içkili 

gazinolarda görürdüm. 
- Ha evet eskiden giderdim. 
- Şimdi göremiyorum. 
- İçkiye pehrizim de .. 
- Vah vah .. 
- Ya siz? .. 
- Ben hep oralardayım! 
- Demek içkiden çok hoşlanıyorsu-

n uz? 
- Hoşlanıyorum mu?. Pek zannet-

mem. Fakat eş dost hatırı. 
- Sizi zorla mı sürüklüyorlar? 
- Hemen hemen öyle .. EvVelleri pek 

nadir giderdim. Çünkü oralara devam 
eden tanıdıklarım pek fazla değildi, fa
kat sonralan değişti. 

- Nasıl oldu, anlatsanıza! 
- Anlatayım. Bir gün dolaşıyor, ken-

dimi dinletecek, kendilerile hasbıhal e
decek eş dost arıyordum. 

İhtiyarları aradım, bulamadım! Orta 
yaşlı erkekleri aradım, bulamadım! Ka
dınları aradım, bulamadım! Hiç hoşlan
madığım, kafamızın anlaşamadığı genç
leri, hatta çocuklar aradım .. Fakat nafile 
onları da, bulamadım. 
Canım sıkılmıştı, başımı önüme eğ

miş, yürüyordum. Bir içkili bahçenin ö
nünden geçerken şeytan dürttü .. Bahçe
ye girdim. Bir de ne göreyim: Benim 
başka yerlerde aradığım; ihtiy.arlar, or
ta yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar, 
hepsi hepsi orada idiler. Ben de araları
na katıştım ve o gün bugün oradan çık
mıyorum. 

Sözünü bitirmişti, yanımdan ayrılı-
yordu: , 

- Bir gün yolunuz düşerse görüşürüz! 
Dedi Sordum: 
- Affedersiniz, gerçi sizi tanıyorum 

amma; isminizi hatırlıyamadım. 
Cevab verdi: 
- İsmim alaturka musikidir. 

!ımet Hult1si 

Fransızların altmışlık 
dansözü 30 yaşında bir 
delikanlı ile evleniyor 

Mahmut Şevket PCI§a vapuru İS" 

Mahmut Şevket Paşa İttihad ve ı yaparken dümeni iyi tutmadığınd~:ı, rıt' 
Terakkiye mensub bir general, ön- tanbul rıhtımından kalkıp Paşa litl'l~etı 
ce harbiye nazıı, sonra da sad -ı na hafif bir tos vurdu. Fakat, gazete ğilı 
razam idi O kadar İttihad ve Terakkiye bu işde kabahati kaptana, vapura de e' 

mensup~ ki Babıali baskını denilen sulara yüklemek suretile hürmet ve Jl 

meşhur vak'anın dökülen kanlarla be· zakette kusur etmediler. (et 
ber bütün me~'uliyetini üzerine almış Aradan bir müddet geçti. Birkaç se ,d 

ra , . . . d b 1 tzınır 
ve İttihad ve Terakki sadrazamı olarak sonra benım ıçın e u vapu~ a.. ıııı 
· b na ge,...,..;.rti. gitmek nasib olmuştu. Çok şukur, 
ış aşı .... ~. . . d .. kt"ın' 

Bununla beraber, her nedense, Mah- şah~~eı:_, niha~et ben e _g~rece ı ö;u111e 
mud Şevket Paşanın gazetesi cSabah> Gordum. Eger bazı ~adıs~ler g özle' 
ve gazeteci ba~ısı da meşhur Mihran oldu. batmamış olsaydı, belkı benım de g ~ 
Harbiye nezaretine aid bazı haberler rlm kamaşacaktı. Vapur güzel boya. dt' 
cTanin> den evvel cSabah> ta çıkardı. v~ hen~z temizdi. Fakat: kış ?.ahçe:ı ıoS' 
Anlatmak istediğim şey,. 'bu münasebe- nılen dort tarafı c~mekfmlı guvert içil! 
tin siyasi sebebleri olmadığı için bahsin mmın bazı camekanlarını açmak ·et 
bu cihetini bir tarafa bırakıyorum. sarfettiğim kuvvetle ~endim birv netı \' 

Mihran, Mahmud Şevket Paşanın ken· alamıyarak kamarotu ımdada çagırıP 
disine gösterdiği bu teveccühün bir mu- ondan: . agııÇ' 
kabelesini yapmak üzere 0 sıralarda sa- - Pencereler açılmıyor, beyım, 
tın aldığı eski bir şilebin' adını cMahmud ları yaşmış, iğrildi. İşlemiyor! 
Şevket Paşa> koydu ve bu ~y~de, hn~e: Cevabını alınca gözlerimin kam~s~:~ 
ket ordusu kumandanının ısmı: kcndı~ı sı geçti. Biraz sonra, dikkat ettim kı 'i dJ 
Hürriyet ve 1Waf kurş~ları .. ıle şehıd serilmiş olan linoleum, şurada, burıı ~ 
olup gittikten sonra da bır muddet ya- kabarmış, hududunu taşmış ve çab , 
şamakta devam etli. bozulma istidadını göstermiştir. fialb~ 

Mahmud Şevket Paşa vapuru, harb ki, vapur yeni hayata başlıyalı ancak lı 
esnasında Mihrandan devlete geçti ve ay olmuştu! 
hayli hizmetler üa etti. Bu vapurla Mih
ran levazıma öteberi tnşırdı. Devlet e
linde de vapur bir hayli askeri hizmet 
gördükten sonra nihayet Cumhuriyet 
devrini de tnnıdı ve bu defa Seyrisefain 
idaresinin malı olarak, dar zamanlarda, 
hayvanlarla insanları bir arada nakleden 
bir posta vapuru vazifesini görmeğe baş
ladı. 

* 

* Sonraları ben bu vapurla pek çok 5e; 
yahat ettim ve mecburiyet olınndı1'ı 
bınmek istemediğim bu ihtiyar yadı~§ı 
rm bütün esrarına vakıf oldum. MeS~ , 
bir müddet sonra gördüm ki. abde5 ul 
nesine girmek kabil değildir. ~a~aın~ r 
edilmez bir koku vardır. Gemıcılere ·Jf!· 
temizlik konferan:;ı vermek istedı ' 

bana: .. 11e 

Ortada dönen rivayetlere bakıla
cak olursa, yarım asırdır hayran -

- İmkanı yok, beyim, kazan uzerı e' 

yapılmış olduğu için kokunun önune g 
çemiyoruz! tc' 

Dediler. Bır gün banyo yapmak 15 

dim; bana: . ode 
- Vazgeçiniz! dediler; kazan üstu it 

yapıldığı için tahammül edemezsırl 
insan istakoz gibi haşlanıyor! . itl 

Bu adam bir at canbazhanesinde bir 
metre uzunluğunda bir kılıcı yutmak su
retile herkesin hayretini celbedıyordu. 

Görenler inanmadılar, bunda bir el ça
bukluğu olacağına hükmettiler. Fakat 

adam: Insan gözü aldanabilir, fotoğraf 

objektifini aldatmak ise mü.mkün değil
dir, diyerek bir radyoğrafisini çıkardı 

Aldığı neticeyi görüyorsunuz. Fakat ina
nıp inanmamakta gene serbestsiniz. 

lar kaiflesinin sa
yısını artbrdıkça 

arttıran Fransız 

dansözü Misten -
6et evlenmek üze .. 
redir. Ve müstak· 
bel kocası da da -
ha otuzuncu baha-
rını yaşamamıştır. 

Bununla beraber, yarım asırdır, ba -
caklarının güzelliği karşısında bir çok 
kimseleri vecde getiren Mistengetin ha
kiki yaşını tayin etmek güçtür. Onu ta -
nıyanlar 60 ile 65 arasında olduğunu söy
lemelerine rağmen, bugün bile senelerce 
evvelki cazibe ile seyircilerini büyüle -
mektedir. 

Bilmiyorum ne için? Belki vazife ba
şında şehid düşen Mahmud Şevket Pa
~anın ismine hürmet için, belki, bizzat 
bu gazi vapurun - birçok emsali harb 
esnasında torpille denizaltı dünyasına 

göçmüş olduğuna göre bu vapur böyle 
bir şeref iddia edebilirdi - rütbesini yük
seltmek maksadile, bundan on üç sene 
evvel, Seyrisef ain, Mahmud Şevket Pa
şayı şileplikten çıkararak posta ~apurlu
ğuna terfi etmek istedi. Harbe iştirak 
eden insanlar arasında rütbe itibarile 
bu kadar büyük ve pahalı bir şerefe nail 
olmuş hiç kimse tanıdığımı hatırlamı

yorum! 

Günün birinde bu vapur, tekncsıJl 11• 

sağlamlığını göstermek üzere tzınir Jı~1.1' 
nının mendireğine kuvvetli bir to~ tll' 

rup rıhtımı ikiye böldüğü zaman bı.~ tıı' 
raftan bu kahramanhk alkışlandı, bı rııf 
raftan da dümeninin iyi tutmadığı ıtı -

·------, .. -----.. -------··-----------------~ .... "!mi!.,... CONULISLERI 
Akraba arasında 
i zdivaçtan anormal 
Çocuk doğar! 
Üsküdarda oturan blr okuyucum, ukek 

mi, tadın mı pek iyi a.nlıyamadım, B B. B. 
tekllnde blr imza kullanmış, benden so
ruyor: 

- Bllhusa yakın akraba arnsmda ya
pılan izdlvaçlardan doğan çocuklann a
normal olaca.klan hakkında bir lddl:ı v'r
dır, acaba doğru mu, bu hususta beni 
tenvir ederseniz minnettar kahrım, di
yor. 

Suale cevab vermek biraz güçtür. Ce
nevre üniversitesinde P&ychifı.trie müder
risl Profesör August Torel g~enlerde 

Question Sexuelle başlığı altında yazdıiı 
bir kftabta balll arasında ötedenbcr yer 
bulmuş olan bu kanaatin yanlış oldc!u
nu iddia etti. Ortaya koyduğu iddianın 

hültısası şudur: 
- En iyi izdivaçlar mizac, bünye ve ka

rakter ltfbarne yekdiğerinc çok: yakın o
lan kızlar ne erkekler arasında yapılan

lardır, en iyi mahsul de bu birleşmeler
den alınır. Mlzac, bunye ve tarakttt ıu
barile yekdlğerlne en yakın olan lnsanlar 

da bir ailenin, bir muhitin ferd.Jert ara
mnda bulunur. Şu halde birbirine çok ya
kın olmamak §artile akraba çoeukları a. 
rasında yapılacak izdivaçları önlemek de
ğil, teşvik etmek tcab eder. 

* Profesör ortaya koydutu iddiayı tetkik 
için birçok nazariyeler, birçok fennl müta
lealar serdetmektedir. Bunlan aynen bura 
ya naklcdemem. Esasen salAhlyetlmin hu
dudu haricindedir, doğrulukları, yanlı§lık
ları hakkında da blr fikir dermeyanı ben
ce gfıçtur. Fakat gozlertmlzln önünde ba
zı !l'li hadiseler vardır k1 blU profesorün 
mütaleasını olduğu gibi kabul etmekten. 
meneder: Memleketimizde bazı allelerln 
asırlardanberl hep kendl aralannd&. kız 

ahp vermeleri neticesinde ırkan d~Jı::ün
lüğe uğradıklarını ve son zamanlarda bu
nun onünc geçmek için eski kaide ~rtcl
ne çıkmıya başladıklarını hep blllrlz. Bu 
fi'lı müşahede profesörün ortaya koydu
tu nazarlyeye tamamen Btddır. Fakat. ak
raba a:rası.nda birkaç batında bir defaya 
inhisar eden izdivaçlarda bu mahzur bu
lunablllr mi? Pek sanmıYQrum. Profesörun 
fddlası bu şekil müstesna izdivaçlarda bir 
tatbtıı: maha111 bulmaz mı? Belki.. 

TBYZB 

Kulaklara tesir eden 
Zehirli gaz lara karşı 
Korunma vasıtası 

Almanyada, deniz başlığı gibi giyilen 
ve gözlerle beraber kulakları da muha
faza eden yeni bir tip gaz maskeleri ya • 
pılmaktadır. Bu maskeler sayesinde, ku
lakları, yeni icat edilen kulak gazların
dan da korumak mümkün olmaktadır. 

Bu karar verildikten sonra, iş başladı. 
Vapur baştanbaşa tamir ediliyc.~:. kama
ralar, salonlar, kış bahçeleri yapılıyor

du. Bir taraftan tersane, öbür taraftan 
da gazeteler gayrete geldiler: Tersanede 
vurulan her perçinin sesi gazete sütun
larında bir akis yaptı ve bizim tersane
mizde yeniden hayat bulan Mahmud 
Şevket Paşadaki bu yeniaen dirilme ha· 
disesi, gazete sütunlarında, bu mucizeyi 
yaratan idare için, hergün yeni bir kasi
de mevzuu oldu. 

Nihayet her şey tamam oldu ve Mah
mud Şevket Paşa • gelin gibi diyemiye
ceği::niz için - bir güvey gibi, pınl pırıl 
parlıyarak köprüden çıktı. O akşam ve
ya ertesi akşam bu gemide idare gazete
cilere bir ziyafet verdi ve ertesi günü bu 
vapur, bir şaheser olarak gazetelerin en 
mutena sütunlarını işgal etti. Şaheserin 
kaça malolduğunu düşünmeğe bile lü
zum yoktu. 

Mahmud Şevket Paşa, bundan böyle, 
idarenin bir mucizesi olarak, dalgaların 
üzerinde, şan ve şerefle boy gösterebi
lirdi! 

~ildi! ~ 
Bir gün, İzmirden kalktık; _tstan~~r· 

gidiyorduk. Sıkı bir poyraz esıyor, rle' 
fozde dalgalar, köpüre kö?.ü:e, birb~ıği' 
rini kovalıyorlardı. Urla onune gel ıı.ıP 
rniz zaman vapurun bir kuytu yer bılııdll 
demir attığını gördüm. Bu ne? Bıır 11~11 
ne yapacağız? diye merakla işi anlaJll •;il' 
çalıştığım zaman öğrendim ki bU }l~iflf 
da kaptan ileri gitmek istemıyor. ~ ı8' 
Bu denizden bu vapura ne olur? . ıcııP' 
man mahrem surette öğrendim lti 
tanın kazanlara emniyeti yoktur! 1'11 

b
. bllŞ 

Ve kaptanın korktuğu da ı.r ~-

seferde başımıza _geldi: Bir perşetl'l~ti.ifl 
at birde İzmirden kalktık. Vapur b,, ıı• . .. erı

gayretini sarf ederek cuma gunu ·ııerıll? 
den yolcularını İstanbula ve zabıt J3ı 

cak ı. 
tayfasını da evlerine kavuştura . . ord"' 
14, 15 diye mil sür'ati kaydedıliY rette 
Hava güzel, deniz sakin, v~~u: ~arerıııe 
idi. Fakat, aksi şeytan, Mi~lli. 0

; 
11 

bit 
geldiğimiz zaman, kazan daıresill c ıtoP' 
vaveyladır, bir cAllah! Allah!> dır alttı! 
tu. Az kalsın, benim de ödüm kopıı~ ıııfl 

il . ~() 
Kaptanlar bizi teskin ett e~- ekiyor' 

boruları akmış, ateşçiler ateşı ç * lar. Biraz gecikeceğiz! at }lt' 
Fakat, yeni Mahmud Şevket Paşa da, Gemi, Midilli açıklannda beş sa 

hayatta talihli olmadL İlk defa seferi (Devamı 15 inci sayfada) 
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Kadıköylü. - Kocan neye gelmedi? 
lstanbullu - Tahtelbahirden çok 
korkar da .. 

i--6;i;;,n:;;ı;;;;;;-

Slylemedlm 
Erkek hizmetciyi yalnız buldu: 
- Marika ben, sana tenbih etmiştim, 

lılVe dün gece saat kaçta geldiğimi ba
Yana söylcmiyecektin! .. 

- Söylemedim bay. 

- Ya nereden bileli? 

- İnanın saat kaçta olduğunu söyle-
~edim. Bayan sordu.. csaate bakma

i:lun, sabah kahvaltısı ediyordum• de-
lim. 

Daba kArlı 
Sobacı, sobasını methediyordu. 
- Bu sobayı alınız bay, yan yarıya 

lZ kömür yakarsınız .. 
- Doğru mu söylüyorsunuz? 
- Tabii doğru söylüyorum. 

- Öyleyse iki tane veriniz! 
~ 

Sen geldin ya 1 
Erkek cenubi Afrikaya gitmiş, dönü

tordu. Xarısı rıhtımdan karşıladı. Er
kek: 

- Karıcığım, dedi, sana hediye ola
tak bir maymun getiriyordum, kaptan 
flapura almadı .. 

- Zarar yok kocacığım, sen geldin 
~al 

1 

- Bir ayda. ne kadar büyümüş. 
- O büyümedi. Yağmurda elbisesi 
küçüldü.. 

_ Affedersiniz yanlı§lıkla hokkaba
zın §apkasını verm.i§tm! 

-~ 
7 ~ r.. - !!!!iz~~!!~~~~~~IBin ? , .,~.... : ':" • 

- Ne var? -'. · \ • f 
- Hindi var, kabak var, dana var.. ~ . / 
- Davetlileri mi sayıyorsun., yoksa l ı 

Yemekleri mi? ' \ ~ 
J.ı 

Kapanla iare 
R:adın, kocasına kızmıştı: 
- Evlenmeden evvel senin peşinden 

koşmuş değilim. 
- Doğru ama kapan da farenin pe

şinden koşmaz ama gene yakalar • 

ZayıDıll: modası 
-Zayıf insanlar, şişmanlara nis

betıe daha zeki olurlar. 
- Zayıflık modasının sebebi acaba 

bu mu 

- Her ak§am kocamla kavga ettiği
mi söylemişler.. Yalancılar; halbuki 
ben kocamla kavga ctm.em, kocam 
benimle kavga eder. 

1 \ ,,, 

J ı' \\ 
• I' 
• ' t l . ( 
,71 

- Merhumu tanır mıydıntı? 
- Hayır, ben önümüzde giden si-
yahlı kadının peşine dü§tÜm. 

- Karım, eşi bulunmaz bir kad1o1ı

dır. 

- O mu1ıakkakJ 

ION POSTA 
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- Eve giren hırsızdan korkmadın 
mı? 

- Hırsız olduğunu bilseydim kor
kardım, kocam zannettim; yakala
dım, bir temiz dövdüm. 

---ı ····-··-···----···-----
ı ___ lfı_o_ş _s_IJ·z_l_er __ =ı 

Yayalardan 
Yüzü gözü sarılı adam doktorun mu· 

ayenehanesine girdi. Doktor adamı gö-
rünce: 

- Siz de, dedi, hızlı gitmek sevda
sında olan otomobil meraklılarından bi
ri olacaksınız. 

3 5 Sayfa '1 .. 
Tahtelbahir dedikoduları . 

ve eski bir hatıra 
Karavana ba ına henüz oturmuştuk ~ hlr>buru iesf 

bizi sil~h~Jı!.t~ .d.Bvet em. rilaltepe sahille~inde 
görülen meçhul tahtelbahiri babrmak emrini aldık 

Yezan : 8allhattln Knl• 

Akdenizdeki esrarengiz tahtelbahirit\ bir eda takL..ıarak. bizim attığımız binlerce 
faaliyeti ve bu faaliyet atrafındaki dedi- kurşun ile alay eder gibi geçişi ve bize 
kodular devam edip gidiyor. Tahtelba - hiç aldırış etmeyişi, bütün talimgahımızı 
birin Marmaraya girdiği de şayi oldu. şiddetli bir asabiyete sevketti. Hepimiz 
Hatta bir çok kimseler bu denizaltı kor - fasılasız ve imtidatsız mavzerlerimizi dol
san gemisini bir çok defalar, bir çok durarak güneş ışığı ile parlıyan presko-
yerlerde yakalatmıya kaaar vardılar. Ni- pun üzerine at~ ediyorduk. 

adam cevab \•er- hayet Karadenizde görüldüğü de söylen- Hayret... Tahtelbahir bizden kaçaca -

di. ğına, bize doğru geliyor ve hayretimiz 

Yüzü, gözü sarılı 
di: 

- Hayır doktor, ben yavaş gitmek 
sevdasında olan yayalardanıın. 

Neye atlıyor -
Kız gelin oluyordu, annesi ağladı; kı

za sordular: 
- Annen senden ayrıldığına ağlıyor, 

d ğil. ., e mı. 

- Hayır, ayakkabları ayağını sıkı
yor dıı .• 

Daba başka 
Derdini anlatıyordu: 
- Çok terbiyesiz adammış, bana; bu-

C:evab veremem 
Hakim maznuna sordu: 
- Adın ne? 
Maznun sustu: 
- Sana soruyorum, adın ne? 
- Cevab veremem! 
- Niye? 
- Ben hem sağır, hem dilsizim. 

Yalaacııar 
Yalancı söyledi: 

Bu hadise bende harbi umumideki bir anbean artıyordu. Nihayet muzip, soğuk
hatırayı tazeledi. 

O vakit istihkam ihtiyat 7.abiti idim. 
Kiığıthaneden Maltepeye nakledilmiştik. 
Oradaki Rum mektebi, mektebimiz ve 
karargahımızdL 

Ilarb en şiddetli devresinde bulunu -
yordu. Binlerce ve binlerce insan Çanak
kaledc can Veriyordu. Muhasım devlet -
lerden birjnin bir tahtelbahiri İstanbul 
sularına kadar girmiş, hatta bununla ik
tifa etmiyerek Dolmabahçe rıhtımına bir 

kanlı ve açıkgöz bir arkadaş hemen sıla
lunı attı ve elbisesini soyundu. cBen tah
telbahiri yakalıyacağım. diye bağırdı. 

- Deli misin? .. diye haykırdık. 
Bizim bu sözümüzün ufukta aksi he • 

nüz bitmemişti ki denize atılan arkadaşı
mız preskop dediğimiz parlak cismin ya
nına varmış, yakalıyarak havaya kaldır
mıştı. O, düşman tahtelbahirinin pres -
kobu diye attığımız binlerce kurşunun 

hedefinde bir konserve kutusundan baş
ka bir şey bulunmadığını evvelinden anto~il bile adtarakk. bAüdtün Mşehri aKltüdstk:t- lamış, bu mülahaza ile denize atılmış, ve 

mışti. O ka ar ı a, oda, a ı oy, .k t h va a kaldırarak göstermişti. 
"'" küd B ~ .. tl · d t u uyu a Y 
us ar ve o6azıçı sem enn e o u • ş h . ıtü· t eden tahtelbahir korkusu bi-l ··1- hli.k · • b h · d e rı a s 
ran ar o um te . esının u ranı içın e zi heyecan1andırmış, neticede konserve 
her sabah e.vlerınden çıkarlarken sağa kutusu gün~ panltısile hakiki bir pres· 
sola veda edıyorlardı. İstanbul ana baba k .b. .. ·· - tü" 

.. . op gı ı gorunmuş . 
gunlcn yaşıyordu. Herkes korku ve deh- ·T ht lb h" preskobunu tahrip etmek .. d ·a· a e a ır 

şet ıçm e 
1 ı. üzere mavzerlerimizin namlusundan çı -

kan binlerse kurşunun serseri bir kon -
serve kutusu uğrunda heba ve feda edil
'mesine için için yandık. Bilhassa ben o 
kadar asabi idim ki arkadaşımın sahile 
çıkarmış olduğu kutuyu hınçla ve tü -
!eğimle dipçikledim. 

- Ben kaplan avına giderken 
binerdim. 

Hiç unutmam, bir gün istihkam talim
gahında öğle üstü karavanamız gelmiş, 
yemeğe oturmuştuk. Henüz iki lokma ye
miş, yememiştik ki, bir boru sesi bizi si • 
lfıhbaşma davet etmişti. Hemen karava -
nalarımızı bıraktık, kaşıklarımızı bir ta
rafa attık. Cephanemizi belimize takıp 
silahlarımızı omuzladık. Maltepe sahille
rinde görülen meçhul tahtclbahiri batır
mak emri verildi. Koşar adımlarla doğru 
sahile gittik ve orada mevzi aldık. Ateş 
başladı. 

!ile V kit t ··ğı "di D i . a am o e zamanı ı . en zın or-

Zaman geçti. Daha henüz tahtelbahir 
nedir görmiyen biz gençler cephelerin 
kanlı çamurları içinde yuğrula yuğrula 
ihtiyarladık, bir çok tahtelbııhirler gör
dük ve heyecana düşmek değil, kılımız 
'bile kıpırdamadan bir çoklarını yakala· 
dık ve batırdık. 

Öteki yalancı daha baskın çıktı: 
- Ben de, dedi, fjl avına giderken 

kaplana binerdim. 

Çocuğa benim 
Çocuk sokakta babasını kaybetm_!.şti, 

bir polis gördü: 
_ Bay polis, dedi, çocuğu yanında 

olmıyan bir baba gördün mü? 
- ? ? ? ? . . . . 
_ Onun çocuğu benim! 

Ressam - En muvaffak olduğum 

tablo budur. Görünmeyen. adamın 

resmini yaptım. 

tasında pervasız bir preskobun küstah 

lzmir sokaklarında 
Halka dayak atan 
Bir deli mi dolaşıyor? 
İzmir okuyucularımızdan öğretmen (İs

met Para) nın İzmirde Basmahane istas
yonunda beklerken güçlü kuvveUl bir a
dam birdenbire fıstüne çulanmış. Birkııç 

yumrukta kendisini yere devirmiş ve bir 
hayli dövmüş. Etraftan yetişmişler, kur
tarmışlar, o civar esnaf ııe beraber n1li
kadar bir memur da gelmiş: 

- Delidir, kusura bakılmaz! demiş. O
kuyucumuz bu knyıtsızlıktan dolayı der
hal İzmir polis müdürüne başvurmuş. 
Şimdi diyor ki: 
«- Acaba İzmlrde bu del1lerin dayağı

nı yalnız ben mi yedim? Şehrin kalabalık 
sokaklanndıı böyle şuursuz ins:mlar nasıl 
serbestce dolll§tırılıyor? Birkaç yurdd:ışm 
dayak yemesi için mi?. 

* Radyo plaklan niçin hep 
alafrangadır? 

istanbuldıın bir okuyucumuz yazıyor: 
_Bir radyom var_ her aqam dinlerim. 

Salahaddin Enis 

Fakat ögie neşriyatı arasında çalınan 
,ıUikların dörtte üçü alafrangadır. Halbuki 
birçoklanınız var kl alatrııngadan ziya
de, alaturkayı tercih ediyorlar. Bu arada 
ben de alaturka dinlemek isterim. Radyo 
müdürlüğünün bu hususta nazarı dikka
tini ceJbederim. 

* Snlmflar tarşısındaki csna{ın 
iki derdi 

Beyazıddan bir okuyucumuz yazıyor: 
«- Beyazıd camll civarında Sahaflar 

)'akınında bir hela vardı Bu helli, çok es
ki ve hnrab bir bina altında olduğu için 
bina y.ı.ktınlmış, helA da ortndan kalk
mıştır. Bu yüzden müşkül vnzlyette kalan 
halk ne yapacağım şaşırmakta, geç vakit
ler ise civardaki tarhlar, duvar kenarla
rı,, plslenmektedir. Diğer taraftan Sahaf
lar çarşısı eski bir lidcte gore sn.at 6 oldu 
mu iki tarafındakl kapüarile kapanmak
tadır. Kapılar kapnnınca da muvasala 
kesilmekte, bursı tenha bir hal amakt.n
dır. Esnaf da bu erkenclllkten müşteki
dir. Gerek ticari, gerek mali birçok za
rarlara uğramaktadırlar. Her iki husu
sun nazarı dikkate alınması için alaka
darların teşebbüslerini bekleriz.• 



S Sayfa SON POSTA EyMI 11 

SPOR Kadın gözile A_vrupa 1 fit ~] 
R o m a d a b i r g Ü n M~il~li~g~iı?. r;:;;e~ş;;t;;a~k-ı_m_ı~-~B-u_g_ün-T-ak-s-im--.st-a-dı-n-da-ya_p.;ıl;:a;:ca=k;;g~iı=.r=eş;;le=r==-

Yağmurdan korunmak için açtığı şemsiyenin altında seçmeleri yapıldı Tu··rkı·ye serb.est gu··reŞ 
pek komik olan şişman arabacımız, ikide bir bize 
dönerek bir binayı gösteriyor ve bir kelimesini anla- Balkan oyunlarına iştirak başpehlı•VaDJ kı•m olacak?. 
madığımız ltalyanc• ile yanm saat konferans veriyordu edecek takım bugün lzmire 

Yazanı Muazzez Taheln hareket ediyor - e - Yarımdünga Süleyman ve Molla Arif, Mülayime 

Romadan. 
Romayı müjdeliyen büyük kapı :ve 

elektrikler altında parlıyan geniş mey
dan, seyyahların üzerinde ilk · bakışta 
çok sevimli bir tesir yapıyor. 

Bunun için, eski imparatorların ve pa
paların bu tarihi şehrini, trenden inme
den ve henüz bir tarafını gezmeden sev
miştim. Rahat geçen dinlendirici bir ge
cenin sabahında, bu geniş caddeli, temiz 
ve şirin memleket, bir kat daha hoşuma 
gitti. 

Azametli Romanın asırların ta -
rihini sırtında taşıdığı besbelli.. . Onda 
sonradan görme yepyeni ve züppe bir 
hnl yok. Bilakis her taşı ve her parça 
toprağı, azab çekmiş, yanmış yıkılmış 
ve yeniden binlerce müşkülatla kan ve 
ter dökülerek meydana çıkarılmış oldu
ğunu bağırıyor. 

Onun yalnız müzeleri, katakompları, 

!bideleri değil, sokak başlarında ve bah
çelerindeki heykelleri bile bütün bir 
devri yaşatıyor, yüzlerce sene evveli 
canlandırıyor. 

Büyük, fakat etrafındaki bütün evler 
yıkılarak daha çok büyütülmekte olan 
bir meydandan geçtik ... İki tarafta Va
t ikan sarayının sütunları .. Ortada muh
teşem havuzlar ve nihayette geniş mer
mer merdivenli Senpiyer kilisesi.. Dün
yanın en eski ve en büyük bıristiyan 

mabedi. .. 
Buraya yaklaşırken içimde isimsiz bir 

heyecan var ... İki dakika sonra, Röne
sans devrinin en tanınmış üstadlarından 
cMichel Ange> in eseri olan bu yüksek 
kubbenin altına girip buradaki ölmez 
eserleri :seyredeceğim; burada en büyük 
san'atkarlann ömürlerini tüketerek ya
rattıkları heykelleri ve resimleri göre
ceğim. 

Bunların arasında, Mikel Anjın son se
nelerinde, görmiycn hasta gö1Jerinin ge
tirdiği yeisi avutmak için, karşısına ge, 
çerek titrek ellerile okşadığı ve sevdiği 
cMusa> heykeli de var ... Uzun sakallı 

ihtiyar Musa ... 
Bizimle beraber merdivcnJerden elli 

altmış kişilik bir seyyah kafilesi çıkıyor. 
Ekseriyetini kadınlar teşkil eden bu sey
yahlann Amerikalı oldukları besbelli ... 
Hepsinin başlarında alelfıcayib ve Nuhu 
nebiden kalma şapkalar, ellerinde valiz 
kadar çantalar, ayaklarında ökçesiz is
karpinler, gözlerinde siyah gözlükler ... 
Erkekler, ellerindeki cRoma şehri reh
beri> nin Senpiyer kilisesine aid sayfa. 
sını okuyarak merdivenleri tırmanıyor
lar .. Onlann da kıyafetleri acayib, adeta 
perışan ... 

Kapıda fotoğraf makinelerimizi bıra
karak ilerliyoruz ve gözlerimiz, birden
bire kamaşmış gibi, bilfühtiyar kapa-
nıyor. 

- Ne güzel! 

Evet, bu yüksek kubbenin altında ne 
kadar nefis şeyler koyun koyuna yaşı
yor; bunların hepsi birbirinden nasıl 
başka güzel! 

Tablolar, heykeller, sütunlar, lfıhidler, 
oymalar ve yaldızlar ... 
. Bütün ziyaretçilerin üzerinden ağır 

bır hava esmiş gibi kimse yüksek sesle 
konuşmuyor ve ayaklnrın mermer üze-

Beşinci Balkan oyunlarına iştirak ede-
cek olan mmı güre~ takımı seçmeıeri ya- meydan okuyorlar. Gönenli Hamdi acaba bll 
pılmıştır. sefer Sındırgılı Şerifi yenebilecek mi? 

1 . 
bir manzara 
rinde çıkardığı ağır seslerden başka ko
ca katedralde bir gürültü duyulmuyor. 

Vaktimiz bu kadar az olrnas:ı, Senpi
yer kilisesile, oradan çıkış alelacele gez
diğimiz Vatikan saraymın emsalsiz kü
tüphanesini, Pentor galerisini ve borji
yaların hatıralarile dolu apartımanlannı 
günlerce, haftalarca, mektebine giden 
bir talebe gibi, hergün ziyaret edeceğim; 
fakat maalesef zaman kıt ve şehri gezmek 
için ancak bir günümüz var. 

* Yüksek duvarları ve küçük pencerele-
rile Roma evleri bana ne kadar sevimsiz 
ve karanlık görünmüşse, şehir o nisbette 
sevimli, aydınlık ve yeşil... c Villa Me
dich ye giden ağaçlıklı yol, yalnız haya
limizde yaşatabileceğimiz, iki taraflı 
zümrüdle işlenmiş bir gcçid gibi.. . 

Bu yerleri daha iyi görebilmek için o
tomobil yerine açık bir arabaya bindik 
ve saatlerce şehrin en güzel köşelerini 

dolaştık. 

İtalya trenlerinde yüzde elli tenzilat
tan istifade etmek için Romada bir sergi 
binası dahilinde çalışan hususi bir me
mura müracaat edip, 20 liret mukabilin
de biletlerimizi damgalatmak mecburi
yeti vardı. Bundan maksad anlaşılıyor: 

Sergiyi göstermek .. . 
Ben resimde realist, sürrealist, kübik 

ve sair tarzlardan bir şey anlamıyorum; 
belki de gözlerim henüz bunlara alışma
dığından ... Bu sebebden bu modern bi
nanın içiçe açılan salonlarına büyük bir 
itina ile yerleştirilmiş olan tablolar ve 
heykeller, birkaç tanesi müstesna, ben
de bir zevk uyandıramadı. İnsanı olduğu 
gibi, yani hepimizin gördüğümüz gibi 
değil de, iki üç kalem darbesile, dört kö
şe bir kafa, çarpık bir omuz ve fersiz 
gözlerle tasvir eden resimlerin dilinden 
bir şey anlamadım. Bahusus bir iki saat 
evvel Vatikan sarayında en eski üstati
lann fırçalarından çıkan çizgileri ve 
renkleri gördükten sonra ... Buna muka
bil, nefis kabartmaları derin bir zevkle 
seyrettim. 

* 

Milli takım hemen hemen hep eski gü- İstanbul, yavaş yavaş Nevyorka, Şi • 
reşçilerden teşekkül etmiştir. Müsaba

kalar aşağıda gösterilen neticeleri ver- kagoya dönüyor demektir. Amerikan u
miştir. sulü serbest güreşin, memlekette gün 

geçtikçe daha geniş bir alaka uyandır • 
50 kilo: Kenan - Hasan Tahsin ması, ve revaç bulması bunu gösteriyor. 

Müsabaka çok çetin ve güzel oldu. Kc- Nitekim, bugün, saat 16 da, Taksim stad
nan yirmi dakikalık müsabakada birbi- yomunda, Eminönü Halkevinin tertip et

. rinden güzel oyunlar tatbik etti. Fakat tiği büyük serbest güreş şampiyonası baş. 
tuş yapamıyarak sayı hesabile galip gel- Jıyor. 

di. 

61 kilo: Yaşar - Ankaralı Ahmet 

Bu müsabakanın çok zorlu olacağı tah
min ediliyordu. Fakat Ankaralı Ahmet 
lfizım olan cesaretle güreşemedi. 
Yaşar da müsabakanın neticesinde kuv

vetli rakibine ancak sayı hesabile galip 
gelebildi. 

66 kilo: Yusuf Aslan - İzzet 
Müsabaka ilk anlarda çok güzel baş

ladı ise de sonlara doğru bozuldu. Yu -
suf Aslanın çok terakki etmiş olduğu gö
ze çarpıyordu. Fakat bu müsabakada tuş 
olmadı ve Yusuf Aslan hükmen galip 
geldi. 

72 kiloda Ankarah Hüseyin rakipsizdi. 

79 kilo: Mersinli Ahmet - Adnan 
Müsabaka tahminin fevkinde heye -

canlı oldu. İlk dakikalarda Adnan lazım 
olan veçhile çalışamadığından müsabaka
yı hükmen kaybetti. 

Bu suretle Kenan, Yaşar, Yusuf Aslan, 
Ankaralı Hüseyin, Mersinli Ahmet, Mus
tafa, Çoban Mehmetten mürekkep seçi • 
len takım bugün İzmire hareket edecek
tir. 

Kafileye güreş muallimi Kemal baş -
kanlık edecek, antrenör de takımla bera
ber gidecektir. 

Biliyor musunuz? 

lstanbulun spor işlerini 
kimler idare ediyor? 

Bu güreşi tertip edenlerin en isabetli 
hareketleri de, halkı lüzumsuz müsaba
kalarla oyalamayıp, şampiyonu iki gün 
içinde meydana çıkarıvermeleridir. 

Bugün seçmeler yapılacak, yarın da, 
finale kalacak pehlivanlar son güreşle

rini yapacaklar, ve şampiyona müsaba
kaları bitecek! 

* Halkevi tarafından organize edilen gü
reşler, pehlivanlarımız arasında pek ta
bii olarak daha geniş bir itimat ve rağ
betle karşılanıyor. Çünkü Halkevi, mü -
sabakalar için Anadolunun uzak şehirle
rinden gelen pehlivanlarımızı burada çok 
misafirperver bir ev sahibi gibi güler 
yüzle karşılıyor. Onlara yatacak yer, yi
yecek, giyecek, hatta - buradaki müsaba
kalarda yenilseler bile - bir miktar da 
harçlık temin ediyor. 

Üstelik te kazanan pehlivanlar, mü -
sabakalardan evvel ilan olunan hakla -
rını hiç eksiksiz alıyorlar. 

* Bugünkü güreşler üç kategori olarak 
yapılacaktır. Müsabakaların zamanları 

hakemler tarafından .tesbit olunacaktır. 

Kategoriler, •ağır>, cyarı ağır-., corta-., 
alaturka tabirilc de cbaş>, cbaşaltı-., ke
za corta> dır . • 
Ağır siklette, yani başa güreşmek ü -

zere şimdiye kadar altı pehlivan müra
caat etmiştir. Bu pehlivanların isimleri, 
güreşle uzaktan, yakından alakadar olan 
herkesçe mallımdur: Tekirdağlı Hüse • 
yin, Mülayim, Yarımdünya Süleyman, 
Adapazarlı Arif, Babaeskili İbrahim ve 
Molla Mehmet. 

İstanbulun talihi midir, nedir? Bir tür- Başaltına güreşmek üzere yazılmış peh
lü spor işlerinde bir istikrar hasıl ola _ livanlar şunlardır: 
madı. Yapılan Gönenli Ahmet, Sındırgılı Şerif, Çen-
sporların kimler gel Abdullah, Somalı Abdüsselam, Gö • 
tarafından idare nenli Arab Hüseyin; Manisalı Halil, tz-
edildiği adeta bir mitli Enver ve İzmirli Hüseyin .. 
sırdır. cOrta> ya da, Ali Ahmet, Yıldırım Be-

Mesela İstanbul kir , Sındırgılı İbrahim, ve Karamürselli 
güreş ajanının kim İbrahim pehlivanlar gireceklerdir. 

~~u ~~ * 
hi bilmiyorum. Ortaya güreşecek pehlivanlardan Yıl • 
Halbuki klüpler dırım Bekirin kazanmak şansları rakip-
çalışıyor, seçme • !er inden fazladır. 
ler yapılıyor, Fe .. Başaltı pehlivanlarının güreşleri, peh-
derasyona en iyi livan1arı. tanıyanlar için başpehlivanların 
eleman'ıar ayırılıp 1 güreşlerı kadar zevk ve heyecan verici 
veriliyor, bunlar Zeki Rıza olacaktır. Çünkü bu siklette güreşen 
da Türkiyeyi temsilen maçlara giriyor • pehlivanlardan bilhassa Gönenli Hamdi 
lar. ile Sındırgılı Şerif arasındaki müthiş re

kabet herkesçe mahimdur. 
Basketbol, voleybol ajanı meydan'\ia 

yok .. Bir şey lazım olunca bu spora ait 
ftalyanlann hemen hepsi güler yüzlü mektuplara önüne gelen, ajan namına 

ve tatlı bakışlı insanlar. Oteldeki gar- imza ediyor. 

Geçen seneki müsabakaları hatırlıyan
ların gayet iyi tanıdıkları Sındırgılı Şe -
rif, 21 yaşında ve doskan kiloluk bir peh
livandır. Ayni zamanda da bir keçi ka -
dar çevik bir güreşçidir. Fakat güreşe 
olan büyük istidadına rağmen, henüz ka
fi derecede tecrübeli sayılamıyacağı ya
şından da bellidir. Halbuki, böyle oldu
ğu halde, Şerif, ezici kuvveti sayesinde, 
kendi sikletinin hemen bütün pehlivan
larını yağlı güreş meydanından bir çok 
defa kaçırmış bulunmaktadır. 

son, asansörü işleten çocuk, eşyamızı ta- Atletizm ınıntaka birincilikleri yapıldı 
~ııyan hamal, şoför ve araba~ı. Bunlara hangi klüpler iştirak etti ve · 

Hele ar~bacımız ~mür bir tipti. Şa- . dcrec~ler aldı. Hangi klüp şampiyon ç~~ 
kır şakır yağan yagmurdan kendisini tı? Kımse bilmiyor. 

muh~fa~ etmek içi~. başına açtığı cesim Halbuki bu İstanbul birinciliklerinde 
şemsıye~ın altında oyle komik bir hali seçmeler yapılmış, atletler kampa gir _ 
vardı kı. .. rniş v b ·· R d 

0 
. . A • • e ugun omanya a Türkiyeyi 

tc~cı~ız delalet~le kendisinden, ge- temsil ediyorlar. 
çcceğımız yollardakı enteresan şeyleri Futbol mev ı· · ld' A b . b" .. s mı gP. ı. ı:a a ne ı:ekıl-
ızc gostermesini istemiştik. Roma so- de ve ne tarzda çalışılacak. Bunu s · 

kakları~da ~dım başına böyle alaka uyan düşünüp bir neticeye vardıracakken a~a~ 
d~ran ~ır bı~aya rastlıyacağımızı bilsey- nun da istüa ettiğini öğreniyoruz Bu 
dık, boyle bır ihtiyatsızlık yapmazdık. sene mm· k.. 1 . 
Ş . b . .. ı ume maç arı ne olacak, kaç 
. ışman. ara .~~~· her sa~ıy~ atları durdu- klup girecek, nasıl başlıyacak, nasıl bi • 
ıarak bızc donuyor ve cıddı bir tavırla bir tecek? 
konferans veriyordu. Bu uzun sözlerden 
Y?lnız Forum, Coliseum ve saire gibi 
b~~e malum olan has isimleri bin müŞ
ku latla çıkarabiliyorduk. 

Bir ara, .. nasıl oldu bilmiyorum, yarım 
~ amalak sozlerle kendisinden bir şey so
racak oldum; anlamadı ve başını çevire

( Devamı 13 1lncn ırnyfada ) 

Velhasıl bütün şubelerimiz hemen he
men başsız kalmış bir vaziyette.. Eski _ 
den beğenmediğimiz spor heyetleri çok • 
tan aranmıya başlandı. Acaba işlerin ka
rışmasına sebep nedir? İstanbul gibi spo
r~n en çok mütekaşif bulunduğu bir mu
hıtte bu kadar tekasül doğru olur mu? 

Osman Müeyyet 

Gönenli Hamdiye gelince ... Hamdi, bir 
kaç sene evvel başa güreşen pehlivanlar
dan birisiydi. Çok değil, bir müddet ev
vel, Tekirdağlı Hüseyinle, Mülayimle 
muvaffakiyetle boy ölçüşüyordu. Fakat 
o'.. ba~a güreşip te mütemadiyen ikinci, ü
_çu~cu gelmekten ise, başaltına güreşip te 
mutemadiyen birinci gelmeyi düşündü. 

Ve bu kurnazca kararla, sikletinden biraz 
kaybederek başaltına indi. 

Fakat Sındırgılı Şerif, bu çok tecrübeli 
pehlivanı bu kurnazca hesabında ya _ 
nılttı. Ve onu bir iki defa fena halde yen
di. 

Halbuki, senelerce başa güreşmiye a
lışmış koskoca bir pehlivan. Sındmnlı 

,. 

Sındırgııı ~en7 geçen seneki Türkiye 
bi rincil iklerinde bir Takibini yenerken 

Şerif gibi güreşte henüz pek toy bir de
likanlıya altolmayı bir türlü hazmede .. 
memektedir. Bu hırsla da, Sındırgılı Şe
rüle, adeta kindarane güreşmektedir. 
Şimdi serbest güreşte ilk defa tutu " 

şacaklar. Bu güreş, Gönenli Hamdiye, ra· 
kibine karşı daha sert davranmak fır • 
satını kazandırmış bulunuyor. Halbuki 
Şerif te, pek gürültüden ürkecek bir de
likanlı değildir. 

Bu itibarladır ki, bütün bunları bilen· 
ler, yani, iki pehlivanı tanıyanlar, bu çok 
sert geçecek olan çok şayanı dikkat gü· 
reşi, hemen hemen Tekirdağlı - Müla " 
yim karşılaşması kadar sabırsızlıkla göz · 
lemektedirler. 

Bir çok kimseler, başaltı birinciliğinin, 
Gönenli Hamdi ile Sındırgılı Şerif arasın· 
da, paylaşılacağını sanmaktadırlar. BU 
tahmin tamamen yanlış olmamakla be· 
raber, bu siklette güreşen pehlivanlar • 
dan bilhassa Manisalı Halil İzmitli En· 
ver de kolay kolay yabana atılacak gü " 
reşçiler değildirler. 

Bu itibarla, başaltı pehlivanları ara • 
sında bugün, hayli zorlu, ve hayli zevk· 
li bir çekişme görülecek demektir. 

* Başa gelince, hemen herkes. bu siklet-
te şampiyonluğun ya Tekirdağlıya, ya 
Mülayime malolacağından emindir. 

Halbuki, bu müsabakalara iştirak e • 
den pehlivanlardan Yarımdünya Süley• 
manla Adapazarlı Arif, bu sefer meyda• 
na çok büyük iddialarla çıkmaktadır. 

Bu iki pehlivan dün matbaamıza gel
diler. Yarımdünya Süleyman: 

- Bu sefer, diyor, bizi adam yerine 
koymıyanlar hayli utanacaklardır. ve 
ilave ediyor: • ' 

- Mülayimle Tekirdağhdan hangisi " 
nin daha kuvvetli olduğu bugün herkeS' 
çe meçhul, fakat ben, mülayimle, ser .. 
best güreşte, geçen sene herkesin gözil• 
önünde berabere kalmıştım. Unutulma .. 
sın ki, bu sene hem o zamanki gibi bas-" 
ta değilim, hem de çok iyi hazırlanrnıŞı 
çalışmış bulunuyorum! Eğer bu sefer onU 
yenemezsem, bana c Yarımdünya SülcY"' 
man-. değil, cyarım mahalle Süleyman• 
bile aemesinler!.. 

Arif ise, son musabakalarında SüleY' 
manı yendiğini söylüyor, ve: 

- Eğer Süleyman Mülayimi yenebi • 
lirse, şu halde ben onu paralarım dernel<" 
tir! diyor. 

* . Bugün, hangi pehlivanın hangi pehh" 
vanla karşılaşacağı henüz malfun değil " 
dir. Çünkü Eminönü Halkevi. güreşlere 
girmek istiyecek pehlivanlarımıza ıniiıtl' 
kün mertebe fazla zaman kazandırrrıal< 
için bugün, sahada müracaat edecek gü· 
reşçileri bile müsabakalara kabul edcccJc• 
tir. Bu itibarla, güreşecek çiftlerin tes " 
bitini sahaya bırakmıştır. Bugün ıneY " 
danda çekikcek kur'a, hangi pehlivanın 
hangi pehlivanla güreşeceğini belli ede
cektir. 

Binaenaleyh, bugün Mülfiyim • Teki: .. 
dağlı gün'şini seyredip edemiyeceğirnıZ 
meçhuldür. 
Bakalım, güreşle hiç alfıkadnr oJrnıYnn• 

ların bile büyük bir hevecan ve snbırsıı .. 
J ··n 

hkla bekledikleri bu karşılaşma - bugu 
veyn varın nasıl neticelenecek? 

Selim Tevfik 
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iSTANBUL Tek doktorlu • ve yırmı • 

yataklı bir hs stanenin ~:.~::b:i:~tı~k muslklsL 12
.5o· Hava- ve arı ı·stasyonları yapıldı 

dls. 13.05: Muhtelif plak neşriyatı. 

plinçosu 
A 

mesaı 

Alqam neşriyatı: 

18.30: Pla.kla daru musikisi. 19.30: Konfe
rans: Doktor Fahrettln Kerim (Mektepler 
açılırken). 20: Cemal K6.ınll ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi ve halk şarkll.ın. 
20.30: Ömer Rıza tara.tından arabca söylev. 
20.45: Belma ve arkadaşları tarafından Tiirk 
muslklsl ve halk şarkıları, (saat Ayarı>. 21.15: 

Uzunköprü - Kazamızdan her sene külli- yonu yaptırılmıştır. Kazamızın bir an enet 
yetil miktarda Almanya ve Yunanlstana ağaçlanmasının temlnl lçln geçen sene on 
yumurta ~hracatı :yapılmaktadır. Yumurta 
ve tavuk clnslerlni isllih etmek üzere bu se- beş .dekar vüs'atında bir örnek fidanlılı tes1J 
ne kazamızın beş muhteıır köyünde birer edilmiştir. Ayni sene köylere param olaral 
Tavuk İsllh istasyonu yaptırılmıştır. Trak- ıoooo akasya fidanı tevzi etmiştir. Bu 1en& 
ya umum müfettişliğinden gönderilen Le- daha fazla randıman alınabilmesi için fidan• 
ğorn ve Rodeylant tavuk cinsleri bu ıstas - lık kolektif bir halde çallfinaktadır. Bu )'11 
yonlarda teksir edilerek köylüye meccanen 20000 dut 10000 de akasya fidanı dalıtacalı:
tevzi edilecektir. Bununla beraber arıcılı~a tır. Gelecek seneden itibaren me)'V&lı tldan 
da çok fazla önem verilmektedir. 3 nahiye Jle de meşğul olacağından köylil nzlJettcu 
ve kaza örnek fidanlığında birer arı lstas • çok memnundur. 

Bir senede 57 ameliyat, yahrılmak suretile 205, 
ayakta 1226 tedavi 

Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa habcr!E;ri. 
22.30: Pliikla sololar, opera ve operet par~a
lan. 

Türk dil kurumunun 
bir tavzihi 

İstanbul 9 - Türk Dil Kurumu Genel 
Sekreterliğinden: 

Türk Dil Kurumu ve Ankara Üni -
versitesi Tarih-J.?il-Coğrafya Fakültesi 
adlarına basılmış ve basılacak olan dil 

araştırmaları kitaplarından başka ola
rak dil sorumlarına ve Güneş-Dil teo
risine dair çıkarılan kitapların kurum
la bir ilişiği olmadığı görülen lüzum ü. 
zerine ilan olunur. 

Tüccarlar Almanya ile ahş 1 Dörtyolda buğday ihracatı 
Verişe hazırlamyorlar Payas <Hususi) - Payas ve Dörtyoldan 

Almanya lle yapılan ticaret anlaşması -
nın ana hatlarının neşredilmesi piyasada 1-
yl tesir yapmıştır. Mukavele metninin de 
neşri beklenmektedir. İhracatçı ve idhalat
çı tüccarlar, mütemmim ma111matı aldık -
tan sonra derhal harekete ııeçmeğe hazır -
lanmışlardır. 

Ticaret hey'etJmlzJn buıün Berllnden gel 
mest beklenmektedir. 

buğday ihracatına başlanılmıştır. Geçen se· 
ne bu mevsimde daha fazla ihracat yapıl -
mıştı. 

Tutun takas suiistimali 
Evvelce meydana çıkarılan tütün takas 

yolsuzluğu hakkındaki evrak mahkemeye ve 
rllmek üzeredir. Gümrük müfettl.şlerl esk! 
znınana ait bazı takas 1şierinl de tetik et -
mektedlrler. 

Dün gelen zahire Ticaret eşyası ambalAjı 
Dün piyasaya 614 ton bu~day, 93 ton çav- Vilayet Ticaret Odasına bir tezkere gön • 

dar, 72 ton arpa, 23 ton nohut, 20 ton yapa- dermiş ve ticaret eşyası amballjlannın 
ğı gelmiştir. Buğday flatıarında bir değl _ 75 şer klloluk olup olamıyacağı SOrulmUJ • 

Bitlis hastanesinin biricik hekimi (ortada oturan) ile muharririmiz ve hastanenin 
diğer me murlan 

Sinop at panayırı açıldı şikllk yoktur. Arpalar yüksektir. 4 kuruş 5 tur. Oda, etüdler yapmaktadır. 
. para ile 4 kuruş 10 para arasında satılmı~ -

Sınop - Sonbahar panayırı açıldı. tır. çavdar 4,25, mısır 4,24,5, nohut 5,30 dur. 1 stanbul Borsası kapanı~ 
Bitlis (Hususi) - İkinci kat koridoru- beyaz bir tereyağı .. Dağ çiçeği kokulu, 

na çıkınca nereye gideceğimi öğrenmiş kanarya sarısı bir bal, şu, bu ... 

Panayır üç gün devam edecektir. Bakla 4,20 dlr. Çok mal satılmıştır . 

!eri hakkındaki izahlarını kaydediyorum.! 7 - Hastane evvelce ev olarak yapıl-

fiatları 10 - 9 - 1937 
olan hademeler nihayetteki kapıyı vur- Şu, bu neyse amma bu mis gibi tere-

ı - 1936 ağustosundan 1937 ağustosu- mış, bir müddet te jandarma mektebi o
na kadar bir yıl içinde, hastanede yatı· larak kullanılmıştır. Teşkilat itibarile 
rılmak suretile 205 hasta ve poliklinik bir sıhhat müessesesine lazım olan terti
suretile, ayakta 1226 hasta tedavi edil- batı haiz değildir. Benim zamanımda ~u
miştir. na, birinci umumi :müfettiş Abidin Öz-

. 
Ç E K LE R 

dular. yağından, bu enfes petek balından, Son 
Açılı, Kapana, - Giriniz! Postanın sevgili okuyucularına ikram et· 

Londra 628.75 629.00 
Sesi gelince içeri alındım. Burası, mem- mek isterdim .. . 

Nn-York !>, 7859 0,78SJ 
leket hastanesi başhekimi doktor opera- Doktor da bunları, alelacele, fazla su
tör Sadık Akkoyunlunun odasıd.ıx. &at, alle kendisini yormayım diye rüşvet o-
sabahın altısı... larak hazırlattı sanırım .. 2 - Yatırılan hastalardan 57 sine ·ame- menin yaptığı yardımlar, iptidai de olsa, 

Parla 
Millno 
Brüb&l 

~2.2875 22.ıns 

14,9440 14,9380 
4.6715 4.6715 

- Bonjur doktor. 
Doktor afalladı. 

- Bonjurrr!.. Böyle erken sabah! ... 
Hayırdır inşallah? .. 

- Evvela, bir yere oturmalıyım. 
- Ha!.. Buyur .. Böyle buyur, canım! .. 
Bir masanın başına geçtim ve bir kol

tuğa yerleştim. Zaten yerleşemiyeceğim 

yer yoktur: İpince bir adamım .. Doktor, 
acele bir iş için gelmiş olduğum zannına 
düşerek gözlerinde istifamla yüzüme 
bakıyor. 

- Pek ahbabca değil amma telaş ede
cek bir şey de yok, dedim, biraz zahmet 
vermeğc geldim. 

Evvelden bir ,parça !konuşmuştuk. 
Maksadımı anladı. Şişmanca vücudile 
karyolasının bir köşesine yayıldı. 

- Hay Allah iyiliğini versin .. Mühim 
bir şey oldu sandım ... Peki! Sen buyur, 
otur, ben hazırlanayım canım. 

Ondan evvel, hemencecik, bana, bol 
teferruatlı bir kahvaltı hazırlandı: Bem-

Mevzuuma aid malumatını hazırlayın
caya kadar suallerimi tertib ettim. Şim
di onlar çalışıyor, ben rahat, rahat nasi
bimi alıyorum. 

Doktorun resmi ve şahsi hayat safha
ları beyaz bir kordela halinde ağır, ağır 
gözümün önünden geçiyor: cİlim> in, 
cfikriyah m halelediği bu safhalarda ne 
küçük bir vlcdan azabuy.n karartısı, ne 
bir endişenin gölgesi var. Küçüklü, bü
yüklü bütün muhitini saffetle sevmiş, 
sevdiğinden ziyade kendini sevdirmiş, 

her yerde aranmış, her tarafta itimadla, 
muhabbetle anılmış, bir adam. Köylüler 
bile cimparator!> der bir daha demezler .. 
Ne mutlu adam, değil mi?. 

Doktorun kuvvetli bir tarafı da hatib
liktir. Şimdi ccancağızım!> diye laubali 
konuşan şahsiyetinin yerini kürsüde, kes
kin bakışlı, gür ve sert sesli, jestleri canlı 
Sadık Akkoyunluya bırakır. Bakınca o 
Sadığı bu Sadığa asla benzeteme?.Siniz ... 

Hastane ve muhitin bazı içtimai hal· 

liyat yapılmıştır. az çok, ihtiyaca kifayet eden bir ameli-
3 - Delinen mide karhasından karaci- yathane ilave olunmuştur. 

ğer kistine kadar muhtelif büyük ameli· Doktorun izahatı burada bitiyor. 
yat yapılmış ise de bunlardan en mühim- Hastane yirmi yataklı, ve bütün yir-
mi ve kurtulması mucize sayılabilecek mi yataklılar gibi tek tabiblidir. Hasta 
olanı beş günlük bir Voluulus (barsak gönderen komşu vilayet ve kazaların bu· 
dolanması) dır. raya yakın kısımlarındaki nüfusları mik-

4 - Muhit kadınlan eskiden hastane- darile hastanenin kendilerine açık bu
ye müracaattan ihtiraz ederlerdi. Za
manla bu çekinme hafiflemiştir. Bu yıl 
içinde yedi mühim doğum ve on sıkıt a· 
meliyatı yapılmıştır. 

5 - Diğer yerler gibi burada da muh
telif hastalıklar vardır. Bir sene zarfın· 
da beş trahomlı ve bir tüolu yatırı! -
mıştır. 

6 - Hastanemiz yalnız Bitlis vilaye -
tinin hastalarını kabul ile kalmaz Muş 
vllayetinden de hastalar gelir.. Kifayet 
cihetine gelince: Yatak adedinden ziya
de röntgen ve bakteriyoloji işler yapa
bilecek laboratuvar hatıra gelir. Bu ba
kımdan hastanemiz, yüz gösteren ihti· 
yaçları hakkile karşılayamamaktadır. 

lundurulması mecburi olan nüfus mec
muu yüz bini geçer .. Yüz bin insan için
den çıkacak hastaları bu yirmi yataklı, 
mütevazı yuva kabul edecek, tedavileri
ni de bir tek doktor yapacaktır!!! .. 

Maamafih ihtiyaç anlaşılmış bulunu
yor. Birinci umumi müfettişlikle ilbaylı
ğm müracaatları alakadar makamlarca 
nazarı dikkate alınmıştır. Başlamış olan 
muhaberesi bittiği zaman kırk yataklı 

ve konforlu yeni bir hastane yapılacak· 
tır. Çünkü buna şiddetle ihtiyaç vardır: 
Onun için yapılacaktır. 

Hangi derd oldu ki cCumhuriyeh ona, 
şefkatinin bütünile ve kudretinin tama-
mı ile yetişmedi?!. Tok. 

Atlna 86. 9184 86.8840 
Cenene J,423l J,4117 

Sof ya 63.6182 61.S95<> 
Am.sterdanı 1.4!1J7 1.4J 

Prat 22.545 22,SSS 
Viyana 4.1685 4 \ 670 
Madrld 11.69 11.685 
Berlln ı.S>o l.9590 
Vartova 4.135 4. 1S45 
Budapefte J.966) J .974S 
Bilkref 106.8787 106.836? 
Belgrad S4.3936 S4.38 
Yokohama 2.7325 2.2790 
MoskoTa 20.36 2'.3925 
Btokholm S.085 J.0834 
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tı Son Posta • nın edebi tefrikası : 28 lı gözlerini dikmiş, meçhul bir diyar. dı: 
iSTİKRAZLAR 

Hakan e\'vela gözlerine inana-
madı, bir serap görüyorum san
dı; yavaş yavaş kumlarda in
leyen vücuda sokuldu. Elile vü
cudu yokladı ve birdenbire, ömründe 
görmediği btr yepyeni manzara ile gön
lüne bir merhamet geldi... Bu vücude 
candan aşık olduğunu iyice hissetti. o 
anda: 

c Kalk seni affettim .. » diyecekti. 
Tam bu sırada arap horladı, bu ~or

lama Hakanın uykusunu unutturdu ... 
Amberbu da yalvarmağa başladı: 

- Hakanım, sana cariyen, gözden 
Amberbu gibi değil, başka bir kadın, 
biraz sonra ölecek, dünyaya gözlerini 
yumacak olan bir kadın gibi yalvarı
yorum: Günahım nedir? Bugün, şu an
da güzelim, gencim, aşıkım, nefes alı. 
yor yaşıyorum. Biraz sonra bunlardan 
hiç biri kalmıyacak, hatta cesedim bile 
kalmıyacak, yırtıcı kuşlar parçalıya -
cak... bunları şaka dıye yaptın değil 
mi? Beni korkutmak için buraya ge-
tirdin? Yoksa öldürmiyeceksin? Bana 
kıymıyacaksın, değil mi? .. Beni sevi
yorsun Hakanım!. 

- Evet, seni seviyorum, gençliğimin 
bütün kuvveti, ruhumun bütün harJl· 

dan haber bekliyormuş gibi bakıyor - - Hakanım, dedi, bana bir top şal 
du... Bakıyordu, uzaklara, enginlere, alsanız a ... Her ölünün son arzusu yapı
meçhullere. bakıyordu; kara üzüm lırmış, benim de son emelim bu. Beni 
gözlerile enginlerden medet umuyor- bu alacağınız şal ile asınız, sonra da 
du... kefen gibi cesedimi sarınız . 

Ttlrk borcu 1 peşin 
• • ı vadeli 
• • n vadell 

Açdıı 

00.00 
14.!125 
u.ss 

TAHViLAT 
. Hakan bir müddet sehpanın ayak - Hakan biraz düşündükten sonra: Açıl•ı 

!arından birine dayanıp durdu, sonra -Peki, dedi, fakat buraya getirdiğim Anadolu ı pe. oo.oa 
Yazan : SELAMI iZZET seslendi: ip de muhakkak bir işe yaramalı. Bu ipe • ı vadeU 00.03 

00.00 
13.9S 
1J,4S 

reti ile seni seviyorum, sana aşıkım. - Kalk Amberbu! de arabı assam ne dersin? : ~ ~:: ::~ 
Bana bir Hakana bakar g'b' d •. 1 b. Amberbu ağır ağır doğruldu, başını - Allah derim hakanım, ferman se- Anadolu mil. pe•ln 00 Ol •>B 00 1 ı egı 1 ır - - . d. b. h l" .b. k . 1 ,_l ____ .. _llİI ______ ~ 
aşıka bakar gibi bak r 1 .. 1 . . agır agır çevır ı, ır eyu a gı ı arşı- nın. """ 

~ 
oo.oo 
01).00 
00.00 
oo.oo 

' usunu goz erını d d h ·· ·· irkl · H k h"l" h 1 k -·- -· · · •n•- - • ·-----
benden ayırma. Her şeyinle beni büyü- skında t~rtand~e paybı go~ncde .. ~.- enne b b~ ank, ada or ıyara uyuyan ara- Bir Jngiliz 
lüyorsun büyüledin Gıcıkl b _ a ar ı re ı, pem e vucu unun sarı ı ır te me e uyandırdı: 

' . ayan a . k t•• 1 . .. eli b" ·ık K lk b k ~,·sı·nın Veçaıızlıg"ı kışların, rengin saçların, huri dudak _ ıpe . ~Y :.n .. urper ve ır çıg ı la - a .. a ~h.m! _ ı. rıı ıı 
}arın inci dişlerı·n olgun g··g· .. . kendını yuzu koyun kumlara attı .. ve Arab gozlerını uguşturarak doğrul- (Baş tarafı 9 uncu sahifede) 

' , o sun, sesın, b ka k ı dansın, dedim ya her şeyin ben· ç ld _ aş •m ldırd~ gene u za ufuklara du. Hakan haykırdı: bir tanesi büyük bir tehlike işaretcis 
ı ı ır d ld Emr d' •t ke din. . . s· d 1 ='-~ ı. tıyor ... Seni sevdiğim gibi hiç bir ka. a .1• ••• - e ıyorum, gı n ı şu ıpe gibi yükselmiştır. ıgortacı eUAAnut 

dıru sevmedim ... Seni seviyorum, seni Şımdı hakan da uzak ufuklara bakı. as!.. . sayfalarca yazdığı mektubda: 
deli gibi seviyorum. yordu. Arab derhal yerınden fırladı, sehpa- cAnn, demektedir. Sensiz yaşama· 

Uzun bir sessizlik oldu. Çölün kum Ufukta, gitgide büyüye~ ~iyah b.~r ya tırmandı, ipi boynuna geçir~ .. ve mm imkanı yoktur. v_e muhakkak su· 
çıtırdıları içinde Hakanın in 'lfl il nokta vardı; yaklaştıkca buyuyor, bu- kervan halkının şaşkın bakışları onun- rette seninle evleneceginu 
Amberbunun hıçkırıkları duy~l~ er e: yüdük~e kalabalıklaşıyordu... Amber- de kendini adamakıllı astı .. adamakıllı Genç kız, ne yapacağuu şaşırmıştır. 
du ... > yor bu sevınçle haykırdı: diyorum, çünkü hakan başını dönünce, Bir ara bütün cesaretini toplayıp, ço-

Bir kahkaha attım: - Bir kervan geliyor hakanım .. ker- kervan halkı eğildi, bunu fırsat bilen cukluk arkadaşına her şeyi itiraf etmek 
_ Arabın Qıorultusunu van geliyor!. arab hemen bir devenin sırtına sıçradı, istemiş fakat bunu yapamamıştır. Çün-

unuttun Evet, uzaklardan bir kervan geliyor- bir çuvalın içine girip saklandı... kü onu inciteceğinden, meyus edece· 
Mazlum... d Uf k k f k 

S ..,h. S . b k u. u ararıyor, u u ta kara bu- Bir an sonra sehpanın ipinde kimse- ğinden korkmuştur. 
- "' ı evım, a onu unuttuk A- 1 ti b r · d k k k · •· · 1 d h k k · ti-rap da ho 1 d · · u ar e ırıyor u, asırga çı aca tı... yı goremıyen er a a ço şaştılar. Ha- Sözde mes'ud deli anlı, mezuıııye . 

S r uyor u. Ortalık zifri gibi karardı ve kervan kan kendini çabuk topladı: ni bitirerek, olup bitenden habersız 
- onra ne oldu? sehpanın önünden geçti. - Arab cennete uçtu! dedi. Peşavere dönmüştür. 
- Sonra Hakan kalktı, sehpayı kur- Amberbu can korkusile haykırciı: Herkes bu keramete parmak ısırdı ve Bunu fırsat öilen Ann, hayalinden 

mağa başladı.·· Sehpanın gölgesi, kum- - İmdad!. İmdad!. hakana bir yük Hind kumaşı hediye e- bir türlü çıkaramadığı sigortacı sevgi· 
ların üstüne uzandı. Hakan, kanlı göz- Kervancılar hakanı tanıdılar, önünde dip kervan yoluna revan oldu... lisine dönmüş ve delikanlıya da, Y~~ı-
ler1e Amberbuya bakarak ipi geçirdi, eğildiler, selamladılar, ısağlığına dua Kervan gözden kaybolunca hakan mızın başında yazdığımız telgrafı gon-
ucunu ilmekledi. Artık ümit kalma - ettiler. yerde bir siyah şey gördü. Yaklaştı, dermi~tir. Ve yıktığı bir hayat pahı:ısı-
mıştı, Amberbu ölecek, cesedini çay - Amberbu kervandan ve kervancılar- baktı, dokundu, aldı, kokladı ve ihti. na, yeni bir can yoldaşı bulmuştur. . 
laklar parçalıyacaktı. dan da ümidıni kesince, bütün kadınlı- marnla sakladı. Bu bulduğu şey bir şişe Meşhurdur: Kadın deniz gibidir, hıÇ 

Amberbu, uzak, engin ufuklara ıaş- ğmı topladı, büfün şeytanlığyıı ele al· şarabtı. (At-~ var) inanmak olmaz, ha! .. 
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L,. Kaplan Bum Bum 
~ KOCAYAN KURT Çe._ c Ah-.t C-lettba Saraçotlu 

" ) • b• • ha d d b ) k ) d 1 Yazan : Salahattln Enis l'\.&rakoJ motÖr enne ızım y 'U a 1 CI ar a ba tğa smı bumu. cüose ve heybet11e birıa~~sına. çevi~ip takib edilip edilmedi-

k kt ld kla b • J dı Eğ k "' manla b-tün ormanı dehşete vel'Dlİf-' ğmı tetkik edıyordu. Çl ma a o u rı ceva iDi venyor ar • er ayıgı ::. Sü~er:en koyun kapıyor, orman- İbüyar kurt, uğradıiı bu hakaretin 

d 1 •ık d ) k •k yik vruianm bir azabını bir dakika kadar kalbinde duy-81858 Y 1 ar,ı an a e e geçece ti =~ı~;ord:a du, ~u izzeti nefsine ya~a~~dı. 
: _ . . . kurttu. Bütün yorgunluğuna, kudretsizlıgıne, 

Bir sabah bir simsar d>1ehb in yazı·ızmnAD: nilıl1in bir yoldapı ne kadar .bfı,ordut. LAldıı pek raJiatsız ve kı- O ne guzel, ne gostenşlı bır mecalsizliğine rağmen yerinden kalktı 
S:e gelmiş ve (Jfıl9i Baca) vapur faydalı olablı..ejini telılilteJi anlarda mıklı;yıunaz bir vaziyette dinlemneltten İlı:bal günlerinde, an, §811, ~ran !!'r:' ve tilki yavnmmun yüriidüjii yolu bur
~yasma mensub cTroilus• va- takdir ediyor. Ancak bu aikbinliği teh- ziyade imanı yorultan bir vaziyette sa. onundu. Ormandan m~~lı bütünğ 

1
Y· nile koklayarak l>uldu ve kal'flSlDa gelen 

~mal yükliyecejlni bildimıiş. O lllrell olacak bir ~e ~ atlerce lralmayı Allah dilşmanlaruna vanlan saygıya sevlretblti kadar a :'~ı:; dağın yamacını bmıanclı. . 'rda (Singapur) ft civarı •Em- şartile ve cJeuen:. böyle müfnt nık- bile göstermesin. Dakikalar insana asır- rm dalları da ona yol a~ıy~rdu. ~ Yavru tilki ile aralarındaki mesafe, 
~ in akmlarile altüst bir llalcie i- binlenien de dejildl. HüJAsa ideal bir 1ar kadar uzun geliyor. Hele o kayık- bu .kul't, bhn ensesile, sıvn. bumıle ~e hayli uzun olmasına rağmen ihtiyar kur
~ yoldaştı ve fell hikiyeler aıtlatıp hepi- 1arm pis kokusu! ... Aman Allah! .. Değ- cehennemden bir manzara gösteren goz dun sillietinin dağın başında görünmei 
~?iehn• fena bir fikirle değil, sırf mizi katılırcasına güldüriirdü. me burun bu kokuya tahammül ede- ve yüzile A ~rca ve yıllarca bu koca genç tilkiyi şaşırttı. O zaman tabanlarını 
~olsun diye: (Markoman!a) nın ikinci .ka?t~ meuti. ormana hakim obnu1. se~çeler~e~ ayıla- yağlıyarak dağın dik yokuşundan aşağı 
" •Troilus• a yüklediğiniz bu ha- eJohan. a .~el~ her . iyi denızcı gı~i cSingapur• geçidinde müteaddid de- ra kadar her mahluku tıtretmiştı. ihtiyatla inmeğe bıraktı, hem iniyor, hem 

' beliti cEmden- in eline geçer! .. çok faal, guçlu kuvvetli ve yanık derı- falar karakol motörbotlan taralından Seneler, ne insafsız ve ne kadar çabuk de ikide bir arkasına bakıyordu. 
~. Meğer kendisi peyamirane bir li bir babacandı. H~ azim ve ira- kayıkı:ılara IOSlenildi Bizim baydud geçiyor, bütün orman.• titreten, deh·"::" o zaman ihtiyar kurt, dedesini dehşe~t sawruyormuş. Filvaki yukarı. ~ dersı veren bu denız kurdunun. "."~ balıkcılar da balığa çıkmakta olduklan salan kurt ta :"'nelerın . her IOÇIJlll e te saldığı bu tilki yavrusunun §U kaç~şııı
lla da söylemiş olduğum gibi (Mavi Ba- bır kusuru vardı: Bumu gayet ırı 1d1 cevabını verdiler. Allahtan olacak hiç biraz daha ihtiyarladı, bıraz daha ku~- daki aczi ve sefaleti düşiınerek bir lahza 
~ kumpanyasının cTrollus• vapuru, ~e ilk bakışta in~ tı~k~ ~tr a~b~ba bir İngiliz motörbotu bu pis balıkç~ ka- vetten dü§tü. Bununla ilk alay '?en ~ır başını sağa sola salladı. 
a.~en. tarafından zaptedilmiş ve ıle ~rşı karşıya ımış ~ı verırdı. yıklarmın içini aramayı aklına getir- tilki yavrusu oldu. Kurdun gençlik gun- Bu baş sallaYl§ta ona acıdığı kadar 
::""Qlulesinden bir kısmı müsadere ?- İkı~ci ·~ohan• a gelın~ ~ da ka- medi. Yoksa daha ilk adım.da yakayı e- lerinde on~ ba'ba_m•. ba~m baı,.. kendi kudret ve hikimiyeünin. iflas ız· ,UŞtu. İngilizler cDiehn• in bu la- lın govdel~, ~ boylu. ~~ kada.r le vermiş olacaktık. bile kendiainden tirür titrerken pmdi tırabını duydu ve :tendi kendisine: ~ıni duymuşlar ve asablan biraz bo- kuvvetli bır gemı maldnıstı ıdi. Kendı· Biz sahili takiben ilerlemekte de • onların torunlarmm torunu ihtiyar kur· - Bir sıralar, ey ormanları dehşete ve
~Ça olduğundan .zavallıyı gizli bir si mü!~vazi .bir ailenin evlidı olduğun- vam ediyorduk. Akpmın saat beşine da bir tekme savurmuştu. Kurt, ~- ren kocayan kurt! ... diye söylendi... Bu
~ istasyonu vasıtasile Alınan kru- dan .~lı deruz argosuna çala_':'1'· Ben de doğru bir lokma bir ıey yemek için sa- denberl açtı, ve kendisine yiyecek. ~ır gün tilki yavrul111'1114 maskara oluyor
a....'ıöriine haber göndermek suçi.ie it- gernıcı argosunu ıyıce bıldıgımden ken hile yanaştık. Muttarit fasılalarla su - lokma et bulamamakla acz ve zaaf ıçın- sun. 
~ etmişler ve cTroilus• un 7.ııptın- disile çok iyi anı.aşıyorduk. . ~Iar~t~n ya dalıp, sırtını gösteren bir timsahtan de idi. Bitab bir halde açlıkla ~rişan Daha fazla düşünemedi v__e tilki .~a~r~ 

kendisini mes'ul tutarak Aevi~ı ve evv~l ~Johan• sanı ·~u.arta. ısımlı bır başka etrafta hiçbir ses yoktu . .6iitiin serildiğfoi gören tilki onun bu aczınden sunun hala kaçmakta oldugunu gorduğü 
)lııhanesini basmışlar. Tabiı bıçare- gernının çarkçıbaşısı ımı.ş. civarırnız sıcak memleketlere mahsus istifade etmişti. dağın tepesinde uzun burnunu. yorgun 
~ 1\ gerek evinde, gerekse yazıhaııesin- . So~ra (Visbaden) li ~Reınhar~• adlı bir nevi sakız ağacı olan Paletuvierler. Kendisine savrulan bu tekme önünde ı bir halde uzatmış olduğu iki kolları ara-

hıçbır şey bulıınamamış; yalnız ça- brr tuccar gelıyordu. Çınar lan ım:en. le örtülü idi. Hüliisa her şey sakin ve ihtiyar koca kurt birden irkildi, sarsıldı. sı~. ".'ktu ... Gö~leıi":_den ıztırab içın~e :::ı r kurutmak için .kullanılan demır dırecek kadar uzun boyu, keçı sakal, ıle sessizdi. Maamafih bu havalinin buza. Kendisinde saldıraeak kudret olınama~- bırbınnı muteakıp g~ yaşlan akıyordu. 
ltla Şerıt bulmuşlar. Smgapur polısı bu ıl~ ?a~ışta msana çok sert .bır kımse hiri ıssızlık ve sükfuıetine rağmen az la beraber bir lihza kıpırdamak istedı. - Yarabbım! ... dıye Allaha yalvar
~ deni şendin icabında mükemmel hir 1 h~~nnı veren bu ad~m hak!k~t .halde kalsın yakalaruyorduk. Biz sakız ağaç- Fakat muvaffak olamadığı için yalnız dı ... Beni bundan daha fazla rezıl ve ke
h l anteni vazifesini görebileceği b~ kuzu ~adar sakın. ~e ~unıstı. H~~ }arını itip sahile gelmek üzere kumsa- dişlerini göstermek suretile bu tekmeye paze etme!.·· . .. .. 
~ nı yumurtlamış, cDiehn• ! yaka nı ~k sessız ad.anılar ı~m agzı v~r, dıli la çıkacaktık ki üç İngiliz vapurunun mukabele etti. . E~tesi .sabah dağdan geçen bır koylu ~t edıp üsera kampına tıkmışlar. Hat- yok derler a ... Işte cReınharb boyle a- kayıklara dog·ru gelmekte olduaunu B d' .. te . t'lki a•""''""'"U yerin- ılerıde bır kurdun yatmakta oldugunu 

. - - 1 f k t· a·ı k' ·ı d d. b u ış gos rış 1 y ...... ~ .. .. b .. hed . d . d h ı .. _ - Uva gibı ratıb bir ikl'.rnde en sa?- gız ı.' a a ' ı sız ışı er en ı: gördük ve hemen sakız ağacı orman na den sı rattı. Çünkü müteaddid tecrübe- gorunce u mu§&. enın ver ıgı e -
""'ll Çamaşır ipi ancak madeni bir şerıd Nıhayet yo daşların en gencı olan on . 1 nd'k ç . . . kada hunhar şetle onun can çekışmekte oldugunu zan-
~1-bı irdı Lakin asabın gerilip biıkül- sekiz yaşlarında cThomson:. gelivordu. gızVe ı 1· bil lduk kın geçı· lerle bu kurtibncıktn~dineo ~. kur netmıverek silahU)l doğrulttu ve ik tıl 
" · . . d ki i t • apur ar sa e o ça ya ~ı- olduğunu b. e e ı . nun ıçm - . 
lf • o sıralarda bunu kim düşiinür? Bılmem hangı vapur ama n s yama- Ier ve kumsala yanaş~ olan sakil ve dun ıhtiyar hayaleti bfle kendisini ted- ona ateş ett~. . . 
d U a cDiehn:. masqm takat herhal- f1. olan bu çocuk atılgan ve cesur o!- perişan ıki yerli teknesinin cLautcr- h' k.f' l ·şı· B d n dolayı tilki O zaman ıhtıyar kurt, bır lahza g le-

~..._ ~asebetsiz bır latifenin kuı banı makla beraber başımıza g:lecek f~la- bah> ile arkadaşlarının firar vasıtası o- l§e a ı g~ m~ ı. un ~ t krneyi sa- rini açtı. 8011 nefesini kurşun altında ve o.,.11U~tu. ket ve sefaletlere tahammul edemıyc- 1 b·ı gı·. . h t lanna b 'l getırm· e yavrus~nu ur un bç~neslme te böyle merdane ve asilane bir ö um1e 
O . a ı ece nı a ır ı e - vurmasıle kaçması ır o uş u. - .. .. . ~. a wt hemşerim henüz genç bir cekKder~ede. gt~nçt~. de k' Ik 1 den uzaklaş,ılar. Tilki yavrusu hem sırtını hoplatarak ve,~m1 ekte old

1
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:~, ıri, yarı ve sarışın bir de ıkanlı ayıgm sın mesın es ı ye en er d k'd b' d k b Goz er. yara arın an şanan a ara 
b\..._ Ben kendisini biraz züppeliğine rağ ve ağlar üzerine kıvrılmış uyumıya ça- (Arkası var) kaçıyor, hem e ı 1 e ır urara aşını 5:1planmış b~r halde, onun göz ~e~kle-
' Çok sevmiştım. Her Rostoklu gıbi rındc ışık b-::,yıece yavaş yavaş sondu . 
.._ ına bir şey koydu mu mutlaka o- l rmki RUShamız~a: Yapacak kadar inadcı idi. 

~ .. ~eseıa yerli kayıkla Singapurdan bı· rı· T ı·h v zekaA ~ ıınız zaman derlsinin ve bilhassa a 1 e ••• 
bıı ı..rırun razıa beyaz olduğunu ve Yuan : Kadlr can Ka/lı ~retıe kendısini bir denizci olarak 
~ Ye yutturamıyacağını z'hnine 
w!~uş ve bacaklarını kızgın güneşe 
alı .... ~ek için pantalonunun paçaları. 
'VanııştL Senelerce hattıüstüvanın 
tile ikliminde yaşamış olması itiba
Old ~unım ne kadar tehlikeli bir şey 
ta.._\ı~u bilmesi lazım gelen bir adam 
aı:_~dan yapılan bu ihtiyatsızlık kar
... lllda ben kendisine: 
~ l>ieıın, çocukluk etme! demiştim; 
~. ığin l~u yok, seni güneş çarpa-

(). başına ış açacaksın ... 
~hunu dinlemedi, dinlemedi ama ba
"-. aıında dehşetli yanıklar hasıl ol
~ ? ıaman yanan, kaşınan bacaklan
'ıh~ıraz serinletmek için onları deniz 
bji3~ soktu ki bu birincisinden daha 
~ ~ bir çılgınlıktı. Bu yüzden yara
dı.t 0 kadar azdı ki bizim hemşcri az 
ı:- öbür dünyayı boylıyacaktı. 
,l\..te yol arkadaşlarımdan b~rinclsi 
""'~hn:. böyle bir tipti. 
~ tlıeınnuyet itibarile nifekayi seya
~rı ikıncisi cBehn et Meyer:. fırma
~ •Penang• şubesi müdürü Bay 
~ berg:. cenahları idi Aman yarab
~ ~e zarif ve faal bir yol arkadaş1 idi 
~ ıaı.. zaten sonuna kadar benimle ka
~ l'nızıkcılık etmiyen biricik yol ar
~ıırı da kendisi oldu. cSoenberg:. le 
() ~'llnizden cManille• den ayrıldık. 
~-:-~leşik Amerikaya geçmek için bu 
~bir V8Rura bindi. Ben de va
ı..._ -- hızmet için cŞanghay:. yolunu bu 
~dan tuttum. •Soenberg• ]n na
~da tek bir zaafı, bir kusuru vardı: 
~ini deniz tutuyordu, hem de ne 

~· 
oı _.kadqlannıdan cJessen• iri ya-

Kadın gllzile Avrupa 
(BG§ Uırafı 8 inci sahifede) 

rek, tıpkı bizim hayret nidamız gıbi bir 
ea.. ...• aadası çıkardı. Adamcağızı kız
dırdığıma hükmederek sustum, fakat 
biraz son~a ayni hayret sesi yükselince 
anladım: Meğer İtalyada arabacılar, hay
vanlarını sürmek için bu aesi çıkarıyor
larmJ§. 

* RODıada kalchlım iki gün, yağmurlu 
geçtiği i'in sokaklarda fazla kalabalık, 
hele şık kadın göremedim. Her11esin e
linde şemsiye, herkesin üstünde manto 
vardı. Buna mukabil büyük mağazaların 
vitrinlerinde çok zarif kuma~ar, esvalr 
lar ve blnbir çeşid güzel eşya gördum ve 
üzerlerindeki etikeilen n&U\ran bunla
rın pek pahalı olmadı:tlannı anladım. 

Fakat asıl pzel feyleri yirmi dört saat 
sorıra, Pariste, modanın ve zarafetin be
iiii olan Pariste göreceğimi bildiğim için 
bu mağazalar beni çok cezbetmedi. 
Romayı, daha ziyade, kibar ~ü, yağ

mur altında parlıyan asfal\ sokaklarının 
temizliği ve eskileJi yaşatan ölmez eser
leri için aeYClim. 

lf. Berknd 

Ankarada bahçeli evler 
• Ankara 10 (Hususi) - Anlrara t>ahçeıi 
evler yapı koopjeratifi inpat mukavele
namesi bugün im:ıalandı. 1npaıa bir haf· 
taya kadar bqlanacaktır. 

Şol6r •ranıyor 
..-.; .~ renkli, göbek yapmıya müs
-~ bir delikanlı idi. Kendisi şimdi is
~ unuttttğmn bir firmanın (Singa. 
el.~) Şubesi direktörü idi. Hatırşinas, 
~şen olan bu çocuk her şeyi iyi 
~~görür, kötülük ~ aklına 

İnsanbir•yaha~,~~ ~~~-======================~--=~~~~~~~~:___,_~--~~---------11ıııı------..... --------------~~ 
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1 M. Ruiıa Ôzıre• 

Rüstemle Tehmine sarayın kapısına kadaryanyana yürürke 
bakışlarile birbirlerini sevdikierini göstermiye çalışıyorlar 

cAnadoludaki iktısadi tavizlere ge- amsında fikir ihtilafları vardı. Fakat 
lince gerek Fransa hariciye nezareti, hemfikir olanlarla ayn fikir besliyen
gerekse İngiliz kabinesi tarafından ka- leri yalnız efkardaki tezadlardan dola
bul olunan fikre göre bu hususta şim- yı değil, başka bir noktai nazardan da 
diden kat'i beyanatla ortaya çıkmak ayırdetmek lazım gelir. Kabinede ha- Rüstem .. Tehmineyi yolunun üstün- nın davetnamesini alınca, bir an şaşır. Rüstem de Efrasyaba karşı birdenb· 
tehlikelidir. Çünkü bunu yaparsak is- kiki ittihatcı arkadaşlar da vardı, itti- de göıeceğini hatırına getirmediği jçin dı kaldı; fakat oğlunun zevce intihabın- kıyam edecek halde bulunrnuyorJard 
tanbuldaki Alman tarafdarlarının eli- hat ve terakki ile olan alükaları, üzerle- kızın yanından alakasız geçiyordu; fa- daki isabetini takdir ettiği için çabucak Onlar, bu on iki senede, bütün 1 
ne bize karşı kullanabilecekleri bir si- rine aldıkları, daha doğrusu kendileri- kat arkasından güzel endamını gördü- kendini topladı. Bu izdivaçtan büyük dolaşa dolaşa, halkı yavaş yavaş kıY. 
Iah \'ermiş oluruz.• ne tevdi edilen vazife dolayısile ittihat ğü kadının yüzüne bakmaktan kendi- bir memnuniyet duydu. Bir hafta için- ve harekete hazırlamakla vakit g • 

Bu ne demektir? Şu demektir ki şa· ve terakki ile beraber çalışmaktan ib:ı- ni alamadığı için birdenbire dönmüş, de en zarü kumaşlardan> en kıymetli diler. Nihayet, bütün İranlıları z.yB 
yed iktısadi tavizleri şimdi mevzuu ret olanlar da. bakmıştı. mücevherlerden, cariye ve kölelerden kaldırdılar. Midya devletinin Lidt81 

bahc:~dersek bunlar o kadar ehemmi-, Mesela biz, sadrazam Said Halim pa- Rüstem .. kızın yüzüne baktığı za- mürekkeb emsalsiz hediyeler hazırladt. larla harb etmesinden istifade ede 
yetsiz olacaktır ki İstanbuldaki Almanf.ayı, maliye nazırı Cavidi ve halta Ce- man onun kendisine bakmasından zi- Zabulistanın ileri gelenlerini yanına a- Efrasyabın kuvvetlerini ve memurl 
taraf darları onları bize karşı bir silah mal paşayı doğrudan doğruya ittihat j ya de sapsarı yüzünde uçan mahzun larak muhteşem bir alayla Semengan rını keserek İranı istila boyundur 
olarak kullanacaklardır. ve terakki ile alakadar saymazdık. A- tebessüme şaştı. Gözlerini önüne dön- hükümdarının payitahtına hareket et- ğundan kurtardılar. 

Dojrusunu söylemek lazım gelirse ma onlara yüksek vazifeler> nazırlık- dürdükten sonra ilk düşündüğü şey ti. İran kurtulunca, ölen hüküılld8rb 
bize karşı en ziyade müsaadekarane Iar verirdik. Bu zihniyetin kökünü I bıt kızın kendisini tanıdığı oldu. Son- Semengan hükümdan, Zali, üç gün- yerine geçirilecek bir hükümdarıl .. 1 

davranır gibi görünen devlet Rusya idi. meşrutiyetin ilk devrinde aramak icab j ra, bu ceylan bakışlı sapsarı, fakat çok lük yerden karşıladı. tiyaç göründü. On iki sene evvel .. 01. 
Çünkü bizim Almanya tarafında har- eder. Meşrutiyet ilan edildiği zaman o giuel yüzdeki şekle aşina olduğunu Düğüne iştirak etmek için birçok de- Nuzerin bütün ailesi efradı öJdU 
be f .rmemizden doğrudan doğruya o güne kadar meşrutiyet için hayatlarını 1ın'ırl3dı. Kimdi? Bunu birdenbire an- rebeyleri.. Türkistandan, Çinden hü- düğü için o aile arasından tahta g 
mutazarrır olacaktı ve oldu da! Halbu- tehlikeye koyan bizler, birdenbire ü. lıyamadı. İ~indc kabaran bir meroıkla · kümdarlar da geldi. Gelemiyen dere- cek kimse yoktu. Zfrt, İranın ileri gel 
ki Fransa ile İngiltere> Rusyanın o za- zerimize çöken ağır mes'uliyetlerin yü- tekrar ~aşını çevirip b~ktı... . beyleri, hükümdarlar çeşid çeşid bedi- diğer iki kahramanı cKarn• ve ,J{;Ş 
hiri müsaadekarlığına da razı olmuyor- kü altında ezilmeğe başladık. Meb'u- Tehmıne .. o sırada, hıcab ve hıs buh- yelerle heyetler gönderdiler. Haftalar- vad• ile müzakere ederek her nası 
}ardı. Yeni Fransız hariciye nazırı Del-1 san meclisi to~lanacaktı. Meb'us inti- ranını a_~ı~~~.ış.. biraz ~endi?i topla- c~ de~am eden Adüğ.~n şenliklerinin a- Efrasyabın elinden kurtulmuş otan i 
kase bizi kendi taraflarına celbetmek habı yapmak lazım geliyordu. rnıştı. Yuzunun san rengı yerme pem- kıslerı, Semengan ulkesinin hududla- k1 hükümdarların torunlarından zob ~c 
değ:ı, tehdid etmek istiyordu. Bunun ıçın meşrutiyete sadtk belik gelmişti. Nazlı bir tebessümle gü- rını aştı. Tehmine ile Rüstemin bahti- cGerşaseb• isminde iki şehzadeyi ~'ıs 

Ben o aralık Bükreşte bulunuyor- namzedler bulunmalıydı. Bu nam- lerek: yarlıklarını her tarafa ilan etti. tereken hükümdarlık etmek üzere l 
dum. Maksadımız Adalar meselesini le- zedler herkesten evvel biz ol- ~ Siz .. sevgili ve asil misafirimiz Zal.. Semengan hükümdarına bir ay tahtına geçirdiler. .,. 
himize halletmekti. Yunanistnnla ara- malıydık. Halbuki meb'usluk denin- Rüstcmsiniz, değil mi? Birdenbire ta- misafir olduktan sonra, gelini-ile }ğlu- Bu iki zat, İranın karma karışık' 
mız, bu yüzden çok açıktı. Gene İsvols. ce adeta hepimiz ürküyorduk. Meb'us- nıyamadım. Şimdi hatırladım. na saadetler temenni ederek Zabulista- ziyetini ıslah etmiye muvaffak ola

1
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ki Petersburga gönderdiği 2 7 ağustos luk yapabilir miyiz diye tereddüd edi. Deyince Rüstem bir adım daha ata- na avdet etti. dan öldüler. Bunların ölümü ile ı'B ıt 
tarihli telgrafında Fransız noktai naza- yorduk. madan durdu. Kalbi çarpıyordu. für an * asırlardanberi idare etmiş olan piŞd9 
rı hakkında diyor ki: v . Onun içindir ki ilk senelerde Said ve b.~r ~ey d_~şünem~mck ~czı içinde .~e Rüstem .. altı ay genç, dilber kansı yan sülalesi münkanz oldu. , 

cTürkiyeyi ~-it~raflıga ıc.~ar etm:k Kamil paşalar gıbi Abdülhamid clevri-1 so~lıyecegın~e .. mutcreddıd kaldı. Go~- Tchmi~~ ile tatlı, coşk~ ~ir aşk ve he- İran .. hükümdarsız kalınca, her d~if 
için yapılan butun teşebbusler akım ne mensub adamlar sadaret mevkiinde lerı kızın yuzunden ayrılmıyordu. Nı- yccan ıçınde yaşadı. Hukumdarla kan- rebeyi, kendi ülkesinde müstakil ~ 
kald ktan sonra şimdi Bulgaristan nez- kaldılar. Onlarla çarpLlmak mecburiye- hayet: . . sı ve oğlu genç kahramanı o kadar se- halde yaşamıya ~ladı. Bu hal, 181~ dine'! şiddetli teşebbüslerde bulunma- ti hasıl oldu. İşte bu vaziyet düzele dü- . - _Af b~~urunuz sultanım.! ~~~hımın v_i.yo.:lardı, ki memleketine avdetine bir devletinin ortadan kalkmasına del 
mız lazımdır. Bu sayed: ~ulgaristanı I zele Said Halim paşa ve Cavid gibi it- ı~dıle sı:ı tanımı~a,. tesaduf~n bu I turlu razı .olmuyorlar.. avdetini tehir ediyordu. . 

111 Yurrınistanla beraber Türkıyeye karşı tihat ve terakkiye yakın zatların ara- mustesna lutfundan ıstıfade ederek en edecek vesıleler bularak sarayda kal- Zal.. İranın bu acıklı halini ıslah ıÇl· 
harc•l.;:ete icbar etmeliyiz. Bunun için~I mıza katılarak bizimle beraber çalış- derin hürmetlerimi ve en hararetli hi~- rnasını uzatıyorlardı. çareler düşündü. En mühim mesele, 01 Buı ıristana Türkiyenin zararına ola- malarına kadar vardı. !erimi arzetmiye mecburdum. Bana bu- Riistemin en çok canını sıkan şey, or- ram bir hükümdarın idaresi attırı .. 
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rak Jerhal tavizat verileceği vaad olun- Umumi Harb patlak verdiği zaman ~~~- ~~r nezaketle kusurumun bUyük- tada -~Önen .havadi~le.~di. Bu hava?isle- top]amıya lüzum vardı. zaı, bir ~i' 
malıdır.• belki bu zatlar bizim gibi düşünmüyor- lugunu hatırlattınız. ~e gore, Mıdya hukumdarı Efrasyab Menuçchrin cKey'kubad •ismind_e ~ 

isvolski, Fransız hariciye nazırının }ardı. Bu bir kanaat meselesidir. Fakat, Dedi. Irana saldırmak için hazırlanıyordu. O, torununun Elburz dağlarındakı ef 
bu fıkrini 29 ağustos tarihli telgrafın- 0 arkada~lar kanaatlerini bize söylemek Kız .. içinde uzanan bir hicab baki- bu haberler önünde sabırsızlanıyor .. mabede çekildiğini, orada ibadetle ıı;,i'ıS 
da dnha esaslı bir surette bildirerek le kanaat edip harice karşı açılmamış yesile hala titriyen sesile cevab ve.~di: düşmanı hududda karşılıyamıyacağına gul bulunduğunu haber aldı. Oğlu " 
Sasr'lof'a diyor ki: olsa idiler daha iyi ederlerdi. Onların ~ Asiylane il~ifa~ları_n~za. t:~c:_kkur e- iizülüyordu. Memleketine gitrniye her temi onu alıp getirmiye gönderdL j$ 

«Bulgaristanı Yunanistanla beraber ağustos ve eylul 1914 deki harekatını derım. Klymeth m~sa~ırımızı ıgzaz et- karar verişinde, kayın babası hüküm- Keykubad.. inzivasından ayrı~~ 
Türı· yeye karşı sevketmek için Bul- takib edebilmek için gene itilaf devlet. meı. bizim vazifen:ızdır. dar onun önüne dikiliyor .. havadislere istemiyordu. O, kırk yaşını geÇtı~ı!' 
garlara, Sırbların ve Yunanlıların he· !erinin aralarında teati ettikleri nota- Diye cevab verdı.. . . . ehemmiyet vermemesini.. bunların mü- 1 t ı• 

l b b k d çin, dünya zevkinden ve sa tan_a . ,,iC' 
snbına tavizler vaad etmek kafi değil- lara dönelim. Kızla delikan ı, ır ırını~ A arşısı_n a balağalı şeyler olabileceğini ileri sürü- nı 

1 b' .. 1 · b ka k k t tt ı b' d h b kl 1 sından uzak kalmak, son senelerı _.ııı-dir Bulgarlar bizimle beraber geldik- Evvela sadrazamı ele alalım Rusya- ır an on erme a ra su u e ı er. yor.. ıraz a a e emesini söy üyor.. d h t . . d . k . tiyorv. 
Ierl takdirde Trakyada derhal Türk a- nın İstanbul sefiri Giers'in P~tersbur- Sonra, ikisi de tereddüdlerinden silkin- onu hareketinden menediyordu. R~.n ra a 1 ıçınke .. geı-~kır1me1. ıs devıel1' 

. h d"l B' d bac:lann kald ·arak R"" te b' .. b b d b' ustem, ona pe guç u e ran razi!;ıne Enos..Mıdye attına kadar u - ga çektiğı ı ağustos tarihli telgrafa na- ı er. ır an a, ~ ı 11 us m.. ır gun a asın an ır . taht k b 1 ıı· b'ld' 
h . d .. .. ld"l kt b ld B kt b b h . v. nın mı a u e ıre ı ı. ,-e zanan bütün sa aya sahıb olmalı ır-ı zaran bakınız Rus sefirine ne diyor: gozgoze ge ı er.. . _. . me u a ı. u me u un a settıgı . .. . vJc 

lar.• cSadrazam, Avusturya sefirinin Tür- Kız.. Rüslemı sevdı~ını anlatan ha- hakikatler önünde Rüstemin gözleri a- Keykubad,A ten:ıız !.u:eklı, :~ııd~ 
Gö ·ülüyor ki Paris takınılan sahte kiyeyi A vuslurya ile beraber harekete kışlarla bakıyordu. Delıkanlının _baklŞ- çıldı. Efra~yabın orduları şimalden ve ?ı.rsına mecluib hır hukum~a~ ve sıı1f, 

mac'·Pyi Petersburg'dan evvel çıkar -ı teşvik etmeğe çalıştığını. fakat guya larında TehI?ineye karşı duydugu .d~- garbdan Iran üzerine saldırmışlardı. ıçın çabucak ranlıla~ın se\ gı 53yes~, 
mak istiyordu. Çünkü Rusya, Soiyada müsbet tekliflerde bulunmadığını ba- rin hayranlıgın manası yanıyor~u. I~~: 1 ~er tarafı yıkıp yakarak i1crliyor1ardı. smı kazandı. ~u s~v~. v~ sayfn etti .. 
yap' ·~ı ilk teşebbüsün muvafiakiyet -ı na «mahrem• olarak söyledi. Türkiye- si de, bu ilk karşılaşmanın vadettıgı Iran payitahtı, saltanat hanedanı teh- de men:ıle~etın ~ırl~gını t~~ büyUJc b~ 
sizlı 1 ·'e neticelenmesi üzerine Bulgar - nin harbten uzak kalması kanaatini güt- anlaşma fırsatı~ı ka~ı~m~~-~k arzus~- likede idi. da:eye ın~:za~ \ erdı. He: ışı 'ttih9ı el 
ları kazanmak ihtimalini o kadar kuv-1 tüğünü de ilave etti. Cemiyet azasından nun heyecanı içınde ıd~: Soz~, gene hu.. Rüstem .. hazin bir veda merasimi i- a_da!etle gordurecek ted~rlere~ideP f 
vetlı görmüyordu. bazıları, hükumeti üçler ittifakına il- kümdarın kızı açtı. Rustemın hatırını çinde karısından ayrıldı. Kayın babasi- tı. Iran, onun zamanın a Y . 

Bu aralık Paris sefirimiz Rıfat pa- tihaka mecbur etmek istiyorlar. Fakat sordu. Bu suretle konuşmalarına cere- le kaynanasının ve kayın biraderinin fah ve kudrete karıştı. . ıec:liP 
şa Fransız hariciye nazın Delkase ile hükümet, siyasi maceralara atılmağa yan verdi. . • gözyaşları içinde memleketine dönmek . _za.l, :eneler g:çt.ikçe yaşı }1

1~[. ııii5' 
konuştu. Bu mülakat esnasında na- razı olmaktansa istifa etmeğe hazır bu- Rüstemle Tehmıne, sarayın .. s:_la~lık için hareket etti. ıçın ınzıvaya ve ıstırah~~e 5eki rdııllcY 
zır: lunduğu cevabını vermiştir.» kapısına kadar yanyana yuruduler. Rüstemin gidişi, sarayı matem için- tem, Key~u.badın en buyuk Y~r J{B~ 

c- Osmanlı devletinin tamamiyeti 1· b l f h'·k· tl •tt• Şundan bundan bahsetmekle beraber de bıraktı. Tehmine Rüstemle beraber larından b~n oldu Onunla berab ,,0b 
- şte u te gra name u ume e ı ı- • k 1 d 1 . . ' . K' d M'h' b · · deki " ~· 

mülkiyesinin muhafazası> Fransa için hat ve terakki arasında bir zıddiyet bu- yekdiger}ne .bad ış ~rı-~11 aril,. sdes erılnın gitmek istediyse de delikanlı Iranm teh ı.şva 1 veh"k': ı~ ısmıniran birliı-r 
artık bir akide değildir.• demekten çe- 1 d - d B d titriyen ahengın e gonu e e e an aş- like1i vaziyetini ileri sürerek onun raman ar u um arın ve rl~ 

un ugunu mey ana vuruyor. u zı - . ld 1 . v d nl b 1 çaJışıyo ) 
kinmcdi. diyet haddizatında mevcud olmasa bi- mıya v~ıle bu .. u ar. .. şimdilik Nimruza gelmesini muvafık nm ugrun a ca a aş a Arkası 1,11( 

Talat paşanın verdiği bu izahatı ar-
1 

A , b b" 1 b'l . kA Tehmıne .. Rustemden ayrılırken bu- bulmadı. dı. ( rkası ' -/ 
e \ rupanın unu oy e ı mesı a- t" .. , t" . t plıyarak: ·-·-____...-~ 

kadaşlan büyük bir alaka ile dinliyor- f' d. un cur e mı o * ,,----------~ 
lardı. Herkeste Umumi Harbte Alman- l)A' ı. r· 2 agu· stos tarı'hlı' telgra- - Asilzade! Bahçeye hiç çıkmıyor- Harb, birkaç ay çok şiddetli cereyan r 

. . . . ynı se ır, ı B l - d" - Bir Doktorun ya tarafının ıltızam edılmış olmasının fında diyor ki: s~nuz. en .. memnun ° acagınızı u etti. Rüstem, babasile beraber en tehli-
bir zaruret halini aldığı hakkında ya- (Arkası var} şunerek bu ak_şam . sofranız.ı ~a~çede keli muharebelere iştirak ettiler. Bil- Günlük ~ 
vaş yavaş bir kanaat uyanıyordu. Yal- ................................................... :.:.:::- ~urd~rdum. Aga~eyım, bu fıkrıı:nı ?e- hassa Rüstem, her girdiği muharebede Notlarından (*) / 
nız bazıları «Bitaraf kalınsaydı memle- (" 

7 
•• '""\ gendı .. Ku~ur ettımse affınızı . dıle:ım. emsalsiz kahramanlıklarla temayüz et- ı---·---------~~ 

ket bundan daha ziyade istifade ede- l\obelcl Dedı. Rustem, kızın b~. naz~ alaka- ti; fakat harbin umumi vaziyeti, Zal ile Diş hı/zıssıhha.flln8 
cekti• demekten k~~dile~ni alamıyor-[ J:czaneler sına tekrar tekrar teşekkur ettı ve kız- Rüstem.in kahramanlıkların~ semere Dair: 
lardı. Bunlardan hırı Talat paşaya şu 

1 

Bu gece nöbetci olan eczaneler ~unlar- dan ayrıldı. * vermesine müsaade etmedi. Iran ordu- rtııl ~~ 
suali sordu: dır: ları, birkaç meydan harbinde bozul- Dişleri fırçal~ken bütün yüzle .,e ır 

- Paşam, kabinedeki arkadaşlarınız istanbııl cibetindekiler: O geceden sonra bahçe safaları bir. duktan sonra ric'ate mecbur kaldılar. mlzlemek lazımdır. Bilhassa ar~ f11l'1t' 
arasında harbe girmek veya bitaraf kal Aksarnyda: (Ziya Nurt>. Alemdarda: birini takib etti. Rüstem> gündüzleri de . .. A dişlerin dll taraflannı güzelce te ft 

mak h 1 d f"ki ınt·l .. f d (Eşref Neşet). Beyazıdda: <Haydar). Sa- T hmine ile görüşmiye vesileler buldu Bır gun, Efrasy~b ordusunun başın- melidir. _1,ntt 
usus arın a ı r ı a ı ınevcu e · d E f hana gı"rdı' Iran hu-ku'"m .. an Nu Eğer dişler gu'"nde 1k1 defa f~l" , .. • O' matyn""1· (Rıdvanl Eınlnönünde· <A o be .. g çmeden kendı" aı·alar ııda a s a · u • ... -~ ... olduğu söylenirdi. Tabii bunların ka- ... · ' · · - n ş gun e ı · · d k "d tt" d' üç ayda bir diş doktoruna ınıu.....-

mlnnsya). Eyübde: CArlf Be,ır>. Fener- anlaştılar. Kız, arzusunu annesine zcr.ı esır .e. ere ı am e_ ır ı.. . . J' 
naati de yanlış olamazdı. O zaman böy- de: <Vltam. Şehremininde: <Nazım>. ıunursa: ııc (-1 
le ihtilaflar çıktı mı, çıktıysa sonradan Şehzadebaşındn: ci. Hakkı). Karngüm- anlattı. Delikanlı da, bir şarab fılemin- Iran .. oyle berbad hır vazıyette ıdı, ı - Dainıl dlşlerlnlzin çarpı~ ç~şıerıııJ$ 
nasıl bertaraf edildi? rükte: <Kemal). Küçükpaznrda: (Hulu- de, şehzadeye hislerini açtı. ki Efrasyabın istilasına karşı kim~ede mamasına yardım eden sut ıJll 

.. h si). Bakırköylinde: <İstepan). Semengan hükümdarı, Rüstemin şöh kımıldanacak hal kalmamıştı. Mıdya çürümlyecek. -rıztl Talat paşa oşuna gitmiyen bir su- f d d 2 _ Yüz ve yüzün tabii şekli -;e l!i~ 
d k l . 1 k Beyoğlu cihetindekiler: retini bildigvi, ahlakını ve zekasını be- hük~mdan bu. vazi_Y_ etten. is.ti a e e e-

al karşısın a ·a an ınsan arın ta ·ındık- İstiklfıl caddesinde: CDellasudn). Tepe- k I M d Ik lh kın bozulmıyacak. oıacı1'· 
lan tavırlara benziyen bı"r tavırla kas- .. ü i!endig" i için karısı ile oğlunun tavas - re. ranı_n . ı ya u es_me. ı a . a e. - 3 - Sıhhatiniz dalma yerinde ,....ıtl~ 

başında: (Klnyom. Karnkoyde: (H se- ~ d I - b 1 1l ve ..-D ıtl' 
larını çattı. İhtimal ki o anda l 914 s~- yln Hıisnü). istiklM caddeslnee: <Limon- sutlarını büyük bir memnuniyetle ka- mır ver 1

• rana umumı ır va 1 tayın 4 - Dalml dişleriniz kuvvet -:'1151 pc 
Ifü ı f clyanl. Pangnlt.ıda: CNargUecly:ın). Be- bul etti. etti. çıkacak, lınyntınızdn diş tıL / 

nesinin ağustos ve ey ay arı zar ın- · 'k" Ef b . d bUmlyecekslnlz. __.,,,,,,-~ıı•• 
da geçen hadiseleri hatırlıyarak canı şlktaşta: CSiıleyman Rcceb). Sarıycrde: Sarayda, şehirde düğün hazırlıkları Iran, on ı ı sene :rasya ın ıra e ve 1111 
sıkıldı. Fakat, bir müddet düşun" dük- <Osman)· başladı. Civar hükümdarlara, derebey-ı ıdaresi altınd~ kal~ı. Zabulistan, Mid- c•> Ba aotıan k•IP ıaklaJ1DlS;111; 

1 
·· 1 .. t t Boğaziçi, Kadı.köy Te Adalardakiler: }erine davctnameler gönderildi. I yadan uzaklıgı ve Iranın şarkında bu- bir albüme 7apqtınp k0Uetıd1••lt ıo~ 

ten ~onra tekrar gü er yuz u avrını a-. Üsküdnrda: Ciskeleba.şı>. Kndıköyünde: k . d "I •1 . tilAd k d Sıkıntı samanmuc!a ita notlar il 

1 
M d M k ) B - ··k d d •ş· 1 Zfıl.. og·rlundan gelen uzun bir me - unması oıayısı e ıs a an o a arı kmarak dedi ki: < 0 11• er ez · uyu n a a: ' mas 1 _.bl lmdadınısa yet(febBtr. 

_ Evet, kabinedeki arkadaşlanmız Rıza>. Heybelide: <Tanaşl. tupla beraber Semengan hükümdarı -1mütecssir olmadıysa da zaı ile oğlu I....,!•~·~===~===---~ 
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INKIBAZI, 
EKŞiLiK 

HAZIMSIZLIGI, MiDE 
ve Y A N M A L A R 1 N 1 

MAZON 
MEYVA TUZU 

giderir. Hiçbir zararlı ve mnshil maddesi yoktur. Şeker 
hastalığı olanlar bile alabilir. MiDE ve BARSAKLARI 
AlJ;;ıTJRMAZ. lçllmesl ıatıt, tesiri :ıolay ve mnıayimdir. 
Yerini hiçbir mnmasll mllst:ahzar tutamaz. 
MAZO~~ isim HOROS Markasına dikkal Oeposu: Mazon Ye 
Boton ecza deposu. btanbul Yenipostahane arkasında No.47 

Mahmut Şevket Paşa ı 1 I 
TJ' h"k"' . Kadıköy Vakıflar DlrektörlUğU lllnları 
vapurunun ı agesı •-------------·----------------------------------

reketsiz kaldı. İki saat sür'atten düftii, 
(B41tarafı 6 ıMı ıcıyfada) 1 

iki saat sür'at topladı, nihayet İstanbu· 
la, hesabımızdan dokuz saat teahhurla 
gelebildik. Çarkçıbaşı, ~çok şükür ki rüz-
2ar yoktu!> diyordu. 

Daha evvel Urlada niçin demir atmış 
olduğumuzun hikmetini o zaman anla
dun! 

Mahallesi Sokağ1 No. Cinsi 

Usküdar Selamiali Bangınbağı 9 M. 
su hazne S. 220 metre Mu. Arsa 

Üsküdar Selamiali Eski su hazinesi 8 Bostan 
:Yukarıda yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık a~ 

hrmaya çıkarılmıştır. İhalesi 22/9/937 Çarşamba günü saat 15 dedir. İsteklilerin 
Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müraca atlarL (6066) 

Tahlisiye Genel Direktörltlğ~ııden : 
Fenerlerin mevkileri Muhammen bedelleri Muvakkat teminat 

İzmir Karaburnuna konacak 12 deniz 
millik fener 20461 1535 

Hayatta her şey yıprar. Bu gemi de 
yıpradı. İstanbul gazetelerinin bu şahese
ri de harab oldu. Ne salonunda yaldız, 
ne kamarasında boya, ne kış bahçesinde 
lin •um kaldı. Bir gece aşağı kattaki 
.kamarada, yağmurdan yatağım sırsık- Silifkede Provansal adasına konacak 10 
lam oldu. deniz millik fener 8771 657 

Nihayet, Mahmud Şevket Paşa, kısa ve Yukarıda muhammen bedellerile mevkileri yazılı .iki adet fen erin mübayaa 
hadiselerle dolu bir hayattan sonra ikinci ve inşasile yerlerine konulması kapalı zarf usulile ve 45 gün müddetle eksılt
dcfa öldü. Birinci ölüye ağlıyanlar ol- meye konulmuştur. 
ınuştu. ikinci ölü herkesi sevindirdi. Karakterlerile rüiyet mesafeleri fenni şartnamelerinde yazılı bulunan bu iki 
Kaptanlardan birine, bir gün başka bir fenerin ihalesi ayn ayrı olarak 15 Eylfıl Ça~mba günü saat 15 de Galatada Li
vapurda rasgeldim. Bana aynen şu söz· 
leri söyledi: 

- Çarkçılar, ateşçiler, birkaç defa 
hortlayan bu geminin tekrar hortlama
sından o kadar korktular ki bu defa, ge
ıniden çıkarken her tarafını bozdular da 
Öyle çıktılar! 

Bu geminin içinde, asri usullere tevfi
kan, sayfası yolcuların hatıralarına açık 
duran bir altın kitab vardır. Ben ne za
ınan bu gemiye girsem bu altın kitabı 

alır, okurdum. Okunacak şeydir. Bu ge
tninin birinci mevkiinde seyahat etmiş 
olan münevver ve güzidelerden pek ço· 
ğu, başta gazeteciler olduğu halde, bu 
kitabın sayfalanna kasideler yazmışlar
dır. Hele konsoloslarımızdan birinin ka
leminden çıkmış bir sayfa vardır ki ade
ta ezberlemişimdir; bu zat, yeryüzünde 
•hasbelmcslek> o kadar seyahat etmiş 
olduğu halde bu gemide gördüğü mü
kemmeliyeti hiçbir gemide görmemi.J ol
~uğunu yazar. 

man Hanının 4 üncü katındaki Satınalm a Komisyonunda yapılacaktır. Şartna

meler Tahlisiye Umum Müdürlüğü Muhasebesinden cl50> kuruş mukabilinde 
alınacak ve teklü mektublan 15 EylUI Çarşamba günü saat H de kadar Ko-
misyon Reisliğine tevdi edilecektir. c4446> 

Üniversite Rektörlüğünden: 
20/Eylfıl/937 Pazartesi günü saat 14 de Dolmabahçe sarayında açılacak ve 

8-10 gün müddetle her gün öğleden sonra devam edecek olan ikinci Türk Ta· 
rih Kurultayı toplantılarının halk tarafından kolaylıkla dinlenebilmesi için tini-
versi te konferans salonuna radyo tertibatı alınmıştır. İsti yenler dinliyebilirler. 

c609h 

fstanbul Orman Direktörlüğünden : 
ı. - Orman müdüriyeti umumiyesi hesabına malzemesi orman idaresi tara

fından verilmek üzere nümune ve prtn amesi veçhile 8676 adet defter, 491500 

adet cetvel, 13300 adet cildin tab ve tec lidi açık arttırmaya konulmuştur. 
2. - Bunların ihale tarihinden itibaren bir buçuk ay zarfında tab ve teclidi 

ile orman idaresine teslimi şa~:thr. 
3. - İlan ıı Eylul tarihinden 25 EylUl tarihine kadar on beş gündür. Yevmi 

ihale 25 EylUl Cumartesi günü saat onda orman başmühendisliğinde müteşek-
kil )tomisyoıı marifetile icra edilecektir. 

4. - Tab ve teclidi muhammen bedel 1960 liradır. Teminah muvakkate 147 
liradır. Talib olanların teminat makbuzlarile komisyona müracaatları. (6062) 

Acaba, bu kitab şimdi nerede? Deniz 
~olları İdaresinin bu kitabı müzede sak· 
laması lazımdır. Çünkü bu kitab bazı 
insanların psikolojisini göstermek ba- Operatar ' 
kınımdan , hakikaten yüksek kıymeti 1 Hafiflik - Rahatlll< · haiz bir vesikadır! Muhittin Birgen Dr. A. B 1 Z A TEZEL 

Tokat Sulh Hukuk Rikimlil'fnden: Taksim - Tarlabaşı caddesi 
Tokadın Çekenli mahallesinden sabuncu Gllngör apartıman No : 5 

otlu namı diğeri Satı oğlu İsmail ile birade-1 wı.ı•••••••••••••rl 
rı Ömer meyanelerinde mütekenin Çekenli " 
l'tahallesinde sağı Sabuncu oğlu Hacı İsma
il veresesi solu Pilavcı oğlu kerimesi Ayşe 
hanesi arkası Hacı Bektaş oğlu Tahsin bah. 
çesı ve cephesi yol ııe mahdut aıt katın 1kl 
av1u bir helll ve gelgeç su ve bir akar su ve 
bir kuyu ve bir kiler ve bir ahır ve samanlık 
le bir oda ve bir evlek bahçe ve üst katta 
tiç oda ve bir sofayı havi ve 600 lira kıy -
l'lletll blr bap hanenin satılmak suretile şu
:tuun izalesi Tokat sulh hukuk hl'ıkimll -
b'inden verilen karar üzerine işbu gayrl men
kul 16 10/ 937 gtiniı Cumartesi Saat 11 de sa-

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

tUacaktır. Talip olanlar pey akçelerile blr -
llkte Tokat sulh hukuk mahkemesinde ha -
ıır bulunmaları ve yevmi mezkii.rda hcıddi 
layıkını bulmaz ise ikinci ihale bu tarlhten 
on b~ gün sonra yapılacağı ve işbu gayri 
:menkul uzerlnde bir hakkı irtifak iddiasında 
buıunanların da on gün zarfında. müracaat 
etıneıerl ve aksi takdirde iddialan mesmu 
oıamıyacağı Uan olunur. 8 - 9 - 37 

Son Posta - ·- ·-
\"evmt, SlynsL Havadis ve Halk gazete.sJ 

w ........... 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün .tsakları 

mahfuz ve gazetemize aıttir. 

Kasımpaşa Büyük cami arkası Kavak 
sokak 24 No. da ölü Sıdıka vasisi kocası 
Mustafa Kemal vekili Bayan Emine 10/ 
12/931 tarihinde Sandlğımıza bırakılan 

para için verilen 26687 numaralı Bono
n un kaybolduğunu söylemiştir. Yenisi 
verileceğinden eskisinin hükmü olmıya-
cağı ilan olunur. (931) 

• 
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f Devlet Demiryollan ve Limanlan işletme Umum idaresi iıı-;;;ar;ı 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı üç kalem mal

zeme 26/10/937 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina- ' 
sın.da sabn alınacaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin her kalem hizasında gösterilen muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gün saat H de kadar komisyon reisliline vermeleri lhımdır. (6001) 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Can si 

1 - Muhtelif civatalar 
2 - Maden ve ağaç vida)an 
3 - Rondela, Gupilya, bakır perçinleri ---

Lira 

33318 
4986 
2751 

Lira 

2498.85 
373.95 
206.83 

Muha~n bedeli yerli olduğu takdirde 118.800, ecnebi olduğu takdirde 68.200 
lira olan 1.000.000 adet galvanize tirfon 25/10/937 Pazartesi günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bin asmda satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 7190, ecnebi olduğu takdirde 
4660 liralık muvakkat teminat ile kanun un tayin ettiği vesikaları ve nai1a mü- · 
teahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 1 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 340 kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(5919) 

Beyoğlu Akşam Kız San'at Qkulu 
Direktörlüğünden : 

1 - Elaziz ve Manisada açılan Akşam Kız San'at Okulları için muhtelif be- ·. 
den numarasında cl32> adet manken kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Kat'i ihalesi 1937 Eyllılünün 16 ıncı Perşembe günü akşamı saat 16 da 
yüksek mektepler muhasipliği odasında toplanan komisyon huzuriyle yapıla

caktır. 

3 - Muhammen bedel 1580 muvakkat teminat 119 liradır. 
4 - Eksiltmeye girecekler bu baptaki teklü mektuplannı ihale için tayin kı

lınan saatten bir saat evvel komisyona tevdi etmeleri ve posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet bu saate kadar gelmiş olmaları ve dış zarfının mühür mu· 
mu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

5 - Mankenlerin evsafı ve teslim şeraitini anlamak istiyenler Beyoğlu Akşam 
Kız San'at Okulu İdaresine müracaat edebilirler. c573h 

~~---------------------------------~------~·~ 

ı===l=n=h-ı_· s=a-r_l=ar==U_-_. _M_ü_d_ü_rl_ü.;;.ğ_ü_n_de_n_: __ I 
1 - Nümune ve şartnamesine tevfikan 8000 kilo baş ipi pazarlıkla satın alına

caktır. 

il - Pazarlık 20/IX/1937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kaba • 
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa

ralarile birlikte adı geçen komisyona gel mel eri ilfın olunur. (5789) --
Haydarpaşa Lisesi 

Direktörlüğünden : 
Okulumuzda leyli ve nehari talebe kaydına devam edilmektedir. Leyli tale

benin kaydı mektebin açılacağı 1 TeşrinicvYel 1937 ye kadar devam edeceJı:: 

ve icab ederse daha da temdid edilecektir. c6059> 

ABONE FIATLARI 
- ~ 

1 6 3 ı 
Sene Ay Ay Ay HER. YASTA 
Kr. Kr K:. Kr. " - - ---TttR.Ktn t~J 

.,.,., ~ 100 
'YUNANİSTAN ~;HJ 12~ 71J 'l.7J 

ECNEBİ ~70() 1411. E.00 300 

Abone bedelı peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur . 

- ........... t'W 

Gelen evrak geri oerilma. 
ilanlardan mu'aliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara l O kuruıluk 
Pul nAvesl lh;mdır. 

1 

Posta kutmu: 741 İstanbul 
Telıraf : Son Poıta 
Telef on : 20203 

-
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Dişlere ebedi hayat verir. 
Di§leri temizler parlatır beyazJabr, çürllmesine mani olur, diı 

etlerini kuvvetlendirir. 

Hergün sabah ve akıam mutlaka DANT08 ile diılerinizi 
temizleyiniz. Dantos Huan iamine ve markasına dikkat. 

Fiatı : Tüp 7 1,2, büyük 12 J,2, dört misli 20 kuruştur. 

TerklbJnde: 
Kırmızı kınakına 

Kül rengi kınakına 
Sarı kınakına 

gibi en mUkemmel Uç kınakın•nın 
teksif edllmlt erly•bllen bU· 
tUn unaurlar1 bulunan netle 

ve lezzetl hot bir 

ŞARAB Huıasasıdır 
Bütün dünya doktorla
rı tarafından tavsiye 
edilen bir kuvvet ve 

sıhhat eksiridlr. 
BUtUn ecz•n•l•rde aatllır. 

.-....---~~--~~~~~~~--------~~------------~ 
lnhisar!ar lstanbul Başmüdürlüğünden: 

SON POSTA 

ELBiSENiZiN 
Koltuk altlarında olan 

LEKELERiNiN 
ne ile çıkanlacağını 

düşünmektense 

ELBiSELERiNiZi 
Hem lekeden ve hem de 

terin tahribatından 

SUDORONO PERTEV 
kullanarak kurtarınız. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

T ürkiyedeki Şubeleri : 

tSTANBUL (Galata ve Y.enicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniıtandaki Şubeleri : 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

, ' 
1 ~n~, ~s!b~ uli?.t~as~i ! 

öksürükler& ABD G L'a 1 

l
karşı gelemezler. Tecrübe ile 
sabittir. 

DoVç-E -0-Rl-EN-T-BA-NK...,, 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Bertin 

Türkiyedeki ıubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

1 * Her türlü banka iıi * --
------------------, 

ilan Tarif em iz 
Birinci •ahile 400 kuruı 
I kinci •ah ile 250 » 
Üçüncü sahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç •ahilela 60 n 
Son •ahil• 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazl~ca mikdarda ilan yaptıracak -
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizden is
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa il~n18:1' . için ayrı bir 
tarife derpiş edılmıştır. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için iU adrese müracaat edil· 
melidir: 

UA.ncılık Kollektlf Şirketi, 
Aşir Efendi caddesi, 
Kabramanzade Ilın 

Bilfunum İspirto bayilerinin İnhisarla r İdaresinden suhsat almağa mecbur ol
dukları kanunda yazılı ve muayyen fiat la · fazlasına satış yapmaları da yasak ) 

Ankara caddesi 
bulunduğu ve 1/6/937 tarihinden itibaren Başmüdürlüğümüzden ispirtolu içki !-------------' 
beyyiye tezkeresi alanlara ispirto satmak için de ayni tezkere ile ruhsat veril
mekte olduğu halde münhasıran ispirto satan diğer eşhasın idaremizden ruhsat 
tezkeresi almadıkları ve muayyen fiatt an fazlasına ispirto sattıkları görülmek
tedir. 

Böyle tezkeresiz veya muayyen fiatta n fazla.sına ispirto satanlar hakkında ka-
nun ahkamının tatbik olunacağı ilan olu nur. c5936ı. 

GECl!L • GÜNSl!L 

------..-.--~---------~ 
Son P0tta Matbaam 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 

• ...... .. ~·- s. Ragıp EMEÇ 
Sn.ıuPa...r:.ıwı A. Ekrem UŞAKLIGİL 

KIZ • ERKEK YUCA OLKÜ LiSELERi ORTA • LiSE 
( ESKi : 1 N K 1 L A B ) 

Kuranı, Direktörü: NEBIOGLU HAMDI ÜLKÜMEN 
Resmi Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere mufassal 

'- tarifname gönderilir. Çarşıkapı. Tiyatro caddesi. Telefon : 20019 

Eski FEYZIA Ti 

Yatılı ~ O G A Z İ Ç İ L İ S E L E R Yatısız 
Kız ve erkekler için ayn bölük1erde : Ana • lık • Orta • Lise ıınıflan 

ilk kısımdan itibaren yabancı diller 
Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. lateyenlere tarifname gönderilir. 
~ Arnavutköf tramv•r caddesi ı Çitte Bar•ylar. Telefon • 38.210 

Tek, f akcit kat'i çare 

Tecrübe edenlerden sorunuz 1 
Baş, diş,_ adale ağnlarile üşütmekten mütevellid bü
tün ısbrablara karşı yeg·ane müessir tedbir bir kaşe. 

[Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri 
yormaz} 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
"' • • • 1 - , • - , 

• 
KANZUK 

MEY VA TU U 

EN HOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABİİ BİR MEYV A TUZUDUR 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve rnuannid 
inkıbazlan giderir. Ağız ko~usunu izale eder. Umumi hayatın intizaın

sızlıklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOOLU- İSTANBUL 

9'~ seryz-,,ınele 
POKER 

tlahı· 

PLAY 
frt1f /Jıf,ıJınaan-

dd.hd ucuıunu • • • 
cld.ha e'lısını ve 

a 

l>ulam~ınıı 
~~~,,.. 

. . 

Vi,~OZA PATI 
Antivirüsle tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar· 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traf 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
fark ı...-çı~ar1 Llboratavan, 18TAN BUL 


