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lnQiltere ile-İtalya arasında Akdeniz 
hakkındaki miizakereler durdu 

ıs ağtutortanbm A1cdetd.da tmahteUf verı.riftcle batınla" gem.Um ve bunltınn bimlerile bcıtınJdıJdan teri hi ve 11erleri göıterit' harita 

Karadenizde meçhul denizaltı gemisi var mı? 8 ir denizalb 

SON POST A'nın telsizine Vatan gemisi nasıı 
süvarisi: "görmedik ,, cevabını verdi yakalanır? 
AkdeıUzde _.. .~,.~~-~;;~!!~;=;::;:.;~~~~:!:j~~If!!:::W!IDJ Mütehassıalanımzın "Son 

JiUı denlzaltl gemi • :n ~•:ta;;.~• Posta " ya verdikleri 

ıon h i buldu • 
iu bu sıralarda mub 
telıf membalardan 
tahminlere ve ba • 
zan, kat'i olmamak· 
la beraber, bazı ınii 
fahedelere istina • 
den bir takım ha • 
herler ortaya atıl • 
lrlaktadır. 

Dün de bir ak • 
fam gazetesine İne. 
boludan gönderilen 
bir telgrafta, çar • 
farnba günü saat 1 7 
sularında İnebolu 
civarında Evrenye 
labiline bır mil me-
safede gümrük me • · 
..,, (Devamı 11 ind •tı1/Tfld4) 

TAi 

eevapl• 
Akdenlzln altını üstüne getiıen 

meçhal denizaltı gemisi yakalanabile
cek mi? İşte bütiln Avrupayı allka
dar eden bir sual ki bir denizaltı ge
misinin nasıl arandığını ve nasıl ya
kalandığını bilmiyenler için cevab ve
rilmesi hemen hemen lmklnsızdır. 
Bunu düşünerek mütehassıslarımıza 
müracaat ettik ve fikirlerini sorduk. 
İşte bizim suallerimize onların ver
dikleri cevablar: 

Denisallı • .,,.ileri naad itler 1 
Bilirslnil ki, denizaltı gemisi, ica

bında suya dalan bir gemidir. Tahtel
bahir, deniz üzerinde mazot yakan bir 
motörle işler. 

(Devamı 9 uncu ıayftula) 

• 
lngilterenin 
devletlere 

teklifi 
. 

Akdenizde bütün 
filolar müşterek 
hareket edecek 

Alman ajansı ltalganın 
lıonf er ansa iftiralı ini 

f ilphell glJrDgor 

iki Sovyet gemisinin 
babnlması üzerine 

Rusyada mitingler aktedilcli 
Londra 3 (Hususi) - Siyasi mah • 

feller, önümüzdeki hafta Cenevrede 
t()planacak olan Akdeniz devletleri 
konferansını büyük bir alaka ile bek.. 
lemektedirler. 

Akdenizin emniyetmı zıınan altına 
almak ve bir müddettenberi hüküm 
sürmekte olan korsanlık hareketini 
kat'iyetle tenkil etmek üzere mühim 
kararlar ittihaz etmesi beklenen bu 
konferansa Fransız Hariciye Nazırı 
Delbos'un veya bizz.a.ı aaşvekıl Şota 4 

nın riyaset etmesi muhtemeldir. 
(Devamı 11 inci sayfada) 

Harici ticaretimiz 
hakkında iktısat 

Vekilinin beyanatı 
Almanya ile mGn kerler 
yakında iyi bir surette 

neticelenecek 
(YUISI 3 ilnell 1187fa .. ) 

Sovyetlerin Uzakşarkta bazuıııı 
Rusya Vladivostoğa 
1000 tayyare,1100 tank 
ve 200 bin asker yığdı 

iki amJraLJanyana Dünyanın en hoşa giden 
transatlantiği 

Son zamanlarda İDfA edilen düzünelerle Sovyet 
tatitelbahirleri Japon denizine indirildi 

NrJc "l,.,ut.ı cımiNUerl 
[Dost ın,tllz ıamirallnin tntıbalan 

4 ilncil aayfamızdadır.] 

"idam cezası kaç 
yıldır?" 

dün limanımıza geldi 
Orcades. ıöhretini ve çok müıteri bulmasını (En fazla 

ıemiye benziyen gemi) oluıuna medyundur 
( Son Postanın deniz işleri mutıhassısı yazıyor) 

Mardinde bir katil hakime 
bunu sordu 

S°"1/ftlerin Vladivoıto~ göfld ndUeleri tcm1cZarda" ba.ıaZan Mardiıl (Hususi) - Aralarındaki Orctı da 
Çin - Japon Jıarbi üzerine Sovye~• tesinin Vla<jvostok muhabiri cÇin ile husumet yüzünden, Savur kazasının 1834 yılı n.»rinciklnununda lngW.tlnuyordu. İngilterede meflıur cvıters 

let tatafındmı alınan tedbirlere d .JapoeJe arauadaki mücadelenin uza- BaWf köyünden Sellin ojulluı Abdo, prenslerinden cGloucester> dilbaı Ar Armstronı• inpaıt fk'ketimn tezalhla-
ÜJndrada çıkan Sandq Xroıı1kl gazeo. (.DeNIM ı _.:a •flaM' (JleN7191 J1 iaci-..l&d&} Y:Ultralyacla c&rilhme. flhrlncle JNlu- (Dncımı Jl had Ml/IO.d•J 
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ı Sayfa 

Her gün 
Kendi ~imize 
Bakalım 

Yazan: l\fuhittin Birgen 

IR\ ünyanın umumi gidişini görü-
1!::::9 yoruz. Diplomatların bütün 

gayretlerine rağmen, hadiseler. ~den 
güne fenalaşıyor; Akdenizde, ~lahla o
yun oynayan çocuklar veya dehler pey
da oldu; §imdi, dünyanın her tarafında 
denizaltı gemileri görülmeğe ?aş~ad~: 
İnsanların gözleri yakında denız ustu 
gemilerini de denizaltı gemisi gibi göre
cek ve yahut deniz üstünde her karaltı
yı bir torpil farkedecektir. Hadiselerin 
mütaleasında muayyen ölçüler kaybolun
ca artık her şey bir başka şekle girer. 
Bunun gibi, siyasi muhitin fikrinde hu
zursuzluk baş gösterince, gözler her ta
rafta denizaltı gemisi görecektir. • 

Eskiler ci§ olacağına varır!, derlerdi. 
Bugün bizim için de iş olacağı_n~ "~1:1r 
demekten başka çare yoktur; bızım ıçın 
değil, dünyanın en büyük dilomatları ve 
dünya siyasetinin dizginlerini ellerinde 
tutanlar için dahi bu eski söz, günün en 
mühim hikmetidir. 

* Bunun için, biz de ciş olacağına varır> 

diyerek kendi işimize bakalım. Şu esna
da mühim olan işimiz de Hatay işidir. 
Suriye gazetelerini okuyacak olursanız 
Hatayda Türkler Arabları ya hergün öl
dürüyorlar, yahut onlara dünyanın en 
büyük eza ve cefasını yapıyorlar zanne
dersiniz; ayni şekilde Türk gazetelerin
de görülen şeyler de Türklerin mütema
di bir tazyike uğradıklannı gösterir. 
Bunların hangisine inanmamak lazım? 
Herhalde, bütün bunlarda, her iki tara-

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Bu resme dikkat ediniz: Hayali bir ormanda hepimizin 
bildiğimiz bir çok manevi dertler karşısında ne yapacağı". 
nı şaşırmış, mütereddid bir adamı gösteriyor: 

Mesele §Udur: 
Ortada yapılması icab eden bir iş vardır. Fakat işi yapa

cak adam: 
- Dursun canım, yarın yapanın demektedir. Meşhur bir 

şairin cgecikme, altın saniye uçar, gider, kaybolur,.sözünü 
tamamen unutmuştur. 

X Tembellik ve ihmal X 

Büyük filozoflar, büyük alimler: 

- Bir işi geciktirenin, ihmal edenin asla muvaffak ola
madığını görmüşler, Lord Cesterfieldin dili ile: 

- Aylaklık, tembellik, ihmal, insan oğluna arız olan has
talıkların en mühimleridir, demi§ler, Franclinin dili ile de: 

- Bugünkü işinizi bugül) yapınız, kaidesini koymuşlar
dır. Un~tmıyalım ki bugün hayattayız, yann toprağın al
tına girmiyeceğimizi bilemeyiz. 

( sez ARASONDA ) 
Gözleri görmediği 
Halde golf oe briç 
Oynıyan. adam 

ı· HERGüN BiR FIKRA ·ı 
Def olen beli 

" Tayyare Laidy,, ai 
Güzel Da/ne 
Nihayet evlendi 

fın da düştüğü mübalağalar bulunduğu- Birkaç arkada§ umumi bahçelerden 

Eylul 4 

r 
Sözün K1sası 

-·-
Üç manzara 
Üç De7Jir .• 

E. 'l'ala 

U R en çocuktum .. Abdülhamid de 
padişahtı.. Elime geçen gaz~ 

telerde: cKaffei sunufu tebaai şaharıe• 
nin emnü refah .içerisinde yaşadıkları• 
na dair. bendler görür, cSelimiye k•Ş< 
lai hümayunundan müstebdel efradl 
şecaati nihadı şahanenin Nimetihtıda 
vapurile, muazzezen ve müreffeheıl 
memleketlerine sevkedildiklerh ni o 1 

kurdum. 
Bir gün, mektep dönüşu, Tophane 

nhtımında per~an b!r kafile ile kar 
1 

~ılaştım. Üstleri başlan, kılık, kıya{ct• 
leri sefil, simaları çökük, kimi sak31.~1; 
kimi bıyıklı, bazılarının başlarında P~ 
külsüz bir fes, bazılan eski bir keçekU• 
Jahın üzerine bir çevre dolamış, ark~' 
larında birer torba, soğukta titreşıP 
duruyorlardı .. Yanımda birisi: 

- Tezkereci askerler, memleketle" 
rine dönüyorlar.. dedi. , 

Ben çocuktum .. Devir, saltanat deV• 
,ri idi .. 

JI.. • 
Bunun üzerinden yirmi yıl geçtı. 

Delikanlı idim. Abdülhamid hal'edil • 
·miş, memlekette meşrutiyet diye ku -
;rulan idarenin başına beşinci Mehmet 
adı ile bir matuh getirilmişti. 

Dış politikası da iç politika~ kad~ 
bozuk olan bu idare, memleketın ba 
şına dört Balkan d.ev~etmi b~rd?° I~~: 
sallat etti. Harbe gırdik .. yenildik.· Y 
nildik değil, bozguna uğradık. J 

Bir kaç ay sonra, ayni yerde, ayn 
kafile ile karşılaşttm. 

Ayni perişanlık, ayni süfIJ manza •ı nu farzettigy imiz zaman dahi ortada ha- birinde oturmuşlar, içki içiyorlardı. 
ra .. kikat olan bir şey vardır ki o da Hatay- Bir aralık yanlarına bir dilenci geldi; _ Gaziler, yurd1arına dönüyorl<:ı!·• 

daki huzursuzluktur. Maalesef Hatay A- elini uzattı: d~iler. 
rabları ile Türkler arasında bir anlaşma - Az sadaka çok belayı defeder. Delikanlı idim .. Devir, meşrutiyet 
teessüs edemedi ve Ermeniler de, Hata- Dedi. Oturanlardan biri hemen çan- devri idi.. 
yın huzur ve sükununu temine samimi tasını çıkardı. içinden bir kuruş aldı, 'f. 
surette hizmet edebilecek bir rol oyna- dilenciye verdi. Dilenci gittikten ıon- Evvelisi gün köprüdea geçiyorduJ.11. 
maktan uzaktırlar. ra sadaka VeTene sordular: cÇivili cadde» nin beri yanmda birik " 

Bu vaziyet böyle uzayıp gidecek olur- - Sadakanın bela defettiğine ina- miş bir halk kalabalığı, ka~ı. k~ldı • 
sa Hatay huzur ve emniyettenn mahrum nıyorsun galiba! rımda ikişer ikişer sıraya dızılmış ~e 
bir memleket olacaktır. Bunun için, bu - Tabii inanırım (giden dilenciyi bir şey bekliyormuş gibi görünen bil' 
tnemlekette ruhları teskin edecek ted- gösterdi). işte sadakayı verince beld cefendi:D kafilesini seyrediyordu. 
birlerin bir an evvel alınması, gün geç- da başımızdan defoldu. Yepyeni, temiz ceketler, külot pa!l• 
tikçe zaruret şekline giriyor. Büyük harpte, auşman ateşı altJ.n - * • talonlar kaba fakst sağlam kundura• " 

Bu tedbir de, bir an evvel Hatayda ye- da ilk vurulanlardan ve neticede göz- Biricik ilacı buse olan ları içi~de, başlarında kasketleri, ene· 
ni rejimin tatbikine başlamak ve hiç ol- leri kör olan meşhur golfçu yüzbaşı Bir hastalık rinde bavulları, bu adamlar, gören irı• 
mazsa orada bugün henüz hükmü geçen ,Lowry, son maçlarından birinde, çok . . sanların üzerinde, bir halk seyyah \•a• 
Suriye hüktlmetinin Hatay işlerini ka- ah" l hı' hasmın kolaylıkla ven- Burmada, arazı hararet ve ıştıha az- . purunun mütevazı fakat müreffeh yol· 

m ır 0 
an r 1 

"' y 1 b" h lık ha ·· t · t• :nştırmasına mani olmaktır. . t" a·· 1 n· hı"ç go""rmı"yen yüzbaşı - lıgı o an ır asta ş gos ermış ır. cuları tesirini yapıyordu. 
mış ır. oz e bb h" b" il~ 1 · · d"l · li b" İngili" kı lı lı * nın golf topunu uşağı düzeltmekte, e- Tı ın ıç ır • acıy a ıyı e ı emıyen Dafne, alımlı, neş'~ · ır z · Hepsi, tertemiz tıraşlı, kan can 

Meselii, Suriye gazetelerinde hergün ., d" . ede oldugyunu işaret et _.bu hastalık, doktorları şaşırtmaktadır. zıdır. Kroydon - Pans, Kroydon - L ı yüzlerinde mes'ut geçmiş ve bundnı1 
d b. · d H t da ,ı.en ısıne ner ·· l d b" k k da · 1 t 1 k ·· 1 · 1 at· gördüğümüz şeyler en ırı e a ay kt .. ba da ndan sonra topa Yalnız son gun er e ır oca arının Tougnet arasın ış eyen ayyare er - böyle de mes'ut geçece gun erın ı 

Arablığın kuvvetlendirilmesi için bir ta- ~e e,kiu: şı 
0 

tavsiye ettiği usul, bu hastalığa tutu- de, binlerce m~teriye kokteyl ve k .ıı tını ifade eden asil ve beşUş bir mfınS 
raftan tahrikat yapıldığı ve bir taraftan \ urmy.? ba ırLo. y ayni zamanda ga _ lanlan çok kısa bir zamanda iyi etmiş- ve vermek üzere (tayyare laidysi) di- vardı. 

lif l lt d t k"Hi.t .. uz aşı wr ' · il Dafn ' · .. Uiv. Jr. or. 
da muht~ "ld~~m arha tı~ a eş ı 1 vud - yet mahir bir yüzücü ve dalıcıdır. Gü- tır.U H kr b 1 d ye seç :-rıh . . e nınirlgul ze gıne :..d~~ - Orada duran polis memuruna s 
cuda getırı ıgı ve at a para top an ı· 1 t "d d Atletik müsabaka- sul şudur: astayı a a a arın an lan, cazı esmın tes e mecnuna o - dum: ., 

nl ·h· d h lk .. t ze ya 
1 

are e er. h · b' k" ·· d · 1 h 11 il lk · d"voP ğıdır. Bu ar za ır e a ın yaptıgı e- 1 d k 1 "ştirak eder. gayet iyi maada, erhangı ır ımse, gun e, sa- nen bınlerce yo cu, er ves e • genç _ Ne var? Bu ha neyı seyre ı. 
şebbüslerdir. Herhalde hükumetin, hü- ;r ba. oşına ara 

1 
bah, öğle ve akşam olmak üzere üç ke- kıza, yere indikleri vakit birlikte ye - _ Terhis olan askerler, memleket -

kümetin değilse bile Vatani teşkilatının e rıç oynar. re, dudaklarından öpecektir. .rnek yemeği teklif etmişler, daha ace- lerine dönüyorlar .. dedi. ~ 
bu harekete müzaheret etmekte olduğun- lecileri ise, bunu bile beklemeden yek- Bu, daha dündü. Devir de Cumhu Tu··ıu .. n · l k l 
da şüphe yoktur. Suriye gazeteleri, Tür- ' 1 ıçen er ra ı Parisi binlerce serseri ten: cKarım olur musunuz?> sorgusu riyet devri. .. 
kiyenin hudud gerisindeki memurları Çekoslovakynnın !zar ismindeki kö • ~le, genç kızı üzmüşlerdir. Gözlerim yaşla doldu. Türk köylu: 
ve hususi teşkilatı vasıtasilc llatayda yünden Posselt, geçenlerde yapılan bir istila etti Dafne her seferinde: cHayır .. fakat süne maddi ve manevi bu terbiyeyi \7e, 
Türklük propagandası yaptırdığından tütün içme müsabakasında hiç fasıla ver- Paris, sergi münasebctile dünyanın Sizi tanımı~rum.. binaenaleyh sev - ren, bu disiplini temin eden, asker 0 • 

bahis ile daima şikayette bulunuyor. medcn mütemadiyen 50 saat tütün içerek her tarafından gelen her türlü insan - miyorum> diyerek müz'iç taliplerini cağını gerçekten bir mektep haline k0, 

Halbuki yakında yeni bir rejim altına birinciliği kazanmış ve ctütün içenler Iarla dolmuştur. Izdihamın çokluğundan atlatmıştır. Bunun sebebi biraz da kı- yan ve orada yurd için yüksek karıı1'. 
girecek ve müstakil bir idare ile huzur kralı!, ünvanını almıştır. istifade maksadile Fransız payitahtında .zın bir gün hangarın birinde görmi - terli ve faydalı unsw·lar yetiştiren bl', 
ve refah görecek olan bu memlekette şu Müsabakaya iştirak edenlerin her ne pek çok sabıkalı serseriler de bulunmak- yerek çarptığı bir delikanlıya Aşık ol - devri bir kere daha tebcil ettim. 
dakikada Suriye memurlarının bizzat şekilde olursa olsun yiyecek yemeleri- tadır. Zabıta, bunların faaliyetlerine ~nasıdır. ,~ 
Arablık propagandası ve bu hususta teş- ne müsaade edilmemekte, fakat her türlü meydan vermemek üzere ikide birde Tayyare şirketinin baş mühendisi o / -;--Al;.... 
kilat ile meşgul oldukları kimse için gizli içki serbest bulunmakta idi. Monmarter ve Monparnas gibi yerlere lan delikanlı da genç kızı beğenmiş ol- ~ • ~ ~ , · 
bir şey değildir. cTütün içenlerin kralı> ünvanını kaza- baskınlar yaparak şüphelileri yakala - malı ki, son günlerde gene hangarda 

Bütün bu müşahedeler bize şunu gös- nan Passelt müsabakanın devam ettiği maktadır. .karşısına çıkrn.ı.ş: cKarım olur musun?> ___ _ 
teriyor ki Hatay işlerinin bir an evvel elli saat esnasında 22 şişe rakı ile 24 lit- Yalnız geçen çarşamba gecesi yapılan diye sormuştur. BU GOH 
yeni idarenin eline geçmesi ve hiç değil- re bira içmiştir. Fakat bu budalaca ün- bir baskında 5000 şüpheli insan yakalan- Tabii acaba güzel kız kendisine ne a _. A~ A 
se bugünkü idarenin elinden çıkması la- vanı kazanmak için elli saat mütemadi- mıştır. Bunlardan 3600 nün vaziyetleri cevap verdi diye soracaksınız. r"I "°" 
zımdır. Bir seneden beri hiç olmazsa ma- yen tütün ve ispirto içen bu adam, ken- tetkik edilmektedir. Geriye kalan 1400 ü Fakat, herhalde mutadı cevabı ver. ~C TAK • 
nen huzursuzluk içinde bulunan bu disine krallık ünvanınm teveccühü (!) ise hemen hapishanelere tıkılmıştır. Ha- memiş olmalı ki şimdi karı koca, bal Dün hava ııcak ve rüzgciTlı geçtı 

1 memlekette ruhlann daha fazla geril- merasimi esnasında hastalandığından pishaneye tıkılanlar arasında her nevi ayalrını tayyare ile yaptıklarından se- Kandilli rasat istasyonunun 'ver~~-
mesine meydan vermemek ve bu saye- hastaneye nakledilmiştir. mücrimler bulunmaktadır. yahatte geçirmektedirler. mnlümata göre dün hava oldukça ru 
de yarınki rejimin tatbikatını kolaylaş- garlı ve sıcak ola-
hnnak için bu noktanın büyük ehemmi- rak geçmiştir. Rüz-

J'..?ti vardır. • T E R 1 .. N A N M A J gar yıldızdan sa- C' 
Ümid ederiz ki Hatayı huzursuzluktan STER J NAN J S · · • niyedc 14 metre 

kurtaracak olan kat'i tedbirlerin alın- ile esmiş, en fazla 
d h · İstanbul beJedı"yesı· İs bul ı:::ehrinde bir havvan me - Projenin üzerinde münakaşaya lüzum görmüyoruz, rnası a a zıyadc gecikmiyecektir. ')' .1 sıcaklık 26, en az 

Muhittin Birgen zarlığı tesis edilip eclilemiyeceğini düşlinmüş, münasip pek yerinde olduğu da söylenebilir. Karacaahmet, Top - sıcaklık ta 
19 

ola

Urfada toprakçıhk birliği 
bir yer aramaya koyulmuş. Proje bu dakik~ kat'iyet kes- kapı, Mev;evihane kabristanları el'an asırlık şekillerin - rak kaydedilmiş
betmiş değildir, fakat günün birinde kat'i karan veri~e- de dururken biraz mevsimsiz olacağı da iddia edilebilir. 
cek olursa hayvan mezarlığı iki kısma ayrılacaktır. Bı • 
rinci kısım bütün hayvanların gömülecekleri müşterek 

bir çukurdur. İkinci kısım ise sevgili hayvanları için hu
susi bir mezar yaptırmak isteyenlere para ile satılacak 
yerdir. 

Fakat her ne olursa olsun bu mutasavver hayvan mezar
lığında para ile toprak alarak hayvanı için mezar yaptı
racak kimc;e!erin pek çck olabileceğine biz inanmıyoruz, 
fakat ey okuyucu sen: 

1 STER iN AN 1 STER 1 NAN M Ar 

Urfa (Hususi) - Halkevinin köycü • 
lük kolunun çalışmasiyle Urfada kuru -
lan köycülük birliği cidden büyük bir 
boşluğu doldurmuştur. Urfa tam mana
sile bir ziraat memleketi olduğuna na -
zaran böyle bir birliğin ileride ne bü • 
yük faydalar sağlayacağı kesürilir. Bu 

birlifin adı cToprakcılık Birliiit dir. 1...--------------------------------------------

tir. 
Hava tazyiki 62, rütubet 

yüksekti. 

GiiMş : S.29 Ôtfe : 12.1~ 
İkiAC!i 15.~2 Alcıam : ıa. S 
Y.ta 20.16 1-k : 's·44 

Rıaıai MM l!ISl - Arabi ... 13 o 

Hızır 122 



............................................. -----------------------------------------~~~~~~~~--
4 EyltU SON POSTA Sayfa 3 

.. «Türk ~a dını. S4~ 

J 1. ç· d k. b .. t .. goklere yukseldı» A[E a po n ar 1 n e 1 u un Bir Yunan gazetesi: Gökçen .-·K•ü•çu• .. k-it.il.a/-v•e•g•u'• .. n•u-·n 
rüzgarları parçalzgarak siyasi hadiseleri 

E 

te,lgraf hallarını kestı·ler bize kadar geliyor,, diyor 
Atin.ada çıkan Elefteron Vima ga - IJ 3 undan bir kaç gün evvel Sina-

zetesi, ilk kadın askeri tayyarecimiz yada toplanan Küçük 1tiFf h .. 

b l•r Sabiha Gökeçnin Atinaya ziyareti ha- k. tl . . k .· .. .. a ~ 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Şanghagdaki harp tekrar şiddetlendi, 
sandaldan Japon zırhlısına ateş 

Çinliler 
ettiler 

b 
. ·· . d • b. k ume erının onse' ı, gunun şartları ı-

erı uzerıne yaz ı.gı ır ma alede ka- ç· d d • ·· h · b. h d a . . .. ın e, son erece mu ım ır ma ıyet 

mhlıdk t ~~hmdd~kTl u~ktbaykak~larını~ ~etı; aldı. Bu devletler!n müşterek men fa-
sa a a goster ı en era · ı ve sura ı ~tler· "t aıı·k 1 t 1 tıl h 
h 

. ik a ıne mu e ı o an ıJP an ar, er 
ayret ve takdirle kaydett ten sonra zaman ark d 1 · · F k t 

Londra 3 (Hususi) - Buradaki Çin se-1 Şanghayda ve civarındaki Çin tahşi
fareti, Çin ile bütün garb memleketler datı da bombardıman edilmiştir. Çin tay. 
arasındaki telgraf ve telefon hatlarının yareleri Buho ve Woosundgdaki Japon 
Japonlar tarafından kesilmiş olduğunu mevzilerile Yangtse nehri mansabında 

bildirmiştir. bulunan Tsungminig adasındaki Japon 
Diğer taraftan Şanghaydaki harbin hava üssünü bombardımanla iktifa et-

Potung'daki topçular yavaş yavaş ateş- ·· 1 d kt dir a a uyan ırage mıştır. a a 
şoy e eme e : bu defaki topl t ·· k · · 

Ierini tanzim ettikleri ve obüslerin de an ı, muza eresının mev 
cTürk kadını bugün göklere yüksel. zuu ı"tı"barile h k" d ·· ·· Japon konsoloshanesine yaklaşarak • er zaman ın en ustun 

Vangpu'ya düştükleri sırada su sütun- miştir. Harem boşalmış, çarşaf parça- bir hal almış ve bilhassa Çekoslovak -
. lanmış, Türk kadını hayata atılm1ş, yanın Portekizle 1 ·ht·ı·f d ç k !arının Idzumo'nun ve Japon muhribinin . . :.>an ı ı a ın a e 

etrafında yükseldiğini gören dahildeki adlıyeye polıse sokulmuştur. görüşünü müdafaa kararı alması müs-

şiddetlenmiş olduğu haber alınmıştır. mişlerdir. Çinliler sevinçler el çırpmağa ve bağır- Ba!an Sabiha rüzgarla~la çarpışa - takbele ait hadiselerde Küçük İtüafın 
Japonların şimdiye kadar Şanghay 

rnıntakasına üç fırka çıkardıkları zanne

Topçu düellosu mağa başlamışlardır. rak bıze kadar gelmektedır. Bu cesur siyasi vechesine daha ziyade bir aydın-
Şanghay 3 - (Reuter) Öğleden biraz Şanghay 3 - Japonya konsolosha- ecnebi kız_ını hava .meydanında karşı - lık vermiştir. 

sonra Japon amiral gemisi İdzum.o, Poo- nesinin bombardımanı netıcesinde iiti- layacak bır tane bile Yunanlı meslek- Bazı beynelmilel mehafile göre, gü-
Resmi Çin ajansına göre, Şanghaydaki tung Polis dombazına ateş açmak sure- si ağır olmak üzere dört kişi yaralan - daşı yoktur. v nün hadisatı Küçük İtililın teşekkü • 

dilmektedir. 

Japon başkumandanı derhal iki fırka da- tile topçu düe1Iosuna iştirak etmiştir. mıştır. h Y~an kızı isemalar kra~ı~ını;:et lünü intaç eden maksat hudutlarını 
ha gönderilmesini Tokyodan telgrafla Çinliler bu dombazm üzerinde karadaki Sandal ile zırlılıva ateş 1 etme t~ ~~ca ~~~teruı::ı~~~ " ç~ktan aşmıştır. Bu sebeple, bu grup, 
istemiştir. mevzilerle muhabere etmekte idiler. Şanghay 3 (A.A) _Bir kadın tar3 - zın zengın e 

1 

• a e e gunhkg.eçtik~e tesanüdü zeval bulmaya 
.. . rna um b . tt d " Kıs b. .. 

- •• • • • • • • •• •• • • • • • • • • • •••• • •• • •• • • • • • •• • • • • ••••••• • • • • • • .... fından ıdare edilmekı:e olan ve içincie .. ır vazı ye e ır. a ır go-

U a r ,. c" 1 t ,. car et,. m ,. z hak k 1 n da on iki kadar sivil kimse bulunan bir Hariciye ve kili ruş hududunu aşmıyan bu telakkide n sandal, bu sabah İdzumo Japon Ami - zamar: zaman bi_~ n~bze hakik~.t uy -
ral gemisine yaklaşm~ştır. ~andaldaki- Cenevreye gitti gun_lu~ yok degıldır. Fakat .dunyanın 

1 k t sat v k 'I' • b f ler, gemiye ateş açmışlardır. Bundan vazıyetı o derece karışık ve bılhas~~ ?r 1 1 e 1 1n1 n eya na ı sonra erkekler denl.ze atılmıslar kadın Cenevrede Milletler Cemiyetinin ta Avrupanın durumu o kadar muhırn 
da sandalı Pountoung sahifue ~ötür - toplantısına iştirak edecek olan Hari - bir h~l alm:ştır: ki, bu devlet~?rin mü
müştür. İztunannn bir sandalı Poun- ciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, re- tesanı~ ~azıyetı zayıflao:a~ şoyl~ dur· 
toung'a bir düz.ine kadar bahriyeli çı- fakatinde hususi kalem direktörü ol - s~n, ~~tgıde kuvvetlenmıştır dahı <1e • Almanya ile müzakereler yakında 

neticelenecek iyi bir surette 
Ankara, 3 - İktısad Vekili B. Celil 

Bayar ihracat mevsimi münasebetile ha
rici ticaretimiz hakkında Anadolu Ajan
ıı muhabirine mühim bir beyanatta bu
lunmuştur. 

28/8/1937 tarihindeki klering hesap
lan bakiyeleri Cumhuriyet Merkez Ban
kamızda 28.672.800 Türk liralık bir blo
kap kaydetmektedir. Alakadar memle
ketlerin 'Türltiyeyc veresiye ıattıkları 
lllalların bedeli de 6.363.886 Türk lirası 
tutmaktadır. Vadeleri geldikçe bedelleri 
Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırıla
caktır. Bu yekunda altı ay kadar vade 
ile mübayaa edilmiş olan maUann bede
li 2.534.747 Türk lirasıdır. Memleketimi
ze veresiye satılan mal bedellerini de 
Cumhuriyet Merkez Bankasında bloke 
bulunan mikdara ilave eylediğimiz tak
dirde disponibilite yekl.ınu 35 milyon 
küsur Türk lirasına baliğ olur. Bunun 
Üade ettiği mana alakadarların memle
ketimizden bu mikdarda mal alıp ihraç 
etmeleri demektir. 

Almanyadaki paralarıma 

Almanyaya gelince: Ayni tarihte Al
rnanyada Reichsbank nezdinde 30.447.894 
Türk liralık bloke paramız mevcut bu· 
lunmaktadır. Birkaç ay evveline gelin
ciye kadar bu rakam 44 milyon küsur li
rayı bulmuştu. Halen Reichsbank nez
di?deki 30 küsur milyon Türk liralık 

blokaja mukabil Almanların memleke· 
timize vere:.iye sattıklan mallar bedelle
rinin yekfın.u 34.187.169 Türk lirasıdır. 

Bu yckCınun 8.830.414 lirası altı aya ka
dar vadeli mübayaalara aid bulunmak
tadır. Bu mikdarlarda.n vadesi gelenler 
Cumhuriyet Merkez Bankamıza yatırı

larak Reichsban.k. nezdindeki bloke para
mıza mahsub olun.maktadır. Şurasını da 
kaydetmek faydalı olacaktır ki Alman
yadan siparişi mukaveleye bağlanmış 

olduğll halde henüz memlekete ithal e
dilmemiş olan mallar bedelleri yukarıki 
34.187.169 Türk liralık yekfuıda dahil 
ulunmamaktadır. 

Almanya ile Berlinde bulunan murah
has heyetimiz arasında Reichsbank nez
dindeki bloke paralarımızın bir an ev-
vel eritilmesi için cereyan eden müza
kere bir protokol imzası suretiyle neti
celenıniştir. Bu protokol 31 temmuz 1937 
tarihinden i&ibaren mer'iyet .mevkiine 
girmiştir. Her iki hük.Uınetin karşılıklı 

ticaretlerinde muvazene teessysünü sa
mimi bir surette arzu ettikleri anlaşıl

maktadır. Berlinde devam edilmekte o
lan ticaret anlaşması müzakereleri son 
safhasına gelmiş bulunmaktadır. Müza
kerelerin neticesini yakında öğreneceği
mizi ümid ediyoruz.. Tebeyyün edecek ne
ticeye göre dış ticaretimiz hakkındaki 

tedbirlerimiz prensip halinde ayrıca ilin 
edilecektir. 

Suriyen~rlerinde 
arbedeler devam ediyor 

Alkabes gazetesi hükumete hücum ederek isyanlar 
yüzünden Türkiyeye hicretin arttığı ve Ceı.irenin 

boşalmakta olduğunu yazıyor 

Adana, 3 (Hususi) - Suriyenin birçok 1 gelerek vazifesine başhyacaktır. 
yerlerinde arbed~le: d~vam etmektedir. .. Parti tarafından kendisine verilmek 
Humusta Gaylanı aılesıle halk arasında- uzere bir rapor hazırlanmıştır. 
ki silahlı çarpışmada birçok kimseler Halk Partisinin nizamnamesi komiser
yaralanmıştır. Müsademelere sebeb par- likte tetkik edilmektedir. Bugünlerde 
ticiliktir. tasdik edileceği ümid edilmektedir. 

Bahaneler Suriye hükfunetine h ücum 
Adana, 3 (Hususi) - Süveydada şeyh Adana, 3 (Hususi) - Cezireden Tür-

M:arufun evinde külliyetli silah, cebha- kiyeye hicret devam ediyor. Alkabes ga
ne bulunduğu ihbar edilmiş, bunun üze- zetesi Suriye hükfunetine şiddetle hü
rine iki kamyon dolusu milis gönderil- curn ederek, bu halin devamı takdirin
ıniştir. Bu arada şeyh Marufun. oğullan de Kamışlıda kimsenin kalmıyacağmı, 

da tevkif edilmek istenilmişse de araştır- bunun önüne geçilmesi için tedbir alın-

karmış"tır. Bunlar, Çinlilere ateş et - duğu halde, dün sabah saat 1 O da nılebılır. . 
mişlerdir. cLoyd Triyestino» kumpanyasına ait Fakat ŞU fark ile: Küçük ItilM, ilk 

Yüzlerce kişi denize sürüklendi «Roda• vapurile şehrimizden ayrı: • zamanlarda tedafüi ve taarruzi bir ma 
Hongkong, 3 (A.A} - Hongkong mışlardır. Dr. Tevfik Rüştü Aras Ce _ hiyet arzediyordu ve mesela Macarla· 

rıhtımlarına büyük bir dalga çarpmış- nevre ye, İtalya yolile . gitmektedir. nn veya Avusturyalıların her silah -
tır. Dalganın yüzlerce kişiyi denize Hariciye Vekilimiz, Galata rıhtı - lanma teşebbüsler~ bu grupun otoma -
sürüklediği söylen.111ektedir. , mmda Riyaseticumhur namına genel tik surette hareketini icap etmek ıa -

Nankin 3 (A.A) - Çin membala - sekreteri Hasan Rıza, Başvekil namı _ zım geliyordu. Bllgün, Küçük İtilaf, 
nndan alınan malfunata göre, Amoy na hususi kalem direktörü Mustafa kendi iddiasınca bir birlik ve sulh a • 
limanında büyük bir muharebe vuku Vedit, Hariciye siyasi müsteşarı Nu - mili olmuştur. Şu halde, hüviyeti as -
bulmuştur. Aınoy, Hongkong'un 450 man Rifat Menemencioğlu, İstanbul. liyesinde mühim bir değişiklik vücuda 
kilometre şimalinde I<'ukien vilayetinin Emniyet Direktörü Salih Kılıç, diplo- gelmekle beraber bu zümreyi teşkil e
cn mi.ihim limanıdır. ıHatlar ve gazeteciler tarafından uğur- den devletlerin yekdiğerlerile olan mü
-·-·~···-· " • • ·--·- ·· .. ---·-· .. ~· H- lanmıştır. nasebetlerinde bir diğer tebeddül vu • 

Uğurlamağa gelen diplomatlar 3 ra- ku bulmamıştır, demek lazım gehyor: 
smda . .Tapon elçisi Taketomi, Irak el _ Şu halde, resmi ajans telgraflarının 
çisi Naci Şevket, Belçika elçisi Dil iddia _ve ~e~~iğle~·iniA b_ir tarafa -~1rak~
Reymond. Mısır Elçisi Mehmet Müf • rak dıyebılırız ki, hadisat, bu zumreyı1 
tü Cezayirli, Efgan elçisi Sultan Ah _ bugün dahi, muayyen bir dereceye ka
met Han. Romanya elçisi Telemak, Tah dar, ayni mütesanid kütJe olarak kar · 
ran elçimiz Enis, Sovvet konsolosu Yu ~ısında bulmaktadır. Fakat yarının vu
nan maslahatgüzarı,· bazı müsteş~rlar kuatı ahvalde ne gibi değişiklikler ya -
bulunuyordu. Dr. Aras kendisini teşyie P~~a:kt.~r? o:_as~nı şimdi_dcn ke:'>tirmek 
gelen elçilerle gör~müştür. mumkun degıldır. - Sehm Ragıp Emeç 

Başvekilin 
Akdeniz 
Seyahati 

Ankara 3 (Hususi) - Fuarı zi
yaret edecek olan B~vekil İsmet 
İnönü ile buluşmak üzere Maarif 
Vekili Saffet Arıkan bugün İz.mire 
hareket etmiştir. 

Başvekile diğer bazı vekilleri -
mizin de refakat edecekleri ve se
yahatin Akdeniz kıyılarmdaki şe
hirlerimize uzayacağı söylenmek
tedir. 

Bir pilotumuz 14 
saat 30 dakika 
havada kaldı 

Ankara 3 (A.A.) - Dünya rekorunu 
kırmak üzere havalanmış olan pilot Ali 
rüzgar kesildiği için 14 saat 30 dakika 
havada kaldıktan sonra inmiştir. 

Yumurta 
Büyüklilğünde 
Dolu 

Sinop 3 (A.A.) - Boyabadda deh -
şetli bir fırtına oldu. Çarşı tamamen 
su altında kaldı. Her biri yumurta bü
yüklüğünde yağan dolu, evlerin cam -
Iarını kırdı ve çeltL\ tarlaları ka
milen harap oldu. Zarar çok biiyüktür. 

Türk Tarih 
Kurultayı 

Bu yıl mezun olan doktor1ar 
hakkında vekaletin karan 

Doktorlarımızın 

Tetkikleri 
Ankara 3 (Hususi) - Bu yıl tıbbi- Ankara 3 (Hususi) - Antrapoloji • 

yeyi bitiren tsO genç askerliklerini yap ik tetkiklere çıkan doktorlarımızın se
tıktan sonra kur'a ile tayin edilecek - yahatlerini üç ay kadar uzatmalarına 
lerdir. Vekalet bu gençlerin askere da karar verilıniştir. 
vetlerine kadar Adanada sıtma tatbi • Doktorlar Anadolunun muhtelif yer 
kat ve ted!isat enstitüsünde staj gör- }erinde tetkiklerine devam edecekler -
melerine karar vermiştir. dir. 

rr= Sabahtan Sabaha : 

Amerika amca! 
---------------------------Sarı denizden Akdenize kadar arzın toprağı ve suyu kızarmağa baş

ladı. ~alum ve meçhul düşmanlar gizli, aşikar toslaşıyor:iar. Bır yıldan 
fazla Ispanya topraklarında çarpışan menfaat ve rekabetler serbestisi 
beynelmilel mukaveleler ve teamüllerle sigorta edilrnlş açık denizlere de 
sirayet etti. Erbabınca maliiın, fakat l.afzan meçhul tahtelbahirler Ak -
denizde tüccar gemisi batınnaktan usanmışlar gibi yavaş yavaş ha1"p ge
niler:itte hücuma başladılar. Londrada. konferans, Pariste komisyon, İs
viçrede kongre toplanadursun kanlı hadiseler devam edip gidiyor. 

1914 den evvel bu hadiselerin biri bile harp ilaruna sebep olduğu halele 
bugün ilim harpsiz müsellah ve mütecaviz husumetlere müzakere, rr.u-
habere, münakaşa ile mukabele ediliyor. · 

Harp şüphe yok felakettir. Hele son büyük harpten sonra galipler bile 
harbin fecaatini tatmışlardır. Eunun için mes'uliyeti değil, fakat neti -
cenin vahametini göze almaktan korkan devletler burunJarmn kadar ge
len ateşi görmemezlikten geliyor.tar. Muhakkak ki bu müvazenesiz!iği, 
bu keşmekeşi ortadan kaldıracak gene bir harptir. 

rnaıar neticesınde bir şey bulunamayın- ması lazım geldiğini yazmaktadır. İstanbul 3 (A.A.) _ Türk Tarih Kuru-

Fakat harbi yapacak olanlar dünya e~ umumiyesini ve bununla be
raber işe yarar kuvvetleri elde etmedikçe indirecekleri darbenin netice. 
sinden emin olamıyorlar. Çünkü geçen harpte görüldü ki Amerika tÜ· 
kenmez hazmesi ve sanayii ile hangi tarafa el uzatırsa nihai ı.afer o tarafa 
nasip oluyor. 
Amerikanın Avrupa işlerine karışması için Amen"ka.n menfaatinin teh

likeye düşmesi lanmdır. Akdeniz hadiseleri, Nevyork pazarını korkut · 
muyor. Fakat Japon ve Çin çarpışması Amerika efkarı umumiyesini ha
rekete getirece~{ kadar şiddetlendiği için artık terazinin kefesi İngiltere 
ve Fransa leh~ne eski müttefiki kazanacak demektir. 

ca vazgeçilmiştir. Halk bundan mütees- Diirzilerin istedikleri oldu mundan: 20 ey1Ul 1937 pazartesi günün-
sir olmuştur. Adana, 3 (Hususi) - Vataniler nı"ha - D ı b h den itibaren o ma a çe sarayında top-

Halk partisinin ı·aporu yet Diirzü1crin isteklerini kabul etmek lanacak ıkinci Türk tarih kurultayına 
Adana, 3 (Hususi) - Hatay halk par· mecburiyetinde kalmışlardır. Yeni şekle iş rak clın k istiyenlerin 3 vesika fotoğ

tisi lideri Abdülgani 'I'ürkmenle genel göre hariçten bir muhafız vekili getiri- rafı ile vazıh adreslerini 7 eyllıl 1937 salı 
sekreter Vedi delege Domenek'i ziyaret lecek, bunun ida~esi altında intihabat 1 akşamrna kadar Dolmabahçcde Türk Ta
ederek vaziyet hakkında uzun müddet idare edilecektir. ln~habat:-ın ~nra II_a-ı rih Kurumu kurultay komitesi sekreteı·
görüşmüşlerdir. Yeni delege bugünlerde san Etr~ muhafızlıga tayın edilecektır. liğine posta ile göndermeleri rica olunw·. 

Bu tahakkuk ettiği ı.;ün kozlar pay edilir ve meçhul düşmanlar ma -
lü.m olabilirt 

Bürban Cahid 



Dost lngiliz Amiralı 
intibalarını anlatıyor 

Misafir lnpiz denizcileri dün askeri merasimle 
abideye çelenk koydular 

• 

Hamamcılar dün 
belediyeyi 

protesto ettiler Fatihte belediyeye ait hayvan has- ğtm zaman, Tevfikle, Abdullahın her 
Kırkçeşıne suyunun kesilmesi yü - tanesinde bekçilik yapan Mustafa, ken 1 zamanki yerlerinde olmadıklarım gör• 

ziinden Evkafla ve diğer alikadarlarla disine emniyet edilen hastaneden ame- dilin. Gardiyanları vaziyetten hnber • 
belediye arasında ciddi bir ihtilat baş liyat bıçaklan v. s. gibi bazı fenni a - dar ettim. Çünkü bu ikisinin hapisha• 
göstermiştir. lat ve edevat çalınış; sonra da, gece ya- nede düşınanlan vardı. Bir hadise ol • 

Bir bekçi hırsızlık yaparken 
arkadaşı tarafmdan yakalandı 

Belediye, Kırkçeşme suyunu kes - r.ısına değru belediye garajının önün- masından şüphelendik.. Her tarafı a .. 
mek isteyince Evkaf idaresi bu suyun de duran, tanzifat otomobilinin lAstik- radığımız halde mahkumları bulama .. 
yerine cami şadırvanlarma şehir suyu lerini kesmeğe teşebbüs etmiştir. Fa - Dll§tık. 
isale edilmesini talep etmiştır. Beledi. kat, 125 lira kıymetinde olan otomobil Nihayet, işi sergardiyana bıldird k. 
ye ~ular idaresi de şehir suyunu cami lastiklerini keserek, tam sıvışacağı sı- Meğerse bunlar kapıya anahtar uydur
şadırvanlarına kadar getirmek için i- rada, diğer bekçi arkadaşlan tarafın - muşlar, kapıyı kendilerine sıper yapa· 
cap edecek tesisat masrafını tesbit et- dan görülmüştür. Bekçi Mustafayı cad rak dışarı çıkmışlar, sonra da pencere· 
mi.ş ve Evkaftan istemiştir. Bu para deye akseden gölgesinden tanıyan ar - den atlıyarak kaçmişlarmış .. Bu, hır sa 
evvelce de yazdığımız vechile 22 bin kadaşlan, yanına yaklaşmtşlar ve suç. niye işidir .. Başka tarafta meşgulken, 
liradır. luyu cürmü meşhud halinde yaK:ala - nasıl haberdar olabilirdik .. 

Evkaf Umum MüdürJüğü bu tesi - mışlardır. Yakalanacağını anlıyan bek Reis, suçlu Abdullaha sordu: 
sat masrafını veremiyeceğini belediye- çi, elinde bulunan çaldığı diğer eşyayı - Ne dersin bunlara? .. 
ye bildirmıştir. bu sırada bir kenara saklamıştır. - Evet biz kap•ya anahtar uydura • 

Evkaf bu cevabında da elde mev • Dün, cürmü meşhud müddeiumu - rak kaçtık.. Çünkü, kovuşlardan ser .. 
cut kanunun kendisine bahşettiği hak· mlliğine sevkedilen suçlunun, Sultan - bestçe dışarı çıkılabilir.. Fakat bütün 
tan istifade etmiştir. ahmet 1 inci sulh ceza mahkemesinde kovuşlara girmek için, büyük korıdor 

Belediye sular idaresine gelince: duruşması yapılımştır. kapısı vardır ki, işte biz bu kapıyı aç· 
Kendisine tesisat masrafı verilmediği Mustafa mahkemede cürmünü in - tık, dedi. 
takdirde camilere terkos musluğu ta- kir ederek, suçunu şu şekilde tevil et- Duruşma, evrak•n tetkiki için iddia 
kamıyacağını Evkaf idaresine bildir • miştir: makamına verilerek, muhakeme başka 

lngili% amiTcıii sbide önün de defteri fmzalcD'ken miştir. - Ben hastanenin bekçisiyim. in - bir fiiee bırakıldı. = 
Limanımızda misafir bulunan dost bildirmek isterim. Sıhhiyenbı müdahalesi san, kendine emanet edilen mala, do • M l k . 

İngiltereni~ Akdeniz donanmasına Bir kaç günden sonra Karaden}~e S~iye Ve~leti ~tan?ul hıfzıssıh- kunur mu, hiç? .. Bir yanlışlık oldu. Be e e SlftBmQSl 
mensup beş gemiden mürekkep filo - çıkacak ve Vamayı ziyaret edecegız. ha ~mutehassıslıgı koli basil mevcut ol- ni, huzurunuza suçlu diye çıkardılar. 

8 
E l Al' J 

nun kumandanı Vis Amiral Vels, dün Dönüşte, İstanbulda durmadan doğru dugundan halle tarafından Kırkçeşme Fakat, bunları asıl çalan ben değilim.. g U U.8 
akşam Dispeç kruvazöründe mükellef Akdenize gideceğiz. su~un k~llanıl~~masını.n. teminini Bir başkası olmalı... A l 
bır kokteyl partisi vermiştır. _ Akdenizdeki vaziyeti nasıl bulu - belediyeden ıste.'tlıştı. Camı şadırvan- Bütün inkarma rağmen suçu sabit Çl ıgor 

Donanma komutanı Amira! Şükrü yorsunuz? larında ve daha bazı ye~lerde. henüz o1duğundan, Mustafayı hikim Reşid OetırtUtl nımıerln, Juymetı, aalomınun 
Okan'ın, harb filosu komutanı Amiral - Akdenizde cereyan eden hadise - ~ırk~~~ .• ~?yunun kesılmemış oldu- 1 ay hapse mahküm etmiştir. rabathlt ve eüzell111 ııe büyük bir fOhrd 

• • A • • M h b h" gu goruldugunden bu suyun halkın sıh Tevkifane firarilerinin temin eren Melek 81neması. 8 Eyl\U Çarşam-
Mehmet ~lının.! genec-al .cemıbal Clahı - ld~r lalakab~~ ~kucbı~tır.h aa. azat u.l a- bati bakımından hemen kesilmesi için h k • b 1 ld ba ııtınü akşamından it1baren yeni sinema 
dm ve dıger yuksek denız ~ y ~n. - ıse ere uyu ır .. e emm~ v~ e - belediye reisliğine ikinci bir tezkere mu a emesme aş iDi 1 meftimlne girmektedir. 1 
mız ile bır çok ecnebı asken ataşe.erın mez. Bunların yegane ma ru ıca - tazılmıştır Hapishaneden firar etmekten suçlu Melek Sinemasının bu sene için tem n 
ve gtizide davetl.!erin hazır bulundu - ret gemilerinin sigorta fiyatlarının art H 18· beled' • til katil Abd 11 h il k d Tevfik et.tıtı filmler meyanında bilhassa son za -
- . ' 1· da lm t snnama r ıyeyı protesto et er u a e ar a aşı ve manlarda büyük bir şöhret kazanan Robert 
g~ b~ k_okteyl D~~tısı pek n~ ~ 1 ve sa- masın . . 0 uş. ur.~ . . Hamamlarından Kırk.çeşme $uyu bu firar hadisesinde vazifelerini ihmal Taylor'un çevlrdlll filmler mümtaz bir mev-
mımı bır hava ıçınde geçmıştır. İngilız bahnyelılerı, başta Vıs Am~ kesilen hamamcılar 48 saat mühletle den suçlu hapishane gardiyanlarından t\ lflal etmektedir. Bu Juymetll yıldJzın bu 

Vıs Amıral Ve;s, kendisile görüşen ral Vels oldu~ ~alde d:ia ~abah Tak- belediyeye bir protesto çekruişlerdir. İsmail ve Hurşidin duruşmalarına, As- aene Oreta oarbo, Jean Harbo'I' Elenor P.o
bir arkadaşımıza şu beyanatta bulun - sime giderek abıdeye çelenıt koY'llUŞ· Hamamlarına Kırkçec:me suyunun ya liye üçüncü ceza mahkemesinde dün weı, Barbara St.anvek ve Jean 0

1 
ravford ıa 

1 d B .. betl k " · " çevlrdiil bütün filmleri Melek. S nemasının muştur: ar ır. u munase e as en me."' - tekrar veya terkos suyunun parasız o- de bakılmıştır. ekranında gorebllece~lz. 
- İhtisaslarımı soruyorsunuz. Ne sım yapılmıştır. larak verilmesi için evvelce yapmış ol Dünkü celse~ suçlu gardiyan İs - Bundan başka sinemanın angaje ettiği 

diyebılirim sıze? Yugoslavya 18hillerinde dukları müracaata 48 saat zarfmda ce mail Hakkı dinlenmi,Ş, bu hadisede hiç nımıer arasında Oreta oarbo - Charles Bo-

Ma ·ada, geçen ı;;ene, Türk donan - Belgrad, 3 (AA.) - Düffyanı en vap verılmedıği ve kesilen suları, açıl- bir suçu olmadığını iddia ederek, şun. yer'nln cKontes Valeskh, MarieneDoDitrııdc • 
.. .. İ · · d ~ . 1 1 hin cÇıplak Meletıı, Janette Mac na • masına buyük bır hüsnü kabu! göster- buyuk harp gem1sı olan ngılız saffı - ma ıgı takdırde hakıarını ıstemek için arı an atmıştır: Melaon Edd 'nln cLeylı\klar açarken , Dan!· 

dığ mız soyleniyor. Halbuki bize kar- harp kruvazörü Hood, Split'e gelmiş - icap eden kanuni muameleye teves - - Benim şimdiye kadar böyle iç elle Darrie~'nlln .ctcı Anne., charles Bo

şı burada go terılen misafiryerverlik tir. Askeri ve sivil makamat ile halk sül edeceklerini ve zarar ziyan isteye- bir mahkfuniyetim yoktur. Mahkeme yerin cZehlr• Mart.ha Eg~erthln <Aşkım se-
ve samimi kabul çok daha üstündür. İngiliz donanmasının mümessillerini ceklerini bildirmişlerdir. huzuruna da, ilk defa çıkıyorum. Ha - nlndlrı., Oreta Oarb'> - Robert ·rnylorun 
Bundan do a'-1 minnettarhk hıslerımi hararetle karşılam1şlardır. Belediyede bir Kırkçeşme suyu disenin olduğu gece, saat dörtte nöbe- .ı.a Dame 0 ~m!11YB»lbJleannette lMfaile nolerl-

J • • • naldın cAteş Böce" g en guze m 
komısyonu kuruldu tı aldım, fakat bu sırada başka ışlerle mevcut oldutu gibi cıark oable, Je!rnn ----------- ... 

Yeni subayların bir kısmı 
dün geldiler 

Kırkçeşıne suyunun filtre edilip meşguldüm. Çöpçülerin başında, sabah oravford, Norma Shearer, Eleanor Povell, 
mikropsuz bir halde şehre isalesi mi, temizliğinin yapılmasına dikkat ediyor Myrna Loy, Nelson Eddy, Je:m Harlovun d~ 
yoksa terkos terşıh havuzlarına dö. dum. ;:;fllml:;:;:.e;;;rl;....;.v.;:;.;ar;,;;:d;;;;ır~. ----~----
külmesi mi daha doğru olacağı hak - Ben altı kovuştan ibaret olan, ikin- ERTUtiRUL &ADI TEK 
kında bir karar vermek üzere belediye ci kısmın gardiyanıyım. İşimi bitirip bu gece (Beylerbeyi) 
sular idaresinde bir komisyon teşkil e- döndüğüm zaman, kapının açılmış ol
dilmiştir. Komisyon çalışmalarına baş- duğunu gördüm. Baktım, mahktlmlar-

Süvariler, kıtaah fenniyeye ayrılanlar ve topçular da lamıştır. dan Kürt Musa dışarı çıkmış dolaşı -
yordu. Ona sordum, bana kapıyı 

Pazartesi (Bebek) 
Salı (Soadiye plAD 
Çarşamba (BQ.yOkada) 

Tiyatrosunda bugünkü trenle gelecekler ve abideye çelenk koyacaklar Evkaf Avrupadan açık buldum, çıktım, dedi. İçeri girdi_ 

Su makinesi 
Getirtiyor 
Vakıflar idaresi elinde mevcut mamJ>a 

sularından daha asri bir şekilde istifa
de edebilmek için Avrupadan yeni 
makineler getirecekt"r. Bu hususta mü 
racaat yapan ecnebi makine firmaları
nın projeleri umum müdürlük tarafın
dan tetkik edilmiş, Alman firmaların -
dan birinin projesi beğenilmiştir. Ma
kineler yakında sipariş edilecektir. 

Evkaf idaresinin memba sularını su 
,satanlar, membaında damaeanasını 1 S 
kuruşa almaktaqır. Bu suyu şehre ge
tirmek için icap eden nakliye masrafı
nı su satanlar yaptıkıarından peraken. 
de satış esnasında su satışı bahalı ol
maktadır. Keza i~inden iki bardak su 
çıktığı halde küçük şişeler beş kunış 
mukabilinde satılmaktadır. Halkın sıh 
,bati bakımından bu suyun ucuz suret
te istihlak edilebilmesi için Evkaf ida-

Dün, saat 12,40 da Haydarpapya uğradılar. resi tetkikat yaptırmaktadır. Vakıflar 
muvasalat eden hususi bir trenle, ge - Çünkü İstanbula gelen altı yüz me- jdaresi memba sularını tehre kendisi 
gen yıl Anbraya naklolunan Harbiye zun, yalnız piyadeler, ve jandarmalar. getirecektir. Bu suretle nakliye mas • 
mektebinin ilk mezunlan kıt'alarına dı. raflan asgari haftde indirilecektir. Şeb 
.evkedilmek üzere İstanbula geldiler. Tren istiap etmediği için, süvariler, rin muhtelif yerlerinde halkın kolayca 

İstasyon, daha saat ondan itibaren, Jutaatı fenniyeye ayrtlanlar ve top - bu sulan temin etmeleri için bir -çok 
gelecek zatfitleri~ akrabalarile, arka- çular, bu sabah haTeket edecek olan .satıı şubeleri açtlacaktır. 
daşlariJe dolmuştu. ikinci bir katara kalmışlanh. E v LE E 

Ankara Harbiyesinın ilk mezunla- Genç zabitlerimlz, dün köprüye geç 
rmı ~ve aUoşlamak lllfıey r, v6 oradail...ev ... '-'· dailalı·~1Wt~~--4-~tnoir-..-.. ... ıMı.r:-ıhiliiJM1e'-~*iiA 
bir çok kimseler de, istasyonu doldu - !ardır. ıalu••Ht taial ._,.,,. ~l~ n-
ran kalabalığı artt!rmışlardı. Dığer arkadaşları da geıdikJn son- lbme mwulml '1 - 1 . .;8i\::;ir.1l 

Fakat. fOCuklarını, kardeşler.ini &r ra, T&Uim Hri.._ine çelenk ko,acak- ~':.:8:e.,ı:1t.m ~:.=';:~~ .. =·:o .. 
plamak \nere Haydarpaşaya koşlll~ lar, ve ınfüıeakıben deı tayin olunduk- ıt edilerek feD bal ı~ Pflllhntaılr. ,...., 
~bir eoklan 8Ukühı hayal lan JntlaJara' Sin rtl wtiat ...... C'd• 

IST ANBUL BELEDİYESİNDEN: 
1 - Daimi Encümenin 10-8-937 tarihli kar~riyle 

İstanbul Belediye sının içinde sırtta, omuzda ve 
başta her nev'i eşya ve gıda maddeleri taşınması 
ve satılmasının yasak edildiii evvelce iazetelerle 
ilin edilmişti. 

2 - Bu yasak Eminönü, Fatih, Beyoğlu ve Be
fiktq Belediye Şubeleri mıntakalarında 1 8 rinci 
tefrin ve diğer Belecli,e Şubeleri mıntakalarında 
1 ikinci tepin tariblerillclen Hmaren tatbik edile
cektir. 

3 - Bu tarihlerden 90llra tqıma l,leri ve aey1ar 
aabcıbk mazbut ve 1DUDtazam el arabalariyle 
veya motörlü vasıtalarla veyahut elde tqıaabile-
cek küçük kaplarla y•palacakbr. A 

4 - Elde tqımak auretile ı~blan her nev'i 
etJ• ve gıda maddelerinin bunl•rın nev'i .v~ ~-
biyetlerine uygun kaplar içinde bulundurulması 
liznnclaıo. 

5-Y 
aman .• k ... aTdi.ua11U111ı&1111 
~en vası r fim&dea 1aazl lanmak 
lleyfipt tekr.ar ilin olunur. " B. " • 5857 " 
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Hakiri imar ediliyor 
* • • 

Vaktile ihmal edilmiş ve metruk bir köy manzarası 
almış olan bu vilaget merkezi şimdi adeta geni 
kurulmakta, bütün eski binalar yıktırılarak yenileri 

!Japtzrılmaktadır. Yakında elektrik tesisatı da yapılacak 

Hakarinin merkezindeki eski çarşı 

IMumla aydınlatılan 
tren katarı 

Mardin (Hususi) - Halkevi binasının 
cumhuriyet bayramına kadar ikmal e -
dilmesi i9in çalışılmaktadır. Mardin ya • 
kın zamanda kendini asri bir şehir olarak 
bize gösterecektir. 

Şehrin en büyük derdi elektriksizlik
tir. Evvelce Kale denilen mevkiden bir 
au getirilerek ıehrin hem su ihtiyacını 
gidermek, hem de bu audan mihanikt 
surette elektrik elde etmek istenmişti. 

Şimdilik bu fikirden va:.ı: geçilmiş, bir e
lektrik motörü tedarik edilmesi muvafık 
görülmüştür. 

Mardinde, yiyecek, içecek, ev kirası 
pek ucuzdur. Mardin cenup derniryolla· 
rma 10 kilometrelik bir yol ile bağlıdır. 
İstasyon Mardine 15 kilometre kadar • 
dır. Fakat devlet demir-yollarındaki aza
mt tenzilat ve bilhassa aylık halk bilet
leri, cenup derniryollannın ücretine na
zaran nisbetsiz denecek derecede ucuz 
olduğundan yolcular Diyarıbekire kadar 
otomobille gidip oradan trene binmek • 
tedir. 

.,,. 1 

Yurtda zafer ve tayyare 
bayramı tezahüratı 

Edremid (Hususi) - Merasim meydamnın uzak olmasına rağmen 30 A
ğustos Zafer ve Teyyare bayramı tezahüratına hemen hemen bütün Edre
midliler iştirak et.mişlerdir. Tezahürat çok coşkun olmuştur. Resim Tezahü

ratta bulunanlardan bir grubu aöstermektedir. 

trı.~akari (Hususi) - Asırların müh- · Bugun lükslerle tenvir edilen şehri
İda. b~raktığı Hakari artık cumhuriyet mizin birinciteşrinde elektriğe kavuş
gu tesınin değerli elemanları sayesinde ması ihtimali de çok kuvvetlidir. 

Mardin istasyonundan Derbesiye is • 
tasyomuıa kadar giden trenin elektrik te
sisatı bozulmu§ olduğundan vagonlarda 
mumlar yakılmaktadır. 

fn.e~ geçtikçe değişen bir cephe göster· Halkevi için bir radyo sipariş edil
~tl te ve her yıl, yaz aylarında yeni e- miş ve memurini."l ihtiyaçlarını temin 

Cer vücuda getirilmektedir. ,maksadile de bir ckooperatib vücuda 
~ eçen yıl yapılan inşaa~ faaliyetine getirilmiştir. Bugün c2000> lira ser. 
l'a.ısene de hızla devam eciilmektedir. ;maye ile işe başlıyan bu teşkilat, mu-
0~ız bütçenin tasdikten geç gelmiş bitte bulunmıyan birçok ihtiyaç]~ tc
l'ar sına rağmen yeni vali Basri Kon- min edecek ve kış aylarında maruz ka
dU 1 ~eldiği gündenberi gecel! ve giin- lınan sıkıntıyı tamamen ortadan kaldı· 
ltıe?._ u ınesai sarfile §ehri güzelleştir- racaktır. Bu maksatla köprüleri bozu-
J~ ç.alışmaktadır. lan ve hala karlarlıı kapalı bulunan 

l'i dUkuınet önündeki bakımsız bahçe- cHakari - Van> yayla yolu da taınİ!' e
li~ Uvarla tahdit ederek hır park ha- dilmiş ve bozuk köprülerle menfezler 
lı.ı e 80krnuştur. Şehrin, merkezind~ bu- yeni baştan yaptırılm:ştır. 
hun~~ ve iptidai vaziyetlerile cidden Bugün tamamen açılmış bulunan bu 
ttıif uk bir çırkinlik gö:,teren çarşıyı, ka yolda otomobiller seyrüsefer edecek 
teı,. en yı~tırmış ve caddcyı geniş~ete- ve üç ay kadar cıvar vilayetlerle mü
lar sıhhı şartlan haiz modern dükkan· na~ale temin olunacaktır. 
da Yap:ırmağa başlam!ştır. Bu meyan- Ilimizde küçük san'atlar da Hiyıkı 
l~ ~hr~n ihtiyacına tamamen kafi ge- vechile himaye ve teşvik görmüş ve bu 
llj>~ bır mezbaha vücuda getirmiş ve meyanda cTavukçuluk• ve cArıcılık> 
~er/a. da asri bir kasap dükkaniyle, ın ıslahı için birçok kuluçka makineleri 

1./ ?ır lokanta yaptırmışt::r. ve muhtelif kovanlar getirilmiştir. Bil. 

Adanada bir dezenfekte 
makinesi yapıldı 

Adana (Hususi) - Çiğitlerin dezen -
fektesi için ziraat mektebinde yaptınlınlf 
olan makinenin tecrübesi ziraat müte
hassıslarının önünde yapılmış, iyi neti
celer alınm.ııtır. 

Çanakkale (Husust) - Zafer Bayramı münasebetile yapılan resmıgeçid 

çok güzel olmuş, geceleyin de fener, al ayı yapılmıştır. Resim yapılan mera

simden bir safhayı göstermektedir. 

Antalya hapisanesinde okuyan 
mahkumlara vesika verildi 

·soma (Hususi) - Zafer ve Tayyare 
Bayramı burada da çok coşkun tezahü
ratla kutlulanmıştır. Gönderdiğim re
.sim tezahüratta bulunanlardan bir kıs
mını göstermektedu·. 

lar ılayet konağının bir kısım noksan- hassa damızlık hayvanlarıi kıymet ve
lllı;~ı ikmal etmiş ve bazı ilaveler yap- rilerek siparişle!' yapılmış ve bu mak
~tı ır. Şehrin bir batakhl: haline ge. satla da şehrin çok güzel bir yeri.ıde 
iitt arklarını temizletmiş ve üstlerini asri bir ahır inşasına başlanmıştır. 
~(it.:.rek sıtma menbaı olan bu yerleri Vilayetimizde yeni cOrman R.anu- _ . Giresund:ı 

unrnez bir hale sokmuştur. nu:. nun tatbikine de başlanmıştır. 1 .Antalya (Hususı) - Cezaevınde ge- lar müddeiumumiden hapishaned-! ~ir Giresun (Hususi) - Zafer ve Tay-
~t boıayısile açıkta akan içme sularmm Vaktile Astır ordularının bile ilerleme- çen yıl açılan A dershan~s.l tedrisatı kütüphane tesisi ve gündelik gazete yare bayramı büyük bir neş'e içinde ve 
ltatafını da çimento ile kapatm1ş ve hal- sine mani olacak derecede sık ormanla- tamamlanmış, ~ dershane~l açılmıştı. gönderilmesi temennisinde bulunmu:ı- coşkun tezahüratla kutlulanmıştır. 
~ terniz su içmek imkanım vermişti,. rı ihtiva eden ilimiz dağ1an· halkın bıl- Bu kısmı da bıtıren mahkumların kul. lardır. Halkevi bu temenniyi yerine ge- c 1 d 

lı iş• h ' tür daır· e ·ı H lk ınde.n V" ··ad · t' · t' M h ] ey :ıan a ille •er üzerinde uğraşan vali, vilayet gisizliği yüzünde.o bugün tamamen ku- •. sı e ~ ev. \; ~u eı- ırmış ır. a küın ara ders okutan • 
~it tkezinde c 150> mevcudlu bir yatı o- ru ve çıplak bir hale getirilmiştir. Va.' umumılıkte~ g~nderilen 3 m.uıneyyiz muallimler Ahmed Tüzin, Remzi Ça- Ceyhan (Husust) - Z~fer ve Tay. 
t lu i~~ bir cHalk~\"İı> binası yapmağa li, bu hususa büyük bir ehemmiyet ver- tarafı~dan ımli?anl~ yapılmış, 56 kır ve Fehim Taşkend adliye vekaleti yare bayramı. her . senekınden daha 
(f~~bbus etmiş ve merkezden celbcttir- miş ve yeni kanunu tatbika başlıyarak ı mahkumdan 45 ı ves~ almıya muvaf- tarafından birer takdirname ile taltif parlak mçrasımle. kutlulanmış, mutad 
la &t Planlar dahilinde hazırlıklara baş· ormanlık mıntakaları ayırmış ve halkın lfak olmuşla~r. Vesıkalar .m~hkum· edilmişlerdir. Resimde imtihanda mu- nutukl~r ve merasım~e~ ba~ka gece ~e 
lcu tnıştır. Bu maksatla nşaat işlerinde mahrukat ve kereste ihtiyaçlarını tes· l~~~ ~al~~vı band~sunun d<.ı ıştırak. et- vaffak olan mahkumlarla muallimleri H.alk~~de. temsıl \ erılme.ıc suretile 
~ lanıiınak üzere Diyarıbekirden ~r bit ve temin etmiştir. tıgı bır torenle dagıtılrnıştır. Mahkum- ve Halkevi bandosu görülmektedir. eglenılmıştır. 
~~~Yon satın alınmı-; ve yola çıkarıl- Be.Iediye işle:ine <le önem .~~ren •••••••u •K••o••Ç••o••K .. ME •• M •• L.~E ... K •• E.•T•••H••A•••8•.::_•R•L••E• .. •R••ı•••••••- İpsalada 
.';} •• ::~ Basrı Konyar, bızzat başına geçtıgı bu _ı_____ ı=- İpsala (Hususi) - İpsalada Zafer ve 
~lbİ······· .................. :-·· .... -...... :·-···- teş~külü tam~mlaınış v~ şehrin istek· Deniall Balk'!vl bflyetl llonaz'da { Adana makinist mektebine kabul edilenler Tayyare bayramı için daha bir hafta 
L Standa bir ma/ıge lerıne uygun bır hale getırerek un, ızaz Denizli Halkevl tems11 ye tarih komitelrrl Adanadan yazıhyor: Adana ziraat maki- evvelden hazırlıklar yapılmış, bayram 
''le.._U U ö/d •• d ••ı .ve şeker gibi mühinı ihtivaçları ithar Honaz nahiyesine gitmişlerdir. Orada tarih- nlst mektebine alınacak talipler arasında k t h.. tl k ı ı ••r run ur u er " 1 coş un eza ura a ut u anmış, mu-

ederek vilayeti kış aylarında düşece- sel araştırma ve inceleme e: yapmışlar ve 25 ağustosta bir imtihan yapılmış, bu imtJ. 

~İ~ı'lad~ş (Hususi) - Elbistandan bil- g-i büyük bir sıkıntıdan kurtannıştır. uPçaJyeslk evrel HlsotniklazOJ ~~llykıcslcbrülyun~k obylrnamal1!kıaardiılrc. lhtiabnadail m2ouvtaf!asık olakntıbard~ln derece sırası allim A. Hamdi Sayın, hakim F. Daniş .ı • ıği ·· K 
1 

b h 
11 

. .. . . . &U& u r e ane mc e e a ınmıştır. Bunlar Kutman ile küçük mektebliler tarafın-
"etı !) ne gor.e ızı o a ma a e~ın- Bugun de bır cBeledıy~ Gazınosu» ve seyretmişlerdir. 59 M. Kemal, 51 Faruk, 13 Abdullah, 2'1 Ni- dan nutuklar ve şiirler söylenmiş, ge· 
i! tn Urmuş oglu Hacı Ahmed bir ver- bir cHalk Banyo Yeri> yaptırmak için Malkarada t1>bom m:ı~ihesi hat, 57 Ali, 28 Sabahattin, 19 Abdülkadir, çid resmi yapılm1ştn·. 
~ es~Iesinden muğber olarak Elbis- esaslı tedbirler almıştır. Malk~ra <Husu.>l> - Çlftçıye tarlalara 92 Hamza, 4'1 .. Ali. 21 Muhlttın, 48 Ali, 38 
.ti lllalıye memurlarından Maraşlı Nu- K d tk• b" ]' ·a ekmek uzere temiz tohum ayıracak olan kal- Mehmet, 60 Huseyln, ıı Mehmet, 7 Hüseyin, Mardindc 

OğJu M . . u re ar ve yaptcı ır e ın 1 are- bur makinesi faaliyete geçmiştir. 39 Süleyman 45 cemal 50 M t f 34 M b M ( '!lıa vu uharrem~ şa.:a~. şış:sıl.~ kaf~- sinde gittikçe güzelleşen Hakarinia tmııue biçki yanla serıtst met, 16 Meh~ettir. • usa a, e - ardin Hususi) - 30 Ağustos Za-
~ise b rmak sur~~ııe oldurmuştur. Ha- bugünkü durumu, muhitte cierin ve u- İmılt CHuausl> - cumhuriyet biçki yur- Bu talebeden ı eylülden 15 eylüle kadar fer ve tayyare bayramı geçen yıllara 
h.rr U~ada teessur uyandırmıştır. Mu- mumi bir sevinci mucib olmuş ve hu dunun senelik sergisi, Ulu Gazi mektebi aa- mektebte lsbatı vüru;t etmiyen olursa, yer- nazaran bu yıl daha canıı ve emsalsiz 
'<la ernın babası hancı oğlu Nuri vak. yapılan hiz'met ve leşebbüsler her yer- Ionııırında vall ve parti bsşkanı taratından lerlne, derece sırası itibarile namzeı. olanlar şenliklerle kutlulandı. Meras!mden son 

n telefonla haberdar edilmiştir. de şükranla anılma/Ta başlanmıştır. :~ıl~. 5~~g~e te~hi~ e:~:~u eşya pek güzel alınacak.~ır. ra çok güzel bir resmi geçit yapıldı. 
o uva a eser ere r. Bunhaniye Halkevinde konferans Geceleyin şehrin muhtelif yeflerinde 

(fü;- llasan Bey duyduğuma 
1-~ Atneriknda herkesin bir 

aresı varmış. 

Hasan Bey - Tayyare ile 
gezmek her halde otomobille 
gezmek kadar zevkli değildir. 

- Sebeb ne Hasan Bey? 

Bürhaniye (Hususi) - Halkevlnde eAnn. 1 • U .. 
piyesi temsil edllınl..ştır. Gençler bu temsilde fener alayla:ı .yapı ara~, çak Kuru -
çok muvaffak olmuşlar, bilhassa Ana rolü- mu menfaatıne Ordue\'ınd\? parlak bir 
nü temsil eden Muzaffer çok takdlr edilmiş balo verildi. 
ve alkışlanmıştır. Halkevi reisi İbrahim Ça
kıroğlu da çocu!c bakımı hakkında bir kon
ferans vermiştir. 

l\lalkarada biçki ve dikit yurdu 
Mnlknra (Hususi) - Kasabamızda 'bir 

blc;ki ve dikiş yurdu açılmış, birçok kız ve 
kadınlarımız bu yurda ynzıJmışlardır. 

Bal~esir - Bursa yolunda 
bir, ~tobUs kazası 

Balıkesir (Hususi) - Şehrimizle Bur· 
sa arasında bir otomobil kazası olmuş, 
Bursndan gelmekte olan 65 numaralı oto
büs yolda 154 numaralı otobüsle çarpış-

Dörtyol ve Payasta 

Payas (Hususi) - Dörtyol ve Pa • 
yasta zafer bayramı çok heyecanlı geç
ti. Askeri mahfelde zafer şerefine mılU 
eğlenceler tertip ~dildl. Askerlerin ii -
tirakleri ve köylerin bir çoklarında köy 
kenarına ateş yakmak suretile milli o
yunlar yapJlarak çok ncş'elı ve eğien -
.celi bir gece yaşatılmı1tır. ............................................................• 
mıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 65 numa· 
ralı otobüs bir gqn evvel de bir mandayı 
ezmiştir. 



• Sayfa SON POST~ 

Tarihi tetkikler: 

Eski denizcilikte harp 
usullerine bir bakış ... 

...... ._.-..ııı __ ............................ a' 
\ ARADIKLARIMIZ] 

• 
"" * • Amiral ıemuının geride veya ortada birkaç kunetli Kadırganın 

muhaf a.zan albnda bulunması ıartb. Çünkll deniz üzerinde }cara 
harbi demek olan eski deniz aavqlannda Bqkumandanm 
61ilmü mnumi bir hezimetin .., m6him aebebiydi. lnebahb 

muharebeainde b6yle olmuttur. 

Yazanı Tur•• Can 

ski deniz lı.arb Zerinden bir sahne 
Buharlı ve zırhlı donanmanın yaşı ni- du. Düz bir çizgi halinde olursa iki veya 

hayet bir asır kadar bir şeydir. Ondan üç sıra yaparlardL En öne en ağır gemi· 
evvel ticaret gemileri gibi harp gemile· ler, sonra ikinci derecede olanlar ve en 
ri de ağaçtan yapılırlardı. Yelken ve.kil· geriye de hafif gemiler konurdu. Bazan 
rekle giderlerdi. geriye orta boyda, fakat hızlı giden ge • 

Her işi yapmakta bazı usuller olduğu milerden mürekkep ihtiyat kuvvetlerinin 
gibi kürek ve yelken devrinin deniz konduğu da olurdu. Meşhur Preveze mu
harplerinde de taayyün etmiş bazı usul· harebesinde amiral Barbaros Hayreddin 
lcr vardı. Bu sullere riayet etmiyenler· böyle hareket etmiş ve ihtiyat filonun 
den ziyade - bazı pek ender istisnalar- kumandasını da Turgut Reise vermişti. 
dan başka - riayet edenler muzaffer o • Amiral gemisinin, geride veya ortada 
lurlardı. Nitekim şimdi de bu böyledir. bir kaç kuvvetli kadirganın muhafazası 

Türk denizoılerWn koydukları usul- altında bulunması şarttı. Çünkü deniz Ü· 

leri yazıyoruz: zerinde kara harbi demek olan eski sa -
Donanmayı harp sırasında sahile ya • vaşlarda başkumandanın ölümü umu • 

.kın bulundurmak doğru değildi. Çünkü mi bir hezimetin en mühim sebeplerin -
düşmanla rampa edilerek harbe başlan- dendi. Nitekim meşhur (Lcpant - İne • 
dığı znman gerek kürekçilerin ve gerek bahti) muharebesinde Türk amiralı Mü
askerlerin gözleri karada olurdu. Cephe- ezzinzade Ali Paşa kendi gemisini ön sa
nin biraz sarsılması neticesinde gemile- fa n ortaya koymuş, herkesten evvel 
rin kıyıya doğru çekildikleri ve bu yüz- düşmana saldırmış; asıl kuvvetten ayrı 
den safların bozulmasile hezımete uğra- düştüğü için kuşatılarak başı kesilmiş; 

nıldığı çok görülmüştü. Eğer donanma donanmamız perişan olmuştur. 
kıyıya yakın olduğu sırada düşmana te - Yarım daire şeklinde hup nizamında 
sadüf ederse görmemezlikten gelerek girintili tarafın düşmana çevrilmesi a -
hemen çekilmeli, yahut engine açılarak detti. Bu takdirde düşmana daha yakın 
orada harbi kabul etmeliydi. Lepant, Na- olan uçlara (boynuz) derlerdi. 

Şaıılacak şeyler 
Benim bir meziyetim vardır. Sokakta 

bir kalabalık gördüm mü, hemen arala
nna kanşır, ne olup ne bittiğini öğreni
rim. 

Dün yaya. yürüyordum; Beyazıdda bir 
kalabalık gördüm, hemen sokuldum, sor
dum: 

- Ne var, ne otuyor? 
Cevab verdiler: 
- Şu adamı görüyorsun ya ... 
- Evet! 
- Onun büyük bir cesaretine ıahid 

olduk .. 
- Ne yaptı? 
- Bir bardak Kırkçeşme suyu içti.. 

* Oradan ayrıldım. Babı4liyi iniyordum. 
Kitabcıların önünde de bir kalabalık 

toplanmı§tı. Tabii ben de aralarına gir
dim; ve öğrendim: Adamın biri kitabcı 
dükkanlarından birinden ilmi bir kttab 

1 

almış .. Ona bakıyorlarmq. 

Sirkeciye yakltz§!§tım. Gene kar§ıma 
bir kalabalık çıktı. Durmuılar, aralann
danı geçmiye ı,ıol bulamıyan bir kadına 
bakıyorladı: 

- Bu kadının nesi var da bakıyorsu
nuz? 

Oradakilerden biri merakımı tatmin 
etti: 

- Baksana, dedi, saçlan altı aylık on
düle yapılmamış. 

* Köprüde halk daha kalabalıktı. Liman-
da demir atmı§ bir gemiyi seyrediyor
lardı. 

- Neye bu gemi ile bu kadar cılaka
darsınız? 

Yanımdaki cevab verdi: 
- Bu gemi Akdenizden sapasağlam 

geldi. 

* Karaköyde bir lokdntanın · önü mah-
şer halini almıştı. İ~eride yemek yiyen 
birine bakıyorlardı.. Baktıklan adamın 
üstü başı §Öyle böyle idi. Otuz otuz beş 
yaşlannda gösteriyordu: 

- Bu adam da kim? 
- Bir memurdur, ay sonunda lokan-

tada yemek yediği için bakıyoruz. 

* Taksim meydanı hınca1*nç dolu idi. 
1ki kifinin etrafını. almııtar, hayrette 
ıeyrediyorladı: 

- Ne oldu, de(lim, kavga mı ettiler? 
- Hayır hiç umulmadık bir ıey? 
- Nedir söyleyin! 
- Türkçe konuştular. İsmet Hulfısi -········-········· ............................ _ 

varin, Çeşme ve Sinop bozgunluklarında Türk ·kadirgalarının toplarının en mü- kırdıkları veya gemiyi dü~manın işine 
bu şartın aleyhimize oluşunun büyük te· himleri baş tarafta olurdu. Bunlar diğer yarıyacak şekilde yürüterek ve doğrudan 
siri olmuştur. büyük toplara göre daha uzun mesafeye doğruya düşmana iltica ederek zaran _ 
Açıkta harbe karar verilince düşünü - atarlardı. Bunun için düşmana daima mıza hareket ettikleri çok olmuştur. Bu

lecek iki nokta vardı. O da müdafaa ve provalarını çevirerek saldırırlardı. Top nun için kürekçilerin hepsinin esirler _ 
hücum şekillerinden birinin tayininden menziline girilir girilmez ateş edilir; ilk den ibaret olmamasına ve araya gönüllü 
jbaretti. Vaziyete göre bu iki şeklin icap gülleler düşman gemilerinin direk ve veya ücretli Türk .kürekçilerin de konul
cttirdiği manevrayı yaptıktan sonra düş- yelkenlerini parçalar, yahut güvertesini masına dikkat olunurdu. Hatta bu gö _ 
manı en zayıf zamanında yakalıyarak yalıyarak kargaşalık çıkarırdı. Bu sırada nüllü veya ücretli Türk kürekçileri harp 
yüklenmek gerekti. Hücum manevrası birer gülle daha atabilmenin muvaffa - sırasında silahlandırılarak kuvvetlerimi-
şöyle olurdu: kiyetteki rolü büyüktü. Ondan sonra zin arttırılmasına da yararlardı. 
Düşmanın zayıf olan tarafı anlaşıldık- gemiler düşman gemilerine rampa eder- Harpten gayri zamanlarda bir sefere 

tan sonra ondan daha büyük bir kU\'Vet- ler; kancalar atılır, bağlanır ve düşman giderken donanma birbirinin dümen su
le ve sür'atle saldırılır; o kısım yenildik- gemilerinin güvertelerine yalın kılıç hü· yu üzerinde yürürler, yani (prova niza _ 
ten sonra diğer kısımlar üzerine yürü - cum edilirdi. mı), yahut (kol nizamı) alırlardı. Eğer 
nürdü. Kalyonlar gibi büyük ve çok toplu ge- gemilerinin miktarı ve tutulan yol mii-

Müdnfaa manevrası umumiyetle düş • milere rampa etmek güçtü. Çünkü bun- saitse iki veya üç kol üzerinde de gidi _ 
mandan zayıf kalındığı zamanlarda ya • lann bordaları yu .. ksek oldugunv dan tır - l' d ır l. Buna (deve katarı) namı verilirdi. 
pılırdı. Düşmanın hücum edeceği noktayı k k bil ım d B d b .. '!r .. 
sür'atle anladıktan sonra oraya fazla kuv- manma a o az ı. un an a~ Bazı zamanlarda donanma birbirine ya-

kalyonlann kısa mesafeye ateş eden bü- kın fakat m ayyen bir n· ·· k 
vet vererek hücum semeresiz bırakılır- yük topları vardı. Kadirgaların böyle bir . .' u ızam gozetme -
dL Bir defa hücumu kırdıktan sonra sızın rastgele giderse buna (Arap alayı) 

vaziyet karşısında kalyona sokulmıyarak denilirdi. Turan Can 
düşmanın zayıf veya sarsılmış olan ta - uzaktan gülle yağdırmalan, ağırlığından 
rafına faik kuvvetlerle ve göz açtırma- dolayı kolayca manevra yapamıyan bu 
mak suretile yapılan hücumlardan iyi ne- tekneleri iyice dövdükten sonra saldır
ticeler alınırdı. Bunları yapmak donan- mak gerekti. Esasen bazı büyük gemiler 
manm mümkün olduğu kadar hızla ma • butun hızlarile kendilerinden küçük ge
nevra yapmak kabiliyetinin derecesine milere saldırır, onları çiğner ve batırır
göre mümkündü. lardı. Harp zamanında kalyon veya mav-

Eski Türk denizcileri hemen hemen na denilen bu büyük gemilerin en öne 
daima hücum şeklini tatbik etmişler ve konulması zaferin amillerinden olurdu. 
böylelikle büyük zaferler kazanmışlar • (Lepant) harbinde Venediklilerin böyle 
dır. muazzam altı tane gemileri vardı ki, hü-

Harbe karar veren donanma derhal cuma geçen Türk safını kırmış, büyük 
borda nizamı alırdı. Yani burunları ay- zayiat verdirmiş ve Venediklilerle müt

te!ıklerinin zaferlerini temin etmişler -
dır. 

. 
1.tanbul vakıflar baflDüdürü geldi 

Umum Müdüriüğün daveti üzeri • 
ne Ankaraya giden İstanbul Vakıflar 
Başmüdürü Hüsa.'lleltin İstanbula dön 
müştür. _.....__.____ --
, -- '"'\ 

Şeker kuponlan 
Piyango salı günü artırma 

kurumunda çekiliyor 
Şeker ve meyva istihlakini arttır

mak maksadile Ulusaı Ekonomi ve 
Arttırma Kurumunun ga1.etemiz vası-

Müesses eme 
memur arıyorum 

Yazan : SalAhattin Enis 
Her insanın iki 

.cephesi vardır: Bi
risi hususi haya
tındaki cephe, di· 
ğeri iş hayatında· 
ki cephe! .. Bu iti~ 
parla insanların 

ekseriyeti tıpkı 

clki yüzlü adam> 
gibidir. 

Onun için ben de 
evimde dünyanın 

--~7'1 

en sakin ve müliyim adamı olduğum hal
de kapıma otomobilim dayanıp mücssese
me gitmek üzere onun basamağına ayağı
mı bastığım zaman derhal değişirim; kaş-

larım çatılır, evvela bilisebcb ve bilfıicab 
§Oförümü mükemmel bir haşlarım. Oto
mobilimin koltuğuna gömüldüğüm za
man ise kaş çatmam, derhal suratıma in
tikal eder, bu defa suratım çatılır. He
nüz sokağa çıktığım dakikada başlıyan 
bu tezahürün, müesseseme gelene kadar 

alacağı şekli siz, kolaylıkla ve pek.ala ta
yin edebilirsiniz. Oraya gelince orada 
adeta bombalaşırım: Hele müessesemin 
kapısından içeri - bombalıktan ta çıka-

rak - bir şarapnel gibi dahil olurum. Bu· 
nu yaparken c§8Jlı amiriyet> in bunu ik· 
tıza ettirdiğini düşünürüm. Bu mülaha
za iledir ki müesseseme memur ararken 
de çok ince eler, çok sıkı dokurum. 

Geçen gün müessesemde 30 lira aylıklı 
bir vazüe inhilfil etmişti. Buraya alına· 
cak memurun vazifesi, sadece fabrikaya 

girip çık.an amelenin isimlerini kaydet
mekti. Bunu, bir genç işitip gelmiş. E
linde çok iyi bir darülfünun şehadetna-

mesi ve birçok bonservisleri vardı. Ken· 
disine fransızca, ingilizce, almanca, ital
yanca bilip bilmediğini, Çin ve Sanskrit 
lisanlarından behresi olup olmadığını 

sordum. Maalesef sadece !ransızca bildi· 
ğini, almancayı pratik olarak konuştu-

ğunu, ingilizceyi ise biraz anladığını işi
tince derhal kapıyı gösterdim ve: 

- Sen bu işe ehil değilsin ... dedim. 
O, süklüm püklüm kapıdan çıkarken 

ben de cşanı amiriyeh in verdiği hudud

suz kudretle mahzuz ve memnundum. 
Bununla beraber ben bir iş adamıyım. 

Bu vazife ilanihaye boş ve münhal kala
mazdı. O delikanlının kapıdan çıktığın-

dan iki saat sonra birisi, odamın kapısı· 
nı bile vurmağa lüzum görmiyerek içeri 
girdi. Kendisi pala bıyıklı idi, gözleri 
fıldır fıldır dönüyordu. Kelle kulak, cüs-

se ve kamet yerinde idi. Boğaziçi sahil
hanelerinden kopmuş bir yalı kazığına 

benziyordu. Sert adımlarla yürüyerek 
karşıma dikildi. Selam sabah demeksizin 
tıpkı damdan düşer gibi: 

- İşte ben geldim ... dedi.. Burada boş 

bir iş varını~. Arkadaşım ayrancı İbra
him söyledi 

Kendisine sordum: 

- Okur yazar mısın? ... 
Elini göğsüne götüreek: 

- Hfışa ... Sümme hAş3 ... diye cevab 
verdi. 

Elim gayri ihtiyari önümdeki zile git
ti. Gelen katibime, sebebini bilmeden 

bu adamın müessesemde inhilal eden \'a
zifeye tayini emrini verdim. Ve bu su
retle, müessesem için aradığım memuru 
bulmuş oldum. 

Salaf!attin Enis 

Rüşvet alan bir muhtar 
mahkum oldu 

Mardin (Hususi) - Yapılan yol mü 
kellefiyeti yoklamasında Naif ve Mik
dat adında iki kişiyi saklı liırakarak 
mukabilinde para alan Kızıltepenin 
Hamzeyan köyü muhtau Süleyman i
ki sene dört ay, rüşvet veren iki kişi 
de üçer ay müddetlerle hapis cezasına 
mahkum olmuşlardır. 

ni tarafa dönmüş olduğu halde ve yan 
yana dizilirlerdi. Böyldlikle gemilerin 
yan tarafları birbirine doğru gelir ve a
ralarında, boylarının bir mi.ili kadar me
safe bulunurdu. Bu da icabında sağa ve-

ya sola dönmek üzere manevra yapabil • 

Kürek devri denilen ve on altıncı as
ra kadar süren zaman zarfında her ge
mide aşağı yukarı asker kadar da kürek
çi bulunurdu. Bunlar düşmandan alınan 
esfrlcrdi. Harp sırasında bunları iyice 
zincirlemiş olmak, her hareketlerini göz 
önünde bulundurmak lazımdı. Çünkü en 
buhranlı zamanlarda esirlerin zincirleri 

tasile terlib ettiği kupon piyangosu Gümrükler mllstCf&J'l Ankaraya 
salı günü saat 10 da Kurumun İstan- döndü 

mek içindi. 
Borda nizamı, ya düz bir çizgi üzcrin

Tarihi tetkikler 
de, yahut ta yarım daire şeklinde olur • 

bul şubesinde gazetemiz mümessili-
nin huzurile çekilecektir. Kazanan nu- Şehrimizde ve 'frakyadn tetkikler 
maralar gene gazetemiz vasıtasile ilan 

1 
J apan gümrük ve inhisarlar vekaleti 

olunacaktır. 1 müsteşarı Adil Oku?daş dün Ankara ya 
gitmişti· 

işsizim, kendim~ 
iş anyorum 
Yazan : ismet HulOsi 

Arayan ya bela
sını bulurmuş, ya 
da mevlasını .. Fa
kat ben bunların 

ikisini de bulmak 
istemiyorum. Çün· 
kü ne bela arıyo
rum. Ne de mev
la! .. Sadece iş arı
yorum. 

Ben ne iş mi bi
lirim ?Hiçbir iş bil
mem .. Fakat iş bilmediğim için iş •t~ 
yacak değilim ya .. Benim gibi ne lt 
iş bilmiycn vardır ki hepsi iş bultl' 
lardır. 

Ben şöyle bir iş istiyorum: Sa~ 
saat sekizde hayır hayır olmaz; do1'W". 
o da olmadı; onda yahut daha iyiSi 
birde işime gideyim .. Öğleye kadar : 
gul olayım .. Neyle mi meşgul olaca ~ 
On birden on ikiye kadar ne yapılıt 
gazete okunur. Ben de gazete okuya>4 
Öğle olunca evime döneyim, yem~~ 
yiyeyim.. Yemekten sonra insana bıt 
havct gelir .. Şöyle bir saat bir buçu1' · 
at bir. kestireyim .. Ondan sonra k&WtJ 
tekrar işime giderim. Saat üç buçtl~"' 
dörtte masama oturmuş olurum. Bit ~~ 
ve içerim. Şöyle birkaç kağıda el sU j} 
rim. Dolma kalemimi çıkarırım, bit ~ 
imza atanın. Saat ta dört buçuk, beş ol 
Çıkar gene evime dönerim: fY 

- Sen iş aramıyorsun, müdürlülc ' 
yorsun? ff 

Diyeceksiniz.. Ben de esaşen onu 8 

~· yorum. Elimden başka iş gelmez •·· b' 
Doktorluk yapamam. Çünkü daha tı 

biyenin yerini bilmem, mimarlık ·ysf', 
marn, ömrümde plfın görmedim. 'N9 ı' 
manlık yapamam; gözüm sakattır, ad~ 
çiğnerim. Kondoktörlük yapamam, trsb, 
vaya binenlerden biri iki Bcyazıd, r 
Eminönü dedi mi, biletlerin kaç para 
deceğini hesaphyamam. f, 

Şairlik yapamam, çünkü erkekte utll~ 
saçın düşmanıyım. Bakkallık yapaJ1'18 

) 

çünkü veresiyecilerin peşinden ko~~ 
işime gelmez. Hamallık yapamam; çU 1"ı 
kü belediye bırakmaz, odacılık yapaJ1'18 ~ 
çünkü bu ana kadar süpürge tut~ır 
adam değilim! Memurluk yapamnm, çıı ~ 
kil iş bilmem.. Yalnız yalnız müd~~~ 
yaparım. Çünkü imzamı atmamı bıli, 
rum. Müdürlük tc esasen o değil mi? 

- Ne aylık istersin? 
Diyorsunuz. 
- Sekiz yüz lira.. rt 
Ne yapayım daha aşağı olursa 1d~r 

edemem. Bana bir otomobil tahsis ed1 ~ 
cek, eh otomobile binip Karagümrülttttı' 
evime de gidemem ya .. Evim Şişlide tıV 
lan olmalı .. En aşağı yüz lira aylıklı ' 
ev. Kaldı yedi yüz.. Bu yedi yüzÜP ; 
yüzünü de ev masrafı.. Dört yüz ~6' 
İki yüz de giyim kuşam, kaldı yüz. 
lirayı da metresime veririm. 

- Metresin var mı? ti' 
Bu da sual mi, iş arayıp bul:iuktan so 

ra tabii onu da arayıp bulacağım .... dl 
Şimdi tekra hesapladım, sekiz yııt01• 

yetişmiyecek, bin beş yüz olmalı.. 
9
, 

malı ya, neye olmasın, o zaman tam t11 
nasile iş bulmuş sayılırım. 

* o51" Sayın kariim, cbu çocuğu Son J' tJ' 
dan attılar da şimdi iş aramaya ltB~~C 
diye düşünüyorsun öyle mi; çok f1 ti' 
henüz atmadılar.. Şükrediyorum.. ço 1' 
kü yukanda yazdığım gibi bir i§ bulrJ1

8 

ummak kolay amma bulmak güç! . 
ismet Htı?US' 

Bugun lngiliz bahriye takunil8 

maç yapıhyor 11• 
Şehrimizi ziyaret eden İngiliz d.orı'çı' 

masile, Yavuz ve diğer muhribler~Jl ftlt' 
karacağı bahriye takımı arasındakı J9' 
bol maçı bugün Taksim stadında yaP~tl' 
caktır. Aralarında iyi oyuncuların }'I"' 

lunduğu söylenen İngiliz donanma ' 9
111, 

mının bugün yapacağı maça alnkadıı;ııt' 
büyük ehemmiyet vermektedirler .. ılC' 
bolda büyük şöhret sahibi olan tngıJı 0ıı 
rin beş parça gemiden çıkaracaklatl eti' 

bir kişi içinde değerleri yüksek o)'1lJ1 
ların bulunacağı muhnkkaktır. tıı' 

Oyun saat beşte başhyacnk, ınaçıd,ıt 
giliz donanmasından bir hakem i 
edecektir. 

J 
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1 IADll ] 1 Kadın göziie ~vrupa) 
Beli inceltmek Saya hatta dalma aynı sua ile 
~ '!t;:ı'!f!Dl~;._ karşıfıştım: «Fransız mısınız?>> 

İamıdan biri de boylarının ince gorun-
mesjdi~ &uıuıı içm ilk prt:. 

Dik dunukt& l"ena llir duDlf eD &ii-
.ı ....,,. w biçimi .... bazar.. . 

İkinci şart: Karın düzlüğü w bel m
celiğidir.. 

1 - ICarm diizlettinnek için her sabah 
f'I ilr.i hareketi 20 kere yapmalı: (a) Sır
tiıdii ,.ıum. ~ J'an& d.olru açıp 
avuçlarınızı yere temas ettiriDi:L Bu va
ziyette dideriniıi tötsünüze cfolru bü
kerek kaklınp tekrar yera uutımz'. 

{b) Bacaklarmm açıp uzatarak ,ere 
oturunuz. önce sal elDüzle sol ayapnm 
tutmaya çalıptız. Sonra sol elinizle~ 
ayağmm ttıtunm. Ayni hareketi defit'i· 
rerek tekrar ediniz. 

2 - Beli iDceltmek için de 111 iki hare
keti muntazaman yapmak kAfidlr. 

(a) Ayakta dtırup bacaklarınızı açınız. 
Ellerinb:i blçaJa koyup eliJebildiğinlz 
kadar arkaya ve öne doğru elili0iı. {10) 
defa klfidir. 
. (b) AJlli vaziyetta ellerinizi bqm12m 
ilstiinda kavuıtanfı bir sola biı sap 
mümkün otcbıP Udar eiilf.ni3. (20) 
defa. 

aa hareketler lrarm vw bel adalelerinl 
işletir. Orilaım M8Cl aruma yerlqen 

Tirk oltlııpınıı. SÖ!Jlegince • Deme/c artılc urlJest,e dolaşa
biliyorsunuz,, diyorlar oe ilave etligorlanlı : • Ôgle ga 
Türkige artık eslci Tür/tiye delil. başmatla Atatiirlc var!. 

Yazan ı Muaz ... T·•Mll 
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-1 -Bi~-i:~-:~in-Hik_:~-· .--' Bayan kapıcı iliç istiyor -1 -:-:-~~-·t:-m:-~~~-.~:-J 
~ Gülsüm: HizmetçL · dan vereyim, demif • ' 
:) Erhan: ıı yapnda Bir perpelik komedi: tir. 

erkek çocuk. Bayan kapacı -
Gülay: 10 Yatında ş"'°'ımdi habrladım, 

bakın demin yanlıf 
kız çocuk, Erhanın 

kardeşi. 

Bayan kapıcı: 

Perde açıldığı za • 

rnan Erhanla Gülay 

söylemişim. Ben ba· 
yana hasta oldulu • 
mu söyleyince o ba • 
na; kırat vereyim, 
geçer demişti. 

Gülay - Kırat mı? 
ellerinde birer ço - Erhan - Kırat mı? 

1902 de yapılan otomobiller bu tarıdJ 
yapılırdı. Ve kapıları yanda olmayjp bit 
de sayfiye yerinde kullanılan araba1'1 

gibi arkada idi. 
Kimyager Bilirer çalışkan, bir adam

dı. Evinde bir labo::-atuvan vardı. Evi
~e gelir gelmez hemen laboratuvarına 
girer, saatlerce çahşırdL 

cuk gazetesi koltuklara oturmuşlardır. , Gülay - Yok Gülsüm darılma, ben se-\ Bayan kapıcı - Evet! 
Gülsüm elinde bir toz bezi, masanın to • ni niye darıltayım, sana şaka yapmak Erhan - Annem sakın benim oyun-
zunu alır, bir yandan da şarkı söyler: istedim. cak atımı bayan kapıcıya vermiş ol • * Gözlüklüler memleketi 

- Ne keşfedeceksin? 
- Öyle bir=· 

Gülsüm - cToz alırım, toz alırım;> 
cBu işlere bayılırım . .-

(Bu sırada kapı çalınır, Gülsüm gi • 
der, ve döner.) 

masın. 

Gülsüm - Aman küçük bay, sizin o
yuncak atınız hasta4ğa iyi gelir mi? Japonyada miyop gözlüler günden ~ Erhan - Kim geldi Gülsüm. 

15ç bulacağım ki, 
hiç saçı olmıyan 
insan, bır kere 
başına sürdü mi.ı, 
hemen saçları çı
kacak ve saçsız-

cMasa kirli, yok temizdir .. > 
cBizim bayan çok titizdir.> Gülsüm - Kapıcı bayan geldi. Bayla Erhan - Gelir ya, onu bana babam, 

kızamık h~ tutulduğum zaman 
almıştı. Hastalığa iyi gelmese alır mıydı? 

ne çoğalmakta ,. 

miş, ilk rnektcY 
lere giden çocıJ}' 
lar arasında ylıd' 
yetmi' dördu göt 

cBu iş biter var başkası. , 

cİşin olmaz hiç şakas1.> 
cZim bom bom bom zim bom bom .. , 

bayana gelen mektuplar için gelmiş .. 
Erhan - Hani mektuplar? 
Gülsüm - Yok! 
Erhan - Yok mu, bayan kapıcı gelen 

mektuplar için geldi; dedin! 

Gülsüm - Sizin oyuncak atınız dolap
ta kağıdın içinde miydi? 

lıktan kurtula-
cak. , 

Bay Bilirer hiç durmuyor çalışıyor
du; ilaçlan ilaçlara karıştmyor, bır şi
şeden öbür şişeye boşahıyo~, çalıştıkça 
sevinci artıyordu. Nihayet bir zama11 
geldi ki: 

cZim bom bom bom zim bom bom .. , 
Çocuklar bir ağızdan - Zim bom bom. 
Gülsüm - Gürültü patırtı istemem. 
Erhan - Ay biz söyleyince mi gürültü 

Gülsüm - İşte onun için geldi ya, 
postacı geçti, sizin bayla bayana mek • 
tup yok ... dedi. 

Erhan - Hayır tavan arasında idi. 
Bayan kapıcı - Bana bayan dolaptan 

vermişti, hem o kırat beyazdı. 
Gülay - Ağabeyimin atı da beyaz. 
Bayan kapıcı - Kağıda konulmuştu. 

. lük takıyorlarJJl1t 
Bu göz illetinin günden güne çoğalIJl,
sebebi bir türlü anlaşılamamakta iJJlİf' 

- Oldu! 
Diye bağmJı. 

Fnkat o oldu der 
demez önündeki 
şişe birdenbire 
patıaclı. Bay Bi
lirerin üstü başı 

• V'a, y<mdı ve bilhassa 
başındaki saçla

nndan eser kalmadı. Karısı gürült :J:vü 
duyup laboratuvara girmi~i: 

- Ne oldu, ne var? 
- Benim saç ilacım. 
- Senin başında saç kalmamış. 
- Yaşasın keşfim, dedi. 
- Keşfin yaşası:ı mı, sen saç çıkaran 

ilaç keşfedecektin, halbuki bu ilaç se
nin başında saç bırakmamış. 

oldu. Demindenberi, öten sen değil mi
sin? 

Gülsüm - Ben 
mi ötüyorum. 

Erhan - Öyle 
ya horoz gibi! 

Gülay - Ne de 
iyi buldun Erhan, 
ha horozun sesi, 
ha da Gülsümün. 

Gülsüm - Siz 
affetmişsiniz .. 

Erhan - Biz da
rılmadık ki arf edelim. 

Gülsüm - Demek istediğim benim se
sim horoz sesine benzemez. 

Erhan - Ya niye benzer? 
Gülay - Ben biliyorum. Hani kapı • 

dan eskiler alıyorum, diye geçen bir es
kici var ya, tıpkı onun sesi. 

Gülsüm - Siz ne anlarsınız ki benim 
annem; beni güzel sesli kızım, diye se· 
verdi. . . 

Gülay - Senin annen güzel sesin ne 
olduğunu bilmiyormuş. 

Gülsüm - Küçük bayan beni darıltı-

Gülay - Bunun için mi gelmiş. 
Bayan kapıcı - (İçeri girer) bir şey 

daha istiyecektim de .. 
Gülsüm - Ne istiyecektiniz bayan ka-

pıcı? 

Bayan kapıcı - Biraz kar. 
Gülsüm - Bizde kar yok, buz alıyo -

tuz amma, akşamları alıp karlığa koyu
yoruz. Şimdi olmaz. 

Bayan kapıcı - Sizde var, geçende ba
~an vermişti. Ne olur verin ben hasta • 
yım. 

Erhan - Annem verdiyse akşam ver
miştir. Karlıktan mı çıkardı? 

Bayan kapıcı - Hayır, odasındaki do
laptan. 

Gülay - Siz yanlış görmüş olacaksı • 
nız. 

Bayan kapıcı - Hayır doğru gördüm. 
Hatta kağıttan avucuma boşalttı, bir bar
dak su ile iç dedi. 

Gülsüm - Yanlışlığın var bayan ka -
pıcı, her halde karı dolaptan çıkarma -
mıştır. 

Bayan kapısı - Hem bayan, karın 
arkasından bir şey daha söyledi. 

yorsun uz . ......................................................................................................... ~. 

- Bu da keşü ya, fazl:ı saç, olanlc:.
nn saçlarını dökmiye yarıyor demek
tir. Fazla saç baş ağrısı yapar, bu il5ç 
insanı baş ağrısından kurtaran bir ııaç 
oldu. Gülsüm - İyi ya karlıkta buz var on-

RESİMLi HIKA YELER 
Tilki Avı: 

Tilkinin biri Memiş dayının tavuk- nüne açık olarak bir çuval koydu. Ve 
larına dadanmıştı. Hemen her akş:ım çuvalın içine güzel bir et parçası bırak
Memiş dayının kümesine giriyor, b;r ti. Çuvalın bir yanma bir ip bağladı. i
iki tavuğunu alıp kaçıyordu. Memiş da- pin ucunu paravanın arkasına attı. Ve 
yı böylelikle günün bırinde bir tek ta- k a· d . t d Ak en ı e oraya geçıp o ur u. şam o-
vuğu bile kalnuyacağını anlamışt:. 
Tilkiyi yakalamak ve bu işe bir nihayet lunca tilki gene her vakitk: gibi Memiş 
vermek istedi. Tilkinin izleri olan yola dayının kümesine gidiyordu. Yolda et 
tahtadan bir paravaıı yaptı. Bunun ö- parçasını gördü, sevindi: 

Yumurta yerine civciv : 

- Bugün, dedi, kümese kadar gitmi
ye de lüzum kalmadı. Kısmet yolumun 
üzerinde imiş. Çuvalın içine atladı, eti 
kaptı, fakat o anda Memiş dayı ipi 
çekti, çuval yukarı doğru yükseld •. 
Tilki çuvalın içinde kalmış ve yaka
lanmıştı. Memiş dayının tavukları d:ı 

artık ondan kurtulmuşlard •• 

Öteden beriden, öte beri çalıp yaşı- Yumurtalara bakar gibı yapıp el ça- giyip kaçmıştı. 
yan hırsızın biri bir gün bir yumurta- bukluğu ile birkaç tanesıni şapkasına Meğer yumurtalar da bayatını~, hır
cının dükkanı önund~ bir sandık yu- doldurmuştu. Yumurtacı onun ne yap- sız evine gidip, şapkasındaki yumurta
murta görmüştü. tığını görmüştü. Koşup yakalıyacakt.. ları bir yere bırakacağı zaman yumurt:ı 

- Hele, demişti, şuradan birkaç yu.. Fakat-0 daha çabuk davrann;)lş ve için- yerine şapkaıun içinde civcivler gör -

A Erhan - Benim 
\; . atım kağıdda de • 

sonra ne oldu? 

ğildi. 

Bayan kapıcı -
Vallahi fazlasını 

biJmem ben, suyla 
içtim. 

Gülsüm - atı 
. mı? 

Bayan kapıcı -
Evet kıratı! 
Gülsüm - E 

Bayan kapıcı - İyf oldum. 

nm kıvrım kıvranıyorum da ilaç verıtJi 
1orsunuz değil mi? 

Gülsüm ~ Bayan kapıcı senin ne~ 
ağrıyor. Onu söyle de ona göre bizde bit 
ilaç belki vardır. Ben sana ondan "'e • 
reyim .. 

Bayan kapıcı - Nerem ağrımıyor ~
Her yerim. 

Gülsüm - Öylesi yok! En çok nereli 
ağrıyor? Onu söyle? 

Bayan kapıcı - Vallahi bilmem ki b'' 
şım mı ağrıyor desem, bacağım mı ağr'' 
yor desem, kolum mu ağrıyor deseın. 

Gülsüm - En çok en çok? 
Gülsüm - Anladımsa Arap olayım.. Bayan kapıcı - Karnım ağrıyor. 
Erhan - Ben de! Gülsüm - Ha şunu şöyle söyle. 
Gülay - Ben de! Bayan kapıcı - Hem çok ağrıyor. <J 
Gülsüm - Şunu sen yanlış bellemiş of? 

olmıyasın bayan kapıcı. Gülsüm - Şimdi sana bir ilaç veri • 
Bayan kapıcı - Ben de onu düşünü • rim. 

yorum. (Bir dolabı açar, içinden, bir kağıt ÇI" 
Gülsüm - Düşün bakalım hele elini <karır.) 

şakağına koy. Bayan kapıcı - İşte bu! 
Bayan kapı~ı - Elimi şakağıma ko - Gülsüm _ Ne? 

yarsam aklıma gelir mi? fi" 

Gülsüm - Bir dene, belki gelir. dı~~a;~!:~ı~ayanG;ç~:n:ef;:r~~ita:ı~ç! 
Bayan kapıcı - (Elini şakağına koyar) t' 

Gülsüm - Buna bikarbonat dösıl · 
aklıma gelse, aklıma gelse. Gelmiyor, ne derler. 
yapayım? ı 

Gülsüm_ Beyaz dedin değil mi? Bayan kapıcı - Ben de demindenber 
Bayan kapıcı _ Evet! size bikarbonat dösut, dedim ya! 

Gülsüm - Sakın başın ağnyordu da Bayan Gülsüm - (Seyircilere döner) 
başını sarmıya beyaz tülbent vermiş ol- Allah için siz söyleyin, demindenberi ~r 
masm? çok şeyler dedi amma, bir kere olsun b~ 

Bayan kapıcı - Siz benimle, alay edi- karbonat dösut, dedi mi? 
yorsunuz, ben hastayım, diyorum. Kıv - * * -· ..... ... - ................................................. ... 

Yeni Bilmecemiz 
Bır ressama üze

rinde yemişleri bu
lunan hır agaç res
mi yapmasını söyle
miştik, bu resnıi ya
pıp getirdi. Bu res
mi biz hatalı bul
duk. Bakalım siz de 
hatalı bulacak mı
sınız? Hatalı bulur
sanız resmi kesin, 
hatasının ne oldu
ğunu yazın ve bize 
gönderin. Bir kişi
ye bir · İş Bankası 
kumbarası, yüz ki
şiye de Son Posta-
nın çocuk okuyucu. 
jarı için yaptırdığı 

kıymetli 'Ve güzel 

hediyelerden vere
ceğiz. Bilmeceye ce
va b verme müdde
ti on beş gündür. 
Bilmeceyi bize gön
derdiğiniz zarfın ü
zennc bilmeciniıı 

murta aşırayım da evde pişiririm. de yumurtalar olan şapkasım başına müş, şaşırmıştı. hangi tarihli gazetede çıktığını yazmayı ihmal etmeyin1z. 
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l~_s_· Ö_N __ E _____ M_A __ ı 
Bir Türk kadın artist! Katrin Hepburn 
Berlinde film çeviriyor erkek artistler 

Alman sinema ıazete ve mecmualan bayan Adaletin 
röıterdifi muva ffakiyetten hararetle bahsediyorlar için ne diyor? 

" Şimdiye kadar beraber 
oynadığım artistlerin en 

kudretlisi Charles 
Boyerdir" 

Şöhreti gün geçtıkce artan meşhttr 
Amerikalı film yıldrıı K.'ltrln Hepburn, 
şimdjye kadar on iki erkek san'atk.ir 
ile film çevirmiştir. Bu snn'atkarlarm 
başlıcaları şunlardır: 

C-Ohn Barrimur, Cohn Clive, Duglas 
Ferbanks'ın oğlu, Frederik Marsh, 
Cohn Beal, Paul Luka§, Herber~ l\Iar
shall, Charles Boyer. 

Kendisinden bu san'atkfırlardan han
gisini tercih eylediği ve sebebı sor:..ıl
muştur. Katrin Hepburn'un cevab: şu 
olıhuştur: 

- Hepsi kuvvetli san'atkarlard1:. 
Bence biribirinden ayırd edilemezler: 

San'attaki şahsiyet ve kudretı dolayı· 

sile Charles Boyer başta gelme~tedir. 
Rollai tam managile benımsiyerek yd-

par. Onunla filin çevirmekten büyi.ak 

zevk duymaktayım. 

İkincilik: Freder;k Marsh'tadır. Ba
na kızmıyacağını bHdiğim için onun 

hakkında şu müta!eaWi bulunacağını: 
Kuvvetli san'atklrdır ama yüzde yiız 

Adalet, JSerlüaM ıcm çwirdiği film.le1'derı bfrtncfe erkek san'atkar değildir. Fazla nazık-
Bundan bir müddet evvel gazetele- kında çok sitayişltirine yazılar intişar tir. Kadınlaşmış gibidir. Erkeğe yak:

rimizde Adalet isminde bir Türk kadın etmektedir. şacak sert roHeri istemiye istemiye ya
artistinin Avrupa linema stüdyoların- Bu genç kadın uzun seneler İstan- par. Belki de bana böyle geliyor! Mon
da muvaffakiyeUe çalıştığı ve Avru- bulda çalışmış, müteaddit ve uzun A - den, sosyete adamı rolleri ona daha iyi 
pada isminin tanınmap başladığı ya- nadolu turneleri yapt~lda~ sonra R8: - gidiyor . 
zılmıftı. dosa, oradan Beyruta ve Kahıreye gıt- A _ dah t d Ch 1 L 

Adal 1 B 1. d b · t" M d ki b" ··k ffak" n.G a va an aşım ar es aug-Bayan et, e yevm er ın e u- rnış ır. ısır a uyu rnuva ıye- , . . . .. _ ... 
lunmakta, şöhret ve muvaffakiyetini ti üzerine Berline celbedilmiş ve bilfi- tonu unutacak ıdim. Işte oı. mukem
gitgide artırmaktadır. Birçok Alman si •. il sinema stüdyalarında çalışmağa baş- mel san'atkir, fevkalade kuvvetli bir 
nema gazete ve mecmualarında hak- lamıştır. şahsiyet daha. 

HANGİSİ DAHA GCZEL 

Bir denizal t ı gemisi 
nasıl yakalanır? 

Mütehassıslarımızın 
verdikleri 

"Son Posta,, ya 
~ 

cevaplar 
(Baıtarafı 1 irıci ıa11fada) 

Fakat, denizaltında bu motör işe yara
maz.. Çünkü mazotun yanıp ta gaz ol
ması için bol hava lazımdır ve tahtelba
hir, denizin altına girince, bu kadar ha
vayı bulamaz. 

Binaenaleyh, suyun altında da yürü
yebilmesi için, ona, havaya muhtaç ol
madan işliyebılen bir diğer makine la
zımdır. İşte tahtelbahirleri su altında 
yürüten bu ikinci makine, elektrikten 
kuvvet alarak işler. 

Yani tahtelbahir, suyup altında başka, 
üstünde başka bir makine ile işler. 

Tahtelbahirin suya dalışına gelince ... 
Tahtelbahirlerde, dalma sarnıçlan var
dır. Bu sarnıçların altlarında birer ka
pak var. Üzerlerine de, hava kaçırmama
ları için valflar konulmuştur. Altlarında
ki kapaklar ve bu valflar açılıverince, 

sarnıçlara birdenbire sular hücum eder 
ve sarnıçlar suyla dolunca, ağırlaşan 

tahtelbahir-in suyun altına inivermesi 
bir dakikalık işdir. 

Gemiyi tekrar suyun yüzüne çıkar

mak için, dalma sarnıçlarına doldurul
muş olan bu su muzayyik hava ile bo
şaltılır. 

Bu muzayyik hava, tahtelbahirin çe
lik depoları içinde muhafaza edilir. Bu 
depolarda havayı doldurmak için ayrıca 
hava makineleri çalıştırılır. Çünkü bir 
denizaltı gemisinin hayatı muzayyik ha
vadır. 

Mürettebat ne ile YGf'IT? 
Gemi mürettebatı ne ile yaşar, diye

ceksiniz, gemide bulundurulan müvelli
dülhumuza ile... Bir denizaltı gemisin
de, müvellidülhumuza ile hayat, vasati 
olarak üç gün idame edilebilir. 

Denizaltı gemi.i, •uyun içini 
6Örebilir m:? 

Denizaltı gemisi suyun içini göremez, 
fakat gideceği istikameti pusulasile bu
lur ve vasati 12 metre derinliğe daldık· 
tan sonra, pereskop denilen dürbünüle 
denizin üstünü gözetliyebilir. Daha de
rine dalarsa, denizin üstünü göremez. 

Denizaltı gemi•i ne lcadar derinliğe 

metre menzilli seri ateşli bir veya iki 
orta çapta top ve müteaddid mitralyöz 
vardır. 

Hele· bugün, k.ruvaıör cesametinde de
nizaltı gemileri yapılmaktadır. Bunlar, 
bir defa aldıkları mahrukat ve mekü· 
latla, açık denizlerde aylarca dolaşabi· 
lirler. 

Fakat buna mukabil, denizaltı gemi
lerinin yaratabilecekleri tehlikelerden 
korunmak için de birçok çareler vardır. 

Evvela, denizaltı gemilerinin en müd
hi~ düşmanları tayyare1erdir. Vakıa, de
ntzaltı gemisi, tayyareyi görür görmez 
derhal suya dalar ve gözden kaybolur. 
Fakat tayyare, 20-30 metre derine de 
dalsa, onu görebilir. 

Sonra, bugünkü harb gemilerinde, ga
yet hassas cdinleme aletlerh vardır. Bu 
aletler, denizaltı gemisindeki pervane
nin gürültüsünü, sekiz, on bin metre me
safeden duyabilirler. Hatta sade duy
makla kalmazlar, onların ne kadar mesa
fede ve hangi istikamette bulunduklan
nı bile tesbit edebilirler. 

Yalnız, denizaltı gemileri için, bu din
leme aletinin şerrinden korunma çare
leri de vardır. Onlar, yakın bir tehlike 
sezerlerse, makinelerini durdururlar; ve 
kendilerini arayanları şaşırtırlar. 

Hatta eğer bulundukları yerde, deni
zin derinliği müsaidse, dibe oturup bir 
iki gece düşmanın ve tehlikenin geçm~ 
sini bekliyebilirler. 

Şu halde, kendisini korumasını iyi bi
len bir denizaltı gemisini ele geçirmek 
imkaınsızdır? İmkansız denemez.. Fakat 
ısrarla, sabırla ve çok dikkatle aramak 
lazımdır. Onları ele geçirmek için, göz
leyici denizaltı gemileri bulundurma
lıdır. Onların mevcudiyetlerini ihbar e
decek elektrikli ağlar kurulmalıdır. Son
ra mesela, umumi harpte İngılizler cka
pan gemileri> yapmışlardı. Bunlar zahi
ren tüccar gemilerinden farksızdı. Fakat 
hakikatte hepsi de, tebdili kı) afet etmiı 
müdhiş birer harb gemisiydi. İngilizler, 
bu kapan gemilerile birçok tahtelbahir
leri 'avladılar. 

dalar? Şimdi de, bütün bu çarelere baş vur
Azami 100 metreye kadar dalabilir. mak, ve ihtiyaten kıyı sularına, o suları 

Daha derinlerdeki su tazyikine teknesi kapatacak ağ mania hatları tesis etmek 
mukavemet edemez. lazımdır! Bunların diblerine de mayin 

T ahtelbahiTI görmeye imkan dökülmelidir. 
yok mudur? Hulasa, tahtelbahir, her gizli düc;man 

Tahtelbahir, hiç şüphe yok ki, son as- kadar tehlikelidir ve dünya mılletlerı, bu 
rın icad ettiği en korkunç silahlardandır. yeni başlıyan tahtelbahir korsanlığı kar

ı Bugünkü denizaltı gemilerinde, 15 kilo- şısında endişeye düşmekte haklıdırlar . .. ..,.... . ......,.. ,,,, .. """"~ ..... 
Sovyetlerln Uzakşa rkta hazırlığı 

(Btı§tarafı 1 inci sayfada) 1 tanklarımız, Sovyet ittihadına borç a· 
ması yüzünden endişeye düşen Sovyet rmı, minnetlerini ödemeğe hazırdır.ar• 
Rusya, Uzak Şarkta ana limanı olan demiştir. 
Vladıvostok'a ordular, harp tayyare - Mareşal Bhiher 1920 de isluh ett ği 
leri, topçu kuvvetleri ve denizaltı ge- ve birinci sınıf mubar p ekime sok -
mileri yığmaktad1rlar. tuğu Çın -ordularm·n muvaffaki) e le 

Bugünkü tahminlere göre, burada- ilerlemelerinı büyük bir gurur a ta {:p 
ki 1000 tayyare ile, azami sür'a~li etmektedır. 
t 100 tank, ve muhtelif manevralsrda Vladivostokta ondan, parlak bir ta· 
yetişmiş 200 bin asker bulunmakta • biyeci ve cesur bir asker d')e bahse -
dır. dilmektedir. 

Bu muazzam kuvve~, sekiz sene, U- Sovyet Rusya, Uzak Şarktak tayya 
zak Şarktaki orduyu idare eden Kızıl re kuvvetlerinin kullanılm8sma büyük 
ordunun en kuvvetli şeflerinden Mare bir ehernmiyet atfetmektedir. 
pl Vasili Blüsher'dir. Binlerce Japon Litha'nda bin tane tayyarenin bu · 
askeri garba, Şanghaya doğru Herler - lunduğu resmen ilan edilmesine rağ 
ken, Rus kuvvetleri de Şarka doğru a- men bu hakiki miktarın ne olduğu bel
kın etmektedir. li değildir. Bu hususta da azami ketu

Stalin'in: cGayet müstacel bir şe - miyet muhafata olunmaktadır. 

kilde ilerleyiniz• emri üzerine, Garbi Şehir Tiyatrosu 
Siberyadan buraya tahtell5ahir ve top 
çu kuvvetleri gönderilmiştir. temsillerine baş1ıyor 

Son zamanlarda inşa edilen düzine- Şehir tiyatrosu önümüzdeki aydan iti-
lerle tahtelbahirler Japon denizine in- haren temsi}lerine başlıyacaktır. Bu se• 
dirilmiş ,bulunmaktadır. ne Fransız tiyatrosunda operetlerden 

Mareşal Bluher bir nutkunda: maada hafif vodviller ve komediler de 
- Eğer Uzak Şarkta bır harb patlak oynanacaktır. Feriha Tevfikin ist fası 

verecek olursa, bu tecavüze seri bir dar haberi ve balet heyetinin Rusvaya gıde
be ile cevap vereceğız .. Biz hududu - ceğine dair çıkan şayialar asılsızdır. 
,muzu en keskin dişlere bile mukave - -
;met edecek şekilde betonarme ve ~e • Amiral Horti ltalyada 
likten bir kilitle kapamış bulunuyo _ Cenevre 3 (A A.) - Maca- tan na-
ruz. ibi Horty, Saint - Gotlıard yolu ile: t-

Soldaki r~m_ı mütenasıb vücu~~· V& .danslı fi~lerde~iısan'atkarl~rı~dan .Heli Finke~zeller'e waiddir: Ha~gisi~in Japonlar, hudut boylarımızca ateş- talyaya gitmek üzere dört Kanton gö
tnu\·affakıyetile tanınmış olan guzel Loıs January nın, sag- daha -eski bır tibırle .nazarruba oldugunu sıı tayın edı- le oynuyorlar. İlk beş senelü planı • lü üzerinde kain Brunnen"den bu .sa -
daki resim ise nazarı dikkati celbetmeğe başhyan yeni film niz. mızın çocukları olan tayyarelerimizle bah otomobıJJe hareket etmıştir. 



t• 8a7fa 

Liseler Alım, Satım 
Komisyonundan: 

~/9/937 tartla Çupmlla IÜDi .. t U d9 ı.tanı.l U.Js Muhuebeciliğinde 
toplanan Komisyonda 1348 lira V1 kunq bpf becleDi Beykm Orta okulunan 
tamiratı açık ebiltmeye kamnuftur. 

Muknele, Bbiltme Bayındırlık fllerl ..-ı ft 1am1 fid"*nlerl. proje, Jm. 
§if ve hülisai hesabiyeslle buna aid evr M; koaıiayOll Wiptijindeıı gptjUilp 
öğrenilir. 

RADYO 
BugUnkU proır•• 

• .,.. 1117 c 71'11 

brr.&JORJL 
Oile • s blllla 
11.11: Nida ~ """"" UM: nata· 

dll, 11,0S Muhtelif p1lt netr11at1. ..... ...., ... : 

8eJOll• • Ta..lbatı • Y•lyol 

ALMAN LiSESi •• Ticaret 

T- deneli I.a.e • Tleant 11etteb1 • Ahunoa atremaek ifha llaad IUllf 

DERSLERE 9 EYLOL PERŞEMBE BAŞLANACAKTIR. 
KaJlt •a...,.. t BylGldea ltlbanll heqQa mt 8 dm 12 J9 kadar, 

natm tftterea:l, 8fl Ulıdı, sıhhat raporu, 4: fotoğraf ve mektep tudllmame 
veya dlplomHfle yaplbr. Ful& tafaU•t içia mektebe mtıracut ftJ• 4'N88 ya 

İlk teminat 101 lira 25 turaştm. 
11.JD: Nk1& dUI m.Ulltld. lt.30: lta-

fenna: Dr. AJl Şnatı (Vllandnlerı. 20: l'a· ~-------~ 
telefon ectıımeet. 

isteklilerin en az bin liralık bu fle beıuıer it gördiWerfne dair lstanbul Nafıa 
MiidürJüfiinden alımf oldukları müteah hidlik ve ticaNi od•enm yeni sene ve-

rot n arlmdqları tanımdan Ttlrt muaaı.t .,_ ______________________ ___ 

lika ve tembu1t melrbnzlniJa birlikte W1 gtm w mtae 11mni1,aaa .. ıme1c1 
Bin obalar. ...:;. 

n halt prtııan. 20.30: Bay ömer Rıa ıa
ratmd•n arabc&. 16Jlev. 21A5: -abat ft 
aıbdqlan •.ar.ıtmdan T8ıt magtttaf ft 
ba1t earaıan. <...ı. 'ıan>. D.11: OrlrutrL 
a.ıı: AJaaa "borla babertll'i. D.31: P!Alda 

-------------------------• IOlollll',.,,... ve osm8& JUldlft. 

NEOKALMiNA 
GRiP - NEZLE - NEVRALJi BAŞ ve 

DIŞ A(iRILARI - ARTRITIZM 

r AalMKI •aoGaAM 
l·BJlll-117-ru. 

tsulmUL 
Olle •••• ., ... : 
12.9: Nida "1'lm m1JIOld. 11.11· Bata· 

dll. ti.Ol: lhhtellf pl8 Dlll'IJalL 
AlllUa-.rtıaııı 
ıuo: Tab1m sledmdan natıen Pire 

-------------------------· muhteWtl ile muhtelit talnmnnn maoı. 
lstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi Sabnalma 

Komisyonundan: 
J'are itlafı ameliyesinde bJlanılmak ft7.el'e 50 tan çubuk tiikiird kapalı arf 

usuliyle satm almacaktar. 

A - Kükürdün tahmin bedeli ldlolU20 kuruştan an bin liradır. 
B - Kükürdün şartnamesi lstanhuı Limana sahil mhhiJ9 merkezi lenzmml

dan parasız alınır. 
C - Eksiltme 21 Eyl61 93'1 Sah pmı .. t on bette Galatada Kara Mustafa

pap aokağında mezltfır merkez atınalm a tomisyommda yapılacaktır. 
D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya pıJacağındaa fsteklllerfn maJı\lrlil tek· 

lif mektuplarını ebiltımdea. bir aat evvel komisyona vermeleri prttır. 
E - Muvakkat teminat panaa ,edi yüz elli liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanlar 93'1 aenMi Ticaret Odaı vesikalarını ibram 

mecburdurlar. 
G - Eksiltmeye girecek olanlarm •at an dörde bdar temtn•t paralarını 

merkezimiz veznesine yatırıp makbuzlarını ılmalan lAamdır, Aksi takdirde ek· 
siltmeye giremezler. c5860• 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstenbul 
SabnaJ,ma Komisyonundan : 

J - 4031 tabm yazlık ellUenfn tapalı zarfla eksiltmesine istekli çıbnadJ. 
tından 9/9/937 Ptqemhe güuü 1Mt 15 de pezarlılt yapılacaktır. 

2 - Tumlanan tutan 22.1'10 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartname ve nsaf komUyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 1663 liralık vezne makbuzu veya banka 

mektuplan ve kanuni vesiblariyJe bırlikte o gün Galatada esti ithalAt gümril-
lti biııuuıda Komutanlık satmalma komisyonuna gelmelerL c5253• 

lstanbul Beflnd ic
ra Memurluiundan: Den izyolları 

llLITllESI 
Birinci derecede ipotekli obıp tamamı Aı•hl11~1 Ka .. lr a..-ır 

5890 lira kıymeti muhammeneli Balatta Tel. 42381 • .._. ........... 

Tahtaminare mahallesinde ve caddesin- a- T.I. 117• 

de eski 114 yeni 10! numarah fırmm ta- ---~ ~--111 
mamı açık arttırmaya konmuştur. Fırı- Karadeniz Hattı Postalan 
nm evsafı: Cephesi 1stor 1tepeDk, aemi
ni şaplı çimento ve cephesinde camekAn 

vitrin mermer Ye faP teqihı bnt 280 

aded ekmek istiab eder Wr gk fmn, tah
tında iki göz bodrum mevcuttur. Arta 
kısımda 14 metre murabbaı bir bahçe, 
merdıvenle çıkılır asma katta fırın Jtü. 

tüğü uzerinde bir bamarhane w demir 

tekne, üst kuunda zemini çimato bir 
sofa üzerinde ahpp bMme De a,nlmış 

bir harman mahalli bir od& mevcut olup 
bir depo, bina tam kirpr, tavanlar volto, 

elektrik. terkos tesisab mevcuddur. Şart-

namesinin 24/9/937 Cuma günü tarihin

den itibaren dairemizde herkes tarafın-

dan görülebileceii libi 6/10/937 tarihine 
müudif Çarpmbe günl Mat 14 ten 16 

ıa kadar dairemizde 8Çlk birinci arttır

ma De atılacaktır. Arttırma bedeli kıy

meti muhammenenfn " T5 nf bahnadığı 
takdirde en son arttırmanın taahhüdü 
bakı uhnak üzere 22/10/'13'1 tarihine 

1 Eyhlldm itibara Karadenia bat
ta poMalan lstanbuldan Pazar ve 
Salı günleri saat ıı de ve Peqlmbe 
gbleri _. • da hJJraealrJudır, 
Pazar postuından bqb Salı po8tası 
da HopaJ& kadar gidecektir. 

leni• Hatll Plstalan 
lstanbuldan Sah glııleri taıtmat

ta ft dört aydanberl on bet glnde 
bir yapılmakta olan. Jrfersin birinci 
poetalan 1 BJWden itı"baren her 
hafta yapılacaktlr. 

ludaıJı Hatll Poslalan 
1 Eyl6Jden ltibam Mudanya hat-

tı yaz ildnci clnıe progrımlamnn 

tatbitine ı.,ı. .... dan ya bi-
rlnd devre tarifml aucfbinee fatan.. 
bal ve llaclmı,adma CamartMI lb· 
leri 14 de blbn poltalarJa Pazar 
günleri ı.tanbuldeıt 18 ele ft Ku
danyadan H,30 da blbn pcmlar 
yapılmıyacaktar. Yeni tarifeye e&-e 

hergün fatanbuldan l,30 da ve Mu
danyadan 11 de vapar Yardır. c5"134. 

müsadif Cuma günü goe Mat 14 ten 16 !'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: 
ya kadar dairemizde yapılacak olan ikin- . L..-:1. 

. rt6·---·-..a- 1ar ile diler alüadaramıı ve irtifak ,_. 
cı a ..u~- en IOll artb:rana ihale . 
edilecektir. TaHblerin kı kı aahiblerinhı bil hakJanm w hUIUlile 

7 
:;() ~ muham· faiz ve maarife dair olan iddialaruıı ilin 

menenm % • . 11 nisbetinde J>e7 akçe- tarihindeıl iUbaıen ıo gilD içinde evrab 
sinın veya rnılli bir bankanın teminat •-L.1:-..11-

-- müabitelerile bildirmeleri, aksi ......Wuc 
mektubunu hfımil bulunmalan Jlnmdır. haldan tapu lidDerile abö olmadıkça 

Müterakim vergiler ile vakıf icaresi •e •tlf bedelinbı paJ"..,..smdan hlrJf ta
belediyeye aıt tenvirat w tanzifat re- lacülan cihetle all~adaranm ifbu mad
simlen borçluya aittir. 2004 numarah denin nıezktr fıkrama göre hareket at. 

İcra ve İflis Kanununun 126 ıncı madde-! meleri ve daha fazla malfunat almak is
sının dorduncü fıkrasına tevfikan bu üyealerin 935/U61 dosya ııumaruile 

aayrımenkul U7.erillde ipc>Ukli alac:.akl ... ,. müracaaUarı ilin •nvr (al) 

ıuo: Nk1a dana mmlklıd. ıuo: Konfe -
ram: seııa 8lm Taıan orc1a IQl&ft ma
Jandlıad& bir pslntl). 20.00: 111-nen ft 
artadqlan taraımdaa Tirk m ..... w 
ba1t fal'laları. 20.JO: Bay ömer RDa tara -
flndaa AnPI& IOJln. ID.G: Bar llUaffer 
ıan.tmıdUl Tirit ... ldel w llıllk .-nun. 
(Saat 11U'I). 21.U: Orbl&n. 21.11: A,Jam 
ft bana llaberlert. 2UO. Plüla 80loiar, o
pera n operet parçalan. 23.00: Bon' 

Dr. lbwa Sami ' 
6KS0R0K 'URU8U~ 

ÔkaQrQk ve nefM darhQ:L, boQmaoa 
ve kıı.amık Oka1lı11klerl lotn pek 
t9drll ~. Her eczanede n ecza 

clepo••nDdıl balmıar. • 

-

MARMARA lllNTAKASI 
Ôlçiiler n A1ar Bqmüfettitlifinden: 

Şoförlere ilin 
F.tl tarife tabiJeria yeni tarife berine Ddili için Beledi,. Daimi JDclhne. 

nfnJn .,,.,. tarihli brarile 3 •1 milh Jet ftl'l1miftL 
• mdhletba iki ayı a-çtlll halde flm di19 bdar mevcut tabi otcmollillerl

nln c:lz'l bir bımı tabi1erin.i ,_ı tarife ibıerinden ayar ettirmiflerdtr. OCbıde 
muana bir mi1ılardm fula tabimet ren.in ayan.na imkAn olmacfılmdaa mWa
letin hitamında vutua aeleeek fazla mil racutıar sıra beklemek ve do1a)'Jlile 
çalıpnamet mecburiyetinde blacaklard ır. Aynca bu bir aylık mühlet arfmda 
tarifede yeni bir delifiklik olmıyacalım ve mühletin uzablmasmm da mevmu· 
baht olmadıp elıeınmiJ'etle dlkkatinls e vu'ederiz. c585h 

1 Beyollı Vailflar DinktDrllğl illnlan 1 
KiRALIK EMLAK 

s-a ••"""elll ~ No. Clllll 
Kumıpap KaJ1k l*elelıl 11 atik 4:1 No.b anadan 

IO oedlt •Df.res -Galata Yadcaml Permenealler tM:• dlkkln 
Galata Baltan BeJu1t 8-nca Vü:d bu 188 mü14p bOJGt 

altmda 185 matau 
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Dünyanın en hoşa giden 

dün 
transatlantiği 
limanımıza geldi 

(Ba.ştarafı 1 inci sa~f~da_) . f den başka İngiltereye muz nakliyatına 
nnda ise Avustralya hattı ıçm ınşa edil- başladı. 
miş olan cOrion> transatlantiği ~azırlan-ı İngilte~~ ~. A ;ııs:ralya h~~tı p~k az ~
mış, denize indiTilme merasiminın yapıl- manda buyuk ınkişaflar gösterıyor, nl8-
masmı beklemekte idi. beten cüz'i bir müddet içinde şirketin 

cOrioo:t un (Gloucester> dükası tara· bütün yelkenli gemileri yerine vapurlar 
fından denize indirilmesi kararlaştırıl- kaim oluyordu. 
mıştı. Lakin prens, yukarıda söylemiş (1877) yılında A:vustralya .. ile İ~gil~ 
olduğum gibi, İngilterede bulunmuyor- re arasında vapur ıtleten muteaddid fir
du · kendisi Avustralyada idi. malar birleştiler ve (Orient .line) ismi-

Çaresi? .. Bundan kolay ne var? He- ni aldılar. Artık müessese çok büyümüş 
men bir telsiz tesisatı vücuda getirildi . ve dünyanın en azametli seyrisefain şir
ve prens Avustralyada cBrisbane> şeh, ketlerin.den birisi olmu~ 
rinde bir düğmeye dokununca, İngilte- İşte bu yüzdendir ki Ingiliz denizciler 
rede tezgahta bulunan cOrcades> tran- mahfelleri, çok eski ve bittabi an'anepe
satlantiği de kızağından denize kaydı. .rest bir müessesenin tek bacalı, tek di-

Bu suretle binlerce mil uzakta bulun- rekli transatlantik inşa ettirmek gibi, o 
masına rağmen İngiliz prensi telsizin bir zamana kadar misli _görülmemiş bir 
mucizesile yeni transatlantiğin vaftiz bid'ate cesaret etmesini büyük bir ye
babalığı vazifesini yerine getirmiş olu- nilik ve cür'et telakki ediyorlar. 
yordu. Büyült. harpten sonralt.i. laaliyd 

İşte dün sabah limanımıza gelmiş olan cOrion. un mensub bulunduğu (Ori-
cOrcades> transatlantiği şimdiye kadar cnt line) müessesesi cihan harbinde bü
hiçbir gemiye nasib olmamış bir surettt> yük gemilerinden tamam dört tanesini 
telsiz dalgasile denize indirilmiş bir ge- kurban verdi; sayısız şilepleri Alınan de
midir. nizaltı gemileri tarafından torpitolandı. 
Dünyanın en §Öhretli gemilerinden (1924) yılında müessese yeni gemiler 

birin yaptırmak, filosunu teşkil eden tekne

(Orient !ine) şirketinin malı olan .Or
cades> transatlantiği (23371) tonilato 
maimahrecinde büyük bir gemi olmak
la beraber bu vapur kazandığı şöhretini 
cesametine borçlu değildir. Çünkü dün
yada cOrcades> den büyük transatlan
tikler va dır. 

cOrcades> şöhretini evvela şekline, bi
çimine borçludur. Bu gemi şekil ve şe

nıail itibarile birdenbire göze çarpan bir 
fevkaladelik .göstermemekle beraber 
dikkatle bakılacak olursa tek bacası, tek 
direği, buğday sarısı teknesile insanda 
daha ziyade istikbalin, mesela (2000) yı
lının bir teknesi hissini uyandırmaktadır. 

Evet cOrc:ıdes• halkta uyandırdığı te
veccüh ve rağbeti, isminin etrafında ya
rattığı şöhreti müdebdeb ve mükellef 
salonlarına, her tarafında tatbik edilmiş 
en son fen ihtiralarının, keşiflerinin zen
ginliğine olduğu kadar bu tek direk ve 
tek bacasına medyundur. 

cOrcades:t inşa edilirken mühendisler 
gemiye tek bir bacanın kifayet edeceğini 
söylediler. Diğer transatlantiklerin ba, 
zılannda da tek bir baca kafi geldiği hal
de büyük gemilerin iki veya üç bacalı 
olmaları bir an'ane haline geldiğinden 
ikinci bir baca ilave edilmek mutaddır 
ve bu fazla baca bir süs, bir ziynet ala
metinden başka bir hizmet görmez. Hal
buki •Orcades:t in sahibi olan müessese 
böyle düşünmedi: 

- Mademki gemiye bir baca kifayet 
ediyor, bir bacalı olsun! kararını verdi. 
Bu suretle bilmiyerek, istemiyerek yeni 
geminin muvaffakiyet ve şöhret amille
rinden birisini vücuda getirmiş oldu. Ay. 
ni zamanda da senede (250) İngiliz lirası 
kadar bir tasaruf temin etti. Çünkü bü
yük bir geminin bacasının senelik boya, 
raspa ve saire masrafı bizim paramızla 
senede tamam (1500) liradan aşağı de
ğildir. 

Şimdi İngiliz mehafili bahriyesi cOri
On> un bu muvaffakiyetinden cesaret a
lan diğer büyük vapur şirketlerinin de 
tek bacalı transatlantikler inşa ettirmek 
suretile bir yenilik göstereceklerini tah
min etmekte ve (Orient line) müessesesi 
ileri gelenlerini cesaret ve terakkisever
liklerinden dolayı alkışlamaktadırlar. 

Eshi bir vapur firheli 
İngilizlerin ne kadar an'aneye tapan 

bir millet olduğu malfımdur. cOrcades> i 
yaptırmış olan (Orient !ine) seyrisefain 
şirketi ise on altıncı asırda kurulmuş çok 
eski ve tarihi bir müessesedir. Evvelce 
(Jamaika) ile İngiltere arası:ıda hamule 
nakli ile işe başlıyan bu müessesenin is
mi (James Thomson) kumpanyası idi. 
Bu müesseseye aid büyük yelkenli gemi
ler şeker, hindistan cevizi ve rom taşı
makla meşgul idiler. 

leri yenilemek için bir program vücu
da getirdi ve işe başladı. Dünyada hü
küm süren iktısadi buhran pek tabü o
larak (Orient line) müessesesinde kendini 
hissettirmemiş değildi. Lakin bu eski 
müessese büyük bir azim ve sebat ile 
programına devam etti ve (1934) yılın· 

da da limanımızın misafiri olan (Orca
des) i denize indirdi. 

(Orient line) şirketinin gemilerinde 
seyahat eden yolculardan kısmı azamı 

İngilizlerdir. İngilizler ise açık hava 
sporlarına bayılırlar. Bu itibarla (Orca
des) de ne kadar spor ve eğlence yerleri 
varsa hepsi güvertededir. Kapalı yerler, 
de, kamaralarda tenis kordları gibi spor 
mahalleri yoktur. Geminin arka direği 
olmadığından bu direğin bulunması icab 
eden yerde büyük bir yüzme havuzu vü
cuda getirilmiştir. 

(Orcades) in üst güvertesi tamam (273) 
kadem uzunluğunda ve (64) kadem ge
nişliğindedir. Geminin uzunluğu ise 
(665) kademe varıyor. Hamulesile bera
ber mecmu hacmi istiabisi (28400) toni
latoya çıkan (Orcades) otuz kadem su 
çekmekte ve dünyanın en denizci gemi· 
lerinden birisi olmak iddiasındadır. Ge
mi tamam sekiz kattır ve bu itibarla da 
hacmine nisbetle şayanı dikkat yenilik
leri muhtevidir. 

İngilizler son seneler zarfında yapılan 
gemilerin tesisat ve mefruşat bakımın
dan gemiden ziyade bir otele, bir köşke 
benzemesini tenkid ediyorlar ve: 

- Bir gemi her şeyden evvel bir ge
midir ve bir yolcu kendisinin daima bir 
gemide bulunduğunu bilmelidir ki se
yahatin zevkini çıkarsın!.. dyorlar. İşte 
(Orcades) de bu nazariye tatbik edil
miştir ve gem.inin bütün mefruşatı en 
konforlu, en modetn ve en azametli 
'transatlantiklerden geri kalmamakla be
raber hep bu düşünce göz önünde tutu· 
larak vücuda getirilmiştir. (Orcades) in 
muvaffakiyet ve şöhret amillerinden en 
mühimmi de bu imiş. 

(Orcades) in yeniliklerinden birisi de 
gemide yangın tehlikesine karşı bütün 
tedbirlerine alınmış olmasıdır. Mesela 
vapurda kullanılan bütün boyalar (yan
maz boya) nev'inden olduğu gibi en son 
sistem bir söndürme cihazı olan cGrinelh 
aletleri de ilk defa olmak üzere (Orca
des) de tesis edilmiştir. 

Bu sistem gemide bir takım borularla 
tazyikli suyun dolaşmasıdır. Her kama
ra veya koridorda bu boruların bi.r valfı 
vardır. Gemide bir yangın çıkıp ta hara
ret muayyen bir dereceye geldi mi bu 
valflar kendi kendilerine açılmakta ve 
borulardaki tazyikli su şiddetli bir şelale 
haİinde etrafı istila etmektedir. Ayni za
manda da zatülhareke bir cihaz geminin 
tehlike çanlarını öttürmekb~ ve ateşin 

(1863) yılında müessese ismini değiş- hangi noktada patlak verdiğini kaptan 
tirdi ve cAnderson, Tomson:t kumpanyası 
oldu. Yedi sene sonra iirmada yeniden 
bir tebeddül oldu, bu sefer cAnderson, 
Anderson ve şürekası:t haline geldi. 

(18'71) yılında buharlı gemiler, yel
kenli emektarları ikinci plana atınca bu 
eski müessese hemen buharlı gemiler te
darik etti ve bu sefer de eski hamulesin-

mevkiindeki bir tablo üzerinde göster
mektedir. 
«Orion» an malıinelerine gelince •• 

Bu güzel ve denizci geminin dikkate 
değer taraflarından birisi de makine ve 
kazan aksamıdır. (Orcades) in ikiz (Par
sans) sistemi narin ll)tlkineleri vardır ve 
bu makineler dakikada (1715) devir yap-

801' POSTA 

Kara denizde 
Meçhul denizaltı 
Cemisi oar mı? 

(Bll§tarafı 1 inci sayfada) 

murlan tarafındankaptan kö.şkü kıs 
men dışarıda bir den.ı.Zaltı gemisinin gö 
rüldüğü ve meçhul geminiI\ı o sırada 
İneboludan hareket eden Vatan vapu-

S.7fa 11 

• • 
lngiltere, ltalya arasında 
Akdeniz hakkındaki 

müzakereler durdu 
runu görünce derhal denize daldığı bil (Ba§tcırafı 1 inci sayfcıda.) Londra 3 (Hususi) - Odesadan Valen. 
diriliyordu. İııgilizlerin tekJifj siyaya gitmekte olan bir İspanyol genıi--

Derhal tahkikata giriştik. Bu hu ... , Resmi mahfiller, İngiliz hükumeti- si, Fas limanına uğradığı sırada Franko 
susta Vatan vapurundan deniz yollar nin Cenevrede Akdeniz devletleri kon taraftarları tarafından tevkif edilmiştir. 
idaresine bir maliimat gelmediği bize teransına mühim tekliflerde buluna - J Geminin, tank ve diğer harb levazıma-. 
bildirildL cağını bildiriyorlar. Bu tekliflerin fi-r tından ibaret olan hamulesi iğtinam ed.il-

Aldığımız malfımata göre bir ey - lolarm teşriki mesaisi prensibine da - miştir. 
}filden itibaren denizyollan vapurları yanacağı ve alakadar her devletin Rusyada ne(ret ve mitingler 1 

doğrudan doğruya idarenin telsizile harp gemileri tarafından diğer devlet- Moskova 3 (A.A.) - Tass ajansı bildi-~ 
konuşmaktadırlar. Bu itibarla idare lerin ticaret filolarının himayesi ta - riyor: Timiriazev Sovyet gemisinin fa
böyle bir hadiseden haberdaı· olama - ahhüdünü tazammun edeceği anlaşıl - şist korsanlar taraiından Akdenizde ba· 
mıştır. • maktadır. tırılması haberi, Sovyetler birliği halla 
Diğer taraftan bu meçhul denizaltı İnciliz İtalyan münasebatı cerginleşti üzerinde derin bir nefret hissi uyandır. 

ıemisinin görüldüğü hakkında şehrimiz- Paris 3 (Hususi) - Beriinde çıkan mış ve bütün şehirlerde, fabrikalardı1t 
deki a1Akadar makamlara malumat ve- Frankfurter Çaytung gazetesi Akde - askeri birliklerde ve kolkozlarda, bu çi.rıo 
rildiği de söylenilmektedir. nizdeki son hadiseleri mP.vzuu bahse - kin tahrik füıdisesini protesto eden mi

* 
derek, Musolini He Çembeı:len arasın- tingler yapılmıştır. 
da teati edilen nı~ktuplard~ sonra sa- Bir Sovyet gemisi daha batmldı 

Bu vaziyet karşısında cSON POSTA, ıah bulmuş olan Ingiliz - Italyan mü- Atina 3 (A.A.) _ Reuter ajansının mu. 
namına telsizle cevablı olarak Vatan va- .nasebatının tekrar gergin bir safhaya habiri bildiriyor: İtimad edilebilir maht 
puru süvarisine müracaat ettik. Klişesini girmiş olduğunu yazmaktadır. tellerde söylendiğine göre Blagoev i9" 
dercettiğiıniz telsizin sureti liUdur: Gazete, geçen haftalar içinde Ak - mindek.i üç bin tonluk diğer bir Sovyet 

SOJ1ı PMttı: istaTtbul deniz hakkında bir anlaşmaya varmak yük gemisi Yunan kara suları haricinde 
Radyo S. S. (Vatan vaptıru.) - O. a.ı- üzere Londra ile Roma arasında cere • torpillenmiştir. 

tıda ineboludan kalktım. Evrenyeden yan ewtm.ek:e olan ~~akerele~n inkı- İngiliz gemileri hareket ediyor 
16,30 da tahtelba.hiri gördüklerine gÖTe ta~ ugradıgını da bıldirmekte.dır. . Atina 3 (A.A.) - Skyros civarında 
aramızdaki mesafenin uzaklığı ve hava- l~ya ve Almanyanın vazıyetlcrı torpillenen Molagoef ismindeki Sovyet 
nın kapalı, denizin çırpıntılı olmasından . Italya. ile ~anya~ın bu ~onf e • vapuru mürettebatından sağ kalanları 
tahtelbahiTe be""1!er bir şey görmedik. ransa iştırak edıp etmiyeceklenne da- Atinaya getirmek üzere Sovyet sefaret.. 

Vatan süvarisi ir henüz hiç bir malfunat yoktur. Ro- hanesi memurlarından iki kişi Kymi'ye 
Nuri .madah alınan haberlere göre bu husus- gitmiştir. 

Vatan süvarisinin bu telgrafı denizaltı 
gemisinin görüldüğünü teyid etmemek
tedir. Vatan vapuru perşembe günü Ri
zeden dönecektir. Görüldüğü bildirilen 
1

denizaltı gemisinin Karadeniz sahil dev
letlerinden birine aid olduğu da şayi ol
muştur. Hadise henüz kat'l surette ay
dınlamnanııştır. 

Irak Meclisi 
Feshedildi 

ta İtalyan hükfunetine heni.iz davet va- Gijon 3 (A.A.) _ Birkaç bin İspanyol 
ki olmamıştır. kadın ve çocuğunu tahliye etmek için 

İtalyan gazeteleri, davet vaki oldu- emir alan yedi İngiliz gemisi henüz ha· 
ğu takdirde İtalyanların bu konferan- reket edememişlerdir. Çünkü Bask sa 
sa memnuniyetle iştirak edeceklerini hili A1miranto Cervera ve sair asi İsparv 
yazmaktadırlar. yol harb gemileri tarafından abluka edil· 

Alman ajansına göre rniştir. 
Roma 3 (AA.) - Dnb ajansı bil - ·----------

diriyor: İtalyan mahfilleri Cenevrede 
,Akdeniz konferansının içtimaa davet 
edilmesi meselesi hakkmda hissedilir 
bir surette ihtiyatlı ve ketum davran
maktadırlar. Resmi bir beyanat mev • 
cut olmamakla beraber gazetelerin 

Romen gazeteleri 
Profesör Afetten 
Sitayişle bahsediyor 

Adana, 3 (Hususi) - Irak parla - neşriyatından anlaşıldlğın:ı göre, Üal -
mentosu kralın iradesile feshedilmiş - ya konferansın Cenevrede toplanma -
tir .. Yeni intihabat iki ay içinde biti - sını kabul etmiyecektir. Böyle bir ~on 

Bükreş 3 (A.A.) - Bütün Romen ga
zeteleri Bayan Afetin kongrede dünkü 
nutkundan ve heyeti umumiyeye verdi
ği konferanstan uzun uzadıya ve sita· 

0

yişle bahsetmektedirler. rilecektir. ferans için önceden hazırlanmak la -
Bilhassa Üniversul gazetesi Bayan A.,. 

fetin müsbet ilimler sahasında mümtaz 
bir profesör ve müdekkik bir alim oldu
ğunu kaydile asri hayata emniyetle ah· 
lan Türk kadınlığını kuvvet ve rnU\·af· 
fakiyetle temsil ettiğini yazmaktadır. 

---··--··-----~···-- a ... zımdır. 
mak şartile mecmu şaft beygir kuvvetini 
(24000) e çıkarmaktadırlar. Geminin 
sür'ati saatte yirmi bir mildir. 

(Orcades) in beheri dörder piçli olmak 
üzere çift uskuru vardır ve beher piçin 
sıkleti tamam (3) buçuk tondur ve bu 
uskurlar pirinçten mamuldür. 

Geminin dördü büyük, iltisi küçük ol
mak altı tane (Babkok) ve (Vilkoks) 
sistemi kazanı vardır ve borulu hava ısı
tıcıları ile mücehhezdirler. 

Geminin su geçmez bölme tertibatı, 

bu bölmelerin elektrikle ve kendi ken
dine kapanan su geçmez kapıları bir mü
sademe ve kaza vukuunda akla gelen 
bütün ihtimaller nazarı dikkate alınarak 
inşa edilmişlerdir. 

İngiliz deniz mecmualan cOrion> için 
diyorlar ki: 

cPek çok kimSeler için bir gemi güver
tesi en rahat, en çok sevilen bir yerdii. 
İşte .Qrion• un mimar ve mühendisleri 
bu noktayı göz önünde bulundurarak re
simlerini yapmışlardır. cOrion.. da her 
şey insana bir gemide bulunuyor hissini 
veriyor. Bu geminin güvertesinde öyle 
kokteyl barları, aynalı, camlı, yaldızlı 

fakat bir ihtiyaçtan ziyade sırf tecrübe
siz gözlerin lüks ihtiyacını doyurmak 
için vücuda getirilmiş lüzumsuz eşya ve 
mobilya yoktur. cOrion> un güvertesi 
yolcunun denizi bol bol görebilmesi, de
nizin tuzlu rüzgarile ciğerlerini bol bol 
doldurabilmesi için 'ta:m bir vapur gü
vertesi şeklinde yapılmıştır. Bu gemide 
seyahat eden yolcu hiçbir mania ile bö
lünmeyen, fasılaya uğramayan bir deniz 
panoraması seyreder. 

İşte bu ve bunun gibi görünüşte kü
çük lakin deniz ve gemi severler naza
rında pek kıymetli hususiyetler yüzün
dendir ki son zamanlarda yapılan tran
satlantikler içinde (Orcades) çok müs
tesna ve şerefli bir mevki kazanmıştır 
ve bu gemi şöhretini dünyanın en bü
yük gemilerinden birisi olmasına kadar 
dünyanın en canlayışlı ve hisli.. bir su
rette resmedilmiş gemisi olmasına borç· 
ludur.> , 

A. Cemalettift Saracoğlu 

Gazeteler, ademi müdahale komite-
si henüz yaşarken, böyle bir konferan
sa neden lüzum görüldüğünü soruyor-

lar. . 
Böyle bir konferansın Italyanm iş-

tiraki olmaksızın içtima:ı davet edil -
mek istenmesi gazetelere göre büyük 
bir gaf olacaktır. 

Diminuatsa gazetesi Bayan Afetin 
kongrede çok büyük bir alaka uyandır· 
dığından bahisle Türkiyede arkeolojik 
hafriyata dair konferansındaki uzun ve 
dökümanter izahatı ile ilme bir kazana 
getirdiğine işaret etmektedir. 

İtalya ise, HabeşTh-tan meselesi hal
ledilmedikçe, önümüıdekı Milletlc>r 
Cemiyeti toplantısına iştirak etmek ni
yetinde değildir. 

Sovyetler İtalyanlara hücum ediyor /dam cezası 
Diğer taraftan Sovyet .gazeteleri .:e 

bilhassa Pravda, şiddetle Italyaya hu - Kaç yıldır?,, 
cum etmekte ve Akdenizdeki kor.7aı;- (Baştarafı 1 inci sayfada) 
lık hadiselerinden doiayı Roma huku- Mehmet ve Süleyman adındaki üç kar
metini açıkça itham ett~1de~ sonr~, bu deşi kasten öldüren ve Mardin ağırceza 
nat\iselerde meçhul faıll.~rm yak.ncI:3 mahkemesine verilen Sadun oğlu Sa - · 
meydana çıkacağını ve dunyaya teşhır lihin muhakemesi bitmiş, suçlu ölüm 
edileceğini yazmaktad~.r. . . . cezasına çarpılmıştır. Karar katile tef· 

Malakias adlı Sovyet gemısının batı- h' d"ld. v. an · un e ı ıgı zam : 
nlması hadisesini mevzuu bahsede~ Y~- _ İdam cezası kaç yıldır? diye sor ' 
nan K~timer~ ga~etesi de bu kabıl ha: muştur. 
diselerı takbih ettıkten sonra, umumı 

harb senelerinde Alman tahtelbahirlerin 
etrala yaydıkları dehşeti hatırlatıyor ve 
o zaman, harb dolayısile Almanların hiç 
olmazsa mazur görüldüklerini, halbuki 
şimdi böyle bir mazeretin de ileri sürü
lemiyeceğini yazmakta ve vaziyetin va
hinı olduğ u ilave etmektedir. 

Akdenize yeni İngiliz torpidoları 
geliyor 

Londra 3 (Hususi) - Dünkü nazırlar 
toplantısında verilen karar mucibince 
11 inci diströyer filosu, Şarki İspanya 
sahilindeki İngiliz muhriplerine iltihak 
etmek üzere bugün Akdenize hareket et
miştir. 

Son zamanlarda İngiliz gemilerine kar
şı sık sık yapılan hücumlar, bu kararın 
verilmesinde amil olmuştur. 

Kadın gözü ile Avrupa 
(Bq ta.rafı 7 inci sahifede) 

meleri, kendimizi dünyaya tanıtmak ba· 
kımından pek faydalı olur. 

Gençlerimizin de bu seyahatlerden, 
maddi ve manevi, çok büyük istifadeler. 
temin edecekleri şüphesizdir. 

Hatta, Fransa ile İngiltere arasında öA 
tedenberi yapıldığı gibi, Türkiye ile garb 
memleketleri arasında da, mekteb ta· 
tillerinde, cçocuk mübadelesi> yapmak: 
iyi neticeler verebilir sanıyorum. 

Sırf bir fikir olarak ileri sürdüğüm bu, 
noktayı, bu işlerle meşgul olanların in
ceden inceye tetkik etmeleri faydasız bir 
iş olmıyacaktır. 

M. Berkand 

Kültür Bakanlığı Erkek Terzilik Okulu 
o;rektörlüğünden : 

1. - Okulun dikiş ve biçki kısımlarına talebe kaydına başlanmıştır. 
2. - Kayıt ve kabul şeraiti için okula müracaat olunmasL 

Adres: 
Sultanahmed Divanyolu. Telefon 22480. (5764)' 



ti """ 
SON POSTA 

Son Poata'nın aiyui tefrikuı : 15 

~Talat Paşanın 
ı son 

Yazan : Arif Cemil 

Talat Paşa: " - Hayatıma kasteden çıkarsa, ne yapalım, 
diğer iş adamları gibi o da gelir, işini halledip gider!,, dedi 
Bunun ü~eri~e papaz istavroz çık~:a-J -:-- Bir brıç partisine istekli yok mu? ı b~y~ il~ gezmeğe çıkarılan ç.1cukl3r 

tak kaçıp gıtmış. Fakat, kurt ta o gun~ dıye sordu. gıbı mı olayım? Arkadaşların evlerine: 
den itibaren vahşıliğ:ni bır kat daha Bu sual salonda hazır bulunanların cTalat sokağa çıkmak istiyor, gelip 
arttırmış. Rastgeldiji yerde insanları endişelerini bira;: dağıtmakla beraber kendisine lalalık edinız:ı> diye her defa. 
öldürmüş. paşanın Jakaydlığıın kızanlar da oldu. sında haber mi göndereyim? 

Kurdun yaptığı fenalıklara dayana • Doktor Nazım dedi ki: İkametgahımı değiştirn:ıekten bahse· 
mıyan bir yi;;t bir giin eline koca bir - Paşam, brıç partısini her gün diyorsunuz. Bugün Berlinde, yarm 
bıçak almış ve kurdu öldürmeğe çık - oynıyabiliriz. Fakat, daha evvel, ar - Münihte, öbür gün Hamburgda otur
ınış. Fakat kurt onu parçalamış. İkinci tık kapınızı çalm~ğa başhyan tehli - mayı ben de bilirim. F'akat, burada 
bir yiğit eline tüfeğim alarak kurdu kcyi konuşsak nasıl olur? kollarımızı birbirine kavuşturarak o
a~'lamağa teşc~bii.:; elmış. ~u.r~u gö .. Talat Paşa rnkayt tavrım muhafaza turmadığımızı, elimizden geldiği kadar 
runce ateş etmış, faknt kendısı~!. ~c~k edere~ cevap ~erch: memleket için çalıştığımızı siz de bi-
hafifçe ) aralıyab lmtş. Kurt yıgıtın u- - Istersen oy le yapalım. Fakat onç lıyorsunuz Bu çal b . · · 

1 
. . • Ö . ışına enım muayyen 

zerıne hucum ederek onu da parça a - p~rtısı daha eglenc:lı olmaz mı} te- bir yerde oturmamı icab ettiriyor. A-
mış. kı meseleyı konuşsaK nası olSa bfr ne· ravanlar beni ne d b 1 kl b"l 

· · d d'" · · • E. b d" ,, re e u aca arını ı • Bundan sonn üçtincii, ör uncü yı - tıceye varamıyacagız. ger ana uş-
ğitler de kurdu itlaf için meydana atıl- man olan insanların hepsini ben öli.ın- melid" ler. Bu arıyanlar içinde bır de 
ınışlarsa da onlar da ilk iki yiğitin aki- ciye kadar hapse tıkmak elinden g~li- hayatıma kasteden çıkarsa, ne yapa-
betıne uğramışlar. Nıhayet beşinci bir yorsa... hm, diğer iş adamları gibi o da gelir, 

· • · Dokt R'" h' ·· ·· - k ~ini halledip gider; Şükrediniz ki ken-

Giresun <Husu• -
sl) - Fındık topla -
mi\ ameliyesi hemen 
hemen yarıya gelml11 -
tir. Yalnız Oiresuns. 
3 - 4 saat mesafedeiü 
koylfilcr fazla yağmur 
y:ığıp dolayıslle fın -
dıklannı toplayama -
mıslardır. Bunların 
toplndıklan fındıklar 

yıgıt.. or usu ı paşanın sozunu e -
Tayliryan masalı, yarı uykuda, yarı serek: di vatandaşlarımızın aleyhimizdeki tah 

da harmanlarda kal .. 
mıştır. Ya~mur bah -
çe sahiplerine göz aç
tımıamakta.dır. Fın • 
dık fiatları 17 kuruşla 
l:l buçuk kuruş ara • 
sında tahavvül etmek
tedir. Gönderdl~lm re· 
simler llk fındık mah· 
sulünün merasimle ve 
aUas çuvallat'la ihra .. 
Clndım iki intıbadır. 

Resmin birinde mera -
slm yerine giden vaU 
ve hiıkümet erkanı, 

dl~crlnde de atl:ı.s fın
dık çuvallarının ihraç iskelesine nı:&«llni ı~s-tennektec:nr. 

uyanık bır halde dınHyordu. Maykova, - Rica cderırr. paşa, dedi, alayı bir rikatı tavsadı. (Arkası var) . -- ·-- -·-... . Kırkağaçta tutun ve uzum 
vaziyeti 

tatlı sesile an!atmakt.:ı devam ederken tarafa bırak ta cıddi komı§alım. Kcn
fedai Ermeni uykudan uyanıyormuş dinizi bundan son:a daha dikkatle ko
gibi yatakta doğruldu. Ve vahşi bir rumalısınız! 
kurt gibi sılkinerck kadının söziinü - Peki kabul ettim. Kendimi ko-
kesti: ı umanı lazım. İnsan bir §ey yapamaz-

- Beşinci yiğ:t kurdu öldürmeğe sa, hiç olmazsa derısıni düşmanlarına 
muvaffak oluy · değil mı? pahalıya satmak için tedbir almalıdır. 
Maykovanın: Ben Bcrlinde oturdukça, ecnebi bir 
- Evet, bir kurşunla onun beynini devletin himaye.sın~ sığındıkça, o dev

patlatıyor ve köylülerm int:kamını a- !etten ancak himaye görebilirım. Yok
hyor. demesi üzerine yataktan fırladı, sa kendi hesabıma bir muhafaza teş -
alelacele giyindikten sonra kadınla ve- kilatı vücuda getirmem icap eder. Bu
dalaşmağı bile hatırına getirmeden so - nu da yapmağa vaziyetim müsait de
kağa fırladı. ğildir. Biliyorsunuz, kendımı bile giıç-

Maykova vazifesini hakkile yapmak- lükle geçindireb:Jiyorum. 
tan mütevellit bir haz ile Tayliryanm Mecliste hazır bulunan bir zat şöy-
arkasından güzel dudaklarile sırıt!yor- 1e bir teklifte bulundu: 
du. - Paşam, korunmak yalnız para ile 

TALAT PAŞANIN EVİNDE olmaz. Türlü türlü tedbirler alınabilir. 
Kim o? ne istiyorsunuz} suali ce - Bir kere bu kadar arakadaşınız var. On 

vapsız kalınca ve hele hır adamın palas :ardan biri veya bir kaçı beraberiniz -
pandıras merdivenden inerek sokağa de olmadıkça sokağa çıkmayınız. Son
koştuğu ışi.til:r.ce Talat Paşanın ar • ra daima Berlinde muayyen bir yerde 
kadaşı olduğu yerde dondu kaldı. oturmayınız, sık sık yerinizi değiştiri-

Bu ne demektı? niz. Bu suretle şayet varsa siz~ tn'itıp 
Birisi gelip Scıi Beyi arıyor ondan edenleri şaşırtmış olursunuz. 

sonra kaçıp ı:.idıyordu' Gelen adam Ta- Talat Paşa, yapılan tekliflerin ken -
lfıt Paşaya acaba bir suikast m1 yapa- disi için yeni bir şey olmadığını ifade 
caktı da korkup kaçmtştı? Düşüne dü- eden bir tavırla cevap verdi: 
şüne kapıyı kapadı ve salona girerek - Doğru söylüyorsunuz. Fakat ben 
vak'ayı Talat Pa nya ve rüfekasına bu tedbirlerin tatbikine imkan göre -
anlattı. Bunun üzer;ne herkes düşün- miyorum. Bir kere sokağa yalnız çık -
ceye daldı. Bir müddet sonra Talat Pa- ma, diyorsunuz, çıkacağım zaman bir 
şa gayet Jakaydane b;r tavırla: iki arkadaşı nereden bulayım? Müreb-

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Tansiyon 
Yüksekliği 

Cumartesi 

( ") 
Kırkağaçta üzüm kurutma ameliyesine 

devam edilmektedir. Bu yıl üzüm rekoltesi 
geçen yıla nlsbetle noksan, fakat tane ve 
renk ltlbarlle kıyas kabul etmiyecek kadar 
nefıstır. 

Bu yıl kavun mahsulü pek bereketlidir. 
Kavunlar da her senekinden daha nefls ye-

Her §eyden evvel idrarlarını muayene et- tıştirllmlştır. 
tlrmelidir. Böbrek hastalığının bilhassa Tutünler tıpkı üzü:ıı ılbl rekolte bakı -
muzmln olarak cereyan eden şekillerin- mından az, fakat mahsul batımından ge -
de idrarda albomln ve üstUvanRt göril- çen yıllarla mukayese edllemlyecek tadar 
lilr. Böbreklerin bu hastalığ, ve na ta- nefistir. 
mamlyetl dolayısıle cihazı devranide 1 
aksi tesir husule getirir ve derhal tevet- zmit körfezinde bahkçıhk 
türü şlryanı, tazyiki §lryam veyahut ı"hya edı"lecek 
meşhur tansiyon denUen şey artar. 
Her tansiyonu yübek olanlarda böbrek İzmit (Hususl> _ izmıt körf P.?lnde meb
hastalığı var demiyorum takat birçok zul balık çıkmaktadır. Büyük harpten son -
ahvalde böbreklerin hasta oltJuAu mu- ra İzmitte balıkçılık inhitata uğramıştır. 
hakkaktır. Tansiyonu yüksek olanlar id- Şlmdl körfez balıkçılığının ihyasına çalı -
rar tahlili lle beraber kanlarının da mu- plmakta, bunun asri tekniğe uygun olması 
ayeneslnl ihmal etmemelidir. da gözonünde buluııdurulmaktadu·. 
Eski veya müzmin bir frengi hastalığı 
veyahud kanda ürenin artması da çok Romanya goçmenlerlnden balıkçılık eden 
defa gorülen şeylerdir. Her halde tan- 16 alle de bu emelle İzmlte yerleştltUmtıı -
slyon arttığı zaman sebebini aramak ve lerdlr. 
ona gore tedaviye koşmak lazımdır. f • f "I U 1 · ı· 1 
Tansiyonu yüksek olanların perhiz yap- svıçre 1 er y mur a IS ıyor ar 
mak mecburiyetleri kat'idir. İsvlçrenln tanınmış !lrmalanndan Tica-
Onlar tuzlu ıcyler yemlyecektlr, çok su ret Odasına bir mektup gelmiş ve meınle-
1çmtyeccktlr. Salamura şevler, yum.ır- ketımizden çok mlkt:ırda yumu:ta istenll -
ta, sucuk, pastırma, sığır eti, koyun eti mlştır. Ayni zamanda mektupta yumurta -
yemeleri de muvafık değildir. larımızın beğenlldlğl ve ta.tbllt eeileıı kon -

t--:-:( .:":')-B:":'u_n_o~tı-ar-l~k~ea-i~p-sa~kl~a-,-ın-ıı-, -,-.-b-••-1 trolün ne şekilde yapıldığı da sorulmuştur. 
bir a lbüme 7apıştrnp lıtollekslyon 7apınıs. Ticaret Odası, ~u talepten yumurta ih
Stlnntı umanınızıla ba notlar ~lr doktor racatçılannı haberdar etmek.le br.raber, Y'.l
l'ib l lmdadlnıza ::retı.ebUlr. murta ihracatında yapılan kontrolü de İs -.._ _____ ..;..;...;.;..;.;;.;;;.;;.;. ____ _. vlçreye bildirecektir. 

.ı Son Posta • nın edebi tefrikuı : 22 - Mazlwna yazdım, neler y:ızdığı- Bugün Gönüle gıttim. 
mı okumak istet misin~ dedı. Gönüle gııtim dıyecck yerde: 

- Gizli şeyler yazınışsındır teyze, o- - Gönül çağırttı na gittim!. de..ınem 
kumıyayım.. daha doğru olur. 

- Oku, oku.. Ablam kendinı üşütmüş, kalkmamış, 
Mektubu uzattı. Biraz sıkılarak göz yanında oturayım diye beni istetti. 

gezdirmeğe başladun. İlk satırlarda Yatağına uzanrİu~, dizlerine bir pars 
her anne gibi oğluna fül ihatler verl- dcrısi örtmüştü. Açık sarı ile açık yeşil 

Yazan: SELAMI iZZET yor, sıhhatine !yi bakmn;:,mı söylüyor, döşenip kaplanmtş buduarmın de-
Sevine sev.ne kabul ettim. Mazlum zan. Filvaki hayatımız, Gönülün zama- keyfini soruyor ... Ondan sonra gelsin koru ortasınd~ı bir kraliçeye benziyor· 

bizden uzun, sayfalarla cevab alıyor. nından daha durgun, daha hummasız, Sevim.·· Gitsin Sevim.·· Dör: satırda du. Bir gün sok:ığ:ı çıkmamak, çıka
Ben aşkıma şefa:ıt masktsi geçırip u- daha sakin ama ben müşteki değilim. bir kere Sevimden bahsediyor, Sevim mamak canını sıkmıştı, gözlerinın altı 
zun uzun yazıyorum ... Hem hissiyat1- Hülya kuracak, aşkımı dü§ünecek aşağı, Sevim yukuı. .. Ve uzun uzun çürümüş, göz bebekleri hararetten pı-
mı ele vermiyorum, hem de gizlemiyo- daha bol zaman buluyorum. beni methediyor rıldıyordu. 
rum. Ve ani.ıyorum ki, kadınla erKek a- Birkaç gün evvel teyzem: Gayri ihtiyari kıı.ardun: Beni, biraz hazin bir tebessümle kar-
rasındaki hakik: dostlukla sevda ara. - Senden bir ricam var Sevim, ya- - Mübalağa ediyorsunuz teyze, şı_ladı, ayak ucund!.ıki koltuğı; göster-
sında bir parmak kadar ara vard;.r ... rın saat üçte bana gel, demişti. Mazlum da benim gibi düşünece~: An- dı: 
Dostluk ve muhubbet duygular: izhar Kumaş alacakmış: bu gibi alış veriş- nem amma tla mübalağacı olmuş diye- - Otur şuraya .. · 
edilince sonunda sevdaya benzediği lerini bensiz yapamaz, esk1'denberi dük- cek. · · • - Dur, bir kere sen: öpeyim de son-
görülüyor. kana, terziye, iskarpinciye benimle be- Teyzem başını salıadı, tuhaf tuhaf ra otururum. 

Bazan Mazlumun mektublan şu cüm- raber gider ve ben ne beğenirsem onu yüzüme baktı: - ZÖJ?me~ çok nezlem var. 
1 ·ı b"te l H' t b' ·· V kt'l · k dr' · d • · · - ıyanı yok. e ı e ı r: a ır. ıç unu marn ır gun nasılsa ya- - a ı e senın a mı, egerım • . 

cSevimden dört gözle cevab bekliyo- nında ben y,okkcn yarım düzine mendil takdir etmesinı öğrenmeliydi, dedi; ya~!ğ:~~ ~~~~ıı, ef~: ~ur? unu .. t:ı.:tu, 
rum.» almış, bana son:udan gösterdı, ben de vaktile aklını başına toplamıyanların •· ı Y nagını op.um, 

b kt k f . t b" 1 1 oturdum. 
Demek ki mektublarım hoc:una gidi- a un: a asına ış e oy e vurur ar.. . c d · 'k' k d b 

'j •• • an an sevışen ı ı ar eş gi i ko-
yor, demek ki, inziva ında ona ·cümle- - Fena değil, dedim. Bunu soy!edıkten sonra kalktı, yatak nuştuk. Gönül çoktanber· g·· a··· 
I · 1 b' k B f d ··ı d d d · · · · • b 1 d 1 orme ıgı erım e ıraz ·uvvet verebilmişim, onu tı ena egı eyişim en beğenme- o asına gıttı, gıyınmege aşa ı... arkadaşları, ahbabları soruyor. Sorduk-
satırlanmla teselli etmişim, şefkat ve dim ~an~sını çıkard_ı ve d~h~l .?idip Ondan sonra ~u ~ı:vzua avdet et.me- }arının hepsi de kocasından ziyade bi
muhabbetim ta ora arda bile kalbini mendillerı geri verdı, ertesı gunu be- dik. Yalnız penım ıçıme korku gırdi, zım ahbablarımız. Ablam bilhassa Ber 
ok ıyabılmiş. ni beraber aldı, mendil intihab ettik. her mektubunda teyzem böyle müte- na üstünde durdu. Her nedense onun 

Teyzem hemen her gün beni gelip O g~n~ odn?1~ girdim, baktım, te~- madiyen benden bahsediyorsa, Muzlum sıhhati ile fazla me.şguJ. · · 
alıyor, o gelmez e ben ona gid yorum. zem go luklerını takmış, hanı harıl bır okuya okuya nıhayet gene bana düş- _ Sık sık bize geliyor, dedim· ba~ka 
Mazlum gitt 'ten sonra o daha fazla eyler )azı~or. man olacak; benim yazdığım mektub- kimseyle konuşmuyor, görüş~üyor. 
bana dil tü. B<'n: C' • end rmek, avun- - Ko ay gels'n teyze? ların kıymeti kalmıyacak. Aramızda Kım eye itımnd etmediğinden kimse 
du mak iç n ne' ta rlıyor, eğlen- Başını çevirdi gözlüklerinin üstiin- teessüs eden dostluk bozulacak... Bu ile arkadaş olmuyor. 
diğımi tahm 'l c ti· ı ) erlere götürüyor den baktı benı görünce, gözlüklerini dostluğun öyic zayıf bir alevı var ki, - Ama sa11a itimadı vardır, sen onun 
beni; on uz bir yere gıtmiyen, odasın- çıkardı ve göz bebeklerinde bir pırıltı , en hafif nefesten korkuyorum. Ah tey- itimadını kazannıasını bildin. 
dan çıkını) an ann~mi de kaldırıyor ha- mes'ud bir ışıkla: ze, bu alevi söndiırüverırsen... (Arkası var) .. 

Lüleburgazda bir hayvan 
sergisi açıldı 

Edirne (Hususi> - Biltün TratJaya §a
mil olmak üzere her yıl Lllleburgu merke -
zinde açılmakta olan ııehll hayvaıllar sergl-
sb bu yıl gene açılmıştır. Sergiye dller se
nelere nazaran pek çok hayvan lfılrak et
tirlldiğt gibi bu yıl iştirak ettlrlleDlerln ge-
rek bakım, gerekse besi ltıbarlle 1alklyet 
kazandıklan görfilmüştur. Aynca bir bay -

van serglsl de Edlrnede açılacalctar. Bu ııer
gtye iştirak ettirilet.:ek haynnlanD kayıt ı. 

şine şimdiden başlanmı~tır. 

Bu yıl pancar mahsulü bereketli 
Edirne (Hususi) - Alpullu teke.r l'e is -

plrto fabrikaları faaliyete ge~mlf n Trak
yanın h er yerinden pancar sevldyabna baş
lanmıştır. Bu seneki pancar mahaulü blr 
çok mıntakalarda ınilstahsJll 8"lndtrecek 
mahiyettedir. 

' 

lstanbul Borsası kapanış 
fiatları 3 - 9 - 1937 

ÇEKLER 

Açılı , Kapa!lı' 

Londra 631.00 631.CO 

Nev-Yor• 0,7857 0,7837S 

Parla 21.0675 21.067S 

Mlllno 14,94 14,94 
Brüt.sel 4.662S 4.662S 

Atlna 86.8085 86.808S 

Cenn re :S,4195 "4195 

eor1a 63.3914 63.3914 

Amaterdam 1.4236 1.4236 

Prat 22.662S 22,6625 

Viyana 4.1838 4 1838 
Madrld O:J.00 00.00 

Berlln 1.9580 1.9580 

Varşova 4.179J 4.1790 
Budapetıe 3.9810 4 .9810 
Bfikreo 106.497S l06.4975 
Beiıırad S4.S9 14.39 
Yokohama 2.122s 2.7225 
MoskoTa 20.4'3S 2' 43S 
Stokholm S.0736 :S.0736 

KSHAM . 
Açılıı 1'.paıM f 

Anadolu pn. 
" 80 

peşin o.•. oo. 
A. fJm. ıır. 80 vadeli 00.00 00.0) 

Bomontl - Nekta r 08.80 S.8> 

Aslan çimento 10,00 ıo,oo 

Merkn bankaaa oo.oo 1)().00 

İt Bankaaa '°·' O.Ol 

Telefon o. -
ittihat n Delir. 00.00 -
Şark Dellrmenl .ooo -
Terkoa O.O> 0.00 

lSTlKBAZLA8 
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. oenıııerJ[ MakvaveH 

K~ptan Bum Bum 
Çeviren: Altmet Cemalettin Saraçoğlu 

8ir~ün ln~!iz .. çavuşla~ı bir bölük yerli askerle oturduğum 
bınanın onune geldıler ve etrafı araştırmağa başladılar 

Vakti can sıkıntısı ile geçen işsiz güç
S\iz bir adam sıfatile melez genç kızın 
ıiyareti doğrusu hazineler değerd! ve 
ben de vefalı arkadaşımla başbnşa kıy. 
lnet biçilmez dakikalar geçiriyordum 
ilına parmaklığın arkasından ... 

:Sen (Maryan) ın itimad edfleb:!ır 
hır şahsiyet olduğunu biliyordum. Bi
naenaleyh firar projelerimden kcn:li
s~ne bahsettim ve (Maryan) ın dela1e-
1de bır müddet sonra (Singapur) un 
lnufassal bir haritasını elde ettik. Hem 
de bir harHa ki hem şehri, hem de a
dayı mükcınmclen gösteriyordu. 

(Maryan) bi:tün işler yolunda gıttiği 
takdirde ya şübabn yirmi üçünde ve
~ahud da bu tnrihten bir ıki gün sonra 
1 tar cd ceğ!.nlı bil~yordu. Binaenaleyh 
~z kaçtıktan sonra bizi Singapurdan 
qolanda ada:arına götürmek için «Rio» 
boğazını geçireceit bir yerli kayJğı bul
~ak için fedakar genç kız elinden ge
eni yaptı. 

Çinlilerin ş:şman bir adamın çok ho
varda bir çapkır. olduğuna daır, bir a
ta sözJeri varda·. Bu Çin ata sözünün 
doğruluğunu (Maryan) in merbutiyeti 
l>ekaıa isbat ediyordu. 

Bir taraftan bu k:ılb ve his macerası 
~evam ederken bir taraftan d:ı tiınel 
ummalı bir faaliyetle kaz\iıyordu. 

boğrusunu söy!emck Jazım'gelirse hc
l>~llliz kösteb .. kler gibi çalışıyor. didi
nıyorduk. 

d" Tünel ik: nıe~r.ı:? kad"r çok 
. ık bır yo~rn; halinde topl'ilğıı 
~ndıkten sonra mahbesimizin duvJrına 

adar uzanan toprak altı bir yol halini 
alıyordu. Günlük işimizi bıtıdıkten 
sonra tünel nereye kadar uzamışsa o 
noktada toprağ•n altından ince hı:· ka
'?1ış uıatarak bu kamışın ucunu topr:ı
gın Ytizüne kadar çıkanyor ve bu su
tetıe daha ne kadar kazılacak mes:ıfe 
~aldığını goz1erimi7.ic görmü~ olu) or-
uk. 

Şayed tünel duvarın öbür taraf •nı da 
on d .. ort metre kadar tecavüz eckrsc ar-
~ık korkaca~ bir şeyırniz kalmannş o. 
~rdu. Zira nöbetci kulübeleri, projek
törler, elektrikli teller filan he"J gcri
trı. 

• 1Zde kalacaklardı. Bir kcr~ de kapa-
ı ttineJden dışarıya attık mı zıfni ka

tanlık içinde bulunacak ve kolayca sı
~ışacaktık. Yalnız dört saatte bir y;;ıpı
an nöbet değiştirme zamanını kı)lla
~ak icab ed;yordu ki ona da Allah ke
liındi. Ondan sonra ver elinı hürri
Yet. .. 

lakin hiç tasavvur ve tahmin ede
~:diğimiz bir takım manialar ve mıiş
l Uller bırdenbıre kendilerim gösterdı
}ıer ki bunlar da casuslardı. Üseıaya 

•Zinet eden iki Japon berberinin ca -
~s oldı..İkların. biliyordum.. Snnraları 
.hr takım sıvi: esirlerin vatandaşlnnıu 
~ har etmek gıbi pis ve çirkın bir vol 
Utrnuş olduklarını da teessür ve tees

Suf e öğrendim. Aramızda bulunın Al-
sas Loren'li:erlc. Lebl; Almanlardan 
~ok içkillenıyordum. Bunlar burunları 
avada, sanki av kokusu almak isteyen 

t:ıns tazılar gibi gidip geliyorlar, etr ıfı
~lzda dolaş•yorlar ve; 

Hin.tlı çavuş ve ben bermutad odamda 

vışmak tasavvurunda olduğumdan 
şüphelenmesin biie ... 

karşı kar§ıya oturmuş, Zdj atıyorduk 

mıya başladığım;z andan iptidar eder. 
Aynı zamanda cEmden• kruvazörü za-

Bir gün tndiliz çavuşlar• bir bölu"·k 
• 

0 
• biti sıfatile yaln1.z kamptak; sivil va. 

yerlı askerle oturduğum binanın önü- t d 1 d w ·ı h t ,., d.~ ı 
ne geld. t f t b . d an aş arımın egı , a ta uşman arı-

ı ve e ra ı araş ırmıya aşJa ı. . · . 
Bı·r tar ft d"k ı· t 11. b. b .k d .. mın bıle saygı ve ıtıbarına mazhar bu-a a ı en 1 e ı ır arı ·a vu- 1 d 
cuda t' d"l l"k· ı·· unuyor um. ge ır l er a m maymun ku ube- E d b""t·· b h ·d b""t·· ~· · b w « m enı> u un u avalı e u un 
~ının ulundugu tarafa ehemmiyet bi- b t fl d b .. ··k b" ··h t k 
l d·ı u ara ar a uyu ır co re azan· 
e verme ı er 11 l!:> 1 • 1 ·1 ·· b ~ · .. a mu :.ıı munase e mıştı ve ben bu şöhretin meyvalarım 
vukarıda da soy'en · 1 · w ·b· 
i'.na mun ,. J.. il~ ~ .augum g ... 1 topluyordum. ~Urnss~ yerlı asker ba-

. ~ ~afe:s, tunelırnızı:ı medhau- na karşı çok hurrnc:tkar davranıyorlar, 
n.~ orten çımen murabbaının tamam fü;- beni sayıyorlardı. 
tundc bulunuyordu. (ArkC1$ı var) 

Derin bir oh~ çektim; kurtulmuştuk. 
Şaycd dikeni: telli maniayı beri taraf
ta vücuda get~rıniş olsalardı o kadar 
günlük emeğımız mahv ve heba ola • 
caktı. .Maamafih bizim tiinelden kaç
mak projemiz~ feda etmekliğımiz lazım 
geldi. Şimdilil( ortada kaynıyan bir ka-

zan vardı ve hu kaymyan kazan karşı
sında tünel kazmn iş~ çocuk oyuncağı 
gibi bir şey !-::alıyordu. 
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SİNGAPURDAKİ HİNDLİ ASKERİ 
İSYANA NASIL SÜRUKLEDİI\I? 

Hemen henıen kampa gelmiş 01du
ğum dakikadanberi yerli askerlerle a-

r -"'\ 
NIJbetçl 
Eczaneler 
Ba rece n öbe&cl ola n eczaneler fllnl:ır
dır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Şereil. Alemdarda: (Es:ıd). 
Beyazıdda: CAsadorJ. Samatyada: CTeo
fllos). Emlnönünde: <Mehmet Khım). 
Eyüpte: (Hikmet AUamaz). Fenerde: 
(Hüsa'nlettln). Şehremininde: <Hamdi). 
Şehzadebaşmda: (Hamdi). Karagüm
rilkte: <Fuad). Küçükpazarda: (Hikmet 
Cemm. Bakırköyünde. (Merkez). 
Beyotıu clhetlndekller: 
İstıkm caddesinde: (Deltrısudal. Tepe
başında: (Klnyoll). Karak.öyde: (Hüse. 
yln Hüsnü). İstiklal caddeslııde: (Llmon
ciyan). Pangaltıda: (Narglleciyan). Be
şik.taşta: (All ~ıza). Sanyerde: (Asaf}. 

ram iyi idi ve hu dostluk Hindlilerin Bop:ılçl, Kadıköy n Adalardakiler: 
sevmedikleri Frnnsıı bahriyelilerin Üsk.üdarda: csellmly~). Kadıkoyünde: 
söyledikleri « Marseyvez ,. i bizim <Saadet, Osman HulQslJ. Büyükadada: 

" (Halk). Heybellad1da: <Halit) . 
cDoyçland Uber Allezr> imizle bastır-·.:....---------------' -

- La,1.ltcrbah, diyorlardı, hissedi.vo
l'ı.ız ki b r ~yler lj.a'iırlıyor, bir takım 
dalavereler çevirri'iel{istiyorsunuz.. bi- Bir Gripin almadan evvel 
~ Iıkirlefini,fisavvur:iarmı izah et de ----------------

~ı~~~e elimYzden gelen yardımı yapa- de~:~:;~: ~: •• ;~=~~ae:u~i~e 
:S bu sözlere daima şu cevabı veri· en ucuz geçirmenin çaresi bir 

Yo u~ · · liqe " GRİPIN. almakhr. Mi-
~1. :- Ben işimi bilırhn. Lakin sizlere 

Y b deyi bozmaz, böbrekleri ve 
1' ı ir vatandaş sıfatile şunu haber ve- kalbi yormaL 
deyi~ ki şa);ea bir komblneion kur:ır 

Aldıktan bet dakika aonra 

a fırara muvaffak olacağım! aklım ke-
~erse kaçmadaıı beş dakikn evvel c;iz· 
~~e tasavvurlarımı, t~ebbüslerjmi an
. ırırn. Şayeo benimle beraber gelmek 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

ıste~ ı· . . , . ., enız ge ırsınız; arzu etmezsenız 

~da kafırsınız.. 1 

d:ı.-Bu suretle küçük bir çeteye ikuman
lt ettiğime dair hasıl olın1Yil başlıyan 
d anaaUen kokünden yıkmak istiyor'!' 
k UJn. Aynı i.aII1.artda istiyordum k; her. 
~,,,t 'bütün kampla beraber 1irnr 

•anet&in --de biH8f k~ı jie, sı-.. 

.. eosta .~nın 

MİRAS 
Y::ızan: Paul Achard Çeviren: Nurullah Ataç 

John Rull keyfinden kahkahalan salıverirken Clark Wallson da suratını 
asıp oturdu 

Mr. H.-P. Grossmith'in yazıhanesinden yacak bir hayat başladı: Klübün en eğ -
çıktığı zaman Clark Wallson beyninden lenceli içtimalarına, sanki bir cenaze e
vurulmu§ gibi idi. Noterin ona söyle - vinde imiş gibi riyaset etti; balolara gi
dikleri, earabet itibarile, dünyada vasi· dip kederli kederli dolaştı; herkesi kırıp 
yetname yazmak adet olalıdanberi beş geçiren hikayelerini, suratını asarak an
kıt'ada kadınlı erkekli bütün vasiyet - !attı. 

name yazanların aklına gelmiş olan ga - Onu takibe memur edilen hususi polis 
rabetlerden üstündü; her halde Clark memuru John Rull, öyle laalettayin bir 
Wallson bu kanaatte idi. polis memuru değildi: hani bazı insan -

Clark Wallson, New-York'un, belki de lar olur, daha görür görmez kahkahayı 
bütün Birleşik - Devletler'in en keyiflı, salıverirsiniz, işte onlardan biri. Onu biz
en güler yüzlü adamı idi. Ona anlattı - zat merhume :Bayan Wallson kendi elce
ğınız hikaye ne kadar acıklı olursa olsun ğiz.i ile seçmişti. Vaktile Bayan Wallson 
o gene gülünecek, alay edilecek bir ta • aktristlik te etmiş, Rulllun piyeslerini oy
rafını bulurdu. Halbuki, karısı, para a- namıştı. Bu Rull'un asıl mesleği kome • 
nası merhume Misis Wallson onu, üç se- diler, vodviller yazmaktı; fakat kazan -
ne müddetle gülmemeğe mahkfun etme- dığı paranın hepsini kumarda kaybeder
ğe kalkmıştı: kürek cezası gibi bir şey... di; sesli sinema çıkıp da kimseler vod -
Kadın, vasiyetnamesinde: cİşte benim vil seyretmeğe gitmez oluncn Rull dn 

yasımı böyle tutacaksınız• demişti. büsbütün iflas etmişti. Eski aktrisin ona 
Clark Wallson, üç sene müddetle, göz- münasip gördüğü vazifeyi bunun için 

leri önünde geçen vak'a veya duyduğu memnuniyetle kabul etti. 
hikaye ne olursa olsun, kat'iyyen ve ka- John Rull, merhumenin emirlerine tev
tibeten gülmiyecekti. Misis Wallson ko- !ikan, Clnrk'ı en eğlenceli yerlere gö -
casının bu müddet zarfında hayatını da türmeği teklif etti: Clark, en tuhaf o -
hiç değiştirmemesini şart koşmuştu. En yunları seyretti, en komik filmlere gıtti. 

küçük bir tebessüm, dudakların kenarın- J ohn Rull keyfinden kahkahaları salıvı;ı
da hemen sönmek üzere beliren bir gü • rirken Clark Wallson da suratını asıp o
lümseme, bir gülümseme tasavvuru, tururdu. Seyahate çıktılar. Rull Clark'ın 
Clark Wallson'un ltarısından kalan ser- her bulunduğu, hatta her geçtiği yeri hır 
veti kaybetmesi için kafi gelecekti. Az tiyatro gibi eğlenceli kılmakta, doğrusu 
para da değil; aşağı yukarı iki buçuk tam bir maharet gösteriyordu. Londrada 
milyon dolar ... Clark Wallson mirası ka- Rull alabildiğine güldü, Clark 1cüskünü
bul eder etmez peşine bir hususi polis nu dikip oturdu. Paris bile Clark'ın gül
memuru takılacak ve bu adam onun her memek azmini kıramadı. Bir gün Rull, 
hareketini kontrol edecekti. artık muvaffak olacağını sanmıştı: 

Clark bir an düşüneceğini söyledi. Şar- Clark'ın Kahkaha adlı yatını satıp bir ti
tı kabul etmemesi, evlendiğinden, yani yatro işletmesini muvafık bulmuştu; bu 
beş senedenberi sürmekte olduğu milyo- tiyatroya dünyanın en meşhur komikle
ner hayatına veda etmek demekti. Ka • rini, palyaçolarını getirtti. Bütün gel<'n
bul etmek de, bir gardiyanın nezareti al- lcr katıla katıla gülmekten adeta hasta 
tında, bir kürek mahkumu hayatına kat- oluyorlardı. Clark, servetini kaybetrr."'
lanmak demekti. Bir Fransız muharriri, mek için doğrusu ~ok eziyet çekti: az kal. 
insanın başlıca vasfı gülmek olduğunu sın o son meteliğini de kayh<'diyor, John 
söylemiş; öyle olduğuna göre Clark, gül- Rull ise zengin oluveriyordu; çünkü mer
mesi tuttuğu zaman ne yapacaktı? Hem llume Bayan Wallson, Clark güldı.iğü 
o, Manhattan'ın Alaycılar Klübü'nün takdirde servetinin yüzde doksanı mah
reisi idi; orada gidip oturup da gülmemek lfıle, yüzde onu da sabık vodvil muhar -
kimsenin e,lindc değildi. Bel8.ya bak ki ririne kalmasını vasiyet etmişti. 
hayatını değiştirmeğe hakkı olmadığın - İki buçuk sen~, Clark müthi!; bir iş -
dan oradan istifa da edemiyecekti. Ha - kence çekti. Onun her şeyini, hatta met-, 
yır! bu o1ur şey değildi: karısının hod - reslerini John Rull intihap ediyor ve bit-
gdmlığını bir türlü hazmedemiyordu. Fa- tabi hepsini de en keyifli m!;anlar ara -
kat onu bu düşünce kurtardı: cNe zaman sından bulup getiriyordu. Böylece 
gülmem tutarsa, deıii, karımın mezarın- Clark'ın aşık olmağa bile hakkı yoktu; 
da memnun alacağını düşünür ve bu su- çünkü aşkın da insanı bahtiyar edip gül
retle öfkelenirim. Hem üç sene dediğin de dürdüğü büsbütün görülmemiş şeyler -
nedir ki! çabukça geçiverir ... > den değildir. Zavallı Clark ancak dost • 

Madison caddesinden yukarı doğru larından bir iki kişinin ccnazelcdnde ra
çıkmaj'a başladı: bir ölüm mahkUmu hat nefes alabildi. Sabık vodvil muhar -
kendisine verilen son sigarayı nasıl şöy- riri öyle şeylerden hoşlanmadığı için o 
le içine çeke çeke içerse Clark Wallson günler Clark'ın yakasını bırakırdı. Clark 
da bu son günün keyfini öyle çıkarmak, da bundan bilistifade kaçamak suretile 
doya doya gülmek istiyordu. Hatti iki biraz gülerdi. 
metre boyunda İrlAndalı bir polis me _ Artık üçüncü yıl bitmek üzere idi. Rull, 
murunun önünde durup güldüğil için ba- olanca maharetini sadetti ise de muvaf
şına bir iı bile gelecekti. fak olamadı; Clark adeta sersem olmu§, 

Sonra gene gülerek Jtoterin yazıhane _ ne yapılsa gülmüyordu. Bütün çalışmala-
sine döndü ve: rının bir faydası olmadığını görerek üzü-

- Kabul ediyorum, dedi. len John Rull bir gün notere: 
O saat yüzü asıldı, filnkii karısının Ö· - Art.ık hiç aldırmıyor, dedi; üç yılın 

bür dünyada bu işe pek 5"&'inmiş olması ne zaman biteceğini hesabettiği bile 
lazım geldiğini düşünmüştü. yok ... 

S~nra, artık üç yıl kendisini takip e • - Allah nre de bu' üç yıl çıkmadan o-
dcttk nlan hususi polis memuruna ~ldı~ ua canı ÇJkmasa ... 
.şeytanın auiliği, o da sayet tuhaf lıir a- Bir müddetten~ri zengin olmakta._ ü-
dımdı. .. midini lwsen Jobn lbıll, iebar vo<ft<Wer 

AJ'iı.k Clark ,Walleon için en :inanın- ,n~ama .J5 inci ıayfaöa) 
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Ynıuı: 

M. Rui• ôsıe• 

·-

Bir gece Rüstem uykusu arasında sarayın bahçesinde• 
u.=1:. "!;::h'~ı !ı~ ~~ ~:: bir takım feryatlar ve çığlıklar işitti ve yatağından fırladı 
Terakki devrine aid bir kısım hatırala- ğildir. Roman yaza..rken hayali kahra- UL babasının yanına avdet etti!{ 
nna aid hikiyeleri, geriye doğru kısa manian istediğimız yerde, istediğimiz 7.aman Samla İran hükümdarı ~da 
bir göz atan bir kaç sözle kapamak is- ;r.aman, istediğimiz şekilde düşündüre- ceıe)an eden muhabere neticelenmifti. 
tiyorum. Birkaç günlük bir teehhürle biliriz; faka~ bir devrin hikayesini ya- Babasınm teşvikile şaha o da bir rica,. 

Yazan: Eski Tanin Ba§IDubarriri Muhittin Birgen 

Halil. Nesimi. Haşim Baylar bildiklerini niçin 
gazmzgorlar ? Bu vazifenin ihmali milletin tarihine 
karşı pek bügük bir lcahalıat işlemek demektir 

bugün bunu da yapıyorum. parken, o devir kahramanlannı, keneli name yazdı ve muvafakat cevabı gelin-* . mmammıa için kukla olarak kullan- ce bütün çektiklerini unutacak tadar 
Ben İttihat ve Terakkinin tarihini mak hakkını haiz olamay!Z. Bunun için memnun oldu. 

y§Zmadım. Esasen, İttihat ve Te....ıdti İttihat ve Terakki, gazete sahifelerincie * 
devri gibi, her .senesi türlü türlü vu. Ve tefrika romancıJarının elinde, pa- Kihilde de, Nimruzda da aylarca ha-
kuat ile dolu bir devrin tam bir tarihi- çavra haline getlrilıniş olan talihsiz ZJrlıklar, şenlikler yapıldı. Rudahe, 
ni yazmak, ne bir kişinin, ne de lirkaç bir devirdir. Halbuki bu devir, istc•r muhteşem bir gelin alayile Kabilden 
kişinin bafızasile mümkün oian bir şey- muvaffak. ister gayri muvaffak; ister hareket etti. Hududda •ynı ihtişam ve 
dır. Ben kulisinde yaşadığun bir dev- temiz, ister pis, bütün bir neslin, bil- coşkun tezahüratla karşılanarak Nim
re aid, seneler geçip hisler soğuduktan hassa Türk olan, Türklük yapan bir ruza getirildi. Haftalarca ~ der • 
sonra, kabil oldugu kadar objektif bir Türkün yümlmesi için çalışan bir nek yapıldı. İki hicraniı sevdazede böy
ruh ile, bild!ğim bazı hika!eleri anlat-! ~ürk ne~linin müşterek eseri~i_r· O dev. lece muradlanna erdiler. 
tım, bazı muşahedelerlını ızah ve bazı J nn temız taraftan varsa ıçınde he:> * 
fikirlerimi teşrih ettim. Kabil olduğu ~n, de.rece de.rece, hepimız teıniı.i_z fran şahı Menuçehrin vefatile oğlu 
kadar hatıralanmda yanılmam1ya1 b:l- ve eger pıs t~ da varsa, gene ~- Nuzerin tahta geçmesinden bir ay son
mediğim şeylere temas etmemeğıe ve- çinde biz ve hepimız derece derece pı- ra Rudabe Rüstemi doğurdu. 
yahud; ancak, doğruya en yatın zan- siz. Talat paşa cahil idiysıe, onu hhra- Rüstemin doğumu, annesine büyük 
nettiğim rivayet v~ya nakilleri kaydey- man olarak kullan~?ya razı olan ve et- ıztırablar verdi. Günlerce ağrılar için- Fil, ltf.Utemıl görünce lortum un 1'21&faraTc «zerine ıaıcıırdı 
)emeğe dikkat ettim. Bununla beraber, rafında toJ>Ww:ı kütle,_ ~ynı ~e~e de kıvrandı. Nihayet. çocuğu tabü bir krn zamanda torununu görmiye gele- bu iri vücudü; bu yak11ıkl: endamı, W 
yanıldığım .. n~ktalann ?lduğunu da ~ de~ hisse ~ıhı oldu~ _ıçın- şekilde doğu.ramıyacağını anlıyan bir ceğini bildirdi. zeki ve uametli bakıl! ile tıpkı SaJ1lllt 
sonradan gordum: Mesela, son Balkan dir ki Talat paşa _sad~zaın ~bıliyo~- bekim, mahirine bir ameliyatla onun Sam.. torununu gönneit arzusunc, an gençliğini hat?rlauyor. Hiç şüphHİI O 
?"enile Aleksinaç'da kaldığım•.z zam9n, du. En_v~ .paşa. ~ m~te?allib vem~- böğrünü yararak çocu~u aldı. Sonra bir cak seneler geçtikten, Rüstem on beş da, onun gibi kahraman olacak.. yiizil
Is~buldan _gelen gene son . ~ tecebbır ı~!yse, bi2! hep~~ bu tegal~ub takım oUan e-zerek suywıu ~e ka- yaşına geldikten soor.ı tatmin edebıl- müzü ağartacakt!r. 
trelll!1de Talat paşanm zevcesınm, ya- ve tecebbüre bo~ egmege razı o.an nştırdı ve genç kadına için&. Ruda~ di. O, Zilin teşkil ettiği muhteşem bir Diye alkışlıyorlardı. 
ver ömer Abdülkadirle bırlikte, fstan- insa~~rd.ık ~kür. . . . .. ayıldığı uman, yanında tosun gibi ev. istikbal kafilesi tarafından Nımruza üç Sam.. üç günlük yolculuğunu eıııt#' 
buldan Berline gitmekte o:dukJannı _ H~ pıs veya temız, ıyı .. veya. ~o- lidmı görünce büyük bir muhabbet ve günlük mesafeden karştlandı. Bu istik- siz tezahürat arasında geçirdi. Büli' 
yazmıştım. Ben bunu, o zaman istas- tu, doğru ~ya yanlış, bu~, b~ iftiharla göğsünün kabardığm duydu. bal kafilesi arasında Rüstem de bulu- halkın alkışları ile karşılanarak dd": 
yon?a kendileri~i gördüğü~~ ban~ 5?Y· ~-ifemiz İttihat ve T~rakk!yı oldugu Zil .. Rfıdabenin bir ço~ tehlike:t: an- nuyordu. beyliğin merkezi olan Niınruza girdl
lemış olan Muştaktan oğrenmiştım. gıbi tanımıya ve geleceıt nesillere~~: lar geçirdikten son:-a kurtulduğuna çok Rüstem, ipekt., sırmalı elbiselerile, Şerefine, şehirde birkaç gün c~ 
Sonradan, be~ hikayeyi yazdıktan.~- ~tle . tan!tmaya. ~k~ır .. ~~u sevindiği için, <>t}Iuna •Kurtuluş:. ma- göz ahcı ve kıymetli kumaşlarla süs .. şehrayinler yapıldı. Mükellef ziyafetl-' 
ra anJa~ldı kı bu_ ~~t yanlış ım~; ~ ~etin .v~ bır cem~y~tın ıstıkbaje nasında olan Rüstem isınıfu koydu. lenmiş olan bir muharebe filinin üzeri· \rerildi. 
gerek ômer AbdulKadır. gerek Hayrı- a~d inkişaf ~~enn? anl~ ı- Rüstem, üç yaşına geldiği zaman, çok ne konulmuş olan bir altın tahtın ü • Sam.. Nimruz'i~ ancak bir ay kadl' 
ye Hanım o trende yokJarmış! çın. on~ geçmışt~ ~ltetı:rını k~- alımlı ve sevimli bir yavru oldu. Baba~ zerinde oturuyordu. Başında, en kıy- kalabildi. Hayatının son günlerini 11" 

Görülüyor ki tarih yazılırken değil, bil oldugu ka~r vuzuh ıle. bilmu hı.- ile anası, bir ressama, onun fil üzerin- metli taşlarla müzeyyen altm bir taç, şadığını anladığı, sakin, dağdağasız bit 
benim gibi yalnız doğru olarak bildi- zım~r. Ha_l~, ıa~Uı !ttı~at ve Tc- de bir resmini yapt•rdılar; artık Sicis- belinde göz kamaştıran bir kemer var- yaşayıştan sonra tatlı bir ölüme kavur 
ğini ya~mıya dik~at _et~i~ ve buna çok rakki. ~vn, boyle ob.Je~ıf b:.r tahlil_ a. tanda istirahate çekiımiş olan Sama dı. Ellerinde altın ve gümüş kakma!ı may

1 
özlediji iç~n tekrar Sicistan~ 

ehemmıyet vermış hır ınsan tarafından desesinin altına a~maca.A ~e!'de ~a gönderdiler. Büyük baba, tamamile bir yay ile okl.umı tutuyordu. sarayına avdet etti 
hikaye edilirken dahi bir takım yanlış- romancılarının_ elinm: _ke~e edilmiş kendi küçüklüğüne benziyen torunu- Cins atlarm kişnemeleri, fillerin ava- Zil .. babasını aynı debdebeli te~rifJC 
!ıklar yapılabiliyor ve bır takım hata. ve paçavra haline getirilmiştir. nun resmini büyük bir muhabbeUe §ey- zeleri, halkl~ alkış).ın içinde pek ht?ye- ve tezahüratla üç günlük mesafeye ld" 
l~ra ~üş~l~yor: Artı~, tarih ~~akta- . ~ir ~ar !"'!"&DSada krallık dev- retti. Ve gönderdiği cev~bda: cBen, ge- canlı anlar yaştyan Sam, torununun dar geçirdi. Sam, hayatının son ~ünl~ 
kı muşkulatı sız asavvur edinız! nnın tarihı u~e ~a: Y~· ce gündüz senin neslinden bana benzi- vakur, zeki halini.. gösterişli endamı- rinde mazhar olduğu bu saadetten bit 
. ~en~ .. gibi, İttih~t ~ T:ra~ de~- Bir ~ dilımıu: ~vrılmış _olan °~ yen bir çocuk doğmasını diledim. Du. nı .. enli pazularını seyrederken kendin- yük bir zevk duyarak oğlu ile torun_. 

rını, butun çıplakl•gı ı1e go~e m!.1- romanlar, orta!a -~ r?man dıye atı. am müstecab oldu. Bundan sonra Al- den geçiyordu.. Yanında gelen ihtiyar. dan ayrılırkP.n onl•a şöyle nasihat'*' 
said bir kulis k~esinde yaşamış ve o- mıştır. Halbuki ~ler ı:oman Y_az- lahtan dileğim oou muammer ve mes• .. Jar Rüsteme baktıkça: ti: 
radan birçok şeyle:- seyretmiş·olan bir dılar ve okuyucuların onlenne ctarih• ud etmesidir• dedi ve mektubunda ya- - Maşallah! Rüstem bu aüzcl vüzü E 

1
-dl , Ben. ·· ·· ·· ..__,.,.. 

~--'- 1 t..: tarih · · ' ., · ' - v a arım omrumu ~ insan, tam bir hatıra samimiyet ve sa- diye attılar. .IA:lllC& o uyor .n.ıo e . . . }ıar 
dakatile, bildiklerinı ve gördüklerirıi karşı hünnet hissi bizim münevverle- keUn maalesef iliğine işlemiş, bununla Fakat~ bazı tarih romancılaı·ı bunlarla hayrına, memleketımın saadetıne ııata
naklederken birtakım hatalara düşerse rimiz arasında henüz layıkı derecede beraber, elbet bugünkü Avrupa ve A- meşgul olmadılar. Şuursuzca, rastgele, rederek y~d~ Yaptıklarımın. dur 
artık bu devri içınden görmemiş ve ö- inkişaf etmemiştir. Halbuki, ~~?1 bi· merib cemiyetine ~!sb~tle_ her_ halde çala kal~ ve e~eriya Al •. ~emal ve ralarında~ h~_ç bir_e~ ve nedame .. sd' 
tekinin berikinin ağzından naklen ya- zim millet ve cemiyet olarak butun ha· çok haf"ıf, menfaat dıişkünluklen, ana- Refik Halıd edebıyatmın tesın altında, mıyarak olmıye gıdıyoruın. Sız deı:ı
zı yazmış olanların yaptı.klar-J. hikiye- yatımızdır. Tarihe aid her şey, bizce forculuk duygusu elbet bu devir için yeni Türkiyenin ilk milli hareketi o.. nefesinizde en büyük teselliniz 0 1 il' 
!erdeki hataları ::la tassvvur edebılirsı. mukaddes olmak lazundll' ve biz onda aynca bir vasıf teşkıl edecek şeyler de-IJan İttihat ve Terakkiye hücum etti- olan vicdan ~ahatına mazhar olmak rtla 
Diz. yalnız hakikati a_wımıak ve araştınnak- jildir. ler. Halbuki hul& ile yapılacak bir va- terseniz Allah korkusunu kendinize a 

Benim yazdıklarım: okumuş o!an- la mükellefiz. Böyle olduğu halde, İt- Cihan Harbi esnasında bütün ikttsadt zife, 'bu güniltü içinde herkesin sura- ber ediniz. Akıl ve hükmünü her tarl 
tara şunu söyliyebilirı.m ki anlattığım ühat ve Terakkiye ai:i bütüı! neşriy:ıtta dalavere Türkler ansıncta İsmail Hakkı tına kollektif bir çamur sıvamak de- alayişe tercih ediniz. Hcrkete bltüf ~ 
şeyler benim, esaslı mese1e1er hakkın- bizim eli kalem tutanlanmız ve tefrika. paşa muhitine münhasır kaldı. Bunun ğil, ~ de bir devrin çalkanan hadi· merhametle muamele edinız. Bil~ 
daki bildiklerimdir. Ben teferruata aid cıJarımız, hakikatten başka her şeyi a- haricinde küçük bir levazımcmın şunu. seleri arasında doğruyu aramak idi İş- ki dünya fanidir. Öldükten sonra ;,ıj 
şeylerle ve bilhassa şah•t; meselelerile radılar! küçük bir i~inin bunu yapması İtti- te yapı1mıyan şey budur. hayırla yad ettirecek, ynlnız adalet; 
hiç meşgul olmad?m. Fakat, bildilde- * hat ve Terakkiye mahsus fenalıklardan * vicdanlı hareketleriniz olacaktır. 
rim, hatti nakletmediirim teferrüata a- İttihat ve Terakki devrine dair ya- değil, belki de o devrin harbe girmiş ve- Fakat, bununu yapılması lazımdır. cihanda bahtiyar olmak isterseniz ,,,.. 
id olanlar ile birlikte hesab edildiği za- zılan romanlara tam bir roman çeşn!Si ya girmemiş bütün milletleri arasmda Bu kanaatledir ki ben bu devre aid terdiğim JOld::m şaşmayınız. 
man dahi, bilmediklerime nazaran pek vermek için hadiselere türlü türlü es. görülen şeylerden ve -TürJtiyenin şe.. bildiklerimin bir kısmını söyledim. Te- Samın bu nasihatini bütün halk ,t
ez bir şeydir. Şu halde devrin b!r kı- rar rengi verildi ve öyle bir devir tas· refi namına _söyl~ek ~~undır ki- bun- ferrüata &!d olan bazı ş~yleri d~. ~~rı· kışladı. Herkes, eski derebeylerini : 
sım hadiseleri meçhul ve birtakım mu- vir edildi ki onun içinde her şey. dala- ların en hafiflerındcn ıdi. ca yazacagı.m. Memnunıyetle goruyo- yük bir sevgi ve saygı ile. gözyaşı 
ammaları bugün için izahsız kalmakta veredir. Mukaddes bir ideal uğrunda Harb esnasındaki ilmsadt dalaverele- rum ki Bay Cahid de yazıyor. Fakat, kerek uğurlad .. 
devam ediyor demektır. kendisini tehlikelere ve at~lere atını~ rin yüzde doksatıı Türk olmıyanların daha, yazabilecek olanlar, birçok şey- Sam.. ölümüniin yaklaştığını dol"' * insanların bile bunu bir cialaverc ola- elile yapılmıştır. Bir makaracı Yahu- leri benden ve Cahidden çok iyi bilen- tahmin etmiştL Altı ay sonra hiç ,,p-

Bu devre aid olarak yazılan şeyler a- rak yapmış olduklanndan bahseclilınP.- d~yi b!t" büyük ~gın y~pan Ve onu l~ .vardır. Halil, Nesimi, Haşim B~y~a: rab ~kmeden, rahat rahat can v~ 
rasında zannedersem, en ciddt olan yişine hayret ederim! bıze kah yapağı tüccarı, kih ayakkabı- nıçm yazmıyorlar? Osmanlı tarıhını öldü. 
hatıral~r, Bay Cahidin yazdıklan ve Ben bu devir içinde en çok çalışmış cı, kı1h kahve spekülatörü gösteren vak'anüvisler, nihayet bir padişahlar 
yazmakta olduklarıdtr. Tanin kollek- ve kendisini yıpratmış olmasına rağ- harbin bütün iktısadi pısliğmi, bizim ve seferler tarihi haline getirmişlerdir. 
siyonlannı takib ederek içinde müca. men nihayet mütevazi bir hayat yaşa. tarih romancılan, hep ittihat ve Te- Yeni Türkiyenin tarihini. bütün haya-
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dele ettiği bir devri tekrar yaşatmıya mış bulunan bir insan:ıın Ben dalave- rakki iaşecileriniıı omuzlarına yükledi- tın tarihi yapmak ve bu maksadla o aCsTEMl:N iLK CENGi 
uğraşan üstadın yazdddanndan başka re yapma~ için eU~t dalavere ~· ler. Ben bu ~larla beraber çalı~- hayat~ hakikatlerini bir a~~a t~pla- tJil' 
bu devir hakkında ciddt olarak hemen pılmasını da ısteme-zdiın. Sonra, İtti· dım ve hepsini gayet yakından bi. mak ıcab. eder. Şu halde nıçın sukQt Rüstem.. iki sene daha saraydA 
hiçbir şey yazılinış değildir. Benim bil- bat ve Terakki devrinin içinde kul~~ lirim. Ben bildiğim gib!, ~ ~ ha- ediyorlar? İnsan~rm bugün ~ıy~ bpre gördü. Memleket idaresi ile :;. 
mediğiın ve gözümden kaçmış olan ba- en iyi bir kö_şesf nde bulundu~ ~~ yatta .olan btı insanlan Tiirkiyede ~k ve -~ul v~b~en. kafalar., bır gun gaverlik san'ntlerini iyice öŞrdlıdi~ .. .dO 
zı şeyler varsa, onların da bir yekftn birçok şeylen de yakından ~rdum; çok ınsan ga!et yakından tanırlar. gelıp. bırdenbir~ ışleme~ olu~or _ve 0!1- kes zekisını, ahl!kuu takdır ve ~ 
tutabileceğini zannetmiyorum. hiç olmazsa sezerdim. Hayır, vıcdanı- Bunlarm hçsı. harb esnasında yalnız, dan sonra da nıhayet topraga lnkılab ediyordu. (Arkaıl .,ar~ 

Halbuki ÇQ,k şeyler yazıldı. Gazete- mm bulim ve safveti ile söylüyorum ki halkın iyiliği için çahşm?Ş ve hepsi de ediyor. Tarih içinde bulunmuş olanlar, -·---------
Jer İttihat v-e ~rakki devrine aid ben bahsedilen siyasi, man, iktısadi harbten fakir olaril çıkmşatır. Bunla- bir an evvel, bildiklerim ve gördükle
tfulü türlü tefrikalar neşrettiler. Fa- dalaverelerin hiç bırini ne gördüm ve rın arasında o zaman en mühim bir ro- rint, duyduklarmı ve düşündüklerini, 
kat, bütün bunlar, türlü türlü sebeb- ne de sezdim. Yahud, daha doğrtı söy- 1ü OYJllQlP da bilihara bir kansı ft J811JD phjdler buurunda, herkes:n 
ierle susmayı tercih eden İttihatctlann lemek için ,gördüğüm ve sezdiğim da- üç puğu ile birlikte sofra,a gözünün önüne koymakla miiblleftir
boş bıraktıklan tarih meydanında tü- laveıeler, bizim memleketin bütün ta- oturm111 olan bir insan tanırım ki hm-- ler. Bu vazifenin ihmaJi, milletin tari
remiş tarih masaicılannm eseri oldu .. rihinin normal olan dalaverelerinin den biraz yardım ıstemek ıçin üç gün hi• karşı manen pek bü.yifa f'~r ka?,a. 
Hatta vesikalara istınad ederek, n1uh- vasatı seviyesinden çok aşağıda idi. Si- biraz fMalyeJi kaynatıp angn)a daya. hat llJemek demekti!'. Bunun ıçın so2-
telif yaşamış insanJann ağızlarmdan yasi entrika1ar çok mahdud ve siyasi mayı tecrübe etmiştir! leriıni, heniia hayaua olanların bil
hiklyeler toplıyarak yazılmış olan şey- müdlrler arasında para ve menfa- Fakat, bu demek değildir ki bu devir diklerini söylemeğe davet etmekle bi
ler bile Avrupalılarm defnğa romanı• at dalaftftSi hiç yok denilebilecek de- içinde de y...,._, ft bpıp kapıcı un- Uımektm kendimi alama~. • 
dedikleri roman hududundan dışan çı. recede az ve basit şeylerdi. Küçük in- surlar yoktur. Bu unsur. bu arz üze- Muhitthı Bıqen 
kamadı. Tallt pqqı bir odaya sokup,jaanlar arasında anaforcular, bu memle- rinde, hlr Jeıde w llar cletiıde ftl'dlr. O R 
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lNKIBAZI, 
EKŞiLiK 

HAZIMSIZLIGI, MiDE MAZON 
.MEYVA TUZU 

giderir. Hiçbir zararlı ve mnshil maddesi yoktur. Şeker 
hastalığı olanlar bile alabilir. MiDE ve BARSAKLARI 
AlJ~TIRMAZ. içilmesi latif, tesiri kolay ve mnlAyimdir. 
Yerini hiçbir mnmasil mQstahzar tutamaz. ve YANMALARINI MAZON isim HOROS Markasına dikkat. Deposu: Mazon ve 
Boton ecza deposu. Lc;tanbul Yenipostahane arkasında No.47 

MİRAS 
(Baş taarfı 13 üncü sayfada) 

yazmağa başlamıştı. Clark'ı bazan saat
lerce yalnız bırakıp kendisi tiyatroya gi
diyor, yeni yazdığı piyesi prova ettiri -
yordu. Birinci temsil akşamı Clark'ı ti -
yatroya, kendi locasına götürdü. Perde 
açıldı. Rull hemen Clark'ın yüzüne bak
ınağa, onda bir tebessüm alameti arama
ğa başladı. Fakat mirasyedi gamlı gamlı 
oturuyorö.u; ikinci perde de içine müt • 
hiş bir hüzün çöktü; üçüncü perde de ise 
nıendilini çıkarıp göz yaşlarını sildi. Rull 
neş'eli ncş'eli: , 

- Yahu! artık gülsene! dedi. Bugün 
öğle vakti üçüncü sene bitti, artık kur
tuldun ... 

Clark ona yeisli yeisli baktı ve: 
- Biliyorum, dedi, fakat bu vodvil o 

kadar budalaca bir şey ki !nsanın güle -
ceği değil, ağlıyacağı geliyor ... 

Yarınki nushamızda: 

Aslan Postu •• 
Yazan: Kadircan Ka/lı 

-----~~----------~-·~--~ 

Her sabah 
daha genç! 

Yeni bir reçete, 
Uyurken, size 

Gençlik ve güzellik 
getirir. 

Daha taze, daha açık, daha. genç n 
buruşukluklan kaybolmuş bir cild gören
ler Meta blr mucizedir diyecekler. Filhn-
kika asri fennin yeni blr zaferidir. Vlyana
dan blldlrllen bu şayanı hayret keşif, •Bl
oceı. tabir edilen ve cildi ihya eden bir un-
8\lrdur. Bunu Viyana üniversitesi Profesö
tii Doktor SteJskal, kemali ltinn ile seçil
nıtş genç hayvanlarda gizlenmiş clld hu -
ceyrelerinden istihsale muvaffak olmuş. 

tur. Bundan sonra cildinizi Blocel ile bes
Uyeb11!rsiniz. Bu Biocel cevheri yalnız 
(Penbe rengindeki) Tokalon kreminde 
nıevcut olduğundan her akşam yatmnzdan 
evvel kullandığınızda siz uyurken clldlnizi 
besler ve gençleştirir. Her kullanan kadına 
on yaş daha genç görünmesini temin eder. 
Gündüz için beyaz rengindeki Tokalon 
•emını kullanınız. Siyah noktalan eritir. 
Açık mesameleri kapatır ve cildi beyazla
ııp yumuşatır. 

~ı, ..... ı.1ıt• ... o. ......... .. 
11lı ........ u. , .. ,,, ç ... .. 
ol•• SHOIT LINIA rı 111,ı. 
.. ıı. Daimi mau)ının IHI• 
rlla yıiih lıbıhyı giderir. 
Huıuai e11atlU b r ltlh· 
don J•P•lnııf ~lın IHOIT 
LlllA •dl bir Ulot ıllıt 
yıh1tır. 

Flyıtı ı 10 llraden ltlbue11. 

Satıt rerl rahuz ı 
.J. ROUSSEI. 

P'ıtl•, 166 ISd. Hnnm•ıı• 

--~· IST AN BUL, eeroiit• 
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Mıluı"'''' ılyerat ediniz ••re 
111 Mo.ı. 1.etlfeml&l ıeterlab • 

........... ·-···----·----·' ·------
Bo. Pomta llatbaua 

Nqriyat Müdürü: S.lim Raıtp EMEÇ 

IAJdPLl;alı S. Rarıp EMJ:Ç ı 
A. Ekrem UŞAKLIG!L · 

'~~~~~l~•t~•~n~bu~l~B~e~l~cd~i~y~e~si~l~Ii~n~la~r~ı~~~~' 1 Devi~ De~iryol~n ve ~~anları işle~e U~u~ ~aresi ilAnlan 
Bir metre murabbaına iki lira bedel tahmin edilen Fatih yangın yerinde 

Softasinan mahallesinin İmam Mes'ut sokağında 180 inci adada 5,55 metre yüzlü 
66 metre 71 santimetre murabbaı sahasındaki arsa satılmak üezere açık arttır
maya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 

10 liralık ilk teminat makbuz veya rnck tubile beraber 10/9/937 cuma günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdır! ar. (B.) (5603) 

,,,,,,.,.,., 

Senelik muhammen kirası 150 lira olan Hasekide Haseki caddesinde 61 nu
maralı Bayrampaşa mektebi 938 veya 93 9 ve 940 seneleri Mayısı sonuna kadar 

kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde is
teklisi bulunmadığından artırma 7 /9/93 7 Salı gününe uzatılmıştır. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 11 lira 25 kuruşluk ilk temanit 
makbuz veya mcktubile beraber yukarı da yazılı günde saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (İ.) (5896) 

lstanbul Defterdarhğından: 

Küçükpazar Süleyınaniye caddesi Dökmeciler sokak eski ve yeni 

91 sayılı dükkanm tamamı: 
Beyoğlu Taksim Kazancı mahallesinin 
yeni 3 sayılı mubterik hanenin ankazile 
baı arsanın tamamı: 

Saatçi sokağında eski 1 
beraber 171 metre murab-

Büyükçarşı Keseciler sokak eski ve yeni 46 sayılı kargir dükkanm 
tamamı: 

Bakırköy Cevizlik mahallesinde Y ~yol sokağında eski 135 yeni 
7 sayılı evin 60 hissede 2 hissesi: 
Yeşilköy Ümraniye mahallesi Üçüncü sokak 20 sayılı evin il/20 
payı: 

Aksarayda eski Katipkasım yeni Yalı mahallesinin Kumsal soka

ğında eski 82 yeni 229 sayılı evin tama mı: 
Büyükçarşı Uncuoğlu sokak eski yeni 32 sayılı dükkanın tamamı: 

• 

Lira kuruş 

60 

1()26 

75 

26 

54 

175 
90 

Yukarıda yazılı mallar 1/10/937 Cuma günü saat 14 de kadar pazarlıkla satı-
lacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine tahvilleri kabul 
olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelcrini yatırarak bu müddet zarfında haf
tanın Salı ve Cuma günleri saat 14 de kadar Defterdarlık Milli Emlak Müdür-
lüğünde müteşekkil satış komisyonuna m,i.iracaatları. (F.) (5852) 

Nafia Vekaletinden: 
1-t Eylıil 937 Salı günü sut 11 de Ank arada Nafia Veklleti Malzeme Eksiltme 

Komisyonunda 21,000 lira muhammen bedelli 100 beygir kl.ivvetinde 1 Türbo 

elektrik grubunun pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnames~ ve 
teferrüatı Ankarada Vekalet Ma!zeme Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 1575 liradır. 
İsteklilerin Vekaletten talimatnamesi ne göre alınmış olan malzeme müteah-

hitliği vesikası ve teminat mektubu veya makbuzile birlikte 14 EyliU 937 Salı 

günü saat 11 de Komisyonda bulunmaJ.ırı lazımdır. c2984> c5577> 

~/lrkige İrJ JJ~ 

İlk eksiltmesi feshedilerek yeni eksiltme günü bilahare bildirileceği ilan olu- ı 
nan ve beher tonunun muhammen bedeli 52, 50 lira olan takriben 450 ton lo

komotif, otomotris ve ocak ateş tuğlaları 18/10/1937 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarad.ı Barc binasında satın alınacaktır. 1 

Bu işe girmek istiyenlerin 1771,ae liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saa• 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada te

sell:lın ve sevk şefliğinden dağıtılmakta dır. (5697} 

Muhammen bedeli 343750 hra olan 25000 ton Krible Alınan maden kömürü 
18/10/1937 Pazartesi günü saat 15,15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 17500 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,15 şe kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 1719 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(5787) 

Muhammen bedeli 16.000 lira olan 200 ton Hematit döküm piki 20/9/937 Pa· 

zartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 1.200 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine verme leri lftzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme 'Dairesinde, Haydarpaşa da 
Tesellüm ve Sevk Şefiiğinde dağıtılmak tadır. (5883) 

lstanbul Vakıilar Direktörlüğü ilanları J -------·-
Madde 

1. Kırklarelinde Hızırbey camiinin tamiri açık eksiltmeye konmuştur. TaH• 
min olunan bedel 2689 lira 57 kuruştur. 

2. Bu işe ait eksiltme evrakı şunlar dır: 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Fenni şartname. 
C - Mukavelename. 

3. İsteklilerin bu evrakı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü heyeti fenniyesin· 
de ve Kırklareli Vakıflar Müdürlüğünde her gün görülebilir. 

4. Eksiltme 10/9/937 • Cuma günü sa at 15 - de Vakıflar Başmüdürlüğü ihale 
komisyonunda yapılacaktır. 

5. Eksiltme açık arttırma usuliledir. 
6. İsteklilerin 202 lira muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 
7. İsteklilerin bu gibi işleri yapmış olduklarını vesika ile tevsik edcrclC, 

Ba~üdüriyet heyeti fenniyesinden vesika almaları şarttır. (5391) 

lt Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütiln llumbara sahlplerlae 
senede kura ''e 20,000 lira miJhafat dağıtmaktadır. 
1!JS7 sonuna lıadar lıeılde tarihleri: Birinci Tep-in De Birinci K~• .. 
••larının lllı giJnlerL 
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BEVKQ~ KuNöiJRALARı 
ısmarlama gibi rahat.J 
BÜTÜN ~EŞİTLERİNİİ 

A.S -

Erkekler 
KIZ 

ERKEK 

... 

YERLi 
MALLAR PAZARLARI nda 

BULACAKSINIZ 

Saraçhane batında Horhor caddesinde -4 

kısmı : MUnirpaşa konağmda - Kızlar kısmı ile ilk kısım : yeni yapılan binada l 
HA YRiYE LiSELERi :::ı~~~ 1 

Ana - İlk - orta - Lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat okulları vardır. llk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı 
mecburidir. MOnirpaşa konağı erkekler kısmına MOntrpaşa konağı karşısında leylr bir liseye ıazıın olan blltün 

müştemilatı bavi bUyUk bahçeli yeni ~ apılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında 
tedrisat tamamlle ayrıdır. Nehart talebeden arzu edenler mektebin hususi otobnsile naklolunurlar. Kayıd mua
melesirılf bnşlanmışbr. HergUn sabah, saat 10 dan akşam r> e kadar mnracaat kabul olunur. Telefon: 20530 

Mekteplere tahsile gelecek talebelerin 
Yatak, yorgan, çarşaf, battaniye, 
örtü, havlu, burnuz, çamaşır ve her 
türlü mekteb eşyalan mağazaları
mızda mevcuddur. 
Sultanhamam 4 - Beyoğlu 376 Tel: 20625 

BURSA PAZARI ı Haean HUenU 

DlŞ TABIBl 

RATIP TÜRKOliLU 
Ankara csddeıind'3: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneha
nesinde bergUn saat on dörtten 

(19) a kadar kabul etmektedir. 

BOtOn OOnya Doktorları tarafından tavslre edilen bir 

KUVVET VE SIHHAT iKSİRi 
olduau gibi SITMA ya karı• en mOkemmel ve mOesslr lllçtır. 

Lezzeti hot olan QUINA-LAROCHE, en mOkemmel 
ı~ nevi klnakın•nın başlıca unsurlarını .havi olmakla bOtOn 
diler lunakına tarıplar1ndan OıtOndOr. 

ZAVIFLIK- KUVVETSiZLiK 
1 ŞTAH SIZ LI K-HAZ iM SiZLi K 

VE NEKAHAT 
ballerlnde. bOtOn dOnya ~oktorları tarahndan en mOkemmıl 

kuvvet uace olarak tavılr• edilmektedir. 
HER ECZANEDE SATILIR 

HAKiKi QUINA·LAROCH•'u ısrarla lsteylnla. ,. 

o Di' 

Dişlere ebedi hayat verir. 
Dişleri temizler parlahr beyazlabr, çürümesine mini olur, dİf 

etlerini kuvvetlendirir. 
Hergün sabah Ye akıam mutlaka DANTO& ile dİflerinizİ 

temizleyiniz. Dantoa Hasan ismine ve markasına dikkat. 
Fiah : Tüp 7 1,2, bnynk 12 1,2, dört misli 20 ku1'11flar • 

KANZUK 
MEY VA TUZU .. 

~" --EN HOŞ VE TAZE MEYV Al.ARIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABÜ BİR MEYV A TUZUDUR 

Emsalsiz bir fen hirikası olduğundan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve muannid 
inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi hayatın i.ntuaın· 
sızlıklannı en emin surette ıslih ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOOLU - İSTANBUL 

BEYNELMiLEL DAIMi iLK SERGi 
11 - 21 EylUl 1937 

H3r tnrıu malOmat ve izahat için 
Galata, Frenkyan Hanında 

DA B KOV i Ç ve 
Vapur acentasına müracaat edilmesi. Telefon : 44708 

PATI 
Antivirüsle tedavi 

Kan çıbanlan, el Ye ayak parmaklannm aramdaki kapnblar• 
dolama, meme iltihabı Ye çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traf 

yaralan, erıenlikler, koltuk alb çıbanlan. 

Tedavisini en arkan ve en emin bir surette temin eder. 
fark lapeaçlrarı Uboratuvan, ISTAN llUL 

)5tanbul Liman işletme idaresinden: 
Galata Rıhtım üzerinde yaptırılacak antrepo için 31/8/937 de elde ecfileı: 

fiatlar isabetli görülmediğinden buna aid pazarlığın 6/9/937 pazartiwl ,.a 
14 de tekrarlanacağı ilin olunm. .5787-. 


