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ltalya konferansa iştirak ediyor 
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Fransa, Rusya ve Romanyanın 
da Akdeniz konferansına J 

davet edilmesini ısrarla istedi 

Başvekil dün lzmire 
hareket etti ve Atatürk 
tarafından uğurlandı 

l.met lnönii fuan ıe.zclilden ve lzmirin kurtulUf 
bayramında bulunduktan sonra Kastamonu1a pdecek 

Kon/ er ansın nerede toplanacağı henüz tesbit edilmedi. 
Valansiga hükumeti kon/eransa çağırılmıgacak,birlikte 

çalışma sisteminin ileri sürülmesi muhtemel 
Londra 4 (Husu .. • 

td) - Önfımüzdek1 ' 
hafta toplanması 

mukarrer olan Ak -
den.iz konferansı için 
yapılan hazırlıklar 

devam etmektedir. 
· İngiliz ve Fran -
llZ haridyeleıi, kon• 
feransta müzakere 
edilecek :meeeleleri 
tesbitle meguldür· 
ler. 
Romanın salıAhi • 

)'ettar mahfellerin • 
den bildirildiğine 
göre İtalya, kendi .. 
line davet vaki ol
duğu takdirde bu 
konferansa iştirak e
ılec&ktir. 
Xonf.-aneırı ne • 

rede toplanacağı he
nüz tayin edilme , 
Dıiştir. Fransa Ce • 
Devrede toplanma , 
llnı istemiştir. İn .. • 
riltere ise Lozan ve- Cct>elittank boğa.ntada bir lagijiz Nfı4 • ~ 

Müteşebbisleri işgal eden bir mesele edileceii meselem de mütefebbiileri hayli Doinıdan dojtuya Akdeniz havzasm-
Ya Montröyü daha münasip görmektedir. yininden bqka, hangi ievletlerin davet 1 Basja ve Romanya 

Konferansın toplanacağı mahallin ta - işgal etmektedir. (Devamı 3 üncü sayfada) 

lımet lnöftV Ata tarke veda ederken 
İsm ' , Başvekilimiz et İnönü dün iz - ,türk tarafından uğurlanmıştır. İsmet 

mir vapurile şehrimizden İzmire ha - İnönü, öğleden evvel ailesile birliktAı 
reket etmiş ve bizzat Reisicumhur Ata- (Devamı 8 inci sayfada) 

Suriyeliler büyük Arap 
kongresine hazırlanıyor 

Kongrede Arap aleminin en mühim şahsiyetleri buluna· 
cak, Filistinin taksimi aleyhinde kararlar verilecektir. 

Memleket röportajları : "' Şam, 30 (Hususi muhabirımiz yazı- riye tarafından mansup bir vali bulu • 

T T U 
.. rk Yun n yor:) - Gelecek hafta Beludan'da top- nacak ve ondan sonra da Etraş aile • 

U•• rk ko••yu•• nu•• yu•• kseltecek • a lanacak olan büy~ Ara~ kon~ et- si.nden biri Cebel'in valiliğine tayine-
rafında heyecanlı bır fikir hareketı de- emecektir. , 

d ti ğ n 1 
vam etmektedir. Kongrede Araplık i- * 

kahraman budur.' os u u unca n 1 leminin en mühim şahsiyet~ri bulu - Iraktan mühim haberler gelmekte 
nacak ve burada gayet hararetli nu - berdevamdır. Dün, Irak Melikinin bir .. . . "" 

lzmirin lıılclaT lıöyünJelci melıtebin ltatlenae lalaaüatı yoldıır. Köy 1 
çoculclmı münavebe ile melıtehi aiipiİrÜTwlı.n, 6a minaN6et.U. 
lilı ( /) haber aluuualı menedİlmİftİr. Melıtep fimJ.i • .,.. aiipllriJla • 
yor. Kimin tmalınJan biliyor mumna:s? Valrtile l.tanbal •ltanU.. 

b • t h.. 11 tuklar söylendikten sonra bilhassa Fi- ,iradesile Irak parlamentosu dağıldı. 1 r eza u r u listinin taksimi aleyhinde mühim ka - Yeni intiha batın zamanı henüz tesbit 
rarlar alınacaktır. edilmemiştir. Bunun Eylul nihayetine 

Hariciye Vekilinin maru
zabna Atatürkün cevabı 

rmcle maallimlilı yaparlıen lıeıuli iatejü lıöye tdü• l 'l Ankara 5 (A.A.) - Hariciye Ve-
bapnaallim taralmclan kili doktor Tevfik Rüştü Arasın Atı -

İzmir (Hususi) - eKahramanlar yeri> bilgili, feragatli ve çalışkan , muallim nada bulunması münasebetile Yuna· 
denilmekle maruf olan Işıklar köyünde, hakkında, İzmirdeki muallim arkadq - nistan Başvekili General Metaksas, 
kızgın güneşin altında yarım saat dolaş- larclan bazı ,eyler öğrenmiştik. Atatürk ve İsmet İnönü hakkında bes-
tıktan sonra köy mektebi başmuallimi KendW bundan yirmi yıl önce lstan- lediği y(lkSek ve samiint hisleri te -
Bay Süreyya Ak:ız'la buluşmuştuk. Bu (Devcima 5 inci aayfada) barüz ettiren bir mesajın irsalini 

... •••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• • •••• • •• ••• ••••• doktor Arastan rica etmiştir. • 
Is tan bulun ayaklar altında A::::=.~:r~ 

\._ J 

nakledilen etleri 
İstanbul beledi • 

tyesi şeııır halıkı -
nın yediği etin sıh
hat şartlarına uy • 
gun olarak kesilip 
nakledilmesini ve 
sa tılınasını temin i -
çin sıkı bir kontrol 
tatbik etmektedir. 
Hatta şehir hudut -
lan haricinde ke .. 
silen etlerin kon -

Türk - Alman 
ticaret anlaşması 

dün imzalandı 
Berlin, • ( (A.A.) - Alman Dnb. a -

janaı Berlinde son günlerde cereyan e -
den Türk - Alman müzakerelerinin bü -

1 

Bu kongreye intizaren Suriye bü "" doğru başlayacağı tahmin olunuyor. tn, 
kfuneti Dürzllerle bir itilaf yaptı. Bu tihabatın tam bir bitaraflık havası i • 
itilafa göre dört ay daha Cebel'de Su- (Devamı 8 inci sayfada) 

• 
Türk - lngiliz denizcileri 

maçı güzel oldu 
Maç 3 - 1 denizcilerimiz lehine neticelendi, atletlerimiz 

bugün Bükreate ilk müsabakalannı yapacaklar 

trolü mümkün ol _ gün neticelendiğini, Türk • Alman iktı-
madığında.n şehir Adi münasebetlerinin bundan böyle de DiaJci maçSD w Mr&ııM 
halkının sıhhatini ' mtisaid bir surette hıkişafını temin ede-1 Dün Taksim stadyomunda İnaili'- - · ,ua.... ~•1KJm•um1111•ım• ..,._ • ._. ~ 
vikaye maksadile bu etlerin şehre it • ı Pendade cUPi mümaail yerlen;len ge- cek müteaddid anlapna imza edilmiş ol· Türk donanmaları arasında bir futbol ma-J' tıeılı.ap parça!ar çe ımıpx. 'lriWinlert 'ta.lk 
halini menebQiştir. Bostancıdan, w . (l'.ltnHMı 4-tllct •flfda) dulunu bildirmeldıedir. gı 7apıllıuftır. Jeu-11hıp•acie •vvel .t. {.llaımM • ... ..,,sdaJ 



Z Sayfa 

Her gün 
lstanbul sohzklarınzn 
Pek mühim bir derdi: 
Demir tekerlek! 

Yazan: Muhittin Birgen -1 

S ade lstanbulun değil, bizim bü • 
tün büyük şehirlcri!11izin mühım 

bir derdi vardır: Sokakların kaldırımları
nı kemirip duran demir tekerlekler .. vari
datsızlıktan, fakirlikten muztarip bulu • 
nar. t.i'ıtün §ehirlerimizde bin müşkülat 
ile yapılabilen kaldırımlar, bu demir te
kerlekli arabalar yüzünden sür'atle es -
Jdyor ve eskiyen kaldınmlar da bir türlü 
yeniden yapılamıyor. İstanbul içinde, gü
ya iyi bir halde tutulmasına itina edılen 
tramvay caddeleri de dahil olduğu hal
de, hiç bir iyi kaldırım bulunmayışının 
en büyük sebebi bu tekerleklerdir. 

Üç santim genişlikte bir demir üzerine 
bir ton sıklet oturtup bunu kaldırımlar 
üzerinde dolaştırıp sürükJiyen bu teker· 
lekler varken İstanbul şehrinin iyi bir 
sokak yüzü görmesine imkan yoktur. 

* Fakat, sade kaldırımların eskimesi mi? 

SON POSTA_. 

Resimli Makale: 

Muhitimizde gördüğümüz insanlar arasında yaşama şe

killeri sık sık değişen bir çok kimselere rastgeliriz: Bugün 
fevkalade zengin görünürler. Ona göre yaşarlar, ertesı gün 
birdenbire fakirleşirler, yaşama seviyelerini de ona göre 

tanzim ederler. Derken tekrar parlamıya başlarlar, bu gıôi 

adamlar bazan hızlı, hazan yavaş dönen ayarı bozu!<: bir 
dinamoya benzerler, sonunda sönmiye mahklımdurla-r. 

X Sık sık değişen hayat seviyesi X 

Herkes hayatının bir devrinde yüksek bir paraya veya 
yüksek bir gelire sahip olabilir. Fakat bu paranın veya 
gelirin devam edeceğinden emin olmadan hayatını ona gü
re tanzim ederse en büyük fenalığı kendisine yapmış olur, 
çünkü para; kesilip te yaşama seviyesi düşüne~ çalı§ma 
hevesini kaybedecektir. Makul olan insan yaşama ıeklinı 
her vakit muhafaza edebileceği derecenin fevkine çıkar-
mıyan insandır. 

~~~~:n h~;;:~::d~e~ö:u:a~~::u~l~: ( s ~ ~ A IE5\ A s o N H > A ) 
kaklarındaki mıkroplann canlanması _ '==il ~ •~ 
için etrafa saçtıkları gübre? Ya, hele ve ~-------------------------------------------
bilhassa, arabaların durak yerlerinde ge- Saatte 120 llilometre 1 ıt HERGu··N 81" FIKRA Tellsa1Jta pamuk 
ıip geçenlerin burunıarını sızlatan ° kes- Giden bir motosllılet " Toplamalı için yeni 
kin koku? Bütün bu fenalıklarla uğraş - -: ~· . 
mıya belediyenin hangi bütçesi kifayet Nasıl devrilir? O d Ve garip bir UllU.l nu a mı ça.uırayım ı . edecek? Kaldırımı mı yapsın? Yoksa yol-
larda sabahtan akşama kadar pislik &a • Eıki mut<uamflardan biri bir 31er-

d den blr yere giderken hemen her se-çarak gezen hayvanların peşinden mi o- 1 
laşsın? 1 fer 11otda .soyulurmU§. BiT gün gene 

sancaktan vilayete gideTken soyul -Bugünkü medeni dünyanın bütün §e -
birlerinde, sokaklar, kauçuklu tekerlek- mut. Derdini valiye anlamış. Vali: 
lerin bıraktıkları kurşuni izle boyanmış- - Canım, demiş, ne diye yanınıza 
tır. Bizim sokaklarımızda görülen hayvan bir tabanca almazsınız? 
gübresi, belki alıştığımız için, bizim gö- Mutasarnf gülmüt: 
zümüze fena görünmez, fakat, şark tari- - Şimdiye kadar yanıma almadı -
hinin en büyük medeniyet merkezi ve Oım için bir onu çaldınnaml§t'ım. 

Yeni Türkiycnin en büyu .. k ~eini olan İs· Şimdiden sonra onu da alıp onu pa T k k 1 
~ 

1 
_ mı çaldırayım/ e sasta pamu top amak için • ~-

tanbulu yeni görmüş bir Avrupa ının go- Yukarıdaki resim, objektiflerin çok • • ni ve garip bir usul keşfod:lmi~ jr. 
zünde ne kötü bir aliimettir! 1fadir olarak zaptedebildikleri bir ens- S. bi ._. l Toplayıcılar arkalarına bir kuyruğu 

Ya bu arabaların yaptıkları gürültü? tantanedi . Devrilen motosiklet, saat _ ıgara r ı.rıısır 1 ruıdıracak şekilde uzun bir Ç'Jval raJ?-
Otomobillerin çıkardıkları klakson sesle- te 120 kilometre sür'atle gidiyordu Aslıer tarafından tetmekte ve topladıkları pamuk koza-
rini susturmayı düşünüyoruz da bu de- ve kendisini .yere atan rikibi ·motör - lcad edildi Jaklarını bu çuvallara at~::ıkt.ıdırlar. 
mir tekerleklerden çıkan kulak parçala- den ancak hır kaç metre uzaklaşabil- Bu suretle vakitten Ç<>k ist·lade et -
yıcı gürültüyü susturmayı niçin düşün- mişti. Resim saniyenin beşyüzde biri Dünyada ilk sigarayı yapan bir Mı- mektedirler. 

müyoruz? * f'tdar zamanda alınmıştır. $ırlı askerdir. Kırk S':?ne evvel bu Mı- ----------

lı F d da - 1 Garip bir tüccar Sırt hamallığını, sırtta ve hayvan üs- T b l .. h k sır • ransız or usun ucretJe çn ı -
' a anca ı uç ırsızı açzrlan şan askerler arasında hulunuyordu. Ohiolu Bay Zirk garib bir iq adamı-tünde sokak satıcılığını menettik ve edi- s 

yoruz. Bu araya §U araba meselesini de 7 5 lik ihtiyar Fevkalade tütün tiryakisı o!duğundan dır. Elektrikli süpürge ticarfti yapar. 
katmamak için neyi bekliyoruz? Geçenlerde Yugoslavya köylerin _ ı~ütemadiyeı: pipo içmekte idi. Bir gün Son zamanlarda satışın oldukça düştü-

Deniliyor ki, belediye bu vaziyetten den biri olan Daruvar'da bir hadise ol- pıposunun agzı kırıldı. M\sırlı asker, günü gören tüccar, seyyar satıcılarına 
herkesten ziyade şikayetçidir ve bu ara- muştur. Arazi sahiplerinden biri bir tütün içemediğini görerek canı sıkılıp bir tarnim göndererek: cBir ay içinde, 
baları hiç olmazsa kauçuklu tekerlek kul- gece yarısı uykusundan büyük bir gü- dururken birdenbire gay~·.:. ihtiyari bir istediğim kadar satış yapabilirseniz size 
lanmıya icbar için muhtelif zamanlarda rültü ile fırlamış, duvarda asılı bulu • hareketle tütünü eline ~eçcn tir ka - bütün parası benden bir seyahat vadedi-
b k bb .. 1 · · · f k t h b yorum• demiştir. ir ço teşc us ere gırışmış, a a er nan ir tırpanı kaparak dışarı koştu - ğıdın içine yerleştirip siRaı·a gıbi sar -
defasında mağlUp olmuştur. Niçin? Çün- ğu zaman kansının üç hırsızla boğuş- dı. Ve bu suretle tiry:ıkiliğini tatmin Seyyar satıcılar işe girişmişler ve ha
kü arabacılar fakirmiş. Çünkü kauçuk tuğunu görmüştür. Hırsızlar karşıla - etmişti. İşte sigaranın icad edilmesi kikaten de, bu müddet zarfında rekor 
memlekete hariçten geliyormuş. Nihayet, rında 75 lik ihtiyarı bulunca tabanca- böyle olmuştur. teşkil edecek kadar elektrikli süpürge 
çünkü bu arabalar icabında milli mü • }arını ateşlemişler, ihtiyar omuzun - satmışlardır. Bunu nüzerine, Bay Zirk, 
daf · · b 60 k.adar memurunu ailelerile birlikte aanın ışıne yararmış. Bütün u sc • dan yaralanmış, fakat büyük bir cesa- /ngiliz hapishaneleri 
bcplerden dolayı, belediye her teşebbü - retle elindeki tırpanı hırsızların ayak· Londraya getirmiştir. Londradan Ho-
sünde başka bir tarafın muhalefetine larına sallamıştır. Üç hırsızdan ikisi - ıslah ediliyor landaya ve Belçikaya geçeceklerdir. Bit-
ğr d hal b .. ı h f tabi bütün masrafları da Amerikalı tüc-

u amış, o a bu i oy ec~ mu a aza nin bir anda bacakları kesilmiş, diğeri İngilterede hapishanelerin ıslahı için car ödemektedir. 
etmiş. ise derhal kaçmıştır. hazırlanan dört senelik programın tat-
Eğer bu sözler çok kuvvetli söylenmese İhtiyar şimdi cköyün en cesur ada- bikile bizzat İngiltere dahiliye nazın 

ve çok salahiyetli ağızlardan çıkmasa 'mı:ıt olarak köy sokaklarında dolaşmak- meşgul olacakmış. Bu programa göre ha
bunlara insanın bir türlü inanması im - tadır. 
kanı olama~dı. Arabacılar fakir de, İs _ pishanedeki mücrimlerin koğuşları ge -
tanbul belediyesi zengin mi? Elindeki Amerikada evlenmek için niş odalar, iş yerleri, ve muhtelif spor sa-

lonları lıaline getirilecektir. İyi ahlfıklı bütçesile vazifelerinden hiç birini tam • b · k 
Yenı zr an un ı h l ı t k1 b d ı değil, yan noksanile görmesi mümkün o an ma pus ar ça ış ı arına e e yev-

olmıyan bir şehrin bu demir tekerlek Nevyorkta neşredilen yeni bir ka- miye alacaklardır. Hapishanelerde çi -
tahribatile ve hayvan gübresile uğraş • nuna göre evlenmek için müracaat e - çekli bahçeler içinde süslü ve muhte -
mıya mecbur olması günah değil midir? den çütlerin evlenebilmeierine müsa- şem binalardan ibaret bulunacaktır. 
Türkiyede iş yalnız arabacılık değıldir. ade edilebilmesi için aradan müracaat 
Araba yerine kullanılacak olan kamyon- saatinden itibaren 72 saat geçmesi şart 
lar gene fakirlere iş verecek şeylerdir. koşulmuştur. Bu suretle şampanya ve 
Yalnız işin şekli değişecektir. Anadoluda alkolün tesirile çabucak aşık olanla -
ziraat mevsimi amelesizlikten kınlır, ye- rın, ertesi günü hiç hoşlanmadıkları 
ni açılan fabrikalar amele bulamamak - bir tiple kanuni eş olarak karş1Jaşma
tan şikayet ederler, eğer arabacılar şoför ları felaketinin önüne geçileceği ümit 
olamazlarsa başka sahalarda kendilerine edilmektedir. 

Verilen yemekler ıslah edileceği gibi 
mahpuslara karşı da daha yumuşak bir 
şekilde hareltet edilecektir. 

Bütün bunları hülasa eden bir İngi -
liz gazetesi chapishanelerde geçecek ha
yatın daha ziyade memnuniyetbahş ol -
ması için çalışılıyor. demektedir. 

Tiyatro aleminde garip 
bir hadise 

İngiliz muharrirlerinden Greenvood 
geçenlerde bir tiyatro piyesi yazmıştı. 
Es~r ilk temsilinde halk tarafından so
ğuk karşılandı. 

Muharrir o gece temsilden sonra 
klübüne uğramışt:. Önüne meslekdaşı 
Nöel Covard çıkınca ona sordu: 

- Piyesim hakkında ne düşünüyor -
sun uz? 

Nöel Covard şu cevabı verdi: 
- Vallahi ne düşündüğümü henüz 

ben de bilmiyorum, fakat bu komedi
yi ben yazmış olsaydım sizin çok mem 
nun olacağınıza eminim. 

Eyltil S 

r-
Sözün Kısası 

Serbest delilerden: 
Çöpçatan 

E. Tatu -
Tramvayda: 
- Bu taze, Juzınız mı? 
- Evet. 
- Allah bağışlasın! 
- Cümleninkini.. 
- Kız mı, evli mi? 
- Daha henüz evlendirmedik. , 
- [Hafif yutkunduktan sonra]: Sern• 

tiniz ne taraf ta? 
- [Safvetle] Tavşantaşı .. 
- A1 Biz de oralıyız. Ama, timdi da• 

madın işine uzak geliyor diye Sultanah• 
mede, Üçler mahallesine taşındık. 

- Öyle mi? Çok güzel. 
- Evet. İlle velakin, eşten dosttan u• 

zak kaldık.. [Tazeyi arada bir yan gözle 
süzerek] Kızınızı evlendirmeğe niyetinia 
var mı? 

- Allah hayırlı bir kısmet verirse, ta· 
bii! 

- Siz hele bana evinizi sağlık verin 
de .• 

- Hani ya, seraskerin vurulduğu yer 
yok mu? 

- Hangi serasker? 
- Canım, Şevket paşa mı idi, ne idi? 

Bağdadh .. tahta sakal bir serasker vardı .• 
vurdular. Parmakkapıda.. tramvay geç· 
miyor mu, hani? Bizim mahalleye sapa· 
cak köşe başında? 

- Bilmiyorum. Ne ise. Şimdi Tavşan· 
taşının ne tarafında? 

- Yokuşa sap. Yeni yeni aportuman· 
lar yapıldı. Sağa dön .. defa aşağı kıvnl. 
Orada sorduğun gibi gösterirler. Eytam 
başkatibi merhum Hoca Sıtkı efendinin 
evi .. 

* O gece, Üçler mahallesinde, Asmaaltı 
tüccarından Bay Faruk Tereyağlı'nın e· 
vindc: 

- Şazimend hanımcığım .. bu sabah si· 
zin mahdumu gördüm .. Allah bağışlasın, 
koca delikanlı olmuş. 

- Evet. Bu sene iyiden iyiye serpildiJ 
on dokuzunu sürüyor. Kasımın onunda 
yirmiye· basacak. 

- Onu artık ba.şgöz etmeli. 
- Bay babası razı değil. Daha doğru.:' 

su zamane kızlarına güveni yok. 
- Haklı ama, beş parmak bir değil. 

Helfıl süt emmiş, perde ehli kızlardan. 

hala köşede bucakta bulmak mümkün. 
Bizim eski semtte bir eytam kitibi H~ 
ca Sıtkı efendi vardı. Evlere şenlik, iki 
yıl evvel mefat oldu. Bir kız evladı var: 
Bir içim su. Onlar da böyle sizinki gibi 
bir delikanlı bulurlarsa verecekler. Da• 
ha bu sabah annesile konuştum. Canım 
ciğerimdir. Bana derdini döktü. O da za
mane erkeklerine güvenemiyormuş. 

- Görelim bari. 
- Hay hay! Yarından tezi yok. Ben 

evlerine gider bir söz alırım. 

* Çöpçatan o gece memnundur. Can ka 
vuşturmaktan ibaret olan mani.si tatmit 
edilmiştir. Birkaç gün rahat, huzur için· 
de yaşar; sonra gene başka canlar araş· 
tırmnğa koyulur. 

Bu da, zararsız delilerdendir. 

~. 

.~?:~ 
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Dahiliye terfi listesi 
Dahiliye Vekaleti, ter.fi listesini ha 

zırlamağa başlamıştır. Liste Cumhu " 
riyet bayramında neşredileceklir. 
----····-········· ..... ·············-·-·····-·····-... 

Dün hava gene ııcaktı 
niçin iş bulamasınlar? Dün de hava gene sıcak geçmiitir. EO 

Kauçuk memlekette yokmuş; şu daki- -·---------------------------------------------, fazla hsraret derc-

kaya kadar memlekette demir de yoktur. ı· s T E R ı• N A N ı· s T E R j N A N M A l cesi gölgede 30, en 
Halbuki yalnız İstanbulda kr.uçuk üze- • az da 20 olarak 

rine çalışan altı tane irili ufaklı fabrika Dün bir gazetenin İnebolu muhabiri: çekerek keyfiyetten idareyi haberdar etmiştir.:ıt kay d c dilmiş-
var. Ham maddeyi de hariçten getiririz. 

1 
cO civ.llrda mahiyeti şüpheli bir denizaltı gemısi gö- Halbuki bu satırların yazıldığı saatte Son Posta telsiz tir. Rüzgar saniye. 

Memlekette benzin yok diye otomobili rüldüğünden:ıt bahsediyor ve: telgrafla Vatan '·npurunu bulmuş, meselenin mahiyetini de 8 metre sür'atle 
ve tayyareyi de bid'at sayacak değiliz cDenizaltı gemisi o sırada oradan geçmekte olan Va- ~ormuş, yalan olduğunu anlamış ve yazmıştı. karayelden esmiş-
ya! Medeniyet bir küldür: Demir, çelik, tan vapurunu görünce denize dalıp kaybolmuştur.:ıt di - Arkadaşlarımızı muahaza etmiyoruz, vakit dardır: tir. Saat 17 de 
kauçuk, tekerlek, motör, makine ... Me- yordu. Her haberi her vakit derhal tetkike imkan olmaz. Bazan 
deniyet, kuru bir kelime değil, bizzat Az sonra çıkan ikinci bir gazete bu haberi ald!, altına biz dahi yanılabiliriz. Fakat biz basit bir dedikodunun 
bunlardır. da şu cümleyi ekledi: bazan gazeteleri dahi yanıltabilecek bir şekil aldığını 

cTahtelbahiri tamamile gören denizyolları idaresinin gördükten sonra halk arasında dal budak salmasına şaş
Vatan vapuru kaptanı denizyolları idaresine bir telgraf rnamak icap edeceğine inanıyoruz, ey okuyucu sen: 

Bu arabaların milli müdafayaa vasıta 
olmaları meselesine gelince, Allah bizi 
lstanbulun köhne arabalarile, yokuş çık
maktan harap olmuş hayvanlarına muh- L 1 S T E R 1 N A N 1 S T E R 1 N A N M A! 
taç bırakmasın! Muhittin Birgen ---------------------------·----------------------' 

bir kaç milimetre . . " 54 
yağmur yağmıştır. Hava tazyıkı dun 7 
olar.ak kaydedilmiştir. 

Giiae, : S.3> Otla ı2.J3 
İldıadi : ıs,sı - Akıarıı : ıs.37 
Yataı : 21.14 - l.mnk : 3.46 
Rumi KM 1353 - Arabi MiM 1350 
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Sayfa 3 

• 
lngiliz Sefirine taarruz 

Nuremberg 
Kongresi 

eden Yarm başlıyor 
.E 

e Belçikada da mühim 
bir buhran hüküm 
sürüyor Japon tayyarecisi bulunamıyor 

Japonların devamlı hücumlarına Çinliler mukavemet 
etmektedirler. 20 Çin fırkası Şanghay civarında toplandı 
Londra, 4 (Hususi) - Nankinden bil· mahfeller, İngilterenin Çindeki Büyük Paris, 4 (Hususi) - Şanghay dün 

dirildiğine göre, Japo-.ılarm devamlı hü· elçisinin otomobiline taarruz eden tay- de Japon kuvvet!eri tarafından şiddet
CUmlarına rağmen Şapey ve Yangtsepo yarelerin milliyeti hakkında en büyük li surette bombardıman edilmiştir. Şeb 
lrııntakalarındaki Çin hatlar.ı sarsılma· şüpheleri izhar etmektedirler. Söyle - re düşen tayyare bombalarının bir kıs
lrııştır. nildiğine göre muhtelif Japon tayya. mı İngiliz nüfuz m.ıntakasına isabet 

Japonlar tarafından atılan yangın bom re üslerinde yapılan tahkikat, taarruz- etmiş ve İngilizlere ait bir çok ev yan
baıarı Şapeyde birçok yangınlara sebep dan mes'ul olan tayyarecilerin teşhisi mıştır. 
Olrnuştur. Japon tayyarelerinin son gün hususunda bir netice vermemiştir. Çin tayyarelerinin cepheyi yararak 
~rdeki mükerrer bombardımanları ne- Yeni el~i Japon sahillerine kadar uçtukları ve 
ticcsinde Woosoung milli üniversitesi ha- Tokio 4 (A.A.) - Ingilterenin yeni bir Japon limanını bombardıman et -
tap olmuştur. büyük elçisi Sir Robert Craigie, bugün tikleri hakkında verilen haber teey • 

Haber verildiğine göre, Japonya Şang saat 14 de hariciye nazırı Hirotayı zi- yüt etmemiştir. 
hay•a tam teçhizatlı iki fırka daha gön· yaret etmiştir. Tokio hükfımetinin Çin harbi için 
dermektedir. Japon imparatorunun emirnamesi meclisten yeniden iki milyar yenlik tah 

Tayyare hücumları Tokio 4 (A.A.) - Diyet meclisinin sisat .isteyeceği bildirilmektedir. 
Diğer taraftan Japon tayyareleri Şang açılışıAn~a imparator as~eri ~iforına - Japonlar bir şehir i§gal ettiler 

hay'ın şimal istasyonu mıntakasına ta - smı labıs olarak okudugu emırnamede 
ltruza devam etmekte ve gayet alçaktan bilhassa şunlan söylemiştir: Ti.ençin 4 (A.A.) - Japonlar bugün 
llÇarak mitralyözle ateş etmektedirler. cÇinin, Japonyanın hakiki mak • öğleden sonra Tiençin • Pukeeu hattı Ü· 

l>ün, iki kişi ölmüş, elli kişi yaralanmış- satlannı anlamıyarak bugünkü hadi • zer.inde bulunan Tangkuantunu işgal et
tir. Fransız imtiyaz mıntakasında bir ki seye sebebiyet veren tahrikamiz hare- mişlerdir. 
fi ölmüş 30 kişi yaralanmıştır. ketinden dolayı derin bir teessür duy- Japonyada maU tedbirler 

20 Çin fırkası maktayız.• Tokyo, 4 (A.A.) - Domei ajansı bil -
'I'okyo - Şanghay'a doğru Çinlilerin İmparator, bundan sonra dört gün diriyor: Hükfunet, Çin hadiseleri mas -

ehemmiyetli sevkiyat yaptıkları haber devam edecek ve Çindeki muhasema - raflarına karşılık olmak üzere yekunu 2 
\'erilmektedir. Merkezi ordulara mensup tın genişlemesi yüzünden alınması milyar 22 milyon 700 bin yene baliğ o -
0lan bu kuvvetler Şanghay civarında ta· muktezi mali ve iktısadi tedbirleri tas- lan tahvilat çıkarılmasına salahiyet ve -
baŞŞiid etmekte w bunların mevcudu 20 dik edecek olan Diyet meclisinin fev- rilmesini mutazammın bir kanun layi
fırkaya yakın tahmin edilm~tedir. kalade toplantısını açtığını beyan et - hasmı mümessiller meclisine tevdi et • 

Tokio 4 (A.A.) - İyi haber alan miştir. miştir. ............................................................................................... • 
Italya konferansa 

iştirak ediyor 
(Baıtarafı J iaci .ayfada) 1 Madam Genevieve Tabouis, Oeuvre 

~i d~vl~~lerin. b~ konferansa davet e .- gazetesinde şöyle yazıyor: 
~eceğı şuphesızdır. Fakat bunun harı- cValensiya hük:Cımeti Akdeniz kon
tinde, Fransız noktai nazarına göre, Ak • f erans.ına çağınlmıyacağından haber -
~nizin bir cüzü sayılan Karadenizdeki dar edilmiştir. İngiltere hük:Cımeti, Va
~vletlerin • yani Romanya ve Sovyetle- lensiyayı davet ettiği takdirde İtalya -
l'in • de bu konferansa iştirak etmeleri nın muhakkak surette red cevabı ile 
llzım geldiği ileri sürülmektedir. karşılaşacağını takdir etmiştir. Fakat 

F'ransa, bu iki devletin Akdenizde mun İtalya hükfuneti bundan başka konfe
lazam ticaret seferleri yaptığını ve bil - ransa iştirak şartı olarak Frankoya mu 
hassa Sovyet gemilerinin meçhul tah - hariplik hakkının tanınmasını isteye
~lbahir tarafından hücuma maruz kal • cektir. İngiltere hariciye nezareti böy
dıklarını ileri sürerek, Rusya ve Roman- le bir şartı kat'iyen kabul etmiyecek -
l'anın muhakkak surette konferansa da· tir. 
\'et edilmelerini istemektedir. 

Londra ile Paris arasında yapılan mü· 
~kereler neticesinde bu ve diğer hu -
&uslar kararlaştırılacak, konferansın top· 
lantı tarihile mahalli ve davet edilen dev 
~tlerin isimleri ilan edilecektir. 

İngilterenin teklifleri 
Londra 4 (A.A.) - cPress as Aiatov> 

bildiriyor: 
İngiltere, Cenevrede toplanacak Ak • 

deniz konferansına çok mühim teklifler· 
~ bulunacaktır. Teklifler, hariciye ne· 
~reti tarafından hazırlanmıştır. İngiliz 
)\iksek mahfili, bu tekliflere çok büyük 
'hemmiyet atfetmektedir. 

Bu tekliflerin, konferansa iştirak eden 
bütün devletlerin kendi milli sevrise -
fainini himaye etmesini intaç ede~ek bir 
llevi birlikte çalışma sistemi tesisini ile
ti sürmesi pek muhtemeldir. Diplomatik 
~hfil, bu konferansa bir İtalyan dele -
lesı gönderilmesine büyük ehemmiyet 
ltfetmektedir. Zira, İtalyan iş birliği, ba
~ fena şayiaları betraraf etmcğe ziyade· 
'ile yardım eyliyecektir. Cenevreye gi • 
den İngiliz heyetine riyaset eyliyen B. 
tden, Akdeniz konferansına bizzat iştirak 
'decektir. 

Amerika gemileri de ateş edecek 
Vaşington 4 (A.A.) - Bahriye ne

zareti memurlan Avrupadaki Ameri -
kan filosunun Akdenizdeki torpilleme 
hadiseleri neticemde hasıl olan ger
ginlik yüzünden uyanık vaziyette bu
lunduklarını beyan etmişlerdir. 

Hatırlatıldığına göre Amerika hü • 
kumeti bu meselelerde alakasız ve bi
taraf olmakla beraber, taarruz vaki ol
duğu takdirde bütün İnğiliz torpido 
ve muhripleri gibi Amerikan donan :.. 
masına mensup bütün gemiler de ateş 
edeceklerdir. Amerikan gemileri mül
tecileri nakil için vazife aldıkları za -
manlar müstesna olmak üzere Fran -
sız ve sair bitaraf limanlarda buluna
caklardır. 

Müşterek rdo teşkil edilmiyecek 

Paris 4 (A.A.) - Pari Suvar gaze -
tesi bir Akdeniz konferansı hakkında
ki İngiliz - Fransız plBnının Akdenize 
ticaret servisinin himayesi için bey -
nelmilel bir filo ihdasını asla istihdaf 
etmediğini bildirmektedir. 

Eğer İtalya da bu konferansa Kont T.U•• rk tarz•h SeT'Cll.Sl• 
Cianoyu gönderirse, iki devlet adamı a- ~ ı O · 
tasında bir görüşme ve binnetice İngi· 
l1ı İtalyan münascbctl~rinin doğrudan 
~oğruya müzakeresi fırsatı doğmuş ola -
~tır. 

20 gemi taarruza uğradı 
Paris 4 - Pctit Joumal gazetesi ya· 

~Yor: 
Denizlerin serbestisini temine uğ -

t\şmak zamanı çoktan gelmiştir. Çün
\o. 2 7 temmuzdan beri Akdenizde ta -
'rruza uğrayan gemilerin sayısı 20 -
"'n eksik değildir.• 

İstanbul 4 (A.A.) - İkinci Türk tarih 
kurultayı ile birlikte Dolmabahçe sara • 
yında açılacak Türk tarih sergisinin ha 
zırlıkları hayli ilerlemiştir. 

Sergi, kurultay sırasında mütehassıs • 
!arın tetkikine arzedilecektir. 

Kurultaya Nlen lise ve orta mekteb 
tarih muallimleri için tertib edilen kurs
larda da sergiden istifade edilecektir. Ha· 
ber aldığımıza göre kurultı:l:ydan sonra 
sergi umuma açılacak ve ziyaret §ekli ay
nca ilan edilecektir. 

Bükreşte kongre 
profesör Afete 
teşekkür etti 

Bükreş 4 (A.A.) - Anadolu a -
jansırun muhabiri bildiriyor: 

Dün Bayan Afet Antropoloji 
seksyonunun içtimaında 200 Türk 
kadını kafatasları hakkındaki tet -
kikatını i7.ah etti. Bu izahat büyük 
alaka ve takdir uyandırdı. Bugün 
de Arkeoloji seksyonunda tarih ku
rumunun Arkeoloji faaliyeti ve el
de ettiği son mühim neticeler hak
kında mufassal malfunat verdi. 
Projeksiyon ile resimler gösterdi. 
Son hafriyatın neticesini teşhir et. 
ti. 

Derin dikkatle dinlendi ve çok 
büyük muvaffakiyet kazandı. Pr. 
Pittard hey'eti umumiyeye bir tak
rir vererek Bn. Afetin kongrece 
tebrik ve takdirini ve hey'eti umu
miye teşekkürlerinin kendisine 
tebliğini teklif etti. Bu teklif tek 
bir itiraz olmaksızın alkışlarla ka
bul edildi. 

Güneş • Dil Teorisi 
Bülcreş 4 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiri -
yor: 

Beşinci seksyonda bu sabah pro
fesör Tankut söz alınış ve lengüis· 
tik ile prehistuvar bilgisini teba • 
rüz ettirdikten sonra yeni bir Türk 
ekolü tesis etmekde olan Güneş • 
Dil Teorisinin anahatlarını izah et-

nıişptir. f .. .. . h d .. tt w 

ro esorun ıza ı ve agı ıgı 

broşürler pek aiaka uyandırmıştır. 
Ve seksyon kamunikasyonun itab 
ve neşrine müttefikan karar ver -
miştir. Bazı Lengüistlerin sualleri 
tatminkar cevaplarla karşılanmış • 
tır. Mevzuun alaka ve takdir u -
yandırdığı alkışlardan anlaşılıyor -
du. 

Cenevrede asamble 
Toplantısına Ağa Han 
Riyaset edecekmiş. 
Londra 4 (A.A.) - Daily Herald ga -

zetesinin haber verdiğine göre 14 eylfıl
de toplanacak olan Milletler Cemiyeti 
asamblesine ağlebi ihtimal Ağa Han rı • 
yaset edecektir. İngiltere de dahil olmak 
üzere bir çok memleketler bu namzetli· 
ğe taraftardır. 

Berlin (Hususi) - Bu sene de Nu • 
rember~e toplanacak olan 9 uncu nas
yonal sosyalist kongresinde hiç bir ye • 
nilik ve sansasyon olmıyacaktır. 

Kongre 6 eylıllde başlıyacak ve 13 ey
lfil günü gece yansı muazzam bir meşale 
alayı ile tezahürata nihayet verilecek -
tir. 

Bu esnada Hitlerin önünden bütün 
nasyonal sosyalist teşekküller geçecektir. 
Bunların arasında S. A. ve S. S. hücum 
kıt'aları, işçiler, politika adamladı, Hit • 
lerci gençlik, motörlü teşekküller, zabıta 
kuvvetleri ve Alman kara, deniz ve ha
va kuvvetlerinden mürekkep kıt'alar bu
lunacaktır. Alman devlet reisi kendile • 
rini resmen teftiş edecek, ve bir iki nu -
tuk ta söyliyecektir. Führerin söyliye -
ceği nutukların uzun olmayıp kısa, fakat 
çok heyecanlı olacağı tahmin ediliyor. 

Nuremberg tezahüratında, şimdiye ka· 
dar birinci defa olarak garp demokrat 
devletlerinden Fransa ve İngılterenin el
çilerJ kordiplomatik arasında mevki ala
caklardır. Ayni şekilde Amerika da Ber· 
lin maslahatgüzarı tarafından temsil e -
dilecektir. 
Yalnız usulen davet edilmiş olan Sov

yet elçisinin Nuremberge kad&r bir seya· 
hat yapıp yapmıyacağı kat'i şekilde bel
li değildir. 

Nurembergde ayni zamanda bir de 
büyük sergi hazırlanmaktadır. Uzun ve 
dikkatli çalışmalarla vücuda getirilen bu 
serginin en şayanı dikkat tarafı, binada 
vücuda getirilen ve yahudilerin Alman
yaya yaptıkları zararları gösteren bir sa
londur. 

Madrit 
Sefirimizin 
Beyanatı ı 

Londra 4 (Hususi) - Valensiyadan 
Daily Herald gazetesine bildirildiğine 

göre, meşru İspanya hükfuneti nezdin
de Türkiyeyi temsil eden elçi B. Tev
fik mühim bir beyanatta bulunarak, 
şunları söylemiştir: 

c- İspanya cumhuriyetinin bir inti
zam ve sulh amili olduğu kanaati u -
mumidir. İspanyayı müşkül :nevkide 
bırakmak isteyenler, bir gün bu hare
ketlerinin aksülamelini hissedecekler -
dir.:ıt 

Elçi B. Tevfik sözlerini bitirirken, 
Türk hükumetinin İspanya cumhuri • 
yetine karşı beslediği derin sempatiyi 
izhar etmiş ve mütecavizlere karşı aç
tığı mücadelede muvaffakiyet temen
ni etmiştir. 

Londra 4 (Hususi) - Saragosa -
Hueska yolu üstünde mühim bir mev
ki olan Belehite'nin İspanya hükumet 
kuvvetleri tarafından zaptedildiği ha· 
her verilmektedir. 

Frankocular ise, hükfunetçilerin bu 
şehre karşı yaptıklan taarruzun tarde
dildiğini bildirmektedirler. 

-
Sabahtan Sabaha : 

• 

Yazan: Selim Ragıp Em~ 

iP arlmantarizmin geçirdiği buh • 
ranlardan bir diğeri de Belçika • 

da tesirini gösteriyor. Memleketin ırkan 
Flaman ve Vallon olarak iki ayrı par • 
ça teşkil etmesi, bu ayrılığın tabiaten bir 
takım hissi zorluklar doğurması, sosya • 
list ve Marksist unsurların bu zorluk • 
!ardan istifade etmiye teşebbüs eyleme
leridir ki Belçikanın sıkıntılarını her gün 
bir parça daha arttırıyor ve derinleşti -
riyor. Fakat bu buhranın fiili bir ihtil!l 
haline gelmemesi, Belçikalıların, üzerin
de münakaşa etmedikleri milli bir remz 
etrafında sıkı surette toplanmayı sevme
lerindendir. Bu remz Belkiça kralıdır. 

* Dava yeni değildir. Büyük harpten son-
ra her yerde olduğu gibi Belçikada da 
büyük bir iktısadi durgunluk hasıl ol • 
muştu. Belçika küçük bir memlekettir. 
Fakat büyük sanayii vardır. Bu sanayi 
her türlü mahreçten mahrum kalmıştı. 
Bu hal, pek kolay demagojik tesirler ya
pan marksistlere fırsat vermişti Fakat 
bereket versin Belçikadaki liberal ve di
ğer mutedil muhafazakar unsurlar kuv· 
vetli idiler. Komünizm büyük bir mevki 
kazanamadı. Amma zamanla, vaziyetini 
tahkim edebilirdi. Çünkü liberal unsur
lar fazla hareketsiz duruyor ve idare me
kanizmasında suiistimal unsurları tahri
bat yapıyorlardı. Bu durgunluk, Reks de
nilen faşist hareketi doğurdu. Her ne ka
dar Reks taraftarları kısa zamanda bil· 
yük muvaffakiyetler kazandılarsa da ik· 
tidar mevkiine gelemediler. Bu hal, 
memleket kuvvetlerinin inkısama uğra
masını ve bu kuvvetlerin, aralanpda çar
pışmalarını intaç etti. Bu çarpışma, bu -
gün dahi bütün şiddetile devam ediyor. 

Adeta müzmin bir hastalık gibi Bel -
çikayı rahatsız eden buhranın esası ve 
menşei budur. Son vaziyete gelince; mu
halif unsurlar, başvekil Van Zeelandın 
milli banka ikinci reisliğine ait bir ta -
kım suiistimal iddiaları ortaya atmışlar 
ve bunlara dayanarak başvekilin istifa 
etmesini istemiye başlamışlardır. Ayni 
zamanda büyük harpte hiyanetleri sabit 
olan kimseler hakkında neşredilen af ka· 
nunu da mevcut buhranı körükliyen bir 
vesile olmuştur. Bütün bunlara inzimam 
eden Vallon Flaman kavgasile Belçi -
kanın siyasi iç hayatı tahammül edilmez 
bir hale gelmiştir. Buna rağmen başvekil 
Van Zeelandın basiretktir iktısat siyaseti 
sayesinde, Belçika, dünyanın en müref
feh memleketlerinden biri olmuştur. E
ğer, bu şerait altında kabine istifa ede -
cek olursa, büyük fedakarlıklarla elde e
dilen bugünkü vaziyetin kaybolması ih • 
tımali çoktur. Buhran, şimdi, daha ziya
de manevi sahadadır. O zaman, bu sı -
kıntı hem maddi, hem de manevi saha
ların her ikisini birden istila edecektir. 

Selim Ragıp Emeç 

Yazık olmuş 
Geçenlerde Pendiğe kadar bir otomobil gezintisi yapmak ıçın Üsküdara 

geçmiştik. Tramvay yolunu takibederek Kadıköyüne kadar rahatça gittik. 
Fakat İstanbulun ne bir köyü, ne de merkezle ilişikli bir semti olmıyan bu 
garip mahallesine girince iş değiştl Kadıköy kurulduğundanberi ayni şekilde 
kalan o daracık yollarda elektrikli tramvay, motörlü araba ve muh· 
telif devirlere aid bir vesaiti nakliye sergisi gibi yığılıp kaldılar. 

Sağımızda şahnişli bir evin cumbası, solumuzda sokağa eğilmiş bir dükkanın 
tentesi, önümüz tek beygirli bir kaç yaylı araba küm'esi ile kapandı, arka • 
mızı da elektrikli tramvay kapadı. Bu daracık boğazlarda canlarını kurtar· 
mak için yarasalar gibi duvarlara yapışıp kalan yayalara zararımız olmasın 
diye tedbirli bir şoför gibi değil, santimlero hesabedcn bir mühendis gibi 
kaldırım taşlarının cesametini ölçerek sıyrılıp gitmek için buram buram ter 
döktük. Suadiyeye doğru yol biraz ferahladı. Fakat orada otomobiller ve 
tramvay biraz serbestlediği halde yayaların emniyetle yürüyebilmek için 
yanlardaki çukurlara, hendeklere girip çıktıklarını gördük. Bağdad caddesi 
iki taraflı birbirinden güzel villalarla süslenmiş, fakat cadde o kadar daral
mış ki İstanbulu İzmite bağlıyan bu yegane otomobil yolunu sağdan soldan 
birer metre genişletmek imkanı kalmamış. 

Müteessir oldum. 
Bir kere motörlü nakil vasıtalarının demiryol şebekelerini yerden söktü· 

ğü bir devirde Kadıköyün o dar sokaklarından elektrikli tramvay geçirmek 
doğru değildi. Sonra Bağdad caddesi asfalta çevrilirken eski halinde bırakıl
ması doğru değildi. Bu cadde eğer bugünkü villalar yapılmazdan E:vvel sağ
dan, şaldan yayaların, süvarilerin, otomobil ve otobüslerin, ayrıca da beygirli 
arabaların iş1iyecekleri ayrı ayrı kı sımlar üzerine yapılmış olsaydı muhak -
kak ki o güzel sahil bugünkü §erefinin bir kaç misli kazanırdı. 

Bür1ıan Cahit 



4 Sayla SON POSTA 

Mektep ve talebeler için Doğru Dün tevkifhanede bir 
k h k ı Değilmi? • ld 

Ço mü im arar ar cınayet o u 
Alaşehir belediyesinin 

Resmi liselerde dönenlerin hususi liselere kabul nazarıdikkatine Adam öldürmekten 15 yıl hapse mahkum olmuş bulunaıı 
edilmeleri menolunacak, bütün çocuklar okutulacak Tatilden istifade ederek meırileket Laz Maksut, mevkuf Çolak Fevziyi öldürdü 

Köylerde, kaza ve vilayet merkez _ içinde bir seyahat yapan Malatya Dün İstanbul tevkifhanesinde, ö - dan aciz kalmıştır. Bir kaç saniye soJl• 
lerinde bir çok tahsil çağındaki çocuk- muhabirimiz İzmir fuarını ziyaret et- lümle neticelenen bir kavga olmuş, ra da şimdiye kadar kimsenin yeT}e • 

mek için garbi Anadoludan geçerken Laz Maksut namında 1 S seneye mah - medig· i Fevzi hav kırarak vere yıkıl • 
lar ana ve babalanmn ihmali yüzün - v ~ c• Alaşehire de uğramı§tır. İncirlerinin kum bir katil, arkadaşı Laz Yusufla mıc:, ag·zından rıkan son söz c:u 0JzrıU1 
den mektebe devam etmemekte, bu ~ :s .. 
yiizden bır kaç sene geçince zaten yaşı nefaseti ile meşhur olan güzel Alaşe- birlikte mevkUflardan Unkapanlı ço - tur: 

hlrden tanıdıklar. için alınacak en lak Fevziyi boynundan vurmuc: ve öl- _ Yandım.• .. • 
ilerleyip mecburi surette mektepten :w 
mahrum kalmaktadırlar. Önümüzdeki makbul hediye incirden başka ne ola- ı ciiirmüşlerdir. . A • Kovuşun içi karmakarışık oıı:n'* 
ders yılından itibaren bu şeklin tama- bilir? Muhabirimiz de böyle düşün - - Yapılan tahkıkata ı:azaran, ha~ıs:. feryadı işiten nöbetçi baş gardi~ 

müc: ve istasyonda altı kiloluk bir in- şoyle olmuştur- Tevkıfhanede 1 ıncı h..,.,et 
men ortadan kaldınlması için icab e • :.- · Mustafa ile kontrol memuru Me ı,. 
den tedbirler alınmıştır. Maarif me _ cir sepeti almış, bir müddet sonra da kısma bağlı olan .füncü kovuş badana Ali ve diğe~ gardivanlar derhal ııaoise 
rnurları ve köy ihtiyar hey'etleri talı _ ~ tren hareket etmi;;;tir. Fakat yolcu -

1 

edileceğinden, mevkuflar ke_ndi ara - mahalline yetiş~işlerdir. Bu sıradS 
_ lardan birinin ikazı ve başından gc- larında onar kuruş toplamaga karar . . - . dallı 

sil çağına gelmişlerle, tahsil çağını dol çen bir vak'ayı anlatması üzerın· e Yermişlerdir F k t a . k ta maktul Fevzının bogazındakı yara 
d lanı · . a a , ynı ovuş ya - - d b d 1 ·b· k bO • 
urmuş 0 arın esamilerini tesbit e- muhabirimiz incir sepetini muayene tan ve kaçakçılık suçundan, Asliye agzın a~, um~n . an se gı ı ·ar: •er 
der~ bunları mahallin en büyük mül- ettiği zaman üst kısma konan bir kaç 1 inci ceza mahkemesi tarafından 1 yıl şanı:n~.kta, dev gıbı adamın yıkıl~ıgı ~ • 
kiye amirine vereceklerdir. Bu suret- dizi incirin altına maharetli bir suret- hapse mahkfun edilmiş bulunan Çolak d: 0-:~rı:~e pençe~eşmekte oldugu :v . 
le tahsil çağına girmiş çocuklann mek te yerleştirilmiş büyük bir ot demeti Fevzi bu fikre itiraz etmiştir. Çolak ıı_ıimuştur. Gardıy.anlar ~?~~1:Y1 t ·e!lı 
tep1ere yazılmaları temin olunacağı gi- görmüştür. Bu ot yığınının ağırlığı Fevzi meşhur sabıkalılardan olup iri ;ınfhane hastanesıne gotururlerk , 
b. h h · b. b 1 ta k h ' F · f · · · t· Y rnltıll ı er angı ır se epe or me tep ta tamam dört kilo idi. Mahdud bir kaç yapılı ve bilhassa kabadayıbğile şöh - ev~ı so.? ne .esını vermış ır. a 

3 
• 

silini bırakmış ve bulunduğu sınıfa gi- kurnazın yapabileceği bu gibi ufak ret kazanmış 33 yaşında bit adamdır. ~asıle, olme~ı arasında an~a~ 5 d 
remiyecek kadar yaşı büyümüşler de Maarif Vekili Saffet Arıkan hileler, bütün bir şehir halkının iti- Kovuşta bütün arkadaşları kendisin • )cıka kadar bır zaman geçmıştır. 
mekteplere ıalınabileceklerdir. Tesbit . . k. .. k b . . i k barını bozar ve o mıntaka balkının a- den çekinmektedirler. Fevzi son ola - Fevzinin ölümüne sebep olan, iş~~: 

ı şt b. kü" .. k ik" ;rın e ı mura a esını azam ye çı ara- 1 k b k h 1 iki t rav o unan ya an ır yaş çu ve ı yaş k b 
1 

d ted . t • 
1
. 1 m terile temin ettiği kazancını bal- rak tevkifhaneye bundan 4 ay evvel nere ıça alini a mış, ve · · a~ 6 

büyük olanlar orta mekteplere yeni - ~ ' udra almr a rtısa _ın edresrnıkt"ıseiser 1 .k Ski 1 t' ·ı · b" 1 gı 
d 1 

ayar 'l a 
0 

asını emın ece ır. _ ta ıyabilir. Gerek muhabirimizin şa - girmiş bulunuyordu. Dün saat 10,5 da e • n eş ırı mış, ır manga :ıya ~ 
en a ınarak okutulacaktır. t b 'd k' i 1. 1 d h h . hit olduğu bu hadise, gerek bir dig· er l Lfız M. aksut i_le arkadaşı Laz Yusuf, dı.r. K. atil M~ksut 15 yıla mah. kum e., Ö an ı.. a ı resrn ıse er e er angı se _ 11.11• 

ted.e~beri İstanbul 1i~elerinde o • bepleı len dolayı sınıf dönenler hemen yolcunun başından geçen vak'ayı A- Fevzıye de muracaat ederek, badana i- d~lmış ve halen evra1? temyızd.e o i! 
kumak ıçın Anadoludan bır çok tale - ertesi ~'ne kendilerini hususi lise1er _ laşehir belediyesinin ehemmivetle na· çin on kuruş vermesini söylemişlerdir. bır mevkuf, suç ortagı Yusuf ıse b 
be gel~ckt:, b_u yüzden vilayet mcr - den biri. '? atmaktadırlar. Buna da mey zarı dikkatine koyuyor, bu husus _ I Fakat, Fevzi parayı vermek isteme - yaralamaı hadisesinden mevkuftur. 
kezlerındekı lıselere az rağbet edil - dan verilrt!iyecektir. Talebe anc k · _ ta alınabilecek en §iddetli tedbirler miş, maruf şiddetile hareket ederek, Hadise derhal müddciuınunıiliğ~ 
rnek~edir. ~faari~ Vekaleti. bu sene a - ni uzak semtlere naklettiği t:kd~~ıe 1 daima yerinde ve haklıdırlar, diyo - üstelik sövmüştür. Bir kaç dakika için- bildirilerek, muavinlerden İhsan ve ~ 
lacagı yem tedbırler sayesınde çocuk - mektebini değiştirebilecektir. ruz. de kavga büsbütün kızışmış, iki arka - liye tabibi Salih Haşim tevkifhnne)'_e 
ların bulundukları vilayet dahilindeki Maarif müfettişlerile lise müdürle- Doğru deni[ mi? 1 daş birdenbire Feyzinin i.izerine çullan- gitmişlerdir. Dün akşama kadar had:: 
liselerde 'ı.ahsillerini ikmal etmelerini rinin tedris bakımından bu sene Maa _ ..._ ____ .....;;;;..... __ __;u::_ '----! mışlardır. Bu ani hücum karşısında seyi görenlerin ifadeleri alınmış ve 

1
, 

temin edecektir. Ayni zamanda elyevm rif Vekaletine vermiş oldukları rapor- harekete imkan bulamıyan kabadayı ki suçlu tecrit edilerek isticvap oıutı 
ıesmi mahiyette leyli lise olan Haydar- larda talebenin çalışma kudretini ve Roşaşana Fevzi ilk defa olarak kendini müdafaa- muşlardır. 
~pllies~~~mffin~~ ~k~ili~a~~~~~~ha~a~ c~~~==========~================~ 
kalbedilmesi ve talebesinin bir kısm1- nı kaybetmekte oldukları bildırildiğin- Musevilerin 5697 nci ..Jehir işleri: Müteferrik: 
nın Edirneye nakli de mevzubabs - den Vekalet yukarıdaki sıkı tedbirleri H k h ' f · bel d" 
t . M il Vek"l ti h • T .. k 1· senelen· bu aksam bı"tı·yor a em·-· eye ının . e. 1.yeye Mülhakattada hamallık yasak 
ır. aar a e ususı ur ıse- biran evvel almak mecburiyetini duy- • d - il t b t dili 

ı ·ı b" kall" • 1 ver ıgı ma ar ea ı e yor B" E l" ld "t'ba İ t buld' erı e, ecne ı ve a ıyet liseleri üze- muştur. ve yarın yenı yı başlıyor B l d' ·1 E k f d k" 'ht" ır Y u en ı l ren san eeıyeıe va arasınaıı ı-b ·r·t· tt kt b t hı:t' 

Polisle: ------.. ""'ı-- .. " .........,.__, Yar.m Musevi vatandaşlarımızın Ro- ıtarı ~alleedd~l hatakhemk. hey'eU ta:afu:dadn ı~a~~:~s;:s~~ e~il~~ği ~a~·~e ~ü~h8~9ı 
H. üllür işleri: şaşana dedikleri yılbaşı bayramlarıdır. anzım ı en ımnamc uzerın e . . , . b9• 

Bir kuyucu çöken kuyunun içinde San' t kt l . d d"u"hul Musevilerin bayramları araı:nnda iki ta Vakıflar Umum Müdürlüğü icap e?en kaza11lkarı dah~ıdl~de :! ?.~ ~.u şekbıld~arıJI 
kaldı öldü a me ep enn e ne büyük bayrarnlan vard r B' · b tetkikleri bitirerek tahkimnameyi Is - rna 1 yapı, ıgı goruıunuş, un 

Dun 
.. ' imtihanı ba~ladı bayramdır. D:ğcri de gelec~k ha:~~ 2~ tanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne yol- şiddetle men'i için emir verilmiştir. 

Z~ci.rlikuyuda ölümle neti - San'at mekteplerine gtreceklertn müsa- saat oruç tutmayı icab ettiren ikinci lamıştır. Bir teşrinievvelden itibaren sey'J,r 
celenen fecı hır kaza ol~u.5~ur. . . . baka imtihanlarına dünden itibaren suı - bayramdır. Diğer bayramlar bu kadar İstanbul Vakıflar Başmüdür - satıcılığın yasak edilmesine başlanıı.c3: 

. İ~e?<>lulu ~ustafa ı5:11ındc bırısı~ tanahmteteki San'atlar mektebi salonunda büyük bayram addedilmemektedir. lüğünde Başmüdür Hüsametti - ğından belediye bunlar için bir tip 8 
c• 

Zıncırlı~uyu cıvarında bır e~de ye~ı baŞlaıımıştır. Bu seneden tUbaren san'at Roşaşana Musa Peygamberin 'furusi _ nin riyasetinde toplanan bir ko- raba intihabı için tetkiklere başlaJJ'11, 
açılan ~ı_r kuyuda çalışma~ta ı.k~n. hır mektepleri teşkllatına büyük ehemmiyet ve. naya çıkıp nübüvvet aldığı güne isa _ misyon elyevm tahkimname üze - t:r. 
a:alık !çın_e yuvarlanmış, ~cendısını ta. rllmeğe ba§lanml§, bir çok 1erlerde yeniden bet etmektedir. Ve Museviler bu tarihi r!nde çalışarak ihtilaflı emlak ve ---------------
kıben ıçerı dolan taş ve topraklar al - san'at mektepleri açılması tararlaşmıştır. senebaşı jttihaz etmişlerdir. Roşasa - araziden Vakıflar idaresine bırakılan - ERTU(iRUL SADi TEK 
tındBa. kal~dışdtırt. f +. Çatalca ortamektebi genişletiliyor na'nın llıgat manası da senehaş~dır. ları tesbit etmektedir. Bu tetkikler bir Pazartesi (Bebek) 

ır mu e sonra ctra tan ve.ısen- B ·· k ·· · M · h ft k d ikm ı d'l k h k 
ler, ameleyi 8 metre derinliğindeki ·ku- Çatalca halkı, Çatalca orta mekte- . u~un al ~mb. uz~rı usevılerın 569 7 ha .a~.a k a a; b la d'e ı er~ .t'k al. ~m Salı (Snndiye plaj) 

d "T la k k 
1 

d bi binasının tevsiin karar vermiş a- ıncı sene erı ıtmış ve yarın da 5698 in ey c ı ararı e e e ıyeye ın ı a ı ı - Çarşamba (BOyOkadt1) 
yu a~. 0 u. 0 ra • ~ı armış ~r ır. e _ ' ci seneleri başlamış olacaktır. cap eden emlak, akar vesairenin esa-Muddeıum~ılikç~ ~ahkı~ata ba~ - ralarında p~ra .. toplamaga ba~lamış~ar- misi rneyda!'1l çıkarılacak ve beledi e- P~rşembe (YeşilköY) 
lanmı.ş ve adlıye ta?ı~ı Salıh Haşım dır. Evvelkı gun Çatalcaya gıden Is - Ku·· çu·· k u·· ıku·· nu·· n ye yollanacaktır. y Tiyntrolannda 
cesedı muayene etmıştır. tan bul Maarif Müdürü halkın bu ka - ••••-• • ••• ..,.... • • • • • • • • • ••••• • • • ••·-·-.. ••• ••• ...._.....,,........, 

Şüpheli ölüm rarını tasvip etmiştir. Eski binanın ya hh 
Hocapaşada Kavala otel~ ittisalinde nına bir pavyon daha ilave olunacak, Si ati 

bulunan bir arsadaki küçük bir kulübe- pansiyon buraya nakloluİıacaktır. Atatürk'ün manevi evladı Küçük 
de ikamet eden 70 yaşlarındaki Ömer 1· t b l k k lis . -d- 1 .. w - Ülkü son günlerde tutulduğu hasta -
d .. b" d b" ··1 ·· t·· M 8 an u er e esı mu ur ugu ·· 1 D · "" E ·· · 10 8 937 "hl" k · 1 un ır en rre o muş ur. uayeneyc . _ _ _ lıktan kurtulmuştur. Küçük Ulküyü - aımı ncumenın - - tarı ı ar2'rıy e 
giden adliye tabibi Enver Karan ölü- Istanbul ~rkek lisesi muduru Şerifin u - büyük bir şefkatle seven Atatürk Ül - fstanbul Beledı"ye sınırı ı·çı·nde sırtt~, omuzda ve 

·· ·· h ı· ·· ·· d" " ''" mum mütettışliğe tayini, yerine de Kumka- .. .. ~• 
mu şup e ı gormuş ve ce~e .m .ıuorga pı orta mektebi müdürü Bahanın getiril _ kunun hastalığı dolayısile çok üzül -
kaldırılmasına karar vermıştır. mesi kararlaştırılmıştır. nıüş ve müteessir olmuşlardı. Sevimli. başta her nev'i eşya ve gıda maddeleri taşınması 

ve zeki Ülkünün hastalığmda artık ve satılmasının yasak edildig"' i evvelce gazetelerle 
Asherlik işleri : Toplantılar : tehlike kalmamış ve yavru nekahat 

devresine girmiştir. Yavruya afiyet di- ilan edilmişti. 
Şubeye davet Yoksul çocuklara yardım balosu ıeriz. 2 - Bu yasak Eminönü, Fatih, Beyog"' lu ve Be-

üsküdar Askerlik şubesinden: Kızıltoprak 6 ve G uncu ıa okullar yok-
1 - 333 doğumluların ve bunlarla mu - sul çocukları yardım kurumu menfaatine Ankara trenı· şiktaş Belediye Şubeleri mıntakalarında 1 B:rinci 

ıı Eylül 937 cumartesi akşamı Fcncrbahçe 
amele gorecek olan teclle tabı okuyur.ula - Belvü gazinosunda bi:" kır balosu \erile - teşrin ve diğer Belediye Şubeleri mıntc1kalarında 
rm son yoklamasına başlanacaktır. llafta- cektir. Balonun mUkemmeliyetlnl temin t - yolda bozuldu. } lkı'"ncı· t•şn·n tarı"hlerı·nden ı"tı.baren tatbı•k edı•le• 
nın pazartesi - çaI'§amba - cuma gunleri çın hiç bir fedak!\rlıktan çeklnilmeml§tır. '-
yoklama günleridir. Muayene 15/ l. ti!~rin/ Ve senenin en güzel kır balosu olmasınn ça- İzmit 4 (Hususi) - Muhtelit An - cektir. 
h37 ye kadar devam edecektir. hşılTm.~kktadhır. k . kara katan İstanbula giderken Derin -

ur ava urumu menfaatine ce ile Yarımca arasında lokomotifin 3 - Bu tarihlerden sonra taşıma işleri ve seyyar 
2 - Yoklama kaçaf;ı vaziyetinde kalıp ta 
cezalnnmamak için mahalle mümessilleri mfisamere klavuzu bozulduğundan yolda kalmış- sahcıhk mazbut ve qıuntazam el arabalariyle 
vasıtaslle şubeye gelme günü tayin edilen Bu akşam S:ı.rayburnu park gazinosu a- ~· ~unu~ ü~erine İz.mitten imdat tre-
cedvellere bakılarak yemvi mezkftrda şube- lafranga klsmındn şehir bandosu: C:azbant. m gonderılmış ve tren hareket etmis- veya motörlü vasıtalarla veyahut elde taşınabile-
ye müracnat edilmesi illin olunur. Milli oyunlar; Esatllla revü hey'ctl: Bayan tir. • k k •• ••k k 1 l 1 k Leyll'ı ve arka~aşları tarafından Azeri şar- Bu üzden İ tanbuldan kalk K ce UÇU ap ar a y~pı aca tır. 

•aıarı ve mlllı oyunlar, külfıhlı ve ba - ~ s .. an ?n ,. 
ıonıu aans müsabakaıarı; varyete ya trenı de beş saat teahhurıe geımış- 4 - Elde taşımak suretile satılan her nev ı 
numaraları ve daha bir çok eğlenceler. El- tir. d dd } • • b } ' 

Esnaf cemiyetleri birliği bir bise serbestUr: Fia!Jar bir klşl 1çın konsu - Muhtelit tren geldi eşya ve gı a ma e erının un arın nevi ve ma-
rontgen makinesi getirtiyor m<.syon ııe beraber bir liradır; her tnrnra Yolda lokomotifin klavuzu bozul - hiyetlerine uygun kaplar içinde bulundurulması 

otobüs temin edllm1ştir. · 
İstanbul Esnaf Cemiyetleri Birlig~i duğundan Izrnitten imdat lokomotifi i- la" zımdır. 

Beyogwlu Halkevi kursları d h tarafından, esnaf ve ailelerinin tedavi- le hareket e en mu telit tren dört bu-
si için getirilecek rontgen makinesi Al BC'yoğlu Halkevinden: Evlmlzde kurslar çuk saat teahhür1e dün saat ı 6 da Hay- 5 - Yukarda ki hükümlerin tatbikine pek az 

fnallyetl başlamıştır· 

man}a~ a sipariş ed.lmişt'r. Yakında Turkçe, lı'rnnsır.c~. Almanca, İngilizce, İ- ~~aşa~·~ .. ~cln:!§t!ı::.... . - -·- ı zaman kaldığından alakadarlarca bilinmek ve 
rontgen makinesi gelince esnaf d"s - talyanca, tercume usulü, amell elektrik, Is- mnrtesl günleri saat 15 ten 17 ye kadardır. • b d 
panserın.n teşkılat1 gen şlctılccek. dok tenografl, biçki, şapkacılık, çlçekçlllktir. Yazılmak arzu edenlerin, muayyen gün ve lCa e en Vasıtalar Şimdiden hazırlanmak 
tor ve hasta baklcı sayı 1 çog· altıl cak. Kayıt muamc.ıesı 10/9/937 cum~ c_ünün - saatte nufus cüzdanları ve dörder adet ve- keyfiyet tekrar ·ı"" 1 " B " 5857 
t . Clen başlar. 25/ 9/ 937 cumartesi gunu nkşa-ıslkalık fotogranarlle evimize müracaat et - ı an o unur. . ,, .. ,, 
ır. ~ı b!ter. Kayıt günleri: Salı, perşembe, cu- melerı. 

IST ANBUL BELEDİYESİNDEN: 

Esnaf işleri: 



Yu rtda inşa at faaliyeti 

.. - - -
M.alatyada inşasına başlanıln men.su cat fabrikasının inşaatı bir hayil nerıe

ıniştir. Resimde fabrikanm betcm liitun lanmıı dökiileeeği kahplann hazırlan· 
nuş olduğu görülmek*Adir. 

Malatya '(Hususi) - Malatya istasyo
~u gün geçtikçe biraz daha güzellqmek
tedir. İstasyona yapılan yeni memurbı bi
naları ve diğer büyük daireler esasen ta
bii manzara bakımından güzel olan bu 
yere başka bir güzellik vermektedil'. 

Son günlerde yapılan güzel bir parkla 
büyük bil' havuz ve döşenen parke taşı 
bu 2ÜZe~e bir kat daha renk Yermif-

Diyarıbekir (Rtısusıj - Evkaf müdilr· 
lüğü burada bulunan ve her biri yüksek 
tarihi kıymette olan abideleri imar et
in.ek ve bu suretle mimari kıymetlerini 

meydana çıkarmak üzere umum müdür
lükten bir mimar istemiştir. Gelen cevab
ta istenen mimarın gönderileceği bildi
rildiğinden Diyarıbekirde bakımsız bir 
halde duran abidelerimiz pek yakın za· 
manda kendine !Ayık kıymette tamir gö
rerek meydana çıkacak demektir. 

Resim Diyarıbekirdeki mimari abide
lerimizden Ulucamiin qir kısmım gös
termektedir. 

Ezinede yollar genişletiliyor 
Ezinede kaymakamın da müzaheretile 

tir. Burada gfYR 91XP&cak en büyük güç· 

lük mesafenin §ehre uzak ol~dur. Bu 

yü7.d.en. halk buradan istifade edememek

tedir. Bereket versin 10D. zamanlarda ge
len iki otobüs bu müfkü.lii bir hayli azalt.. 
DUf bulunuyor. Resimde Malatya istas-

yomı ve civarında yapılan bahçe görül
ınebe~ 

Çanakkale uasesi (l2elinde w kasabanın 
medhalinde çirkin manzara arzeden bü
tün harab binalar yıktırılmıştır. Cadde 
genişletilmi§tiır. Bayramiç şosesi üzerin
deki harab evler de a)'IU şekilde yıkıl· 
nıtjtır. 

Ezmenin en mühim noksanı elektrik
tir. Elektrik olmadığı için kasabanın biı
ricik sineması da işlememektedir. 

Karamürsel belediyui bir otel 
yaptmyor 

Karamünıel (Hususi) - Kızderbend 
köyünde 40 göçmen evi yaptınlınıştır. 

Yalakdere nahiyesine de bir mi.kdar göç· 
men yerleştirilmiş ve bunların hepsi 
müstahsil vaziyete geçmişlerdir. 

SON POSTA 

lneglllde orman 
Muhafaza teşkilatı 

İnegöl (Husu

si) - Yeni orman 

kanunu kazamız.. 

da muftftakiyei

le tatbik edilmek

te ve bu ka.Du.u 
çerçevesi içinde 

kasaba ve köylü

nün ihtiyacı da ö

nemle , düşünül-

melde ve temin fıı.egöl orman mil.-

o 1 u n m • k t a- hendisi Baha 
dır. Bir sübay em- · Karadayı 

rinde on beş er kazamıza gelmiş ve or
man muhafaza vazifesine başlamıştır. Ö
tedenberi ciddiyetle vazifesini başar
makta olan kazamız orman mühendisi 
Baha Karadayı her hususda köylünün iş
leri için kolaylık göstermekte ve kanun 
harici iş görülmemesi için gerek memur
ları ve gerekse halkı irşad etmektedir. 

Kızılcahamam 
Yolları yapıldı 
Kızılcahamam, 

( Husu.si ) - Ge
çenlerde yağan 
yağmurlarda ha .. 
rap olan Güvem 
ve Ankara şosele
ı:i kaymakam Va• 
sı:f Kolçağın aldı· 

ğı tedbirler saye-. 

sinde derhal ı.. 
mir ettirilmiş, ... 
raba ve otomobil
lerin işlemesi te
min olunmll§tur. 

Kaymakam Vasıf 
Kol.çak 

Malkara bir yağmur 
Tehlihesl atlattı 
Malkara (Husuai) - Burada şiddetli 

yağmurlar yağmıf, her tarafı seller isti
la etmiş, seyyar satıcılar da biraz zarara 
girmişlerdir. İki çocuk sele kapılmış, fa
kat kurtarılmıştır. Bu arada bir evden de 
yangın çıkmış, fakat derhal söndürülınüş
tür. 

Karabigada heykel kaidesi 
tamamlandı 

Karabiga (Hususi) - Vapurla ge
lenlerin karşıdan göreceğı bir şekilde 
dikilecek olan Atatürk heykelinin ay -
lardanberi yapılmasına çalışılan mer
mer kaidesi tamamen bitmiştir. 

Heykelin bulunduğu yerin civarında
ki arşalar belediyece istimlak edilmiş, 
orası güzel bir saha haline getirilmıŞtir. 
Yakında heykel merasinıle yerine ko. 
nulacaktır. 

Karamürsel ile İznik arasındaki şo.se 
uzun zamandanberi bozuktur. Bu şosenin 
ikmali Karamürsellileri olduğu kadar İz. 
niklileri de sevindirecektir. 

Belediye Sağlık Suyu başında bir otel 
yaptırmağı kararlaştırmıştır. Otelin ge
lecek sene yapılacağı söylenmektedir. 

Sındırgıda bir karakol yaptırılıyor 

Sındırgı (Hususi) - Kasabanın en gü
zel mahallinde bir jandarma bölük ku
mandanlık dairesi yapılınağa başlanmış
tır. Kasabada son günlerde imar faaliyeti 
göze çarpmaktadır. Yeni yapılmakta o
lan Cumhuriyet Halk Partisi ve Evi bi· 
nası bitmek üzeredir. 

- Hasan Bey Akdenizde • ... Japonya ile Çin ara • 
bir ay içinde batırılan ge- sında harp şiddetle devam 
miler yirmiyi geçti. ediyor. 

... Şimdi de gazeteler, 
Sovyat ordusunun Japon -
yaya yüklenmek üzere ol • 
duğu havadisini yazıyor • 
lar. 

... Beni dinlesene Hasan 
Bey sen ne yapıyorsun? 

Hasan Bey - Düşünü -
y<>rum, demek sulhun da 
para gibi kalpı ve sahtesi 
olurmuş. 

Sayfa S 

1 Memleket röportajları 

(Türk köyünü yükseltecek 
j kahraman budur! 

lzmJria Iııklar köyünd eki nıektep binası. 
(Baştaro:fı 1 inci ıayfada) kuatı bile herkes, bir hafta, on gün son- ' 

bul sultanilerinden birinde lisan mu - ra kulaktan kapma sözlerle öğreniyor • 
allimi imiş, Anadoluya giderek köyler - m~. Ayakkabısız köy yavrularmm ayale. 
de çalışmağı kararlaştırniış, İzmire lan çıplak olduğu gibi gönüllerinde de 
gelmiş.. Muhtelif köylerde ve bilhassa gam, kasavet namına bir şey yok.. Her 
Gavur köyde uzun seneler kalmış. Son- yıl mahsul satılınca, köylünün eline pa
ra, halkın darlık yüzünden clşıklar> kö- ra geçince, kış giriminde köylünün elbi
yünü terkettiğini öğrenince bu köyün sesi, ayakkabısı, giyinecek eşyası temin 
muallimliğine talip olmuş, o zaman, ya- edilirmiş.. Bu suretle köyün en büyük 
ni bundan altı yıl önce maarif idaresi bu bayramı Cumhuriyet bayramı olurmuş.. 
isteği hayretle, fakat çok müsait karşı - Köylü, cwnhuriyet bayramında yenile • 
lamış, kendisini Işıklar köy başmuallim- rini giyinerek hakiki bayramı kutlular • 
liğine getirmişler.. mış.. { 

Köy muallimi köylünün köyü terket
.melerindeki sebebi araştırmış, köylünün 
eski göreneğe uyarak yalnız hububat ve 
bağ işlerile uğraştığını, büyük borca gir
diğini anlamış. Köyün 150,000 liralık bor. 
cunu ödemek için onlarla elbirliği et -
miş. Köyde maruf bir Mehmet Çavuş 
varmış, ilk defa bu Mehmet Çavuşla gö
rüşmüş, onu kendi düşüncelerine uydu
runca köylüyü tütün ekmeğe teşvik et
miş. Köylü büyük bir üzüntü içinde bu 
sözlere kulak asmak istememiş.. Esasen 
tohum temini için köylüde para yok • 
muş. 

Muallim de varlıksız bir adaı 

alım zamanı aldığı 49 liralık 

Mehmet Çavuşa teslim etmiş: 

. Tütün 
maaşını 

- Siz tütün ekin ... Zararı bana aid .. 
Kar olursa kazanırsınız. Yavaş yavaş be
nim paramı ödersiniz, demiş .. 

Tütünler yetişmiş, para etmiş .. Mehmet 
Çavuş para kazanınca bütün köylü tü -
tüne sarılmış. .. Tütün sayes'inde köylü 
borçtan kurtulm~ .. Köy hayata kav~ -
muş .. 

Bu idealist muallim bizi köy kahvesi
ne buyur etti. Köyünden o kadar ümitle, 
o kadar cesaretle bahsediyordu ki bize 
anlatılanlarla ·bu sözler arasında bir ra
bıta noktası aramak istiyorduk. Köyün 
866 nüfusu, 277 hanesi, 3 sınıflı bir ilk o
kulu, okulun 110 talebesi varmış. 

Köyde sütçülük epeyce ilerlemiş, köylü 
birleşerek bir araba satın almağa karar 
vermişler, her sabah sağılan sütleri, şeh· 
re indirerek hastanelere, mekteplere, o
tellere satmak arzusunda imişler, bu ar
zularında mutlaka muvaffak olacaklar • 
mış ... 

Muallim Süreyya köyün iktisadi duru
munu şöyle anlatıyordu: 

Köyün arazisi münbit.. Şaşala nazire 
olan güzel bir suyile, sağlanı bir havası 
var .. Köyün üst kısmındaki çamlık, köye 
sıhhat getiriyor. Rüzgar estikçe köyün içi 
çam kokusile doluyor. Kayraklık mev • 
kiindeki çamlığı bülbüllere yuva, hasta
lıklılara bir nevi sanatoryom vazüesini 
görüyor. 

Bu sene köyde yarım milyon kilo şet. 
tali ve mühim miktarda nar yetişmiş. .. 
Teşkilatsızlık yüzünden bu güzel mah • 
sul çürüyüp gitmiş .. 60 paradan başlıya
rak üç buçuk kuruşa kadar satılan şef .. 
talileri şehre indiremiyenler, geceleri kö
ye kadar sokulan ya·ban domuzlarının ö • 
nüne sermeği tercih etmişler .. 

Modern bir bina yapısı içinde faaliyet 
gösteren köy mektebinin hademe tahsi • 
satı yok .. Köy çocukları münavebe ile sa
bahlan mektebi süpürürlermiş.. Bir ilk 
tedrisat müfettişi bu cmünasebetsizliği> 
haber alınca alakadar makama rapor ver
miş.. Bu suretle, cçocukları rencide e • 
den. bu halin önüne geçilmiş .. 

Önüne geçilmiş amma, bu defa iş bu 
idealist başmuallim.e kalmış .. Ya cebin -
den beş on kuruş vererek mektebi te • 
mizletmek, yahut ta pis bırakmak icap 
etmiş .. 

Köy muallimi bu iki nokta için de mü
sait bir şekil bulamamış .. Sabahları, ço
cuklar mektebe gelmeden süpürgeyi eli
ne aldığı gibi süpürmeğe başlamış .. Malv
sat tertemiz sınıflarda talebeyi nezafete 
alıştırmak değil mi? Bu iş te, bu suretle 
halledilmiş .. 

:Adnan Bilget 

/stanbulun 
Agah.tar altında 
Nakledilen etleri 

- Sütçülük büyük bir gelir kaynağı 

olmakla beraber köyün asıl kazancı bağ
dan ve zeytindendir. Köylümüı: çalışkan 
olduğu için bağcılığa büyük ehemmiyet (Baştarafı 1 inci sayfadfl) 
veriyor. Zeytinciliğin de ihyası için ya • tirilen etlerin müsadere edilmekte ol -
pılan teşebbüslere köylü mÜ7.aheret et- ması da şikayetleri mucip olmuş, hatta 
tiği için zeytin istilısalatı artmıştır. Tü- bu şikayetler bir aralık gazetelere de 
tün işlerimiz de henüz yoluna girdiği aksetmişti Hal böyle olmakla beraber 
için arkk köyden endişemiz kalmadı. belediye kontrolü sıkı olan ve ınezba· 
Kendisini mutlaka kurtaracak. hası bulunan şehirlerden şehrimize ke 

Bu Işıklı köy muallimi, köyünü ala- silmiş et nakletmek yasak değildir. 
kadar eden iğneli noktalara temastan çe- .Dercettiğimiz resim Bandırmadan Sa-
kiniyordu. Onun bu güzel köy alakası, adet vapurile İstanbula nakledilen et. 
şuna buna kendisini göstermek için değil leri göstermektedir. Etler görüldüğa 
de, köyii.n ayıbını kapamak içindi. Bir ,gibi yolcuların ayaklan altındadır. 
köylüden öğrendiğimize göre köye posta Kesilmit etlerin bu şekilde ve şart
uğramazrnış, köy odasında mevcut bir ,lar altında nakli bugünkü sıhhi şartla· 
kaç kitabı okuya okuya köy adamlarına ,ra uygun mudur, değil midir? Bunu 
g~a gelmiş, köye gazete pir~iyormuş, .münakaş~ etmiyor, ve bunun münaka
bır saat mesaf.ede bulunan İzm.ı.ı:deki vu- şasını alikadarlara bırakıyoruz. 



... ,,. 
fiPOR 
Türk - lngiliz denizcileri 

maçı güzel oldu 

SON POSTA 

~MADISELER 
1 .. KAASISINDA 

Karadenizcle görülen 
denizalb gemisi 

Karadenizde yapyan di§i Yunus ba -
lıklarından biri deniJin dibine indi öte
kiler onun bu haline pştılar: 

E,161 & 

Is N EMA 1 
Mussolini'nin bir arzusu : 

Romayı dünyanın sinema 
Merkezi yapmak 

- Ne var, ne oldu? 
Maç 3 • 1 denizcilerimiz lehine netieelendi, atletlerimiz . Difl Yunus balılı heyecanla anlattı: 

busüa Biikreıte ilk müsabakalannı yapacaklar ~ 1!7aormayuı, lnAnıarda bir b8f • 
Bu malı•atla Roma cloarında bllglJlı •IBd11oıar 
tnıa edlllgor. En tanınm11 Hollout 11ıldızlarll• 

bir ,olı multaoeleler aktedlldl 

Dün maç 11apaıı lrıgiliz oe Türk denizcileri bfr arada 

- Ne oldu, akın seni tutmak llteme
aiDler. 

- Bayır, öyle bir teY yapsalardı tablt 
kaqılardım. Fakat bu biisbütün bafka. 

- Anlat Allah qkına.. 
- Denizin üstünde yüzüyordum, u -

zaktan büyük bir geminin geldiliJıi gör
düm. Kendi kendime; hele fU ıeminin 
geçişini bir aeyredeyim, dedim; durdum. 
Benim durduğumu gören gemi de bir -
denbire durmasın mı! 
Yaşlı bir balık söze karıştı: 
- Şimatye kadar bir geminin bizim 

cinsimizden bir balıja yol vermek için 
durduğu vaki değildir. 

- Sözüme inanıt;UZ. 
- Ya sonra ne oldu? 
- Ben gemiye bakıyordum. Erkekler, 

(BtlftaT'afı 1 inci sayfada) ı Biraz sonra eski futbolculardan Adnan 
ve İngiliz bahriyelileri doldurmuştu. uzaktan çok eilzel bir §Üt çekti. Top sol 
Balkonda da Adliye Bakanı Şükril Sa • kC>§eden lirdi. Uçüncil ıolil de sağaçık 
racoğlu, orgeneral Fahreddin Altay, a - İsmail attı. Oyun 3-1 Türk donanması -
mira! Wels ve diler yüksek rütbeli bah· nm galibiyetile bltU. 

kadınlar ellerine dürbünler almıflardı. 
Dürbünlerin hepSi bana dönüktü. 

Dişi Yunus balıimm kocası oldulu 
yerden on metre kadar yükseldi, ıene ye
rine geldi. 

Son alman haberlere göre Muuolini 
İtalyan ainemacılılml canlandırmala ve 
(Roma) yı Avrupanın en mühim sinema 
merkezi :rapmaia azmetmiş bulunmak· 
tadır. 

riye subaylan bulunuyorlardı. Türk donanma takımı: Ekrem (Ya • 
Oyuna başlamadan evvel İngilizler bir vuz), İbrahim (Tınaz), Hasan (Yavuz) • 

fild, Türk bahriyelfleri de güzel bir bu • Nuri (Adatepe), Fethi (Adatepe), Bili! 
ket verdiler. Birbirlerini sellmladıktan (Yavuz) • İsmail (Yavuz), Kamil (Ada
aonra oyun başladı. tepe), Adnan (Yavuz), Hakkı (Yavuz), 

Oyunun ilk dadikalarında misafirler Tayyar (Yavuz) teklinde idi. Maçı İngi
daha düzgün oynuyorlardı. Fakat Türk liz donanmasından bir hakem idare etti. 
donanma takımı açıldı. Rakip kalesini Maltada yapılan kara muhtelitine 3-2 
ııkıştırmıya başladı. Yalnız misafirler bir ' 
akınla 30 uncu dakikada ilk ve son gol • deniz muhtelitine de 5-2 mağlup olmut-
lerini attılar. Birinci devre Türk takımı· tuk.. 
nm hüimiyeti altında geçti. Oyundan sonra bahriye bandosu İngi-

İkinci devre bizim takımın cidden çok liz milll marşını çaldı. 
ıüzel anlaşarak çıkardığı oyunla devam Bunu müteakip İngiliz bandosu da !s
etti Ve bu çenber 45 dakika İngiliz ka - tiklil lJWllllı çaldı ve pek çok alkışlan • 
lesinden çözülmedi. 7 inci dakikada KA- dı. Oyundan sonra misafirlere Galatasa
mil bir frikikten beraberlik golünü attı. ray klübünde bir çay verildi. 

Atletlerimiz bugün Bükreşte ilk 
müsabakalarını yapacaklar 

Sekizinci Balkan oyunlanq &iden at
letlerimiz bugün ilk müsabaka lannı Bük
rqte yapacaklardır. Bir hafta fasıla ile 
tiç ann devam edecek olan Balkan mü -
aabakalarmda bizim için en mühim IÜJ), 
bulÜJldilr. Çilnkü 22 müsabakadan iba· 
ret olan Balkan oyunlarında en çok il -
mitvar oldutumuz müsabakalar bugün 
7apılmaktadır. 

halde gülle atma birinciliği müjdesini 
verecektir. 

İrfanın birinci olmaması için müsa • 
bakalarda pek fevkalAdelik ve o nisbet
te gayritabiilik olması lhımdır. 

Bize birincilik verebilecek atletleri • 
mizden biri de hiç fiiphe yok ki Pulattır. 
Bütün mevsim bir müaabaka hariç mü -
temadiyen 1.80 den apn Pulatm bu dere
ce ile birinci olması ihtimali fvladır. Mevsim başmdanberi İngiltere ve Ka

nada da mütemadi bir muvaffakiyet p 
teren gülle atıcımız İrfan bugün bize her 

100 metrelik yUlft& bizi Balıkesirin 
değerli atletlerinden Raifle, Melih tem· 

MBoazen11 
Sahibi 
Bir genç llız 
cS. N. G.• Aksarayda oturan bir genç 

kızdır. Mektubunda çok ipek bir ya-

m, çot düzgün bir ifade IÖfilyorum. 
Tahsili yüksek, muhake--1 müvaze. 
Delidir. 

- Şimdiye tadar ıönül lflerinden 
makta kaldım, diyor. 

Bu notta herkes için öyledir, fırtı
na eberlya birdenbire bqlar. Gök IÜ· 
rilltillilntl ansızın ifitiriz. Nitekim bu 
ıenç kızda da 6yle olmUftur. 

- Bir gün 1emtlerine bir pnç adam 
tquıllllf, bu üniversite muhitinde gö-
rülen bir simadır, fakat o 'l6n genç 
kızın bulutsuz semuuıda birdenbire 
fiJJlfek çakmış, dikkat ediniz kasırga 
geliyor ve gelmiş. Şimdi: Genç bz 

bir çılgın gibi, onu göremediği gün 
hastadır. Fakat e1An müvazenesi ye
rinde. De1ikanbnm da kendisini aev
diğini tahmin ettiği halde birlikte gez
mek teklülerine yanapnıyor. Şimdi 
düfiincesi fUDda: 

- Bu işin sonu ne olacak? 

* Az evvel genç kızın gönül sema -
unda kasırga koptujunu söylemiıtim, 
bu kelimeyi kasten kullandım. Kasır
p daima fiddetli olur, önüne çıkan 
köksüz mlnialan devirip yıkar, fakat 
IÜreksizdir, çok geçmeden kesilir. O 
zaman etrafı daha sakin görürsünüz. 
Ben bu hAidesede kasırgaya muka -
vemet edecek olan kökü ıenç kızın 

muhakeme müvazenesinde görüyo • 
rum. Kendisini aaadete isal edecek o
lan da gene odur. Bir defa delikanlı· 
ıım tekliflerine muvafakat ederek ıe
lip tozmıya atılmımıftır. Ona ken -
disin.den bıkmak imllilannı verme
miftir. BiJAJdı gencin kalbinde bir atef 
varsa onu körüldemlftir. Bundan son
ra yapılacak ,ey bu hareket tarzında 
devam etmek olacaktır. Arasıra ona 
görününüz, kalbinizde yanan •tefi his
settirmemek §8rtile müşterek muhi • 
tinizde diler arkadqlarınızla olduğu 
gibi konuşunuz ve ilk tetebbüsü yap
mayı ona bırakınız. 

Bu tetebbüs Bizin aıuvafakatinizi al· 
mak prtile aileniz nezdinde yapılır, 
ni1Rnmz bir nikAhla biter. TEYZB 

Bir kaç .elifi Yunus, birbirlerile çarpıt
tılar. 

- Ne diyordum ha, dürbünlerle bana 
bakıyorlardı. 
Balılm annesi, yanma sokuldu: 

HA1eıi Boma tehrine bir çeyrek saat 
mesafede pyet büyük stüdyolar inp e
dilmektedir. Bu stüdyolar bizim para
mızla yarım milyon liraya mal olacak· 
tır. 

ltal11ada tum çevh'eceJc otan 
beyn.eZmUeZ af'tiıtlef'den 

Char'leı Boıln oe SiZvfa Sidnev 

Dfieri de ıudur: Yapılmakta olan stüd
yoların inşası masrafı maliye nezareti ta· 
rafından temin edilecektir. 

HükUmet, geçenlerde, Amerikanın en 
büyük filin prodüktörlerinden Valter 
Vanıer ile bir mukavelename im:ralamıt
tır. 

Çevrilecek filmlerin mevzulan hak • 
Bu mukavelename mucibince Valter km.da Mussolini ecnebi san'atkirlarını 

Vanger Hollvudun en mefbur aan'atklr· hiçbir kayıt ve şarta tabi tutmamqtır. 
lanna İtalyada filmler çevirtecektir. Yalnız arada Jtaıyan eserlerinin, İtalya 

Bu aan'atklrlar arasında: Charles Bo- tarihinin dahi nalan itibara alınması ar· 
yer • Madelln Caroll • Silvia Sidney, zusunu izhar eylemigtir. 

- Kızım bu8ün de biltiln silzellilio Jean Cravford .. Pat Paterson bulunmak- Bir taraftan Amerikan prodüktörlerin• 
üzerinde. tadır. Bunlarla lizı,m gelen mukavelena· den biri ile aBlaşan Mussolini, diğer ta-

- Bilmem, fakat beni dtirbihıle gören melerin imzalandıjı da söylenmektedir. raftan da Alman sinema aanayiinin eıı 
kadınların hepsi bayılıverdiler. Filmlerin çevrilmesine fUbat 1938 de belli bafh üstadlarmı Romaya davet ey• 

- Ya erkekler? ba§lanacaktır. lemiıtir. Onlarla da geniş mikyasta an • 
- Onlar bakmakta deYam ediyorlardı. Şimdiye kadar İtalyan sinemacılılım lapnalar yapılacağı söylenmektedir. 
Kocası bu 1efer olduğu yerden yirmi İ ı • •'-• .. ıan 

talyan teknili ve talyan san•....- Macaristan htikametinin sinema 
metre kadar yükseldi, gene yerine gel- ile canlandırmak istemif olan MUllOlini· hakkında milhfm bir karan 
eli. nbı bu lildrden vazgeçmesi mtihlm bir 

- Erkekler aonra ne yaptılar? hldisedir. Macaristan hüktlmetl, memlekette li• 
_ Bilmiyorum, fakat ben utammftım, , nema aanayiinin bir kat daha inktpf ey• 

denize daldım ve buraya geldim! MU180lini yalnız ecnebi san atklrlan- lemesi için mühim bir karar ittihaz et-
Annesi bir takla attı: nın ttaı7aya gelmeleri ile iktifa eyleme- miftir. Bu karara nazaran, Macariatanın 
_ Benim güzel kızımı beğenmif ola • mit aynca pek mijhfm iki karar daha it- bqlıca tehirlerinde yeniden açılacak o

caklar, kadınlar da Jmkançlıklanndan tihaz eylemiftir. lan sinema salonlan bir sene müddetle 
bayılmıflardır. Bunlardan biri: Film çevirmek için 1- her türlü vergi ve rüsumdan muaf tutu• 
Kocası yanına geldi: ~ya plecek olan bütün aan'atklrlar lacaktır. Aynı zamanda Macaristanda 
_ Bir daha, dedi, seni denizin Jilzüne her tiitltı vugl ve resimlerden muaf balmıan film stüdyolarına pek büyük 

çıkmaktan menediyorum. bulunmaktadırlar. kolaylıtlar ıö.sterilecektir. 
~-........... ............._.. 

* Ayni tün hlcliae gazetelerle bildirili • 
yordu: 

cKaradenizde bir tahtelbahir ıörül • 
mü§tür. Tahtelbahir bir müddet denizin 
yüzünde kalmıı ve sonra birdenbire da· 
hp bybolmU§tur.• 

ismet Bul~ 

sil edecektir. Kim bilir Semih ve Meh
met Alinin senelerdenberi kovaladılrlın 
birincilik ,erefi bu kıymetli atletlerden 
birine belki de gülellfÜZ gösteriverir. 

800 metrede bu meaafenin en üıl1ı ko
pn atleti Galip bu sene her halde llrit
tili bu i§ten bot d&ımiyecektir. Bu ara
da Recebi de ihmal etmek caiz delildir. 

10000 metrede Rıza Maksud ve Attin 
son günlerdeki formlan ile ümit verici 
bir vaziyette olmamakla beraber, 11.nf
çı bir atlet olarak Rıza Mabudun derece 
ılm111nı beldiyeblllriz. 
Umumi puvan vaziyetimizi belli edecek 

bugünkü milAbablar, Balkan OJUD]a • 
nnda en aatlam ve tuvvem bulundutu
muz bir günde bize terefli bir bç dere
ce verecek bir haldedir. 

Bir gün evvel Bükre19 çıkan atletleri· 
miz tehre ve atada büyük bir yadırgama 
ile bakmayıp maneviyatlannı bozmadan 
müsabaka yapacak olurlarsa bugün Bük -
repen güzel haberler alını§ olacalız. 

Milli renklerimiz için kOfup, atbyacat 
atletlerin bugünkü müsabakalarda talih
leri açık olamı. 

Yeni bir yıldız 

Oeno ve 
ınseı 

Amerikan 
artlltl 
Aatrld 
Ahin 

1 
Güzelliğin on şartı 
Fransız sinema yıldızlan içinde en se

Yimll Wıu fiiphesiz Renee Salııt Cyr'· 
dir. 

Bu lflzel yıldız, bir kadın tçin güzelli· 
ltn on prtı olduğuna kanidir. Bmılan 
kendisinin ağzından nakleyllyoruz. 

1 - Güzel görünmek istiyorsan ta • 
mOaıhha olman lizımdır! 

2 - Sıhhatinin dahili müvazenesi aıh• 
batinin harici manıarasını temin eder. 

3 - ifrata kapılmaksızın ye ve uyu! 
l'abt derin deri.ti nefes al 

4 - Kusurlarını tebarüz ettir. BayJe. 
ltJde bir plısiyete malik olursuJf. 

1 - Fakat IUD'I fe)'leri bir kenara bJ
nk. Tabiata karp pime. 

1 - Berberin 1&çlann güzellllfni mey• 
dana ÇJbrtmı fakat sana uymıyan bJr 
&tlullfk meydana çıkarmuın. 

7 - Makyajm 18f8anı fazWqtıraD. 
l'abt onu imha etmesin. 

8 - Spor ve açık hava sayesinde sıhha
Unl, rengini, ne_J'eni muhafaza edersin. 

· 1 - Gündüzleri sade elbiseler, gecele
n muhtetem tuvaletler giyin. 

10 - Güzel olan şeyin güzel o1madıl1• 
nı, fakar beğenilen ,eyin güzel olduğunU 
hatırından çıkarma. 

Ve nihayet adam 1en de; güzel ol da 
aeni herkes beğensin. 

Bunun çarelerini tetkike koyulma!. 



6 Eylfil SON POS'IA 

Cinsiyetin 
mümkün 

değiştirilmesi 
olacak mı? 

Son zamanlarda Fransız koleji hayvanat 
şayanı ,dikkat tecrübeler yapmakta ve insam 
neticeler almaktadır. 

profesörfo::-inden biri çok 
ddden havrete dtlsürecek . ~ 

Doktor Pezard adında olan bu ad~m aşı ile bir tavuğıl h"roz ha line geti· 
rebihnektedir. Bu ~'\tıd-:ıki resimleri takip ederseniz bu ~·~yam hayret a
meliyatın bütftn safhalar.nı açıkça görür:::ünüz. İnsan bunu g5ri.ux:~ ak. 
bna gayri ihtiyad ~ "1al &elıyvr: 

Acaba bae6n hayvanlıtr üzerinde yapılan te4rübe, ilerde insanlar ü -
İerinde de muviltfa~yetle tatL:k e:filebilecek midir? 

MiZAH Naşit imtihan 
Yazan : ismet Hulusi 

oluyor! 

Sayfa 1 

Doğu röportajları : 
J 

Erzurumu Ermenistanın 
payıtahtı sanan budala 

Geri ve müstevli zihniyetli papas kitaplarında okudugu 
hayali Türkiye ile bugünkü Türkiyeyi yekdiğerindc~ 

ayıramıyan münevver (!) bir ecnebi ile mülakat 

Güzel Erzuromdan bir 
Aksu vapuru: 23 ağustos 

Kendi memleketimizde Avrupalıların 

gösterdikleri cehalet eserlerine şahid ol
dukça, matbuat umum müdürlüğünün 
Türkiyeyi dünyaya tanıtmak için göster
diği gayrete hak vermemek elden gel -
miyor. Hakkımızdaki menfi propagan • 
dalar ve asırlık ihmaller yüzünden mey· 
dana gelen bu bilgisizlik eserlerini bil -
mem ki nasıl bertaraf edeceğiz? 
Mehtablı bir gecede güvertede bir 

Fransız yolcu ile oturuyoruz. Yemekte 
bir masaya düştüğümüz için aşinalığa 
başladık, Zonguldağa gidiyor, kendisi 
mühendis ve mensub olduğu müesseseye 
iş temin eden bir adam. Ömrünün dörtte 
üçü seyahat ile geçmiş, esasen Ceza
yirde doğmuş, mükemmel arapça biliyor. 
Fevkalade gayretli bir Front populaire 
taraftarı, mütemadiyen: 

c- Blum• haklı, Bluma meydan ver -
miyorlar, memlekette söz ayağa düşmüş. 
Blum kafasındaki projeleri bir tatbik et
se, Fransa makinesi o zaman nasıl işli -
yecek... Görecektiniz. Frankın sukut et
miş olınası, eşya fiatlarının yükselişini 

intaç etmiş ve hayat eskisinden pahalı ol
muşsa, bunun müsebbibi Blum değil, o

manzara: Hükumet kcnıağı 

zihniyetinin alemdan olan bu adant ni--, 
hayet bana sordu: 

- Siz nereye gidiyorsunuz? 
- Erzuruma dedim. 
- Ermeniler, Türklere pasaport veri· 

yorlar mı? Hele bir gazeteciye nasıl mü· 
saade ederler? 

Ben bu sözden bir şey anlamadığımı 

söyleyince: 
- Niçin dedi, insan yabancı bir mem

lekete giderken pasaport almaz mı? Er
menistanın payitahtına gitmiyor musu
nuz? Ve sonra ilave etti: 

- Tabii orada hüviyetinizi gizliyecek-
siniz. 

Kendisine onun üzerine anlatmağö 

başladım, Erzurumun kurulduğu tarih • 
tenberi Türk olduğunu Ermenilerle ve 
Ermenilik ile kat'iyyen alakadar olma · 
dığını söyledim, güldü: 

- Münevver bir insana benziyorsunuz 
da onun için münakaşaya devam edece -
ğim, dedi. " 

Fazla milliyetçilik iki kere iki dört e
den ilmi hakikatleri bile mahvetmek· 

Tiyatro mektebi 
!nuallimliğine tayin 

. Naşit _ cf, nin ü- nun aldığı tedbirlere sabotaj yapan va
tan haini de La Rocque, Grigoire'cılar ve 
pütün sağ taraf matbuatıdır> diye söy -
lüyor. 

tedir. Hakikate niçin itiraz ediyorsunuz, 
Erzurum yaylasına en bitaraf coğrafya 
kitapları Plateau D'Armenie cErmenis
tan yaylım> derler. 

- Evet, dedim, papaz mekteplerinde u
zun seneler Maurette et Galloudek'in 
coğrafya kitabları okunurdu. Bu kitab da 
sizin ilmi zannettiğiniz hezeyanları say
falarına geçirmişti. 'üstelik ayni kitab 
Türklerin san ırka mensub olduklarını 
da yazıyordu. 

edilen meşhur komik 
1-iaşit mu.allim tayin 
edilıneden evvel b ir 

imtihana tibi tutul - ~P; 
!nuştu. Turan ti.yat - ~ 
>osunda yapılan Ou ~ 

~:!;~:; ce:; 1 
reyaruru not ettim_ 

N'otlanmı aynen ya- \\\\\ 
zıyorum. ı\\\\ 

İmtihan heyeti~~~~~ başta Şehir tiyatro -
su rejisörü Ertuğrul 
lııuhsin olmak üzere 
tnuharrir O~n Ce
tnal, tiyatro müellifi 
Müsahit>zade Celal, 
lktör Behzat, Bedia 

zerine konulan to -
parlağa. 

Hazım - Daire ni· 
ye derler? 
Naşit - Beyazıt • 

ta var. İçinde me -
murlann oturdukla -

Muhatabım geniş mevzular içinde ko
nuşabiliyor. Coğrafyayı, bizzat gezerek 
ameli bir tarzda öğrenmiş, Japonyadan, 
bahsederken, Japon fabrikalarını, Arjan-

rı ev! tin mekaniki ile mukayese edebiliyor. Di-
Hazım _ Murab _ ğer taraftan Hindistan yaylalarile Kana

ba niye derler? 
Naşit - Şekerci • 

ler satar, tatlı bir 
şeydir, yenilir. 
· Osman Cemal 
Hendeseye ait bir 
sual de ben sorayım: 
Bir müsellesin ze -
vayayi dahiliyesi 
mecmuunun iki kai-
meye müsavatını is
bat edebilir misin? 

da iklimi arasındaki iklim farklarını an· 
!atıyor. 

İnsanların insanlan istismar etmeleri· 
ni hiç hoş görmüyor, müfrit milliyetçi -
liği binnetice bir harp sebebi olarak gö -
rüyor .İnsanların hür yaşamaları lazım 
geldiği hakkında bir kanaati var. Fakat 
konu şmalarımız İtalyan • Habeş mese
lesine temas edince Haile Selaseden bah
sederken: 

l'e Hazımdan mürekkepti. 
Naşit heyetin huzuruna t itriye f 

Müsahipzade - İmtihandan,. harpten ı Naşit -: ~Cebinden iki li~a ~ıka~.ır a-
. . ziyade korkan hükümdar kimdır? vucunun ıçınde saklar) daımeı mute -

tıtrıye Naşit - Eskiden burada bir aktör madiyei ezhar, envarı baharda inkilap 

- Budalanın biri diyor. İtalya kendi -
sine para verecekti. Fas sultanı gibi ra
hata erecekti, memleketi de medeniye
te kavuşacaktı. Böyle meteliksiz kalını
yacaktı. çıktı: 

Behzat - Biraz sokul evladım kork • 
ınaı 

Naşit - Ben korkuyorum. 
Bedia - Korkma yavrum korkma, biz 

seni yiyecek değiliz. 
Naşit - Ya yutarsanız? 
Hazım - Merak etme yutsak ta bur

nun dışarıda kalır; oradan tutar, çeker, 
çıkarırlar. 

Muhsin - Bay Naşil 
Naşit - Bebebeninini mi bibibiraz 

kokokorktum da. 
Müsahipzade - Elhak fakire müsaa

de ederseniz bendeniz kendilerine bir 
sual sorayım.. Burada heyetimiz huzu -
11.uıdaki bu vaziyetleri imtihan korku -
Bundandır. Kendisine harpten çok imti
handan korkan hükümdarın kim oldu -
tunu soralım . .Böylece onun tarihi bil -
gisini kontrol etmiş oluruz. 

Muhsin - Sor bakalım! 
Müsahipzade - Bay Nafit. 
Naşit-. Sorun efendim, dilim açıldı. 

Bürhaneddin vardı o. 
Müsahipzade - Ne münasebet! 
Naşit - Bir kere sahnede söylemişti. 
Müsahipzade .....!.. O zaman ne rolünü ya. 

pıyordu. Düşün, biraz düşün. 
Naşit - Buldum; Pikmalyon rolünü 

yapıyordu. 

Müsahip - Ona benziyor, amma o de
ğil! 

Behzat - Ara, ara .. 
Naşit - (Yere eğilir, masanın altına 

bakar) arıyorum amma yok! Hem ne -
rede düşürdünüz? 

Muhsin - Neyi nerede düşürdük. 
Naşit - Pikmalyonu. 
Hazım - Naşit, Pikmalyonu bırak 

şimdi, hem o sualden vaz geçelim de sa-

na ben hendeseye ait bazı sualler sora
yım; malum ya umumi malUmatmı kon-
trol edeceğiz. ,, ·• --

N aşit - Sorun! 
Hazım - Hat niye derler~ 
Naşit - Tramvay yoluna! 
IIazım - Nokta niye derler? 

ettiğindenberi her nevi zahiri esbabı hu
zuzatı zatiyesinin baisi berbadı olmak -
tadır. 

(Elindeki iki lirayı masanın üzerine bı
rakır.) 

Hazım - Bu ne bu? 
Naşit - (Osman Cemali gösterir) de -

min Bay söyledi de. 

Hazım - Bay ne söyledi? 
Naşit - Arapça bazı laflar söyledi, so

nunda da iki kaime, dedi. Lafların geli • 

şinden bir şey istiyeceğini anlamıştım. 
Ben de ayni tarzda cevap verip, iki kayi
meyi bıraktım. 

Behzat - Sen anlamamışsın Naşit. 
Osman Cemal senin bir müsellesin için-
deki zaviyelerin iki kaime ettiğini bilip 

bilmediğini öğrenmek istiyordu: 

Naşit - İşte bunu bilmiyorum. Biz ak
törüz. Zaviye alıp satmayız, tanesi kaç 
kaime eder, ne bileyim? 

Müsahipzade - Ben, Mum söndü, adlı 

Söz dünya buhranına intikal edince: 
- Avrupada fabrikalar durdu diyor, 

ziraat memleketleri artık bize mal ver
miyorlar, kendileri işliyorlar. Biz de mal
ları onlara satamıyoruz. Onlar böyle yap
tıkça dünya buhranını halletmeğe im -
kan yoktur. Mesela artık Avrupa, Tür
kiyeye kumaş, bez, satamıyacak'tır. 

Bir taraftan Front Populaire tarafta
rı, insaniyetçi, diğer taraftan müstevli 

eserimde zevaya ve nezayadan bahset -
miştim. 

Naşit - Şimdi anladım. Tekayayı bili
rim. Tekenin cem'i değil mi? Teke de 
keçinin erkeğine derler. 

Osman Cemal - Hendese imtihanını 

kafi bulurum. Edebiyata ait bazı sualler 

soralım. Söyle bakalım Na.şit sen hece
ci misin, yoksa aruzcu mu ? 

Naşit - Ne keçeciyim, ne de havuz • 
cuyum efendim, ben aktörüm. 

Osman Cemal - Kafiye nedir? 

İstanbulda bulundunuz, Türkiyenin her 
kıt'asınm, ferdlerinin karışık bulunduğu 
vapurdasınız. Sarı bir insana rastgeldi • 
niz mi? Bunu da coğrafya kitabında ya
zıyor diye ilmi bir kanaat olarak kabul 
edecek misiniz? 

Asıl siz iki kere iki dört eden tarih! 
hakikatleri hıristiyan şövenliği ile gör • 
mek istemiyorsunuz. Türkiyenin kudre
tini, kuvvetini görüyorsunuz da hala bir· 
birini tutmıyan saçma politika dcdiko -
dularından öteye gitmiyorsunuz. Eski 
bir düşmanlığın bütün muhasebelerini 
kapıyan Türkiyede Ermeni vatandaş ka· 
zanıyor, yiyor, içiyor huzur ve emniyet 
içinde yaşıyor amma, medeni Avrupa • 
nın bir çok memleketleri müstemlekele
rinde hfila beyaz esir kullanıyorlar. 
Şu Erzurum ne talihsiz yerdir ki, Türk 

doğduğu halde hfila başkalarına maledil· 
mek isteniliyor, maddeten buna imkan 
bulunamıyorsa bile, ilıni kisve altında 

manevi bir temellük iddiası el'an hük
münü icra ediyor. Hüsnü niyet sahibi ol
mıyan insanlara hakikatleri bile anlatmak 
dehşetli zor. İşte Aksu güvertesinde ken
di rnernlı:ıketimizdeki misali. 

Mustafa Fuad 

Naşit - Affedersiniz amma ben imti· 
han mı oluyorum? Yoksa sizin yanlış • 
larınızı düzeltmek için mi buradayım~ 
Ona kafiye demezler, Safiye derler. Gü
zel şarkı söyler. 

Behzat - Bir sual de benden. Eskiler

den kimleri tanırsın, yenilerden kimleri? 

Naşi - Eskilerden Hamdi vardı, Ab
dürrezzak, Peruz vardı, Kel Hasan var
dı. Yenilerden Dümbüllü var, Şevki var, 
Fahri sizlere ömür. 

(Devamı 8 inci .c:ayfada) 



a Sa,ta 

MiZAH: 

Naşit imtihan oluyor! 
(Btı§ tar'afı 7 inci ıahifede) l Bedia - Niye? 

Behzat - Onlan sormuyorum aana. ~ Naşit - Beyoğluna gidip Parise nere· 
ki, ve yeni edipleri soruyorum. den gidildiğini sorarsın, orada bilenler 

Naşit - (Düşünür) bir taıM tamdım. vardır. Onlardan öğrenirsin! 
'.Amma çok acemi idi, dedL Kendine rol Muhsin - Dünyada en yüksek dağ 
vermedik. hangi dağdır. 

Behzat - O da kim? Na§it - KafdalJ,. 
Naşit - Edip isimli birisi att6r olmak Muhsin - Kafdağı nerededir? 

istemiştL. Onu sormuyor musunuz? Na§lt - Kafdağmm nerede olduğunu 
Hazım - Öyle değil canını. bilmiyorum amma, bir çok kimsenin bu-
N aşit - Biliyorum ötle değil, biraz runlan orada dururmut-

evvel ben ikindiyi kıldım. Behzat - Naşidin hesap bilgisini yok • 
Hazım - Gene anlamadm.. Edipten lamad.ık, buna da Hlzum var. 

maksadımız yani şair, edebiyatçı demek Muhsin - Ben hesap bilmem kl. 
istiyoruz. Müsahipzade - Ben de! 
Naşit - Onlan tanıyamadım. Tiyatro- Bedia - Bir teklifim var. 

dan çıktığım yok ki görüp konuşayım! Hazım - Söyle! 
Hazım - Canım nasıl tanımazsuı. me- Bedia - Bizim gifed Daimi çağıralım, 

sela Halid Fahriyi tanımaz mısın? hesaptan o imtihan etabı! 
Naşit - A o edip mi? Muhsin - Çağırahm haydi. 
Hazım - Edip ya! (Daimi çaiıru'lar, Daim gelir) .. 

Naşit - Ben onu Baykut diye tanırdım. Muhsin - Daim. 
Hatta bu Şehzadebaşında eskiden bir Nqit - (Daime) ay 1en bunWl bı..:r& 
Darülbedayi vardı. Oraya bir Baykuf mısın? Öyle ise buyvun oturun, onun 
satmıştL Hemen uğursuzluk girdi Ye Da- dayısı bizim de dayımız sayılır. 
rülbedayi top attı. Daim - Dayım, demedi, Daim dec1l. 

Müsahipzade - MeaeJA beni tenımaz Nqit - Dalın, di7or ha, tabii insan 
mısın? dayısına daim dayısı der, bir gün dayı, 

Naşit - Gözüm ısırıyor, bir yenle aör- öbür gün amca diyecek değil ya! 
müşlüğüm var gibi. Muhsin - DaiıD aea, Naşide hesaba 

Müsahipzade - Hani Aynaroz kadısı. ait sualler sor. 
Naşit - Demindenberi ben de düşü • Naşit - Ben yokum. 

nüyorum. Sahi şimdi hatırladım. Nasıl- Muhsin - O da ne demek? 
sın bakalım kadı efendi. Naşit - O bana dalın sual soracax, ben 

Musahipzade - Kadı ben değilim. de ona daim cevap venniye çalışacağım 
Naşi t - Evet evet siz muhzirdiniz. öyle mi? Daim bu. böJle giderae başka 
Muhsin - Coğrafyaya ait su41eri de if yapacak vakit kalımyaea1d 

ben soracağım. Moskova nerededir? Muhsin - Hayır, ada Daim. 
Naşit - Buradan çıkın, karpki dağa Naşit - Adadayım mı dediniz? Yok 

sapın, doğru yürüyün .. Karfll11Z& Çukur- canım buraa Şehz.adabql. 
çeşme gelir. Sağda bir han vardır. Biraz Muhsin - Sana ı.eap suali soracak a-

SON POSTA: 

• Tllrk - Yunan 
Dostluğunun canlı 
Bir tezahllrü 

ı Başvekil dün lzmire 
(Baştarafl 1 inci sayfada) hareket etti ve Atatürk 

zatını ve Atatürkiln cevaplarını aynen 2 f d 1 d 
ı::~:r:~türk Türkiye Cumhuriyeti tara ın an uğur an 1 

Başkanı (&,tartılı 1 üıd •Jlfada) 
Yunanistan Başvekili General Me • Heybeliada<lan İstanlbula inmişler ve 

taksas dost ve müttefik milletin hakkın· İzmir vapuruna giderek ailesini vapu· 
daki hayranlığı hudutsuz ola önderine ra yerl~tirdikten sonra Floryaya gi -
hürmet ve tazimlerinin arzını benden derek Re)sicumhu.r Ata'ijirk.'e müliki 
rica etmiştir. olmuştur. 

General Metaksas, ayni suretle, a - Başvekili te§yi etmek üzere saat 13 
ziz dostu Başvekil İsmet lııönüne en den itibaren bir çok zevat Galata nb. 
samimi dostluk seliın1armııı irsalini turuna gelmeğe başlamışlardır. Bu me 
diledi. Yunanistan ile Türkiyeyi all - yanda Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Na
kadar eden bütün meseleler hakkında ;fia Vekili Ali Çetinbya, Milli Müda
mevcut bulunan tam görüş mutabaka- faa Vekili General Kazım özaıp, Ad -
tını bir kere daha gösteren mükaleme- liye Vekili Şükrü Saraçoğlu, Maliye 
lerde bulunduğu, dostu Türkiye Hari- Vekili Fuat Ağralı. Orgeneral Fahret
ciye Vekilinin Atinadan geçmesinden tin Altay, Dahiliye Ve.kileU siyasi 
dolayı da general Metaksu memnuniyeti müsteşarı Abdülmuttalip Öget, Hari -
ni !ifade etmiştir. Derin taziınlerUnle ciye siyasi müsteşan Numan Mene -
arzederim • .menci<>ğlu, Vali ve Belediye Reisi Mu· 

Doktor Tevfik Büftil ArM .lıittin 'Ostündaj, Emniyet Müdürü Sa
Doktor Tevfik Rüştü Aru Türkiye lih Kılıç, 'O'nivenite Rektörii Cemil 

Hariciye Vekili Bib;el, §ehrimizde buhman Meb'u.slar, 
Atina vilAyet, parti erk1nı da buluıımuflar • 

Dolt ve müttefik milletin Başve • dır. 
kili EkselAmı Gmeral Metabasa be - Retslcıımlmr AtatGrk de refakaUe-
nim hakkımda ve ismet İnönü bat • ~~ekil ismet lııönü, Dahiliye 
kında size vaki ola beyanatından do- .Vekili Şükıil Kaya, Bayan Sabiha 
layı pek mütehassis olduğumu bildir - ,Gökçen olduju ~de saa~ 13 e. doğruı BCJiWkil 1'ClpUf'cfa Hariciye ._. .mı.• 

. . . ed . nhtıma gelmişlerdir. Atatürk, binlerce #•-- N M----a ..J1111. 
menızı nıca enın. .. -r- • umma '"""'__,_ "'V-

n beyanat '"-'-'-, +_,_ .. •- _ halkın alkışları ve tezahuratı arasın - ,..;;..-:--a-
~u ı.c:mu.J.e .IZIWR mu.... da otomobOdım inm5şlerdir. Başvek.it 11'" ..,.-rn 

veccihen vapurda bulunan İmıet lno- tsm~ 1n- A A•-t·· k' ed ttikt dir. Başvekil ismet İnönü İzmir ser• .. bi1diril ektir - on..., Wl ur e v a e en , 
nun~ki ; . : Veklleti de bu sonra diğer zevaUa da vedalaşarak İz- gisini gezecek ve İzmirin kurtuluş bat 

:ye ancıye ,mir vapuruna binmiştir. ,ramında bulunduktan sonra oradall 
~e. beyanattan aynca haberdar Müteakıben Atatürk, otomobillerine Ankaraya gidecektir. Başvekil Anka., 
edilmWir.. binerek balkın tezahüratı arasında av- .rada bir .iki gün kalacak oradan Kastr 

K. Atatürk .det buyurmuşlardır. monuya gidecek ve aym yirmisindell * Vapur blkarken Başvekil 1Smet evvel şehrimize gelerek tarih kongre" 

daba yürüyün tramvay yolunu görür- damın adı D~ Atina, 4 (Hususi) - Cenevreye İnönü yukarı güverteye çıkmış ft ken- .sinde bulunacaktır. 
disini teşyi için ppka.larım sallıyan ve Dahili7e Vekili yum ~or sünüz. Naşit - Ha şuna fl)yle söyleseydiniz. gitmekte olan Tür.kiye HariciJ• 

Muhsin - Tramvay yolunu gönce • Daim - (Sorar) kesri adi bilir mi • Vekili Tevfik Rüştü Aru buradan 
ğiz de ne olacak? sin? geçemm Yunan Başvekili ile uzun 
Naşit - İşte Koska oruıl Na~it - Hiç bilmem, adi §eJlerden müddet görüşmüştür. Müllkat es " 
Muhsin - Koska demedim, lııfoltova hoşlanmam. nısında, bilhassa, yakında toplan.a-

dedim. Daim - APrL cak olan Akdeniz deıvleUeri konfe-
N aşit - O senin söyledijin Beyotlun~ Naşit - O eskiden Yardı, cumhuri,.t ransında iki hükfunetin takip ede-

dadır. Pastacı dülıılliıu! hüldimeti kalıdud&. celderi attı hareket balrJnnda m6-
Muhsin - Değiştiriyorum, bir başka Daim - Neyi? zakereler cereyan etmiştir. 

sual! Nqit - Neyi olaeak ifan! Konferansta Türkiye ve Yunanista-
Yarımada niye derler? ... D•'"' - T-ı...:- uu... mısın' • 7 - .-uu ~ nın müşterek hareket edecekleri bil • 
Naşit - Bütün bir adanın yamma ya- Nqit - AıUını bilirim. dirllınekttdJr, 

nm ada derler. Dalın - Öyleyae bir misal: Diyelim ki --------------
Bedia - Nasılda bildi. aferhl lllD& Na- cebinde on b1ıf kurut var. Naşit -Taksim. ettim amma cebimden 

§iti Nqit - Göz koydua galiba! çıkarmadan taksim etüm. Geu m bet 

~Unşlayan uğurlayıcılan mendillerini Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet baI' 
sa1lamak suret.ile seJAmlamıştır. Ayni ,partisi genel sekreteri Şükrü Kaya, yr 
.vapurJa bir kmm askerlerimiz de gidi- rm akşam Ankaraya gidecektir. Dahi • 
yor ve bunlar milli havalar söylüyor· liye Vekı1i Şükrü Kaya bir hafta ka ~ 
lardı. dar Ankarada kaldıktan sonra tarili 

İktısat Veklleti siyasi müsteşarı A- .kıongresinde bulunmak üzere tekrat 
,1i Baa da Bapekile refakat etJllekte. şehrimize gelecektir. -------
Suriyeliler büyük Arap 
kongresine hazırlanıyor 

Naşıt - Bilirim ya, beb daha neler Daiın - B\l on bet kuruşu iki arkada- .kuruf benim cebimde kaldı. (BfJff4f'tlfı 1 inci ıayfa.da) .tif Nuri paşa, Bag~dada gitmek üzeri 
ıın, bir de sa, üçiiAW: arasında müsavi İmtihan bitmişti. İmtihanda numara çinde yapılnw.m için Bay Midfal tara. Lond.radan İskenderiye~ geldiği za " bilirim. 

Bedia - Neler bilirsin? olarak tak1im edecff.traiz kağıdı Behr.adın önünde idi Her derırtm. fından hususi bir itina gösterileceği de ,man hem tekaüd edildiği haberini al--
Naşit - Bir adanın üçte bir parçuuıa Na~t - Ederiz. Naşide sıfır atmıştL Fakat lmtihanm so- bu tahıniııler arasındadır. ,mış, hem de kendisinin Mısır toprak• 

üçte bir ada, dörtte bir parçasına bir çey- Daım - Yap tabiıl:ııi. Cebinde ne ka- nuna dojru Behr.at uyumUf olduğundan • Londrada bulunup bir aralık Irak larma çıkmasının caiz olmadığı hak • 
rek ada derler. lır? . Na§it ötekilerine farkettirmeden sıfırı. erkamharbiye reisliğine tayin edilmiş, kındaki bir karardan haberdar olmur 

Bedia - Aferin, dur ben de sorayım,? Na~ıt - On bet k:unıt? . rın yanma birer eh çekti va ba sayede sonra da yeni hükıimet tarafından te- tur. Bu sureUe de Mısır topraklannl 
Parise nereden gidilir? Da~ - OD bej kuı1&f mu kahr, taksim tiyatro mektebi muallimlik imtihanını kaüde sevkolumnuş bulunan sabık ka- çık.amıyan ~bdülIAtif Nuri paşa Bey • 
Naşit !.-. Beyoğ'lundan! etmedin mi? kazan1111f oldu. binenin MiU! Müdafaa nazın Abdülla- ruta gelmiştir. ' 

" Son Posta • mn edebi tefrikuı : 23 atıldım, boynuna sanldım. Gönül hazin , Korktum: Şimdiki halde seyahatinin son met"' 
.hazin gülümsedi, başını salladı: _ Peki ne olacak? ;balesi, Lübnan oluyor. Çünkü kendi-

- İzdivaç muhakkak her kızın biraz . ·Ablam boynunu büktü: si orada oturacaktır. Irak hudutların' 
hayalini kırar Sevim; bunun pek çok _Hiç ... Alışacağım! girmesi de menedilmiştir. 
misalini gördün... Filvaki mühim bir Bir çok kadınlar vardır, isimlerini Geçenlerde, bura gazeteleri, sab~ 
şey değil, ama insan birçok feY umup taşıdıkları erkeği muhakkak çekişti - hükfunet reisi Hikmet Süleyman Be • 
da, azını bulunca biraz sarsılıyor ..• ~ rirler; kocadan f{kayet onların belli baş· yin tayyare ile Ankaraya yası! oluP, 
lışıncıya kadar. ~iraz s~kıntı çekiyor. lı mevzularıdır ve muhakkak bu nokta- ;lsmet İnönü ile konuştuğunu, Anka ' 

Yazan: SELAMI IZZEl Ben merak ıçındeydim: da anlaşırlar. radan aldıkları hususi bir telgrafa ... 
- Lannederim. zuru dört değil, sekb: karı§ açık bırak- - Baki seni delice sevmiyor mu! Ben öyle bayanlar g&-düm ki koca. fen bildirmişlerdi. Bugün ayni gazete, 
_ Senin arkadaşlığından teselli bu- b: Gönül, odanın bir köşesine gözlednl lan rabıtalı, dürüst erkekler olduğu Hikmet Süleyman Beyin Ankara se • 

luyor. Sen büyük !>ir sevab işliyorsun. - Bu nereden aklına geldi Gönül. dikti, bir müddet meçhul bir noktaya ,halde, ondan yaka silkerek şikayet et- faretini deruhte etmek üzere vola çıJr 
- Niye sevab diyorsun? Berna ""K - Bunda ....... ıacak ne var? bakarak düşündü, d~ündü, sonra ya- tiler. Ben söze karışmadığım için onla- llllf ve Musula. vasıl olmuş b~undu .. 

~~ 9""9" vq, kısık. müphem bır sesle cevab ver- rm her zaman yüzlerine güldüm. On- w • .ı: ... 
zarif, çok kıbar bir insan; güzel konuş- -Çok..,. var Gönül, daha ne olsun! di: lar benim gülütüme kızdılar da: ~u y~zıyorl~ .. ~~ hangı hava~ 
tuğunu sen de bilirsin. Onunla arka- - Berna ile evleninen şaşılacak bi.r _ Evlenmeden evvel ve bala .,_ _ Cahil 1duğu gül" ünden belli' ınanacagımı hır turlu tayin edeme<liıll' 
daşlık etmek zevkli şey... ff!Y mi.ol~?. . yahatimiz müddetince delice~ Ba dediler. 

0 
Uf • ~~ s~z hakikatı oradan daha iyi glS .. 

Ablam güldü: -:. B.~ birb~ıze Aşık değiliz kf... ki, İstanbula gelince işlerine daldı, Onlar için evlenmiyenin, evlenin rursunuz 
- MalUm, dedi, ma11lm, Bernaya da' d Gönu~ om~ silkti: •Adam :ıen de ... • kendini yazıhanesine kaptırdı ... Hat- halinden. anlamasa imkAnsızın11 ... Fa- A. s. 

sorsam senin için aynı feyleri söyliye- emek ıster gıbi elile fÖyle bir hareket Ja yok değil, !ıakb var, ileriemest için kat söze karıpn teyzem de, onların ar-
k yapb: 1 1ıt. beni bu f_ ce ... _ M , .. ça ~ J.ilzım amma, ele· kasından gülerdi: Ankara muhteliti ızmire 
. Ablam.:ı ağzında bir bakla var, dili- ktur. es ud olmak için aşka luzum rece~. edeceğini • &1nmazd~ - ~i, se~diğinin. ya medhinde, ya .d. 

nın altında bir şeyler gizliyor ama, ha- yo .. .. . . ~ ihtimal vermezdim... Bakiyı zemmindeymıf! derdi gı ıyor 
kalım nedir?.. -:-=u ~ :yleme Gönül, sen ki ben de şimdi anladnn, hem haris İdrik ediyorum, kocalarını çekişti- Ankara 4 (Hususi) - Fuar kupaa ,_-

- Ben Bernayı severim doğrusu. sevış M 1.'\~ en al~· h hem de mağdur bir a~ ,renler, erkeklerini sevmiyenler değil, çına iştirak edecek olan Ankara muh • 
- O da seni sever. ka' uau, m ama, ayatta yal- Ablamı teselli maksadile: sevdikleri halde, kendilerinin erkekle-- teliti çarşamba gilnü hareket edecek~ 

B·ı · nız aş ışe yaramıyor. B··-'- k d .ılh• b"a'L:- ..ı • den .. tün' ld - . b t tm k 
_ 1 ıyorum. . . . . - u.1.war usur e5u, UQAUI me;u. rın us o ugunu ıs a e e Bugünkü kürek müsabakalan 
_ Ben sizin yerinizde olsam vt Sesı hıraz tıtnyordu, Ahengi bulanık- yet, dedim, bir erkek haris olmalıdır. gayreti ile konuşanlar ve bu konuşma- . • daJI 

nirdim e e- tı. Bunu söylerken gözlerini gözlerim- Hayatta muvaffak olmanın bir şartı da da en büyük ~vki gene erkeklerinden İstanbul s~ spor~ aJ~~gı ~afın • 
... . . . den sakladı, başııu biraz yana çevirdi. hırsttr, sonra da mağrur olmalıdır, gu- bahsetmede bulanlar .•. Tenkidin kola bazırlan~n kurek birincılik musabaka 

::- Kısmetımız çıkınca bız de evlene- İç~. bir korku, b~ şüphe ğirdi. Acaba rur vakarın kardeşidir. olduğunu ben buradan anlıyorum. Te:. lan bugu..n Moda koyunda yapılacakU1'· 
cegız. Baki ıle a.rasında hır anlaşmamazlık mı Ablam acı acı gülümsüyor: kid edenler ağızlarına gekni söylüyor- Bu yarışın galibi gelecek hafta hınft~ 

-:- Hayır, ters anlama ... Ben senI_n vardı?. Bıru telA§lı IOl'dum: _ Evet, b1r bakımdan doğru; fakat lar. Hayattan fik,ayet kolaydır. Koca- yapılacak Türkiye birincilik ıntısa~ 
yerınde ols~ Bemaya vanrdım. Sız - Ne demek istiyorsU!l abla? bu hırsla bu gurura bir de erkeğin ego- Ianndan şikiyet bu kolaylıktan ötürü sına iştirak edeceği için su sporile uırz 
evlenmelisimz... - Hiç... izınasiyle istipdadıru da kat... Sana geliyor. Halbuki methetmek güçtür. fail bütün klüplerin gizleri bu yani 
Hay~tta a~lam beni çok şaşırtmıştır; - Mes'udsun ya!_ doğrusunu söyliyeyim Sevim, Baki ü- Methetmek için anlamak, l-.:avramak, 7.eri.ne çevrilecektir. 

o:,ıuı:ı oyl~. sozle~ini duymuş~ ki .ne Birdenbire sustum, ablamla gözgöıe mit ettiğim gibi çıkmadı; çok aldan - hayatı layıkile bilmek, g(Srgülü olmak, Bugün lapılacak mON.bakalar ara-: 
soy11yeceginı1 bılememif, agzım dört gelmiştik, gözlerinde derin bir yeisin dıın. Kocam istediğim gibi mükem - okumUf olmak, diil'inDMWjni bilmek Il- da İngilia w Türk donanmalan aras&Jı 
~ açık kalmıştL Bugünkü aözü ağ- izleri vardı... AWm oldum. kucağına mel bir koca delil-.. zımdır... (Arkan var). da da fWJr.a JUlflan yardJr. 
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Son Postanın tefrikası : 30 • 
Oenitlerin MakyavelC 

Kaptan Bum Bum 
,..__,~'!Son .... f!ost~~··nın~ Hikô.ge_lerl· 

Aslan Postu .. 
} Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Hindliler etrafı boş buldukları zaman "İmparator Vilhelm ••• 
Enver Bey •• , İslam .• ,, diye tek kelimeler s8ylüyorlar, sonra 

Yazan: Kadircan Ka/lı 

da hep birde~ horra !.. diye bağırıyorlardı 
Üseranın muhafazasın'.\ memur olan 

yerli küçük zabitlerle hemen her gün 
laf atardım. 
cÇavuş> diye h itab ettiğim iri boylu, 

ipek sakallı Hindli muhafız kıt'anın en 
kıdemli küçük zabiti idi ve bu sıfatla 
her saat başı nöbetci. kufübelerini ken
disi teftiş ederdi. 

Haftalar geçtikce köşküme geceleri 
yaptığı ziyaretler sıklaşıyor ve kendi
sile haşhaşa saa1 lerce göri.işüyordum. 

Başlangıçta yalnız cEmdcn» in sergü
zeştlerini dinlemek isteyen Hindli dos

tum ile daha sonraları daha başka mev
zular etrafında <la laf atmıya başlamış
tık. Fransız bahriyelileri barakaları 
tahliye edip gemilerine döndiikleri za
man Hindl'i cÇavuş» la ve karde§lerile 
aram çok iyi idi ve adeta içtiğimiz su 
ayn gitmiyordu. 

Evvela muhafız k:t'a efradı arasın

da bir isyan çıka:-n~ay1 aklıma bile ge
tirmemiştim. Lakin şubat ayı başlan
gıcında bu fikir birdenbire zihnim;le 
şimşek gibi çakh ve bende bir fikri sn

bit halini aldı. Bidayette düşmanları
mıza bir iş çıkarmış olmak için bütün 
Hindli kıt'alar ara3ında propaganda 
yapmak istiyord!1m. Lakin bu mesele 

etrafında düşündükçe muayyen bir 
kıt'arun isyana teşviki ile bu isyandan 
istifade ederek k::.ıçıp kurtulmanm mü. 
reccah oiacağı netıcesme varmıştım. 

Hindli «Çavuş~ \'C' arkadD.şiarile dost
luğum göze batacak bir hale gelmişti. 
Bunlar etrafta bir İngiliz zabiti bulun
mamak şartile \'J.zife esnasında bile ba
na en büyük do:.tlukl.1 muamele edi
yorlardı. Gülüş"yor ve bırbirimizle lfı
tife ediyorduk. KöşkUrr.dcn çfktığıın 
zaman şaka kabil: nderı bana işaretler 
yapıyorlar ve canım ısterse tel örgüler
den atlayıp kaçabileceğimi anlatıyorlar 
ve kahkahalarla gülüyorlardı. Ben de 
onlara aynı tarzda şaka ve latıfc1eıle 
cevab veriyordum. 

Bazan da etrafta kimse olmadığın'l 
kanaat getirdikten sorffa: 

- Emden zabiti,... İmparator Vil
helm, Enver Bey .... İslam .. kelimeleri
ni telaffuz ediyorlar ve: 

- Horra ... diye bağırıyorlardı. 

Aziz ?ostum Hindli «Çavuş» bana 
sık sık Ingiliz gazeteleri getirirdi: Sin
gapurda çıkan (Taymis) ve •Serbest 
Gazete» nin bu suretle daim! okuyucu
su olmuştum. «Çavuş:ıı bu gazeteleri 
masamın üzerine yayar ve bilhassa 
~indli askerin Fransa cephesindeki 
faaliyetine aid haberleri yüksek sesle 
okurdu. Ben onun okumasını bitirme
sini bekler ve mütalealarma bir baş işa
retile iştirak edip etmediğimi anlatır. 

sonra münakaşaya baş:ar, işin ledüni
yatını kendisine i1niat!rclım ve bu su
retle vakayii birlikte gözden geçirmiş 
olurduk. 

Meşhur Singapur isyo.nmın tohumu
nun atılmış olduğu o şubat akşamı 
Hindli çavuş ve ben bermUtad odamda 
karşı karşıya oturmu~ laf atıyorduk. 
Ben iskemleme oturml:ş rahat rahat 

pipomu tüttürüyor, o gazetesini oku
yordu. Bir aralık masan'.11 i.ızerindc e
limin ulaşacağı ye:rde duran bira şişe. 
sini kavrıyarak kendime bir bardak bi
ra boşalttım ve bir dikişte yuva!'.'ladım. 
Zaten adetimdir: Bira kadehini daima 
ve daima bir hamlede hakıarım. 

Sonra elimin tersilc ağzımı sildikten 
sonra bardağı onun önüne sürdüm \'e 
bira boşaltmıya hazırıanıyordum ki e
linin bir hareketile bu teklifimi redde. 
den Hindli çavuş: 

- Teşekkür ederim, dedi, içki kul
lanmam ... Ve sonra düşünceli bir ta
vırla ~azeteyi masanın üzerine fırlata
rak devam etti: 

- Kaptan Lautcrbalı , bana öyle geli
yor ki cebhede ç:ırpışan asker lerimin 
hakkında gazetelerin verdikleri hava
dıslerin hepsi y.lla1J, h epsi uydurma 
şeyler .Rzi çocuk aldatır gibi avutu. 

- ı•eşekkür ederim, -ıçfd kullanmam, dedi ve ıonra dü§i.inceli bir tavırla 
gazeteyi masanın üzerine fırlatarak devam etti 

yorlar ve hep yal.a..'l yanlış havadislerle 
kafalarımızı altüst ediyorlar. 

- Bunu nereden anladınız? diye sor
dum. 
Aynı dalgın tavrile cevab verdi: 
- Nereden olacak, Vakayiden, 

olup bitenden anlıyorum. Evvela Fran
sada harbeden Hindliierden doğrudan 
doğruya hiç bir haber alamıyoruz. Ga
zeteler hep İngiliz zaferinden bahsedi
yorlar. Mademki muzafferdirle.r, neden 
dolayı askerlerimizin memlekete mu-

haberelerine müsaade etmiyorlar. Ar
tık tamamile kanaat getirdim: Orada 
zavallı askerlerimiz İngiliz racalann 
uğruna kıtır kıtır kesiliyorlar, koyunlar 
gibi boğazlanıyorlar ... 

- Canım, siz de gazetelerin dedikle
rine inanmayın da satırlar arasından 
havadis çıkarmıya gayret edin. Gaze
lerde öyle havadisler vardır ki insan bi
raz dikkatle okursa ve düşünürse on
lardan pek çok manalar çıkarabilir. 

(Arkası uar) 

U zunköprft iskan memurluğundan : 
1 - Kazamız dahilindeki muhtelif köylerde yaptırılacak 29 tek, 35 çift göç. 

meç evinin muhammen bedeli 4570 lira olan umumi işçilikleri pazarlık suretfie 
talibine ihale olunacaktır. 

2 - Pazarlık 7/9/937 tarihinde ve saat 14 de Uzunköprü iskan dairesinde mü
teşekkil komisyon huzurundadır. 

3 - Şartname ve planları görmek iste yenler iskan teşkilatı bulunan kazalar
da İskan dairelerine müracaat edebilirler. 

Ebeveynin en büyük vazifesi 
Çocuklarını küçük yaştan itibaren dişlerini temiz 

tutmağa, onlan her2ün fırçalama~a alıştırmaktır 

Koluma girerken. 1ı.sı.ı.aacıı: 
_ Beyaz bir geceye başlıyoruz, istiyorum, sabaha kadar üst güvertede 

kalalım, arkadaşlığınızı esirger misin.iz? 

Sevgili Naciye, keşki bana şu mende~ ı Dedi 
bur herifi hiç tanıtmasaydın! Kafamda Boğazdan çıkarken ufuk.tan ve .~ulu~ 
yıllardanberi işlediğim ve beslediğim bir lar arasından yuvarlak bır ay yukselı· 
erkek tipi vardı. Ben ki gözle görünen yordu. 
ve elle tutulan şeylerden başkasına hiç Koluma girerken fısıldadı: . 
aldırmam 0 erkek tipini de, kemik, et ve - Beyaz bir geceye başlıyoruz. İstiyo 
sinirden 'yaratmıştım. Eski Yunan'ın rum ki sabaha ~dar üs~ güver~e~: ~· 
(Apollon) unu yapan heykeltraş nasıl layım. Arkadaşlıgınızı esırger ~ısınız:. 
her parçası, her kıvrımı ve her çizgisi Ne güzel konuşuyordu. Benı s~~ SOZ• 

üzerinde günlerce heyecanla çalışmışsa lerile büsbütün büyüle.~işti v.e ~~lız !e
ben de öyle yapmıştım. Şu farkla ki o şili bakışlarımı onun kul rengı gozlerme 
mermere işlemiş, ben hayalimde yarat- gömerek gülümsedim. 
mıştım. Sarhoş gibiydim. .. . 

İşte şimdi 0 güzel eserim de yıkıldı; Yemekten ka~mak uzere~dık; dışarı• 
onu da kaybettim ve içimde derin bir dan ıs~ıklar ve ugultular gel_dı;·v·a~ur s.~:ı, 
bo luk kalbimin sevgilisine hiç bir za- lanmaga başladı. Herkes bırbırının goz. 
m:n k~vuşamıyacağımı öğrenmiş olmak- lerini aradı. Lomboz'dan bakan kamaro1 
tan doğan bir ağrı var. haber verdi: 

Eminim ki ne demek istediğimi anla- - Fırtına var ... 
madın. Mendebur herif diye kimden Hem de yaman bir fırtına ..• 
bahsettiğimi merak ediyorsun. Sanıyor- Yarım saat içinde deniz geminin bor 
sun ki onu tanımazsın. Tanıyorsun can~ dasını devler gibi şamarlamıya başladı 
cağızım, hem bana da sen tanıttın! Koca tekne bir ceviz kabuğu gibi sallanı· 
Anlatayım: yordu · 
Vapurda onu gördüğüm zaman kalbim - Zavallı beyaz gecem! ..• 

çarpmıştı. Bekar olduğunu çoktan öğ- Diye üzüldüm. 
renmiştim, bunun için tanışmayı çok is- Fırtınaya, batan gemilere, büyük ka-
tiyordum. Fakat gidip de kendimi tak- zalara dair konuşmalar başladı. 
dim edemezdim ya ... Vapurda belki bir Birisi anlatıyordu: 
bahane çıkar diye seviniyordum. Fakat - Gemi yan yattı; su alıyordu. San· 
bu hem pek zayıf bir ihtimaldi, hem de dallar indirildi. Yolcular çılgın gibiydi
İzmire varıncaya kadar geçecek olan bir ler. İkinci kaptan elindeki tabancayı sal
gün içinde ne olabilirdi ki... lıyarak cönce kadınlar ve çocuklar bine· 

Tam bu sırada sen çıkageldin; hoşu - cek!:ı. diyordu. Kaptan emrediyordu: 
ma gitti. Halbuki yolcu değilmişsin ve cSöz dinlemiyenin kafasına kurşunu 
anneni uğurlamak için gelmışsin! sık! ... » 

Onunla tanıştığını biliyordum. Hatla Yol arkadaşımın yüzüne baktım. Um-
bana: madığım bir şey gördüm: Sararmıştı. ().. 

- Evli olmasaydım bu adamla e\·len· hır a ... Ölüm bu ... Hem belki de kendisi 

meyi gaye edinirdim. 
Demiştin. 

için değil, benim için öyle olmuştu. 
Kulağıma eğildi ve pek bilgiç bir adam 

halile: Sonra da tavsiye etmiştin. 
Fırsatları kaçırmadığını bir defa daha - Doğru söylüyor. Bir knza olursa Ön· 

gösterdin ve bizi tanıştırdın. ce kadınlarla çocukları kurtarırlar. Hiç 
Bilsen o dakikalarda kalbim ne hızlı korkmayınız! 

Dedi. 
çarpıyordu. Hele onun kulağına doğru 

yaklaşarak: 

- Size hayran olanlardandır. 
Diye beni işaret ettiğin zaman kıpkır

mızı kesilmiştim. 

Yolculuk güzel başladı. 

Teşekkür ettim ve cevab verdim: 
- Böyle bir şey olursa sizi vapurda bı· 

rakarak gitmiş olmak beni üzer. Dilerim 
ki sandallarda çok yer olsun da siz de 
bizden ayrılmayasınız! 

Küçüklerdeki diş arızalan 3 - 4 ya- akşam dişlerini fırçalamağı öğretmek Onun vücudünü pek iyi biliyordum. 
- Üzülmeyin! Sizden gene ayrılmıya

cağım. Onun kolayını biliyorum ... 
şından sonra başlar. Bu devre - lazımdır. Küçük yaşta başlıyan bu .Çelikten yapılmış gibi gergin adaleleri, 
den itibaren her üç ayda bir dişle - itiyad onların her itibarla mükem - geniş göğsü, dar kalçaları her za -
rini doktora göstermek ve yavrulara mel neşvünemasını ve gürbüz ol - man gözümün önündedir. Fakat yü
her yemekten sonra ve her sabah, masını temin eder. zünü bu kadar yakından ve iyi görme

. . 

RADYO··LiN . . . 

miştim. Kül rengi ve derinlere kaçmış 
gibi duran gözleri, keskin burnu, çizgi 
halindeki ağzı ve çukur çenesinde bir 
erkek inceliği buluyordum. Yüzünün de
rileri pırıl pırıldı ve erkeklerde hiç se\'
mediğim iki şey olan bıyık ve sakalın iz-

K 11 "' J k) leri bile onda yoktu. 
U anmaga 3 ışan ÇOCU ar yarının Gene dalıp gittim ve sözü uzattım. Hal-

en sıhhatli gencleri olmağa namzettir ~:u:~nların hepsini elbet sen de bili-

L Bir pehlivanda salon adamlığı aramak 
-~--------------------------·- föraz tuhaf görülür. Fakat yol arkadaşı-

lstanbul Telefen Direktörlüğünden : mın bu tarafı da tamamdı. Salonda ''e 

Eksiltmesinin 31/8/937 tarihinde yapılacağı gazete ile ilan ettirilen Beyoğlu 
telefon santraline mücavir arsada yaptırılacak dU\·ar ve saire inşaatı işi pazar
lığa çevrilmiştir. Pazarlık 22/9/937 tarihine müsadif çarşanba günü saat 15 de 
Müdürlüğüml.iz merkez binasında toplanacak Alım Satım Komisyonunda icra 

edilecektir. Şartname ve kaşifnameleri her gün Levazım Dairemizde görülebi
lir. İsteklilerin mezkur gün ve saatte 100 liralık ilk teminat akçeleri, en az 
1000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair Nafia Müdürlüğünce muta müte-
ahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarile müracaatleri. (5921) 

geniş güvertede onun yaptığı maçları 

konuştuk. Hepsini bildiğimi anladıkça 

bana daha çok sokuluyordu: 
- Beni şaşırtıyorsunuz! Benimle bu 

derece meşgul olan güzel bir genç kızı 
niçin bu kadar geç tanıdığıma üzülüyo
rum. Hem öyle bir genç kız ki kendimi 
bildim bileli hayalimde yaşadığını şim
di anlıyorum. 

Sorup anlamıya lüzum görmediğim i· 
çin sustum. Fakat onun bakışlarında ve 
yüzünde, çok üstün bir iş görmeğe hazır
lananların hali vardı. Gururun parlattı
ğı gözlerde deminki korku bile pek silik 
kalmıştı. 

Bana daha çok sokuldu ve kulağıma fı
sıldadı: 

- Ne zaman deniz yolculuğuna çık

sam bavuluma bir kadın elbisesi koya
rım. Kargaşalık arasında kim farkına va
racak? Zaten sakal bıyık yok ... Hiç üzül
meyin, her zaman beraberiz. Hiç ayrıl
mıyacağız. 

Eğer o anda kalbime bir hançer sap
lasalardı belki bir damla kanım akmazdı. 

Kendimi çektim. 
Karşımda aslan postu giymiş olan bir 

uyuz eşek Yardı. 
Ben ona mı ne zamandanberi hayran-

lık besliyordum? 
Onunla mı hayatımı birlcştirecektim? 
iğrendim ve: 
- Başım çok ağrıyor! 
Dedim. 

(LUtfen sayfayı çeL·iriniz) 
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ZiloğıU~ 
·· Rüstem. -- ___ ....,. Yazan : Arif Cemil 

Ortada bir de Mehmed Zeki ismini taşıyan ve 
dolandırıcılıkla geçinen bir Alman Yahudisi vardı ki 
umumi harbde Türkigeden hudud harici edilmişti 

Yuaa: 
M. R .. ı .. Oııe• 

il 
,, .. ~. ~ i 

Artık o taraftan bir tehlike gelemez/ di ve cMüdafaai Millıye• gazetesini Za1, ogv lu Rüsteini Sipend dagıv nda cedleri Nerimanı öldüren 
denilebilir. neşre başladı. k b•J J h b •• d d• B R •• t • ·ık • •d• 

Talat paşanın ~u son sözlerile kas- Bir aralık 0 derece şöhret kazandı ki a J ey e IDU are eye gon er J. U US emID ) Cengı 1 J 
dettiği kimseler, Ittihat ve Terakki Ber Sultan Reşad kendisine bir altın saat Bir gece, Rü3teın uykusu arasında, 
line iltica ettikten sonra onları Alman hediye etti. Aslen Alınan Yahudisi o!- sarayın avlusunda bir gürültü işitti. O· 
hükumetine yakalattmp İstanbulda İn- duğundan Umumi harbte Almanya radan telaşlı bağrışmalar, feryadlar ge
gilizlere ve Ferid Paşa hükumetine -Türkiye münasebatında mühim bir rol liyordu. Bu hale hayret ederek yala
teslim ettirmek isteyenlerdi. Bunların oynamağa bile kalkmıştı. Fakat, İstan- ğından kalktı. Pencereden baktı. 
başında Berlin sefirimiz, daha doğrusu bul zabıtası onun adi bir dolandırıcıdan Beyaz fil kükremış, zincirlerini kJ
İstanbul hükfunetinin Berlin sefiri Rı- başka bir şey olmadığını anlıyarak kcn- parmış, önüne geçeni devirjyor, her şe. 
fat Paşa bulunuyordu. Bir heyet halin- disini hudud haricine çıkardı. yi kırıp geçiriyordu. Bu kudurmuş fi
de hareket eden ve Talar. paşa ile arka. Umumi harb bitince Mehmed Zeki lin önüne kimse geçemiyordu. Yerler
daşlarını yakalattJrmak için Berlinde tekrar Berlinde türedi. Berlinin suları de yaralananlar, ölenler vardı. 
başvurmadık tesmi maka~ bırakm~yan bu esnada çok bulanık olduğu için, 0 _ Rüstem .. hiç tereddüd etmeden aşa
bu Türklerin, o zamankı harekatını rada kolayca avlanabileceğmı zannetti. ğıya indi. Silahltktan bir gürz aldı. Av
mazur göstermek icin belki baz1 sebeb- M"·d f . Mili" b'l luya atıldı. Onun büyük bir tehlikeye . . ~ c u a aayı ıye• mecmuasını ı - w •• • 

ler bulunabılır. mem hangi nam altmda tekrar neşre atıldıgını gorenler mani. olmak istedı-
Ta!at paşanın o vnkayii hatırlatması ba lad ler. Kimseyi dinlemedi. ününe dikilen 

üzerine mecliste hazır bulunanların te- ~ k \ Alm d hT . 1 k uşakları göğüsliyerek devirdi, geçli. 
essürleri tazelendi. Vatan sevg;si, yurd a a ' anyanın aw 1 1 ış erı ar- Fil, Rüstem: görünce hortumunu u-
bağlılığı, vatan şlar arasında tesanüd ~k·kam~k ~~asta rag~en M~ı~ed zatarak üzerine saldırdı. Onu, hortumu 
bahislerinde dairrıa göğüs kabartan Dr. e kı ntel omdunıst erek, neb. e. sos~a :- ile yakalıyarak havaya atmak, sonra a-
Baha Şakir dedi ki: mo ra ara ayanara ır ış gormege yakları altında çiğnemek istıyordu. 

muvaffak olabildi. Onun için en kestir- R'' 
- Bu adamlar, kara günlerimizde, ustem .. öyle çevik hareketlerle filin 

İ t b l d.. l 1 t hd"d" me yoldan giderek şarlataniığa baş\'ur- hücumlarından kendini kurtarıyordu, s an u un uşman op arının e ı ı w k a· B 1. d b 1 • • w. maga arar ver ı. er ın e u unan kı· uzaktan yu"'rek ça t ı ·ç· d altında ınledıgı, vatandaşlarımızın §e· A •• , rpın ı arı ı ın e 
h ·a T" k d 1 t" . t k . w t l Talat paşaya ve arkadaşların~ çatacak sevredenleri hav. ran ediyordu. 

ı , ur ev e ının a sıme ugra ı - k . " 
t bb.. d'ld' w. t olursa onlardan bol bol para çe ebıle- Rüstem .. ıkı saat filin etrafında dön-

masına eşe us e j ıgı zaman pro esw wo . tt" 
to etmek için ağızlarını bile açmadılar. cegını zar:n~ 1· . A dü, dolaştı. Nihayet, bir biçimine geti. 
Halbuki bizi itilafa teslim ettirmek i- Fakat, Ittıhat ve Terakkı erkanına rerek gürztinü filin başına indirdi. Fil, 
çin kıyamet kopardllar. Bizi adi hır- ç.atmak için bir yol b~lmak lazım ge- o anda can verdi. 
sızlık cürmile ithama :rnlkısarak ve dev lıyordu. Mehmed Zekı uzun zaman o Rüstem .. fiHn öldüğünü görünce mü
lete aid paraları çahp bu;aya kaçtığı- yolu bulmağa çalıştıktan sonra bir gün him bir şey yapmamış gibi tevazula ve 
mızı ileri sürerek yaka1atmak isteme-

1 
Be~linde İs~ai! ffakk~ya rast?eldi. İs- pek sakin bir halde odasına dönerken 

lerini ömrüm oldukça unutmıyacağı.m. mail Hakkı ittihat ve Terakkı tarafın. babasile karş~laştı. Zal, onun o deh~ctli 
Ortalığı tekrar teskin etmeyi muva- dan Avrupaya tahsile gönderilen genç- mücadelesinı büyük bir gururla scy

fık gören Talat paşa, bermfıtad kendi !erden birisiydi. Meıımed Zeki onu gö- retmişti. Rlıstemi kucakladı. Alnından 
hissiyatını gizliyerek dedi ki: rünce derhal kendisıne açılarak: optü ve: 

- Her ne ise artık olan oldu. Bun- - İsmail Hakkı, çok sıkıntıdayım. - Aslan oğlu aslan O!duğunu isbat 
ettin evladım. Seninle iftihar ederim. lan tekrar kurcalamakta hiç bir man:ı Talat paşa bana biraz yardım ederse 

Dedi ve onu yanına oturttu. O sırada yok. Elbette bir gi.in gelir, yaptıkları- çok minnettar ka1acağım, lutfen bu ri-
gün de ağarmağa başlamıştı. Zal: 

na nadim olurlar. camı kendisine söyler misiniz? dedi. 
- Oğlum! dedı. Ben, sana mühim bir 

Paşanın bu ıSÖzlerile münaka~a da İsmail Hakkı Talat paşay. tanımadı- vazife verme'<: istiyordum; fakat henüz 
ka~anmış oluyordu. Doktor Nazını a- ğını anlatmak isteyince Mehmed Zeki on yedi yaşında bulunduğunu düşüne-
yaga kalktı: h · tt 1 w t hd'd · d" k b iI · b w B "d' 1 emen mınne ar ıgmı c ı e çevır ı: re u vaz ey_ aşaramıyacagını zan-

- en gı ıyorum, çamaşır arımı ıs- nediyordum. Fii ile mücadeleni görün-
Iatmıştım. Onları bir iki su yıkıyaca- (Arkası var) 

............................................................ - ce içime emniyet geldi. 
ğım. ,r- ~ Dedikten sonra zaı biraz düsündü. 

Bu sözlerine arkadaşları gülınekten Bir Doktorun Sonra, sözüne tekrar devam ettı:· 
kendilerini alamadılar. Doktor Nazı-

. d b t k Gu·· nıu··k - Sana birkaç defa an~attım. Ceddi-mın çamaşırlarını evm e ızza yı a- Pazar 
miz Neriman ailemiz:n şaniı hatırala-

dığını biliyorlardı. Notlarından (*) rında yaşıyar. bir kahramandı. Onun 
Doktor Nazım yalnı1. çamaşırını ken- muharebelerdeki dilaverlikleri her !a-

di yıkamaz, yemeğim de kendi pişirir- Çocuk:arda diş rafta destan olmuştu. Dır gün, SipPnd 
di. Hatta Berline gelmeden evvel Mü- Çıkarma dağında haydud yatağı olan bır kaleyi 
nihte müm:eviyanc bir hayat sürerken basmıya gitti. Bu kale, vüksck, sarp bir · ı k" l d d t 1 d w Çoculıtlarda diş çıkarma meselesi ele. J cıvarc a ·ı orman a~ an o un op a ıgı- kayalıgw ın üıeıindcdir. Kulelerir.ı"ı1 u"s. b scrlyetıe çocuğun bünyesinin lftzım gel-
nı ve bu odunları so asında yakarak ı- dlği derecede neşvünema bulunmadığına tünde her zaman bulutlar gezinir. Kar-
sındığını söylerlerdi. işaret eder. tallar bile ona kadar yükselemiyorlar. 

Doktor Nazım gittikten sonra Talat Çocukta :taısyorn "l?letabollzmasının Oraya, yalnız bir tek arızalı yoldan gi-
. d k 1 • At d 1 noksanındnn ileri gellyor. paşanın evın e ·a anıar mu a o an dilir .. kalenin kap:sına ulaşmak pek Kemiklerin ve dlşlerln sertll!!;lnl te-

briç oyununa oturmadllar. Açılan dert- mln eden bu talsyom metrı.boliznıasıdır. güçtür. 
lerin arkası kesilmedi, mübahaseye de- Maama!lh bazı vukuatta çocuğun bün- Zal, bu sözlerı söyledikten sonra oğ-
vam olundu. Bu derdler arasında bir yesı normal oldu~u halde dl§ çıkarmak !unun yüzüne baktı. Onun büyük bir 
de Mehmed Zckı meseiesi vardı. geclkeblUr. Aşağıdaki cedvell vasatı oln- 1 dikkatle dinlediğinı görünce sözüne 

Bu Mehmed Zekiyi İstanbullular bel- rnk normal diş çıkarmağa alt bir fikir devam etti: 
vereblllr kanaatlle neşrediyoruz: 

ki hala hatırlarlar. Umumi Harbten Dişlerin çıkl§ sırası yaş aded - Ceddim~z Neriman, her zaman yol 
ev\·el ve harb senelerinde cMüdafaai Orta kesiciler 6 aylık 4 kesen, kervanları soyan, kasabaları ba-
Milliye> namında bir haftalık mecmu- Yan kesiciler ı 4 san bu haydud kabileyi imha etmek i-
a çıkarırdı. Mehmed Zeki dıye değil, 

1 

Birinci azılar ı v 4 çin Sipend kaiesine gitti. Orasını bit 
cSerseri Yahudi» diye anılması lazım Köpek dişleri 2 4 sene muhasım~ altında bulundurdu. 
gelen bu adamın aslı Yahudidir. Fakat 1 İkinci azılar 2 1h 4 Haydudlar kaleden büyiik bir taş yu-
ismi Nelkon olan bu serseri, vaktile varladılar. Ncrimam ezip öldürdüler. ( • > !Su rıotları kesip aaklayuus, 7ab•t 
Türk-Yunan muharebesine gazete mu- blr albüme 1ap)ftınp tolleıt..tyoıa 1apıaıs. Bu hayducl kabile. hala eski şeknvet 
habiri olarak iştirak ettikten sonra ih- Slkınb umanınızda ba notlar lılr dok&eı yolundan ayrılmadı. Hem halkın raha-
tida ederek AbdüJhamid ricaline ya- l'ibt imdadınıza yetı,ebUll'. tını temin etmek, hem de büyük ceddi-
naşmağa muvaffak olmuştur. Çıkara- r-------------..,._ :r.ain intikamın! almak üzere seni o ka~ 
cağı bir kitabta Abdülhamid ricalinin Nöb t l hileyle muhsrebe etmiye göndermelt 
tercümei hallerinden bahsetmeği ve e Ç istiyorum. Nasıl? Bu işi başarabileceği-
fotoğraflarını basmayı vadederek epey. E·czaneler ne güvenebillyor musun? 
ce para topladıktan sonra ortadan kay- Bu gece nöbetçi olan eczaneler fWl • Zal.. oğlunun göğsünij gere gere git-
boldu. Meşrutiyetten sonra gene türe- tardır: miye hazır ol uğun'..l söylemesi üzeri-
--························································-Kamarama kapandım. 

İstemeksizin bana yaptığın kötülüğü 
ah bir bilsen Naciyeciğim. Şimdi haya
limde sevilecek bir erkek tipi kalmadı, 
güzelim. Gezmek ve eğlenmek için gel· 
diğim bu yerde odamın pancurlarını 
sımsıkı kapıyarak bir aslan postu üze
rinde yorgun düşünceye kadar tepiniyo
rum, fakat gene hıncımı alamıyorum ... 

Yarınki nushamızja; 

Kiralık apartıman 
Yazan: Peride Celal 

istanhul cihetindekller: ne büyük bir memnuniyetle sözüne 
Aksarayda: (Sanın). Alemdarda: devam etti: 

(Abdülkadir). Bcynzıttn: (Cemil). Sa. -
matyada: (Rıdvnn). Emlnbnünde: CA. - Bak! Bu kabile efrad!, haydudlu-
Mlnasya). Eyüpte: (Arif Beşir). Fener- ğu iş edindıkleri için kancıkca, kahpc
de: cvıtam. Şehremininde mazım>. ce hareket ederier. Onlarla merdane 
Şchzadebaşında: (A. Halil). Karagüm - dövüşmenin imkanı yoktur. Onlar, in
rükte: (Suat). Küçükpazardn: tNecntl' 
Ahmet). Bakırköyünde: <İstepan). sanı arkasından vururlar. Bunun için 

Beyoğlu cihetindekiler: sen de onları hileyle tuzağa düşürme-
İstlkHü caddesinde: CKanzuk). Daire- ye, öyle haklarından gelmıye mecbur

de: <Güneş>. Topçularda: (Sportdls). sun. 
Taksimde: <Nlzamett1n>. Tarlabaşıııda: Ceddimiz Nerinıan öldükten sonra, 
(Nihad). Şişlide: (Halk). Beşlktaşta: <Sü Sipend kalesı halk arasındı meş'um bir 
leyman Recep). Snrıyerde: (Osman) .. 

Adalar ve Anadolu clhetiııdekUer: yer olarak tamldı. Bugün herkes ora
Kadıköyünde: <Büyük>. cüı;ıer>. sını tekinsiz bir kale addediyor. Oraya 

Üsküdarda: (İskelebaşı). Büyükadada: kimse yanaşamıyor. Bundan dolayı s:ı
CŞlnası Rıza). Heybelladnda: (Tanaş>. na büyük bir kuvvet vcrmiyeceğım. 

Rüstem bfr tuz çuvalının üzerine oturdu 

Sana yalnız seçme yüz cengaverle tuz davet etmez. 
yüklü elli deve vereceğim. Siz .. kalenin yakınından geçerken nlS-

Siz.. devec! kıyafetine gireceksiniz. betciler sizi görecek.. sizden kervanı· 
Kılıçlarınızı, zırh ve kalkanlarınızı tuz nızda ne olduğunu soracaklar. Tuz ol· 
çuvallarında saklıyacaksımz. Üstünüz- duğunu anlayınca sizi soymıya kallclf
de yalnız yay!armızla oklarınız ve han- mıyacaklar; çünkü onların her zaman 
çerleriniz buiunur. Bunlar. şilpheyi tuza ihtiyaçlar: vardır. (Arkalı var) 

Mimari şubesine müsabaka ile 25 lira maaıh 
10 Talebe alınacaktır. 

Güzel San'atlar Akademisi 
.. Direktörlüğünden: 

Güzel San'atlar Akademisi mimarlık bölümüne bu sene girecekler arasından 
imtihanla seçilecek 10 talebeye okumalarını bitirinceye kadar husust talimatna
mesindeki şartlar dahilinde para yardı mı yapılacaktır. İmtihanda muvaffak O• 

lan talebeler yardım gördükleri müddetin yarısı kadar mecburi hizmeti ve bu 
husustaki talimatnamenin bütün şartlan nı kabul ettiklerini bildiren bir aened 
vermeğe mecburdurlar. 
Yapılacak yardım mikdan peşin olmak üzere ayda 25 liradır . 
Yardım tatilde dahi devam eder. 
Seçim imtihanı Türkçe kompozisyondan, riyaziyeden, umumi tarih ile yaban

cı dilden yapılır ve 27 /EylUl/1937 tarihinde saat 10 da başlar. Yardım görmek 
için mimari şubesine talebe yazılmak şart olduğuna göre taliplerin 25/9/1937 de 
yapılacak olan kabul yoklamasına girmeleri icap eder. 
Yardım görecek talebelere aid talimatname Akademiden her zaman alınabi

lir. Fazla tafsilat almak ve muamelelerini takip etmek isteyenler her gün saat 
10 dan 12 ye kadar Akademi idaresine müracaat edebilirler. (5914) 

Nafia Vekaletinden: 
Diyarıbekir • Cizre - Irak hududu hat tının 65 nci kilometreslle Irak hududu 

arasındaki kısmının etüdü ve ayni haltın Diyanbekir ile Irak hududu arasın -
daki kısmının aplikasyonu \'e bu hat üzerindeki bir iltisak noktası ile Tatvan 
arasındaki kısmın etüt ve aplikasyonu kapalı zarf usulile eksiltmeye konul • 
muştur. 

1 - Eksiltme 17/9/937 tarihinde saat on beşte Vekaletimiz demiryollar inşaat 
dairesinde eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu etüt ve aplikasyon işinin muhammen bedeli iki yüz altmış bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 14150 liradır. 

4 - Bu işe ait mukavele projesi, eksiltme şartnamesi bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, istasyon mevkileri hesabatına aid 210 numaralı tip ile diğer müte
ferri evraktan müteşekkil bir takını münakasa evrakı on üç lira mukabilinde 
demiryolları inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla Vek.Aleti -

mizden verilmiş 937 senesi içinde mute bcr etüt müteahhitliği vesikasını havi 
teklif zarflarını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 17 /9/937 tari
hinde saat on dörde kadar demiryolları inşaat dairesindeki komisyona makbuz 
mukabilinde vermiş olmaları lazımdır. c5779> • c3093> 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
5. inci k•tlde 117EylUI 71937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 50.000 liradı r ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.QOO 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat 

DiKKA T: 

Liralık ikramiyelerle 
vardır •. 

Bilet alan herkes 7 Eylül 937 günü akşamına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 
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lene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmU§ ise de belli ihale 
IÜnünde isteklisi bulunmadığından arttırma 7/9/937 Sah gününe uzatılmqtır. 
Şamamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler M liralık ilk teminat 
Dlakbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı abde uat 14 de Daimi Encü-
lllende bulunmalıdırlar. (B.) (5927) 

~ 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Beylerbeyinde Beylerbeyi mahallesin· 
de Çamlıca sokağında 3/5 No. Eski Hamidiye mektebi 938 veya 939 ve 940 se
neleri mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmUf • 
tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde aörülebilir. İstekli olanlar 4 lira 50 
kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile. 16/9/937 Peqembe aünü aaat 
14 de Daimi Encümende bulu'U'Jl8lıdırlar. (İ.) (5757) 

Miktarı 

400 Adet 
40 > 

200 > 

3050 Metre 

Cinsi 

Peşkir 

El havlusu 
Peşte mal 
Amerikan bezi 
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Beherinin muhammen bedeli 

-ıo tmuı 
55 • 
&O • 
28 • 

250 > Patiska 80 • 
200 Çift Takunya 15 • 
250 Metre Mavi keten 33 • 
-tOO Çift Çorap 15 • 
100 Metre Kırize kumaı '15 • 
15 Çift Mercan terliği tOO • 

100 Adet Atlet fanilası 35 • 
200 > Diş fırçası 15 • 

15 Metre Yatak muşamba 200 • 
Çocukları kurtarma yurdu için lüzumu olan yukarıda mikdan yazılı malze

me açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesile ııümuneted levaım müdürlil • 
tünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazıh vesika ve 112 lira 69 bı
l'Ufluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6/9/937 Pazartesi günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5456) 

BugUnkU program 
......... - 917 - har 

laun1JL 
Ölle IWi IJa&u 
1uo: P1üla Tlrt mualklll. 1uo· &an.-

elli. 13.GI: Muhteııı P1lt DlldJatı. 
Dpm ......,.11: 
ıuo: TaUlm ltaclından naklen ~ 

muhtelllU Ue muhtelit talnmımı• maçı. 
18.30: Pllkla dana mualklat. 11.30: Konfe -
rans: 8ellm Sırrı Tarcan Ol'da 18.Jlan <l'ln
landfyada bir pslnttı. ZO.CIQ; Mtlzeyyen 'Ye 

atµdqlan taratuıdan Tlrt masWal .,e 
halk tar.lnlan. 20.JO: Ba1 Omer Rwı ıara -
fmdan Arapça ~. 20.G: Ba1 Jlmatter 
tararınctan Tfirt mu.'llklil w halk eartııarL 
<Saat lpn). 21.U: ()rteatrL 12.11: Ajana 
ve borla haberleri. 22.30. Pllkla IOlalar, o
pera 'N operet puca1an. IS.GO: 8oll 

TA81NKI PSOGRAM 
•• EJMI - .., - Puuteli 

llT&NBVL 
Ölle -.nıata: 
12.30: Pllkla Ttirk mıWklaL 12.50: Baft

dls, 13,05 Muhtelit plllt nefl'11atı. 
Alqam neşr17&t1: 

18.30: Plüla dana musltllL 19.30. Afrl -
k&ı av habralarl: 8. BaWıattln Cltanı:>llu 
tarafından. 20.00: Rıfat ve artadqlan ıa
rafından Turk muslklat .,., halk ~ark.tları. 
20 30: Bay Ömer Rıza taratmdan Arapça 
söylev. 20.46. Saftye ve artadqlan tarafın-

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 4 Gurup malzeme 
her gurup ayn ayn ilıa1e edilmek şartile 23. 9. 1937 perfembe günü saat 10 da 
Haydarpapc:la Gar binası dahilindeki aa tınalma komisyonu tarafından açık ek
siltme ile aabn alınacaktır. 

Bu ife llrmek iat.eyenlerin kanunun tayin ettili vesika ve hiza1annda yazıb 
muvakkat tcminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra
caatlan llzımdır. 

Bu i§e ait prtnameler komisyondan pa raaız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 220 adet §Ofaj •I ve sol taraf 1evk musluğu 150 adet 1<>faj irtibat başlı

ğı 100 adet f()faj irtibat orta rakoru muhammen bedeli 2295 lira, muvakkat te
minatı 172 lira 13 kuruftur. 

2 - 1110 Kg. muhtelif su verme tozu. 200 Kg. Boraks, 200 Kg. Reçine, 50 Kg. 
Tinol kaynak pastası muhammen bedeli 1174 lira, muvakkat teminatı 88 lira 
5 kuruştur. 

3 - 1440 Kg. muhtelif eb'atta çelik saç muhammen bedeli 1008 lira, muvak· 
kat teminatı 75 lira eo kuruftur. 

4 - 8700 Kg. muhtelif eb'atta yuvarlak ve lAma demiri ve 4000 Kilo U. demi· 
ri, 210 adet muhtelif eb'atta ve takriben 10920 Kg. demir levha muhammen be-
deli 3192 lira, muvakkat teminatı 239 llra 40 kuruştur. (5905) 

---Muhammen bedeli 30'15 lira olan &000 litre hqerat öldürücü mayi 8/9/937 
Çarpmba gilni saat 15 de Haydarpapda ıar binası dahilindeki sabnalma komis
yonu tarafından kapalı zarfla abn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettJti vesaik ve 230 lira 63 kul'U§
ltık muvakkat teminatların\ muhtevi tekliflerini ekailtme günü saat 14 de ka· 
dar komisyona vermeleri lizımdır. 

Bu işe ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadıl'. (5448) 

dan Ttirt muslk111 .,., halk pıTtıları. <Saat 1 
Ayarı). 21.15: Orkestra. 22.15: .A.Jana ve bor- Mu··du··rıu··gu"' ··nden·. 
sa haberleri. 22.30: Pllkla IOlolar. Opera .,e 
o~ret parçalan. .............................................................................. .. 

inhisarlar u. 
Bir adam duvardan dliftii &ldtl 

I - Bitliste inşa edilecek Atölye binası bpalı zarf usulile eksiltmeye konul· 
mU§tur. 

Senelik muhammen 
kirası 

tık . tı Fenerde Murad isminde biri dün sa-
temına at 16,30 da çalışmakta olduğu bir du-

il - Eksiltme, 21/IX/937 tarihine rastJıyan Sah günü saat 15 de Kabataşta 
lnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Keşif bedeli 39025.02 lira, muvakkat teminatı 2926,88 liradır. 
!renköyünde Sahrayi cedit Kayışdağı caddesinde Zi
\rerbey mektebi. 
RuçukpazaPda Hoca Hayrettin mahallesinin Asmalı 
turbe sokagında kavaf Şemsettin türbesinin bir No. 
h odası. 

30 

180 

2,25 

13,50 

Yukanda semti, senelık muhammen Jilrasile ilk temip.atı yazılı olan mahaller 
•nı ayrı kiraya verilmek üzı::re açık arttırmaya konuhnuşlardır. Şartnameleri 

levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında g6ete_rileıı ilk teminat 
lhakbuz veya mektubile beraber 6/9/971 pazartesi günü saat lf "9 Bafmt Encü-
lbende bulunmalıdırlar. (1.) (5458) -- llutıammen bıideU tık ieminatı 

ıSehzadebaşmda Kalenderhane mahallesinde toprak 
C,. :Delftrmilı) &<>kak !, 4, 6 No. h iiç katlı evin 
ankazı. 

Şehzadebaşı Kalenderhane mahallesi Aralık ao • 
kak 4/4 No. 1ı evin ankazı. 
Şehzadebap Kalenderhane mahallesi 24/l ve 24 
N~ lı evin enkazı. 
Şehzadebaşı Kalenderhane mahalleai Aralık - Ye
lli Ana sokak 10/10 No. lı evin ankazı. 
lilehzadebafı Kalenderhane mahallesi Şehzade 
Jnekt~bi sokağında 10/1-10 No. h evin an kazı. 
Şehzadebap Kalenderhane mahallesi Cüceçeşmesi 

300 

70 

300 

80 

22,50 

5,25 

22,50 

• 
18,8'7 

aokaiında 9/11 No. 1ı evin ankazı. 50 3,75 
Yukarıda yazılı ankaz ayrı ayrı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

Şartnameleri levazım müdürlü~de görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6/9/937 pazartqi günü aat 14 de 
l>&imi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5455) 

Senelik muhammen tık teminatı 
kirası 

ArnavuttayOnde Liitfiye mahallesinde ön sokakta 
4/31 No. 1ı ev. 48 3,60 -
Beyoğlunda Tarlabaşı mahallesinde 49 No. lı ev. 240 18 

Yukarıda aemü, senelik muhammen ki rasile ilk teminailan yazın olan mahal
ler teslim tarihinden itibaren 938, 939, 9 40 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere ayrı ayn açık arttırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler biz alannda gösterilen ilk teminat makbuz 
veya melrtubile beraber 10/9/937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bu
lunmalıdırlar. (İ.) (5606) 

tıı#lılfl 

Tamir atölyesine lümmu olan bir tane elektrikli şerit bıçkı makinesi açık ek
liltmeye konulmuştur. Buna 735 lira be del tahmin edilmiştir. Şartnamesi Leva
zım mudülüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 
55 lira 13 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6/9/93"1 Pazar. 
teli eünü aat 14 de Daimi Encümende b ulunmalıdırlar. (B.) (5478) 

..,_ 
Hepsine bet lira deler biçilen Fatih Çarşambada Kurtbai mahalle ve aoka

l:ında Defterdar İbrahim efendi medrese sinde (bahçede bulunan tahtalar) ankaz 
aatılmak ilzere açık arttırmaya konulmu §tur. Şutnamesi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 38 lmruflult ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
6/9/937 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

{l) (5454) 

----------~~--------------------------------·---------
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 

SatJnalma Komisyonundan : 
l - Oimrük Muhafaza atlı eratı için 1258 Çift Çizmenin 21/9/137 Salı IÜD~ 

1aat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasmlanan tutan 10676 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görillebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 801 liralık veme makbuzu veya Buka mfk. 
tupları ve bnuııi v~kalariyle birlikte o eün Bbiltme aaatinden bir aat evve
line kadar tetlif mektuplanm Galatada l:üi ithm•t Gümrüjü binuındaki !Cct-
matanbk •tın•hna Koajffon~ verme'cd .-.ı.. 

vardan düşerek, başından yaralanmış· 
tır. 

••• 
ASiPiN 
~ .... 
BEŞiKTAŞ 

DIKllJ TUB DU 
Tıtbsilinin yoksekliğı, idaredeki 

intızamile tanınmış en eski biçki 
mektebıdir. ı ve ~ senelik devr~ 
!erle 3 aylık kursu ·vardu. Mezu
nelere musaddak diplomalar ve
rilir. Kayıt açılmıştır. ıateyenlere 
talimatname gönderilir. Adres : 
ı. Beflktq Akaretler fr1 No. 

Operet& • Uroloa ~ Dr. Mehmet AH 
idrar yollan 

bastalıklan mOtebaS11111.. lfOprQbqa 
EminOnQ ban Tat: 21Yla .., 

IV - Keşifname, Şartname, Proje ve sair eksiltme evrakı 196 kuruş muka
bilinde inhisarlar İnşaat Şubeslı)den, An kara ve Bitlis İnhisarlar Başmüdür uk
lerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirik edeceklerin Nafia Vekaletinden verilmiş müteahhit
lik ruhsatnamesini haiz bulunmaları, biz zat Mühendis ve Mimar olmadıkları tak
dirde bunlardıtn birisiyle müşterek olma lan veya i§in aonuna kadar mes'uliye
tini deruhte ed~ bir mühendis veya mimar is\ihdam etmeleri ve vesikaları- , 

m iııpat şubesine ibraz ederek bu i§e gi rebilmek için oradan ayrıca vesika al· 
• maları lazundır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak vesikasiy· 
le muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek ()lan kapalı ıarflar eksiltme günü 
en ı~; saat 14 de kadar adı geçen Komla yon Bapanhğına makbuz mukabilinde 
verilmiş olmalıdır. cB.> c58'10> 

"'1tlW 

I - Papbahçe fabrikasında prtname ve pllnma tevfikan yapılacak kömür 
yılma yeri inpatı açık eksiltmeye konulmU§tUr. 

ll - Muhammen bedeli 5851,32 lira muvakkat teminat 438,85 liradır. 
m - Eksiltme 16/IX/9:rl tarihine rastlıyan Perşembe günü saat H de Kaba· 

ta§ia Levazım ve Mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler 30 kuruş mukabilin de her inhisarlar inşaat §Ubesinden alı

nabilir . 
V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralarile birlikte adı aeçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c5704> 

Yapı itleri ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Siyasal Bilgiler okulunda yeniden yapı

lacak jimnastildıane, yemekhane ve müteferrik tadilat işleri inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 110.000 liradır. 
2. - Eksiltme 23/9/1937 Peqembe günü saat 15 de Nafia Vekileti Yapı işleri 

Umum Müdürlüiü Ebiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacak-

tır. 

3. - Eksiltme şartnameli ve 'buna mü teferri evrak 550 kul'U§ bedel mukabi· 
linde yapı ifleri umum müdürlütünden alınabilir. 

4. - Ebiltmeye pbilmek için istek illerin 6750 liralık muvakkat teminat 
vermesi ve Nafta Vet&letiııden almmıı yapl müteahhitliği vesikası ibraz etmesi 
ve yaptığı en büyük işin 70 bin liradan aşağı olmaması lizımdır. 

5. - İsteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. 
Postada olacak gecikmeler ~ul edilmez. (3154) (5843) 

Liseler Alım Sahm Komisyonundan : 
Erzakm 

Cinsi 

Beyaz peynir 
Kapr • 

Kok kömüıii 

Sabun 

Kavun 
Karpuz 
Özüm ÇaVUf 
Özüm Yapmcak 

Mikdai'ı 
Kilo 

15800 
9200 

50 Ton 

17000 Kilo 
16500 • 
9000 1 

9000 • 

Beherinin tahmin bedeli 
Kurut S. 

36 
55 

19IO 

5 ff 
5 

22 
15 

llk temınatı Eksiltmenin yapılacalı Ebiltmenfn 
Lira Kr. gün ve saati tekli 

787 6!i 15/9/93'/ Çarpmba 
saat 14 de. Kapalı zarl 

Q 38 15/9/937 Çarfamba 
saat 14,15 de. Kapalı zarf 

73 13 15/9/937 Çarşamba 
saat 14,30 da. Açık 

278 15/9/937 Çarşamba 
saat 15 de. Açık 

15/9/937 Çarşamba 
381 '75 saat 15,30 da. Kapalı zarf 

Komisyonumum bağlı yatılı liaderin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçlan olan yukanda mikdan, muhammen bedeli, 
ilk teminat, elqılltme gün ve aaaueri hizalarında yazıh yiyecek ve yakacakl&t yanlarında gösterilen tekilde eksiltmeye 
kanmUflur. 

Ekailtme htanbul Kültür Direktarlilğil binalı içinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin gartnamelerdeki y~h kanuni vesikalardan başka Ticaret Odasının yeni yıl vesika ve teminat makbuzlan 

ile birlikte belli .. tte eksiltmelere llbneleri ve kapalı zarf1armda eksiltmeden bir saat evvel Komisyon Bapanlılma 
tevdileıl ve pıtnameJerl ..... a..e ltomisyon Sekreterliline milracaatlan. c582h 



12 Sayfa 

Ne gUIUyoraun •ilah •tkına ? 
HASAN gazoz özUnden lçlrdlm fransıa 9ampen· 
yası zannetti. 

Hasan Gazoz Özü şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz va en nefis 
tir şampanya hülasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa İngiltere ve 
ftalyada şerbet ve içkı yerine kullanılan en sıhht bir mayidir. Hasan Ga· 
ıozu midevi ve hazımdır. Yemeklerden sonra l veya 2 çorba kaşığı içilebilir. 
fazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan Gazoz Özü alınız. Çok u -
mzdur: Kavanoz içinde küçük 25 .. iki misli 35, dört misli 50, sekiz misli 
'O kuruştur. 

s M •• y a •• u 
Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazli 

nidelerc yemekten sonra, küçüklere l, büyüklere 2 tatlı kaşığı midevt ve h~
nmdır. İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç karnına 1-2 tatlı kaşığı 
:nüleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Me~aların özünden yapılmıştır. Şe
ı.ersizdir. Şişesi 25, orta 40, büyük 60, dört misli 100 kuruştur. 

,. ~Yi ~K~N ~Yi 
QiÇ~~ • h 

' QANKAYA, 
YATJRILAN DAQA tYi 

EKiLMi~ TOJ.IUM GiBi V~QiMLiDHl1 

.r<ARAKeY PALAS ALAltMCi MAN 

Sağır Dilsiz ve Körler müessesesi Müdürlüğünden : 

Demirci ve Mobilya ustası. 
İzmir Karşıyaka Sağır, dilsiz ve körler müessesesinde 75 lira ücretli demirci· 

lik atölyesi şefliği ile 75 lira ücretli mobilya ve tahta işleri §cfliği için iki usta· 
ya ihtiyaç vardır. 
ı - Tam teşkilatlı san'at mekteplerinden iyi derecede mezun olmak. 
il - Askerliğini yapmış bulunmak, ve çalıştığı yerlerden iyi hizmet vesikası 

bulunması. 

111 - Hariçte müstakil atölye işletmiş yahut resmt hususi büyük san'at mü
esseselerinde şeflik, ustabaşılık yapmış olanlar tercihan alınırlar. 

IV - Talipler çok olduğu takdirde teknik ve genel bilgi üzerinden bir müsa· 
baka açılacaktır. 

V - İsteklilerin 20 eylılle kadar müsbet vesikaları diploma, nüfus, bonser
vis, askeri vesika veya suretlerile müessese müdürlüğüne müracaaUan c5926, 

SON POSTA 

Siz de lla kremden 
şaşmayınızl 

BOtOn cihanda elli senedir daima Us· 
ton ve eşsb kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Bnyu4 bir bllgl ve uzun bir tecrllbe 
mahsult1 olarak vncuda getirilmiş 
yegane sıhht kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 

sıbht evsafını Lond.ra, Paris, Berlin, 
Nev • York güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik mü· 
katatım kazanmış olmakla isbat et· 
mlştir. 

DiKKAT: 
KREM BALSAMlN 

GllndUz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acıbadem kremleri olarak 
dört nev'i vardır. 

KREM BALSAMlN 
Ötedenberi tanınmış husust vazola· 

nnda satıldığı gibi son defa sureti 
malısusada imal ettirdiğimiz gayet 
şık ve beraber taşımıya elvcrl,şli ha· 
susI tüpler derunnnde dııbi saWmak· 
tadır. 

Fiatça daha ehven olduğu kadar 
pek kullanışlı ve zarif olan : 

KREM BALSAMİN 
Tüpleri botun nevilerlle tanınmış 

ecza, ıtriyat ve tuhafiye mağaznla· 
rmda bulunur. 

İNGİLİZ KA..~ZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - ısr ANBUL 

, DiKKAT!~ .. 
Yavrularım yaz hastalıkla
rından korumak istiyen 
annelerin nazarı dikkatine: 

Çocuklar 1çln en iyi gıda ana sü
tüdür, fakat her hangi blr sebeple 
bu sütten mahrum kalan çocukla
ra verilecek en lyl ve mükemmel 
gıda Amerlkada mütehassıs dok-

torlar nezdinde hazır
lanan ve memJckctlmlz 

cıoktarlarınca takdir 
edllen: 

S. M. A. 
markalı 

Vitaminli süttür 
Fazla tafsilat istiyenlere: Meccanen 

literatür gönderilir. Galata posta 
kutusu 1255 

Her Eczanede Satılır. 

LÜZUMLU 
Ve her evin demirbaı ilAcı 

olan BA B DOL bayılma· 
lara asabi öksürüklere, sinir 
buhranlanna, meraklanmalara 
ve asabi titremelere karıı ye-
gane devadır. 

Son Posta Matbaam 

Nqriyat Müdüril: Selim Ragıp EMEÇ 

ağrı ı, iş ağr sı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırabları teskin eder 

GR • 
1 p • 

1 N 
bilhaua bunlara karşı müessirdir. 

iş basında. seyahatte, evde her zaman yanımzda bir kaşe 

ulundurmayı unutmayınız. 
Kalbi bozmaz, Mideyi ve böbrekleri yormaz. 

tcabında gUnde 3 ka,e allnablllr. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
ec.ıanede arayınız. (Posta kutusu ) 1255 

Galata İstanbul 

PRO.FILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden : 
49874 lira 63 kuru~ ke§if bedeni Gelibolu - Keşan yolu tamiratı esasiye inşaatı 

10/9/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 
21/8/1937 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile tekrar 

münakasaya çıkarılını§tır. . 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3738 lira 57 kuruşluk muvakkat te~ı· 

nat vermeleri ve Nafia Vekaletince verilmiş yol işlerine ait senelik milteahhftlı1' 
vesikası vermelel'i lazımdır. 

Teklif mektupları 10/9/1937 tarihinde saat 14 de kadar vilayet makamındlı 
toplanan encümene makbuz mukabilinde vermeleri ve bu işe aid evrakı keşfiYe
yi görmek ve tafsilat almak istiyenlerin nafia müdürlüğüne müracaatları ilô.tl 
olunur. (5586) 

iTALYAN LISESi VE TiCARET MEKTEBi ~ 
TOM TOM SOKAK BEYOGLU 
Kayıd muamelesi Eylülün birinci gününden itibaren 

• ..... •. s. Ragıp EMEÇ 

_s_IUll~P-LER~-u-A~Ekrem~~-u_ş_AKL~_ı_G_İL~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-:::::0:---
saat 10 • 12 de yapılmaktadır. 

Eski FEYZIATI 

Yatılı B O G A İ Ç İ L İ S E L E R Yatısız 
Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde ·: Ana - İlk - Orta - Lise sınıfları 

ilk kısımdan itibaren yabancı diller 
Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. isteyenlere tarifname gönde~ 

Arnavutköy tramvay cadd al: Çifte Saraylar. Telefon - 36.210 ~ 


