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Rusgo dönüıünde lstanhala muvasalat intibaları J,-----------------------------------------, 
Siyasi Ve Askeri Bir 
ittifak Yapılmış Değildir 
Moskovada iki Dost Memleketi Alakadar Eden 
Bütün Meselelerle Beynelmilel Vaziyet Görüşül
müştür. İsmet Paşa Bu Akşam Ankaraya Gidiyor 

Başve~dl Paşa Hariciye Vekili 
Tevfik Riiştü Bey ve kendilerine 
refakat erlen zevat diin saat iki 
buçukta Grusya vapurile ıehri• 
mize avdet etmişlerdir. 

Dün saat beşte şehrimize 
gelmesine intizar edilen Grusya 
vapuru, havanın müsaadesi dola· 
yısile muayyen aatten dahrı 
evvel muvasalat etmiştir. Başvekil 
Paşa ve refakatlerindeki zevat, 
dün Bc.ğazda Büyükdere önle
rinde merasimle istikbal edil
mişlerdir. 

İstikbalde Vali Muhiddin Bey, 
Şiikrü Nai!i, Ali Sait Paşalarla, 
Cevdet Kerim, Mithat Beyler, 
şehrim:zde bulunan meb ·uslar ve 
diğer teşKilat mümessilleri bu· 
lunmuşlardır. Grusya vapuru 
Boğazı geçerken Boğazın iki 
tarafındaki ilkmektep talebe· 
leri bayrak ve mendil sal· 
lıyarak Başvekil Paşayı selamla· 
mışlardır. 

Başvekil Paşa hemen Anka
raya hareket etmek arzusunda 
iken yol yorgunluğunu · çıkarmak 
için dün bir müddet Dolmabahçe 
sarayında istirahat etmiş ve geceyi 
Perapalasta geçirmiştir. 

Başvekil Paşa Rıhtım• 
çıktıktan so11ra 

Sovyet Rusyanın mihmandar 
zabitanı Başvekil Paşanın misafiri 
olarak Perapalasta ikamet et
mektedirler. Mihmandarlara di1n 
ve bugün şehrimiz gezdirilmiştir. 
Bu akşam Grusya vapurile Rus• 
yaya avdet edeceklerdir. 

Başvekil Paşa, seyahatte ken• 
dilerine refakat eden zevata, 

(Devamı 11 ind sayfada) 
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L i lan~ .. 
•• • 
Uzerinde Vesikalar Ve Para Çıktı 

~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 

Haber aldığımıza göre, polis siyasi kısım me• 
murları tarafından şehrimizde mahut Hoybon 

Erzincanhdır. Arifin üzerinden Hoybon Cemiyetinin 
Amerikada bulunan şubesine ait vesikalarla bera· 
ber mühim miktarda para da çıkmışbr. Bu hain 
teşekküle mensubiyeti söylenen bu adamın buraya 
ne maksatla geldiği tahkik edilmektedir. Arifin 
isticvabına beşinci müstantik memur edilmiştir. 

Cemiyetine mensup birisi yakalanmıştır. Vatan 
aleyhinde tahrikat yapan bu cemiyetin merkezi 

J Haleptedir. Ve daha bazı yerlerde de şubeleri 
vardır. Birtakım müfsit kimselerden ibaret olan 

bu hain te~ekkti'lln derme çatma mensupları karışık 
maceralar peş:nde dolaşmakta~ırlar. Polis tarafıll"' 
dan yakalanan adaınm ismi Ariftir ve kendisi 

Diğer taraftaa öğrendiğimize göre Arifin 
üzerinde Hoybon Cemiyetinin Amerika şubesine 
beş yfiz lira verdiğine dair bir de makbuz bu
lunmuştur. 

ışıyo ---Yunanistan şampiyonu Enosis 
takımının şehrimize gelerek bu 

cuma günil Galatasaray-Fenrbah· 

çe muhtelitile ilk müsabaka
sını yapması mukarrerdi. Hatta 
bu müsabakaya ait mukaveleler 
de teati edilmişti. 

Fakat Yun an takımı tarafın
dan ileri sürülen bazı şartların 
ifası miimkün olaınıyacağı anla· 
şıldığı için Enosisin şehrimize 
gelmesi gayri muayyen bir zaman 
için teahhür etmiştir. 

Bunun üzerine F enerbahçe 
klühii Galatasaraya müracaat 
ederek bu cuma gfinU için iki 
takımın birbirlerile karşılaşmasını 
teklif etmiştir. 

Galatasaray kliibil bu teklifi 
kabul ettiği için cuma günü ezeli 

rekipler bize heyecanb bir maç 
seyretmek fırsabna vermiş 
olacaktır. musabaka Kadıköyünde 
F enerbabçe stadında yapılacaktır. 

On beş gün sonra da bu 
maçın revanşı icra edilecektir. 
Bu maçtan evvel stadm küşat 
resmi yapılacak, ayrıca büyük 
atletizm müsabakaları icra edi· 
lecektir. 

Piyango 
J'ayyare Piyangosunun (4)ilncll 

geşidesi bugün öğleden sonra 
icra edilecektir. 

J F ransanın Y, ~ni C. Reisi 
M. Löbrön İntihap Edildi, 

M. Tardiyö De Kabinenin 
istif asını Verdi 

Versay 10 - Yeni Fransız ( 
Reisicümhurluğuna M. Alber Lö
brön intihap edilmiştir. intihaba· ~ 
ta iştirak edenlerin adedi 932 dir. 
M. Löbrön 639 rey almışhr. 
Sosyalist fırkası umumi katibi 
M. Pol For 114 rey almışbr. 
Mecliste bulunan 11 Komünist 
te reylerini M. Kaşene vermişler• 
dir. 

( Devamı 11 inci sayfada ) 
Yeni Fransız CümAar Reis; 

ffA. Alber Löbrön 

1 Hapisten Çıkarken 

Gardiyan - Haydi bakalım. Müddetin doldu. Artık çıluy 
Karın d~arda bekliyor. 

Mahkum - Eyvaaaah... Bu aklımda yoktu iştel.. 

' 

ıun. 
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Rusyada 
la4ücrimlerin 
Is/ahı 

•-------- Sellna Ragıp 
Sovyet rejimi, iıleoen bir cilr· 

mu, ya bir kaza, veyahut bir le· 
•adüfün aksi neticesi gibi telakki 
eder. Onun nazarmda nefsi ıslah 
olunamıyacak hiçbir kimse yoktur 
\le her fert, cemiyet hesabına 
kazanılmak için behemehal uğra· 
tılarak faydalı bir unsur haline 

retirilebilir. 
Bu ooktai nazardan Mosko· 

vaya 30 - 40 kilometre mesafede, 
etrafı ağaçlık ve yeşil bir saha· 
tıın ortasında bir ıslahhane vücu· 
da getirmişler. Bir nevi koloni 
tesis etmişler ve bir koınün kur• 
muşlar. Bu komilnün hükumet 
tarafından tayin olunmuş bir 
müdürü vardır ve salahiyeti sırf 
idari bususata munhasırdır. 

Fakat asıl ı,,;labhaneyi bizzat 
komünün azalara idare ederler. 
Adetleri iki bindir. 

Bir taraftan salablarma çalışıl
inak, diğer taraftan da boş dur· 
durulmamaları için bu kolonide 

Uç atelye tesis edilmiştir; 

1 - Ten is atelyesi. 

' 2 - Kundura atelyesi, 
3 - Buz üzerinde kaymaya 

mahsus demir ve aliiminyom 
paten atelyesi. 

Kundura imalAthanesinin gün
lük istihsali 3000 çift ayakkabı
dır v~ munhasıran spor ayakka
bısı yapar, Dinamo isimli spor 
eşyası satan kooperatifte satılır. 

Tenis i:nalah da, bu san'atin 
,ok ince bir iş olmasına rağmen 
mühim bir yekun tutuyor. 

Buz üzerinde kaymak ıçın 
yapılan kızakların adedi ayda 
60 bindir. 

Koloninin başlıca atelye şef 
muavini bir idam mahkumudur. 
Cezası, bilahare 20 seneye indi
rilmiş, sonra kendisinde salah 
eseri görülmüş ve talebi üzerine 
buraya sevkedilmiştir. Ogün, bu· 
gün, mfüemadi surette çalışarak 

atelye miidiir muavinliğine kadar 
yükselmiştir. 

Bu ko oniye kabul edilmek 
için behemehal üç defadan aşağı 
olmamak üzere hırsızlık yapmak 
~eya herhangi bir cürüm işle

nıek lazımdır. Böyle bir mücrim 
hapishanede ıslahı hal edecek 
hal ve tavır gösterir ve koloniye 
Se\'kedilmek arzu ederse ko-

loni azasının muvafakat etmesi 
tarlile oraya göndea·ilebilir. 

Koloni azası, serbesttir.. Bu 
adam, glisi.ereceği meyil ve 
liyakate göre, yukarda nevilerini 

•aydığım tenis, kundura veya 
Paten imalathanelerinden birine 

ithal edilir. Yahut ta bunların 
idare teşkilatında veya mutfak 
işlerinde kullanıl r. 

1 Hayatta 

ğı zaman zaman 

ler ve sarsılırız. 

hepimizin aya· ı 2 - Hele buhran zamanlarında 
.. d bu aDrçme ve aaraıJma daha çok 

surçer, sen e• olur. Hayat bcrgün ahştığımıı ıe· 
kilden çıkmıştır. Yeni şeraite uya
maymca rnuvazenemizi kaybeder 
düşeriz. 

3 - Ayakları ıürçmiyen, muva-
1 • • k b • 1 zene crını ay ctmıyen er, yalnız 

aoğuk kanlılıklarını muhafaza eden. 
lcr, yoldan çıkmayanlardır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
" lzmir Rıhtımında .. şvet çi 

Mukavele ile a ılın ş! 
-

Firari Komiser Bir Yığıİl Para Almış! 
lzmir 11 (Hususi) - Rıhtım 

şirketi suiistimali muhakemesine 
dün de devam edildi. ilk istiçvap 
olunan şirketin eski umumi katibi 
M. Arman şunları söylet!': 

" - 1925 senesinde komiser 
Emin Beyle .M. Gifre arasında 
bir itilafname a!dolunw.uştu. Emin 
B. şirketin bütün işierinde ve 
hükumetle olan muamelelerinde 
daima yardım edecefrini teahhüt 
etmişti. Buna mukabil de 50,000 
liraya mutabık kalm.şl~ı·dı. 

Bu paranm 40,000 lirası ve
rildi. Sonraları M. Gifre rahatsız· 
landığı için Emin Bey mütebaki 
parayı almamıştı. Almak için de 
şirketin hükumet tarafından mü
bzyaa edileceğinden bahisle teh· 

-- -ditte bulunmuştu. Bu paradan İngiliz lirası istediğine dair bir 
başka ayrıca kendisine ayda 250 telgraf okundu. Maznun mu-
lira tahsis ettirmişti. hasebeci M. Pere, Gad Franko 

Pariste her sene toplanan Efendi ile M. Gifrenin biribirJe-
heye_t~. umumiye içtimalarına git· rinden daima para alıp verdikle-
medıgı halde, hakkı huzur olarak rini söyledi. Başka bir telgrafta 

b
. 

1 
"Evvelce muvafakat edilen avans· 

ın erce lira alıyordu. M. Gad l"rın E t d I F .. rnes e ve O!!t arma veri· 
ranco'ya masariften maada ücret lecek paranın vadesi gelmiştir.,, 

olarak 3000 lira verilmiştir. İhti- deniliyordu. Bunun üzetine M. 
yat akçesı fa!zleri resmi deftere Arman şunları söyledi: 
kay~edilmiyordu. ,, " - Gifre bu telgrafı bana 

Oğleden sonraki celsede M. dikte ettirdi. Manası şudur: M. 
Arman MarsiJyada bir yazıhane Gifre M. Frankoya avans pa-
olmadığını, defterde görülen bu 
kaydı Emin Beyin aldığı paraların ra verirdi. Bu paraları M. 
. . Frankodan almak için Erneste 
ışareh olduğunu söyledi. ı para verileceğini i eri sürüyordu.,, 

Sonra i M. Glazar Gifre'nin Vakit geciktiğinden mubake-
Gad F ranko Efendiden (600) me 24 Mayısa talik edildi. 

Türkiyenin 
Terketmesi 

illi Politika 
Mevzubahs 

Cephesini 
Değildir 

Dün Başvekil pa"anın refaka
tinde R• syad:ın dönen Sürt me· 
busu Mahmut Bey şayanı dikl<at 
bir makale neşretmiştir. " Bolşe
vik mi olalalım Faşist mi?,, Ser· 
levhasını taş·yan bu makalede 
Mahmut Bey, Rusya intibalarına 
ait birçok tahliller yaptıktan 
sonra diyor ki: 

"Şu anlaşılnıak lazım ki, Rus· 
yada muvaffak olmuş metot ve 
teknikten istifadeye kalkışmak, 
Bolşevizmi kabul etmek değildir. 

Paris, 11 (A. A.) - M. Tar---de yukarı Mört Mozelde Preside 
d. .. kabinenin istifasını yeni doğmuştur. 

C
1.~0'h R · · M Löbrüne tevdi Bir çiftçi ailesinin oğlu olup um ur ~ısı • . 

etmiştir. yeni Reisicümhur Parise Politeknik mektebmden birinci-
avdetini müteakıp M. Dumerin likJe çıkmış ve maden miihendiıi 
naşı önilnde eğ·ilıniştir. o]m11ştur. 

ı 1 
' 

AA ) - Yeııi İlk defa 1000 senesinde 
Patis, , · · 

Frans z Reisicfünlıuru M. A\bcr meb'us intihap edilmi~, birçok 
Löbrön 29 ağu::.tos 187 l tarihin- defalar nazır olmus ve t 920 sc· 

nesinde ayan Azalığına ve geçen 
sene haziranda da Ayan Reisliği
ne intihap olunmuştur. 

Paris, 11 ( A. A. ) - Yeni 
kabine teşkil edi!inciye kadar 
sebık kabine işlerin hüsnü cere· 
yanını temin eyliyecektir. 

. Berlin 11 (A.A.) - Mareşal 
Hmdenburg, M. Dumerin cena• 

Bu ko!ori bir ıs!ahbane ol
tnakla beraber azasma, ilk defa 
intisap etliği zaman ayda ~5 
ırub'fe veı ir. Fakat onun yaşama· 
sına !az m olan masraf 46 rub
ledir. Arada her ay hasıl olan 
11 rubleyi bu adam koloniye 
borçlanır. Bu hal böylece on ay 

~ =----------~~--~--~----------·------------~-----=====:::::::: 
İS~1ER İNANMA! "' 

kadar devam eder. O zaman 
alacağı yevmiyeletı, onu bir ay 
lcolonide borçsuz yaşatabileceği 
gibi eski boı·ç!arından bir mik
tarını da ödemesine yardım ede
lİlecek bir dereceye varmıştır. 

( Devamı 8 inci ıayfada ) 

/NAN, 
Bu sabahhi gazeteler yaz yor : 
"Alemdar caddesindenİ evi ıde bir eğlence esna· 

la <:'ükrü çavu~u ö dürmekle mazr>un er.ld arabacılar 
sın< Y • Ef d" ·ı S b · · kiilıyası çolak Bayrı _en ı ı e m"'nav . a rmın n u• 

hakemelerıne dün /Jrf! / ahk1 'SAN.deval 

edilmiştir. 
Dünkü celsede Hayri Efendinin evvelce bir katil 

meselesinden 15 se•ıe hapse mah' üm olduğu, faI~at 
ru _cezasının hernedense infaz edilmediği anlaşı'mı, 

T
dd; ~akamı/ bu cihetin tetkikını talep etmişt'ı- • 
Aft NANllAI .. ,, 

Kıtlık 
Ve 
Bolluk 

------

·----------------· « Açlıktan bayuan adama bir 
dilim ekmek taze can getirir, 
onu diriltir. Bir dakika evvel 
ölüm sar'ası geçiren o zavallı 
fani, bir dilim ekmekteki hayat 
sırrını, mukaddes su gibi son 
cür'asına kadar içmiştir. Emni· 
yetle gerilir, ahlar, koşar, didi
nir ve } eni bir açlık hamlesine 
kadar umumi hayattan hissesini 
alır. 

Açlıktan mecalsiz yere serilen 
zavallıyı, gırtlağının son boğumu
na kadar buğday yığınma gömü
niiz. Hiç şüphe etmeyiniz ki bu 
adam boğulacak ve müthiş bir 
bolluk içinde göçüp gidecek
tır. Böylesinin, altın kasası 
içinde ölen milyonerden farkını 
bulamaısımz. İkisi de eceli kaza 
kurbanıdır. 

Dünyanın bugünkü manzara· 
sını şu küçük misal ile ölçemez 
miyiz? 

Diyoruz ve herkes ayni tem· 
po ile diyor ki; ihtiyar dün
ya bugiin bolJuk felaketinin 
ağar sillesini yemiştir. Satamıyor
sunuz. Tabii alamıyorsunuz da •.• 
Herkesin malı elinde ve eli böğ
ründedir. Yalnız ezel filozofu 
parmağını, asırların nasnladığı 
şakağına dayamış, düşünüyor: 

"Kurtarmak için hangi tarafa 
yapışayım ? ..... 

Ve o, bu müşkül sualin ceva· 
hını buluncıya kadar, korkarım 
ki, ihtiyar dünyanın bolluğa gö
mülmedil< tarafı kalmıyacak !.. 

Rusya Tekzip Ediyor 
Moskova 9 ( A.A. ) - Reisi~ 

cumhur M. Dumerin katili Got· 
gulofun 1927 senesinde Sovyet 
Rusyada ikamet etmiş olduğuna 
dair bazı ecnebi gazetelerinin neş
riyata tamamen musannadır. 

Gorgulofun mezkur tarihte 
Sovyet Rusyada bulunamıyacağı 
Çek matbuatmınm ve Ajansının 
tebligatı ile de sabittir. 

Gümrükte 
Bir Memura Daha işten 

El Çektirildi --
Dün Gümrük İdaresi bir rllf

vet meselesinden dolayı muayene 
mernurlarmdan Adil Efendiye iş
ten el çektirmiştir. Bu ay zar
fında kaçakçılık veya rüşvet me· 
selesinden işten el çektirilen mu
ayene memurlarınm adedi dörde 
çıkmıştır· 

Damızhk Hayvanlar 
İzmir, 10 ( A.A) - Vilayet, 

sığır hayvanatı için Balya ve 
Karacabeyden damızuk boğa 
mübayaatına başlamıştır. 

ze merasiminin yapılacağı gün 
riyaseti cümbur binasile hari
ciye nezareti ve Rayhiştag Mec
lisi binaları üzerindeki Alman 
bayrakl?rmın yarıya indirilmesi 
ıçın emır vermiştir. 

Garip Bir Teşebbus 
Lizbon, 11 (A. A.) - Avus

turyalı mi.inzevi denizci Aelm 
saat 19,08 de 6 metre . .boyunda 
kauçuktan mamul bir .,cayıkla 
Atlas denizini geçmek üzere ha· 
reket etmiştir. 



Memleket Manzaraları 

1 

Kütalzgada 
Ölü Yaşıgan 
Bir San'af 

Yeni demiryolunun küşat res· 
mi esnasında birçok tetkiklere 
vesile bulmuştum. Bunlardan sı· 
rası geldikçe bahsetmek vazife· 
aini onutmuş değilim. Kütabyada 
geçirdiğim saatler esnasında iki 
san'atin tetkikine fırsat buldum. 
Birisi çini, diğeri kiremittir. Kü· 
tabyayı ziyaret bize şu haki· 
kati öğretti ki çinicilik son 
dakikalarını ve Marsilya cinsinden 
kiremit ilk dakikalarını yaşamak· 
tadır. Kütahya denilince akla 
evvela çini ve çinicilik gelir. F n
kat yalnız Kütahyanın değil, 
Kütahya dolayısile bütün mem· 
leketin şöhreti • olan çinicilik 
san'ati bugün ölüyor. 

Çok acıdır. Bu san'ata mer
hamet edelim, sadaka verelim, 
demi •orum. Fakat mümasili eş
.yayı Avrupadan getirip kullan
mıyalım. 

Son dakikalarında karşı:-;ına 
geçip eza ve cefa etmiyelim. Yar
dımlar vardır ki san'atkarları ten
bel yapar ve ~absi teşebbüs ka
biliyetlerini izale eder. Öyle yar
dımlarda vardır ki mütekabH 
ihtiyaçları yerli malından temin 
etmeklede san'atkarlan yaşatır. 

Kütahya toprağı çini imaline 
kabiliyetli olduğu için bu san'at 
burada doğmuştur. Eskiden Av
rupadan getirmek pek güç ve 
adeta mümkün olmadığı için yerli 
malına rağbet edilmiş ve çinicilik 
inkişaf etmişti. Şimdi Avrupadan 
getiı·tmek Kütahyadan getirtmek· 
ten kolay oldu. 

Mallarını müşteriye arzetmekte 
maharet gösterememek bir ku
surdur. Belki de bizimkiler bu 
kusurun cezasını çekiyorlar. 

Vaktile Kütahyada iki çini ima· 
lathanesi vardı. Şimdi bir tane 
kaldı. 14 sene evvel Kütahyaya 
gittiğim zaman: ~t kenar 
mahallelerinden birinG1.. bu ima
lathaneyi ziyaret etmiştim. 

Bugünükü imalathane, şehrin 
Çarşı içinde birkaç ahşap evin 
biribirinden geçilmesinden husule 
gelmiştir. Yer altında toprak ha· 
muru yapılıyor. Bin derecelik fı
nnda çini pişiriliypr, ayakla işliyen 
tomalar toprak hamura ıekil 
veriyor, basit tahta sıra ve ma· 
ıalarda bulunan 8 yaşında kız ço
culdar resim yapıyor ve nihayet 
alçak tavanlı tahta döşemeli 
basık dükkan mamulatı satıyor. 

Çini fabrikası sahibi Mehmet 
Bey bütün rağbetsiz!iğe rağmen 
ıan'atı ayakta tutuluyor. 20.30 
kişiden ibaret olan işçi kafilesini 
çalıştırıyor ve Türkiyedeki çini· 
ciliğin alemde.ra oluyor. 

Bu meşhur ve yegane çini 
imalathanesinden çıkıyorduk;Meh
mct Bey elemli ve fakat kat'i bir 
ıesle şunları söyledi: 

-
11 Çalıştık ve çalışıyoruz. 

Bir tanesi kapandı. Bizi şimdilik 
ayakta tutan Devlet demir yolla· 
rıdır. Eğer oda ist;ısyonlarına Çi
ni yazıdan isimle'r yazmasaydı 
bugün bizde yaşayamıyacaktık. 
Ziraat Bankası burada karşımızda 
yeni bir bina yaptı, çinilerini 
Avrupadan getirtti. Müskirat 
inhisarına likör surahilerini be
ğcndirm ek için bin lira sarfettik. 
Beğendirdik. Fakat daha siparjş 
almadık. Birçok şişeler Mecidiye 
köyündeki likör fabrikasında du· 
ruyor. Peki biz nasıl yaşıyahm?,, 

Ziraat Banakasının uzaldan 
niçin çini getirttiğinin sebebini 
bilmem. Fakat Türkiye likör
lerinin piyasaya çıkarılması esna
sında ispirto ve ispirtolu İç· 
kiler Müdiirü Asım Beyle görüşü
yordum; bir gün öğleden sonra 
saat üç olmasına rağman önündeki 
ekmek ve yoğurda başlamadan 
evvel masasından kalktı ve do· 
labın üzerinde duran Kütahya 
çini fabrikasının yeşil ve sarıya 
boyanmış parl ık toprak sürahilerini 
eline al rak: 

E 
• 

• 
zmır Sporcuları Gücendi 

fstanbul ... 
Hareketi • 

ı 

zmir Maçında Seyircilerin 
T eessiifle Karşılıyorlar 

İzmir, (Hususi) - fzmir muh· 
telitinin lstanbulda bire karşı 
üçle mağlup oluşu burada fstan• 
bul takımının kuvveti aleyhine 
hayret uyandırdı. En kuvveti dört 
müdafi oyuncusundan mahrum 
olarak İstanbul muhtelitinin kar
şısında yer alan bu takımın, bü
tün dedikodulara rağmen daha 
iyi bir netice alması bekleni
yordu. 

lzmir - İstanbul maçının bi· 
rind haftaymrleki cereyan tarzı 
bunu ispata kafidir. lzmir mub· 
teliti yabancı bir sahada, noksan 
bir kadro ile oynadığı halde 
muvaffak olmuş sayılabilir. 

Buna mukabil; müteaddit 
defalar beynelmilel olmuş lstan
bul oyuncularının fazla bir 
muvaffakıyet gösteremediği anla
şılmaktadır. 

Muhtelit takım kaptanı Fehmi 
Hey istanbulda iken İzmir matbu
buatma şu maalde bir telgraf 
çekmiştir: 

- "İzmir· İstanbul muhtelit
leri maçı, 6000 seyirci huzurunda 
yapıldı. 

Birinci devrede İzmir muhte• 
liti hakim oynamıştır. Bu devre• 
de gol yapılmayarak beraberlik
le bitmiştir. ikinci devrede, 15in .. 
ci dakikada ilk golü attık. 20 in· 
ci dakikaya kadar hakim oyna
dık Stadyomu dolduran seyirciler 
bunu hazmedemediler. Ve bizi 
yabancı memleket evladı t'ibi 
yuhalarla ve oyuncularımız 

Türkiye gük~ek atlama rekorunu 
k1'an Cihat Beg antrenörle 

beraber 

üzerine taş, demir parçalar. ata· 
rak anbale ettiler. İstanbul muh· 

telitinden Fil<ret Bey kalecimize 
ve bir müdafiimize kasten tekme 
attı. Seyirciler bu çirkin hareketi 
takbih edecekleri yerde alkış· 
ladılar. 

lzmir gazetel~rinde intişar eden 
bu telgraf haberi şehrimiz efkarı 
umumiyesinde büyük bir tesir 
ve İstanbul sporculanna karşı 

Eskişehirde 111,f emlekette 
ilk Hanım 

Bir Hırsızlık Mey- ,.,., l ,ı; 
1. e gra1 çı dana Çıkarıldı 

Eskişehir ( Hususi )- Hcşnu
diye mahallesinde sakin şimeıı· 
difer makinistlerinden Faik Efen
dinin evine gece yarısı hırsız gire· 
rek bir ceket, iki adet halı 
cadesi çaldığı zabıtaya haber 
verilmiş ve yapılan tahar· 
riyat neticesinde sirkat fail
leri hakkında hiçbir iz ve em
mnre olmadığı halde başta Kısmı 
Adli Reisi Bey de o!duğu halde 
zabıta memurlarımızın alakası 
sayesinde failleri senelerdenberi 
boşta gezen ve hatta buranın 
kabadayısı tanılan kulaksız Hal<kı 
namile maruf şahıs olduğu mey· 
dana çıkmıştır. 

Ayrıca şimendifer fabrikasında 
müstahdem Arap Sait ve şeftren 
Mustafanın da bu hadisede ala
kadar olduklar1 öğrenilmektedir. 
Çalınan eşyalar da Hakkının 
evinde çatı arasında saklanmış 
oldu~u mafıalden bulunmuştur. 

Teselsül eden diğer sirkatle· 
rin failleri bu şahıslar olduğu 
şüphesi de uyanmış v? bu nokta
lar üzerinde de tahkikata baş
lanmıştır. 

Bahaettln 

- "Likörün çıl<arıldığı mey· 
valar nasıl ki Türkiye malı ise 
ıçıne gireceği sürahilerini de 
öylece yerli malından yap-
mak istedik. fşte bu gördükleri
niz birçok tecrübelerden sonra 
elde edilmiş neticelerdir. Bilhassa 
Kütahya çini fabrikasına ısmar· 
lanmıştır.,, Demişti. 

Halil Lütfi 

• 

Adana ( Hususi ) - Resmini 
gönderdiğim Telgraf Sevk Me· 
muru Fahriye Hnnım 928 sene· 
sinde Mersinde ilk hnnım poı:ıta 
memuru olmuş, 930 da yine ilk 
kadın memur olarak Adanaya 
gelmiştir. Üç aydanberi telgraf· 
çılığı öğrenerek Çukurovada ilk 
telgrafçı kadın memur olmak 
rekorunu elde etmiştir. 

Fahriye Hanım ahiren telgrafçı 
olarak tesçili için Müdüriyeti 
Umumiyeye müracaat eylemiştir. 

lzmir ihtikar Komisyonu 
fzmir, 10 - ( A. A. ) -

Vilayet makamında toplanan 
ihtikar tetkik komsiyonu, kahve 
tüccarlarından 3 kişiye ait evra
kı mü.ddeiumumiliğe tevdi etmiş
tir. 

l 

1 
bir iğbirar uyandırdı. 

... lzmirin Altınordu klübü
ne mensup Cihat Bey Türkiye 
yüksek atlama rekorunu büyük 
bir farkla kırmıya muvaffak 
olmuştur. 

Cihat Bey, iki haftadanberi 
atletizm antrenörü Her Abraha
mın nezareti altında Kolej pis· 
tinde antrenömanlarına devam 
etmekte idi. 

Cuma günil binlerce seyırcı 
huzurunda yapılan atletizm müsa
bakaları esnasında herkes yüksek 
atlamayı bekliyordu. 

Cihat, 1,65 den atlamıya baş
ladı. l, 70 atladığı zaman karşı· 
sında hiçbir :rakip kalmamıştı. 
Bundan sonra bir 1,75 mu
vaffakıyetle atlıyan Cihat, an
trenör tarafından büyük bir 
imtihana tabi tutuldu. Her 

, Abrahams çıtanın ı ,80 değil; 
1,85 Uzerine konmasım söyledi. 
Cihat, iki defa üstüste çıtayı de
virdi. Beynelmilel nizamname mu
cibince Cihat bir üçüncü defa 
atlıyacaktr. Bu defa Cihat büyük 
bir muvaffakıyetle çıtanın bir, iki 
santim üzerinden geçerek yeni 
Türkiye rekorunu l ,85 üzerin
den ihdas etti. 

Bundan evvellki Türkiye re
koru, Balkan olimpiyadı esna· 
sında 1,82 C>larak Galatasaraylı 
Haydar Beye aitti. Cihat bu re
koru üç santim farkla _kırmak 
suretile beynelmilel kıymeti haiz 
bir rekor ihdas etmiş oldu. 

a ada 
Ka ve İhti arından 

ş·kayetler 
Adana (Hususi) - Şehrimizde 

bilhassa şeker ve kahve fiatle
rinde istikrar görülmediği için 
vaziyet pek haklı olarak bir ih· 
tikara atfediliyordu. 

Bu hususta kendisile görüştü
ğümüz Mıntaka İktısat Müdürü 
Saffaet Bey ezcümle demiştir ki: 

"Mersin hinterlandına kahve 
kaleminden pek az kontenjan 
verildiği için kahve fiatinde bazı 
tereffüler görülmektedir. Bunun 
sebebini hinterlandımızın merkezi 
olan Mersinde aramak lazımgelir. 
Bundan bir ay evvel Mersi e 
kahve ihtikarmdan bahsedil ı. 
O zaman yapmış olduğum tet· 
kikat şu neticeyi vermiştir: 

" Kahve Mersin piyasasında 
135 - 140 kuruşa satılırken 
İstanbulda 160 kuruşa satılıyor
du. Binaenaleyh gayet tabii 
olarak kahve Mersinden lstanbu
la doğru akmıyn başlamış ve 
Mersin piyasasında kahve kal· 
mamıştır. 

"Memleketin ilctısadiyatını ko
rumak için hükumetin ittihaz et
liğ, mukarreratı istismar etmek 
maksadile bila sebep fiatlerin 
yükselmesine sebeibiyet verenl2re 
" ihtikarcı ,. nazarile bal<ılabilir. 
Binaennleyh ihtikann membaı 
Mersindir ve ihtildirın eli orada 
yakalanacaktır.,, 

SALAHATTIN 

Slldasan Zelzeleler 
' Tire, (Hususi) - Burada on 

beş gündenberi sık sık zelzeleler 
oluyor. Hasarat yoktur 

1 

• 

Söz Aramızda 

İş Görmüş 
o 

Ve iş Görmemiş 
Eller 

Tanıdıklarımdan biri vardır. 
Hn zaman " vapurda, tramvay· 
da okuma. Etraftakileri seyret. 
Okumaktan fazla istifade eder
sin " der. Ben de geçen gilo 
öyle yaptım. 

Karştmdaki sırada birkaç bey 
üç te hamın vardı. 

Arkasında eyi kumaştan ya· 
pılmış gayet sade paltolar var· 
dı. Saçlar düz. Şapkalar düz, 
yüzde parlaklığı giderecek k -
dar hafif bir pudra. Çoraplar 
ve ayakkabı iyi cinsten. Kasa 
topuklu ve süssüz. 

Öteki Hanım .. F enaca kumaş
tan gayet süslü dikilmiş bir 
palto.. En son moda, şapka .• 
Saçlar dalga dalga.. Gözler bo
yalı. Yüz boyalı. Dudaklar bo
yalı.. ipekli çorap. On santim 
topuk ve şatafatlı bir çift pabuç. 

Gözlerim en sonra bu liç 
Hanımın ellerinde kaldı.. Birinin 
- tabii sondakinin - elleri hiç 
iş görmemiş, yıpranmamış kadın 
eli.. Hayatta yegane vazifesi bir 
süs olmaktan ibaret kadın eli .• 
Manikürlü, pırıl pır 1, pembe 
pembe tırnaklar. Beceriksiz bir 
duruş .. 

Öteki eller.. Temiz.. iş gör• 
müş.. Manikürsüz eller.. Onlara 
teslim ettiğiniz bir işin netice
sinden emin olabilirsiniz.. Bu iki 
İngiliz kadınının elleriydi. Modada 
iki güzel kaşanenin sahibi iki 
lngiliz Mis veyahut Misislerinio 
elleri .• 

Ötekiler Kuşdilinde her tUrlU 
konfordan uzak bir evde oturan 
bahasının aldığı altmış veya sek· 
sen lira ile geçinen a!lnesinin 
nazla büyütüp süslediği, elini, 
büzülür diye sıcak sudan soğuk 
suya sokturmadığağı, köşeye 
oturtup kısmetini beklettirdiği 
küçük Hanımın elleri .. Düşündüm. 
Bu ellere ve yahut bu ellerin 
sahibine itimatla tevdi edilecek 
bir şey bulnuabilir mi acaba? 

B. HALIM 

Vanda 23 Nisan 
Van ( Hususi ) - Yeşil Vur· 

dumuzun her tarafında olduğu 
gibi Vanımız da 23 nisan bayramı 
parlak bir surette tesit edilmiştir. 

Sabahleyin daha erkenden 
şehir baştanbaşa bayraklarla 
donanmış, her taraf sürur içinde 
çalkalanıyordu. Bütün mektepli· 
lerin, halkın ve askerlerimizin 
iştirakile yapılan geçit resmi çok 
güzel oldu. 

Karanlıktan Şikayet 
Çankırı ( Hususi ) - Havalar 

bugünlerde biraz iyileşti. Her
kes gezecek, eğlenecek yer an· 
yor. Fakat şehrin gezilecek eğ
lenilecek sahaları pd< mahdut 
olduğundan tren postası olduğu 

günler istasiyon gezintisine ç kı· 
yorlar. Tren haftada üç gün ak
şamları 7 de gelmektedir. 

istasyon çok kalabalık oluyor. 
Fakat koca meydanı ny" ınlatm.:ık 
için iki tanecik ufak e!el trik 
lambası konmuştur. Bu ış 1< çok 
az olduğu için halk k~ranlık 
içinde kalıyor. 

K. K. 

lzmirde Yaz Saati 
lznıir, 10 (A. A.) - Sıcnkla

nn birdenbire bastırmış olmaıı 
hasebile cumartesi güniındeo 
itibaren resmi devairde memur
ların mesai saatlerini ı tebdili 
vilayetçe tekarrür etıni~lir. 



Yeni Hükumet 
Nasıl Teşkil 
Edileeck 

Parla 10 - intihabat mtica• 
delesbade sol cenah fırkalannıo 
hilbaıa Radikal ıosyaliatlerin 
zaferinden sonra yeni hO.ktl
metin ne tekilde tewkil edi· 
leceji etraf ndald tahminler 
ıurntülmektedir. 

Radikal ıosyalistleria kazan• 
mataram temin eden intihap 
brteJi, bir blikamet kombinezo
nu vlicuda getb·melc için de devam 
edecek midir? Yobır. •a,.likalW 
merkeze müte•ecdll- bir ek1~ 
Jeti temin edea biı,t@leikb mil 
.UcudageUı-~? 

Kabiae ....... iki bal .. 
reli arclın BaQlarclaD biri; mtlt
tebit ~. mlJtakil MIY~ 
Jist, clmfıuriyetçi ıosralist. Ra
dikal .,.,.......,.. mlrek• 
ı.., l.t. ..ı ceaala ~ 
tefldl: etmektir. Ol~ ele 
mllllaldl 8011Jellatj ~tci 
...,... ftdbl .., ffit, ... 
eenalt clllllnwiyetçlll, halkçı de
mokrat re .-ılaferit clbnlıUiiyet· 
çllerdea btr ~aterklb kabinesi 
leflrili eurettdlr. lldDa Ditimalin 
tahak~ daha kolaf gibi g8-
dbimeltecllr. 

Gaıste1erja ıotaıea_. 

....... 0 .... -~·--«"j-• Pi 
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Kari Mektupları 

Pangaltıda 
Açıkta Akan 
Lağımlar 

Şehir Meclisi geçenlerde ls
tanbulda şimdilik faaliyete geç
miyecek olan tali derecedeki 
kanalizasyon kısımlarını tatil 
ederek bunlara tahsis edilen pa· 
ra ile Beyoğlu tarafındaki açık 
lağımlarm kapatılmasına karar 
vermişti. Belediye Beyoğlu ciheti 
için bir proje hazırlamaya karar 
vermiş ve Fen işleri Müdürlüğil 
işe başlamıştır. 

Yalmz bu proje ugarl bir 
senede ikmal edilebileceği için 
bu sene Beyoğlundaki lağımlar 
kapatılamıyacaktır. Paugaltının 
Dolapdere ve Eşrefefendi ıokak-
larından açık. olarak · akan 
IAğımlar havalarm ısınması 
&zerine fena halde teaf· 
fOne başlamıştır. Halk çöplerini 
Ye kasaplar pisliklerini de bu 
IAğımlara attıkları için vaziyet 
her senekinden daha k.atn bir 
hale gelmiştir. Dün bu civardaki 
bazı mahalle muhtarları belediyeye 
müracaat ederek bu teaffün yüziin· 
den ıu buhranlı zamanda hastalığa 
tutulmamak için bir kısım halkın 
yazı başka yerde geçirmek mec
buriyetinde kalacaklarını, buna 
mani olmak için hiç olmazsa 
evlerin mlitekasif bulundu· 
ğu yerlere lağımın şimdilik 
yilz metre 'radar olan bir kısmı
nm kapatılması, bu da mümkün 
olmazsa lağımların müteaffin kı
sımlarında umumi bir tarama 
ameUyesi yapılmasını ve açık 

lağımların dere suyuna kadar 
indirilmesini istemişlerdir. 

Susuz Kalmıslar , 
Kabataş Ömer Avni mahal· 

lesinde bir taksim suyu vardır. 

Bu su bütiin mahalJeniu ihtiyaç

Janm temin ediyor. Bu çeşme 

on beş gündenber.i akmıyor. Eha
liniu susuzluktan s1kantı çekmekte 
oldukları bize gelen mektuplar-

dan anlaşıldığından mercumn 

nazarı dikkatini ce}bederiz. 

iş Ar1yorum 
Darülfünuna devam eden bir 

Anadolu genciyim. Ailem bana 
yardım edecek vaziyette değildir. 
Bir seneden beri müracaat et• 
mediğim resmi ve hususi daire 
kalmadı, iş bulamadım. Şimdi 
çok muztar bir vaziyetteyim. 
Benim gibi işsiz arkadqlarım 
tavsiyeler sayesinde iş buldular. 
Bana tavsiye verecek kimse yek. 
it bulamazsam tahsilimi ikmal 
edemiyeceğim. Herhangi bir mü
essesede iş arıyorum. 

Darlilfünun talebuirıdeıı 
c. s. 

Cevaplarımız 

Saridi zade Ahmet Rıza Beye: 
Yazmızı aynen neşretmek im

kllm olsa idi, o vakit o şeldrde 
neşre derdik K ui sütununım fr zıa 
yazıya tahammiilü olmadığını da 

tnkdir buyurursunuz. İntişar eden 
yazıdaki hlilasa şeklinin d, ha 
mükemmel olmadığına biz de mb
teesir olduk. Hürmetlerimiz. 

Orhangazi Miislüm Sölöz kö
yünde Muallim Vekili Hamdi Beye: 

Erkd< Muallim Mektebi Mü
dür1üğüne husüsi bir mektur; ve
ya istida ile miiraca~t ederseniz 
size 1Azımgelen malümatı vere
ceklerini limit ediyoruz. 

MEZAR TAŞLARI Rzısyada Spor 

Kış 
De 

Ortasından, Bahar Ağzından Bir Moskova 

Güzün Başlangıcından Korkunuz !':.. llıbkrkayna 
_ . ıvıusa a ası 

Çünkü En Çok Mezar Taşı Bu Mevsimlerde Yapılıyor 

Fanilerin dünya .ııazüntle lcalan biricik izleri 
içinde boy boy, yontulmuş, l 

yontulmamış, düzgün ve pilrüzlü, 
cilAh, cilasız, kaldınm taıından 
en AI• mermere kadar her nevi 
taıların gelişi güzel sıralandığı 
bu küçücük dükkanm önünden 
geçerken daima başımı öte yana 
çe\'iririm. 

Taşlara çarpan demir küskü· 
lerin sesi, kulaklarıma, korkunç 
bir uğultu gibi aksederken boğu
cu bir terin alnımda damla damla 
biriktiğini, kalbimden soğuk bir 
rüzgarın geçtiğini hisseder gibi 
olurum. 

Bu dükkanda dünyadakileıin 
değil, ahrettekilere hizmet eden 
ve dirilerin değil, ölülerin sırtın· 
dan geçinen mezar taşçıları ça
lışıyor. 

Dün, yine baktım, dükkanda 
faaliyet ziyade idi. Taş yont· 
makla meşgul orta yaşlı bir 
adam, dudakları arasında ucu ıs· 
)anmış bir sigara, keyifli keyifli 
şarkı söylüyordu: 

" Gelin misin, kız mısnın, 
Odanda yahuz mısın? 
Acap yaoma gelsem, 
Bana darılmaz mısın? .. 

Yonttuğu taşın bir tarafında 
henüz boyası sürülmediği için 
iyice seçilmiyeıı kabartma bir 
ya:rıya gözlerim itişti: 

Ah miuelmevtl 
" Burada..... Zevcesi... Hanım 

metfundur. Merhume ~alihatı nis· 
vandan idi. Dünyasına doymadan 
gitti. Ruhuna elfatihaf .. " 

T aşcıya yaklaştım: 
- Kolay gelsin arkadaş ... 
Cıgarasından bir nefes daha 

çekerek cevap verdi: 
- Eyvallah •.. 
Sonra, lif olsun, yahut IAf lafı 

açsın diye sordum: 
- Demek bunlar mezar taşı .. 
"Görüyorsun ya... Ne soru· 

yorsun?,, demek ister gibi haşin 
1 bir tavırla yüzüme baktı. 

Manmafih, ben de işi pişkin· 
liğe vurmuştum : 

- Nasılt dedim, epeyce ıi· 
par iş oluyor mu bari? 

Başını salladı: 

- Eski kazançlaı" vok, şimdi . 
Öfölerin mezar taşı yaptıran ı 
binde bir... " Yatacağı yer, toc
ral altı değil mi, taş dikmesen 
de olnr 1 " diyorlar. Halbuki, bu 
taş. ölüleri hatırlamağa vesiledir. 
Eş dost, hısım akraba ziyarete 
gelir, gelip geçenler birer fatiha 
okurlar. Ölülerin bizden, başka 
istediği nedir ki? .. 

Tekrar küskiisünü eline aldı. 
T<lş n uct,na yerleştirdi~i çivi gi-

bi bir demirin üstüne itina ile 
vuruyordu. 

Sordum: 
~ Günde kaç mezar taşı çı

karıyorsunuz? 
Yüzüme hayretle baktı: 
- Bir mezar taşı, işine göre 

on gün, on beş beş gün, bir ay, 
hazan üç dört ay sürer. Günde 
bir tane çıkarsak daha ne iste
riz? Mezar taşçılığı uğraştırıcı 
iştir. 

insan ölüsüne bir kere mezar 
taşı yaptırır. O taşm da şöyle 
rahıtalıca fontulmasını ister. Bi· 
zim mermer üstüne yaptığımız 
işçilik birinddirL,, 

Sanki bir ölünün mezarı ba
şma dikilecek suzişli bir hatıra
dan değil de pek neş'eli bir ha· 
diseden bahseder gibi, ağzını 
şapırdatarak anlatıyordu. 

O, san'atini methede dursun, 
ben de diikkanm şurasına bura
sma ahlan taşlarla meşgul olu· 
yordum. 

işle bir tanesi; Belli ki bu 
bir genç kızın taşı... Üzerinde 
büklüm büklüm saçlı, şirin, 
sevimli bir yavrucağ n resmi var. 
Taşçı izahat verdi: 

- Altı ay var öleli.. A ııası· 
nm babasının bir tanesi ımış. 
Sonra birden yiizünü ekşiterek 
:!ave etti: 

- Mezar taşına resim yapış
tırmak la yeni çıktı 1 Biz ue di· 
yelim .. Sipariş verenler düşünsün. 

Taşçmm yavaş yavaş keyfi 
yerine geliyordu : 

- Eskiden vefat tarihi dü· 
şürmek merakı çoktu. Bu işle, 
belli başlı adamlar uğraşırlardı. 
Biri, nıezartaşı yaptıracak mı, 
bize söyler, vefat tarihini şaire (J) 
hazırlabp taşının üstüne kazdı
rırdık. 

mezar taşlarıdır 
Bazı şairler (!) günde Uçt bet 

tane vefat tarihi yazar da yine 
yetiştiremezlerdi. Ebcet hesabile 
yazıldığı için, hazan bir harf 
ek.sik, yahut bir harf fazla gelir 
ıaır epeyce yorulurdu. 

Bazı . ö!ünün de işi raıtgelir, 
vefat tarıhı pek kolay listüne dü-
şürUrüldü. AJtın para zamanı bir 
mecidiyeden tut ta üç altına, beş 
altına kadar vefat tarihi yazan 
şairler vardı. 

Şimdiki taşlara öyle manzume 
filan koymak adeti yok. Bir doğ
duğu sene, bir öldüğü sene.. Al
tında da mevtaya rahmet dileyen 
birkaç satır.. işte hepsi bu ... 

On beş senedir, bu zanat
tayım. Beni en çok müteessir 
eden bir vak'ayı size anlatayım: 

Bir gün, yaşlıca bir hamm dük· 
kana geldi. Ağlıyarak kızı Meh· 
pare için bir mezar taşı ısmar
ladı. On beş gün sonra gelip 
alacaktı. Zamanında taşı hazırla· 
dım. Fakat hanımın yerine taşı 
almıya bir erkek geldi: 

- Hanımefendi, niçin kendi 
teşrif etmediler? dedinı. Adam-
cağız, hüngür hüngür ağla· 
mağa başladı: 

Bir hafta evvel, ansızın 
yatağa düştli . Zatürree ımış. 
Gürledi. gitti. Bir taş ta onun 
için hazırlayacaksınız! Ah ne ta· 
Jisiz adammışım ben ... 

Taşı, hamala yükletip götür
dükten bir hafta sonra gözleri 
kan çanağı gibi kızarmış hasta 
bir kız dükkana gelerek babası 
için bir taş siparişi verdi. Söyle· 
diği isım, bana yabancı gelmi
yordu. 

Nihayet anladım ki evveli 
Mehpare, arkasmdan annesi 
Hasene onun arkasından babası 
Adem Bey sanki biri ötekinin 
ölümünü bekliyorlar gibi kısa 
vadelerle rahmeti hakka kavuş· 
muşlar Elbükmülillah amma, az da 
acıklı · şey değil hani.. 

Kızcağıza ne söyliyeceğimi 
şaşırdım! Nihayet " Siz, zahmet 
etmeyin .. Taşı adresinize, hamalla 

.. d . . ' d d' gon ermm. ,, e ım. 

Korktum ki, taşın testim edi
leceği gün, onun için de bir 
başkası gelip sipariş vermesin .. 

E... Beğim, ölüm bu.. Bize 
ondan yakını yok amma, gözü
ıniiz.ü gaflet perdesi bürüdüğü 
için farkına varamıyoruz. Mezar 
taşçısna sordum: 

- En çok sipariş hangi ay
larda olur? 

Dedi ki: 
- Şubatla martta... Bir de 

Eylülle teşrinlerde .. 
Bu dört ay bizim işimizin en 

çok olduğu aylardır. 
Beyim sen, sen oJ; kış m·tası 

Moskova, 2 ( Hususi ) - Bu· 
gün Dinamo stadyomunda Uk
rayna ve Moskova mubtelitlerinin 
temsili maçlarında hazır bulun
dum ve memleketimin, hala bir 
stadyom sahibi olamamasmdan 
mütevellit acıyı, bu stadı gör
dükten sonra bir daha tattım. 
Vaktiyle Türk :futbolculannm 
Moskova seyabetlerl münase-
betile de birkaç defa babsı ge
çen bu stad, tamamen betondur 
ve o kadar muntazam tertip edil
miştir ki giriş, çıkış tertibab sa
yesinde binlerce insan kısa bir 
zamanda stadı doldurup boıalta
bilir. Bisiklet ve motosiklet ya .. 
rııları için ayrıca bir de beton 
pisti vardır. 

Maç bqlamadan evvel tah
minler daha ziyade Ukraynah
Jann lehinde idi. Çünkü bu ta
kım, bir buçuk aydanberi antre
nömanlarına başlamışb. Moıkova
blar ise henUz idman baılangı
cmda imişler. 

Filhakika oyun baılar başla
maz. rüzgArı da lehlerine alan 
Ukraynalılar bakim bir oyun 
oynamıya başladılar. İki taraf ta 
seri oymyordu. Daha ziyade 
havadan oyunu tercih ediyorlar. 

Ukraynalıların bu hakimiyeti 
epeyi devam etti ve semeresini 
de, bir akın esnasında bir baş 
vuruşu ile bir sayı kazanmak 
suretile idrak ettiler. 

Fakat bu hikim oyuna rağ
men ceza çizgisi içinde bir Uk
raynalı müdafiin pek te kasti 
olmıyarak lopa el ile dokunması 
penaltı cezasını icap ettirdi. Vu· 
ruş yapıldı ve tarafeyn 1-1 va2i
yetine gelmiş oldular. 

Bu sırada Başvekil Paşa stad
yoma gelmişti. Oyun kısa bir 
fasılaya uğradı. Şereflerine me ... 
rasim yapıldı ve maç devanı 
etti. Fakat bu devrede artık 
herhangi bir netice istihsal edi~ 
lemedi. 

Devre arasında 200 ve 400 
metre bayrak koşuları, bisiklet 
ve motosiklet yarışları yapıldı. 

Sonra ikinci devreye devam 
edildi. Bu defa Moskova daha 
dikkatli oynuyordu. Belli ki ye
nilmemek için çalışıyor. Hakkalinı 
saf, hakemin idaresi de bihakkın 
güzeldi. Bir ara, Ukrayna aley
hine bir serbest vuruş cezası 

verildi. iki taraf Ukrayna kalesi 
önilnde toplandılar. 

Fakat dalgınlığa geldi, iyi bir 
tabiye yapılamadı ve kalecinin rU.. 
yet zaviyesi kapandı. Bundan 
istifade eden Moskovalı bir oyun· 
cu da sert bir vuruşla topu 
Ukrayna kalesine soktu, bundan 
sonra kısım neticesiz geçti ve 
oyun 1 - 2 Ukrayna lehine bitti. 

Şimdiye kadar Rusların fut• 
bol oyunu görmemiştim. Bu maç, 
bana şu fikri verdi ki Ruslar, 
futbolda henüz kat'i bir sistem 
sahibi olamamışlar. Fakat sür'atli 
oynıyorlar, atletik meziyetleri 
var. Hareketlerine şuurları hA
kim. Bundan dolayıdır ki istik
balde eyi takımlar yetiştirebi
leceklerdir. 

Selim Ragıp 

ile bahar ağzından bir de güziin 
başlaugıcmdan kork!.., Bir me
zar taşçısınm bu hususfaki tec· 
rübesi su götürmez san r m. He
men Allah gecinden versin! 

lf.>f. 



Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

Bütün dünyayı öldürım adam. 
Eski bi:- uker, zabitinin ü
nifermuını giyiyor. o •afatla 
kıt'aya kumanda ediyor. Bele
diye reiıini tevkif ediyor. Be
lediyenin parasına vazıyet edi
yor. Şehre hlkim oluyor. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Ebı. Şerfa, 120 
yqıada blr fran
fıdır. Herırüa 1-4 
mfl yol y8rUr 

Karney 1919 da öldüil 
zaman bayir müeHese• 
lerine 75 milyon dolar 

. hediye etmişti. 

B/L/YOR 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuahnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

T onkingde giyilen 
l»u garip fapka, bat 
lstüne kondurulmut 
hir tente ıibidir. 
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l<.ARANL/KT A 
G·ÖREN 

GÖZ 

1 
Zamanın 

Yeni Mesihi 
1 Hintli Mihri Baba 

MUSUNUZ 

Otedenberi kedilerin karan
hkta gördüklerini söylerler. Fa
kat Alimler, bunun doğru olma
dığını iddia ederler. Zifiri karan
Lkta bir kedinin bir adamdan 
fazla görmesine imkan yoktur. 
Yalnız kedi gözlerini açarak, 
o kadar ince ziya huzmelerini gö
rebilir ki, biz buna bakarak ke
dinin karanhkta gördüğiinii zan
nediyoruz. 

Bununla beraber, fen, karan
lıkta dahi gören gözler yaratmıya 
muvaffak olmuştur. Zifiri karan· 

ikta fotoğraf çeken adaseler vardır. 
Son zamanda Almonyada böyle 
bir fotoğraf makinesi yapmışlar
dır. Bu makine ile en karanlık 
yerlerde fotoğraf çıkarmak müm
kün olmaktadır. 

Bunu, insan gozu üzerinde 
tesiri görülmiyen kırmızı şua 

vasatasile, yapabilmişlerdir. Hatla 
kedi gözlerinin de bu şuaı 
inikas ettirdiği ve karanlıkta gör-
111iye muvaffak olduğu zannedil
mektedir. 

Gözlerimizin ve alelade fotoğ
raf makinelerinin zaptettiği şua, 
beya? şuadır. Aliimi semada 
beyaz rengin parçalandığını 
ve muhtelif renklere ayrıldığım 
görüyoruz. Aliimi semada renk
ler şerit halinde görülür: Kır
IDızı, portakal, sarı, yeşil, 
mavi, menekşe. En kısa şua dal
gaları menekşe rengini, en uzun 
fua dalgaları kmnızı rengi vü
cude getirir. Menekşe rengini ya· 
Pan şua dalgalarından daha kısa 
dalgalı şuaları biz göremiyoruz. 
Fakat bunlardan da kısa şua· 
lar rontken şuaım tevlit eder. 
kırımızı rengi doğuran uzun 
dalgalı şualardan, daha uzun 
dalgalılar da lnfra - Kırmızı de
nilen şuaları vUcude getirir. Bun
lardan daha uzun dalgalar da 
telsizlerde kullanılır. 

Telsiz dalgaları metre ile öl
çülür. Görünmiyen uzun şua dal· 
ıaları o kadar incedir ki, bu in· 
celiği temsil etmemize bile imkan 
yoktur. Bunlardan 20 bin tanesi 
Yanyana konsa bir santim yer 
tutınaz. Fakat bu şuaları göre
ıniyoruz. Nitekim havada işiı -
mediğimiz birçok sesler vardır. 

işte bu ince, bu görünmiyen 

1 

şua dalgalarmı da inikas ettiren 
camlar sayesinde karanlıkta fo. 
toğraf çeken foktoğraf makinesi 
yapmıya muvaffak olmuşlardır. 
Bu tecrübe, karanlık denilen 
şeyin mevcut olmadığım, yalnız 

her gözün her şuaı kavrıyama
dığmı göstermiştir. 

Bu yeni fotoğraf makinelerile 
maden kuyularında, deniz diple
rinde fotoğraf çıkarmak müm
kün olacaktır. Beyaz tua dalga· 
ları sisten geçemediği halde bu 
şualar geçebilmektedir. Nitekim 
hu yeni fotoğraf makinesi ile sis 
içinde fotoğraf çıkarmışlardır. 

Şimdi bir caninin fotoğrafını 

çekmek için, onu göremiyeceği şua· 
!arla aydınlatılmış birlodaya koymak 

ve o farkına varmaksızın orada 
resmini çekmek mümkün olacak· 
tar. Keza vapurlar, projektörlerle 
bu görünmiyeu şuaı açarak, 
sisli havalarda önlerini görmiye 
muvaffak olacaklardır. 

Bu yeni keşfin daha birçok 
ınuhim neticeleri olabilir. 

Bir maden ısıtıldığı zaman 
şua neşreder, bu şua, alaimisema· 
da olduğu gibi, parçalanırsa, 
ihtiva ettiği atomlar görilnlir. Bu 
yeni fotoğraf makinesi ile maden· 
leri teşkil eden atomlarm resim· 
lerini çıkarmak mUmkün olacaktır. 

Sevindiğimiz Zaman Niçin 
Gözlerimiz Parlar? 

Bir insan sevindiği veya çok 
memnun olduğu zaman, gözlerin
de bir parlaklık hissederiz. 

Bunun sebebini araştırırsak, 
bunu gözde bulamayız. Gözde 
değişen birşey yoktur. Gözün 
bakışmda hasıl olan bu fark, 
gözkapaklannm ve kirpiklerinin 
vücuda getirdiği değişiklikten 

hasıl olur. 

insan sevinince gözkapakla· 
rında seri, canla bir hareket gö· 
rülür. Her hareket esnasında 
kapaklar gözün üzerinden geç
tikçe bir yaş tabakası bırakır. 

Bu su gözü daha parlak gösterir. 
Maamafih asıl fark bundan ziya
de gözkapaklannın adalelerinde
ki buruşuklar ve hareketlerdir. 

Geç~nde, ln~ilterede ortaya 
Mesih dıye atıld.ganı söylediğimiz 
Hintli Mihri Baba şimdi lngil
terededir. 

Bir müddet Londrada kaldık
tan sonra, müritlerinden mUte
şekkil ~fa~ ~ir cemaatin yaşadığı 
köye gıtmıştır. Orada sakin bir 
hayat geçirmekte . ve kat'iyen 
söz söylememektedır. Bu sayede 
cehlini giılernektet müritleri nze
rinde yaptığı . esrarengiz t~siri 
muhafaza edebilmektedir. 

ilk sözünü bir haziranda Nev· 
yorkta söyliyecektir. Orada dün
yaya getirdiğini iddia ettiği ha· 
kikatleri neşredecektir. İtikadının 
Büdizmle Hristiyanhğın karış· 
masmdan ibaret olduğunu söy~ 
Jüyorlar. · 

Garip Çocuk 

Bu çocuk siyahı beyaz, beyazı 
siyah görüyor. Bütiin tabiati bi· 
zim görüşümüzün tamr.men zıttı 
olarak gördüğü içiu, iblisasah 
da tersinedir. Doktorlar bu mu
ammayı halledememişlerdir. 

Karanlıkta Niçin 

Korkarız? 

Çocukları karanlık bir odada 
bıraktığımız zaman korkar.ar. 

Buna kızmamalıdır. Çünki çocu
ğun karanlıkta korkması tabii 

bir şeydir. Korku, bizim tabiati
mizde vardır. Onun için korkuyu 
uyandıran bir sebep olursa kotk· 
mamak milmkiln değildir. lıte 
karanlık bu sebeplerden biridir. 
Yalnız bazılarında korku hissi 

fazla olur. Bazıları ufak bir se· 
heple çok korktuklara halde 

bazıları olur olmaz sebeple kor
kutulamaz. Karanlıkta korkmak 
gayet tabii bir şeydir. 

Birçok alimler, karanlıkta in
sanların niçin korktuğunu araş· 

tırmışlar, ve evvelce insanlarm 
karanhktan korkmalarım kendile· 

ri için faydalı bulmuşlardır. Me
sel! karanlıktan korktukları için 

iptidai insanlarm çocuklara ka
ranlık basmıya başlar başlamaz 

evlerine döner ve karanlıkta 
kaybolmaktan kurtulurlardı Dü-
şünün, o vakit ormanlarda vahşi 
hayvanlar vardı. Bunlar karanhk-

ta çocuklara saldırır ve öldürür
dü. Fakat bugün böyle korkacak 

sebepler kalmamıştır. Binaena· 
leyh bugünkü çocuklarm karan· 
Jıkta korkmalarma sebep yoktur. 
Çünki karanlık doğrudan doğru· 

ya korkunç birşey değildir. 

Gürültüden Niçin 

Korkarız? 

Çoçuklarm korktukları diğer 
birşey de bir gürültüdür. Ve hu 

gürültliler ekseriyetle yüksek 
sesli olan değil, fakat boğucu 

bir ses çıkaranlardır. Çocuk ba
basının kucağında bile olsa, 

böyle bir gürültüden korkar ve 
babasına sarılır. Çocuk bilir ki 
bu gürültüde korkacak birşey 

yoktur. Fakat yine korkmaktan 
kendisini alamaz. 

Çocuk 
korktuğu 

çocuğun 

böyle bir gürültüden 
zaman güleceğimize 

hangi gürüJtnlerden 

NiÇiN? 

!
Gözlerimizi Kapayınca 

.\liçin Daha iyi işitiriz? 
Camide kuran dinliyenleri 

seyretmişseniz görmüşsünOzdUr 

ki, daha iyi dinliyebilmek ıçm 

gözlerini kapar, başlarım ön-

lerine eğer, ve öylece din
lerler. Gözleri kapamanm se-

bebi, daha iyi dinliyebilmek için
dir. Maamafih insan gözlerini 
kapaymca daha iyi mi işitir? su
aline bu bir cevap teşkil etmez. 

Çünkü gözUmüzll kapayınca 
daha iyi işitip işitmediğimiz, 

işitmekten murat ettiğimiz ma· 
naya tabidir. MeselA iyi bir 

musiki dinlediğimiz zaman vak· 
tile işittiğimiz şey ile işitmek· 

te olduğumuz ıeyi birleştirerek 
bir zevk çıkarmaya çalışır&ı. 

Bu takdirde gözlerimizi ka
pa yarak dinlemek, hariçle olan 
temasınıızı kesip blttün dikkati
mizi musiki Uzerinde topla-
dığı için, bize daha çok 
zevk verir. 

Fakat musiki dinlerken eli· 
mizde de kitabı karışbnrsak 

birşey işitmeyiz, iıitsek te işitti

ğimizi anlamayız. 

Bir de sıcak bir gUnde, 
yorucu bir nutuk dinlerken göz-
lerinizi kaparsamz. Az zaman 
sonra uykuya dalar, bir şey 
işitmezsiniz. 

::a 

korktuğunu araşbrmalıdır. O va

kit görürsünüz ki çocuk en ziya
de vahşi bir hayvan sesinden 

veyahut ölüm andıran bir sesten 
korkar. Bu bize gösterir ki daha 

vahşi hayvanlar zamanından in

sanların damarlarına yerleşen 

korku henüz kaybolmamıştır. 

Çocukları tetkik edersP.k onlarda 

hayvanlarm· birçok hislerini bula
biliriz. Bir vakitler insanlar da 

hayvanlar gibi yaşarlardı, o va

kitten aldığı birtakım hisler var

dır. işte çocukların vahşi hayvan 
sesinden korkmaları bundan do
layıdır. 
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
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Genç Prens ve genç Prenses 
bu daimi okşanışların uyandırdığı 
müphem hatlar içinde kasırganın 
scnunu bekliyorlardı. Bu sırada 
fanuslann biri, arkasından ikincisi 
söndü. Misafirler, ilkin bu sö
nüşlerin farkında değil erdi. Fa
kat üçüncü ve c!öcdüncü fanus· 
ların da sönmesi üzerine teyak· 
kuz etliler. Hayran hayran etra
fa bakındılar. Odadan mavi 
ve lurmızı huzmeler silinmişti, 

yaln z san ve yeşil çizgiler duvar· 
lar da titriyordu. Biraz sonra 
onlar da kayboldu ve oda karan· 
1 k içinde kaldı. Mumlara kim 
söndürüyordu? Meçhul. Fa~at 
her fanus. ış ğmı artık vermi· 
yordu, yorgun bir süküna bürün· 
JDilf görünüyordu. 

Şimdi odanın manzarası büs· 
bütün başkalaşmıştı. Fidan boy· 
lular ve onlarm kavalyelik ettiği 
Kızlar, tatla bir perişanlıkla halı· 
larm üstüne yayıhvermişlerdi. 
Muhiti saran koyuca karanhk 
içinde bu bir sürü vücut, ziyasız 
kebkeşao kümesini andırıyordu. 
lbnilhadi ile Abbase, nefeslerini 
içlerinde hapsederek gözlerini on
lara dikmişlerdi. Zulmet, amber 
kokusu, hayli ılık hava, ikfoi · :ı 
de sinirlerinde garip bir kesiklik 
uyandırıyordu. 

Yerdeki Kehkeşan kümesi biraz 
wonra kımıldanmıya başladı. Her 
kız, kıvrak bir çizgi ile iğilip 

nknlüyor ve bir fidan boyluya 
doğra akryordu. Bu akın, ilkin 
ak kehkeşanJarında görülen kı

mıldanışlara benziyordu. Sonra 
ıeklini değiştirdi. Bazen ynkselen, 
bazen alçalan ıslağamsı bir teren
n6mle beraber hamlekar bir hal 
aldı. Şimdi odada gönül gıcıklı· 
yan bir beste duyuluyordu. Is
lıkla okunan bu manalı beste, 
helecanlı göğüslerden doğan müş
tak ve püriştiha · zemzemelerle 
karışıyordu. Cidden müheyyiç 
bir şey oluyordu. 

Misafirler, kızlann zarif kıvra· 
a1Şlarla hal lar nzerinde sürllnür
ken ıevdavi nağmeler de pllskür
melerinden son derece mütehas
IİB oluyorlardı. O nağmelere, ha· 
reketsiz görünen fidan boyluların 
ilave ettikteri muhteris zemzeme
lerden ise adeta sarhoşlanıyor

lardı, nihayet, kızlar ve fidanboy• 
Jular birleıtiler, bir yığın haline 
geldiler. Art.k ortada kımıldanan 
çizgi, sürünen hat Joktu, canla 
bir y.ğın vardı. Fakat güftesi bi
le sezilen o ıslık bestesi ve gö
iüs ıemzemesi yine devam edi· 
yordu. 

Zübeyde, karanlıkta şekli sezi· 
len ve sesi duyulan bu aşk hali
tasının misafirleri raşelere dii.tllr· 
düğün& anladı, yavaşca oyunun 
ismini fısıldadı. 

- Yalanlar sevişiyor! 

Kızlar ve fidanboylular, hakt. 
kalen bir yılan gibi canlı ve 
hararetli bir iltisak içindeydiler. 
Başlar göğüsten göğsp ve kollar, 
boyundan boyuna dolaşarak, a• 
yaklar bissolunmaz kımıldanışla• 
ı11e istinat noktalarını değiştire
rek m&temadt bir hareket tem• 
sil ediyorlardL San' at başlarile 
kolların ve ayaklann daima bir
leşip ayrdmasmda, yükselip al
~=-lmasmda değildi. O hissin ve 

-~, hıavnaşma içinde dudak-

r ların hala beste üfleme!'li sahne· 
yi inceleştiriyordu. 

J fbnilhadi, bu san'atli halita· 
nın o koyu karanlık içinde git· 
tikçe sırrileşen teressümlerinden 
tamamile sarhcşlamıştı. Abbase 
de karanlığın perdelediği esrarı 
biraz aydınlatabilmek için göz~e
rini zorluyordu. Ayni zamanda 
yengesinin bu oyunlara ne se
beple temayül gösterdiğini düşil· 
nüyordu. Şüphe yok ki o, koca• 
sından gördüğü kayıtsızlığın me
lalini avutmak için bu eğlencele
re gönül veriyordu. Acaba ko· 
casız ve hür bulunsa neler 
yapacaktı. 

Abbase, mülahazasını bu nok· 
taya getirince ihtiyarsız ıçını 

çekti. iki üç yıldan beri iki ölü· 
nün hiçbir teselli getirmiyen 
hiçbir ihtiyacı dindirmiyen ve 
hiçbir iştiyakı söndürmiyen ha· 
hralarına bağla olarak geçen ha· 
yatına acıdı. 

Şimdi o hayat, o yetim ba
yat, bir katra su görmiyen çorak 
bir çöl gibi ruhunda ağlıyor 
gibiydi. Abbase, bu ağlıyan ömril 
bundan sonra güldürmek istiyor• 
du, o çöl çoraklığını feyizli bir 
gü!şen taravetile mübadele et· 
meyi kuruyordu. Bir fidan boylu 
da kendisi olacakta, şevkli günler 
geçirecekti. 

Eu düşünce onun manzaradan 
hasıl ettiği tehassüsleri daha 
coşkonlaştırmıştı. Fidan boylu· 
larla kızların fısıldadıkları ihtiras 
zemzemesini daha iyi anlıyordu 
ve yılanların sevişmelerindeki 
inceliği daha iyi kavrıyordu. 
Abbase, sahnenin beşerl düstur· 
lara ne derece uygun olduğunu 
hiç düşünmüyordu. Yengesine 
verdiği söz de olmasa orada, o 
esrarlı karanlık içinde ve bu 
canlı kaynaşma karşısında o 
düsturlar, kayıtlar batırma gel• 
miyecekti. Çünki yengesinin ter• 
tip ettiği bu müheyyiç oyun, 
doğrudan doğruya sinirlere tevcih 
olunan bir fiskeye benziyordu, 
onun gıcıklayıcı tesiri altında 
başka şeyler düşllnülemiyordu. 

İbnilbadi, manzaranm rikkatini 
hazme ve Abbase içindeki kayna
yışların beynine vuran dumanla· 
rından kurtu)mıya çalışırken yı· 
!anlaşan knme yavaş yavaş ayn· 
hyordu, yine kehkeşan izleri gibi 
halıya yayılıyordu. G6ğüs zemze
meleri, ıslığım11 terennümler de 
kesilmişti. Yalnız yorgundular. 

Hepsi bir gölge riik6detile bu· 
Junduklan yerde uyuyorlardı. 

Misafirler de ayni yorgunluğu 
hissediyorlardı ve yumuşak yas· 
tıklara biraz daha yaslanarak 
seyrettikleri oyunun batıraSJm 
yaşıyorlardı. Fakat Zübeyde, şah· 
lanan iştablara ıUkilo gelmesini 
ve iptidat merhalelere doğru ber
ki bir rücat gösteren terbiyevi 
akidelerin hareketsiz kalmasını 
istemiycrmuş gibi hemen sahneyi 
değiştirdi: 

- Dikkat l • dedi • BehUillln 
izdivaç merasimi baıbyorl 

( Arka11 var) 

Se1im Sırrı Beyin Konferansı 
Selim Sırrı Doy yarın akta.m Rad

yoda mut.at konferansını verecektir • 
Mevzu: cBolu yohında seyahat intiba
ları• dır. 

Hergün 
Rus yada 
;11 ücrimlerin 
Is/ahı 

•--------Selim Ragsp 

(Baş tarafı 3 üncü aayfada) 

Demek ki koloninin bu uzvu 
artık kendini kuttarmıştır. 

Yukarda demiştim ki, burada 
herkes serbestir ve cezanın en 
şiddetlisi koloniden ihraçtır. Bu 
koloniyi ziyaret ettiğimiz gün, 
bütün azayı, bir kongre halinde 
toplanmış bulduk. Bu 2000 kişi 
içlerinden ikisinin işledikleri ha• 
tayı münakaşa ediyoılardı. 

Bunlardan bir tanesi, ızın 
alarak Moskovaya gitmiş, bir 
Mayıs münasebetile iznini 30 
saat tecavüz ettirmiş ve görenlere 
nazaran Moskovada sarhoş ol• 
muştur. Bir diğeri ise tembeldir. 
Verilen işleri yapmıyor. 

iznini tecavüz ettiren adam, 
koloninin eski bir azası idi. 
Bu noktadan, bazı arka· 
daşları şiddetle cezalandmlmasını 
istiyorlardı, çUnki iyi misal gös· 
termesi lizımgelirken fena bir 
misal göstermişti. Bu vadide 
daha şiddet göstererek koloniden 
çıkarılmasını istiyenler bile vafdı. 
Nihayet. makul bir teklif, heyeti 
umumiyece kabul edildi. Bu tek
life göre, hatayı iş!iyen koloni 
azası, altı ay müddetle Moskova· 
ya gitmekten menedilmişti. 

Ôbllr tembel adama gelince; 
onun vaziyeti daha nazik görünü· 
yordu. Nihayet azalık sıfatının 
üzerinden alınmasına karar ve
rildi. Zaman ile hali selah bu• 
lursa eski vaziyeti ia • e edilecek, 
etmezse koloniden çıkarılacaktır. 

Sunu kaydetmek laz mdır ki, 
koloniden çıkarılmak, çok ağır 
bir cezadır. Çünki burada bekar· 
ların umuml koğuşları, yine ko
loni azası mllcrim kadmlarla ev· 
lenmiş olanların hususi birer 
odaları var .iı. 

Yemek, içmek meselesi çok 
rahattır. Çünki her şey fenni 
bir surette pişirilip hazırlanmak· 
tadır. Bu vaziyette bulunan bir 
adam burada üç sene kaldıktan 
sonra istediği bir yere gitmekte 
serbest bulunuyor. Fakat koloni· 
ye girerek milddetini bitirenlerden 
hiçbirinin başka bir yere gitme
yi istediği görülmemiştir. Şu hal· 
de ihraç cezası adeta idam ce• 
zasına müsavi bir mahiyet alıyor. 

Mücrimlerin ıslahı noktasın· 
dan bu müessesenin vaziyeti, 
alikadarlarca hususi bir tetkik 
mevzuu olabilir ve olmak lazım· 
dır, kanaatindeyim. 

Serseri 
Bir 
Balon 

F orvert ( Teksas ) 10 - Don
yanın en bOylik askeri kabiliaevk 
balonu olan Akron. Btıynk Ok
yanus sahiline teveccüh ettiji sıra· 
da mllthiş bir kasırga çıkmıştır. 
San Anjelo şehrinin bGttın aha· 
tisinin gayretine rağamen balon 
bağlanma diregine bağlanama· 
mı1br. Balon kas•rganın tesirile 
başını alıp gitmiıtir. Balonun 
akıbetinden endişe edilmektedir. 

Gumuş Konferansı 
Londra. 10 - Gazeteler, M. 

Hoverin bir gllmftş konferans1D1 
içtimaa davet edecetini yumak· 
ta4arlar. , 

İzmirde Beş Magıs 

Talebe Bayramı Bu Sene 
Çok Eğlenceli Geçti 

Fakat Bir De Acıklı Kaza Oldu 

fzmir (Husu
si)-Talebe bay• 
ramı lzmirde fev· 
kalide merasim· 
le tes'it edildi. 
llkmektep tale· 
heleri Kızıl Çul• 
luda, at koşula• 
rının yapıldığı 

yere, ortamek• 
tep ve lise tale
beleri Torbalının 
Tepe köy çiftli· 
ğine gittiler. 

Bayrama iştirak eden 
la/ebeler eğlenigorlar 

Sabah saat 
7,30 da lzmir· Bayram günii bir kır gemell 

den iki hususi tren!e 1200 den küçnk talebeleri Kızılçulluya ta• 
fazla talebe Torbalıya hareket et· şıdı. 
ti. Hiçbir istasyonda tevakkuf Yalnız sabah saat onda bir 
etmiyen trenler saat 9,30 da Tor· kamyonun devrilmesi coşkunca 
balının Tepeköyüne vasıl oldu. eğlenmekte olan talebeleri teea-

Tepeköy cennet gibi güzel, sür içinde bırakh. Kaza şöyle 
yeşillik ve ağaçllk bir yer!... Bir oldu: 
zaman bu gt\zel mesire yerinde - SeydikCSy Belediyeaine 12 
Tür ki yenin en büyük at yarış) an numara iie muka} yet olan kam-
yapılmakta imiş. yon Duatepe talebesile muallim-

Fakat işgal esnasında tribün· ferinden bir kısmını koşu sah&sın• 
ler yıkılmış, orası tarla haline getiriyordu. Bu esnada ayni isti-
getirilmiş... Sıra sıra ağaçların kametle süralle gitmekte olan 
gölgelendirdiği bu güzel yerde bir F ord kamyonuı.u bir hendeğe 
talebeler akşama kadar eğlendi· yuvarladı. 
ler. y aJnız bir noktaya işaret Kamyonun altından kalanlar 
etmeği lüzumlu görüyorum. Tale· arasında komiser muavini Emin 
be bayramı yalnız varlıklı talebe· Efendinin kızı Duatepe m ktebi 
nin değil; varlıksız ve kimsesiz talebesinden Müzeyyen Hanımın 
talebenin bayramıdır. sağ kolu ve köprücük kemiği, 

Fakat bu sene fzmirde böyle talebeden Mustafa Ef.ninde bacağı 
kıralmışhr. Daha üç talebe ağır 

olmadı. Tepeköyüne gitmek için surette yaralanmıştır. Yaralılar 
tren ücretini veremiyen talebeler derhal Memleket Hastahanesine 
f zmirde evlerinde kapalı kaldı. 

nakledilerek tedavi altına ahn• 
Yalnız varlıklı talebeler bu fır· 

mışbr. Bu mtiessif hAdise nzerine 
saltan istifade etti. çocuk velileri otomobillerle Kızıl 

Kızı)çulludaki ilkmektep tale- Çulluya gelt!rek kendi çocukla• 
beleri de ayni coşkunlukla eğlen.!· nnı görmek arzusunu izhar et-
bildiler. Sabahın saat yedisinde mişlerdir. 
yüz!erce otomobil ve kamyon Adnan 

=RADYO== 
l l!}Mayıs Çarşamba 

f.tanbul - (1200 metre) 18: Grauıo
fon, 19,5 studya hevoti, Ilayıiyo Hanım 
20,5 konft•rans, 21 Belkıs Hanım. 22 
orkestra. 

Bükreı - ( 394 metre ) 20,41 Şnr· 
kı konReri, 2 ı, ph·ano konseri 21 ,4:1 
keman konseri . 

JJelgrad - ( 429 metre ) 20,30 Çi· 
gan orkestrası 21,40 operadan naklen 
I~armtın opora8ı. 

Roma -( 441 metre) 21 gramofon 
2 l ,45 opC'radan naklen Biı.tin lnci 
avcıları ismindeki operası. 

Viyana - ( 517 metre ) 20,30 Si) asi 
musahabe, 21 Viyana, Viyana yalnız 

sensin, tarkıları, 23, 15 dans ha vala.rı. 
Pe,te - ( 550 metre ) 20,30 opera· 

dan naklen Bank Ban opereti. 

Vartova (141 metre) 20,35 gra· 
mofon, 21, 15 hafif musiki, 22, 15 salon 
orkestrası. 

Berlin - (tMf> metre) 21 den 
ltlb&ren Vlyanadan nakil. 

12 Mayıs Perşembe 
l.tanbul - (1200 metro) 18 gramo

fon, 19,!'i lstudya heyetile birlikte Hay· 
riyc ilanım, 20,5 konferans, 21 lstudyo 
hcyetile hirtikte Belkıs ilanım, 22 or
kestra. 

Bükreş - (3fl4 metre) 20,40 gramo
fon, 21 orkestra, 21,45 şarkı konseri. 

Belgrat -( 429 metre) 20,5:konforans, 
21,30 konser. 

Roma - ( 441 metre ) 21 gramofon, 
21,45 muhtelif konser, 22,30 Çok 
yazık• isminde bir Iliyes. 

Prat - (488 metre) 20 Milli tiyat
rodan naklen cıLibuse• operası. 

Viyana ( 517 metre ) 10,10 opera 
hakkında bir konferans, 21 halk f&r
kıları, 22,30 akşam konseri. 

Budapefte ( 550 metre ) 20, 15 
4arkı konseri, 21,15 orkestra. 

Vartova - (1411 metre) 20,85 ~ 
mofon, 21,15 hafif musiki, 22,85 ko
medi, 23,30 dans hava.la.rı. 

Berlin ·- ( 1635 metre ) 20 Bug(ln
kil Rusya nedir meV'&UU otn.fınd& bir 
konferans. 21 Hamburgtan nekl• 
konıter. 
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D&BTiLO 
Veziri Kalbinden Vurarak 

Hayyama müşlerdi, Sıra 
Oldür

Gelmişti 

Bugünün 
101 

.Arbk, herıeyi gaze almıı bir 
vazıyette olan memurun rengi, 
kireç gibi bembeyazdı. Gazleri 
teessürden parhyor, dudaklan 
titriyordu. Keskin bir balatla 
g6zlerini ıezdirdi. Nazarları, bir 

Romanı 

V UU: Z. ı$tıltlr 

ıe ediyorum, ve sonra.. En 
d&rDst inaanlann bile hayatında 
bir cDrUm bularak onlan tezlil 
etmek kendi derecesine indir
mek için herkesin en mahrem 
aile itlerine kadar burnunu sokan 
bir adamın, kim bilir ne ıinsi 
bir hareketle o zavaJhdan intikam 
alacağını düşünerek insanı ktan 
iğreniyorum. 

Mehtap Bu Cinayete Mani Olmıya Çalışıyordu 
~~~~~~-----~~~~~~~ 

Her lıalda malı/aztlar. 
Nhır, yavaş yavaş belinden 

laançerini çıkardı. iki elile kabze
ainden tuttu. 'Dudaklarmm hiza• 
ıına kadar kaldırdı. Gözleri se-

. • mada bir noktaya dikildi. Hançeri 
dudaklarına temas ettirerek kalbi 
Lir sesle mınJdandı: 

- MevlAnal... Ben iciz kulun 
itte ıenin hliknm Ye iradeni ye
rine getiriyorum. •• 

Dedi. Ve ıonra yav8f yavq 
hançeri indirdi!. Yatağa biraz 
daha takarrüp etti. Vezirin ıağ 
tarafına geçti.. Kalbi hizasını ta• 
1arlayarak hançeri kaldırdı. Kol 
havada büyük bir daire tersim 
etti. Hançer, kabzesine kadar 
vezirin kalbine girdi. .. 

( Ertesi gDn ıebri büyilk bir 
ftlvele ihata etmiıti .. ] 

Sultan 5encer, yatağından 
lıenDz kalkmış, saraylılar tarafın· 
dan giydiriliyordu. ( Dariluilade) 
..... Wn Wiyenk oday.a girdi. 
Ajaal9 ........ J.erluld" feYka
Mde &it Hbebe matuf olduğu için 
Sultan telif ile ne olduğunu sor· 
du. Ağa, üç defa tazimkarane 
iğildikten sonra: 

Cenabı Hak •'tulmm efen• 
dimize tlkenmez lm8rler ihsan 
buyursun, bu gece Vezir Niza· 
mülmülk kulunuz yatağında han
çerle öldürillmilf, katil meçhuldtir. 
Tahkikat şiddetle devam ediyor •• 

Sultan birdenbire yerinden 
fırladı. bir ıey vapmak, her ıeyi 
kırmak, devirmek, altüst etmek 
istedi.. Fakat bir anda kolları 
yanına ve başı göğsünün üstnne 
diiştü .. Dudaklanndan yalnız şu 
dzler döküldü: 

1 
orada doruyor.. bütün .Ucudü 

titriyerek, geceki ~zli mftlikatı 
hatırhyor, sevdiği Ömer Hayyamı 
kurtarmasına rağmen bu facianın 
da 3n0ne geçemediğine hUngür 
hüngür ağlıyordu. .. 

Hayyam, elindeki pefkirl hir 
tarafa atb. Sedir Gzerinde duran 
maşlahJDJ aldı. Sllratle odad~ 
çıkb •• 

Mehtap f&fırmıfb. Onu bir 
lahza yalnız bırakmamak istiyor
du.. Beraber koşmak, onun ya· 
nından bir dakika bile aynlma· 
mak, onun da maruz bulunduğu 
bu tehlikeyi kendisine ihsas ede
rek yeni bir faciaya mini olmak 
liztmdı.. Fakat yerinden lomald•· 
yamadı. ÇUnkll kimi ihbar ede
cek, kimin ba,mı cellAdıa sabrı
na ıevkedecekti. Kardeıinin mi? 

MaamafilJ, Hayyamın çıkma• 
sam mOteakıp, kısa bir m61iha
zadan sonra, koştu, Şamilin ya· 
mna gitti. 

Şamil, bütün cereyan eden 
hAdiseden haberdar olmuştu. 
Odasanda, bir heykel gibi camit, 
ae yapacajıadan mlite-nır .bir 
vaziyette cluruyar. ı:"ftl" dfıı# tlt oıs 
du. Melltap, çaJgm, ......... hir 
halde odaya girdi n ou hay· 
kırdı: 

- işittin mi? .• 

Şamil, ağır ağır bqım ullı· 
yarak tasdik etti. 

O zaman Mehtap, kardqliğin 
verdiği tabii bir eodiıe ve 11ya· 
netklrlıkla Şamili omuzlarından 
tuttu ve yalvan• gibi 18dne 
devam etti: 

Resminizi Bize .. ,,.. 

Ycrzan: A. R. 
- Haydi Ş8mi1. Arbk git, 

buralarda durma.. Kaç.. Ne Hay· 
yamın öJdGrülmeaiae, ne de ka· 
tilin ele geçirilerek laer hakikati. 
itiraf etmesi Uzerine ıenin de 
sabr albnda can vermene taham· 
mili ed~mem.. Kaç.. Allah •ıkına 

aniye, benim kerimde temerkUz 
etti. Birdenbire geri dlSndD. Ka
pıyı açb. Kendisini dııan attı. .. 

Çarpışan bu iki kuvvetten, 
birinin izzeti nefsi, diğerinin de 
azameti rencide edilmişti. izzeti 
nefsi incinen, şüphesiz en hakiki durma; kaç .. 

Onu, ellerinden ve 
nadan tutarak ~ekti. ' 
doiru ıevketti., 

omuzla· actyı duymuştu. Çünki kendi var-
Kapıya lığına, bir darbe vurulmuştu. 

Hergün Bir Rübai : 

Fakat, azameti darbelenen mü
diri umumi, bilhaua benim 
yanımda böyle bir halmrete ma· 
ruz kalmayı gururuna yedireme
mekle beraber, yine alllrita mec-
bur Gldu. Hatta, önlhle haklı. 
Şüphesiz bunda iki sebep 
vardı. Birincisi, surabn yediği 
tokat, onun hakiki benlijine temas 
etmemi§, sadece suratındaki 
maskeyi incitmiıti. Nefsinde aza~ 
met duymıyan bir adamın, 
füzuli bir hakkı müdafaa edemi
yeceği ise, pek tabii idi. S-onra 
muiaini bakaretle yiizDne çarp· 
mıya hazırlanan bu adama karşı 
daha ziyade ileri gidemezdi. 
izzeti nefsini kurtarmak ipn her 

[ Birtalcım kimseler 
ediyorl~r ve ditorlar iri: 

iddia şeyi göze alan bu adamı daha 
ziyade söyletmemek icap edece

-t ~ JP.Qlde, (ceDDtt) 
·- .,,,,.... t,16. 

Ben de diyorum ki: 

- Şarap her teyden ificlir. 
- Bu ifte, a-el, aen benf 

elinle. • Buglln elde hazır bulu
nan fe)'İ al. Ye, Yarına tİlik edi· 
len pylerc:len Ynfeç. • Ç&ııki, 
ndolunan tef ya, yapaluı ya, ya• 
pdmu. • Mefhar kelamdır, ( da
vala H8i uzaktan laoı ıelir.) 
derler.) 

Gönderiniz .. ' 

ğini derhal kestirmişti. Nitekim, 
aahte ~qn. t..• "ıtkarşıntda 
hırpalanm ... dan mahÇUp ofarali 
ilke ile kapenan kapıya .f>akb 
Sadece: 

- Peklli.. Ben sana g6s
teririm. 

Demekle iktifa etti. Bilmiyor-
du ki bu ıözlerile, bana mevkii· 
nin kudretini değil, bilakis vic
danınm zilletini göstermiş oluyor• 
du. Ona, o hakla olan zavallı 
ad~ma ne gösterecekti ? .. Bir gün 
bir it behane etmek, ona bir 
kulp takmak, kolundan tutup 
atmak... Değil mi?.. Fakat bu 
hareketle acaba yükselmiş mi, 
yoksa alçalmış mı oluyordu. •• 

"" 28 Tetrini•ul 
Bu sabah, asanslSre gireceği_, 

uman maLut kapıcı ile karşılaş
tım. Birdenbire smtarak: 

- Nerelerdesiniz knçnk ha
nım.. Görüşemiyoruz? •. 

Demez mi?.. Birdenbire pek 
tuhafıma giden bu ıual Ozerine 
durdum ve sordum: 

- Sizinle mi g6riışemiyoruz? •• 
Halbuki ben, sizinle birşey konu
ıulabileceğini hiç bahnrndan ge
çirmiyordum. 

Kapıcı, piıkin ve kilstah bir 
eda ile kulağıma eğilip te: 

..:.... Öyle saylemeyiniz... Ara 
sıra benimle konuşorsamz, hakkı
nızda hayırlı olur. 

Demez mi? ... 
Kof umu, gere bildiğim kadar 

germek ve bu pis upk parçaıa
nın surat.na bBtDn kuvvetimle bir 
tokat indirmek için biraz pıile
dim. Fakat o anda herkes ruk)a 
vanr gibi ayıldı. Kulağımm di
binde bir ses: 

- Müdüri U.- Beyef~ 

~dı. 
Bqım.ı çevirdim. Müdüri Oma. 

mi, sanki berkese dargınmlf ta 
kimseye iltifat etmek istemiyor
mut gibi bir vaziyetle 6n0ne ba
karak geçti. Orada asans8re bin
meye haıırlanan bir k11dın oldu
ğuna hiç ehemmiyet vermiyerek 
gOlünç bir çalımla asansöre gireli. 

- ŞeyhulcebeL.. Hasan Sab
ltah... Nihayet, intikama başladı 
ha... dedi. Ve ıonra emir verdi: 

- Kotunuz.. Ômer Hayyama 
haber veriniz.. 

* Ômer Hayyam, hentiz yata· 
Size Tabiatinizi Söglige/im ••. * Odama avdel ettiğim zaman, 

Kapıcı, kaybolmuş ve şiir he
siz, asansörle çıkan MüdUri Umu
miyi karşılıyabilmek gayretile, 
yukarıya koşmuştu. Asansada 
avdetioi beldemiye tahammOJ 
edemedim. Ôfkemi yenememek· 
ten mütevellit bir can sıkınb91 

ile merdivenleri çıkmıya başla· 
dım. Odaya girerken batkl-ftndan kalkmış.. Mehtabın getir

diği leğen ibrikle yüzünü yıkı· 
)'ordu. 

Ömer Hayyamın kaplSI, sa• 
raydan koşturulan kavas tarafın· 
dan fiddetle çalınıyordu •• ,. 

Kapıyı Şamil açtı .. 

Kavas derhal Ömer Hayyamı 
ıarmek istediğini sayledi ve iç"ri 
lirdi. 

Şamilin dudaklarında acı bir 
tebess6m hasıl oldu. ÇOnki bu 
tel4şın esbabını . anlamıft1. ,,.. 

Hayyam ile Mehtap ta gtirOI· 
tliyU iptmiflerdi. 

Mehtap gele11 adamı karpla· 
naak için dıpn çıktı.. Ômer aar
ma İflemeJi bir pefkir ile yDzOnD 
lilerkeo Mehtap ile kavas içeri 
tirdi. Kavaı, kısa bir telAmdan 
IOnra hadiseyi Ömer Hayyama 
anlatb. 

Ömer Hayyamt en acı hay· 
ret ve teuürler içinde bu facianın 
Wsilibm diaJerkeu, Mehtap ta 

27 K0TAHVADA REBiA H. : 
( Fotoğrafının dercini istemiyor) 
içli ve yorgundur, nadiren neıeli 
bulunur, hicranlanm dinliyecek 
ve kendisile dertleşecek arka· 
daşlan tercih eder. Daha ziyade 
betbinliğe temayiil ~eJmektedir. 
Sakin ve yavq konUfUr, çabuk 
alınır ve mOteeasir olur, menfa· 
atlerine karşı lura Ye tama 
g6std'mez. • 28 KOTAHYADA MÜNEVVER 
H. : ( F otoğrafınm dercini istemi· 
yof) Zeki ve kon111kandır, mu
hatabını sıkmaz, bir feJİ iyi tarif 
edebilir, . ph11aı alikadar eden 
mesailde hauasiyet ve kıakançbk 
g6sterir, aliee ve intizama dikkat 
eder. Neşesizlikle miicadeleye ve 
daha ziyade pıı olmağa m6te· 
mayildir, siteme ve tarize gele
mez, misafirlerine ikramı ıever, 
huıuıiyetlerinin ş6yuunu istemez. 

Fotolrtı/ Talılil Kaponıuıa 

11 inci Sayf.-ııda bulacaktıl~ 

KEMAL 8.: Az konllfUI'. Ha

ketliie temayül 
tabub111 bilmez 
ket eder. 

fiflik yapmaz, 
g e v e zelikten 
ho,lanmaı.. 
Tuttuğu işi 
Yarıda bırak
lllaz. Tahak
k&aae ıelemez 
iddiaC!dır. Se~ 
mua111ele ye 
kal'fl muka· 
"'~leye ve ıe,.. 

eder .. Riya ve 
ihtiyatla hare-

• M. SALiH SABRI B.. (Fo-
toğraf•nı• derdai istemiyo;) Şöh
ret ve ikbale haristir. Her if te 
baı olarak bulunmak ister. Mü· 
cadeJeden ve mOnakapdan çe· 
kinmez, ikna kuvveti vardlr. iyi 
ıaz ıayliyebilir. Muhit ve muha
tabına fedakir ve ferağatkAr 
lıiuini verir. Her teşebbOs ve 
cereyana dahil olur. Baıkalannın 
laizmetlerine kotar, ıururu ok· 
tandığı takdirde menf .. tleriai 
esirgemez. 

dalgmdım. Bu dalgmlığımı başka 
ıekilde tefs1r eden baş katip, içini 
çeke çeke sordu: 

- Nasıl? ... İşi m'-!vaffakıyetle 
bitirdiniz mi? .. 

İçimden kaynıyan bir inflal 
ve teessürle cevap verdim: 

- Evet.. Ben okudum, ken
dileri dinlediler. 

Başkatip, yine manalı bir te
besaümle, kendince bir ved:ıe 
yumurtladı: 

- Çftnkü. Pek mOşkfiJpeset
tirler de ... 

Cevap vermemek için önüm
deki kiğıtları kanştırmıya baş
ladım. 

• 

* Şimdi hep, o zavallı adamcıja-
ZJ düşünüyorum .. Benliğinde duy
duğu hakiki ve asil gururu, zilletle 
kazanılan bir maişete tercih ede
miyecek kabiliyetle yaratılan o 
adamla .. odasına her girip çık
tığım zaman ağ.r bir pastırma 
llokuau duyulap - basit, hissiz, 
sahte vekar -ve azemeti bile ken
disine yakışhrmaktan iciz olan 
öteki iptidai adamı mukaye-

tip yüztime bakh. Gözlftkleri· 
nin arkasından mütebessimane 
nazarlan parladı. Başile selAmla
dıktan sonra, mlltehassir kaldık
ları bir şeyi gCSrüp te imrenenlere 
mahsus bir vaziyetle dilini du
dakla~ının arasanda dolaştırdı. Ve 
sonra, sandalyeme oturur oturmaz: 

- Galiba merdivenleri yayan 
çıkmışsınız.. Maşallah, yanaklara
nız da kızardıkça kızarmış. • 

Diye söylenmiye başladı. Ar
tık sabredemedim. Birdenbire 
başımı çeviı:dim. Bl\tün odadaki
lerin işilebiltceği bir sesle: 

- BaıkAtip Bey !.. Siz, er
kekler başka hiçbir şey düşiin
mez misiniz ?.. dedim. 

Herhalde bu sözleri, pek 
dostane bir vaziyette söylemiş· 
tiuı. O, birdenbire bozuldu. Fa
kat bu bczuluşunu bir libfc ile 
örtmi) e muvaffak oldu. 

- İlahi Kevser Ha· m ... Siı 
beni de erkek lıesab na mı kovu-
yorsunuz?... · 

( Ar td& vart 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Altın Peşinde •• 
------- --------

Muharriri 
Stalcpool 

•• 
Uç Serseri •• 

•• 
Uç Milyoner -56-

Dllfmllt •iaçlana kara dalla· 
nndaa kopararak bDylk bir yığın 
yaptılar. Hagton cebinden bir 
kibrit çıkararak yıjanı tutuşturdu. 
ateıio etrafına oturdular. 

Bu yükselen canlı alevin kıy
metini anlamak için insan ıssaz 
memleketlerde dolaşmalıdır. 

Oralarda ateş sadece aydınlata 
" harareti ifade etmez. Evveli 
yemeği hatarlat11 sonra da maziyi 
canland·nr, diriltir. Unutmayınız: 
lnsanlarm ilk evi bir ocağın 6niln
de kurulmuştur. .. 

Ateş en büyük tesiri kaptan 
Huliln i zerinde yaptı. Piposuna 
çıkararak ~oldurdu. Y akli, dll· 
timmiye koyuldu. 

Hagton ise alevin aydınlığın· 
ela bir yabani incir ağacı gördD, 
bir avuç topladı, arkadaşlarına 
tlağıt : 

- Merak etmeyiniz, bu ağaç· 
lardan burada bol bol bulabiliriz, 
açlaktan eya susuzluktan ölmek 
kork su yokl dedi. 

Ostüva hattının bu incirleri 
aBz~I izmirin eşsiz incirlerine 
benzemez. kabuklan dikenlidir. 
Soyarken dikkat etmiye mec· 
bursun Maamafib Tilman bir 
tanesim ı 1 enlerinden ayıkladık· 
tan sonra agzına attı ve çok lez· 
metli budu. Fakat Kaptan Hul 
mat lan yvayı almadı, şimdiki 
halde ütünii ile iktifa ediyor ve 
mlltemadi n (Makar) ı düşünü
yordu. 

Garip zekAsı Tilman ile Hag
toau unutmuştu ve ona öyle ge
liyordu ki, bu mesele yalnız ken
cliaine ve (Makar) a ait ve ikisi 
arasanda hallf!dilecekti. 

Maamafib biraz sonra yüksek 
aesle söyleniniye baıladı: 

- Sert bir darbeye uğradık. 
Çok sert bir darbeye uğradık. 
l ayır t şekkilr ederim. Bu incir 
değil, iğne torbası, siı.in olsun! 
Miinasip bir yiyecek butunctya 
kadar sabrederim. 

Fakat şu oyuna ne dersiniz. 
Maam .. fih kabahat bende: Tüfe
jim elimde, herif te &nümdeydi, 
neden tetiği çekmedim? Elin 
hayretteyim. 

Herıfin şimdi oynadığı oyun 
ile ( Sidney ) de ben tlitüncü 
dilkkanrna girdiğim sırada savuş· 
mak auretile oynadığı oyun ara· 
sında hiçbir fark yokl 

O zaman da 6yle oldu. Ben 
liaıaramı yakarken herifi pence
reden sı ördüm, kapının önündey
di, fakat elimdeki kibrit söner 
s6nmez baktım, aradaki müddet 
zarfında kaybolmuş, bulabilirsen 
bul! Şimdi de öyle olmadı mı, 
önümüzdeydi, gözlimüzü açıp ka
payıncaya kadar sırra kadem 
bastı. Sonra büttln bunlan bara• 
kalım, dört sene enel beni 
uyutmak suretile de satmamıt 
mı idi? 

Hagton hAdiseye ehemmiyet 
atfetmekten ziyade bir şey ıöy· 
lemiş ol nak için: 

- O zaman epeyce paranızı 
mı almıştı? diye sordu. Kaptan 
da: 

- Vallahi aldığı paranın 
miktanndan ziyade alışının şek· 
line kızdım, şeklinde müphem 
bir cevaµ verdi. Herifi o zaman
danberi arıyorduqı, fakat ( Sid
aey) de kartılaştığım umana 
kadar bulamamıtblP 

I Hiç Beklemedikleri Bir Dakikada 
Ormanın Derinliklerinden 

Gelen Bir Ses İşittiler 
Pipoau sönmllttll, bir kibrit 

çıkararak yeniden yakmıya te
ıebbila etti. Fakat bir yay ile 
mlltebarrik imİf gibi elinden 
kibriti bırakarak ayağa kalkb: 

Bir aea onlan çağınyordu. 
Hagton ile Tilmanın ikindiye 
doğru iıitmiı olduklan ayni ses, 
fakat bu defa daha yakın olarak 
çınlıyordu : 

- Obe t Obe l Ohe 1 
Hul cevap verdi; 
- Obe t Neredesiniz ? Obe t 

Seı cevap verdi, gittikçe yak· 
Jaııyordu. Ve nihayet seyrek 
ağaçlardan birisinin arkasında 
ve çalıların içinde hayal gibi 
beyaz bir kukla gördiller 1 

Şaya 
Makarın bütün gtln &lilme 

sevkettiği kafile Saji tarafından 
takip edilmitti. Şaya da Sajinin 
yanındaydı. 

Onlar için kafileyi görilnmf'
den takip etmek çocuk oyunu 
kadar kolay bir şeydi. 

Bu takip hareketi esnasında 
Saji'nin zihniyeti bir defa daha 
tebarila etti. Hayabmn en btlytk 
emeli Şaya'yı ele geçirmek ol· 
duğu halde timdi onun mevcu
diyetini unutmuş gibiydi, btltOn 

dikkatini önünde yürilyen adamlara 
hasretmişti, o, her vakit böyleydi. 
Ava çıkb mı yalnız takip ettiği 

şikira bakar, ıikirın hatta yam 
başında olup biten ıeyleri bile 
görmezdi. Aynı itiyada tab'an 
bu defa da Şaya'ya hiç ehem· 
miyet vermiyordu. 

( Arkası •:t1r ) 

Garip Hadiselerden: 

Aşk İşinde Hükômette 
Kabahat Olabilir Mi? 

Fransada Bir Genç Kız Bu Yüzden 
Hükumet Aleyhine Dava Açtı 

Son gllnlerde Fransada çok 1 
garip bir hidise olmuıtur. Fran
sada Dijon Darillfünununda hiz· 
met yapan Fiyet isminde bir 
matmazel mahkemeye müracaatle t 
hük6metten 50000 frank tazmi· 
nat istemiştir. 

Bu davanın sebebi şudur: 
Talebelerden biri bu matma

zele Aşık olmuş ve ilinı aıket
miftir. Sonra da hademe ile tale
be gizli seviımiye baılamıılardır. 
Tatil zamanı gelmİf ve genç ta
lebe hazırlanırken Matmezel Fi
yet ana olmak üzere olduğuna 
sevgiliıine haber vermiştir. 

Matmazel Flget 
leme, gayrimeş~ çocuk iki gencin 
miltekabil aevifmeleri neticesin
de dtinyaya geldiği için matma· 
zelin talebini reddetmiıtir. 

Genç adam sevinçle: "Çocuk 
benim, bu habere çok memnun 
oldum, pek yakında avdet eder 
ve seni alınm" demiftir. Matma· 
zel Fiyet çocuğu doğurduktan 
sonra aevgilisinin ebeveynine 
milracaat ederek kendis:ne mu
avenette bulunmalanm :rica et· 
mİf, fakat ret cevabı almııtır. 
Son derece sıkıntıya dilşen mat· 
mazel Fiyet nihayet bir avukata 
müracaat ederek hakkının mOda· 
f aasmı rica etmiştir. 

Matmazelin avukab mahke
meye mOracaat ederek hilk6inet• 
ten 50,000 frank tazminat iste
mit ve mahkemede fU sözleri 
söylemiftir: "Mektepte iyi bir 
idare ve ıyı bir dissipline 
tibi olsa idi Matmazel Fiyet 
gayrimeşru bir çocuk doğur
mazdı. Mes'uliyet mektebin mil
düründe ve idare heyetindedir. 
Bir kelime ile mes'uliyet hnkt
mettedir. 

Asri 
Robensonlar 

Matmazel Fiyetin gayrimeşru 
çocuğu Fransanın meşru çucu
pdur ye bunan için devlet ha
ıineaiaden 50000 frank tazminat 
ilti1oru.. clemiftir. Fakat Mala-

Berlin ( Hususi ) - Berlinll 
doktor Fridrik Pitter ve zevcesi, 
iki sene evvel Hint deniıinin or
tasında bulunan Florina ismin· 
deki ıssız bir adaya yerleterek 
hakiki Robenson bayata yaşa· 
maktadırlar. 

Pitter ve zevcesi Avrupadan 
aynldıklarına hiç acımıyorlar. 

Cünki bu adada yakalıyarak ter
biye ettikleri birkaç maymun 
bunlan mükemmel surette eğlen
dirmektedir. 

Yalnız uzaktan geçen vapur
lann dumanı onlara Avrupa,. ha· 
tarlatınaktachr. 

Fakat o ,orDltilii Alemclea 

B IB A YI 
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_ı Bu Sütunda Hergün 
Muharriri : EMI Ş.Jllc 

BiR H A TIRAI .. 
Ablamı ve onunla geçirdiiim 

pnleri bir rilya gibi habrlar, 
parlak yeşil gözlerini karanlık bir 
gecede bulutlann arkasanda kay
bolmuş bir yıldız gibi el' an g6zleri· 
min içinde giSrlirüm. Ben o vakitler 
kilçüktnm. Oyuncaklarımdan Ye 
beni sevenlere masum bir ihti· 
yaçla sokulmaktan bqka bir 
şey bilmezdim. Etrafımdakilerden 
birinin ufak bir tebessümünil 
görsem hüçilcilk kalbim sevinçle 
dolar, birisi ağlasa ben de mah· 
zun mahzun etrafında dolaıırdım. 

O, on sekiz yqında, uzun 
sarı saçh ince çekik yiizlO bir 
kızdı. Evimizin bahçesinde, yOk· 
sek çam ağaçlarının gölgesinde 
benimle oynardı. Yorulduğum 
zamanlar dizlerine oturup, boy• 
nuna sarılır: 

- Güzel ablacığım derdim. 
Bana bir masal anlatsana.. 

Şimdi habrlamıyorum, o ban& 
saçlarımı olqıyarak neler s&yle,. 
di ve ben onu kaç saat g6zle
rim gözlerinde dinlerdim •• 

En çok sevdlğim günlerden 
biri idL Bahçemizde birçok çi
çekler açmıf, ağaçlar yeşillen
miıti. .• 

O gtin havuzun başında tene
keden yapbğım bir kayığı yGz
dürürken ilk defa ablamı bahçe
nin uzak kuytu bir kötesinde ya• 
bana bir erkekle a&rcliım. Bu 
yabancı adamın kim olduğunu 
anlamak merakile yanlarına koş
tum. Fakat ablam beni g6riince 
canı sakaldı. Her vakitld gibi beni 
dizlerinin dibine çağırmadı. 

- Haydi sen havuzda oyna, 
aonra gelrsin dedi. 

ilk defa ablamın yanından 
kalbimde ince bir sızı ile uzak· 
lqbm. Başka bir gün bahçe dıYa
nnın altındaki çitlenbiklerin di
binde ablamı yine o genç erkek· 
le yalnız ve birbirine çok yakın 
gördüm. 

yalnız kaldığımız uman abla
ma sordum: 

- O adam demin sana ne 
yapıyordu abla? 

- Sus ıen daha kGçüksüa. 
Sakın kimseye bunu söyleme, 
dedi. 

- Niye s6yleyim ablL Sana 
fena bir ıey yapmadı ki.. Amma 
ben o adamı hiç seYmiyorum. 
Onun ynznnden beni arbk se.
miyorsun dedim. Beni kollannsn 
arasına aldı, yanaklanmdan, aaç
larımdarı &ptil. 

- Ben ikinizi de aeviyorum 
dedi. Sen kardeıimsin. O •• 

- Evet o?. 
- O da sevgilim dedi. 
O giln benimle saatlerce oy

nadı ve bana; benim kadar se ... 
diği o yabancı adamdan balı
aetti. Galiba g6zleri neıe ve se
vinçle parlıyordu. O gDn ablamı 
-·ıe ..... _ ... ,...~.............................. . ....... 
~ok uzakta yaşadıkları için ken

, ailerini dünyanm en- mes'ut çifti 
addediyorlar. 

iki •~ne zarfında adayı iki 
vapur ziyaret etmiıtir. 

Bunlardan biri kazaya uğra
yan bir vapur, diğeri de aıri Ro
bensonu ziyarete gelen bir eski 
dostunun rakip oldaia Yapurdur. 
Bu elld dc.t Pittere hediye ola-

rak - etek ıitlrmDttlr· 

en mesut, fakat bana ea mak 
gördiiğüm glin oldu. 

• Aradan gilnler geçti.. Arbk 
ablam sabahtan akfama kadar 
odasından çal-mıyor, ben ocluaaa 
gittiğim zaman ıözlerini kızar
mış, yüziln8 daha aolgun ılril
yordum. 

- GUzel ablacığım hasta mı• 
ısn diye sorardım. 

Ellerile saçlarımı olqarken, 
yaşlarla örtillmüt yeşil göiıleri 
gözlerime dalar: 

- Hayır. Değilim yavrum, 
derdi. Sonra ablama pencereden 
bahçenin uzak kuytu kötelerini 
ghterir: 

- Artık oraya gitmiyonun.. 
O çok sevdiğin adam niçin gel
miyor ? •• 

Niçin benimle oynamıyoraun 
abla? derdim.. 

O •akit beni kollarının daha 
fazla artan kuvvetile kendine 
çekerdi. Batım g6ğailnde ablamın 
çok içten gelen, beni gtlnlerce 
dib,iindüren hıçkırıklarını din
lerdim •• 

- Bak sana bir masal anla· 
tayım.. diye başlar ve bugün 
başını unuttuğum çok uzun bir 
hikaye anlabr, sonunu: 

- O adam da bana çok 
fenalılr yaptı, kalbimi kırdı Ye 
kaı.rta diye bitirirdi. Baımu •· 
lerken daha fazla ağlardı. 

• Bir ,nn evimizde acı çağlıklar 
duydum... Ne olduğunu anlama
dan beni dayıma g&nderdiler. Bir 
hafta sonra döndütnm zaman 
herkes mahzun, herkesin göztl 
yqlıadı. 

Ablamın oda11 boştu. O nkit 
ablamın " o adam bana fenalık 
yaptı, kalbimi kırdı" diye inliyen 
sesmı habrladım. Ve atmlerce 
bahçenin kuytu k6felerinde bel
ki bulurum diye ablamın hayalini 
aradım. Onu benden ebediyen 
uzaklaşbracak kadar fena olan 
adamı bulup taşlamak için tlla
lerce kalbim parçalanarak, ldlçil· 
cük diflerim gıcırdayarak do
lqbm. 

Alman ı,sizlerina Yapdacak 
Yardım 

Berlin 10 - Maliye m11r1 

M. Ditrih Rayıtagta Yerdiği ila· 
hat esna1111cla tamint borçlann
dan bahsettikten aonra demit
tir ki: 

1932 senesi biltçesi 8300 
milvon mark ile tevazGn edecek· 
tir. Almanyanın mali nriclat 
nıembalarında devletlerin ft ko
milnistlerin hisseleri 1300 milyon 
olacaktır. 

işsizlere yardım için bir milyar 
harp tekaildiyeleri için 1200 mil· 
yon, içtimai sigortalar için 477 
milyon, fevkalide dalgalı borçlar 
faizinin tediyesi için 420 milyon, 
daimi dtıyuna tahm edilmit olan 
d~lgalı borçlar faizininin tediyesi 
ve itafası için 700 milyon derplf 
edilmiıtir. 

Bu son rakama Young imk-
rıw da dahildir. 

M. Ditrih, Almany&D1n ma
sarifİDİD 2200 milyon marka 
balij olclapDu illY• etmittir. 
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Danton gibi söyli!;:cr, fakı! 
onun gibi hareket e1emiyordu. 

Nakleden : Hav dar Rifat 

m<?sı cihetlerine gidilmeksizin 
akti teklif olunuyor ve ~izli dip-
1{ n . · .n .iğvi ve gızu muahe• 
delerin iptali ilan olunuyordu. 

memleketlerin tatbik ettiği tahdit 
usulünden doJayı yumurta ihraca
hmızm azaldığını Röylemekte ve 
türkiyedeıı yumurta nakle-
den vapur kumpanyalarmın 
aralarında birleşerek nav· 

Moskovada iki Dost Meınleketi AJakadar Eden 
Bütün Meselelerle Beynelmilel Vaziyet Görüşül
n1iiştür. İsmet Paşa E u Akşam Ankaraya Gidivor 

ol 

Sovyetler Rus itlih~dı ikinci 
kon~ rasmın toplandığı Smolni 
nıüessesesi fevkalbat heyecanlar 
'!oğurur. Lenin Finlandiyadan 
döner ve kanunsuz vaziyetinden 
uiktatörlüğe irtika eder ... 

Hükumet devrilirken Lenin, 
ınüessc::;enin bir odasında bir kö· 
~eye çekilmiş, bekliyordu. Trcçki· 
nin hatırladığına göre: "Bu oda
da ya hiç moble ye· ktu, yahut 
yok gibi bir şeydi. Bir aralık 
odaya biri gird~ Yere bir yor~ 
gan serdi ve iki de yastık getir
di. Bunun üzerine Leninle ben 
·Troçki- uzanıp biraz dinlendik .• ,. 

Lenin bundan sonra toprak
ları köyliilere dağılan kararna
meyi okuttu. Bu tedbir Sovyetler 
hükumetine memlekette geniş bir 
mevki, büyük bir muhabbet İıafe 
eder. Lenin "şayet bu kararnameyi 
neşre bir keret muvaffak ohm.<!k, 
onu bir daha istirdat edecek 
bir kuvvet yoktur. tt Derdi. 

!unlara yükse!tnıelerinden şikayet 
etmektedirler Harici Ticaret Ofisi 
bu mesele hakkında icap eden 
b:şebbüslerde bulunmaktadır 

Bir Haftahk ihracat 
Bu hafta zarfında Samsundan 

Haınburv. ve Dreste 121,858 
kilo tiıtün, (3,886) ~andık yu
murta ihr;ıç edilmiştir. 

.. Y~~i. N~ş~i.~~i · · · . ~ ......... -

(Baştarafı 1 irıcı sayladn) 

Sovyet koıuıolcs!uk ve ticaret mü
messilliği erkanına dün akşam 
Perapalasta bir ziyafet vermiş
lerdir. Başvekil Pş. bu akşam 
Anknraya hat'cket edecektir. 

Başvekil Paşaya SivastopoJa 
kadar refal<at E'den, LitvinofY nl
daşfa, refikası ve kızı, sefir Suriç 
Yoldaş ve refikası, ataşe mililer 
Eker, Tas ajansı mümessili Hofman 
Hariciye Komiserliği Şark işleri 
Mü<liirli Paslol<of Y o~da" Sıvas· 

Her beş on dakikada bir 
müzakere salonundan biri kcşa
rak geliyor, o müddet zarfında 
ne cereyan ettiğini bize anlnb
ycrdu •. 

İhtilalci demokrat larm diJJe. 
rindt; gez.dirdikleri şeyi P.olş~\·ik
ler tatbik ediyor ve bu .ı;uı·etfe 
hükiımeti elinde tutan fo kadan 
keı~cıini köyjere ha -<İnı eden biri
cik kuvveti de çekip alarak 
cnun hikmeti vlkudunu neıe

diyordu. 
Leııin bu baptaki kat'ı metni 

ortaya atmadan köy Sovyetlerinin 
242 melalip defterini tetkik 
etmişti. 

( Arkası v r) 

lsanbul Vilayetinin vaziyeti ziraiyesi 
insanlığın başlangıçları 

rtcklflm mattıaa"ının Urnumı kil
tı ııhaııc namı altınıla. ıı\·şrcttiğ'i Hl 
ıı :ırı:ır:ılı c>seriılir. Bu ı- ıiçiık ı·~cr ayni 
scrrnın fiı iinC'fi kısmını lt'şkil etmekte
dir. Hc>~inıliılir. 

1' 

topoldan Moskovaya avdet et· 
mişlerdir. 

Ş!ikrü Naili Pı. tarafından 
bugiin, Fındıklıdaki Kolordu mer-

u 1 -- kezinde Ha•veki! Paşaya Rusya ro og *l!iifud!l!il ';f 

" Paris ,, den Oi,...lome 1 seyahatinde mihmandarlık yapan 
Dr. HAl(KI RÜŞTÜ Ferik Fokin!e diğer Sovyet zabi-

İdrar yolu ve tenasül tanına bir öğle ziyafeti verilmiş-
Biri ııri sıııır ınütelı:ı••ıı.. tir. 

Hı·~ ı •hı : r~tiklfı.l c·.ıdıl('sİ No. :ı22 z· f tt H lk F k u . ıya e e a ır ası mumı 

-

Jon R!t ortaya çıkan J3olşe
vik Reisine dnir kendi gözlerile 
gördüklerini şöyle anlatır: 

"Kısa bir boy. dolgunca bir 
vücut, iki omuzları _arasma gömül-
nüş, saçları dökiilmiiş, iri. toparlak 
bir baş, ufak çekik gözler, yatık 
bir burun, kısa bir çene. Havı 
döküJmüş bir esbap, panlalonu 
fazla uzun; cismaniyetinde halk 
tarafından mabut lan·Jabilecek 
hiçbir hal olmamakla bera· 
ber tarihin lıütün seyrinde, umu
mun kalbini üzerinde tm ziyade 
toplayan bir şahsiyet." 

Y eniF ransızReisicümhur
l uğuna M. Löbr ·· n eçildi . 

Katibi Recep Bey de ham 
buJunmaştur. 

Başvekil Paşa ve maiyetini 
getiren Grusya vapuru bu akşam 
Rusyaya hareket edecektir. 

Başvekil Paşanın Beyanatı 
13a~vekil İsmet Paşa dün av· 

delinden sonra kısa ve sarih ola
rak şu beyanatta bulunmuştur: 

u Kürsünün yanına gelip dur
du. BiliHbtiyar sık sık kırptığı 

ufak çekik gözlerini hazır bulunan
ların üzerine naspetti. Dakika1arca 

süren alkış tufanına bikayt görü
ııilyordu. Şu basit sözlerle biişlad!: 

- Şimdi sosyalistlik binasını 
kurmrya başl. roruz ... 

Salonda yeniden zincirler-
den boşaoılıyormuş gibi mecnu
nane bir alk ş tufam ba~ladı. 
Kıyametler kopuyordu.,. 

Gülüyor hissini veren geniş 
ağzı söz söylerken baştanbaşa 
açılıyordu. Sesi kısık fakat soğuk 
değildi; sesinde senelerce nutuk 
Vermekten sertleş niş gibi bir hal 
Yardı. Kelimeler ağzından akıyor 
gibi bir kolaylıkla çıkıyor hissini 
Veriyordu. 

Bir fikre hasseten işaret 
~lnıek istediği zaman hafifçe ifori 
doğru eğiliyordu. Evza ve 
etva•·ile sözlerine bir şey ilave 
etmiyordu. 

Ayaklarının altında binlerce ve 
hitılercc mcb 'hut müslağr3k si· 

.. nıaJar kendisine doğru kesif, bü
Yük bir vecclü ibadet içinde uzan
tnış bulunuyordu. ,, 

Büyiik l<ararlar 
Nisan ayının tezlerini filiyata 

kaJbetmek lazımdı. Sulh yapı
lacak, iopraklar köylülere dağı
tılacak, d:ktatörliik tahkim erli
lecekti. 

Sovyetlcr kongresi evvela 
sulhe dair kararını verdi: 

.. 24-25 birinci teşrin ihtila
Hnden doğan, Sovyetlere isti
nat eden amele ve köylü hiikü· 
rneti.. bi.Hün muharip mi!?etleri 
\le onların hükiimelleriııi derakap 
~klı ve demokrat bir sulh mii-
2akeresine davet eder ... ., 

Sulhün ilbaksız, yani ha-
riçten bir memleket fetih ve ila
v~sı, yabanCJ milliyetlerin riza-

M. Tardiyö Kabinenin fstifasını_Verdi 
(Baş tarafı 1 inci ~ayfada ) 

Reisicumhur tnt lıabat: Nası! 
Ya ptıdı ? 

Versayda toplanan ve Reisi
cümhuru inl "h4p edecek oJau 
Milli Meclis, Ay. n aza.:;i e ~2H c'e 
intihap edilt:ıı meb'usmJ...J:m mü~ 

rckl-cepti. Meb'ushmn teşrii ve
kaletleri 31 ma)•ısta nih<tyet bu
laCciktır. M. Löbrön M disi, ııJkış
lar arasanda kiişat elti -.t'"ıı sonra 
M. Dumer hakkrnda kı~.ı bir 
nutuk söylemiştir. M. Löbrön 
nutkunda, Reisicilmhur M. Du
mer clmiiştiir ! · Dediği zaman 
biitün M~dis aza ı hep birdt>n 
ayağa kalkmıştır. 

M. Löbrcn, bu kanlı dnayeti 
bütün dün\•anın ta· ih t t iğini, 

birçok m'!nıleketler pcırı. merıtola
rmdan teessür telgr.1fları 1\!dığım 
söylemiştir . 

lnt.l1ap Çof< Hazin Oldu! 
Versay lO - Alel5de bir Rci

sicümhur intihabı Ver-say ıçın 
neşeli bir bayram addedilirdi . 
Fakat Dumerin vefatı bul.; ünicü 
kongreye haile~i ve matemli bir 
mahiyet vermişti. 

Tribünün karşasmda birind 
geçit yeri, hüküınet .LZ !arına 
tahsis edilmışti. Sağ tarafta bu
lunan ve siyah tulle tamamen 
ör1ülii bulunan loca miJli bir 
matemi hatırlatıyordu. Bu loca 
Reisiciimhurun davellil\:'rine mah
sustu. Alelade zamanlarda vekil 

51fatile har\;ket eden Baş\ ekil, 
henüz vazife görmel~tc olan eski 
Reisicümhur t .. rafından yeni Re
isici;mhura kendi sa!ahiyetlerini 
tevdic memur cılduğuııu bildirir . 

refakatinde M. Tardiyö bulundu
ğu ve atla Cümhuriyet muhafız 
k trıatı larafmdan takip edilmek
te oklı ğu halde halkın ilk ihti
ramfarmı kabul için P.ırise avdet 
edecektir. 

. r:1~.tat of du~u .veçhilc yeni 
R('ı~?cumhurun ıık 2.ıyareti selefi
ne tahsis ettiğidir. Bu ziyaret, 
bugün hazin ve matemli bir tees· 
sür çerçevesi içiııde yapdacaktır. 
Çüuki yemi Reisicürnbur ancak 
selefıninin tabutu önünde eğile
bilecektir. M. Löhrön, ınüteffaya 
olan ziyaret ve hürmeti ifaden 
sonra Elize s<wayım terk için 
Madam Oumer'e liizunılu olan 
bütün zaman temin maksadile 
doğrudan do&ruva kendi hususi 
ikametgah na dönecektir. 

Paris lO - M. Penlöve Rcisi-
cümhurluk namzetliğini geriye 
almişhr. 

Versay lO - Yeni Rcisicüm· 
bura Lejiyondonör nişanının bü
yilk Şan!'öliyesi gef erek Üstadı 
Azam ri.:tbesinin nişanını vere· 
cektir. 

Kabine istifa Etti 
Paris, JO (A.A.)- M. Tardiyö 

rivaset etmekte bulunduğu Fran
sı~ knhim~.,inin miişterek istifasını 
yeni l~eişicümhura takdim etmiştir. 

Fotoğraf I alı/ili Kuponu 

Tnbintirıizi ~~rı ııınE'k lfitiynrı>anız 
foto(i, afırı1;1,1 5 :ıdet kupnıı ile bir

m, tn giiııdtrioiz. Fot~lf.,'l':J.fınız Rır,tJ :ı 

tabidir ve i:ıd 4 cdilınez. 

l "ilıı, ııH si" ı, 
, ı ~ a ı;:ııı'at? ·-----

lltıııgi "ıı:ıllı'riıı 

l"l'Y:llıl '( i 
rotoı.,rr:ı.f intişar 

1 ılt•(•('ı, ıııi '( 

Foıoğrafııı klişesi 30 kuruşluk 

pııl ıınık:ıbilindo göndurilcbilir. 

"- Seyahatimden pek mem
nunum. Rusyaya dostluk götür
müştüm. Rusyadan dostluk ge
tiriyorum. Benim için ne büyü.k 
bjr zevk . ., 

Neler GörUşUldll? 
Başvekil Paşanın Rusya seya

hati miinasebetile iki memleket 
arasında ne gibi itilaflar aktedil
diği hakkında salahiyettar zevat 
şu maJiımab vermi;. tir : 

Siyasi ve askeri bir itilif 
mevzubahıs değildir. Ancak Baş
vekil Paşa; Yeni Rusyanın en 
ileri erkanile konuştu. Beynelmilel 
bütün meseleler tetkik ve müta
lea edildi. İki devletin noktai 
dazarları arasında hiçbir ihtiaf 
olmadığı anlaşıldı. Yapılan kredi 
itilafmm esası ise şudur: 

Rusya bize sekiz milyon dolar 
kıymetinde sanayi makinderi 
verecektir. Ne gibi makinelerin 
alınacağını hükumetimiz tayin 
edecektir. Anlaşıldığına göre hü
kumet pamuk mensucatı sanayii
ni korumak için icap eden ma
kineleri istiyecelctir. Alınacak 
makinelerin bedeli mondiyal f!at 
üzerinedir. Müddeti yirmi senedir. 
Bu bir nevi kredidir. Bu kredi 
için fuiz verilmiyecektir. 

Kurulacak fabrikalar, bükıi
met tarafından işletilecektir. Baş· 
lca sermayedarlara devredilmesi 
mevzubahis değildir. 

Bir Fransız gazetecisi, Mos
kovada Tevfik Rüştü Beye şöyle 
sormuştur: 

- Bu kredi miktarına kim 
tayin etti ? Siz mi, Ruslar mı ? 

Tevfik Rüştü Beyin cevabı 
şu olmuştur: 

- ''Bu kadarını biz istedik. 
Bir senede bu kadarını yaptıktan 
sonra ilerisini düşünmek ve dost
larımız.la bu esas dahilinde yeni 
bir itilaf yapmak daima müm
kündür. 

Başvekil Paşa bu ayın yirmi 
ikisinde Sinyor Musoliniyi ziyaret 
etmek üzere ltalyaya gidecektir. 
Seyahat Brendizi tarikile yapı· 

Bu defa Dev~et Reisi salahi
yet!erini istisnaen uhdesinde 
bu!unduran M. Tardiyödür. Mu
maileyh, nıüktesep olduğu bu 
salahivetleri yeni Devlet Reisine 
tevdi edecektir. Bundan s!'nra 
dostlarm Meb'usan ve Ayan 
azalarıom ve Matbuat beyetJeri
nin geçit resmi başhyacaktır. 

• • M hur Jacak ve yine ayni tarikle dö-

nüfecektir. İt;.ılyada ikamet müd
detinin aza mi bir haftayı teca\ iiz 
etmemcrti çol< muhtemeldir. 

Başvekil Paşııya refakat eden 
zevattan Kırklareli Meb'usu Fuat, 
f stanbul Meb'usu Alaeddin Ce
mil, Yozgat Meb'usu Tahsin, Sa
nayi Müdürü Şerif, Talim ve 
Terbiye Reisi Ihsan, Sanayi Mü· 
şaviri Kamil, Fabrika Müdürleri 
Remzi ve Şevket Turgut Beyler 
bir müddet daha tetkikat yapmak 
üzere Rusyadn kalmışlardır. 

Aslı Yoktur 
Dünkü gazetelerden biri Bük

reşte bizim de imzamız bulunan 
askeri bir ittifak tanzim edilcliğir 
ynzıyordu. Bu hususta malumat 
na mUracaat edilen Hariciye Vc
kıli demiştir ki: 

" - Tamamen uydurmadlr. 
Asb yoktur.,, 

Birkaç Konferans 
Leningrat Ziraat Enstitüsü 

Profesörlerinden bir zat iJe ulü
mu tabiiye işlerile meşgul bulu· 
nan amiral Krilofun birkaç kon
ferans vermek tl!ere Türkiyeye 
davet edilmesi mutasavverdir. 
Profesör Krilof, bilhassa orman
cılık ve odun sanayii hakkında 
vasi malumat sahibi bir zattır. 

Çocuğunuzun sıhhi, fenni bir 
terbiye almasını istiyorsanıı 

Kadıköy 
Kinder Garten'e 
Göndermenizi Tavsiye Ederiz 
Doğum ve kadın h astaJı.:rl m 

mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarım l'ürbe 
eski Hillliahmer 
muayenehanesinde 
leden sonra kabul 
Telefon lst. 22622 

karşısında 

binasındaki 
hergün öğ
etmektedir. 

Andre Moruva. 

İklimler 
Aılı 1 aenede 340 defa buılm~ır. 

Haydar Rifat Bey tarnfandan 

tercüme edlldiğinl ıöylemek muvaf.. 

kıydfnlııı dert"cetlnl ırösterir. 

Yeni çıkb. 

SON 
Yc-.ıni. Ha,adi:i ve Halk 

ga.zote8i 

idare: 1st:uı bul: ı-:ski Z:ıptiye 
(,'at~lte~mo 80ka.ğı 25 

Tclc•fon !tstıuıbul :W203 

Posfa kutu~n: lı;tanbuJ - 71 t 

Tclgr.ıf: 1 t ılıııt ~o ' PO:STA 

ABONE 
TORKİ'Y E 

FİA Ti 
I~ c n P. h i 

IdOO Kr. t :-:-c ııu 2700 Kr. 
750 > tı .\\ 140;) > 

400 > $ • ıs o o :il 

150 » :ıoo l> 

Gelen evrak grrı ''<ırilrııez. 

1laıılardnu ıııcs 'uli~ et. alın rııa:t. 

cıwap için ııwklnıılaıa 1) kuru~luk 

Pul il:nesi I. zımılır. 
A<ln ~ <lcğiı;tiriJnıı" :.! n kııru~tnı. 
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Kongordato Komi::ıcrlibriııden : 

lstanbuld.t Iıiahmutpaşada çorapçı 
nanı kar<Jısırırfa 244 numnratı nıağa-

z. da ıtriy:ıl \o hırdavat ticarctile 

miJşlcg;J IT.ıııııa vo Cemil Kaznkya 
nam kolloktir şirketinin kongordato 

talolıi lstanbul ler.ı Hiya ctincc nazarı 

itilıH.ro a.lııı,ırnk lııır~lu şirkete iki ay 
ınrlııl \'erilmiş VC' 1 oıniser tayin cdil-

ıui~ oldıı~uııdan ı;ıırkoti mozkfırede 
alacakları olan a lı:ıbı ınatllıuuıı tarihi 

il!ndan itib ren 'irrni gün zarfmda 

hilciiınto evrak ve ıniistcnidat

lerile bcr:ıhrr h<>rgiin sabah ondan 
12 yo kadar koıııit'cr Galat.-ıda. limer 

Ahit hanında 3 iıııcll kat 16 No. lu 
yaıihancdo Avukat Dilrhancttin Tahsin 

Beye miiracaatle ın:ı.tlupları111 kayclot
tirmolori vP aksi takdirde kongordato 

müzakeresinden hariç bırakılac:ı.klan 

ve ahı.cak lı lurııı kongortlato ıniizakorosi 

için 22 hn:t.iran !!32 Çarşaınl.ıa gilnU 
saat onda mezkur ya.zihaneyo gelme

leri ve 22 Haziran 932 <len ovvel on 
gün içindo alacakhların vesikaları 

tetkik eclclıileceklcri ilin olun ur. 

NAİM VAPUR iDARESi 

lzmir surat Postası 
( 20 saat ) 

Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b ıUnlerl Galata 
bllft:ı erşem e rıhtımından 

Saat tam 18 de hareketle doiru 

I Z MI R'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 112 da hareketle İstaobul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Giimrük 
karş·sında Site Fransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. 1041 

Ankara Vilayetinin Nallıhan 

kazasında kiin Karakuz Devlet 
ormanmdan her sene 114,064 
rayrı mamul metre mikap çam 
eşcarın·n beş senede 570.320 
gayrı mamul metre mikap çam 
eşcarı beher gayn mamul 

metre mikabı 300 kuruş mu· 
hammen bedeli üzeriuden tali· 
bine ihale edilmek üzere mü· 
ıayedeye konulmuştur. Müza· 

yede ve ihale açık müzayede 
usulile ve 661 : 999 No. lı ka· 
nunların ahkamı umumiyesi 

•eçhile 2 t - 5 - 932 taribi~e 
müsadif Cumartesi günü saat 
15 te Ankara Vilayetinde mü

teşekkil orman satış komis· 
yonu huzurunda icra edilece
pıden taliplerin mali iktidar-

larını gösterir Ticaret Odası 
vesikasının ve muhammen be
delden aşağı· olmamak şartilo 
vereceği bir senelik bedeli 
miktarmm yüzde nisbetindeki 
teminatı muvakkatesini muhtevi 
toklifnamelerini ihale kanunu· 
nun 10 maddesi sarahati da• 
iresinde mezkur saate kadar 
komisyona tevdi eylemeleri ve 
f&rtname mukavelename abkl· 
mını anlamak isteyen taliplerin 
Ankarada Orman İşleri Umum 
Müdürlüğü İstanbul ve Ankara 
Müdüriyetlerile Nallıhan Orman 
İdaresine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

SON POSTA ~ay11 11 

. PEK 
NEFİSTİR 

... ~ ;ı "\. . . ~· . \ ... ,- ' ....... ·~:.. ': .. 

Ankara Milr Sanayi 
a ıyet 

Sergisinde 
Kazanaiı 

• 

İstanbul ve Ankara 
Satış Mağazaları 21 Mayıs Cumartesi 

•• •• gunu 
açılıyor 

• • • • 
NAUMANN ŞiRKETi BIÇKI YıTT"IJ DUVoyvoda Hezaran 

V .Ll.. sokak N. 19 - 21 
16 Ma}·ısta b&'lhyacaktır. S ize servet temin edecek olan bu fırsatı kaçırmayınız. Bir NAUMANN dikit makinesi Htın alanlara dersler meccaoidir. Makine 
almaksızın kurslarımızı takip etme!c isteyenler:n şera ti mahsusamı:ıı anlamak üzere NAUMANN Biçki Yurduna müracaatleri rica olu:ıur. 

MÜST AHZARATI 
FABRIKASI 

iLK TÜRK MEV ADDI TIBBiYE 
VE ITRİYAT F ABRlKASI 

aA$LICA &IOSTA//ZARATI.• 
""• ,~.. o..ıaı. ı.o,.ı. 
Bıirıntla Pt'f1_. K.ı...,.aw 
T .. .ı.t Podnt- c...ı.r V. &. V. 1-

Ü:Mbi }.lar/.:.a/rırın'dan. Çok Daha Ucuz N~/a#~ 
Pelc Daha Mülcemrneldir. 

. 
lstmılıul G inri icra ~f Pnıurluğuıı· 

dan: Malımız ve paraya çevrilme. ino 
karar \'erilen :>O kutu Pi kui ve 15 
sandık ::ı.nl elya 17 /':'> n:~2 [tnrihin e mU-

sadif 'alı güııfi sn:ı.t 1::! den itilıarcn 
G:ı.l:ıtmb. Beyazıt :mahallesinde ılincr-çn 

l'iskui Fabrikasının önünde açık arttır

ma surctile atıla.cağından mahallinde 
hazır bulunacak meınııruııa miiracaat
ları ilan olmrnr .. 

"' 

• Her ıınıf i41izlere ış ve lJtı· 
yenlere itçi verilir. 

Jıfo- Emlak ıabhr kiraya verilir 
ve akarat idare olunur. 

« it Ocağına ortak alınır. .J 
Sirkeci Ankara caddul T. 2,3495 

lstanbul Garsonlar Cemiyetinden 
Bilfiıııuın işsiz bulunan Garsonların 

iki adet vesikalık fotograflarile l.>irlik
te cemiyete milracaatl:ırı. 

PERTEVNİYAL VAKFINDAN: 
Şişlide İızC1tpnşa So. Yalda apartmanının 1 No. dairesi 1 cno ıniiddct ve ıohri 32 lira icarla. 

,, ., o.cO. ,, ,, 2 No. ,, 1 ,, ,, ,, ,, tl5 ,, " ,, ,, ~o. ,, ,, 3 No. ,, 1 ,, ,, ,, ,, 40 ,, 
,. ., So. ,, ,. 4 No. ., i ,, ,, ,, ,, 55 ,, " 

Küprlilıaşınıln. Vtüdo hnnın<la 11 :-16 ,.'o. odalar 3 sene mUdClet ve 65 lira icarla. 

,, ,, 19 No. ma~-aza 2 ,, ,, ,, 85 ,, ,, 
,. ,. hanı rıhtım lizcriııdu şerbetçi kuliibesi 1 sene 6 ay ıııiiddet ve şehri 27 lira icarla. 

Ak;:,arayda Alllmboy mahalic:,;iııde Vczirçefıne So. 10 No. hane 1 sene mliddct ve ıohrl 27 lira icarla. 
Bal uda m ıılıarrrr cm lttk lıiıalarında gi.i:lf e ril on m llddct ve bedelle ve açık arttırma surctile yirmi giin için mUza· 

yodcye koııuln,uştu. Jstic:mı talip olanlarııı yevmi müzayede olan şehri halin :n inci Sah günü saat on altıya kadar 
fı;t:ı.nlıul Evkaf ~lflıliiriyf'tiııd<' l'nt"''nh·:ı.l \':ıkfı lo:ırnıdnr """n EncflmC'nn ıııfü:-r:ı:ıt f'\ IPrıwlori. 

Herhangi bil' mubayatta bulunduğunuz vakit 

UCUZ ve İYİ CİNS 
Olmasıua dikkat etmeniz menfaatiniz icabıdır. 

İşbu iki mühim nokta : 
Galala'da, Karaköy'de büyük mahallebicinin fü:tündo 

• 
~ 

Büyük elbise tabrikalarınca 

KOSTÜMLER 
temin edilmektedir. 

PARDESOLER 
lngiliz biçimi \'O 13 1/ Liradan Empermeablllze ga- 17 1/ Llradaa 
gayet dayanıklı 2 itibaren bardlnden, her renkte 2 itibaren 

Çocuk Kostümleri : 8 Liradan itibaren 
Hanımlara mahsus Paris'in en son modellerine göre imal edil

miş modern kumaşlardan mantolann müntahap çeşitleri. 

Hazine namına zaptolunan 
on kalem ormanı emvalinin 
müzayedesi 12 Mayıs 932 ta-

rihine talik edildiğinden talip 
olanların nev'ilerini anlamak ve 
görmek üzere Orman Müdii
riyetine müracaatleri ve tarihi 
mezkurda saat üç buçukta 
Orman idaresinde müteşekkil 
ihale komisyonunda hazır bulun· 
malQrı ilin olunur. 

Gülhane doğum ve kadın 
hastehkJan muallimi 

Hastalarını cumadan maada herı&a 

2 den 6 ya kadar Cafaloilunda Yere-

~ T ediyatta Büyük T eshilat « 1 batan caddeılnde Orhan Bey apartı• 
manı No. 3 le kabul ve tedaYi eder. 

lll••••lllf•---------------llll!'~pil-•••• Telefon 23294 EMLAK ve EYTAM BANKASI ILANATI_j ----------

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN : 

Satılık Çayır Otu 
Beykoz Çayırı Otları bilmüzayede satılacağından 

ihaleye müsadif 15 • 5 • 932 Pazartesi saat on altıda 
müracaatleri. (5) 

taliplerin 
Şubemize 

---------~------------------------~----~~~ 

.. ~ Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 
Karaciğer, 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt •• ııührnt hutahklu 

vihaneai Karakö7 Barekçl hnnı 
ııraamda 34 

Büyükada'da 

Kiralık Yalı 
Mobilyah 6 oda, bol suyu 

Nizam. Fabrika sokağı No. 8 

P ı 
Blr Mısırlı tarafındaP 

ır anta yükıek fiatle alınır. 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 *-ı Mide. Elmas 
Fazla izahat için Ye.ıll· 

köy ( 69 ) a 9 • 12 ara• 
ıında tele'on edlols. 

Kadıköy Dairesinden: Bedeli keşfi 394 liradan ibaret Eren

köyünde Ômerpaşa geçidi Adi kaldırım tamiri açık münakasaya 

konulduğundan talip olanlano 16 • 5 - 932 tarihinde pazartesi günO 

aaat 14 te Daire Encümenine müracaatleri ilin olunur 

hastalıklarına karşı Türkiyenin 
yegane madensuyudur 

Umumi deposu: Y enipostaoe karşısında EskizaP.tiye 

~ caddeli No. 20 

Son Posta Matbaaaı 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ratıp 

Neıriyat Mildür\b Halil Uitfl 


