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Çin ve apon orduları 
arasında yeniden 

kanlı bir harp başladı 
Tarihi surların yakınında · bulunan 
Hanku şehri alevler içinde yanıyor -·-····-·-··· .. ·········· .............................. . 
Japonlar Şanghayı da r- Türkiyenin 
tehdit etmeğe başladılar yakm Şarktaki 

!ianghay limanı bir Japon deniz üssilne d6ndil. 11 k • k • • 
. Japon gemileri karaya mühimmat çıkarıyorlar mu 11 I m m ev 11 
· . Londra, 11 (Hususi) - Pekinin SO ~uvvetlerile Japon kıt'aları arasında 
kılonıetre uzağında, meşhur tarihi sur- ilk ciddi çarpışma vuku bulmuştur. 
l~~ın yakınında kain Hankeu şehri ö- Çarpışma çok şiddetli ve kanlı ol-
:tıunde, bugün Çin merkezi hükfunet (Devamı 3 üncü sayfada) 
~., .............................................•......•.. 

Ordumuzun büyük 
manevraları 

Bir Sovyet gazetesi Alman, 
İtalyan siyaseti karıısında 
Türkiyenin hanı politikasını 

tebarüz ettiriyor 

Moskova, 11 (A.A.) - Pravda 
gazetesi yakın şarkta löfaşist yayımı 
hakkında neşrettiği bir makalede 
diyor ki: 

cTürkiye Balkanlar ve Akdeniz 
üzerinden şarka doğru ilerliyen Al
man ve İtalyan yayımının yolları 

..... gDn 16 Sayfa) 

İdare işleri telefonu : 20203 Fia tı 8 kuruf 

1 Şarktan doğan nur 1 

Hükômetimi.Zin iktısadi 
tedbirleri hariçte 

güzel akisler yaj>tı 
Bir Viyana gazetesi, Garplıların tahakkuka. 
için peşinde dolaştılıları bir meseleyi Tilrklye 
bir hamlede hallediverdi, diyor. 

Türkiye devleti, bir iki hafta evvel mü
him bir karar aldı; ithalata karşı ko -
nulmuş olan bir takını tahditleri ve mem
nuiyetleri toptan kaldırdı. Vakıa bu kal· 
dırış kayıtsız ve şartsız değildir; güm -
rük himayeleri, memleketın yerli istih -
salini ve klering usulleri de harici mü
badele müvazenesini himaye edecektir; 
bununla beraber, hadisenin haiz oldu -
ğu ehemmiyet küçük değildir; o kadar 
küçük değildir ki hari~te güzel ak.isler 
yaptığını bile görüyoruz. Bir Viyana ga
zetesi, Der. Morgen, bu mesele hakkında 
güzel bir yazı yazmış. Şöyle söylüyor: 
cBaşta Van Zeeland ve Amerika harici

ye müsteşarı Cordell Hull olduğu halde, 
en mühim garplıların, kat'i bir netice el
de etmeksizin, ne zamandanberi tabak -
kuku için peşinde dolaştıkları bir mesele
yi, şarkta inkişaf ve tek~mül halinde bu-

(Det•amı 2 inci sayfada) 

.. 

iktisat Vektli Celtil Bayar 

Cim Londos Pariste galip geldi 

l 

ı 

Yunan askeri hey'etl garın geliyor, diğer 
heg,etler müteakip günlerde gelecelıler 

üzerinde bulunduğundan dolayı p hl• 1 d b 
(Deı·amı3üncıisayfada) _J e ıvan ar arasın a en 

----·--···-
Evden kaçan 12 
yaşmda bir afacan 
3 günde ne yaptı? 
"Geceleri eKmek arabası 
içinde yattık, gündüzleri 

para kazandık ,, 
Bir kaç gün ev

tih civarındaki e· 
Manevra sahasınaa hazırlıklarla meşgul olan kıt'alarımızdan blrl vinden çıkıp ak-

ı ~orıu, 11 (Hususi muhabirimizden te- len genel kurmay ikinci başkanı korge • şama dönmiyen 
efonla) - Büyük manevra hazırlıkları neral Asım Gündüz, yarın (bugün) İs • küçük bir yara • 
~ok ilerlemiştir. Manevra hazırlıklarını tanbula dönmektedir. maz, üç gün, bil • 
.etkik ve teftişlerde bulunmak ~zere ge- (Devamı 11 ine! sayfada) tün ailesini heye .. 

cana, telaşa ve so· 

-._o .•• sku .. dar adıı·ye !::~,a~~~~ş!:nr~ Kadıköyünde bu· 
Iunmuştur. 12 ya
şındaki Hamdi .. 

sen davası aldı, yürüdü 
Tekirdağlı: " Vandervaldle ben güreşeceğinı,, di!or, 
Mülayim ise buna cevap veriyor: "Hayır sıra benıml. 

( . 

Vanaervatd Mül8yfm 
Pehlivanlarımız bermutat birbirlerine r hülasa edersek, göreceksiniz ki, bu pa · 

girerek, işi sarpa sardırdılar. Vaziyeti (Devamı 11 inci sayfada) ......... _______________________ nin bu üç gün • 

binası yandı !~~.,~,:~~:·çok Bir Bayraklı faciası da 
--------------·.--- :~:~:~:~:~~~~ Sirkecide oluyordu 

Sabaha karşı çıkan ateş ~~=~=r~r n:ı:.: . . . Benzin motöründeki infilikta sekiz kiıi yaralandı, yara-
lı evde, bakkal Küçük Hamdı 1 1 d b• • • b ğı kı ldı t hk•k t d d• •• l e J e Siirtli Halil oturmaktadır. Halilln dük • 1 ar an lllDID aca 11 t a 1 8 evam e IJO~ surat e.,rg_.e..:11:ışıemış, (Devamı 8 inci sayfada} _ • 

b; f J,.,..,.~ ; t Büyük ikramiyeyi 
na am"''1'f~: yanmış ır kazanan soğuk 

llir kısım evralt"ırôrtarıld1. Yangının kanlı bir talili 
sebebi nenüz meçhuldür Dün Eminönü meydam, gene mahşeri 

günlerinden birini yaşadı. Piyangodan 
ll - kazandıkları paraları almıya gelmiş talih-

daı-~ gece sabah saat üçt' karşı Üskü - ahşap binanın arka tarafındaki dış kap- liler, ve piyangodan para kazananları 
'ht\ ıı. Doğancılarda adliye binasında lamalarını alevler içinde bulmuş, ate • gıptayla seyreden talihsizler, piyango gi
~l!b. &~n çıkmış, ateş sür'atle genişliye - şin genişlememesi için gayretler sarfet - şelerinin önlerinde birbirlerine girmiş • 

1tıa'.11a:ı sarmıştır. mişse de muvaffak olamamıştır. Ierdi. 
ıye yangın yerine geldiği zaman fDevamı 3 ücü sayfada) (Devamı 11 inci sayfada) 1 Ben.zin motörü batırılırken, kenarda yaralıla1·dan bfri (Yazısı 11 inci sayfada) 
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Her gün ----
Şarktan 
Dotan nur 

Yazan: Mahlttha Bl...

(Bq t4rafı l inci salıij~cl 
lunan bir memleket, bir hamlede halle
diverdi. Bu hadisenin, henüz inkıliıp ve 
istihale halinde buluna-:ı ve ötedenberi 
garbin her nevi rnamulatının müstchlıki 
olduğu halde şimdi mUli bır sanayi ya
ratmak için uğraşan bir memlekette' ce • 
reyan edişi, bilhassa dikkate layıktır. E
ğer bu haber doğru ise. kendi kendıleri
nc kifayet için uğraşan diğer memleket-
lere Türkiye güzel bir misal olarak gös -
terilmek icap eder.> 

Bir kaç cümlesini tercüme ettiğim bu 
makale, Türkiyedeki ı;on kararı böyle 

hararetli cümlelerle ve cşarktan gelen 
bir nur> diye tasvir ed~rken ve onu garp 
için, bilhassa halen iki yüz em :kalem 
tahdit nizamı içinde yaşıyan Avusturya 
için bir misal olmak :izeı~ gösteriyor. 

* Der Morgen gazetesir.in, Avusturya na-
mına bu hadiseye gıpta ile bakması ve 
Türkiyedcki karan cşa-::-k-Um gelen bir 
nur> şeklinde tasvir etmes: sebepsiz de

ğildir. Şu dakikada Avrupada harici mü
badele sistemini Türkiye kadar temizle
miş, hakikaten pek az J'lernleket vardır. 

Hatta umumi bir tahdit sisteminden son· 
ra bu kadar umumt bir temizleme ya -
pan bir memleket hiç yoktur. Bunun için 
bu şeref Türkiyenindir. 

Henüz memlekette yeni bir sınai is -
ühsal hayatı uyandırrmya çalışan Tür -
kiye, bu işi kayıtsız ve şa.rtsu yapmış ve 
dahili istihsal faaliyet:nı müdafaa ede -
cek tedbirlerini almamış değGdır; fakat, 
bu karar ile, kendisinin enternasyonal 

mübadele vaziyetini kuvvetl! bir slindir
den geçirerek tamamen tesviye etmiş, da
hiJi piyasada muayyen ve muntazam 
hareket imkanlarını tem:n ey!emiştır. Bu 
bakımdan, Türkiyenin bu kararı, ~idden 
gıptaya değer bir harekPt olur. 

* Morgen gazetesinin bu güzel sözlerini 
ve bunun Türkiyeye verd:ğ; şeref:, bi~ 

iki şeye borçluyuz: Bunur. biri, memle -
ketin sahip olduğu iktı~adi kudret. di -
ğeri de bu kudreti ve onu•ı faaliyetleri
ni idare eden Celal Bayann ba~rıcı ze
kfısı. 

Türkiyenin iktısadi kuv"·etıerinin kU -
çük olmadığı muhakkaktır. Hudutları 

içinde muhtelif iklim~~ yaşıyan, nizam 
ve inzı"bat içinde çalışmasını bilir bir 
halk kütlesi ile rneskfm olan Tiirkiyede 
henüz büyük tabiat zenginlikleri göze 
~rpmıyorsa da her hangt sabada olur -

sa olsun çalışıldığı zaman mahsul veren 
jstihsal mevzuları vardU'. Türk milleti 
~lışıyor ve mahsul alıyor. 

Resimli Makale: X Lô.übali olmıyalım .. X -
S özün K ~a 

Nasrettin hocanın evi 
Ve belediye icraatı 

E. Talu _ _. ... 

N asreddin hoca bir ev yaptır• 
mı§. Bina tamam olunca, ab

bablarını çağırmış, göstermiş, reyleri
ni sormuş. Biri demiş ki: 

- Ev güzel ama, merdiven yerinde 
değil.. sağda olınalı idi. 

Hoca merdivenin yerini değiştirmi~· 
Bir diğeri: 

- Pencereler poyraza nazır, kışın 

odaları ısıtamazsın, lodos tarafına ge
çirsen iyi olur, buyurmuş. 

Hoca poyraza bakan pencereleri ör
dürmüş, lodos cihetinde yenilerini aç
tırmış. 

Bazı kimseler laübaliliği kendileri için bir meslek yap
mışlardır. Hiç tanımadıkları ile iki dakika içinde dost olur
lar. Kırk yıllık dostluğun bile müsaade etmiyeceği hadde 

Muhatabımıza karşı kabul edeceğimiz hareket tarzının 
ölçüsi.i pnun bize yaptığı muamelenin ayni olamaz. Her 
şeyden ev\•el ciddi, dürüst, vekarlı ve sözümüzde samimi 
olacağız, ancak bundan sonradır ki karş:ımızdakinin hare
ketine mukabele edebiliriz. İnsan hayatında ciddiyete ol-

Hasılı her kafadan bir ses çıkmış; 
hoca hepsini dinlemiş; herkesin diledi'" 
ğini yapmış. Sonunda bakmış ki ev bir 
şeye benzemiyor. Ahbablannı bir daha 
toplamış: kadar çıkarlar. Bu gibi adamların uyandırdıkları his sade

ce bir tiksinmedir. Seviyece kendilerinin üstünde olanları 
kızdırır, kendisinden aşağı olanları da başına çıkarır. 

duğu kadar latifeye de, laübaliliğe de cevaz vardır, fakat 
hepsi de bir ölçü ile ku1Janılır. 

- İşte, demiş, stzın istediğiniz e~ 
budur. Arzularınızı yerine getirdim: 
Şimdi müsaade edin de bunu yıkı~ 
ke!ldi istediğim gibi bir ev yaptırayım! 

( S f?=\i ~ /N,. fE5) A le. o N Q A J Istanbul belediyesi, şu bir kaç hafta 
'=il ~ ~ ~ ~ ;;;;;J} lbJJ ~ içinde, çoktandır alışmadığımız bir fa• 

,.. ... _______________________________ ...;,·-----------·------------------- aliyet gösterdi; icraatta bulundu. Her 

I 
• • Gölıgiizünde birini bir türlü itirazla karşıladık. Ha· Amerika da 

Motörlü diş 
Fırçaları çıktı 

Amerikada piyasaya çıkanları elek-
trikli diş fırçalan, bizi artık diş macu
nundan kurtaracak gibi görüni."ıyor. Bu 
nun için fırçanın sapında bulunan kü
çük motörü işletmek kafidir. Bu suret
le ~ler güzel güzel oğuluyor, diş et
lerine de mükemmel bir masaj yapılı-
yor. 

Başka fırçalarla karışmasın diye de 

bu elektrikli fırçaların saplön renk 
renktir. 

Yıldırım hücumuna uğrayan 
bir köylü 

HERG·u·N BiR FIKRA la orta çağ usulile yük taşunakta te-. Tayyare merrud eden hamalın, eti sineklerin 

Sürurinln cevabı 
Meddah Süruriyi dostları bir balo

ya götürmek istiyor1a;dı. Sil,.urinin 
simokini yoktu. Balonun yapıldığı o
telin metrdotclini kandırdılaT. A -
damın iki simokini varmış, birini a -
hp Sü.TuTiye giydirdiler. Süruri, 
metrdotelin simokini arkasında balo-
de göründüğü zamaıı sit•ıokinin ne 

. suretle ve ~imden :edarik edildiğini 
duyanlaTdan biri yanm<ı sokuldu: · 

- Bura11ın nıetrdoteli sizsiniz de -
ğil mi? 

Dedi, Sü.ruri 1ıiddet1ımdi. Fakat 
hiddetini belli etmeden cevap veTdi. 

- Hayır, ben değifün, fak at kendi
sini beş dakika evvel gördüm. Yeni 
bir garsona ihtiyacı o?maclığınt söy
lüyordu. Buraya kadaT boşuna zahmet 
etmişsiniz. 

·--------------------------
Japongada ışık 
Saçan gözlük 
icat edildi 
Japonyalı bir 

göz doktoru, ge
celeyin veyahut 
karanlL'I,: bir oda -
da, ışı~a hacet 
kalmaksızın oku -

D d bl i pis temasları altında kokan kasabın, 
umanın an r ç ceh balıklarının meşkfık tazeliğini maşra· 

pa ile su serperek. muhafazaya çalışan 
balıkcınm, vapurdan, tramvaydan atlı· 
yan haytanın 1hatta serseri sokak kedi'" 
sinin fuzuli avukatı kesildik. 

Allahtan ki, belediye, Nasreddm ho· 
ca gibi, her birimizin hatırını, gönlünil 
yapmağa yanaşmadı. Yanaşsayd1, on
dan önce hepimizi tiksindiren İstanbu
lun iğrenç manzarasından daha sittin 
sene kurtulamazdık. 

Niçin böyle yapıyoruz? Çünkii iti· 
raz, insanlığın esas hususiyetlerinden 
biridir. Ve çünkü dünya kuruldu ku· 
rulalı, herkesi birden memnun etmiş 
hiç kimseye tesadüf edilmemiştir. 

Fransızlar: cHeın alemi; hem de 
kendi babasını memnun etmek muhal• 
dir!• derler. Bu yabancı darbımeselin 
doğruluğunu son beledi hadiseler bu· 
rada da teyid etti. 

Çok şükür ki, azim denilen kıymetli 
fiey, kuru gürültüye pabuç bırakmaz. 
Türkiye Cumhuriyetinin ikinci şehrin! 

Tayya~lik bugunıerde alaDlldiği- temizlemeğe azmedenler, şunun bunun 
T!, b~yük bir tekamül devresi geçiri- karşı koyma~ı ile, tuttukları yoldaJl: 
yor. Işte yukarıda gördüğünüz resim- şaşmıyacaklardır. Yerinde vaki olacak 
de de dört tayyare bir araya gelerek ikaz ve irşadlann ise her zaman mak• 
kuyruklarından saçtıkları dumanla ha- bule geçeceklerinden şüphe etrniyeliIIl· 
vada bir çiçek şekli vücuda getirmişler- Akliselimin haklı tenkide değil, uk3'" 
ciir. Hilığa tahammülü yoktur. · 

yabilmek için ye-
Torbalı civarında arılar 

bir at öldürdüler F.~ 
Bay Hitlere göre, bir mmıleket bfr Macar gazeteleri Macaristanda bir ni bir gözlük icat 

fabrikadır; bu fabrikada si'-•asetlc an _ köylünün yıldınınlar tarafından dur - İzmir gazeteleri geçen gu .. n Torba - ---- ___ _ 
cak, baştakiler meşgul olud~r; onlar sl- rnadan takip edildiğini yazıyorlar. Köy ~!:11~~~~~z!~i~~ l1da Aslanlar köyünde geçen garip bir -k;;·-;-i_d_e_r_-;--·/i/~~de dfŞ-

. yaseti yaparlar, ötekiler de çalışırkır ve lü Daslantany köyünde bir ev yapttr - hadiseden bahsediyorlar. ~adisenin hastalığı yokmuş/ 
istihsal ederler. T1pkı fabn1ı:anın umumi rnış. Ve kapısına .da 23 rakamını koy - gömülmü:j ampul- kahramanları sayılamıyacak kadar çok 
idaresile müdürlerin meşgul olmalan gi- muş. Eve girip henüz yerleşirken müt- ler vardtr. Pil cep bir sürü an ile beş amele, bir kadın ve Amerika alimlerinden birinin yap • 
'hi. Eğer bu görüş, bazı şartlar dahilinde, hiş bir bdra Çıkinış, Yıldırımlardan biri te taşınacaktır. iki attır. Ameleler ile kadın ve iki at tığı tetkiklere eiJre dünyanın en sıhhat· 
doğrtı bir görüş ise Türkiye de böyle bir evine isabet etmiş, çatısını çökturmüş. Düğmeye basar köy yakınında bir bataklığm kurutul- li adamları yerli Amerikalılar, yani 

'tarla ve fabrika haJinded•r: Siyaseti mü- Adamcağızla kansı ölümden güç kur • basmaz, ampuller ması ameliyesinae çalışırlarken bir _ klZ11 derililerdir. 
dürler yapıyorlar ve halk ta istihsal ile tulmu.şlaıı. yanmakta, bu su- denbire büyük bir vızıltı duyulmu; ve Kızıl derililerde hiç bir zaman diŞ 
meşgul bulunuyor. Aradan on beş gün geçino:?. köylü relle istediğiniz akabinde de arı yığını zavallıların. ü _ hastalığı denilen bir hastalık yoktur· 

İkt di . 
1 

. . . . d çatıyı tamir edip yeniden eve girdik - şeyi okuyup yazabilmektesiniz. zerlerine hücum etmiş. Ne yapacakla _ Bunlar daima av eti ve balık ile gc • 
ısa ış erımızın i aresine gelince, ten sonra gene müthiş bir yaiirour baş- nnı şaşıran ameleler, kadın ve iki at çindiklerl için dişleri kat'iyyen bozul-

~ noktada C~l ı:a;.a:a memleket çok lamış, bir yıldırım, gene eve. isabet et- 0-l- k . 1 1 tabanları kaldırıp kaçmağa, bağırıp mamaktadır. 
d orçlndur. Na.fız ~~ru.şu, derin arayışı, .miş, üç hayvanı ile beraber eşyasının ur en zengın Oıan ameıe haykırmağa, anlar da peşlerine dilijüo Kızıl derililerde kel bir adama rast• 

, oğru buluşu ıle Turt:ıy<>nın tarlasını ve bir kısmını yakmış. Viyanada inşa edilmekte olan bü _ hepsini ayn ayrı sokmağa baslamısla;. lamanın da imkanı yoktur. Çünkü yer" 
!a_br~ı idaredene edbee? bu -~umi °!ü - Adamcağız bu ikinci yıldırımdan yük bir bina henüz ikmal edilmeden Köyden bunların avazını isit~n kÖy li Amerikalılar daima başı açık dolaş• 
ur, ~ıı:w sen rı hasscı. ıxırma.ı:la- v .. - ·· def 1 fkt ;üıer evlerinden fırlam•~Iar-..:, fakat a - tıkları için saçlan sağlam kalmaktn " 
.
1 

b" . . e uçuncu a eve yer eş 1 en çöküvermiş ve içinde çalışmakta bulu- """ d 
rı e, ır yandan memlc:Cct ıktısadıyat'ı • sonra ayni hadise ile karşılaşınca köy- . . . . . rıları görünce gene evlerine, kaçmış - .ır..:____, .. _..,-
nın ~~bzmı tuta tuh, öbür tarclfüın eh lüler kendisini bir kenara çekmişler: n~n _ışçı~erd~ b.ırı e~az ~lt~~a ezıl- lar .. Nihayet amelelerle kadın birer BU GÜHl(~::l! 
muhıtı yoklıya yokJryn jşlerı 0 tarzda B 23 k - 1. rnışti. Filler ısmındeki bu ışçının cese- kapıya sığınarak ölümden kurtulmuş-

. . .. • - u ra ·arnı sana ugursuz ge ı- . . . . . . •. ı A'- ı A 
sev~:ttı. kı, bugun Tfükiyenin harıci v~ yor. Arlık evden vazgeç! dı çıkarılınc~ cebınde pıyango bıletı bu- ~ar .. __ fakat atlar?an biri arıların soktu- yç ~t<~ 
d~il~ p~yasasında kı.ıvvet!e göze çarpan Demişler ve eşyasını başka b:r eve lunmuştur. Işin garibine bakın ki bu bi gu ıgnelerden şıfayap olamayıp derhal - - - - -
bır ın~ışafa kadar gelmiş bulunuyo _ taşımışlar. na çökerken belediye dairesinde de pi- nallarını dikmiş.. Havalar çok rütubetli gidiyor 

ız Eger bu · k' f 
1 

d Amelelerle kadın yüzü gözü, koi.u Dün hava gene açık geçmiş, fakat rı.> 
k · 

1 
1? ışa 0 masny 1• şu son Zavallı köylü yıldırunlann er geç yango çekiliyormuş. Ve biçare Fillerin bacag-ı şiş bir halde yataklara seril _ tubet derecesi yüksele olarak kaydedil 

aran a mıya kimse cesat"l't ed mezeli . . . b"l f d b" . . "k . 1 30 b" ceıaı Bay b k · burada da kendısını bulacaklarından ı e rne c ırıncı ı ramıye o an ın misler. Kadın şimdi hata başını yastık- mi.şt:r. Hararet 
ar, u arnrm alınmasını ar- · · · · · · • -kad:ı~lanna tekıı·f .:ı k 

1
. korkmaktadır. Avusturya şılinı ısabet etmıştır. tan kaldıramıyormuş! derecesi en fazla 

~ euer ·en e oet netic"-
den emin bulunuyordu. Bizce 0 tahdit _ ;r===============:::=:::,:::,:::::;::::;:::;::,:::;::=:=:=::;::::;::;:::;;::;:::,:::.;:::.;:=:====~:=::,:=::;::;:::::;: 28, en az 19 olarak 
ler ve memnuiyetler artık maziye aittir. • E R • • E • 1 tesbit edilmiştir. 

Eminiz ki Celal Bayann ince zekası 1 S T J N A N J S T R J N A N M A J 1 Ri.izgar yıldız-
:~~ ';;;;'!~1e.:.:~:~~'::ı.::,'::1atn~ Menemende oturan bir arkadaşımız anlattı: sına gitmek mecburiyetindedirler. "Yaz ~erinde vazi- :::~. ~:~~ı "'. -

cŞehrimizin c 12,000:a nüfusu olmasına rağmen bir or- yet gene kabili tahammüldür. Fakat kış günlerinde ço- tir. füıva tazyiki 
hakkukunu mümkün kılacak kuvvetleri t ektebi ktur He sen ilk kt bl d k l la uk kt bin "Ik d · · b 1 k 758 e yu-kselmı· ..+>r. 

1 
am yo . r e me e er en çı an ar c me e ı ersme. yebşıe i me için evinden ka- -ı .... 

top amakla meşguldür: Fıat seviyelerini sayısı en aşağı SO tane artan bir çocuk kafiJesi ortamek- ranlıkta çıkar, geri döndüğü zaman ortalık gene karan Güoq : 5.fı6 Ötlc 12. 19 
iki adi : 16, 11 - Aqınn : 19. u 
Yab1 : 20.59 - t.-k : ,.13 

jndirmek ve Türkiyede hayat seviyesi- teb iç.in ya otobüs, yahud da trenle İzmirin Karşıyaka- 1ılrtır.• 
:~~::k olan bir istihlak ~iji 1 s T E R 1 N A N . ı s T E R 1 NAN M Ar 

Muhittin Birgen L~-----------~------------------------------------------.J 
RUllli •• l3S3 - Arabi .... ıJ.56 
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- 12 Ahltos 

Çin ve Japon orduları arasında 
yeniden kanlı bir harp başladı 

(BC§ tarafı 1 inci sahifede) Japon deniz üssüne dönmüştür. Liman büyük hava müdafaa manevralarına 
:UŞlur. Ağır Japon bataryaları tarafın- dahilinde dört Japon kruvazörü ile se- bütün hükfunet ve belediye memuria
ke~ saat~erc .. e ~mba~ ~dil~ Han kiz torpido muhribi bulunmaktadır. rile mektebliler iştirak etmiştir. 

şehn ~mılen alevler ıçındedir. Ayrıca liman dışında da 12 lıarb gemi- İzciler kapı kapı dolaşarak harb le-
Di w İmtiyazlı mmtakalarda si demirleIİıiştir. Yeni gelen harb v.e- vazımı imali için demir ve bakır topla-

d ki ger taraftan, otoritesini Tiençin mileri karaya mühim mikdarda muhim maktadır. Herkes evinde ne· kadar de-
e mıntakalarına teşmil eden Japon mat ve erzak çıkartmıştır mir ve bakırdan alet varsa seve seve 

Ordusu bu mıntakalardaki posta ve tel- . . · . . . vatan müdafaası için vermektedir. 
graf muhaberatının kontrolü için san- Çınlıler, Şanghaydan kendı mılı3 J t 1 . • . • 
sür büroları ihdasını istemiştir kuvvetlerini geri çelmıeyi ve şehrin Toka~~ 1 gaz;\~~°7 tavsıyesı 1 . 

Konsoloslar derhal toplanar~k Ja- müdafaa tertibatını ve istihkarnlarını h""kA Y tt - .. ,u un ~~n gazete er_ı, 
P<>nların bu hareketini protesto etmi'1- yıkmayı kabul etmedikleri takdirde ~ b~ld~ en. «~urtatlle Çınlılere ~adlen-
lerdı"r .., . . . nı ı ırmesını• a ep etmektedırler. 

. Japonlar kuvve~ ıstımalıne karar ver- Siyasi Jap h fil" · .. k" 
h"'-" · .. ülun kt d" J Ş on me a ının mum un 

Ul\.umet merkezi naklediliyor mı.ş goz . e e .. ır .. apony~nın _ang- olduğu kadar yakın bir zamanda harbe 
J Tokyo, 11 (A.A.) - Nankin'deki bir hay şehrındc dort bın bayrıye tıran- girişilmesini ve müzakerelere ancak 
~pon . menbaından alınan haberlere dazları vardır. Söylendiğine göre Go- Çin ordularının kat'i mağlubiyetinden 

:.ore Çın hükumeti Nankin'de hükume- sungun otuz mil açığında bir Ja1l4tn tay sonra başlanılmasını arzu etmekte ol
bı~ Hankeu'a nakledilmesi ihtimaline yare gemisi durmaktadır. Şanghaydan duğu zannedilmektedir. 
uınaen .. on gemi hazırlamıştır:. Hankeu, muhasamat çıkarsa Japonların bilhas- · Çinliler arasında tesanüd 
tn~~~ s~r:cek bir harp için iyi müdafaa sa tayyare hücumları yapacakları sa- Şanghay, 11 (A.A.) - Deniz aşırı 

lia:~ı~ır_. . . . nılmaktadır. J aponlann dediklerine memleke.~le.:de bulunan Çinliler tara-
diği çtınabı gayrı kabıl bır hale ~~l göre, Çinlilerin Şanghay şehri dahilin- f~~dan bu~uk mikyasta yapılan tebcr
ilk Y~an w ~a~~ 7ang-Kay-Şek. ı~ de on bin kişilik milis kuvveti ve şeh- ruat sayesınde harb sermayesi artmak-
n kl P cagı ış, hukumet merkezını . 50 .1 t f da . 100 b" k d tadır. 
a etmek olacaktır. 1 ınk . mı de ra ın ıse ın a ar Dün alınan paraların yekiınu 44 000 

Ş • as erı var ır. • 
Şa anghayda vazıyet_ . dolara baliğ olmaktadır. 

h . ~Phay, 11 (A.A.) - Royter mu- Çinliler harb levazımı hazırlıyorlar Yeni Zelandada oturan Çinliler 25 
ahırı bildiriyor: Şanghay limanı bir Nankin, 11 (A.A.) - Bugün yapılan bfn dolar göndermiş1erdir. 

·Üsküdar adliye binası dün 
gece tamamen yandı 

Adliye dairesi olarak kaymakamlığın yanındaki eski 
lahakuk memurluğu binası tahsis edildi. Mahkemeler 

bugün orada vazifelerine devam edeceklerdir 
A (BC1$tıırafı I incl sayfada) bir hale gelmiştir. Yangının çıkışını bi-

al ~eş ~er tarafı !;i'-'mış, üç katlı binıt nanın içinde bulunan gece bekç;ileri gö
k ev er ıçerisinde kalmıştır. Bu vazi"2t remcmişlerdir. Ate5in hariçt~n ve kap. 
arşısında Kadıköy ve Üsküdar itfai - lamalar arasından ~ıkışı bazı şüpheleri 

::ıe_ri İstanbul itfaiye-sinin yardımını is· dave tetmiş bulunm:ıktadır. Nezaret al
tairnışl:rdir. Bunun üzerine İstanbul it- tında bulunan bekçiler gec.? binayı do-

Yesınden bir grup hareket etmiştir. laştıktan sonra odalarına çekilıp yattık-
.. Yaptığımız tahkikata göre ateş ilk larını söylemektedirler. 
0nce Kule t f d .... 

1 
.. d Müddeiumumilik ile ceza hakimUkle-

haı -1... .. ara ın an goru mu'? ve er-
kaı uskudar itfaiyesi saat ü~~ yirmi beş rine ait sandıklardan bil' kaçı ile ceza 

fal
. a ~aherdar edilmiştir. U.sküdar it- dairesindeki iki dosya dolabı kurtarıla -

fal
. Yesınden verilen mallımata göre it- bilmiştir. İcra hakimliği, müddeiumumi
ye " lik, ceza, ilamat, ikinci hukuk ve tebli -

Şin /angın yerine geldiği zaman ate-n Çatıya kadar çıktığını görmüştür. ğat daireleri tibibi adlilik tamamen yan-

'-1- erhal evrakın kurtarılması için ha- mıştır. 
"'~.r<.ete g ·ı · İstanbul ve Üskiidar müddeiu.mumilik-:rn eçı mı.ş ve bir kısmı kurtarıl- . . . 
<la lŞtıı~ :anan adilye binası eski Üskü- lerı_ tah~ı~at_ 11~. m.~şguldurlar. _İstanbul 

r hukuınet binasıdır valı vekılı Şukru Suerdem, emnıyet mü-
•. \' angının ne suretle· çıktığı tahkik e- 'dürü Salih Kılıç, müddeiumumi Hikmet 
<lılınektedir. Nüfusca zayiat yoktur. Onat motörlerle Ü.>küda:-a geçerek yan-
111;ang~n Üsküdarda heyecan uyandır- gın vaziyeti ile ve tahkikatla bizzat meş
ıtaf' hır çok kimseler yataklarından gul olmuşlardır. 
§in ka.:ak yangın yerine gitmiş!er, ate- Yangının havanın rüzgarsız olmasına 
dır. sondürülmesine kadar kalmışlar- rağmen sür'atle genişlediği görülmüş -

tür. İtfaiye Paşakapısına gittiği zaman 
la~angın binanın ~rkasmdaki kaplama- ateş binanın her tarafını sarmış bulun -
lan ab~ ve altkattan çıkmıştır. Ahşap o- muştur. 

ına .. • tak sur atle yanmıya başlamış, ev- * 
~eşyanın kurtanlması imkansız Yangın hakkında 1s!anbul müddei-

Seliimi luete kalbini ııç.an genç kız kimdir ? 
Matbaaya gelir gelmn arkadqımızın etrafını aardıir) bunu 10rduk. 
Seliimi f uet dedi ki : 
- Söylemem doğru olmaz ... 
Arkadaşlardan Sait iıyan otti, 

d- Biz, dedi, aözünüze inandık, lcarilerimize vadettik· dünkü .. 11• 
~ı~ ~· bu kızın kim olduğunu söylemek için bir gün dah~ iziıı istedi
tinızı yazdık... Ôyle değil mi lınsct t.. 
• ÜR&dı halı:kında ne söyleyeceğini şıışırH lımctin imdadına ynı 
ifleri Müdürümüz yetişti ; 
lcaI :--: !"in istedi amma, aöyle•i'D diye vadetmedi. Bize bir ııenç kız 

hını ıf~a ediyor ya, bu Jcadan lciifi ... Yalnız bize bir genç lcız kal-
binin mııaalım nuıl Öğrendiğini aöyle.in ••• 

Selami İuet gülümsedi : 
- Habra defterini olrudam. 
Kalbimiı: mualı Bir genç kızın hatıra defterinden alınmıı demek ... 

umumisi Hikmet Onat şu malumatı ver
miştir: 

c- Bina üç kısımdır. Arka kısım yan
mıştır. İki kısım kalmıştır. Yangın sulh 
mahkemesi kaleminin bulunduğu yerin 
sokak cephesi kapb.masından ve toprak 
hizasından çıkmıştır. A~ev sütunu iki 
metre yükselinceye kadar kimse görme
miş, iki metre yükseld!kteıı sonra ma. 
halle bekçisi Liitif görmü~, alakadarlara 
haber vermiş ve nöbetçı odacıları uyan
dırmıştır. İtfaiye gelinc:yP. kadar yangın 
yukarı doğru çıkmıştır. İtfaiye gelir gel
mez söndürme faaliyetine başlamış, bir 
kısım tamamen yandıktan, bir kısım da 
tahrib edildikten sonra söndürülmüştür. 
Kaplamasından yangın çıkan odanın 
içindeki evrak kurtarılmıştır, yanan dai· 
re sulh hukuk ve ceza mah~emeleri ile 
asliye ceza mahkemesi ve kalemı, müd
deiumumilik kalemi. müddeiumumi ve 
muavinler dairesi, tabib. adli dairesıdir. 
Yangının çıkış şekline n:ızaran ya bi

risinin attığı sigaranın kaplamaların di
bindeki otları tutuşturarak yangına sc
beb olduğu, yahut tn bir adamın bu işi 
kasden yaptığı ihtimal dahilinde f?Örül
mekte, her iki ihtimal üzerinde de tah
kikata ehemmiyetle! devam edilmektedir. 
Yangının söndüriilnıestnde itfaiyenin 

ve Üsküdar kaymakamını!1. aldığı ted
birleri takdirle kaydetmek 13.zımdır. İt
faiyenin kav halinde bulunan ve tama
men ateşle sarılmış ola adlive binasını 
üç kısma ayırarak söndürme;c muvaf
fak oluşu bir hari!tadı!". Zayiat pek az
dır. Evrakların mühim bir kısrr.: kurta
rılmıştır. Üsküdar acll!ye makinesinin 
faaliyetten kalmaması için icab eden bü
tün tedbirler alınll'ıştır. Üsküdar adli
yesi ve daireleri yanan bütün Üsküdar 
mahkemeleri bugün esk~si gib~ vazifele
rine devam edeceklerdir. Üsküdar adli
yesine kaymakamlık dait'estnin yanında
ki 06k tahakkuki memurlu[5unun bulun
duğu bna tahsis dilmistir 

Üsküdar adliyesinde ~ahkemesi ve i-=:i 
~ 

olanların bugün bu binaya gitmeleri icab 
etmektedir. 

Yangın esnasınd.9. kaza da olmanıış, 

yalnız evrak kurtarmak için canla başla 
çalışan bir mübaşirımizin kolu yanmış
tır. 

Türk/yenin 
Yakın Şarkta 
Mühim mevkii 

(BcıJ tarafı I inci ıahifed~) 

c 

Berlin ve Romada devamlı bir itina ile 
takib olunmaktadır. 

İskenderun meselesinden doğan 
Fransız - Türk ihtilafı hailolunduktan 
.sonra Türkiye ile F ransa münasebetle
ri iyileşti ise de bu hal fa§ist1erin Tür
kiyedeki bütün entrikalarına tamamen 
sed çekmedi. Hiç şüphe yok ki Akdeniz 
paktının Türkiye ve Balkan devletle
rinin iştirakile akdi keyfiyeti Roma hü
kfuneti tarafından şarki Akdenizdeki 
vaziyetini sağlamlaştırmak · için değil, 
fakat İtal~anın cephe arkasını ve İspan
yada yaptığı rnüdaha1enin inkişafı es
nasındaki serbestisini temin etmek ıoak 
sadile teklif edilmiştir. 

Pravda gazetesi matbuatın Kont Cia
no tarafından gelecek ilkteşrinde Anka~ 
raya yapılacak olan ziyaret ile İtalya
nın Boğazlar mukavelesine iltihakı a
rasında bir nisbet gördüğüne işaret e
derek şu suretle devam etmektedir: 
cGörünüşe göre faşist diplomasisi, 

Boğazlar mukavelesini tanımak için, 
şimdiden genişliğini tahmin müşkül 

olan bazı tavizler elde etmeğe çalışa
caktır. 

Pravda gazetesi, Türkiye - Almanya 
münasebetlerinde bir çok gayri müsaid 
işaretlere rağmen eskisi gibi Almanlar 
için mühim inkişaflar görülmekte bu
lunduğunu kaydettikten sonra Türk hü
kfunetinin harici politikası için esas o
larak barış için mücadele prensibini 
kabul ettiğini ve barış davası aleyhin
deki maksadlar için Türkiyenin istis
mar edilmesine müsaade ehniyeceğini 
bir çok defalar beyan ettiğini ve Türk 
hükumetinin müşterek emniyetin ve 
tecezzi kabul etmez barış prensibinin 
taraf darı bulunduğunu ileri sürmekte
dir. Son zamanlardaki bir çok hareket
ler Türkiyenin bu sahada mühim ka
zançlar tahakkuk ettirdiğini göstermek 
tedir. Türkiye Türk topraklarının mü
tecavi:zin genişleme yolu üzerindeki 
coğrafi vaziyetinin memleketin emni
yeti için munzam bir tehdid olduğunu 
hesaba katarak bilhassa müşterek em
niyet teşkilati1e alakadar olmaktadır. 
Bu siyasi meselede Türkive, 'kuvvetli 
mütekabil menfaati ve işbi.rliği rabıta-
larilc bağlı bulunduğu Sovyet Politi
kasına yakla§maktadır. Aynı zamanda 
hiç şüphe yoktur ki faşist memleketler 
tecavüz politikalarını takib ederken 
Türkiyeden arazi elde etmek yolundaki 
planlarını ekonomik ve kültürel işbir
liği gibi muhtelü şekiller altında ve her 
vasıtaya müracaat ederek gizlemişler
dir. Tarih göstermiştir ki, Türkiye bir 
zamanlar bu planların farkına varmış 

ve onlara karşı enerjik bir tarzda mu
kavemet etmiştir. Hayati menfaatleri 
mütecavizlerin taarruzu karşısında is
tiklB.lini muhafaza etmek için Türkiye
yi bütün kuvvetlerini sağlamlaştırma
ğa mecbur ebnektedir. 

SaJ>ahtan Sabaha: 

Sayfa J 

E 
e S iyasi karışıklık, çok 

defa iyi balık avlamıya 
yarayan bulanık suları 
andırırmış 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

D ikkat edilecek olursa görülür ki 
Berlinle Londranın münasebet • 

leri az çok iyileştiği zaman Roma ile Lon
dranın arası daha fazla açılır ve bilmu
kabil Londra ile Romanın münasebet -
leri salah peyda ettiğı zaman Berlinle 
Londra arasındaki münasebet şekerrenk 
hal alır. Siyasi barometrenin tahavvül • 
!erini riyazi bir kat'iyetie takip edip bu~ 
na sebep olan anasırı tam bir surette ta
yin etmek mümkün olmadığı için, bu tu
haf ve zaman zaman hasıl olan tahavvü· 
lün esasını anlamak ta kabil olmamakta· 
dır. Son defa, ellerindeki ikamet vesika
larının uzatılmasına muvafakat edilmi -
yen üç Alman gazetecisinin bir nevi hu· 
dut harici edilmek demek olan bır mua • 
meleye tabi tutulmalan, bu müşahedeye 
başlıca müsbet bir misal sayılabilir. Bun
dan evvel Berlin • Londra münasebatı 
iyice idi. Bilmukabil Roma ile Londra 
pek anlaşamıyorlardı. 

Son zamanda Londra ile Roma arasın~ 
da mücameleli bazı adımlar atıldı; ve 
bunun üzerine hemen Berlinle Londra • 
nın arası açılmak istidadını gösterdi. Üç 
Alman gazetecisinin İngiltereden hudut 
harici edilmek demek oi.an bir muame -
leye tabi tutulmaları üzerine Almanların 
da, bazı yazılarından dolayı kendisine 
diş biledikleri Taymis muhnbirini kapı 
dışan etmek istemeleri, zaten elektrikli 
bir mahiyet arzeden ha11ada1 beklenen fır
tınayı kopardı. İngilizler, Almanların, 
İngilterede büyük bir gizlı hafiye teşki· 
ıatı vücuda getirdiklerıni iddia ettiler. 
Hudut harici edilmek istenen gazeteci • 
leri de bu teşkilatın adamları olarak gös· 
terdiler. Almanlar, mukabil iddialar 
serdettiler ve böylece, zaten karışık olan 
vaziyet, bir miktar dahrı karıştırılarak. 
tam bir arap saçına çevrildı. 

Eski siyaset adamlarmın kanaatine gö
re, en iyi siyasi manevra, en karışık sa : 
nılan vaziyetlerde çevrillt'miş. Bu hu • 
sustn da İngiliz diplomasıs!.nin, diğer mil· 
letlere karşı büyük üstünlüğü varmış 

Galiba İngiltere, gözüne kestirdiği ba • 
lıklan daha iyi avlamak için suyu karış· 
tırıyor. Çünkü vaziyete baktığımız za • 
man ahvalin, tam bir tekerrür halinde 
olduğunu görerek bu eskı siyasi kurt sö-
zünü hatırlıyoruz. - Selim Ragıp Eme~ 

Parls Elçimiz Fransız 
Başvekili ile Görüştü 
Paris 11 (Hususi) - Başvekil ve dıt 

bakan vekili Şotan bugün Türkiye büyü~ 
elçisi Suat Davazı kabul etmiştir. 

Cinayetler 
Ceza kanunlarını hazırlıyan adliyeciler çok iyi kalbli insaıılardır. Cürme 

karşı ceza keserler~en dalına mücrımi ıslah etmek gayesi güderler. Cürüm 
unsurlarının tam olması için bütün hafifletici ve kurtarıcı noktnları hük
mü verecek heyetin önüne sererler. Hiç bir ceza maddesi yoktur ki ya bir 
başka madde ile ve yahu: maddeye müzeyyel fıkra ile ilk hükmünü hafif -
letmiş olmasın. İnsanlığı gaflet ve dnlfıletten kurtarmak ve her hangi bir 
sebeple işlediği günahın maddi ıztırabından uzaklaştırmak için kanun va -
zılarının aldıkları tedbirler şüphe yok ki birer şefkat ve fazilet eseridir. 

Fakat cemiyeti, kitleyi fena itiyatlardan, kötü telakkilerden kurtarmanın 
fertleri ağır veya hafif maddi cezalardan kurtarmaktan daha mühim oldu
ğunu kim inkar eder. 
Bazı cürümler vardır ki itiyat halinde cemiyetin ruhuna işlemiştir. Bunlara 

ceza tayin ederken vak'ayı ve mücrimi düşünmek kitlenin selametini 
tehlikeye koymak olur. Mesela bizdeki kan gütme, kız kaçırma, ırza geç -
me vak'alan gibi! Kökleri pek eski devirlere dayanan bu cüri.i.mler dünkü 
gibi bugün de yeni Türk cemiyetini tehdit ediyor. Aile salabetıni cemiyet 

A J 

ahlakını sarsan bu itiyatların müzmin şekilde devam etmesi muhakkak ki 
bu cürümlere karşı ceza kanunumuzun yumuşak olmasından ileri geliyor. 

Bu tehlikeli itiyatları kültür ve medeniyet tesirile cemiyetin bünyesinden 
silkip atmak için zamanın tayin ediJ mez mesafelerini aşmak lazımdır. Halbu
ki kanun en geri cemiyetlerin en kökleşmiş itiyatlarını terbiyevi hiikümlerle 
temizliyebilir. 

Onun kötü telakki ve göreneklerinden ayırmağa çalıştığımız Türk cemiye
tini bu kanlı ve yü7. kızartıcı itiyatlardan da kurtaracak ancak kanun ola -
bilir. Ceza kanunumuzun kız kaçırma, kan gütme ve ırza geçme cürümleri 
üzerine koyduğu maddeleri müessir bir ders ve ibret levhası olacak şekilde 
şiddetlendirmek ve bu hadiseleri de meşhut suçlar arasına almak maksadı 
temin edecektir. 

İçtimai ve ahlaki nizamı tesis edecek adaletin sert hükümlerinden başka 
ne olabilir? · . Bürhan Cahit Markaya 



4 ~ayfa 

Mektep için kiralık 
bina bulunamıyor 

SON POSTA Ağustos 1:. 

Festival İstanbula 40,000 
yabancı seyyah getirdi 

Bu hafta içinde muhtelif Balkan memlekelle
Sergisi bu akşam ~in~en 15~ san:atk~rın gelmesi bekleniyor 
[(. Dun hıç tanımadıgımız bir kadın se-ıkii olduğu gibi tabii ve bedii manzara• 

Yerli mallar 

apanıgor ~i telefonla bizde? s?rdu:. . l~rı b~kımındarı: da dünyanın sayılı şc-: 
Dokuzuncu ve sonuncu yerli mallar . - İ.stanb~l festıv.~lın.?e ı~f~ıyeye tah- hırlerındendir. Istanbul çok eskidenbe

sergisi bu akşam kapanacaktır. Dün ak- .sıs ~dılen gun ne gundur bılıyor musu- ri seyyah uğrağıdır. Umumi harbe tE~-
şam serginin filmi alınmıştır. Açıldığı nuz:. . kaddürn eden senelerde hiç bir propa-

.. d b · · · Soyledik ga d t kil"t ··d h ı · J gun en erı sergıyı gezenlerin sayısı · . . n !l ve eş a ın mu a a esı oma-
450 bini bulmuştur. Sergi komitesi, bu Bu telefon m~haveresını yak~ tanı: dan Istanbula s~yyah gelir, burada Bi
sene sergiye iştirak edenler arasında dıkl~rımızın muracaatları takıb ettı. zans medeniyetinin bekayasını seyre
umumi bir müsabaka yapmağa imkan hepsı .de: . . . . .. derdi. Bu arada İstanbulun güzelliğine 
görememiş, yalnız paviyon ve stadlarm . - I~tan?uI fes.tı~alınde ıtf?ıye ~ore- hayran olanlar az değildi. Bu Bizans e
ayrı ayrı karakterlerini göz önünde tu- nıne gırebil!llek ıçın yol nedır? dıyor- serleri dünya üzerinde o kadar şöhret 
tarak her birini kendi branşı dahilinde lardı. •M . . . . .. .bulmuştu ki hemen her seyahate çıka· 
bir tasnife tabi tutmuştur. Ye~dıg:rını tak~b eden bu muracaat- nın İstanbula u\ğraması kadar tabii bir 

Sergi komiserliği, sergiyi ziyaret e- lar ~osterJyordu kı, bazı taraflarda_ şüp- şey olamazdı. 
denler arasında bedii görüşlerine inan- ~e ıle karşıl~nm~kt.a .olma~ına ragmen Umumi harb, bütün dünya üzerinde, 
dığı zevatın da fikirlerini almış ve şu ,Istanbul festıvalıM ıy~, .cazıb ,. numara- turi~ hareketini durdurduğu gibi bit-. 
neticeyi elde etmiştir: la:ıa dol~uruldug~, ıyı reklam ya~ıl: ,tabi Istanbula gelen seyyah akınını da 

A. Dekorculuk birinciliği İş Bankası dıgı takdırd~, har:~en . seyyah celbını inkıtaa uğrattı. 'Harb, bittikten sonra 
paviyonunda. ~ırakalı.m, h~ç de~ilse ıç memleketten hemen her memlekette buhran içinde 

B. Teşhircilik bakımından birincilik I~tanbul.a dogru bır hareket uyandıra- geçen uzun senelerin tesiri ile pek za-
Sümer Bank'ta. bılecektır. yıflamış olan insanlar seyahat merakı-

C. Dekorasyon ve teşhiri bir arada Maamafih · al~adar dış memleket pa düştüler. Evvela her memlekette 

Önümüzdeki ders senesi başında İs·ı 
tanbulun muhtelli semtlerinde bir çok 
illanekteb açılacaktır. Bu mektebler i
çin yeni bina yapılmıyac:Ak, mevcud• 
büyük binalardan bazıları kiralanacak
tır. Maarif idaresi önümüzdeki sene bir 
ilkmekteb buhranı ile karşılaşmamak 
için '45 bin liranın bu işe aynlmasmı is
temiştir. Fakat bütçe darlığı dolayısile 
bu mikdar 15 bin lira olarak kabul o
lunmuştur. Halbuki bu 15 bill lira ile 
İstanbulun ilkrnekteb ihtiyacını karşı
lamak imkansızdır. Maarif idaresi eski
den kiraladığı ve yeniden kiralıyacağı 
binalar için az para vermek istemekte
dir. Bu yüzden evvelce binalarını maa
rife kiralamış olanlar bu kere kendile
rine eskisinden daha az para verilmek 
istendiğinden binalarını geri almak is
temekte, maarif idaresini müşkül va
ziyette bırakmaktadır. Buna göre maa
rif idaresi elinde mevcud para ile yeni 
mekteb binası bulamadığı gibi eskiler
den de çıkarılmak istenmektedir. Maa
rif müdürü bilhassa Vekalette bu hu
susun halli için meşgul olmuştur. 

te'lif etmek, aynı zamanda da istihsala- seyyahlarının .~ıa.ka~arını _. c~lbetmek harb sahalarını gezmek suretile turizm 
tının muhtelif sahalarını halka tanıt- ~o~tasında ~a umıdsız degıldırler. Bu hareketi başladı. Bu hareket geniş!iye
mak suretile kültürel bir hizmet ifa et- umıd sebebsız sayılamaz . . Zira--ttitulan .rek bir memleketten diğer bir memle
miş olan Eti Bank paviyonu da, Sümer h.es~ba göre festival münasebetile şeh- kete seyyah akınları başladı. Bilahara 

İstanbulda kira ile tutulan ilkmekteb Bank, İş Bankası paviyonlarmdan hu- rımıze 1935 yılında (l5.0~0~, 1936 yı- muhtelif iktısadi buhranlar ve mali sı-
susiyet itibarile ayrılmıştır. lında 2o,oo~ ~ey~ah .gelmı~tır. .. kıntılar dolayısile hariçten seyyah cel· 

* İlk ve ortamekteblerle liseler ıç1n 

binalarından biri 

zımının memleket dahilinde imal edil
mesini kararlaştırmıştır. Ankara re3im 
ve el işi muallim mektebinden mezun 
olanlar dağıtıldıkları mekteblerde tale
belerle beraber çalışarak bu hususun 
teminine çalışacaklardır. 

Bu şerait altında, Eti Bank'ı da kendi 193 7 Y.~lı ı~ın şır.?dıden ~ır ş~y soy~e- bi her memlekette milli bir menfaat 
branşı dahilinde birinci addetmek icab ı~mez, çunku .~enuz mevsım bıtmemış- ,meselesi telakki edildi. Memleketler~ 
etmiştir. tır, f~kat bugune kadar gelenlerin de- ,başka memleketlere akın eden seyyah-Avrupadan sipariş edilen ders lev~zımı 

gümrüğe gelmiştir. Bir kaç güne kadar 
buradan alınarak mekteblere dağıtıla
caktır. Maarif Vekaleti, bundan sonra, 
her ne şekilde olursa olsun, ders leva-

D. Karamürsel mensucat fabrikası ve recesme bakılarak tahmin edilebilir ki Jarı kendine çevirmek için büyük pro
İbrahim Ziya müessesesine ait paviyon bu ~ı~ ge~eceklw~rin ~~ku~u. geçen yıl- paganda teşkilatı ihdas .ettiler. Bu pro
da teşhir itibarile ikinci derecede gel- dakının hıç degılse ıkı mıslı fazlası o- pagandalar tesil"i ile Istanbula gelen 
mektedir. lacaktır. :;eyyahlar tedricen diğer memleketler 

Lüleburğazda Çocuk esirgeme 
Bahçedeki paviyonlan da ayn bir . . * A • tarafından celbe?ildi. Mütareke senem·ı 

tasnife tabi tutmak zarureti hasıl ol- . 20 hın! 4o ~ın, hatta 80 hın seyyah rini müteakib Istanbula gelen seyyah; 
muştur. Bahçedekilerden: hır n_ıevsımde Is!anbul için belki hiç bir adedi pek azalmıştı. Halbuki İstanbul) 

ı - Milli Reasürans dekorculukta ~eydır, f?kat alakadarlar ehemmiyetle yeryüzünde en ziyade seyyah şehri ol-i kıymetli eserler Kurumunda 
bulundu Dünkü toplantı 

birinci. · ışaret edıyorlar ki, bu mikdar döviz te- mağa layıktır. Bunu nazarı itibara alan 
ı _ İnhisarlar paviyonu da teşhir darikinin b~tün . m~mleketlerde son İstanbul belediyesi Türkiyede ilk defa 

itibarile birinci dereceyi işgal etmekte- derece takyıd edılmış olduğu bir za- 19 30 senesinde küçük bir turizm teş-
Lüleburgazda Umurca höyüklerinde Dün, Çocukları Esirgeme Kurumun- dir. ~anda .. te~in :di!~iştir. Döviz tedari- ,kilatı kurdu. istanbula seyyah celbi 

arkeoloğ doçent Arif Müfidin başkanh- da ehemmiyetli bir toplantı yapılmış- Yalova kaplıcaları, çimento şirketi kmde ~mıd edıldıgi v~chile ted.ri:t bir için Avrupada propagandalara koy~l
ğı altında yapılan hafriyatın sona er- tır. Bu toplantıda doktor Kadri Reşid, de dekorasyon itibarile ikinci rre~mek- serbestı husule ~~lmiye başladıgı za- .du. Ve nihayet Balkan memleketlerın· 
mek üzere olduğunu ve en ehemmiyetli İbrahim Zati, Kutsi, Verem Dispanseri tedir. "" man bu. mikdar sur'atle artacaktır. den seyyah celbi için 1935 senesinde 
parçaların bulunmasına kuvvetle ihti- sertabibi Talat ve merkez heyeti azası * ~Ik Balkan festivalini ve onu müteakib 
mal verildiğini yazmıştık. Dün 175 ra- bulunmuşlardır. Başkanlığı meb'us Taşdelende Alakadarlar İstanbula gelmekte olan İstanbul festivalerini tertibe başladı 
kıınlı büyük höyükte beklenen bu ne- Şemsettin Günaltay yapmıştır. ecnebi seyyahların buradan iyi intibala Festivalin tertibinden maksad şehirdt 
tice elde eôılmiştir. 1kinci asra aid bil- Toplantının mevzuu, Çocuk Esirgeme Yeni tesisat dönmeleri meselesine azami ehemmiyet turizm hareketini tam manasile canlan· 
yük bir Roma mezarı bulunmuştur. Bu Kurumunun modern ve ilmi rnefüumu Yaptırılacak vermektedirler. Bu meyanda tercü- dınnak, bir tarafian dış memleketler· 
mezar içerisinde kadına aid yüze yakın üzerint:ru neler yapılmak icab ettiğine E k f T d 1 manlık işi halledilmiştir. Gelen seyyah den seyyah celbine çalışırken Anayurd 
fevkalade ehemmiyeti haiz heykeller dair hazırlanmış olan ilmi raporun mü- d v a j ~ş t ~n t~y~n~~ı me.nba~n- şimdi karşısında belediyeden ruhsatna- ,dan da İstanbula ziyaretci getirmektir. 
ve san'at eserleri bulunmuştur. nakaşası idi. Bu rapor okunmuş, esas a /~pı a~; ;.sıs~l ıçın f' bı!l lıra meyi haiz, itimada değer bir tercüman Bu sene festivale muhtelif Balkan 

Bütün Lüleburgazlı1ar kendi kasaba- itibarile kabul edilmiş, fakat lü:mnılu ~ar e tce ır. ır ld ı:ıan ~!~asının bu bulmakta, aldatılmak korkusundan u- ,memleketlerinden 150 kişi gelecektir. 
larında çıkan bu tarihi eserleri alaka görünen bazı ilave ve tadilatın yapıl- ~s~~ a .. ~~pmı~ 0 ug~ te ~. muva!ık zak kalmaktadır. Hamal işinin halli de Bunlar Balkan festivali haftasında mil· 
ile seyretmektedirler. rnası, seçilen dört kişilik bir heyete ha- golru mkut_ş uBr. 

1 
vrTupad a

1
n . uç m<lkıne memnuniyet verici ikinc1 oir noktadır U oyunlarını, şarkılarını ve dansların• 

- 1 d'l . t• ge ece ır. un ar aş e enın mcnbaına 1· t bu] f t' 1. d · .. kl d. 
Poliste: va e e ı mış ır. 1 t• .1 k k" "k . 1 b d san es ıva ın en beklenen halka gosterece er ır. 

Bu heyet E . t S d w yer eş ın ece ve uçu şıse er ura a f d 
mnıye an ıgı muauru d . . • ay a 

Bay Reşidin riyasetinde, doktor Kadri ~~ doldurulac~~tır.dŞış~lerı~tkap:ı"lması İstanbulda her sene bir festival ter- · Acıkh bir kayıp 
itfaiyecinin oglu kundakçılık yapmıı Raşid, İbrahim Zati ve Kutsi'den mü- ışı e yepyenı arz a 0 aca ır. tibi değer mi, değmez mi? Alakadarlar Vali ve Belediye reisi B. Muhittin Ü's-

Karagümrükte Salmatomrukta Av- rekkebtir. Bu tadilat bittikten sonra yukarda verdiğimiz tafsilattan anlaşılı- tündağın biraderi Ekrem 'Ostündağın 
cıbey mahallesinin Kuyu sokağında 5 rapor basılacak ve bütün memlekete Yedinci Türlı lıp yor ki bu suale müsbet bir cevab ver- oğlu 17 yaşında Piran Üstiinda.ğ İzmirde 
numaralı evde oturan Hakkı ::>olise mü- dağıtılacaktır. Kon gresi ,nektedirler. Esasen bu festivalleri ter- vefat etmiştir. Pederi ve ailesi bu elirn 
racatla Beyoğlu itfaiyesinde Seyfetti- Kö 1.. • ti~ etmekle takib olunan gaye şudur: ziya münasebetile birçok taziye mektub 
nin 6 yaşındaki oğlu Adnanın kendi e- y u sıgarası Tehir edildi Istanbul eski bir şehirdir. Tarih ve ve telgrafları aldıklarından teşekkürle· 
~nin~b~~~~~~a~~~ Ş~~kr~~ N~~~E~~i~~~u-~~~a~~~a=t~~~a~b~a~k~rm~ın~d~a~n~~~k~m~~~·~~~m=e~~~r:~:i~b:i~~:·~rm~~:t~e~d:lı:~:r~·~===~~ 
koyarak ateşlediğini iddia etmiş, ateşi Satılacak terliğinden: Yedinci Milli Türk Tıp Ku-
söndürdüklerini söylemiştir. Polisce İnhisarlar umum müdürlüöü yalnız ıultayı toplantısının cumhuriyetimizin 
tahkikata başlanmıştır. köylerde satılan Köylü sig;ralarının on beşinci yıldönümüne tcsadiif eden 

24 saatteki kazalar kasaba ve ~ehirlerde de satılması iQin 1938 ::;enesine tehiri sayın başvekilimiz 

B h k d A h 
.. .. tetkikler· yaptırmaktadır. tarafından münasib görülerek Sıhhat-

a çe apı a ntep anı onunden .. .. • , r· t' A M kA1 · 
h 1 F" k' 78 Butun şark vilayetlerinde tecrübe "e Ç ımaı uavenet Ve a etı ve Ru-

geçen ama ayı a, numaralı vat- . lt Y"k k B k 1 - a E ·· 
Al . wl K" ·ı· .d . d k 77 mahıyetinde satışlara başlamlmıştır ru ay u se aş an ıgın an ncume-

man ı og u amı ın ı aresm e i · · · · t hı· - b d -
1 t k l 

Bu tecrübede köylü sıgaras1 "atışla- nımıze e ıg uyurul ugu muhterem 
numara ı ramvay çarpara vara amı~- . - . ·· ı · · b'ld' ·1· t • rı dıger sıgara satışları üzerinde mü- nye enmıze ı ın ır. 

ır. him bir tesir husule getirmez.'5e başka * Evvelki gece yarısı saat yirmi dört- vilayetlerde de köylü sigarasına muadil Şehir işleri: 
te, Ortaköydc oturan Hasan kızı 12 ya- halk sigarası satışına müsaade edi]e
Ş!nda Ayşeye, tramvay caddesinde, şo- cektir. 
för Hüseyinin idaresindeki 1602 numa- Açıltta yiyecek sablmıyacak 
rah otomobil çarparak sol. kaşı üzerin- Sağlık işleri: Pazar yerleri sıkı surette teftiş edi-
den yaralanmasına sebeb olmuş, yaralı lecektir. Zabıta memurla:rı pazar esna-
kız Şişli <;6cuk hastanesine kaldırıln:uş, Bir ıarbon vak'ası tespit edildi sında münhasıran pazar yerinde kala-
şoför yakalanmıştır. Son 24 saat zarfında b~ tifo vak'ası rak yiyeceklerin açık saçık buluııdurul-
* Balatta İskele caddesinde Saimin .feşhis edilmiştir. Birinci aşılarmı yap- mamasını, ?teye beriye .pislik atılma-

iplik fabrikasında çalışan ustalardan tıranların sayısı 2593, ikinci aşılarını masını te:nın edeceklerdır. . . . 
Mehmet Ali sağ elinin bileğini makine- yaptıranların sayısı 5 5 79 dur. Dün şe- Sando~ıç, pasta, kebap mısı~ gı~ı .Yı-
yc kaptırıp kestirmiş, Balat .Musevi hirde bir tle şarbon hastalığı meydana yecek~_:.çıkta satış.:_~?_edılmıştır. 
hastanesine kaldırılmıştır. çıkarılmışsa da Sıhhiye Müdiriyeti bu 

Hırsız müşteriter 

Evvelki gece saat 21 de, Galatasnray 
sergisinde Eminin gazinosunda garson 
Abbas polise müracat ederek miiştcri 
sıfatilc gelen iki kadının bir masa örtü
sünü çaldıklarını söylemiş, Hatice ve 
Nadide isminde iki ka,dını .ra'kalatm;ş
tır. Kadınların üstleri aranınca. bir ma
sa örtüsü, bir bardak ve beş gazoz şişesi 
bul'unml.1-'?, Hatic'e>yle Nadide miiddei
u·nurrili~c u•r:Jmi~1crdir. 

hadiseyi alelade vak'alar meyanında 
görmektedir. 

Uçan adam şehrimizde 
Uçan adam namile maruf Dondel 

Monte ve iki arkadaşı hususi otomobi
lile ViyanaClan şehrimjze gelmiş ve Pe
rapalas otelinde misafir edilmiştir. İlk 
temsillerini 14 ağustos cumartec;i akşa
mı Tepebaşı belediye bahçesinde Fes
ti valin 14 üncü gece isimli şenliğinde 
verecektir. 

HALK 

Heybellada PliJ 
gazlnoaunda 

ESKi HAMAM 
ESKi TAS 

18 Ağustos 
Cuma akşamı 

BUyUkdere elle bahçe•lnde 

ŞiRiN TEYZE 

İstanbul Belediyesinden: 
Madde 1 - Beledi.ye zabıtası talimatnamesinin 

20 inci maddesi: 
(Caddelere, sokaklara, meydanlara, ön bahçe

lere, paviyon aralanna ve cadde, sokak ve mey
danlar üzerinde bulunan binalar aksamındaki ka
pılara, pencerelere çamaşır asılamaz ve buralarda 
hah, yatak takımları, örtü ve diğer şeyler silkilme
mesini) amirdir. 

Umumi sağlık namına, halkımızın bu madde 
hükmüne de azami riayeti ehemmiyetle rica olunur. 
Madde 2 - Yine Belediye zabıtası talimatname-

sinin 9 uncu maddesi: 
(Cadde ve sokaklar hiçbir kimse tarafından hiç 

bir suretle işgal olunamaz. Dükkancılar camekan, 
tezgah, fıçı, s:tndık gibi şeylerle ve sair eşya ve 
mekulat ve iskemle ile caddeleri muvakkat dahi 
olşa işgal edilmemesini) emreder. 

Dükkan sahip!erinin bu madde ahkamına ta
riayet etmeleri temenni olunur. 

(B.) 
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Kars Halkevi bir ibide 
gibi yükselecek 

2 l(ars (Hususi) - • 
Yıldanberi faali ~ 

~'etin· -
t"k ı artırarak git- · ~ 
~a~e muhite yayıl- ' 
li ga başlıyan Kars 
~lkevi 6 aylık kış, 

- rılkbahar dahil ... 
p ogramını b"t· . 
Yaz f ı ırıp 

. aaliyetıne geç
llııştir 

Kış. 
en Programının 
tanşayanı takdir ta-

.. arı, köycülük 
guzeı , ' 
Ya: san atlar, sos-
t" Yardım ve kü-
Uphan 

nidd e kollarına 
I\." ır. 

oyeüiük ve G"' 1 Sa , uze 
ıt ntıar faaliyeti 

sanaalk:vimiz dok-
k' . r lıra ücretli 5 · · 
t'ış~lik bir caz he e- Kars Halkevi keman talebesinde n bir grup ve 
t~ ~Stihdarn etm;k- Sosyal Yardım Kolu başkanı Rasim 

ge~r. ~alkevinin bil'umum toplantı ve ı netle, şükranla anmamak kabil mi 
ıntıler· ·ı heyet' ı ı e balolara neş'e saçan caz Okuma odası 

dersi~ aynı zamanda meccani müzik 800 kitap bulunan kütüphanemlzde 

iki köyün 
Harmanlarını 
Su bastı · 
Çubuk (Hususi) - Çubuk, Ankara

ya 45 kilometre mesafede ve etrafı ye
şil söğütlerle çevrili, yeni yapılmış ve 
yapılmakta olan binalarile çok güzel 
ve cazip bir şekil almaktadır. 

Çubuk kazasının 90 köyü, 38,000 nü
fusu vardır. Halkın ekserisi ziraatçi
dir. 
Perşembe ve cuma günleri olmak ü

zere burada haftada iki gün pazar ku
rulmaktadır. Bu pazarda,, köylü, mah
sulünü, yağını ve sairesini satmakta -
dır. 
Çubuğun yegane eksiği elek.triktir. 

Burada spora da çok ehemmiyet veril
mektedir. Fakat maalesef belli başlı 
bir spor teşekkülü mevcut değildir. Bu 
alaka ferdi kalmaktadır. 

Son günlerde şiddetli yağmurlar yağ
mı.ş, yağmurların faydadan ziyade za
rarı dokunmuştur. 

Emirler ve Karkm köylerinde har
manları basan .sular arpa ve buğday 

mahsullerini alıp götürmüştür. 
Bu yüzden epey zarar vardır. 

Kastamonu da ~iller· : Vermekte ve sevilmiş halk tür- 6 ay zarfında 1 300 okuyucu kaydolun
dir. ını loplıyarak armonize etmekte- muştur. Her ne kadar bir kütüphane i-

Esk· d ,çin bu kitap ve okuyucu adedi azsa da, bir araba kazaSI 
dı. F'a~ en ~onferanslara rağbet pek ~z- Halkevi, kendi bütçesinden kitap ge- _ 
çil_ıniş ~t bılhassa ~u kış tatbikine ge- tirt~ek suretile bu yeklınlan çoğalt- Bir kişi öldü iki kişi 
?nınm fan .konserli gonferanslar, tah- maga çalışmaktadır. .., ' 
lieıe h evkınde dinleyici toplamıştır. Temsil kolu agar yaralandı 
Olan k·~\ ~azartesi akşamı yapılmakta Bu şube maalesef kendinden bekle- Kastamonu (Hususi) - Şehrimizde 
l'ağbet 0r, u gecelerinin mazhar olduğu nilen müs~ir faaliyeti gösteremiyor. Selçuki Türklerinden İsmail beyin Taş 
h~ng1 b~Yl? _bir raddeye geldi ki; .:her Buna başlıca 'Sebep kadmsızlıktır. Çar- camisi altında ve kışla yolu üzerinde 
~OYlu, ~r ışı için şehre gelecek olan şafı bir çok vilayetlerden evvel atan, bir kaza olmuş ve bir köylü ölmüş, iki 
lSabet et~r gel~şini pazart~?i ~ü~lcrine sos;•ete hayatı hususunda şark ve Ana- kişi yaralanmıştır. Kaza şöyle olmuş-
boyıu Uyk nıege çalıştı. Koyl~y~ uzu~ dolunun ileri merkezlerinden biri o1an tur: .. .. . . _ 
18 den 21 Usuz bırakmamak ıçın saat .Kars' da sahne için kız bulamadığımızı , Kırcılar koyunden Ismaıl oglu Meh
lautılard e kadar devam eden bu top- kızararak söylemek mecburiyetinde- met erik sepetlerile dolu çift atlı ara
arasında a g~~bı;c fayd~~ ko~f7:~n~l~r yim. Hatta, Maarif Vekaletinin değerli basile şehr~. ge~miş .. v: arabayı ba'kkal 
~eçrne par l ~e mıllı muzıgımızın tavsiyelerine rağmen, öğretmen bayan- Hakkının dukkanı onunde durdurarak 
ltleri sahça ~rı dınletildi, yerli saz şa- larm da iltifatlarına mazhar olamıyo- erik sepetlerini boşatmıya başlamıştır. 
lllaniJer ~eJe çıkartılarak karşılıklı ruz. Ve bu asırda dudag·ını boyayıp en- Bu sırada kışla yolundan gelmekte o-
k soylend· B ı 1 ' · · 1Yrnetli bir huı ı'. _u top ~~tı .. a~ın tari giyerek sahneye çıkmak istcmiyen lan .?ır kamyon kuvvetlı korna .5~lmış 
Itonfranscıla susıyetı de; koylu ıle erkeklerimize hak verirken, bunların ve urken atlar arabayı hızla surukle-
Serbest r arasında, konferans veya içinde çok değerli istidatların böylece miye başlamışlardır. 
la mevzular ·· · d ·· k · b k r Yapıl uzerın e muna aşa- ködenip gitmekte olduğunu acı ile gö- Arabacı sepetlerı ıra ıp araba ar-
Sıfıtdan ma~ında idi. Böylece, dışarıda rüyoruz. kasından koşmuş ve atları dizginlerin-
sı Ortaiığ aşagı 30 derecede kar fırtına- Yeni Halkevi ~nası den yakalamak istemişse de atlar ara-
llı~ bir ~~~a~ ~ullak ederken, bol ışık, Halkevimiz, şimdilik C. H. Partisinin bacıyı çiğneyerek ~ürüklemişlerdir. 
€eıen kö ,1.. ıçınde, iskemlesinde yan oturduğu büyük bir binanın kısmı a- Azgın atlar biraz ilerıde yoldan eel -
E:~ilen sJ u dayı; bir taraftan, ikram zammı işgal etmektedir mekte olan Tahir oğlu Satıyı Ye Meh-
dıg~ ıcacık ça h d t k · k H 'b · d · - · " el' er tar f yını omur a ır en, Karsın tarihi ve kültürel kıymeti ile met ızı ası eyı e çıgnemış ve guç-
1nliy0rd~. tan söylüyor, söyletiyor ve mütcnasib bir bina inşası düşünülmüş lükle yakalanmışlardır. Ağır olan yara-

h A.dı «Şeh' . ve Ankaranın verdig·i tahsisatla 50 bin lılar hastaneye kaldırılmış, Satı hasta-
er ır gecesı 1 b'lA · ı· d "l ·· ı·· clu~ Vatandaşın . » 0 up 1 aıs ısna liraya güzel bir bina inşasına başlan- ne e 0 muş_u_r_. ------

f gu Perş gırmekte serbest bulun- mıştır Bir çok spor konferans v s sa- l 
~arkı, ko ~rnbe gecelerinin evvelkinden ıon1ar~ ile komite büroıarını au~ .ma- Mamure aş 
rır Olusu~derans mevzularının daha a- hallerini ve her türlü arsi k~nforu ha- Ocaklarında ihi 
arın ~ a ve bu topla t l b 

da gelişind d' n 1 ara ayan- iz bulunacak olan bu bina, aynı zaman- Amele yaralandı 
"t.. k Sos e 1ır. d da Kars tarihinin ilk kaloriferli yapısı E k' h' (H ") T kl b ~s ide ya yar ım 1 kt s ışe ır ususı - aş oca a-

~ u konıı~ derbeder bir şekilde çalısan ° ~a ır. t "b •. d hAk• t rında dinamitle taş çıkarılırken feci bir 
~erıenip ~· geçen ders yılı başlarında, . a~sın .~; 

1
go ~gın 

1 
e "~ ab_ım e- kaza olmuş ve iki kişi ağır surette ya

zanı teşk·Q1 planmış ve kurduğu munta- .P.~sın e b~u ·se ~cel h 0

1
.and ut fınanın, ralanmıştır. Kaza şöyle olmuştur. 

2llh ı at sa . sonmez ır meş e e a ın e e ra ına sı- M k.. .. d k' taş kl d 
Jetli t·· yesınde Karsın çok ha- k k . . b··ı·· k d t amure oyun e ı oca arın a 

l'elı; 
2 

uccar ~ h ca • ve ışı saçması ıçın u un u re 1 1 1 1 k - h 1 l1 00 fak· \ c alkma istinad ede- ve samimiyetleri ile çab;acak olan ame e er pat atı ~ca ocagın mu te if 
~emeği v ır talebeye dokuz ay öğlen K l l A k b d : l' t yerlerine dinamıtler yerleştirmişler 
!ttn elbisermiş, ayrıca bu iki yüz çocu- .. ahr.~ ı ar;b d~ aranı~ utt egkerl ı ekvlec· ve sıra ile dinamit fitillerini ateşlemiş-
ve t e ay kk b cu une e e ıyen mınne ar a aca ar- . . . b' t f t 

raş g'b· . a a ı, çamaşır, hamam d lerdı.r. FıOrller ır ara an ranarken 
lU Soğukı~ ı .. ı~.tiyaçlarmı karşılamıştır. ır. Fuad Arasb bir taraftan dinamitler ateş almış ve 
rn~deki 0Puşen açık sırtları, kar üs- taşları patlatmıştır. Artık bir tehlike-
~unı ,~1Plak ayakları givdirilcn bu İzmitte ruam mücadelesi nin kalmadığını sanan amele ocağı ka-
\t3i ., avrucuk} H lk h İzmit ve mülhakatında Ruam ne mücade- k b' dina 't tı 
bıeıt~alonıarınd karın, a evinin u- ıe yapılacaktır. Bu maksatla viliıyet baytar zar en, ansız~ ~~- k' . rı:ı - pa amış 
l'(l eri n , .a arın dolusu sıcak ye- müdürlliğü faaliyete geçmiştir. Mücadelede ve fırlayan taş ar ı ı ışıyı ?gır surette 

P de b e.ş.e. ıle yuvarladıklarını gö- 11 küçük sıhhat memuru, sı fen memuru yaralamıştır. Yaralılar Eskışeire kal -
u ışın organizatörlerini min- çalışacaktır. dırılmışlardır. Tahkikat yapılmaktadır. 

Hasan Be:f - Tabii azi • 
zim, şehirde temizliğe dik
kat edilince tifo da azalır. 

- Amma gene birden 
bire on üç vak'aya çıktı. 

Hasan Bey - Baromet
re muntazam işliyor de -
mek, bir iki gündilr te -
mizliğe az dikkat edildiği
n e ali.mettir. 

• Sayfa 5 

Memlekette · toplantılar 

Maraş (Hususi) - Cumhuriyet biçki yurdu Halkevi toplantı• salonunda 
güzel bir sergi a~tır. Sergide teşhir edilen eşyalar vali ve ziyaretçier ta
rafından çok takdir edilmiştir. Sergiyi hazırlayan talebelere Maraş terzileri 
tarafından makas ve gönyeden ibaret gümüş armalar hediye edil.mi.Qtir. 

Resimde üstte sergiyi açanlar, altta ser2inin açılmasını bekliyen davetli
ler görülmektedir. 

Çanakkale Halkevi sık sllt ""JJlan\J lar yapmakta, bu toplantııarda faydalı 
konferanslar verilmekte, müsahabeler yapılmakta, konser dinlenmektedir. 

Rpimde Çanakkale Halkevindeki toplantılardan biri görülmektedir; 

i' 

Lüleourgaz malmüdürü Mürşit Seçkin Ödemiş malmüdürlüğüne tayin 
edilmiştir. Bu münasebetle arkadaşları ile samimi bir veda toplantısı yap -
mıstır. Resimde Mürsit Seçkin ile arkadaşları görülmektedir. 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü ziraat fakültesi talebelerinden 22 kişilik 
bir grup doçent Esat Bozdağın başkanlığında Uşaka gitmişlerdir. Misafirler 
şeker ve ispirto fabrikalarını gezmiş,, Kalfa köyüne giderek köylülerle ko
nuşmalar yapmış, mensucat fabrikaları, halıcılık ve el dokuma sanayii üze
rinde tetkiklerde bulunmuşlardır. Misafirler şerefine Halkevinde yüz kişi
lik bir ziyafet verilmiş ve eğlentiler tertip edilmiştir. Resimde talebeler 
Uşak istasyonunda karşılayıcılar arasında görülmektedir. 

-:::: KOçOKMiMLEKET"HABERLERI 
Birada bir yıllık kaçakçılık ftkuatı 1 Gemlikte iki esrar kaçakçısı tutuldu 

Blga (Hususi) - Geçen yıl içinde Blga in- Bandırmadan Beyköylü İbrahim o~lu Ş:ı-
hlsarlar idaresi taklb kolu tarafından tutu- ban Gemllkte esrar satın alırken yakalan. 
lan 60 kaçakçılık hfidlseslnde 161 kilo kıyıl- mış 200 lira para cesaslle blr sene hnplsllk 
mış ve 4 kilo da yaprak tütün tutulmuş ol- cezasına çarptırılmıştır. 
masına mukabil bu yıl yapılan daha cldd1 * Gemlikte Abdurrahman o~lu Mehmet 
bir takibat ve alınan tedbirler neticesinde isminde birisi güpegündüz esrar satarken 
237 kaçak vak'asında 888 kilo yaprak tütün- yakalanmış, bir sene hapse ve 200 l!ra para 
le 323 kilo kıyılmış tütün ve 1358 defter ka- cezasına mahkum olmuştur. 
çak sigara kô.ğıdı yakalanmış, failleri hak- Bir malı iki defa s:ıtmak ı temiş 
kında da verilen hapis cezalarından başka. Gemllğin Katırlı köyünden Hüseyin Meh-
11950 Ura dn para cezası hükmedllmlştır. met sattığı enginarları bir kolayını bulup a-

Turhal postanesinde teftiş yapılıyor şırdıktan sonra yeniden satmnğa uğraşırken 
Turhal (Hususi) - Turhal posta ve tel- yakalanmış bir gün hapislik cezası almıştır. 

graf memuru Vecihi Araslının muamelAtı Adanada köy bekçileri bir örnek 
tetkik edllmektedir. glydiriliyorlar 

Kastamonuda bulunan Vecihi Araslı bu- Adana (Hususi) - 297 köyde koy bekçi • 
raya getlrllın.if ve ıtadeslne müracaat edil- lerlne yeni modelde tam takım elbise ve 
mi§tlr. §apka glydlrllecektir. 



Beyoğlu üçüncü noterinin 
muamelatı tetkik ediliyor 
İstanbul ikinci noteri Hasan Ark ve !geçirilen parayı tamamen iade etmiş bu

katibinin Sultanahmet l inci sulh ceza lunduğu için cezası altı aya indirilmiş -
mahkemesinde ya- tir. 
pılan sorgulan so
nund3 tevkif o • 
lunduklarını dün
kü sayımızda yaz· 
mıştık. 

Ayni noterlik -
le alAkalı bir me· 
seleden dolayı as
liye birinci ceza 
mahkemesine ve
rilen Yani ismin - Dün tevkif edilen 
de biri de, evvelki Yanl 
gün geç vakit tevkil olunmuştur. 

Yaninin suçu bu noterlikte karısı Sof
ya namına bir sahte senet tanzim etmiş 
olmasıdır. 

Diğer taraftan Beyoğlu üçüncü no • 
!erliği muamelatının d:ı müddeiumumi • 
likçe teftiş ve tetkikine başlanmıştır. 

Yiyip içliğinin parasmı vermiyen 
mahkum oldu 

Hasan isminde bir gemi tayfası evvel
ki akşam Taksim bahçesine giderek, yiyip 
içtikten sonra, para vermeden sıvışmak 
istemiştir. Fakat, işin 'farkına varan gar
sonlar, Hasanı knçmak iizercyken yaka
lamışlnr, aralarında münakaşa başlamış

tır. 

Suçlu bfr aralık garsonların üstüne hü
cuma kalkışmış, bunun üzerine işe polis 
müdahale etmek mecburiyetinde kal • 

mıştır. İ~i büsbütün a7.ttan Hasan, poli • 
sc: 

- Sana da ne oluycr? .. Seni, buraya 
tahsildar mı, tayin etrner, demiştir. 

Hasanın asliye 3 üncü ceza mahkeme
sinde yapılan duruşması sonunda 1 ay 

hapse, 31 lira ağır pa!:: ccwsına malı -
kum edilmiştir. 

Zimmetine para geçiren bir 
belediye tahsildarı mahkOm oldu 

Bir müddet evvel zimmetine para ge

çirmekten suçlu Beyazıt belediyesi tah
sildarlarından Cemal oğlu Enver adli
yeye verilmiş ve asliye 4 üncü ceza mah
kemesinde duruşmasın.ı baŞlanılmıştı. 

Bir aralık tevkif edilmesinden korka -
rak Kemahtaki amcasının yanına giden 
Enver parayı tedarik ederek, dönüşte ad
liye veznesine yatırmıitt. 

Enverin duruşmasına asliye 4 üncü 
ceza mahkemesinde dün de devam olun -

muş, suçlu bu paranın çantasından ha

beri yokken çalınmış olduğunu ileri sür
müştür. 

Fakat, yapılan duruşma neticesinde su
çu sabit olduğundan bir sene müddetle 
hapse mahkfun edilmiş, ancak zimmete 

.. .. . 

Bazı mahkOmlar Zonguldağa 
gönderildiler 

Zonguldakta Körr.ürişe bağlı yeni bir 
ceza evi tesis edilecektir. İnşaatta çalış -
tırılacak olan 53 mahkum diln Zongul
daga hareket etmişlerdir. 

Muhtelif vilayetlerden toplanan bu 
mahkfunlar, önce inşaattı çalışacaklar, 

bilahare, kömürişte amele olarnk kulla
nılacaklardır. 

Bunlara, muayyen bir gündelik te vc
rHecektir. 

Bir düzeltme 
Dünkü nüshamızda İstanbul ikinci no

teri Hasan Arkın tevldfi hadisesinden 
bahsederken serlevhasında yanlışlıkla 

Beyoğlu ikinci noteri diye yazılmıştır. 

Tashih ve itizar ederiz. 

24 aaathk belediye vukuah 
Son yirmi dört saatte Beyoğlı; mmta

kasında tramvaydan atlıyan 9, sırık 
hamallığı eden 17, sokakta abdets bo
zan 2, muhtelif belediye yasaklarına ri
ayet etmiyen 60 kişi hakkında ceza zap
tı tanzim ve 33 börek imha edilmiştir. 
1 2 6 kedi ve 1 O köpek de yakalanarak 
hayvanları himaye cemiyetine gönde
rilmiştir. 

Eminönü kazasında tramvaydan atlı
yan 19, sokağa çöp döken 8, caddeleri 
işgal eden 7, markasız hamallık eden 4 
kişiye ceza kesilmiştir. 

Fatih kazası mıntakasında vapurdan 
atlıyan 3, tramvaydan atlıyan 1 cad
deyi işgal eden 4, sokakta abdest bozan 
2, temizliğe riayet etmiycn fırıncılar
dan 7, sokağa çöp döken 2, ı;okaklara 
tavuk salıveren 1 kişi yakalanarak pa
ra cezası kesilmiş, 1O7 kedi yakn!anmış
tır. 

lnhisarlarda yeni tayinler 
İnhisar umum müdürlüğünde yeni ba

zı tayin ve tebdiller yapılmıştır: İnhisar 
müfefüş muavinlerinden Emin. Paşa

bahçesi ayniyat kontrol amirliğine, Ha· 
mid, umum müdürlük satış reklôm Şl!

besi kısım amirliğine, Adana başmüdü
rü Sırrı, müfettişliğe, Erzincan müstakıl 

müdürü Zekeriyya, Edirne başmüdür 

muavinliğine, Kastamonu müstakil mü
dürü Hadi Erzincana, Bandırma müdü
rü Kadri terfian Kastamonuya, Mardin 
müdürü Şemsi Bandırım: müdürlüğüne, 
Adapazarı müdürü Halid Fahri, Urla mü 

dürlüğüne, İzmir tütün fabrikasından 
Kemal Adapazarı müdürlüğüne, İnegöl 
müdürü Kemal Mardine, Baiıkesir baş
müdür muavini İbrahim Cibali fnbrikası 
emniyet amirliğine tayin ve tahvil edil· 
mişlerdir. 

CONULISLERI 
· I 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Bay cM, T. N.> a: 
Hayata doğan bir insanın ilk söyle

diği kelime canne> dir, hayata gözle· 
rini kapayan adamın da telaffuz ett!
ği son kelime budur. Tath zamanları
mızı bilmem, acı zamaıılarımızda dai
ma ondan meded um!mz. Kendisini 
sevmeye, hoş tutmaya mecburuz. Bu, 
vazüelerimizin en mukaddesidir. Fa
kat evlenecek o değild~r. Sizsiniz. Ben 
erkek olsaydım annemin istemed:ği 
bir kızla yuva kurmazdım, fakat an
nemin isteyip te benim ruhumun haz
zetmediği bir kız için de ona ısrar et
menin manasız olduğwıu anlatırdım. 

* lzmitte Bay Ö. F. Ö. ye: 
Ben size verilen cevab. cadem: mu

vafakati:. saklamaya matu! bir baha
ne olduğunu tahmin ediyorum. Kızla
rına yüksek tahsil yaptırtmak istiyen 
aileler yok değil, bilalr:s günden günP 

çoğalmaktadır. Bu bir bakımdan bizi 
memnun edecek bir şeydu·. Fakat bu 
nevi ailelerin sayısı henii1. mahdud
dur, daha ziyade refah içinde bulu
nanlara inhisar eder, ekseriyet elan 
makul bir yaşta makul pir izdivacı 
tercih edenlerdedir. 
Kızın ailesi sizin yaşınızı küçük 

görmüş olabilir. Bu bakımdan halc~ı
dır da. Bana öyle geliyor ki daha ya
§arnaya, tecrübe görmeye. Fazla ol
gunlaşmaya muhtaçsınız. Evvela bu 
noktayı tetkik ediniz. Hatta kızl3 ko
nuşunuz. Karan sonra verirsini1. O 
zaman isterseniz vaziyeti bir daha göz
den geçiririz. 

* · Bayan Pakizeye: 
Annenizin hakkı var. Genç kızın 

yeri kadın meclisi değil, genç kız mec
lisidir. Şüphe yok birçok şeyleri öğ
renmek, hayata gözü açık olarak gir
mek lazımdır. Fakat bu sahada ken
disinin ilk mürebbisi annesidir. 

TEYZE 

SON POSTA 

Is a 

o N 
Ayaklı gazeteler 

Bana: 
- Kaç nevi gazete vardır? 
Diye sorarlarsa: 
- İki nevi gazete vardır. 

Alman sinema diktatörü 
Leni Rief ensthal'in hayatı 

Cevabını veririm. Ve ilave ederim: 
- Bir nevi bildiğimiz gazeteler: 
Ayakları yoktur, kendi kendilerine ge

zemezler. Ve sesleri yoktur, söylemez -
ler.. Sadece okunurlar. Diğer nevi gaze
telere gelince: Onların ayaklan vardır. 
Gezerler, ve seslidirler .. Yani okunmaz
lar, dinlenilirlcr. 

Bildiğimiz sessiz gazetede çıkan bir ha
vadisin sesli ve aynklı gazetede ne şekil 
aldığına dair misal getirmek isterim. Ev
velki gün şu havadisi okudum: 

cÜç rubu asır yaşamış olan birahaneci 
Lala dün gece ansızın ölmü§tür. Yuttu
ğu şeftali çekirdeğinin ölümüne sebep 
olduğu zannedilmektedir.> 

Havadis, sessiz gazeteden derhal sesli 
gazetelere intikal etti. 

Tramvnyda bir erkek yanındaki er -
keğe anlattı: 

- Lalayı bilir misin:' Hani şu çatal sa
kallı meyhaneci. Adam bir şeftali çekir • 
deği yutmuş, çekirdek midesinde filiz -
lenmiş, ağaç olmuş. Operatörler, doktor
lar uğraşmışlar amma nafile! Ağacı sÖ4 
kememişlcr, adam da ölmüş. 

Kahvede iki tavla partisi arasında sö
zü geçti: 

- Lala ölmüş. Kendisini iyi tanırım. 
Eski vezirlerden birinin !alasıydı. Tuhaf 
bir adeti vardı. Yemeklerden sonra beş 
on tane şeftali çekirdeği yutardı. 

Dün gene çekirdek yutuyormuş. Gali
ba biraz fazla yutmuş olacak ki midesi 
hazmetmemiş, ölmüş. 

İki kadın vapurda buluşmuşlardı: 
- Lalanın ölümü çok feci.. Karısı da 

ne kadınmış, eşi olmaz. Adamın ağzına 
şeftali çekirdeklerini doldurmuş. Sonra 
iğne ipliği almış, ağzını torba diker gibi 
dikmiş, zavallı da ölüvermi~. Allah kim
senin başına vermesin! 

Yolda yürüyeni bir tanıdığı yolundan 
alakoydu: 

- Azizim artık kadın şerrinden kork
mıya başladım. Lfılayı bilirsin .. Hani bi
rahanesinde bira içerdik. Karısı, bir 
mum yakmış; yanan mumn adamın boğa
zından aşağı bırakmış. Mum midesine 
inmiş, orada daha fazh alevlenmiş .. A -
dam da cayır cayır yanıp, ölmüş. 

* Bir fıkra vardır: 
Tek ayağı üzerinde sekiz on yalan 

söyliyen Marsilyalı bir berber, bir sa -
bah dükkanını açarken komşusuna: 

- Haberin var mı, demi~, bir balin:ı 

balığı tıraş olmak için dükkanıma g~le -
cekmiş, fakat çok büyük olduğundan li
mana girememiş. Ben, biraz sonra gidip 
olduğu yerde kendisini tıraş edeceğim. 

Bu yalan, ağızdan ağıza yayılmış .. Dö
nüp dolaşıp, gene berberin kulağına gel
miş. Kendi söylediği yalann kendisi inan
mış, tıraş çantasını kapınca balinayı tı
raş etmek için yola çıkmış. 

Sesli ve ayaklı gazeteler de acaba ken
di neşriyatlarına, Marsilyalı berberin 
kendi yalanına inandığı gibi, gene ken
~ileri inanıyorlar mı? 

IMSET 

Denizcilikte yelken 

.Sinema diktatörü kadın bfr filmin 

Alman sinemasının en mühim siması 
olan ve cAlman sineması diktatörü> la -
kabı verilen güzel Leni Riefenstahl şa -
yanı hayret bir azme malik genç biı· ka
dındır. Dansözlükle başlıyan bu güzel ka
dının' hayatı çok meraklı safahatla do:u 
olduğu için anlatmayı faydalı bulduk: 

Senelerce evvel Berlındeki aktörler:n, 
ressamların, muharrirlerin ve ediplerin 
toplandıkları cRomanic;ches - Cafe> isimli 
bir kahveye genç ve güzel bir kız mun-
tazaman devam ederdi. ,1 

Her gün öğleden sonraları gelir, bır kö
şeye çekilir, kimseyle görüşmeden zekn 
dolu güzel gözlerile etrafını tetkik eder
di. Vatanının uğradığı mağlubiyet onda 
pek büyük bir tesir yapmıştı. Herkes o
nu takdir eder, yalnızlığına hürmet gös
terirdi... 

Bu genç Joz Leni Riefenstahl ismini 
taşıyordu. Berlinin kalabalık bir mahal
lesinde doğan bu güzel kız küçük yaşın
dan beri hayatını kazanmak mecburiye
tinde kalmıştı. 

Kızın artist olmak arzusu fazla idi. A
lelade bir artist değil, yüksek bir artist 
olmak, parlamak istiyordu. Fakat ailesi 
fakirdi, geçinmek için evvela boğaz, son
ra san'at lhımdı. 

Nihayet dayanamadı, müzikho~e kay
dedildi. Müzikholden müzikhole sekiyo.·, 
kabarelerde numaralar yapıyor, figüran
lık, dansözlük ile ünsiyet peyda ediyor
du. 

Leni bu arada bir çok sahne vazileri
ne müracaat etti. Fakat filmlerde aranı
lan güzellik olmadığından dolayı müra
caatları bir semere vermiyordu. Çaresız 
isteksiz isteksiz müzikhollere döndü. 

Tehlikeli bir film 
Müzikhole gitmediği bir gece kahve -

deki mutat yerine geçti, dalglıı ve dü -
şünceli dururken kulak kabarttı, yanın • 
daki masada bir kaç gazeteci konuşu • 
yorlardı. İçlerinden biri: 

- Stüdyo tehlikeli bir rol için bir 
san'atkar arayıp duruyor. Çevrilecek film 
dağhklarda geçecek bir vak'ayı tasvir 
ediyormuş! diyordu. 

O güne kadar temkinine sahip bulu -

nan Leni hemen yerinden fırladL Gaze
tecilerin birinin önüne dikildi: 

- Ben dağ sporlarının hepsini bilirim. 
En yüksek karlı ve buzlu dağlara tırma
nırım, korkmam... Bahsettiğiniz stüdyo
ya beni tavsiye eder misiniz? .. 

Gazeteciler genç kızın arzusunu der • 
hal is'af ettiler ve stüdyoya takdim edi -
len Leni Rielenstahl böylelikle sinema 
hayatına başladı. 

İlk çevirdiği filmin ismi (Beyaz Ce -
i hennem) di. Bu filmdeki rolü, cesarP.ti 
herkesin takdirini celbetmişti. Bu yüzden 
kendisine muhtelif stüdyolardan teklif 
yağmağa başladı. Bu filmden sonra çt> -
virmiş olduğu filmler şunlardır: 

(Kudsi Dağ), (Mavi Işık), (Dağ Esir
leri). 

Buhar veya benzin kuvvetinin yel- . Bu filmlerde dahi pek büyük bir mu:. 
ken gemilerini ortadan tamamen kaldı- ............................................... ·-·-·········· 
ra~ğını sa~.:malı: .Dan~marka b~hri- bir yelkenli yaptırtmıştır. Georg-Stag 
yesı. yelkenı ogre~ıyenı~ hak

1

ikl bir adını ~aşıyan bu rnekteb gemisi bugün
denızci olarnıyacagı kanatıne el an sa- lerdc Iskoç açıklarında talim yapmakla 
pıktır ve mekteb gemisi olarak hakiki meşguldür. 

çekili§ine nezaret ~derken "' 
vaff akiyet kazanmış olduğundan kendl• 
sine (Dağ Perisi) Unvanı verildi. . l• 

Dağlarda, karlı tepelerde tehlikelı ro 
ler çevirmekten o kadar zevk alıyordd 
ki kendisine teklif edilen monden filJll' 
!erdeki rolleri hep reddetti. 

Bir genç kadının azmi . ı 
Aradan seneler geçti. Hitler ikt~d~ 

mevkiinc geldi ve Leni de yeni reJi 
derhal benimsedi. 

Leninin zevk ile döşenmiş bir evi ,,ar 
dı. Orada arasıra toplantılar yapılıyor; 
du. Leni bu toplantılarda yeni rejiı11' 
methede ede bitiremiyordu. ıl· 

Genç kızın fevkalade dinamizmi }1 

kumet ve parti adamlarının dikkat nıı ' 
}il' zarlarını çekmeden uzak kalmadı. On 

rm itimatlarını kazandıktan sonra Al~ 
man inkilfı.bının safahatını filme al~•ıl 
için müracaat yaptı ve arzusu derhal ıs 
edildi. 

11 
Hitler kendisini kabul ederek LeniP~ 

filmin nna hatları hakkında izahat al 
• ve bu izahat hoşuna gitti. Tam o sıra ııı 

larda, yani 1934 de Nilrembergde partill 
büyük bir toplantısı yapılacaktı. 

1 Hitler bir emirname ile Nüre01ber 
kongresinin bütün safahatının Lenı :nı: 

bfı• fenstahl tarafından filme alınacağını 
dirdi. 

Bu filmin çevrilmesinde genç kadttl~ 
maiyetinde 35 operatör, 50 asistan, 
montör vardı. ~ 
Çevril~n filmin uzunluğu 15, 

metre olacaktı. Leni bir dakika bile d~ 
rup dinlenmeden çalıştı ve mükernnıe 
bir film vücuda getirdi. 

Olimpiyatlar filmi "' 
1936 senesindeki kış ve yaz olimpiyat rı1 

yunlannın filme çekilmesine gene V 
memur edildi. . .• 

1936 scnesi11in ilk gününden son gtJ 
nüne kadar durmadan çalıştL 1, 

Olimpiyat oyunları başlamadan az e'. 
vel Yunanistana gitti, olimpiyat rrıeşgııde 
lesi ile işe başladı. Bu safer maiyetıtt 
(500) kişi çalışıyordu. :ıP 

Olimpiyat müddetince günde en ııŞ 
16,000 metre film çevriliyordu. . ~ıt 

Bu Olimpiyat filmi 18 aydanber! b O' 
ikmal edilememiştir. Çünkü Leni f1ltJl , 
zerinde hala büyük bir titizlikle çaJıŞ 
maktadır. 

Filmin ismi (Dünya Gençliğidir·~ O' 

İki çok büyük kısımdan müteşel<l<11 , 
lan almanca, fransızca, italyanca, ifl~ • 
lizce olarak dört lisan üzerinde çe\'rı 
miştir. " , 

Son günlerde Leninin gözden diişt~:, 
ği' · dair kasten çıkarılan şayialar ~ , 
lfıf ına olarak Leni Riefenstahl'ye ıt I' 

daşları (Alman sinemasının güzel "~ 
zimkar diktatörü) ismini vermi§terd~· o. ·J· 

Dört beynelmilel teniscl ge~di 
l}Jn şehrimize dört beyneıınilel ;~ıı 

nisçi gelmiştir. Bunlardan BoteZt &ı" 

Rumen, Stalyos, Kulgrepulos Yufl8.;nr• 
Meşhur tenisçiler önümüzdeki hafuı 
tenisçileri ile karşılaşacak!ardı.r. 

Celal Bayar dönüyor . er 
Muğladn bulunan İktısad Vekill 11~ 

lal Bayar, ayın on yedisinde scbrl 
dönmüs bulunacaktır. 
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Şehir . tiyatrosunda 
hazırlığı 

ltef .. llnd ısor, Tepebaşı tiyatrosunun 
a saatine bakar: 

kapı· kak heriflerine karşılık vermesi ayıb 

olur. bi;- s~~t, onu beş dakika. yirmi üç sa
·bu-·e,b dort salise geçiyor. Aktörlerin hiç 
Yo~ burada değil. Birer yevmiyelerini, 
ClYlıkI eşer Yevmiyelerini, yok yok birer 
l'ır) '1 artnJ. keseyim de görsünler: (Bagı-

}3 iluhasebeci! • 
_ehzad kapıdan girer: · 

beli ~ltnadı ıöyle bağmlmaz, (ben, 
ttıUs olu'da nasıl bağırırdım bilmiyor 
beci~n? Bak bağırayım da işit: Mase-

Aiahrnud .. ·· -gorunur· -Er · . 
b .. endırn geliyorum. 
4'.CJts" 
- s·or - Seni kim çağırdı! 
_ ~z Çağırdınız! 
_ ll n muhasebeci misin? 

ayır nkt" .. - :B .. orum. 
- ö en rnuhasebcciyı çağırdun. 
_ 

11 
Yleyse ben evime gideyim. 

gijn f a~r gitme, senı de çağırdık, bu
estıvaı i · h _ H' çın azır !ık yapacağım. 
ıç haberinı yoktu 

Behzad - Halide abla hoş geldin! 

Halide - Ablalar götürsün seni pin
pon, neye senin ahlan oluyormuşum? 

Vaktinde evlenseydin benden büyük to
runun olurdu. 

Küçük Ferih - Benim kadar da toru
nunun çocuğu! 

Hüseyin Kemal - Bizim büyük pede
rin bana ölmeden evvel seliimı varmış. 
Öldükten kırk sene sonra ben doğmu
şum, selamını Behzad bana söylemişti. 
Şaziye - Sahi Kemalciğim, biliyor 

musun, Behzad benim büyük babamın 
annesinin düğününde karagöz oynatmış. 

Behzad - Bunların doğru olduğuna 

sen gel de inan! 
Rejisör - Fazla Jaf yok' 
Halide - A ayol Muhsinciğtm, kıtlı

ğına kıramı girdi. Yoksa torbaya mı koy
dular. Kim demiş yok diy:? hele ben söy
lemiye başlıyayım, tam bir hafta sus
mam! 

Hazım - Hay Allah müstahakını ver
sin? 

Vasfi - Usta hakkını Behzada verin, 
o hepimizden eskidir. 

Rejisör - Şimdi susacak mısınız, sus· 
turayım mı? 

Susarlar. 
Rejisör - Bu hafta festivale jştirak 

edeceğiz.. Bir oyun vereccğız, bunun 
için hazırlanmak lazım.. Evvela oyunu 
kararlaştıralım. 

Muammer - Lüküs Hayat! 
Halide - Lüküs Hayat! 
Hep birden - Lüküs Hayat! 
Rejisör - Peki mademki onu istiyor

sunuz, rolleri taksim edelim! 
Şevkiye - Roller so~-ctan taksim edil

miş. Ben rolümü biliyorum, sarki söyle· 
yeceyim. 

cSen kel Memis ben Sadıye.• 
Rejisör - Öyle değil .. Şimdi roller de· 

ğişecek, Halide: 
Halide - Canım söyle, scnı dinliyo

rum. - :N • _ ~sıl haberin olmaz. 

lte ~~e bir şey söylemedi ki? ' 
Jısor hiddetlenir· 

Rejisör - Kafi! 

Gözlerini açar, artistlere bakar, 
korkmuşlardır. 

Rejisör - Sen Şevkiyenm yaptığı ro
hcpsi lü yapacaksın. 

Halide - Yapayım ik: gözümün bebe
ği. Kısacık bir eteklik giyerim. Çıkarım ıı; ~irnsenin bir ş~y söylemesi mi la

de~n ~~ aklımdan geçirdtm ya, bu kafi 

~zaktan Muammer görünür: 
<Şekerim var ezllecO?k• 
<A.l t''lb u entten süzülecek• 
c!en Turhaldan döndüm diye• 

:Se~ cep kimler üzülecek!• 
Aıu ?.ad - Muammer çocuk ta geliyor. 
:Seharnrner gelir ellerini öper: 
tıahzad - Muammer ol evladım. 

döndü rnud - Kürkçü dükkanına gene 
a .11 mü tilki? 
eJısör l' . Af e ını uzatma?: 

.. uarnrn 
ope"· er - Muhsin amca elini ver 

Jllll, 

- - befol oradan. 
Orada 

- C n defolup buraya geldim ya .. 
Şevk~ne gidersin? 
- 0 

1~7 koşa koşa gelir: 
l.rerrus b ır Yerde giderniyezek. O olazak 
~h: lükh en Sadiye olazayiın, oynayaza
a .. ~us Hayat! 
eJısor Mulı 

- l3a sin yüksek bir yere çıkar: 
!klanı rn ~lar, bayanlar bütün aktörler ta
li ı . 
azını T 

lıehzad - amam 
- 0 - Evet, çih çih çih çih. 
h ne 0ı 
O(:hZad • 

CUltıuğu - Hazım tamam dedi de ço
~orurn. rn aklıma geldı, trencilik oynu-

ltefü" 
ha1ta.1ı~~ - Şimdi susalı.m da işimize 
~dia_ 
~ Çev· ıu:l.adım .. Ne iyi, ne iyi sessiz 
'IJU • ırecegı"""; · · l§i . . uuZ ıçın susuyoruz. Den 
~ ıyı b·u . 
~§e rolü .. ı rım, Ateşten ..Gömlekteki 
liaıı nu Yapmıştım. 

l'aı rn - ş· d tı'ıa roıa .. ım i de külden cekette 
~ap1d nu Yaparsın? 

:t'afa bakan bir ses duyulur. herkes o ta-
-/\ ar: 

beı" ayoı b k ~ı!J.er p U adan da olmaz sokakta 
4r I' isrn·:Şfrne takıldılar. Allah hepsini 
ge kadını e .. k?.hr~.tsin . Efendiciğim bun
cı· llçliğırn Yüzu gormemi:jler mi? Val:ah 

•Ye .. olmasa hi t 
baı ~"Uzlerin .. .. ç u anmıyacak; tu, 
t de Ya e tükurccektim; Amma bu 
lrttıa Parnazd k ' . ~. l3en. ım ı, kımse bana yakış-

ım gibi bir tazenin öyle ~-

Rejisör - Şimdi festival var. 
· Aksesüarcı Hamdi - Akscsüarda dcs-

tihal yok efendim alai.ım! 
- Deslihal değil, ieslivaU 
- O burada değil? 
-Kim? 
- Fesi al olan, hani Hab!b Neccar! 
- Eesi al da değil. 
- Öyleyse nedir? 
- Festival! 
Vasfi Rıza - Cahiller bir şey bilmi

yorlar, Parisi görmemişler ki bilsinler, 
rejisör bugün Parisçe konuşuyor. Ben 
anladım. Festivali ben Pariste gördüm. 
Hazım - Gördün mü nasıl şey? 
Vasfi - Şanzelizede bir aşağı bir yu

karı piyasa ediyordu. cRej!söre~ Bana 
anlat, ben anlarım. 

Feriha - Sanki biz bilmiyormuşuz. 

Festivali ben de bilirim, türkçesi köprü 
demektir. 

Vasfi - Köprü demek mi? 

Feriha - Köprü demek ya! 
geçerken gördüm. Üzerin~ 
köprüsü• yazacakları yerd~ 

festivali. yazmışlar. 

Köprüyü 
cİstanbul 
cİstanbul 

Rejisör - Uzun lafı kesi'l, festivalde 
oyun oynıyacağız. 

Feriha - Vallah billlh oynamam, sah· 
nede oynarım amma köprüde oynıya

mam. 

Rejisör - Köprüde oynıyacaksın diye 
sana kim söyledi? 

Feriha - Festival köprti demek değıl 
mi? 

Rejisör - Değil ya? 

Bedia - Öyleyse nedir? 
Rejisör - Nedir? 
Hep bir ağızdan - Nedir? 
Ekrem Reşid - Buldum? 
Hep bir ağızdan - Buldunsa söyle! 
Ekrem .Reşid - Ben söylıyemem! He-

le Cemal bestelesin, ondan sonra sahne
de Vasfi söyler. 

Vasfi - Festivalin ne olduğunu mu 
buldun? 

Ekrem Reşid - HaYlr, siz; nedir? de
yince Nedir? İsimli bir şarkı hazırlamak 
aklıma geldi. de, buldum! dedim. •·•·· 

ortaya: A ayol bana ııe de yakışır. 
Rejisör - Bedia. 
Bedia - Oristi pasam! 
Rejisör - Sen de Memiş rolünü yapa

caksın. 

Bedia - Ben mi? 
Rejisör - Yok ben! 
Vasfi - Her ikisine de yakışır ya 
Rejisör - (Hiddetle) Yakışır ya, hem 

ben o rolü ültratrajik b!r surette oyna
rım. Şöyle sahneye çıktım mı evvela siz 
titrersiniz. Sonra sizin titremeniz, halka 
sirayet eder. 
Hazım - Tit titriyor efendi. 
Rejisör - Ben şöyle bir, eben Memi· 

şim, hep dansları bitirmişlm'> derim. 
Hazım - Ondan sonra da her şey bit· 

miş olur, perde de kap<'nır! 
Behzad - Müfid ve muhtasar. 
Vasfi - Ya ben ne yapacağım? 
Rejisör - Sen, sen, sen Zeyneb rolünü 1 

yapacaksın! 

Vasfi - Dekolte tuvalet giydim mi 
sahneye çıkacağım? 

Rejisör - Tabi! 
Hazım - Hem sana tuvalet yakışıyor 

Vasfi, hani bilirsin ya, Lüküs Hayatta 
bir maskeli balo sahnesi vardı. O sahne
de de giymiştin! 

Vasfi - Gözümün önüne şimdi ken
dim geldim. 
Hazım - Beğendin mi? 
Vasfi - Beni o t.alde görmiyen can

lara ne mutlu! 
Rejisör - Çok konuştunuz. Rol tevzi

atı bitmiyor. Hazımın yaptığı Rıza Bey 
rolünü de Necdet Mahfiye vereceğim.. 

Nectlct Mahfi - An'lamadım monşer 
rejisör, ben Rıza Bey olacağım, monşer 
Rıza Bey .. O, bu ne kadar inni bir şey, 
doğrusu bundan pek anşante oldum. 
Sahneye çıkıp bağıracağım. cMonşer 
Mıstık.. Mıstık cevab verecek: 

cJö vu zekut mon metr. 
Vasfi - Ay bunları ben mi söyliye

ceğim. 

Necdet - Monşer sen Mıstık değilsin, 
madam Zeynebsin, Mıstık başkası? 

(Devamı 15 inci ıayfada) 

-

• 

Otomobil ile istanbuldan Avrupaya 1 
Belgrada giden uzun 

yollarda başımıza gelenler 
Yazan: VaBfl Rıza Zobu 
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Yugoslav köylerinden birinde tarlada çift ıüren bir mfntmbıi 
Eski harflerle yazıp okuduğumuz ta

rihlerde, lstanbuldt inti§.ır eden gazete
lerde bir mülakat çıkmıştL. Kim oldu· 
ğunu hatırlıyamıyorum, fakat herhalde 
söz sahibi bir frenk olacaktL. Bu zat A
nadoluda trenle seyahat edip lstanbula 
gelmişti.. Gazetecifare memleketimiz 

hakkında fikirler.ini söylerken diyordu 
ki: cHer şeyiniz iyi. Halk çok misafirper
ver. Memurlar sühulet göstermede yarış 
edercesine gayretli. Yalnız blr kusur var 

ki, onun zahmetini çektim. O da yazıla
rınız.. Beynelmilel olrr.adığı için istas
yonların üzerindeki isımleri okuyamı

yorum, binaenaleyh nereye geldiğimi, 

nereye gideceğimi öğrenemeden geçip 
gidiyordum .. ~ Adamcağız sağsa: Kulak

ları çınlasın, ölmüşse: 'l.'oprağı bol olsun; 
Yugoslavya hududuna geçince o adamın 
bu sözlerini hatırladım .. Rumen hudu
dunda kralın şerefine verilen cünbüşlü 

ziyafetten sonra epey geçe kalmıştık .. 
Hududu ayıran nehrin üzerindeki kC\p
rüyü geçtiğimiz zaman ortalık kararmış, 
göz gözü görmez bir haie gelmişti.. Bu

rası ışıksız, küçük bir köymüş_ Hudud 
memuru bizi petrolla yanan hır fenerle 
karşıladı.. Gayet nazik bir adam.. Pasa
port kaydını yaptıktan sonra bavulları· 
mıza değil, otomobilin penceresinden b:
le bakmadı, geçmemize izin verdi.. 

Elimizde Yugoslav hal"itası, tozlu ve 
karanlık yollara düştük .. Niyetimiz o ge
ce cBelgrad. a varmaktı amma ne ge
zer.. Evdeki pazar çarşıya uymadı.. U
zun seyahatimiz esnasınd3 yegane sı

kıntılı günümüz işte bu gece oldu_ 

* Her taıaf zifiri karanlık.. Sağa, s\>la 
sapan müteaddid yollar var .. Sırpçadan 
ba~ka bir lisan bilen yok.. Yr,lcunun ye
gane yardımcısı: Sokak isimlerini yazan 
levhalardır .. Burada onun da b lr faydası 

Okugucularımızın 
Sorgıılarına 
Cevaplarımız 
Sams~da Iadıkö7üncle No. 29 ela fla. 

m i Kökaya: 
- Mektubunuzda tşaret ettiğiniz nokta 

blzl tereddüde diifürdü. Kaçak odun veya 
kömür ıetlrenler bittabi yakalanırlar. 
Amma, devlet.in 1zln1 ile kömür getiren 
her vatandaş malını serbestçe satablllr. 

* Bakırköyde z. Güvençe: 

- Bahsettı~nlz aksatl.ık bir hastalık 
netfcesldlr ve askere alınmanıza mlinldir. 

* ispartada Cemal Toprakotlu: 
- Şllrlnlz güzeldlr. Ancak şllr neşret

mek ltlyadında bulunmadığımız için ede
bi mccmuıılardan birine göndermenlzJ 
tavsiye ederiz. 

* Kastamonada okuyoculannuıdan Rami 
Ü nele: 

- Arzularınızı imkAn buldukça yerine 
getlrmcğe !,lalı§acağız. Yazı makinesi 
şeritler! hakkındaki sorgunuza gelince, 
bunun terkibini ancak: fabrikaları blllr. 

yok. Çünkü o da Sırp harflerlle yazıl· . 
mış.. Hulisa yol uzar, biz gideriz. Biz gi-
deriz, karanlık basar. Karanlık bastıkça 
köylerde adam bulunmaz.. Aman yarab· 
bi! Yolculuk mu ediyoruz körebe mi 
oynuyoruz bilmiyorum!.. İlk zamanlar 
köylerle sokaklarında bulduğumuz in
sanlar çok nazikti .. Söylediklerinden hiç 
bir şey anlamadığımızı" görünce, otomo
bilimize binip bir iki sokak öteye kadar 
bize klavuzluk ediyorlardL. Sonraları o 

da bitti.. Bütün köyle1· uykuys dalmış! 
Kapıları çalıp herkesi ayağa kaldıramaz
dık ya!.. Ah ne diyeyim o Romanyalıla 
ra .. Ne vardı bu kadar misafirperver O• 

lacak .. İkram ettikleri şarabıar şimdi zı· 
rıl zırıl burnumuzdan geliyordu... Lev· 
halan okumağa çalışmaktan başka çare 
miz yok .. 

Al bir dörtyol ağzı daha .. Dedima, ç.a· 
re yok, levhadaki yazıyı sökmeğe çalış. 
malı .. Haritayı açanz .. Belgrad yolunda 
ilk büyük şehir neresi? Hah bulduk: 
c Virşatz •.. Ala!. Önde Abidin Daver, ar
kada ben; arabadan ineriz.. İkimizin C· 

lindede birer küçük projektör .. Toz, diz 
kapaklara kadar!. Levhadaki harfleri 

sökmenin imkanı yok!. Bütün harfler 
güneşte kalmış ıslak mercan terliği gibi 
yamrı yumru olmuş.. Başı neresi, ayağı 
nerede? Yazıyı tahminic: bulmaktan baş
ka çare kalmamıştı .. Direkte dört levha 
var, ~ört sokak gösteriyor .. Vırşatzı bul· 
mak lazım .. Virşatz kaç har!li? Bir~ iki, 
üç, dön, beş. altı, yedi.. Hah buldum!. 
Hangi levhada yedi harf vcırs, işte o bi
zim yolumuz... Hey Alfa.hını. iskamb!l 
falına bakar gibi bir şey .. Kar3 maçanın 
onlusu! .. Tamam, işte buldum, bu sokak!. 
c Ya değilse?• cAdam sende, dalga boyu 
aşmış; ha bir karış ha bi:l kanş .. Yolu
muzun sonu nereye çıkarsa orada gece
leriz.. Artık talihimize!. Arabayı yedi 

( Devamı 15 inci sayfada ) 

Teknik bir mesele olduğu için slze tatmin 
ed1cl bir cevab veremlyeceğlz. 

* MecidiyekÖJÜnde A. Batıpa: ••• •.. • •• 
- Bu hususta nazan dikkati celbede

cek olan sizin gibi birkaç tışldlr. Köy hal
kından imza toplayıp nahiyeye müracaat 
edecek olursanız istediğinizin yer bulaca
tını sanıyoruz. 

* İzmirde zeki Türkan toza: 
- Mektubunuzdan bir şey anlamadık. 

Sarih olıırak yazmanızı rica ederiz. 

* İtbnbul tel!?f'&f mauinlifi miistediyal 
kaleminde T&711P Yiiulta: 

- Gönderdiğiniz yazı illi.na tabi olduğu 
için derclnden bizi mazur görmenlzl rica 
ederiz. 

* Hizipte Zeki Sönmeze: 
- Hlsslyatınızı takdlr ederiz. Bu kadar. 

cık bir cevab o Şoven adamı uslandıraca
ğı kannntindeylz. 

* Beyazıtta ok:uyuculanmız O. Köy O. F. 
V. 7e: 

- Mektubunuz posta müdürlüğüne gön· 
derllmiştir. Tahkikat netlceslnl s1ze genı 
bu sütunlarda blldlrcceğlz. 



8 Sayfa 

Tarihi tetkikler: 

Sulfanahmet meydanmm tarihi 
.. * • 

Hırutiyanlık çıkmadan euvel Hipodromda, Roma sirklerinde oldu-
ğu gibi lil, aalan, kaplan, yılan gibi en miithif oahfi hayvanların 
bir ~iuna çarpıftrrırlaT, yahut banlMa attıltlan ..Uleri naaıl parça· 

, laJılılMını aeyrederlerdi. 

Yazanı Turan Can 
.:.. a· :_ 

E~i Hipod.,om, fimdiki Sul'tanahmet meyc:lom 
Hipodromun yalnız Katismasında de-ı re; kırmızılar da (Yeşil-Praısın) lere bağ

ğil, revakların altınd3, yüksekteki ka- }anmışlardı. 

palı yolun üzerinde, basamaklarda, her Bunlar çok zengin ve büyük teşkilata 
yerde heykeller vardı. Bunların arasın- sahih bulunuyorlardı. Büyük ahırları, 

da (Fidyas) gibi eski Yunanistanın en hayvan yetiştirmeye mahsus çiftlikleri, 
büyük san'atkarlarının eserleri bulunu- büyük binaları vardı. Arabacılardan ve 
yordu. Mora, Tsalya, Atina, Sicilya, Ro- aidat veren azadan başka halk ta bu fır
ma, İskenderiye, Sakız ve diğer meşhur kalardan birine intisap ederdi. O kadar 
şehirlerden getirilmişlerdi. kuvvet kazandılar ki yarışı kazanan fır-
Şurada beş altı Roma imparatorunu; kanın Bizanstaki rolü imparatorun ro1ü

ötede Romayı kuran '1".i kardeşin di~i ne yakındı. Hatta imparator şehrin inzi
kurd tarafından emzirlımesini; beride bat işlerini onlara vermiyl?, maıyyet as
yalnız baş parmağı bir insanın beli ka- kerini onlardan seçmeye mecbur oluyor
dar kalın olan Herkül mabudunu, Hclena du. İmparatorluktaki bütün oyunlar, ya
yı, Ademle Havvayı, koşu arabacılarını, rışlar ve eğlenceler onların inhısarı al
binicileri, üç kafalı bir adamı, aslanla tında idi. 
güreşen pehlivanı, can çekişen boğayı, İki fırkanın imparatorluğtın mukad
azgın bir atı; yılanı kald•ran ka:·talı, im- deratı için çarpışmalarından çok vakit 
paratoriçe Eriniyi gösteren çok guzcl müthiş ihtilaller çıkardı. İmparatorlar 
heykeller bulunuyordu. tahta çıkar çıkmaz bu fırkalardan biri-
Bunların başlıcaları meydanın orta- sine girerdi. Hatta üçüncü Mihail gibi 

sında olup etrafında yan;i arabalarının arabacı kaputunu sırtına geçirerek yarış 
döndüğü uzun ve genişç!! mermer duva- arabasına binen ve onu meydanda diğer 
rın üstüne sıra)anmışlslfdı. Bu duvara arabaları geçmek üzere dörtnal sürenler 
BizansıWar (Spina) diyorlardL olmuştu. 

Roma imparatorluğu genişleyip te pek Hipodromun sağı mavilere. solu yeşil-
zengin olduğu sırada hükümdarlar hal- lere mahsustu. 
kın hoşuna gitmek için (Sirk-Aren) de- Halk ta ikiye ayrılmıştı ve iki fırkaya 
nilen oyun meydanlarmda vahşi hayvan- mahsus arabalar koca meydanı birer ka
lara esirleri parçalattınr, hususi suret • sırga gibi dönerken halk ta kendi taraf
te bu iş için yetiştirilmiş olan ~skerleri larmı cesaretlendirmek için avaz avaz 
dö-.üştürür; oralarını bm manasile bir haykırır, karşılıklı birbirlerine küfürler 
harb meydanına çevirirlerdi. O kadar ki eder; taş yağdırırlar; hatta yerlerinden 
kim daha sık ve büyült oyunlar verirse fırlıyarak boğaz boğaza gelirlerdi. 
halk onu sever ve alkışlardı. İmparator- Bazan halkın birbirine girmesine as
iuğun tahtı ile birlikte Romanın ruhu da ker engel olamaz; yahut onlar da fırka
Bizansa geçmişti. O Jr..adar ki halk hic- lardan birine geçerek diğer taraftaki 
viyeci (Juvenal) in dediği gibi yalnız: halkın üstüne, bir düşmana saldırır gibi 

- Panem et CircemensL.. hücum ederdi. Böylelik~e bazan oyunlar 
Diyor, yani (buğday ve sirk oyunları) yarıda kalır; (Spina) nın iki ucunu bü-

istiyordu. tün hızlarile dönerken devrilen araba-
Hıristiyanlık çıkmadan evvel burada, ların etrafında bıçaklat' ve kılıçlar sıy

Roma sirklerinde olduğu gibi fil, aslan, rılır; korkunç bir harp olurdu. 
kaplan, yılan, kurt gibi en müthiş vahşi 5.12 senesinde araba yarışları yüzün
hayvanların bir çoğunu çarpıştmrlar; den çıkan (Nika) ihtilalı bunların en 
yahut bunlara attıkları esirl(?ri nasıl par- meşhurudur. (Jüstinyen) az daha tah
çaladıklarını seyrederlerdi. Hıristiyan- tını kaybediyordu. Bereket versin Roma 
lıktan sonra bu vahşi oyunlar bırakıldı. imparatorluğuna gerek Romad:ı ve ge
Hipodromun en büyük eğlencesi (şar) rek Mısırdan Golvaya kadar uzayan bü
denilen iki tekerlekli, üç veya dört at tün memleketlerde büyük hizmetler e
koşulu arablarm yarışıydı. - den General (Belizar} imdada yetişti. 

Halk imparator loc:ısının üstüne işle- Hipodromu kuşattı. İçerideki asilerden 
meli ipek tentenin çekildiğini görünce (40 000) tanesini, zerre kadar merhamet 
ertesi gün yarışların yapılacağını anlar- göstermeden ve sorguya çekmeden bo
dı. Sabah erkenden çoluk, çocuk, genç, ğazladı. Koca meydan ve muhteşem sa
ihtiyar, yüz bin Bizanslı Hipodromun nat eserlerinin dipleri baştanbaşa kanla 
kapılarına saldırır; merdivenlerden yu- bulandı. Ölüler büyük bir yığın teşkil 
karı çıkar; basamakları doldururlardı. etti. Hatta onları kaldırıp götürmek zah
Halk yerleşinceye kadar ortalığı büyük metine katlanılmadığı v~ya bunu mah
bir uğultu kaplardı, herkesin elinde ve- zurlü gördükleri için kapılardan birinin 
ya koltuğunun altında yiyeceklerile içe- yanına gömüldüler. Bu kapıya ondan 
cekleri ve akşama kadar oturduğu sır:ı- sonra 4Ölülerin kapısı. manasına olarak 
da işine yarayacak eşya bulunurdu. (Nekra) denildi. 
İmparatorun altın yaldızlı tolga giyen Hipodromdaki oyunlarda ayı bekçili-

zırhlı ve mızraklı asker!eri basamakla- ği eden bir adamın kızı olan (Teodora) 
nn altında boydan boya dolaşır; karga- ayni yerde aktrislik e1ti. Mavilerin 'yar
§alık olmamasına dikkat ederdi dımını gördü. SahneJerde çırıl çıplak 

Yarış arabacıları alelfıde bir ıdüp şek- dansederek güzelliğini ve vücudunu sat
linde ~eğil, siyasi birer fırka halindey- tı. Zeki ve çok güzeldi Namuslu insan
diler. Önce bunlar dört tane idi: Yeşiller lar sokakta görünce yollarını değiştirir, 
toprağı, maviler denizi, kırmızılar ateşi, uzaktan geçerlerdi. Bir aralık ortadan 
beyazlar da havayı temsil ec:krlerdi. Bun. kaybolmuş; Suriyede birisine metreslik 
lar ayni zamanda putperestlık zamanın- etmiş, bir köylünün evinde imparatora 
daki en büyük dört mabuda nisbet olu· rastlıyarak imparatoriçe olmuştu. İşte 
nurdu. Fakat hakikatte yalnız iki fırka bu kadın Nika ihtilali sırasında impara
vardı. Çünkü beyazlar (Mavı-Venet) le- tor bir gemiye binerek kaçmağa hazır· 

SON POSTA 

Fransada 
Patates şenliği 

i'ransa 1637 yılına kadar cpatates, in 
ne olduğunu bilmezdi. 

O tarihten bir kaç sene evvel uzun bir 
şark seyahatine çıkmış olan Parmentier 
isminde bir Fransız bu sebzeyi Fransa 
haricinde gördü. Bir kaç tanesini alıp 

getirdi: 
- Parça parça edilerek toprağa gö -

mülür, gömülen parçalardan bir çok ben
zeri türer, çok faydalı ve lezzetlidir, de
di, Fransayı hayrete düşürdü. 

Bugün hiç bir millet;n sofrasından ek
sik olmıyan patatesi Fransızlar da çok 
beğendiler, sevdiler ve ölümünden son
ra bu sebzeyi kendilerine tanıtmış olan 
zatın namına bir heykel diktiler. 

Dört beş gün evvel Parmonetier'nin pa
tatesi Fransaya getirişinin 300 üncü yıl
dönümü idi. 

Bu münasebetle Neuili.y'de bir şenlik 
yapıldı. Ve resmini gördüğünüz şekilde 
bir çok genç kızlar tarafından heykelin 
önünde patates yenmek ve dağıtılmak 
suretile bu mühim gün tes'it edildi. .... ___ .... _ ............ ·-···················-····· ..... 
landığı sırada: 

- Siz gidiniz; fakat ben şairin şu söz
lerine inanıyorum: 4Bir hükümdar için 
tahttan güzel mezar olamaz.> 
Demişti. 

Bunun üzerine imparator sebat etmiş 
ve isyan bastırılarak, tahtını kaybetmek
ten kurtulmuştu . 

Ne putperestliğin yı1'ılmas1, ne de sık 
sık çıkan ihtilaller, Bizans Hipodromunu 
bozdu. İlk defa olarak, (551) sencsind~ 
olan büyük bir zelzelede birçok yerleri 
yıkıldı. O sırada Aynsofyanın kubbesi 
de çökmüştü. 

Fakat gerek Ayasofya ve gçrek Hi
podrom gayet sağlam <'larak tamir edil
di. Dokuzuncu asra kadar ihtişamını 

muhafaza etti, ondan sonra oyunlar pek 
seyrekleşti. Hatta hiç yapılmamaya baş
ladı. Çünkü devletin hazinesi bomboştu. 
Oyunlar ise çok para istiyordu. Hipodro
mun basamakları ancal~ biiyi.ik yortu 
günlerinde halkla doluyordu. 

Latinler Bizansı zaptettikleri zaman 
oyunlar unutuldu, günden giine yıkıl

mağa yüz tuttu. Şehir 1453 de Türklerin 
eline geçtiği zaman ha!°ah ve çıplak bir 
haldeydi. Orada kıymetli sanat eserle:i 
yağmaya uğramış, eritilmış, çalınmış ve
ya götürülmüştü. 

Türklerin eline lJir mermer ocağı ha
linde geçti. 

'.Mermerler, camilerle sarayların yapıl· 
malannda kullanıldı. Bfıtlin meydan git
gide toprakla doldu. Esk• eserlerden ve 
manznradan yalnız iki dikUi taşla bir 
burmalı sütun kaldı. 

'.llirkler zamanında burası (Atmeyda
nı) diye şöhret kazandı. Padişahların ve 
vezirlerin önünde büyilk cirici oyunları 
burada yapılırdı. Osmanlı tarihinin en 
büyük düğünleri de bu meydanda oldu. 

1826 da yani ikinci Mahmud zamanın
da Yeniçerilerin ortadan kaldırılması 

işinde de Atmeydanı en mühım vak'ala
ra sahne teşkil etti. Buraya toplanan o
tuz bin yeniçeri devlete sadık ve yeni 
şekilde tanzim edilmiş kuvvetlerle de
nizci askerlerimiz tarafından kılıçtan 

geçirildi. Nika ihtilalinden 1294 sene son
ra otuz bin ölü yeniden meydanı doldur
muştu ve bunların böyle yığın halinde, 
kan içinde meydana serilişi yalnız bir 
günlük işdi. 
Şimdi ne o ihtiraslar, ne o vahşi ve 

manasız heyecanlar; ne o kanlı ihtilal
lerle entrikalar var. Ağaçların gölgele
rindeki kanapelerde yorgun halk dinle
niyor ve minarelerin zarif gölgeleri ara
sında da çevik güvercin kümeleri konup 
konup kalkıyor. 

Muhakkak ki Sultanahmed meydanı 

yaratıldığı gündenberi en sakin ve rahat 
günlerini geçirmektedir. 

Tuwm Ccın 

~tos 12 ,_ 

Güreşçilerimiz hazırlık 
kampına dün girdiler 

' 
Macar ve Finlandiya göreşçileri on gün sonra geliyorl~ 
Balkan müsabakaları da lzmirde 3 evlwde baılıyacas 

Geçen seneki 1ca mpta güreşçilerimiz 
.... (l ' EyIGl ayı içinde yapılacak Balkan gü-ı met, Yaşar, Basri ve Rızkdan ••· 

reş müsabakalarına ~irak edecek pehli- rekkeptir. • 
vanlarımız dünden itibaren Amerikan Çoban Mehmet bazı i§leri dolayısil . ' 
mektebinde açılan kamp.:ı girmişlerdir. hazırlık kampına bir ~aç gün sonra gı 
İstanbul festivali münasebetile yakın- reccktir. 

Festival müsabakaları 21, 22, 24 a!;roS 
1 

da Macar güreşçilerile müsabakalar ya • ı 
tos geceleri Taksim stadında yapılaca1' 

pacak olan pehlivanlarımız kampta bu 
karşılaşmıya hazırlanacaklardır. Diğer 

güreşçiler de seçmelerden sonra kampa 
alınacaklardır. · 

tır. . 
Müsabakalara Finlandiyadan ağır sil' 

let için Niyuströn, 79 kilo için üç defi 
Avrupa şampiyonluğunu kazana~ Nor~ 
ling, 61 kiloya da Kerkenen ile Isvc~:ld 
ağır siklet için Nujuman, yarım ağır 11.r 

de olimpiyat birincisi Kdiye gelecel<t~ 
Diğer taraftan İzmirde yapılacak ~l d 

Kampa giren pehlivanlarımız. Samsun- beşinci Balkan güreş müsabakaları ıçi 
lu Ahmet, Mustafa, Adnan Mersinli Ah- 3, 4, 5 eylı'.il günleri tesh!t edilmiştir~ 

Güreş federasyonu namına kampta es
ki güreşçilerimizden Kemal, idareci ve 
muallim olarak ta İlhamı ile antrenör 
Pellinen bulunacaklardır. 

Evden kaçan 12 yaşında 
afacan 3 günde ne yaptı? 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
kanı da, evinin altındadır. Halilin, en 
büyüğü on yedi yaşlarında, en küçüğü 
dört beş yaşında olmak üzere, ikisi kız, 
üçü e;kek, beş çocuğu vardır. Bunlardan 
on iki yaşındaki Hamdi. gayet zeki, şey
tan ve afacandır. Fatihte 18 inci ilk mek
tebe gitmektedir. Bu sene dÖrdüncü sı
nıfa geçmiştir. 

Hamdinin babası Halil, küçük afaca
nın tatilde biraz mE>.şguı olmaSı ve haşa
rılığa vakit bulamaması için ona bir ku
tu bisküvi almakta, sattırmakta, onu bi
tirince bir yenisini daha almaktadır. 

Cumartesi sabahı, Hamdi, 3 kilo 900 
gram ve 16Q kuruş kıymetinde bir kutu 
bisküviyi kolunun altına almış, evden 
çıkmıştır. Akşama eve dönmeyince, ev -
den meraka başlamışlar, polise haber 
vermişler, bir taraftan da, babası ve kar
deşleri seferber olarak her tarafta kü • 
çük afacanı aramağa başlamışlardır. Nı
hayct, salı günü, ağabeysi Muharrem, 
Hamdiye Kadıköyünde vapur iskelesi ci
varında rastlamış, kolundan tutunca eve 
g<!tirmiştir. Bu üç gün içerısindeki ma -
cerasını, Hamdinin ağzından dinliyelim: 

- Cumartesi sab:ıhı, bisküvi kutu -
sile evden çıktım. Dolaşa dolaşa, Yeni -
kapıya gittim. Orada dalga kıranın için
de, deniz kenarında, çocuklar oyun oy
nuyorlardı. Yanlarına doğru yürüdüm. 
Orada epey durdum. Kutuyu da yere bı
raktım. Biraz sonra bir de baktım bis -
küvi kutusu yok. Oraya baktım .. bura -
ya baktım.. bulamadım. Evde dayak yi
yeceğim diye korktum. Ağlamağa baş -
ladım. Benim yaşımda bir çocuk yanıma 
geldi. 

4- Niye ağlıyorsun?:ı. diye .sordu. 
4- Bisküvileri çaldırdım.. Evde da -

yak yiyeceğim!> dedim. 
- Öyleyse haydi kalk.. beraber Ka -

dıköyüne, bizim eve gidelim .. bizde kal! 
dedi. 

Beraber kalktık.. vapura atladık.. ver 
elini Kadıköy ... 
Arkadaşım yolda doğrusunu söyledi. 

Meğer ne evi, ne barkı, ne de kimsesi 
varmış ... Beraberce, sokaklarda dolaş • 
mağa, rastgelen yerde yatmağa, para ka
zanıp Jeçinmeje karar verdik. Benim ce-

bimde de 60 kuruş para vardı. 
O geceyt_ Kadıköyünde, kumlukta, s" 

kaklarda gezmekle geçirdik. Ertesi gi1Jl 
para kazanmak için, iskeleye gittik. "VS. ' 
purdan çıkanların paketlerini, çıkınla ' 
rını, beşer kuruşa, onar kuruşa taşıınlJ. • 
ğa başladık. Üç beş kuruş ta para çıka!' 
dık. . 

İkinci gece, pazar akşamı, sokaklard' 
dolaşırken, Modaya doğru bir yerde, ~ 
kakta, bir fırının öniinde bir araba goı; 
dük. Ekmek arabası... Kutu gibi, iıdet 
ev gibi bir şey ... 

iS f 
Orada bir adam vardı. Ondnn izil1 

tedik. f 

- Yatın oğlum .. yatın! dedı. Biı ııt• 1 
banın içine girip yattlk. Artık koloY~ 
bulmuştuk. Gündüzleri para kazanıYJ 
geceleri arabada yatıyorduk; amma, ç 
devam etmedi. V 

Salı sabahı, arkadaşıır. - ismini de , 
·il 

liyordum amma unuttum • bir oltn ıs j 
nesi aldı. Deniz kenarına gittik. 139Jı, 
tutacaktı. Ben de şöyle bir kaç adı!ll 11

, 

zaklaştım. Bir de baktım, Muharrert> 9' 
ğabeyim orada... Beni gördü.. koluı1ld I' 
tutunca, arkadaşıma haber bile vcreJ11 
den, vapura attı .. eve geldik. ,g.P 

Eve gelince, hüngür hiingür ağlı'ı • 
annem boynuma sarıldı.. beni kucn1' 
ladı .. ı 
Meğer, pazar günü den\ıde üç Ç~~ 

boğulmuş. Annem de duymuş. On 
sonraki iki gün, ik1 gözü iki çeşrnc' ·jl 

- Bizim çocuk ta boğulmuştur.. dı 
ağlamış. el 
Artık, bunun üzerin~ bana kiJllSe t.ı' 

süremedi. Ben de bu sayede dııy:ıl< 
kurtuldum. 

Bir kamyon 
Kazasında iki 
Kardeş öldü ıı-

·\·sr1 
Sivas 11 (Hususi) - Deliktaş cı 'ioY 

da bugün feci bir lraza olmuş, içinde ·şııt· 
cular bulunan bir kamyon devrilrfl~ z,1• 
Yolcular arasında bulunan iki kard tJ 
müş, şoför ağır surette ya'ra1anmıştıt· 
nca iki yaralı daha wrdır. 

• 
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1 Garip ve inanılmıyaca~ şeyler 1 

, .. ~ 
ar ;,;ıf§;4 

lımine trombon denilen bu ça1gı aleti, 
peıten çalarken yübckten, pik.ekten 

çalarlccn de pesten 1ea çıkanr. 

Ruıyada 
Oırtrov'da 

zenginlerden 
biri, bir kış 

günü evinin merdivenlerinde, terkedilmiş bir 
çocuk b11lm111tu. Çocutu aldı büyüttü. Ço
cuk o :ıaınanki Petreıburırnn umum valisi • 
Ruıya Çarının yaveri ve Ru, imparatorlutu· 
nun en kuvvetli ve nüfuzlu şahıiyeti oldu. 

Bu adam lngi\iz tarihine 
hafıza.ııı en lcuvvetli adam ola· 
ralc geçmıştir. Bir ~ole alcoliis• 
tik doktrinleri ezber aÖ.Jliye• 
bilirdi. 
Tomu, {lacil) i baştan başa Aris• 

tonun mctafi:ı:.ijtini ve Bombardo .un 
Oef cümlcıini ıu gibi e:ı:.berlemi~ti. 

Nonesucb konağı (1577-1771) Londra 
köprusunn sUsleyen dllnyanın en garip ve 
en muhteşem konağıdır. 

Bu bina Hollandada yapılmış, Londraya 
tuşmınış ve tahta ptırç':llnrile yapıştınlarak 

kurulmuştu, Botun binaya tek bir çivi bile 
vurul maını~lır. 

Bir keçi, hiç su 
içmeden, bir dcTC· 
<len daha fa:ı:.la yol 

\,. alır. 
\ . 

Bu adam Ncvyorlı:un m~bur Aııtoryn ote· 
lhin asanıörcüııüdür. Tam 3) sene asaıısör
cülülı: etmi~ir. Günde vuati olarak a.aansö· 
rile kırk defa inip çıkmıştır. 

Ve bütün bu z.amaada da ~ağı yvlı:arı i •e 
çıka 800,000 kilometrelik yol lı:atchniştir. 

Cam kırıkiai-ın~n Meydana L_ KORKU Hl Ki Y-EL.ERI 
·çıkardığı bir cinayet 

1 

Hizmetçi diyor ki : " Birdenbire 
duyduk. Odadan içeriye girince 
oluk gibi kan akar bir 

halde gördük 

d Bir İngiliz polisi her zaman, her şey - ı ren polis kilitli kapıyı kırarak içeriye 
~~ §Üphe eder. İşte böyle müdekkik po ·ı girdiler ve ortalığı ka!'ma karışık bul -
l>o e.tden biri bir sabah Londrada New- dular. Sobada ve ocakta yanmış kağıt -
lı~t sokağından geçerken bir duvar di- lar, havlular, ve yatak çarşafları gördü
heı de ~rı~ cam parçalan gördü ve şüp- ler. Faka1, görünürde şüph~ edilecek h:ç 
bit eldı: ~unkü şehir o k!ıdar temizdir ki,· bir şey yoktu. Polislerin eline, gözlerden 
&l ngııız hiç bir zamarı sokağa bir şey birinin tıi arkasına kaymış. bu suretle 
~a~ yanmaktan kurtulrnuş ohm bir mektup 

<it 0lıs bu yüzden derhal etrafı araştır - geçti. Mektupta Madam Naylorun biz -
de. d Başını yukarıya kaldırdı ve önün- metçisinin adresi yazılıydt. Ele geçirilen 
Cer Urduğu binanın 3 lncü katındaki pen kız dedi ki: 
~irelerden birinin kırık olduğunu gördü. - Camı, Madam Nayloruıı misafirle
ten aı daha tetkik edip etrafı dinledik- rinden Kasner isminde bir kadın kırdı. 
dı. a?nra hemen binanın, kapısını çal - Hastalanmıştı, bunalıyordu. Biraz hava 
lt'ij ~ ıç ses çıkmadı. Bir sokak söprüııtü- alayım diyerek yumruğunu cama snlla
diy:u burada bir bahriyelinin nişanlısı dı. 
llııı ~adam Naylor isminde biı- kadı - Polis memurları hizmetçi kızı gafil av
hifi otu.rduğunu söyledi.. Komşulardan lıyarak, hanımının ismim öğrenmişler, bu 

_ PU~e ~yle bir ifade verdi: iz üzerinden yürüyerek, pek Çok şeyler 
'-'el Çuncu katta oturanlar bir gece ev- bildiği anlaşılan kızı sıkıştırarak bülbül 
1 ' rady · "b ard oyu son hadd•nc kadar açmış - gı i söyletmişlerdi: 
ldJ.ı ~·t komşulardan bin, adeta üç el si· - Hanımım, Madam Betronun. daima al 
llu l' ~ldığını duyar gibi oldum. Sonra bu tın bastonla gezen bir aşığı vardı. Vernon 
&tada Yada verilen temsil sandım. Fakat sık sık eve gelirdi. Bir gün hanımım- evde 

an b" l'!trtısı .. 1raz daha geçince bir cam şan - yokken, Vernon gene geldi ve bana ha-
ışıttim .. İşte o kadar.. nımım ağzından bir mektup yazarak 

llir .. * Maksı davet etmemi emretti. 
Sıktı· ~~n gazetelerde şöyle bir havndts Daha Maks gelmeden, bu hadiseden 
llıiş b· ucudu kurşunla delik deşik edil- biraz evvel gelen hanı:ı:mmla beni aıa • 
fk'ıuştuır adanı, bir çit arkasında bulun • ğıdaki odaya yollıyarak, radyoyu müm
d n, b:yMaktul, vaktile mücevhercilik e- kün mertebe hızlı açmamızı söyledi. Dcr
tet buıa az ka~~ ticareti yapmakla şöh- ken Maks geldi. Doğru yukarıya çıktı. 
l>e]{ iy· n, İngılız ve Amerikan polisinin Biz aşağıda bu işle meşgulken, başımı
hı:ıYdut~ tanıdığı Max Kossel isminde bir zın üzerinde bir boğuşma, arkasından da 

l3u az~ı b bir kaç silah sesi ve b:r düşme patırtısı 
80ka1tta eyaz kadın taciri, Maksın bu duyduk. Korkudan tir tir titriyerek bck-
tt ne · · · tfad l§i vardı? Bu anlaşılamamış- leştik. Sonra, birbirimizden- cesaret ala, 

arn ~avloru isticvaba karar ve • (Devamı 11 inci ıayfada) 

Dinmeyen Çığlık 
Yazan: M oriı Rönar 
Harding, masanın üzerine abanmış. 

gözleri dönmüş içiyor, başını kaşıyordu. 
Simonson gene gitmişti. Issız odada bir 
ölü sessizliği vnrdı. Harding kulak ka
barttı. Birisi mi geliyordu? Hemen şiş('

yi sakladı. Dinledi, sessiz adımiarla dı

şarı çıktı, durdu. Etrafı kollamağa b::ış· 

ladı. Gecenin içinde, küçük istasyon ha
yal meyal görünüyordu. Bu ıstasyonun 
yegane ehemmiyeti tren yolunu ikiye 
ayıran bir noktada oluşu idi. 

Döndü, lfımbayı söndürdü, bir hırsız 

gibi tekrar dışarı çıktı. Bekledi. Birden
bire nal sesleri duydu. Sonra b!l ses ya
vaşladı, kayboldu. 
Müthiş bir hıddctle Harding yumru

ğunu salladı: 

- Lüsi, diye mırıldandı, bıJ sefer o 
gelmiş. 

Bir ayak sesi, kendine doğru yaklaşı
yordu. Harding derhal istasyona koştu 
o\urdu. Lambayı yaktı. İçmeğe başlad!. 

J Arkadaşı Simonson içeri girınce, snh
te bir gülüşle: 

- Ne o, dedi, çabuk döndün! 
Simonson cevab vermedi. Saate baka

rak: 
- Saat 22, dedi, bu akşam nöbetçi 

sensin değil mi? 
- Evet. 
- O halde ben yatmağa gidiyorum. 
Harding yalnız kalınca düşündü: Lüs~, 

şimdi babasının çiftliğine dönüyorda. 
Lüsi, sevgilisi Simonson ile bu \uşmuş, o
n un la kucaklaşmışlar ve artı~ memnun, 
mest, evine dönüyordu. 
Ayağa kalktı. Gözleri kararıyordu. De

rin bir kin duyuyor, kıskançlıktan boğu
luyordu. ~u - aralık, uzaktan nmdcni bir 
ses, bir mırıltı duyuldu. Gittikçe artı
yor, vuzuh peyda ediyordu. Harding va
zifesini hatırladı, dışarı çıktı, 28 numa
ralı trenin geçeceği yere, makasa gitti. 
Biraz sonra tren müdhiş bir gürültü ile 
geçti, karanlıklarda kayboldu. 

Harding öylece kalmıştı. Şaşkın şaş
kın bakıyordu. Etrafını tekrar sessizlik 
kaplamıştı. Fakat içeriden bir mırıltı 
duydu. Gitti, kulağını pencereye dayadı. 
Simo.nson uyurken sayıklıyordu: 

- Lüsi .. Canım .. Ruhum .• 
Harding haykırmamak jçin dudakla

rını ısırdı. Kendini toparladı. Nerede ise 
39 numaralı ekspres gelecekti. Ondan on 
beş dakika sonra da 25 numaralı ekspres 
geçecekti. Harding tekrar makasa gitti. 
Bekledi. Filhakika, 39 numaralJ tren, 
biraz sonra geldi, bir fırtına gibi geçti. 
Harding eli n;akasta, duruyorrlu. Çekti, 
makas açıldı, itti, makası kapattı. Ne 
tuhaf şey. Bir hareketle, yüz metre ile
rideki raylar açılıp kapanıveriyordu. Ne 
tuhaf!. .. Ya kapanmazsa? Yahut kapa· 
nıp ta açılmazsa? ... 

Harding durdu. Müthiş bir fikir ... 
Korkunç bir fikir-... Hiç olur rnui Ne 
için olmasın? Herkes kaza zanneder ... 
Lakin, arkadaşlık hisleri? .. Hayır ... 

Harding ıraylann açılıp kapandığı nok· 
taya gitti. Bir şeyler yaptı. Döndü, son
ra, istasyon binasına koştu, Sirnonsonun 
odasına daldı, kaldırdı: 

Nakleden: Fikret Adil 

- Çabuk .. Koş ..• Makas bozuldu.. ı rım gibi göründü, bir cehennem ağzı 
Simonson uyku sersemi fırladı. Sordu: gibi ateşi bir anda yanından gelip geçti 
- Saat kaç? Tren ne zaman geçecek? kayboldu. Soğuk bir feryad duyuldu. 
- Saat 23,9 .. Altı dakika sonra geçi· Kulaklannı ka~dı. Fakat hayret, fer· 

yor .. Koş, makasa bak .. Ben burada ko!u yad devam ediyor, gene duyu\uyordu. 
hareket ettirmeğe uğraşırım.. Çabuk.. Tren geçmişti, Simonsonun fcryaôı ha· 
Çabuk... la devam ediyordu. Öyle bir feryac! ki1 

- Peki, sen projektörü yak ta bana çöldeki köpekler toplanıp beraber ulu· 
çevir!. salar daha acı olamaz. Fakat arlık b(-r 

Fırladılar. Harding projektörii yaktı. şey bitmedi mi? Harding makastan ay
Rayların birleştiği noktaya koşan Si- rıldı. Feryadı tekrar duydu. Kafasını 
monsonun gölgesini gördü. Bira:! sonra kolları ile sararak istasyona koştu. Si
makasa varmıştı. Eğildi, bakıyordu. Ka- monsonun feryadlan onun peşim bırak
ranlıkta kalmış olan Harding seslendi: mıyordu. Harding, kapının yanınm•.ıtı 

- Ne var? baltayı ııldı. Bekledi. Simonson nerede 
- Taşlar sıkışmış, işlemiyor. ise gelecek değil miydi? Baltanın sapmı 
Simonson ellerini rayların arasına öyle sıkıyordu ki, parmakları hareket 

soktu, taşları ayıklamağa başladı. İşini edemez hale gelmişti. Dışan çıktL Bir 
bitirince seslendi: elinde balta, bir elinde fener ra>'lann 

- Oldu. Kolu çek! arasından yürümeğe başladı. Fakat bu 
Harding cevab verdi: ne bitmez yoldu? 
- Çekiyorum ... İşlemiyor. Rayların traversleri ona, çıkmakla bit-
}'.'ak~t kolu çekmemişti. Yalan söylü- miyecek, ebediyete giden bir meraıven 

yordu. Seslenerek ilave etti: gibi geliyordu. Yürüyordu. Yürüyordu. 
- Daha dikkatli bak .. Başka bir Ş<'Y Nihayet Simonsonun yanına geldi. Kol-

olmasın? ları kopmuş, hayret evet yerde yatıyor-
- Bakıyorum .. Yok! du. Ölmüştü. Ağzından tek kelıme çık-
- Bir daha bak.. Trenin gelmesine mıyordu. Dünyada bunun kadar sesslz 

jkj dakika kaldı .. Kol işlemiyor.. bir cesed tasavvur edilemezdi. Fakat 

1 
Si;nons9n~ J>rgjçkt.örjin ışı,ğı altında. Harding onun feryadını duymak~ dc

rayların arasına bakıyordu. Fakat bir vam ediyordu. 
~ey yoktu. Harding: Harding, arkadaşının cesedinın başın-

- Rayın altına bak.. Sakın orada da da ayakta duruyor, gözleri yuvadarı uğra 
bir taş sıkışmı~ kalmış olmasın·! mış, kafasınıq içinde, cesedin feryacl e
. Simonson, asabileşmiş, iki elini bırden dişini duyuyordu. Parmaklan gevşedi. 
rayların arasına sokmuştu. Eu aralık. Balta elinden yere düştü. Bacakları tit
trcnin gelmekte olduğunu bildiren zi! redi, sırtından soğuk bir ter döküldü. 
duyuldu. Harding, makasın kolunu çek
ti. Müthiş bir feryad duyuldu. Kapana 
tutulmuş bir hayvan feryadı!.. Simon
sonun elleri, bileklerinden, iki ray ara
sında sıkışmış, kalmıştı. Tren, hır cane
var gibi saldırıyordu. 

Harding manzarayı görmeğe taham
mül edemedi, projektörü söndürdü Gör
mek istemiyordu, fakat Sirnonson fer
yad ediyordu. Onu da duymamazlık e
demezdi. Tahmininde aldanmıştı. Her 
şeyin sessizce olup bitivereceğini zan
netmişti. Trenin iki canavar gözü yıldı-

Harding, an sokmuş bir at gibi başını 
salladı. Parmaklarını toslaklarına soka
rak, beyninin içindeki korkunç !erya:i: 
tır,nakları ile tutup atmak isted .. İmkan 
mı var? Simonson eskisinden daha fazla 
feryad ediyordu. 

Harding fırladı. Koşa koşa istaı:;yc.,n 

binasına döndü. Dolaptan şişeyı çıkardı. 
Bir dikişte, yarım kilo içti. L!\kin Sımon

son, susmak şöyle dursun fo'ryadlarır.ı 

daha şiddetlendirmişti. 

(Devamı 11 inci sayfada) 



10 Sa,fll 

1 
Muhammen 

Aylığı: 

Lira K. 

lstanbuJ Vakdlar Direktörlüğü illnlan 

2 50 Çarşı'da Örücüler sokağında 12-44 No. lı dükklıı. 
Muhammen 

Seneliği 

Lira K. 
10 00 Sayımocağı arazisinde Keçe suyu karşısında kır kahveciliği. 

1 

Yukarıda yaDlı dükkan ve kır kahve elliği 938 senesi Mayıs nihayetine ka
dar pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 19 Afustos 937 Perşembe günü 

saat 15 e kadar pey paralarile beraber Çenberlitaş'ta İstanbul Vakıflar Başmü
dürlüğünde Akarat kalemine gelmeleri. (5156) 

IATIŞ ILARI 
Istanbul Dördüncü icra memurluğundan: 

24769 ikraz numarasile H:ıcer tarafın dan borç alınan para mukabilinde Va -
kıf paralar idaresine birincı derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmeme
sinden dolayı paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli· 
vukuf tarafından 1016 lira kıymet takd'.r edilmiş olan Eyüpte Kızılmescit ma
hallesinin Balcı yokuşunda eski ve yeni 6 kapı numaralı bir tarafı zaviyel Afi
fe Hnnun meşrutasınd:m olan menzil ar sası, bir tarafı Halide Hanımın 8 numa· 

' ralı menzil ve bahçesi, bir tarafı şekerci Hasan Ağanın meniil ve bahçesi, tara-
fı rabii Balcı yokuşu caddesi ile mahdud bir bab hanenin evsaf ve mesahası aşa
ğıda yazılıdır. 

Umumi evsafı: Ahşap hane ve bahçeden ibaret olan gayrimenkulden hane, 
muhtacı tamir olup arka tarafta bahçesi mevcud ve içinde elektrik tesisatı. ve 
bahçede bir tulumbalı kuyu ve ayrıca fıskiyeli havuz ve muhtelif cinsten mey
va ağaçlan vardır. Bahçenin etrafı duvarla muhattır. 

Zemin kat: Zemini renkli çini döşeli ve iki gömülü küpü havi taşlık ve için· 
de kömürlüğü olan bir oda ve zemini tahta döşeli ve bir kuyusu bulunan sofa 
ve sofada bir kömürlük, bir hela ve dolabı havi harap bir muUak olup mut
faktan bahçeye çıkacak bir kapı ve merdiven vardır. 

Asma kat: Ayrı merdivenli cephede bir oda ile birinci kat merdi\•en sahan
lığından geçilen bir sofa üzerinde bir o da, bir hela olup burada birinci kata 
çıkılacak merdiven vardır. 

Birinci kat: Bir büyük sofa üzerinde iki oda, bir hela, bir yük ve merdiven 
başından bir kapı ile geçilen bir koridor üzerinde iki oda olup cephedeki bir 
oda şahnişlidir. 

Mesahası: Binası 111 metre murabbaı ve bahçesi 145 metre murabbaı olmak 
üzere hepsi 256 metre murabbaıdır. 

Yukarıda hudud, evs:ıf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık art· 

tırmaya konmuş olup şartnamesinin 20. 8.937 tarihinden itibaren dairemizde 
herkes tarafından görülebileceği gibi 20. 9.937 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14 (on dört) den 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık arttırma ile satıla
caktır. Arttırma bedeli muhammen kıy metinin yüzde yetmiş beşinı bulmadığı 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 5.10.937 tarihine müsa
dif salı günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırma-

sında gayrimenkul en çok arttırana ihale edilecektir. Taliplerin muhammen kıy
metinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya miW bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunmaları Iizımdır. Müterakim vergiler ile vakıf 

icaresi, ve belediyeye ait tenvirat ve tan zifat rüsumu satq bedelinden tenzil olu
nacaktır. Taviz bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra ve İflis kanununun 
(126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevtıkan bu gayrimen!cul üzerinde ipo-

tekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı ilin tarihinden itibaren 
(20) yirmi gün içinde e .. Takı müsbiteleri le bildirmeleri, aksi halde hakları tapu 

sicillerile sabit olmndıkÇ3 sat1ş bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ci • 
hetk alakadaranın işbu maddenin mczk ur fıkrasına göre hareket etmeleri ve 
daha fazla malfımat alır.ak istiyenlerin 934/5978 dosya numarasile müracaatları 
UAn olunur. (5150) 

...,~ . -~------~~------------------------------~----~----oQ 
l~tanbul Limanı Sahil sıhhiye merkezi Sahnalma 

Komisyonundan: 
Deniz nakil vasıl.alan için '15 kalem Cf ya kapalı zarf usulü ile s:ıtm alınacaktır. 
1. - Tahmin bedeli 5356 liradır. 

2. - Adı geçen malzeme için şartnameler merkezimiz levazımından parasız 
alınır. 

3. - Eksiltme kapalı za:-f usulü ile 31 Ağustos salı günü saat on beşte Gala· 
tada Kara Mustafa paşa sokağında mezkür merkez satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat parası (401) lira (70) kuruştur. 
5. - Eksiltmeğe girecek olanlar kapa lı zarf usulü ile teklif mektuplarını saat 

on dörde kadar komisyona mühürlü olarak vermeleri şarttır. Aksi takdirde ek
siltmeye giremezler. 

6. - Eksiltmeye gireceklerin 1937 se nesi ticaret odası vesikalarını teminat 
makbuzu ile birlikte vermeleri lhımdır. (5142) 

---
l __ i_n_h_is_ar_l_ar_U_. _M_ü_d_ür_I_üııiiiiİiılığu_·· n_d_e_n_:_, 

1 - Nümune ve şartnameleri mucibince 15000 kilo bel ipi, 15000 kilo kalın 
kınnap pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 16/VIIl/937 tarihini! rasUıyan çarşamba günü saat H de Kaba· 
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayın edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

larile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5040• 

~ 

J. - Çanakkaledc inşa edilecek Kar&barut deposile bekçi kulübesinin inşası 
ve etrafının tel örgülerle 9CVrilmesı işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

II. - Keşif bedeli (5697.25) lira, mu·ıakkat teminat (428) liradır. 
III. - Şartname, keşifname, proje vesair eksiltme evrakı (28) kuruş muka· 

flilinde İstanbulda İnhisarlar İnşaa!. şubesinden ve Çanakkale İnhisarlar Müsta
tcH Müdürlüğünden alınabilir. 

nr. - Eksiltme (25/Vlll/937) tarihın" rastlıyan çarşamba günü saat 14 de 
Kabataşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

V. - İsteklilerin eksiltme gün ,.e saatinde % 7,5 güvenme paralarile sözü ge-
çen komısyona gelmeleri ilan olunur. (4999) 

SON POST& 

"Havalandınlmış" 

Yen i 
Pud r a 

Esmer ve 
sarışınlara 
TABI/BİR. 

9fizellik veriİ! 

Güzellik miitchassıst Parisli bir 
kimyagerin §ayanı hayret keşfi: 

Evvelce mevcudiyeti bile tahayyül 
edilemiyen on misli daha ince, daha 
hafif ve havada uçurulup tekrar top
lanan yegane pudra haline getiren 
Parisli bir kimyagerin şayanı hayret 
yeni usulü, Tokalon pudrasının ima
linde tatbik edilmektedir. Bunun için· 
dir ki, Tokalon pudrası, cildi bir güzel
lik tabakasile kaplıyarak yüze mun
tazaman ve mütesaviyen yayılır ve ade
ta tabii bir güzellik temin eder. Bu 
pudra ile cMakyaj edilmiş, manza
rasını veren adi ve ağır pudralar ara
sında ne büyük fark değil mi? Ayni 
zamanda Tokalon pudrasında krem 
köpüğü vardır. Pudranın tamam 8 sa
at cilde yapışmış kalmasına sebeb 
olur. Tokalon pudrasını kullandığınız 

takdirde, en sıcak salonlarda bile tek
rar pudralanmıya hacet yor.tur. Uzun 
bir dans suvaresinden sonra bile teniniz 
daima terü taze kalacaktır. 

Ölçü üzerne 
F ennl Kasık Bağlan 

Mide, banak, böbrek 
dtltkünlüiün• 

re11111 
Konalar 

1.tiytolere öloü 
tarifeıi gönılerilir 

Emlnö nU 
hmir ıokağı 

TeL 20219 
ZA HARYA 

Oreopulos 

Taklitçi !erden 
sakmmız. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tiirlıiyedelıi Şubeleri : 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Y ananidandalri Şubeleri I 

SEL!Ntx: - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

1 LAN 
Kuşadası tütün inhis\ln satıı ve anbar 

memuru Hüseyin'in A tertibinden 47504; 
B terübinden 51540 sayılı Ergani tahvil· 

leri çalınmıştır. Tesadü! edildiğinde ha-

ber verilmesi ilan olunur. (919) 

Doktor 

lbrahim Zati Oget 
Belediye karşısında, PJyerloti 
caddesinde 21 numarada hergQo 
öğleden sonra hastalarını kabul 

~·----• eder. 

11 

1 latanbul Belediyeıi llioları 1 
Tenblhl Beledi ı 

1 - Gerek benzin ve gerek mezot ile işler motörle mücehhez bil<Unum deniS 
vasıtaları, Bostancı ve Floryadan itibaren Karadeniz Boğazına kadar olan sahil 
boyunda seyrettikleri müddetçe motörlerinden çıkan eğzos gazlerinl bir sustu· 
rucudan geçirmek mecbur!yetindedirler; buna muhalif harekett.! bulunanlal 
umuru belediyeye müteallik ahklmı cezaiye kanununa göre tecziye olunurlar. 

2 - Bu işlerin ikmali için bir ay mühlet verilmiştir. (B.) (5169) 

Ytlksek Ziraat Enstittlsll Rektör· 
ltl.ğiinden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakültesine, !Cız 

ve erkek ve orman fakültesine yalmz erkek parasız yaWı, paralı yatılı ve yatı· 
sız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uymak ge· 
reklidir. 

ı - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek ba • 
kaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak lazımdır. 

(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar enstitüye 
almamız). 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek olanlar orada 
okudukları sömstrierden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edilerek Baytar, Zi· 
raat ve Orman Fakültesinin üçüncü sömestrlerine alınırlar. Ancak Baytar 
Fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestrlerinde okunar. 
Anatomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin zi -
raat stajını yapmalan gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den apğı, ve 25 den yukan olmaz. 
Nehari talebe yüksek yq kaydına bağlı delildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyeti 
ve sağlamlıkları hakkında tattı teıekküilü bir hasta evi kurulunun raporu la • 
zımd.ır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabiliyeti olduğu 

ayrıca tasrih edilecektir. 
5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağlamlık mua· 

yenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göster· 
miyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çifliğinde 10 ay sta) 
görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata· 
cak çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce 
sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne sebeple 
olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya cezaen çı· 

karılanlardan hükumetçe yapılan masraflan ödiyecekleri hakkında verilecek 
nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukanda yazılı rapordan başka nüfus kiğı· 
dmı, aşı kağıdını, polis veya uraylardsn alacakları özgidim Uğıdını, ortıı ve 
liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri tttştirilerek 
el yazılarile yazacak.lan pullu bir dil~çe ile ve altı tane fotoğrafile birlikte 
doğruca Ankara'da YükSek ZirRat Enstitüsü Rektörlüğüne baı vururlar. Talip • 
ler dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerini 'bildirmelidirler. 
Aksi takdirde dilekçeler hakkında bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci maddede yazılı 

kağıtların ilitik olmadığı dilekçeler gelmemi§ sayılır. Ve bunlar hakkında hiç 
bir muamele yapılmaz. 

10 - Birinei ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlaı tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve bq vurma tarihlerine göre seçi· 
lirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de bq vurma sırasına göre 
alınabilirler. Ayni terait altında liseden fen kısmından çıbcaklar tercih olunur. 

11 - Cevap isti yenler aynca pul göndermelidirler; 
12 - Bat vurma zamanı ağu.3tosun bJrinci gününden Eybilün 30 uncu günü 

akşamına kadardır. Bundan sonraki baıvurmalar kabul edilmez. 
(4643) (2298) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları ile liste No. ları aşağıda 

yazılı 11 kalem çinko, kurşun levha ve borular, 2 kalem teneke levhiı ve 15 ka• 
lem makas ve Sinyal hatları için çelik ile pencere makaraları, vinç, asansör ve 
palangalar için tel ve tel halatlar 13/9/1937 Pazartesi günü saat 15 den itibaren 
sırasile ve ayrı ayn ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu l§e girmek isüyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminat ile ka • 
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 veY' 
1/7/1937 T. ve 3645 No. lı nüshalarında intişar etmiı talimatname dairesinde 

alınm11 vesika ve tekliflerini ayn! gün saat 14 de kadar komisyon reisliğin' 

vermeleri lhımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada te-

sellüm ve sevk ,efliğinde dağıtılmaktadır. (5078) 
tiste No. İsmi Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 

1 
2 
3 

Çinko kurşun levha ve borular. 
Teneke levha. 
Tel ve halatlar . 

~ 

Lira 
6153,50 
1940 
8050 

Lira 
461,51 
145,50 
603,75 

Şebekenin bazı mühim istasyonları tarafından satılmakta olan halle ucare' 
ı·ıao biletlerinin iş'an ahire kadar Sirkec! - Edirne arasında muteber olmadılı 

olunur. (2559) 

Bina işleri ilanL 

Nafia Vekaletinden : 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü yanında yapıl.J'" 

cak Müzik Öğretmen okulu pavyon inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 31600 lira 35 kuruştur. 
2. - Eksiltme 24/8/1937 salı günü saat 15 de Nafia Vekaleti Yapı İşleri t1• 

mum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılaca1''" 
~ ~ 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 158 kuruş bedel ınuk• 
linde Yapı f<:ıleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

~ ald''' 4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2370 lira 3 kuruşluk muv ·ır 
teminat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası 1 

raz etmesi lazımdır. * 
5. - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir ~· 

evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri mukteZI 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c2586• ,4994' 
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Cim~, LOndos PariSte -

galip geldi 

Cam kırıklarının ~~~. 
Meydana çıkardığı 
Bir cinayet 

(Baş tarafı 9 uncu sahifede) 
ala yukarı kata çıktık ve madamın a -
nahtarile kapıyı açarak içeriye girdik. 

Büyük ikramiyeyi kazanan soğuk 
kanlı bir talili 

(BCZ§tarafı 1 inci sayfada) 1 rasında stadyomda kopacak kanlı arbede-
ıar günü yapılacak olan güreşlerin . p~~ den sağ kalacak olan babayiğit sedyeyle 
eranıını tesbit etmek hakikaten haylı guç Japonun karşısına çıkarılacaktır!~ 
leşnıiştir. Şaka bertaraf; pehlivanlarımızın, ken· 

Malumdur ki, geçen pa-z'ir yapılan gü- dllerine inkişaf sahası hazırlamak için bir 
reşlerde, Tekirdağlı Hüseyin pehlivanla, çok fedakarlıklara katlanan organiza -
'Vandervald berabere kalmışlardı. törleri, daima müşkül mevkie düşürme

Şiındi, Tekirdağlı Hüseyin pehlivan, meleri lazımdır. 
bu hafta onunla bir :ntikam güreşi yap - Yoksa memlekette dirilir gibi görü-
:nıak arzusundadır. O diyor ki: nen güreş sevgisi tekraı· mezarına yıkı-

- Ben berabere kal.:iıın. Fakat o gü - lır! 
reşte, karşımdaki rakibin yarı canını al- Bu hususta, dün geç vakte kadar kat'i 
<hın. Yansını da bu hafta alacağım. O bir karar verilebilmiş değildi. Bakalım 
kadar yorduğum bir pehlivanı, soyut • bugün, ihtilafın halledildiğini, ve ma -

Ortada bir şeycikler görünmüyordu. 
Yalnız banyo odasından bir takım hırıl
tılar geliyordu. Maks yerde, ağzının her 
iki tarafından oluklar gibi kan boşana • 
rak yatıyor, Vernon da banyonun kena
rına oturmuş, onu seyrediyordu. Maks 
bizi görür görmez: 

- İmdat, ölüyorum!. diye haykırdı. 
Vernon: cSesini kıs!> diye bağırdı. 
Maks tekrar inliyerek: 
- Beni hastaneye kaldırınız! Kimin 

vurduğunu vallahı lfülahi söylemem! 
Dedi. 

ınuş, kesilmiş bir yemiş gibi başkalarına kul bir karar verildiğim öğrenebilecek Taş yürekli Vernon: 
ikram etmek istemem! miyiz? - Eğer rahat rahat ölmek istersen ga-

lialbuki, Mülayim pehlivan, Tekirdağ- * gam kapa .. dedikten sonra bize döndü: 
lının sözlerine çok haklı görülen şu ce- Dün biz, İngiliz pehlivanı Vander • - Dışarıdan kimse bir şey duymadı 
Vabı vermektedir: valdle de görüştük. Afrika şampiyonu: ya!. diye sordu. 

- İngiliz pehlivani)e güreşmek benim - Ben, diyor, kiminle olursa olsun, Biz daha cevap vermeğe vakit bulama-
de hakkımdır. Tckirdağ:ı boyunu gös - güreşmiye hazırım. Yalnız, bu sefer, ta- dan Maks yattığı yerden fırladı, Vemonu 
terdi. Şimdi beklesin. 1ngı1izı bir de ben mamen Amerikan usulü güreşeceğim. itti, öbür odaya hücum ederek pencere
tutaYmı. Yani kırıcı oyunlar tatbikinden kaçın - ye koştu ve cimdat!.> diye haykırmak is-

Tekirdağlı, kendisinin yenemediği biı· mıyacağım. Çünkü onları yapmaktan sa- tedi. Ölmek üzere bulunan Maks pence
Pehlivanı benim yenmekliğımden mi kor- kınmak, bana az kalsın çok pahalıya pat- reye yaklaşmak üzere idi ki, Vernon ar
kuyor? lıyordu. Sonradan itırazlara maruz kal - kasından sıçnyarak boğazına sarıldı ve 
ı :B_ö~Ic bir korku yersizdir. Çünkü, ben mamak için, bunu şimdiden bildiriyo • · geriye fırlattı. Lakin, Maks can havlile 
ngılızı yenersem, öbür hafta Tekirdağlı rum! pencerelerden birine yumruğile indire-

lle karşılaşmıya ha11rım. İngiliz de bana Anlamıyoruz. Pehl:vanlarımız, ken - bildi, ve hemen oraya düşerek can ver
galip geldiği takdirde, Tekirdağlı ile bir dileri hakkında bu kadar balapervazane di. Maksı, banyo odasına sürükliyen Ver
daha güreşmiye razı olmuştur. Bu vazi- konuşan bir ecnebi rakip karşısında na- non, bir kaç dakika sonra geldi: 
Yet karşısında, Tekirdağlı, gücünü kuv: sıl oluyor da ittifak edemiyorlar! - cGit radyoyu kap:ı. Şikayet etme -
\'etini göstermek için bütün imkanlara Selim Tevfik sinler!> dedi.. Döndüğüm vakit, Vernon 
Sahip dernektir. Daha ne istiyor? Cim Londos cihan şampiyonu gitmişti. Banyo odasına bakmıya, girme-* ğe cesaret edemiyordum.. .Madam Ber -

Bu .. 1 h l h . Paris 11 (Hususi) - Dün akşam Pale. tonla birlikte bu··ıu··n mektupları yaktık. 
la gureş erin a tem ey:?tı mensup-
ruıdan birisi: de sporda cihan güreJ şampiyonluğu ır.ü- Aradan biraz daha geçince Vcrnon bu 
- :S a· b h ! Tek" d yl sabakası yapılmıştır. Müsabaka Avrupa sefer bir garaj amelesile birlikte geldi. 

il .. ence, ıyor, u a ta, ır ag 1 şampiyonu Neviner ile Yunan şampiyo -
b~ 'Mulayim güreşirler. Galip gelen, ö - Hiç bir şey söylemeden, yatak çarşafla-

(BCZ§ tarafı 1 inci sahifede) 
Nimet gişesi sahibesi Bayan Nimetin 

yüzünü dün mutat hilafma hayli asık 
gördüm. Önüne yığdığı kara k3plı koca 
defterleri habire karıştırıyor, ve habre 
söyleniyordu: 

- On senelik mü~erimi.z olacak .. Bu-
nu bize yapmalı mıydı? 

_Hayrola, diyorum? .. Telaşlı görünü-
yorsunuz? 

Kaşları asabiyetle oynuyor: 
- Bırakın Allah aşkınıza ... Ben telfış

lanmıyayım da kimler telSşlansın? Bü • 
yük ikramiye 33491 numaralı bilete çık· 
t1... Halbuki, bunu alan müşterimiz, ad
resini vermemiş! Kör olası adam! 

O sırada, gişenin önüne sokulan hay
li yaşlı bir adam sordu: 

- Kaç numaraya çıkmış büyük ikra -

miye? b"' b"" t•· . . Bu sırasız sual, bayanı us u un sıoır-
lendirdi: 

- Bılmiyorum! Liste çıkınca anlarsı· 
nız. 

- Söylesen, günaha mı g!rersin? 
- Canım, başımı günaha sokma ... Nu-

mara söyliyecek halde miyim ben? Git 
başımdan! 

Beriki gülüyor: 
- Giderim amma, so~unda peşimden 

koşarsın da bulamazsın? 
- Şeytan koşsun senin peşinden? 
Öteki sakin, daha fazla gülüyor: 

- İnkisar etme bana. Demin de: 
cKör olası adam> ded;n. Sana adresi ver
meyi unuttum diye neden kör oluyor -
muşum? 

Gişe sahibesinin ayakları suya iner gi-
bi oldu: ur h İ nu Cim Londos arasında cereyan etmiş- b tta · · b d ta d ı ~. afta ngilizin kat'şısma çıkarılır. rını, a nıyeyı anyo o asına şı ı ar. 

~ıesele de böylece hal!cdilmiş olur! tir. Müsabakada binlerce seyirci bulun- Ve bir müddet sonra :la, cesetten maada miye! 

1. F'akat güreşleri tertip edenler, bu tek- muştur. her şeye benziyen bir cismi koltuk.Jıya - T b .. 

- Yoksa size mi vurdu büyük ikra -

ıfc nıuterı"zdı"rler. Onlar·. Müsabakaya başlar başlamaz Neviner rak sokagya çıktılar. Gene çok geçmeden - a u... di ı· 1 . 
Bu tesadüf, bu konuşmayı n ıyen en - o t kd. d 1. .1. hl" 1 seri hücumlarile hasmına karşı hakim bir Vernon geldi. Elinde tuttuğu, çarc:ıfları ki 

1 b a ır e, ng• 11. pe ıvan armı, -r- hayli güldürmüştü. Beriki, es · para ar 
l 

Urada gu··rec:tı'rmedeı1 on beş gu-n bek - vaziyet almıştı. Hücumlarile Londosu da yakmamızı söyledi, çarşaf neyse idi . b ' d ık d 
:ır gibi buruşmuş biletim ce m en ç ar ı, 'Letlıne-ı·z 1::.z.ım. Bunun ku"" lfetı· altından hayli hırpalamış ve otuzuncu dakikada amma, battaniyeyi vakmak biraz zordu.. hl" ld ğu . bat tti Bı"ı· 

... '" ·""' J bu ayın tali ısi o u nu ıs e . a kabil . . .:ı t k" kt Londos çok tehlikeli bir vaziyetten ya- Vernon buna da bir çare buldu. Gaz ala- . . 
h. .ınemıze, maacle en im ·nn yo r. an için ne yapacağını kesHremıyen gışe 
.oır ga.,.et"'nın· cpor ,....u'narrı·rl·, c:u fı·krı· kasını güçbela kurtarabilmiştir. rak geldi. Ertesi ,saı.ah ta, hanımım bana ah b" tl kı 

.. ~ .. u• l< y sahibesi, sevinç v~ m en ıye e zar-0tta"a a~·yor.· Bundan sonra Londos daha canlı ve bir aylık ikramiye vererek kimseye bir 
J ... dı. Sonunda kendisıni topladı; 

.- Pazar günü, Vandervald de, Müla- kuvvetli oynamağa başlamış, taarruza şey söylemememi ihtirar etti. Ben de gi- - Adresinizi bulamadım diye çok si-
Ybnık de, Teki_,·rdağlı Hu··seyın de mc~ . ..J~na geçmiştir. Londos hasmını hırpaladıktan dip köyde saklandım. k 

-u nirlenmiştim de.. Kusura ba mayın ... 
l
ç _arlar. Gurec:lerı·n programı seyırcı • sonra güreşin elli beşinci dakikasında * h . h .. 

:ıı Soğukkanlı talihli, er şeyı oş gore-erın reyine bırakılır. Halk, serbest gü - meşhur tayyare oyununu tatbika kalkış- Katil Vernon yakalandı. Muhakeme ~ cek kadar mes'ut. Adı Alekoymuş. Kal-
r.keşt. e henüz karc:ı kar=ı'-'"' go-rmedı· gvı· bu mış ve Nevineri yakalacu~ı gfüı havaya dildi. .Maks gibi, ahlak düc:künü bir ada- ğu d 6 l d t 

:ır ~ J... :ır yoncukullu n a 4 numara ı ev e o u-ı ı Pehlivandan hana:.,ı·nc daha fazla gu·· - kaldırıp bir kaç defa fırıldak gibi cön - mı öldürmüş olması, adeta esbabı mu - l 
,,.., rurmuş. Ve ev, apartıman, pansiyon te · 

Veniyorsa, meydan ona bırakılır! dürdükten sonra a_şağı atıp astüne çök - haffifeden sayılarak, katil, idam edilme- !allığı yaparmış! 

bırakmamıştım. 62 yaşımdayım. Beş ço
cuğum, 17 tane de torunum var. İki dul 
kızım, ve altı torunum benim başımda• 
lar. Kanınla üç kız kardeşimi de sayar
sanız, on bir nüfusa bakıyorum. Piyango 
bana vurmasın da kime vursun? 

Onun az evvelki halini hatırlayınca. 

hayretle sordum: 
- Peki, nasıl oluyor da, bu kadaıs 

muhtaç olduğunuz bir şeye kavuştu • 
ğunuz anda bile şaka yapmayı düşüne • 
bilecek kadar sakin oluyorsunuz? 

- Size söylüyorum ya? Ben bu pa • 
rayı kazanacağımdan emindim. Hele bu 
sefer, daha dün geceden paraları cebim-. 
de biliyordum. İnanmazsanız, gidelim ev-. 
dekilerc sorun. Hatta, bana yarın gel
melerini tenbih ettiğim alacaklılarım bi· 
le var! Talih onlara benim yüzümü ka• 
ra çıkarmadı! 

- Bu emniyet size nereden geliyordu? 
Meğer tertemiz bir türkçc konuşan ~ 

lal, hukuk mezunu imiş: 
- Ben, diyor, çok bildiğtm için çok ya,. 

nıldım. Ve hayatta bu yüzden kaybet • 
tim. 
Gişe sahibesine yüksek bir bahşi~ ver• 

dikten sonra, tekt'ar saydığı paralarım 
cebine itinayla yerleştiren talihli: 

- Şimdi, diyor, iki yardımcı bulaca • 
ğıın, bir de yazıhane açıp, işimi büyüte
ceğim. Benimle alay etmiş olanlara gös
tereceğim ki, tellallık, Iayıkile bt>Ceril • 
diği takdirde, tayyare bileli almak ka • 

Sonra önüne bakıp dalgın dalgın düşü
nüyor, kendi kendine söyleniyor: 

- Dokuz ... Bir de ben ... On ... Tam on 
kişinin hayatı kurtuldu... Sonra gel de, 
şu piyango için: c Piyango değil, Hızıı: 
mübarek!> diyenlere inanma! 

Ve gişe sahibesine veda ederken gül· 
dü: 

- Gördün mü? Sana adresimi bırak
mış olsaydım, peşimden koşacaktın. Hal· 
buki ayağına kadar geldim. Ve sen bana 
teşekkür yerine inkisar ettin! 

Öteki istemeden kırdığı pottan mü 
teessir. 

Üzgün üzgün gülümsüyor: '· 
- Bir daha mı? Sizir. gibi bir numara 

değil, bütün numaraları sorsalar cevap 
vereceğim! 

Bu mükalemeyi dinlıyen zekt bir ga· 
zete müvezzii, kırdığı potu sezdirme • 
den tamir eden bayanın diplomatlığına 
yerinde bir nükteyle ilişiyor: 

* 
müş ve sırtını yere ~etırmiş ve galip ilan di. 20 sene ağır hapse mahkum edildi. Fa- k 

- Bir gün, diyor, o çapkın talih uşu-
d" l3ence bu teklif te kab!!i tatbik değil - olunmuştur. Bu galebesinden sonra Len- kat, senelerden beridir kullandığı heroini nun benim başımd3 da tatlı tatlı ötece • ralan nasıl sayacaksın? Sende numara 

l ır. Halkın reyine bırakılır.1yan güreş - dosa cihan güreş şampiyonluğu tacı ve - hapishanede bulamadığından çıldırdı. ğini biliyordum. Bu yüzden de, ekmeği- biter mi ki? 

- Atma be Nimet abla ... Bütün numa· 

erde bil rilmiştir. 
ltad e, zabıtayı mürıkülata uğratacak ------------ mi alamadığım zamanlar bile, biletimi 
b ar şiddetli ihtilaflar çıkıyor. Bu ili - o d k Korku hikayeleri : --.. ~-----
ttıarı~, ınüsabıkların {irr.diden tesbit edil- ,, um~zun bilgü Çıg"lık Bı·r Bayraklı facı· ası da 

Naci Sadullah 

esı §arttır. Manevraları Dinme gen 
la '1e gene bana kalı:-sa, rcvanş imkan - (Başttıra/ı 1 inci sayfada) (Baş tarafı 9 uncu sahifede) 

~~a her şekilde sahip bulunan Tekir - Trakyanın Saray mıntakasında 17-18 Harding bir şişe, bir pşe daha içü. Bu- s• k e d 1 d 
h f lı liüseyin pehlivanın, meydanı bu ağustos günlerinde başhyacak olan bi - lut gibi sarhoş olup, sızmak, bu korkun~· ır ecı e o uyor u 
"la.~ da Mülayime bırakması lazımdır. rinci ordu manevralarına icra Vekilleri feryadı duymamak istiyordu. 

ın: unu yapmamak için, hiç bir maku] davetli bulunmaktadır. Vekillerimiz de Fakat bu sesli hayaleti kimse, hiç bir Dün, Sirkecide, Devlet Demriyolları 
bzeret gösterememektedir. 0 gu"'nlerde Trakyay" gelmi<.: olac:ıklar • k.uvvet durduramazdı. Feryad, celladlık- d b . b 
.c..ğer v .. ~ anbarı önündeki iskele e enzın o-duğu . andervaldi, sadece yorgun ol - dır. Büyük Millet Meclisi namına gele- tan kurban vaziyete düşmüş olan katili saltmakta olan Gayret motöründeki 

benzinlerin de iştial etmemesi için, ben
zin yüklü vagonlar, manevra yapılarak 
geri aldırılmış, kaza mahallinden uzak-. 
laştırılmışlardır. :tak.ib· içın tutmak istiyorsa, yorgun bir cek olan meb'usJar heyetinin de pazar - bırakmıyor, onu berbad .ediyordu. Har- l 00 varil kadar benzinin ateş aldığını, 

b· ı Yenmek onun kıymetini arttırmaz! t s· gu-nu·· hu~usı· trenle c:ehrım· ı"ze gelme dı"ng kaçmak istiyor, odada, oraya. bu- .. k 
.Qlt h · e 1 s :ıı - hadisenin ehemmiyetine gore azanın Bütün gayretlere rağmen rnotörün .,,._ afta dinlenir. Öbiir hafta, bu pa- . beklenmektedı"r ı·aya koşuyor, ses onu takib ed:yordu. . . · tl t ld -

-r Y sı · nisbeten ehernrnıyetsız a a ı ıgını ve benzinlerin yanmasının önüne geçi-1\i apılacak olan n.üsabakanın galibile Ecnebi erkinıharbiye heyetleri Nihayet Hardingin aklına bir şey geldı. K .. 
1 

lm tur 
3 

dah cit 
:ru reşit. Yani, §ampiyorıluk şerefini ko- 0 da feryad edecek, haykıracak, daha yazmıştık. aza şoy. e .o ~ş ·. lemerniş, saat 1 de, motör, a eş . 
!rıu_lnak irnka·nıanna tamameıı sahı"ptı·r. o geliyorlar h . "' t Amerikan Sokonı şırketıne aıd 194 almamış olan 20-30 kadar varille be-- M a d t ed"len Balkan antan kuvveuı· bağırıp men us sesı .uas ıra- ek . 

sab k ane\'ray ave 
1 

• varil benzin, trene yükletilm uzere, raber batırılmış ve böylelikle hadiseye tıı-..-ı a ada bu şerefi ya kurtarır, ya ha- t s da·bad P"ktı erka·nıharbı"ye he caktı ve gecenin içinde, baıı<ırnıağa baş- S 'b · lA 
·q ı ve aa " - 6 şirkete aid Gayret motörile, ervı ur- nihayet verilmiştir. !itfaiyenin fcvka a-r yetlerinin karşıJanmahrı hazırlıkları da ladı. Müthiş bir sesle, acı acı inleye in- d ba · k ı 

1
.. d 

"e akat bugu··nku- ha',.ı.c, ,.,..1 u-la·'-·ı·m, ·· ··kut rt b" 1 h nundan Sirkeci e, ara vapuru ı~ e e- de gayretini de kaydetmek azım ır. 
4 §ın k '-: m J gu - bitmiştir. Yunan erkanıharbiye reisi Ge- leye, uzun, su u yı an ır sese ay- sinin biraz ilerisinde, Devlet Deınıryol-

Çü ek istemekte haklıd, r. neral Papagolas ve maiyetı yarın Roman- kırdı. Neye yarar? Simonsonun feryadı, lan anbarı önündeki iskeleye getiril- Hadise esnasında, Emniyet Direktörü 
bı n ü Tekirdağlı ile beraber~ kalmış ya vapurile şehrimize gelecek, askeri onunkinden daha yüksek çıkıyordu, bir h 11 a Salih Kı1ıçla ikinci şube direktörü Ne-
.._r1_l>e~lı'vandır. '*"stelı'k te, Amerı"kan u- .ıniştir. Sirkeci istasyonu ama arı v - k' h 11· ım· ler po-.... - _ u merasimle karŞJlanacaktır. Irak, İran ve aksisada gibi tekerrür ediyordu. Bu ses- 1 k w b lamışlar cati de va a ma a ıne ge IŞ ' 

~u. 1r1•reşı·, Tekı"rdağlıaan fazla bı'lmek- rilleri iske eye çı armaga aş • - b d t db" l ne c:... k t l b"lmek ı"rı·n t t ·n edı"lmı· <.: dk ıı·sce alınması ı·ca e en e ır ere -ır. diğer devletler erkanıharbiye heyetleri ten ur u a 1 ~ • a mı '# dır. 94 ,·aril benzin iskeleye çıkarıl ı -
'l'eki d de müteakip günlerde geleceklerdir. H~ intikamdan, müthiş kıskançlıktan, sar- tan sonra tam saat on ikiyi on geçe, rno- zaret etmişlerdir. 

lin r ağhdan aşağı kalmıyan kuvve· yetler Perapalasta misafir ~dilecekler - hoşluktan ve haykırmaktan daha kuv- tördeki benzinler, birdenbire büyük Kazanın ne suretle vuku bulduğu he-
de ~ia;ekir~ağlıdan üstiın olnn bilgisini dir. Daireleri hazırlanmı~tır. Bu zevatın vetli bir .çare lazımdı. Bu seseten kur- bir tarrakayla ateş almıştır. nüz anlaşılamamıştır. Hararet, hareket 
tinı ı· e edınce, Vandervald~ yenmesı ih· izazına genel kurmay ikinci başkanı kor- tulmak için sabahın saat 4 iinde geçen İnfilak, hamallardan Mehmet oğlu ve temasla benzinlerin ateş alınış olma-

h a ı daha kuvvetlid~r. l" dı B 
.QU "t'b general Asım Gündüz nezaret edecektir. ekspres azım · Ramazanla Bekiri havaya fırlatmış ve 51 ihtimali de ileri sürülmektedir. u 

ka~heı ı arla, bu ihtimale de hiç bir Ş<'Y Erkanıharbiye heyetlerinin mihman- Ve Harding, feryaddan kurtulmak : bunlar denize düşmüşlerdir. husustaki tahkikata ehemmiyetle de-
bu _lnıeden tahakkuk imkanı vermek, 

ll'ı- darlıklarını tümgeneral Veysel, ataşe mı- için, kendini bu ekspresin altına attı. HA ..J: d d h 1 "tfaı·ye "e sıhhi :m vam olunmaktadır. bır bousabakaları haw:hyanlar için milli aUJse en er a ı ~ • - ------------
't:tğ t'çtur. literlerin mihmandarlığını tümgeneral dad teşkilatı haberdar edilm:ş, bir ta-
.c. er p hl" Mustafa Sabri yapacaktır. Belçikada casusluk yapan raftan itfaiye, diğer taraftan sıhhi im- Frankoya casusluk yapan 

'birle..: . e ıvanlarımız, her zaman bir- Bu zevat ayın 17 inci salı günü akşa- • • k 1 d dad otomobı·uerı· vak'a mahalline gel- ld 
·•nı "ek k ··ı d ı b ı bı·r Fransız memuru tutu u 'altı d l< ememe te taannu e er erse, mı saat 18 de İzmir vapurile Tekirdağı- ır va Z ya a an 1 mişlerdir. İtfaiye yangını sönd_ürm_eğe 

n0 .... ~ n a . .gazetelerde c:u kabil havadisler h k t d kl d' t · b 11 d 'ır il 11 (AA) Marsilya P T 
c. '"Ceğız: :ıı na are e e ece er ır. zmır vapuruna Brüksel, ı ı (A.A.) _ Eupen poli- uğraşırken, sıhhi irndad oto~o ı erı e .ı.v.ı.ars ya . . - · • 
~- ti 1 Tınaztepe torpidosu refakat edecektir. si, muhacir olduğunu söyliyerek iki se- yaralıları hastaneye taşırnaga başlamış- idaresinde çahşan AdrienA s:zıte~aı;_ is • 

l>ehlivanı ~~ eketimiı~, meşhur Japon nedenberi Eupen'de oturan Alman va- !ardır. İnfilak esnasında, ağır yarala· mindeki bir memur, V'.11aıı_sıe hukuıne-
ilireşnı k ıp Conmi geldi. Fakat onunla Köy öğretmenleri izi Schecklis'i tevkif etmiştir. Vaiz, ca- nan Ramazanla Bekirden başka, nisbe- tine hitaben yazılmış şıfre:~ tel~aflan 
licpsi d:: istiyen 32 Türk pehlivanı Yar. Ank (H A) Esk" h' Ç'f suslukla ith~ edilmektedir. ten hafif olmak üzere, hamallardım başka yerlere sevketrnek tohmetıle maz 
t- Eğ ara, ususı - ışe ır ı - . uk .. fi l b' h M hm t, Halil Mehmet Ali ve Yusufla nun olarak tevkil edilmiştir. Memur, 

kıı er güreşmek hakk~ bana bıra • tcler çiftliğinde okutturulan 80 erbaş, Schecklıs, old ça mu~ e 1 ır a- e .. e k .. i· N . 1.. t k , n metresinin tesiri altında İspanyol ô.sile-
~azsa, ringe zorla girerim!ıı bu yıl köy mekteblerinde vazife olacak- yat geçirmekte ve ~otosıkl~t~e sık sık motor m:li~nıse;ler~:~nve a~~;ak a~~:- ri lehine çalışan bir çete h ~sabına hare-

teşe;o~lar. Bu yüzden, Japonla kimin gü- ,lardır. Merkez ve kaza rnekteblerinin Alın8!'1 ~u~uduna gıtmekt.e ıdı. Bu tev- da muht d r y Bekirin ba~a v ı :ıorJmış- ket ettiğini itiraf etmiştir. Başka tevki • 
l'}ıü-..ı~ğı. nıeçhuldür. Bmaenaleyh önü - de yeni mez~larla ~akviyesi :nukarrer kif hadisesı hakkında adlıye makamatı lanın~laT ıd. s · k "d aggona yüklü fata intizar olunmaktadır. 

"""eki pazar gu·· • hl" 1 ' dı'r ıretum davranmaktadır • tır .Bu sıra a, ır ecı e v nu, pc ıvan arımız a- • f' 
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Tayyare Piyangosunun4üncü ''Avusturya tam manasile 
k . d · b ·· b · tt · Alman toprağıdir,, 
eşJ eSJ ugun J J Avusturya Hariciye Nazın, bugünkü Avusturyamn 

t 2,000 ~!~!~ ı~:~ 3~~~ ı~!: 3!:~ ~;!~~ 1 lJbe""Yd;ıbh(;f ;ndi) 
35706 37270 12793 33603 16200 251531 

Alman olan mahiyetinden kimse şüphe edemez, diyor 
Viyana, 11 (A.A.) - Hariciye nazırı 

Guido Schmidt, yaptığı bir beyanatta 
ezcümle demiştir ki: 

A vusturyan:n Goğrafi vaziyet~ kendi
sini büyük cenup devletine bağlamak-

lira kazunan 
18055 37490 31408 2260ı 1117 3699'7 dün vefat etti 
12652 21492 36512 36080 7516 13823 Avusturya tam manasile Alman top

rağıdır. Bugünkü A vusturyanın Alman 
olan mahiyetinden hiç bir kimse şüphe 
edemez. Bundan çıkan netice şudur ki1 

Avusturya siyaseti bL~ük Alman mille
tinin menfaatlerinden ve saadetlerin
den hiç bir zaman ayrı kalamaz. Keza 

tadır. Avusturya cenub komşusunun 

kudretli inkişafından sevinç duymakta-
32588 23984 12679 26543 30626 36358 

4335 12075 20584 35933 35561 25429 
5011 28587 2742 20631 5834 34585 

31360 12636 11045 2986 26258 36965 
34610 23503 17596 23019 16658 24452 

3,000 lira kazananlar 20465 39665 32018 ıın~ s3~ 30050 
18679 12809 10286 21 fl41 12034 23845 18.175 8895 

30141 
39109 25132 27295 13861 28532 21018 

1.000 lira kazananlar 21332 12449 31104 8422 13140 28674 
9688 27101 25661 17055 10552 37149 520 2~~55 

500 lira kazananlar 30 llr• kazananlar 
10912 ıqj31 369~ 11536 9694 15325 31688 
32109 36065 25833 Joı;4 37011 36S32 35758 
5473 31436 279 34642 1224 21801 25201 
5551 24397 21859 

200 lira kazananlar 20801 
39482 33133 1333 26328 4165 332 23405 
23178 39239 26364 20409 15546 22087 37025 
21337 39985 28711 5526 13613 9138 21559 
12520 23506 39539 70 7735 17639 17757 
34942 26423 19189 24433 27040 35515 26841 
26340 7543 2425 10497 

100 lira kazan•nlar ~!~! 
20519 36527 37271 18949 4459 13106 21742 
35510 1628 30818 3768 28038 11759 25268 
28146 2869 36383 9109 20773 i9364 29601 
33832 11902 7824 20252 20108 32131 18096 
21718 36386 30584 15198 23211 22338 1258 
30595 30194 1299 11503 38417 31473 39455 
23807 32879 36319 2666 28031 

50 llra kazananlar 1151 

4055 3353 17627 34612 30764 39701 11579 
5012 26916 14379 133P7 29428 21016 18844 

14477 32001 3392 8497 23883 33226 34475 

36398 37915 11199 5917 26814 16012 39232 

30846 9351 32414 9463 26180 12251 26445 

28062 33157 5857 14776 3268.1 15971 1542 

2897 8186 36564 8552 30216 34346 37988 

28775 27236 15025 32101 37136 4455 14226 
2346 

Haliç tersanesinde ~~: 

20209 3659 34989 11716 
2066 23763 19528 34182 

22058 7789 17217 35141 
6779 19844 7229 18687 

25324 18473 15914 11352 
38042 11786 18413 15795 
17443 11067 120 39859 
19171 24205 2876:i 29313 

7757 31535 17702 14129 
3406 7866 20700 23777 

12774 12181 7774 19302 
17572 .3124 2027 27557 
17255 23495 23371 16221 
28364 23731 28400 36124 
30418 9651 26439 17233 
15825 25277 13147 13951 
2538 5512 15300 36378 

24939 30028 157& 36695 
6807 30996 21915 25988 

11269 2829 8830 29999 
13341 37493 52 12480 
36611 30205 9157 7968 
20424 21146 30'184 23107 
13247 4427 29858 15860 
15424 25637 13653 39968 
14941 34223 22170 30306 

9143 4946 39342 30710 
30338 30206 28384 2460 

717 18557 28948 10159 
1565 24167 16525 19851 

10252 5516 1273 1134 
15542 10219 28341 1731 

MUkifatlar 

36802 
30479 
20273 
3642 

27341 
24073 
12945 
34376 

296 
23680 
35010 
18936 

4081 
19448 
13685 
13182 
3914 

14931 
10565 
11291 
37288 
33861 
4994 

39738 
37142 
24857 

304 
13497 
10949 
1817 

30268 

iki deniz altı gemisi inıa 
ediliyor 

Hükumetimiz Almanyaya dört denizal
tı gemisi sipariş etmiştı. Bu gemilerden 
ikisi Almanyada, ik:si de Hnliç tersane -
sinde Krup müessesesı tarafını:lan inşa 

edilecekti. Almanyadakilerin inşasına 

başlanılmıştır. Haliç tersanesind~ inşa 

edilecek olan iki geminin omurga vaz'ı 

merasimi de cumartesı günii yapılacak
tır. Merasime Başbakan İsmet İnönü, 
Milli Müdafaa Bal.anı, donanma komu· 
tanı, matbuat erkanı ve diğer bir çok ze
vat davetlidirler. 

Ketide bittikten sonra dolaptan yeni
den 40 numara çekilmiş, bu numaralar 
beşer yüz lira mükafat kazanmışlardır. 

5185 6375 6235 37715 12521 32994 
32381 35290 12792 24200 39210 11399 
2379 35383 32199 31181 9594 29671 

25311 7016 23032 7331 16837 25131 
107 28727 20137 36399 28750 5612 

4015 2551 12829 34480 3993 5453 
4912 31017 23926 24779 

• Son Poata ,, nm tefrikuı: 

10,000 llrahk müklfat 
En son çekilen ( 24724 ) numara da 

10 bin lira mükafatı kazanmıştır. 
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Beyazıt saylavı marul alimlerimizden 
Ubeydullah Hatipoğlu 80 yaşında olduğu 
halde dün saat 15 de ölmüştür. Cenazesi 
bugün saat 15 de Beşiktaşta Yıldız posta 
caddesindeki evinden kaldırılacak ve asri 
mezarlıkta Abdülhak Hamidin kabri ya
nına defnedilecektir. 

Übeydullah Hatipoğlu İzmirde doğ • 
muş, tıbbiye tahsilinden sonra memleke
tin irfan hayatında uzun müddet hizmet 
etmiş, Arapça, Farsça, İngilizçe, Fransız
cadan başka daha 6 muhtelif lisanı bü -
tün kavaidile bellemiş, Amerikaya seya
hat etmiş, matbuat ileminde bulunmuş, 
muallimlik etmiş, bir çok eserler ver -
mi~tir. Mütareke senelerinde Maltaya 
nefedilmiştir. · 

Übeydullah Hati91Jğlunun vefatı mem

A lmanlar İspanya 
bankasına 

tecavüz ettiler 
Bir lngiliz torpidosu da 
bombardıman edildi 

Londra 11 (A.A.) - Bir Londra gaze -
tesinin Ccbelüttarık muhabiri, bir ta -
kım Alman askerlerinin İspanya banka
sının Algesiras'daki şubesine müscllahan 
tecavüz etmiş olduklarını bildirmekte -
dir. 

Bu askerler, banka şubesine bir zırhlı 
otomobille gelmişler ve Karlistlerden 
mürekkep bir grupun protestolarına rağ
men bankanın günıüş çubuklarını alıp 

götürmüşlerdir. 

Sen J an de Luz 11 - Bu sabah İspan
yol sahilleri açıklarında İngiliz 1'"ox -
hound torpido muhribinin yakınlarına 

İspanyol isi tayyaresi iki bomba atmış
tır. Üç teslih edilmiş gemiden atılan o -
büsler de bu İngiliz torpido muhri binin 
yakınlarına düşmüştür. Gemiye hiç bir 
şey olmamıştır. 

Foxhound'un hataen bombarclıman e
dildiği zannolunmaktadır. 

~ket için ~yük bi.r ziyadır. Son Posta Ortamektep 
ailesine ve dostlann~ taziy~ J,eyan eder. Muallimliği için 
C Yeni neıriyat 1 imtihanlar 

Edebiyat Lüpti Ankara (Hususi) - Haziran orta-
Muharrlr arkadqımız Tahir Olgun mllll sında yapılan ortamekteb muallimliği 

kütüphanen_ılz iç~ faydalı bir eser çıkardı. yazılı imtihanında kazanan 281 mual
Adı cı F.debıya& ıuta&a • dır, edebiyatımızda lim birer birer Ankaraya gelmektedir-

dır. Avusturya-İtalyan dostluğu tabii 
bir şeydir. Avusturya büyük milletler· 
le sıkı bir dostane münasebet idame3;m 
arzu etmektedir. Ancak Avusturya~ '1 

sokulmak isteyen nüfuzları reddeder. 

Dahiliye Vekili 
sp.or işlerini 
tetkik ediyor 

Ankara 11 (A.A.) - Ulus gazetesi ya· 
rın çıkacak sayısında şu haberi neşret · 
mektedir: 

İç işleri Bakanı ve Parti genel sckrc 
teri Bay Şükrü Kaya iki giindür P,ırt. 

merkezinde spor kurumu başkanı ile ~a 
lışarak bölge başksnlıkları bölgelerin vı 
klüplcrin hesap v~ bütça işlerinin t.,tkil 
ve teftişi ve muhtelif vilayetlerde ya 
pılacak sahalar için spor kurumu bütçe
sinde mevzu tahsbatııı tevzii hu.susb 
rında görüşmüştür. 

Alınan kararların tatbikine geçilecek · 
tir. 

lngillz - ltalgan 
Milzakerelerl 
Londra, 11 (A.A.) - Sir Erle Drum· 

mond, istikbalde İngiltere ile İtalya a 
rasında yapılacak müzakerelere müte
allik görüşmelerine devam etmek üze 
re bu sabah yeniden hariciye neureti· 
ne gitmiştir. 

,....._.._"""'--~~~~~~ 

TUrk borcu tahvilleri dOşllyor 
Türk borcu 14.90 da açılmlf, H.80 de ka

panmıştır. Blraz düştlklük vardır. 

!RADYO] 
kullanılmış olan muhtelif ıstılahları tarif ' .. .. . . w 

ve izah eder. Bir çok şllr parçaları ne süslen- ler. Bunların sozlu ımtihanı 1 7 agustos- ız - Ajustos - 937 - PeqeıMe 
BugUnkU program 

mlştlr İşte 11M .• harfinden alınmış bir misal: ta yapılacaktır. t ı T AN a u L 
Mani: Halk edebiyatı nazım şeklllerlııden- 97 si tarih coğrafyadan, 60 ı riyazi- Öfle n ..... yah : 

dlr. Terennüm olunmak Uz«:re tanzim edllJr. yeden 40 1 fen bilgisi ve biyoiojiden 12.30: Plakla Türk muslklsl, 12.50: Ban-
Manller 7 heceli ve • mısralı, yahut 'l -ı- 'l 48 . t ~- k d . tihan 1 akt .. ' dla, 13.05: Muhtelif plik: nqrlyatı. 

becell ve iki mısralı olur. Bir nümune; 1 ~r çe en ım 0 ac u. .__ ~: 
~hçelerde su olar . İmtıhanda A .grubuna ayrılanlara ~- lS.30: Pllkla dans muslltis1. ıue: epoc. 
Gul açılar yas olur lıyetnaıne verılerek hemen hocalıga musahabeleri: Eşref Şefik tarafından. 20.00: 
Ben yarime ıü1 demem başlıyacaklardır. B grubuna ayrılanlar Sadi ve arkadaşları tarafından Türk mwd· 
Gülün ömrü u ohar ise üç sömestr devam etmek üzere teş- kisi ve halk şarkıları. 20.30: Ömer Rma ıa -* rinievvelden itibaren terbiye enstitü - rafından Arapça söylev. 20.45: Safı,.e 'ft ar-

Edebiyat lüptının mühim bir boşluğu dol- .. . .. .. . . kadqları tarafından Türk muslklsl w ball 
duracajfı muhakkaktır. sune devam edeceklerdır. Sözlu ımtı- şarkıları. <Saat Ayan>. 21.15: Orkestra. D.1~· 
Hancılık n spor - Hava kurumunun bu handa muvaffak olmıyanlara hiç bir Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Plltla de> 

gü7.el mecmuanın 190 ıncı sayısı çıkmıştır. hak verilmiyecektir. lar, opera ve operet parçalan. 

- Kamili bırak şimdi! .. Elin fıkarası- neresine gitseler geçinebileceklerdi. - Ne olursa olsun, diyordu, seninle 
nı karıştırma!.. İmad, bunu duyar duymaz birdenbi- beraber nereye istersen giderim. Çalı· 

- Peki, ne demek istiyorsun?. Bir re değişti. Belki, bu kadar çirkin bir işe şırım; babanı da beraber alırız; geçini· 
şoför için, şimdi hiç yoktan kavga mı girişmek bir türlü içine elvermiyordu; riz. Fal>at hırsızlık elimden gelmez!. 
çıkaracaksın?. belki de günün birinde kendisine bir Fehamet; ne genç şofördeQ., ne de 

Hüsamettin ayağa kalktı: hesab sorarlar, diye düşünüyor, ondan paralarından vazgeçebiliyordu. Bütün 
- Kavga çıkarmıya ne lüzCım var'?. korkuyordu. Ne olursa olsun, genç ka- gece hep bunun üzüntüsü içinde geçti. 

Yalnız anlamak istiyordum; anladım!.. dınla birlikte kaçıp giderken yanların- Ertesi sabah İmad, erkenden Hüsa· 
Dedi, odasına çekildi. da bu kadar para götürmek istemiyor- rnettine telefon etti. Fehametin kocası, 
Ertesi sabah yazıhaneye gitmeden ev- du. eski şoförünün sesini ilk önce tanıya· 

Yazan : K. R. Ensen vel karısının odasına uğradı. Kapı kilit- Fehamet: madı, sonra onun olduğunu anlayınCS 
.. • • • • w liydi.. bir kaç defa vurdu; ses alamadı. - Neden korkuyorsun?. Hüsamettin- kapatmak istedi. Gene de dayanamadı; 

Husamettın~n, baza~ karşısınd~kınılvapuru ka?ır~p ta. ora~~ kaldıgın gece Hi~etcilerden çekindi; üstelemedi. den mi?. Onu hiç sayma .. arayıp sor- konuştular. 
bunal ta~, d~lı eden ~~r kayıtsızlıgı o- rahat edebıld~. mı barı. . . Oğleye doğru eve telefon etti. Telef o- maz bile .. hatta bunu bir tenezzül sa- İmad: 
lurd.u. Şımdı de gene oy le uzak, yaban- - . ~ena degı~ .. · Ho~~a gıttı de 0 - nu hizmetci kız açtı: Fehametin çanta- yar!. Kendisini bırakıp gittiğimi duyar - Sizinle konuşmıya hiç yüzüm yokt 
cı bır sesle: . lnun ıçın ~ene -'!1tmek ıstıyo~m.. !arını alıp gittiğini söyledi. duymaz beni mutlaka boşıyacaktır. diyordu, size karşı çok suçluyum. Pakat 

.. - .. Yarın. mı gidiyorsun, de~ı. Kaç: - O gun,. tanı.dıklardan hıç kımseye Akşam üzeri Ada iskelesine indi. Va- Mahkemelerde uğraşmayı, uzun uzun şimdi anlıyorum ki refikanız üstüne~~ 
gundur ~enım. de aklım?a? geçıyordu: rast ge!111edın mı~ w. puru dolaştı, iskelede bekledi. Feha- dekikodu çıkarmayı hiç sevmez. Çabu- mühim bir para almış. Onun için sızı 
~n de bıraz dın~enmek ıstıyordum. İyı - K~n:ıe rast .gele~e~ım?. .. .. meti göremedi. Gene eve telefon etti. cak birbirimizden ayrılırız. Bundan rahatsız etmeği göze aldım. İna~ ~ 
ki sen benden once davrandın. Fakat - Bızım eskı şoforu .. orad~ gor,mu~ • Karısı, eve de dönmemişti... yana hiç üzülme... Paraya gelince, a- bugüne kadar bunu bilmiyordum. Şilll" 
bir gün daha dur; Ben yarın yazıhane- ler, acaba sen de tesaduf ettın mı, dıye partıman benim, ev benim, elmaslar be- di öğrenir öğrenmez size de habel' ~ 

sordum' s · · k ' H · · b' d · K d' · · b ık· b' daha gor-deki işleri derleyip toplıyayım; Ben ·· . . . .. - - nım, kını ne arışır.. epsını ır en rıyC\rum. en isını e ı ır 
burada yokken ne yapılacağını söyli- Fehametın, demındenbe~ı hep. yük .. - geriye verecek değilim ya!. mek istemiyeceksiniz; ondan ayn~· 
yeyim. Öbürgün gideriz. Ben, pek öy- s~~ten .:tıp tutan edası bırdenbıre so- Fehametle İmad, gene her zamanki Diye onu yumuşatmıya çalıştı. Bü- sınız. Fakat bu ev, apartıman iş~°' 
le on beş gün Yalovada kalmasam bile nuverd~. .. .. gibi Şehzadebaşında, o ihtiyar adam i- tün gün bunu konuştular. Sonra Be- de şimdiden bir çare bulmanızı ~ .r 
hı·ç olma · 1 b be b' k .. - Kım gormuş?. çin tuttukları evin bir odasında buluş- yoğlunda bir otele gittiler. Geceyi de derim. A'vukatınızı mı gönderirs~ 

zsa senın e era r ır aç gun a·· .. 1 . t K .. d" . .. .. . . ık h . . . .. d . . 1 · kencfisil' 
dinlenmiş olurum. Sonra sen, istersen, - ormktuş erd, ış e ... t açdgun uş~ sad: muşlardı. Saatlerdenbri hır ~urlu an- orada geçırdıl:r. Art nekvarsa 1epdsı- kımı gon cbrırsenız o, ge s1 ın~ . dazelt 

d k 1 . be d.. . na soraca ım a unu uyor um. ım ı !aşamıyorlardı. Genç kadın, laf arasın- ni açıktan açıga ortaya oymuş ar ı. konuşsun; u para mese esını -'·" 
ora a a ırsın, n onenm. y l d d' d ki ld. d k. k ı· l d' w. b. d L.-LZJP" . .. .. . .. a ova e ın, ora an a una ge ı. da ağzından kaçırmıştı: Nişantaşındaki Fehamet, Anvansaray a ı uytu ev- sinler. ş e ıgun suça ır e uu .. 

--:- Be.l o~uı gune kada~ k~lamam. Demek ki sen rast gelmedin? evi, Ayaspaşada yeni yapılan apartı- den alıp getirdikleri ihtiyar adamın karıştırmak istemiyorum. 
Gclırscn, ) arın. bera~.cr gıderız. Yok- - Rast gelmedim, demedim ki ... ben manı rehine koyduğunu, oradan aldığı kendi babası olduğunu da saklamıyor, Hüsamettin dinledi, dinledi; en 5'>' 
sa ben yalnız gıdecegım d ·· d'. d ld . :. e gor um. parayı da kendi adına bankaya yatırdı- nereye giderlerse o~u a oraya a ıra- nunda: ?Jef 

. - Acelen neye?. Bır gunden ne çıkar - Ya ... Bana hiç söylemedin de... ğını, hatta biraz da ona yaranmak için cağını söylüyordu. Imad, bunu zaten - Baksana oğlum, dedi, polise bB ot 
kı? - Ne olur, sanki?, Unutmuşum!. E- saylemişti. Bankada eskiden de parası çoktanberi biliyordu. veririm, diye korkuyorsan ondan ya • 

- Burada sıkılıyorum; gideceğim. hemmiyet vermedim de ondan... vardı. Elmaslarını, tahvillerini de be- Piyano hocasının eski macerasından hiç üzülme. Karımı çaldıktan so~ .. 
Hüsamettin, biraz durdu; sonra başı- - Ehemmiyet vermedin mi, :ıasıi o- raber almıştı. Yalnız bunlar, bu bir a doğan çocuğun Fehametten başka biri- ralarını, elmaslarını da be~ab~r. ·~ 

nı kaldırdı, karısının gözlerini aradı: lur, günlerce onu arattın durdun!. vuç taş parçası ile bir deste kağıt on si olmadığını, daha o zamanlar öğrell:- sın, yahud almamışsın, berıım ıçm 1 

- Onu soracaktım: Yalova nasıl?. - Arattığımı kim söyledi?. Onu da beş yirmi bin liradan fazla tutuyordu. miş, fakat bunu belli etmemişti. Şimdi de bir ..• 
Otel kalabalık mı?. Haniya geçen defa Kimil mi yetiştirdi?. Hepsini bir araya koyunca dünyanın de: (Arkan_, 



~2 Aiustos 

Son Postanın tefrikası: 8 

SON POSTA 

D~niZle-1~ Makya~eli 

Kaptan ·Bum Bum 
Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Ani bir düşman baskını ile limanda 
bir fare gibi mahsur kalmamak için 
~ taıo~ bunun bu kadar çabuk tahak
iht~ edıvereceğine, doğrusu imkan ve 

kapana tutulmuş 
denize açılmıştık 

llnal tasavvur edemiyordum. 
buB:ıunıa beraber ihtiyar piskaposun 
)<> adar yanılmasını mümkün görmü
larrduın. Sibiryadan gelen diğer yolcu
le . d~ Felemenkl_i piskaposun söyledik· 
do;ını teyid ettiler, asker, mühimmat 
ÇGku tr~er yüzünden yolculuklarının 
de gecı~, pek can sıkıcı bir şekil-

13 geçnuş olduğundan şikayet ettiler. 
hkı u seferim esnasında bu harb hazır
İ§it~ınd~n o kadar çok bahsedildiğini 
düş-~ kı~ ben de istemiyerek onlar gibi 
~nınege, harbin zan ve tab.ınin etti
Ya b den daha yakın olduğuna inanmı-

be aşladıın. 
rı . 1?ek ki neş'e gibi, bedbinlik de sa

ıınış. 
Bunu ilk \ta,._. n defa olmak üzere farkına 

Sayfa 1~ 

BİR DAMLA SU 
Yazan: Selahattin Enis-

Son sözü: - Bir damla su! oldu. 
"i!Ordunı. . dık.tır kere harbin yakın olduğuna inan- Onun ölümü, her noktai nazardan mu- bir hadise karşısında kör oldun, sağır 

ı.. an sonra yapılacak "lk · · zaaf bir facia idi. Son sözü: oldun, budala oldun. Mukadderatın se-
~elldi kendine •• 1 ış ınsanın Evet yamlmamıştım. Gelen Riason ismin deki Rus posta vapuru idi. - Bir damla su!. .• oldu... nin karşına çıkardığı o kenar mahallenin 

v '-:- Peki, ani olarak bir harp patlak mızda idi Bir aralık bu kibirsiz amrial 1 tek bir luuvazör bırakmıştı: Bizim Ve cbir damla su, yarabbi bir damla düşkün kızına gönül verdin. Onun ma
d el"irse ne yapmak icab eder' N d bana dönerek: cEmden> i... su!..> diyerek ve haftalarca bir katre su- zisini, ve halini tahkik ve tetkike lüzum 
la~:antnalıyıın ki harb beni grlil :~- - ~auterba~, di~e. sordu, .iki ay_?k Ertesi günü almış olduğumuz bir tel- yun hasretini çekerek gözlerini hayata görmiyerek ona hayatını bağladın ... > 
llı.i) ~ın? ... Sualini sorması olur değil faa~ hizm~t m~d~etını hangı gemıde sizde Aimanyanın Rusyaya ilam harp kapadı. Bu evlenişin heyecanı ve saaddd~ 
sorti lşte ben de 

0 
suali kendi kendime geçırmek .. ıst:rsınız? · ·• . etmiş olduğunu öğrendik. İnsanların isimleri, bazan kendi deni- safhası bir ay geçti geçmedi. Evlenen 

ken:n ve şu cevabı gene tabu kendi Tereddudsuz cevab verdim : Çin denizinde tek bir kruvazö;le bü len müsemmalarile ne kadar tezad teşkil sarmısağın kokusu bile :ıtırk gün çıkrr .-
ırne verdim; ' - Şııyed müsaade ederseniz •Em- ederle: Nice adamlar tanırız ki kendile· dığı halde cMes'ud:t un karısı, fena ma-

. - lıarb " . 1 k . den» de amır· al. tün bir düşman dünyasının karşısında h li 1 ldukl h ld . ı~- Q tlak ri a m ve se im o 'lrı a e ısirr.- yasını bir ayda meydana vurdu: 
-~an ancakankı o ara pa . vennce, Bu intihabı.mm sebebi, bu kruvazö- k.almak. Görüyorsun aziz kari ya!. Va-()<ırıa . as er olursa gafıl avlanmış . f . h' t 

1 
k d v ·ıa· B leri cCelal:t dır; hayatları türlü türlü Bir akşam cMes'ud:t, yorgun argın 

li~htıl. Bınaenaleyh üniformayı giyme- rün süvarisi Fon cMüller> ile çok sıkı zıye .ımı~ ıç e para egı 1• ereket rnes•vi ile dolu olmasına rağmen adları işinden evine geldiği zaman evcıe karı· 
lıikk ahbab olnıaklığımdı. Kendisile candan versm ki (Emden) de Çin ve Japon ,Afif• olan birçok kims•ler de vardır. sını uzun favurili bir delikanlı ile baş-

l'leş'eı· at ediyor musunuz? Ben daima sevişirdik. Şayet bir harb çıkacak olur- denizlerinin kıyı ve bucağını Çinin içi Bu arkadaşımın ismi de; hayatını dol· başa buldu. 
haı-~1•• dalına hovarda cLauterbah>, sa arkadaşımın gemisinde dövüşmek, gibi bilen bir deniz zabiti vardı ve bu duran ve bir zincir şeklindı; fasılasız im- Karısı onu prezanta ettı: 
\1e ltahınanmıyan Çin denizinin iri yarı be:p.im için e;tıye~ .şer olurdu. bilg~ ileride ne kadar mühim rolıer tidad eden bir sürü acı faciaya rağmen - Amcazadem Niyazi!.. 
li llik ~aha dostu kaptanı olan ben eze- ~iral, masamızda bulunan Fon oynadıgını sen de göreceksin. Harp ar- cMes'uci> du. - Şerefyab oldum. 

h 
hın ad · t . k b"l . cMuller» e : tık bir emri vaki olunca Fon cMül· Zavallı cMes'ud:t!.. İki akşam sonra cMes'ud:t, favurili de-

<lrhe ı._ anı ıs emıyere , ı mıyerek L t bah' · t · · · , eli Yi k •ıazırlanıyor, 
0 

korkunç tehlike- d au er ı ıs er mısınız· ye ler» le karşı karşıya geçerek işe ı:ere- Onu son defa hastanede gördüğüm za- liltanlının oturduğu ayni koltukta kay-
arşılamıya bazır~orıjunı sor u. den başlamak lazım geldiğini müzake- man kirpiklerimin uçlarına asılan yaş- tan bıyıklı bir başka gencin yer aldığını 

lier sene ını· · - Maalmem.nuniy~, kendisile arka- re ve münaka~a ettik. ları çok müşkülatla zaptettim. Yüzü sap· gördü. Bu defa karısı kaytan bıyıklı gen• 
tile, d ' ıyat_ deniz sübayı sıfa- da~lık ederim amirall. -ı b..... onamnada hizıneUm · tediffl!""' -ı ' Ani b' d" h " b sarı idi. Fırlayan elmacık kemikleri a- ci tanıştırmağa henüz vakit bulamada:ı 
~uan başlamak .. d .e .1s . 6~~ - Şu halde mesele kalmadı... ır uşman ucum ve askmı vurdlarını bir çukur halinde içerı çö- cMes'ud:t: 
ue:rh 

1 
musaa esını haızdım. V . b . ile limanda kapana tutulmuş bir fare t. a «Çı'ng T daki e ışte u suretle ben de cEmden» ın kertmişti. Gözleri, zaman zaman tavana - Dayızadeniz olacak galiba?.. dive ~u av» · Alman d niz . . gibi mahsur kalmamak için, zaten de- J ,.._.\>\retleri kum d . 

1 
eF zabıtlerı arasına kanşmıs oldum. Yal- saplanıyordu. Bu halile o, bütün hakiki sordu. 

>Jpn.. an anı amıra on d h . .~ f . . nize açılmıştık. l' lt '"~• ye bir ist"d il .. t d ı:ı.ız şurasını a emen ıtıra edeyım kı manasile yaşıyan bir ölü idi; fakat görü- Kenar mahallenin kızı, kocasının bu 4 iki aylık. faalı: e m~ac~a 
1 
~ e- bu güzel kruvazörde vazifeye başlarkea Ha~te işirıf bilir bir ~~uvazör için yordum ki, onda hftla yaşamak telmihindeki acı manayı anlıyamıyarak: 

ı. trı. ama ın·· evrem. e. e.r a o_aş- talihı"n bu gemı·ye ayırmak lu"' tfunda en emın ve karlı melce mustahkem bir h d ö1·· d k k k ·· l E t t
1 

di b d ' stıcta usaade etmesııu rıca ettım. ~ . ,. 
1
. d .. d k d . a· . ırsı var ı. um en or ma - şoy e - ve , eve .... ye ceva ver ı. 

gecikllıa müsbet bir cevab gelmekte bulundugu harıkulade heyecanlı ve şe- k~~t a~ld~:~a ek~tçık .. e~ızd ır. Elverır dursun, hatta ölümü kendisine yakıştı:::- Mes'ud, ancak bunlardan sonradır ki 
d ~nedi, Be d refli maceraları, sergüzeştleri tahayyül ı ıs enı ıgı va ı omur en sıkıntı mak şöyle dursun, ölümden bahıs bile hissettiği şüphe üzerine karısı hakkında 
..,, asını ik• . n e vapurum.un kuman- bile etmedim. çekilmesin. etmiyordu. tahkikata girişti. Daha il't hatvede onun 
.ı:av. ıncı kaptana terkederek cÇing e·Yolunu tuttum. Harb olur, cesurane vuruşulur, yaba- (Arkası var) Kendisini son gördüğüm gü,."l bana: hakiki hüviyetini öğrendi. 
lıış'l.ı ger güz 

1 
tırırsm veyahud balarsm ... Deniz cen- ---··---·-······-·····- - Hayat çok uzun yol ... ded;. Ben o- Alemin elbises;ni diken teninin kendi 

<>lacakzn e vapurum.dan çıkış o çı- gini herkes böyle düşünmez mH nu ancak yarıladım. Bun:ı rağmen ken- söküğünü dikemediği, etrnfım tenvir c-
~h süvarisi;{: ~~~in denizinin etli Her ne ise, haziranın on beşinci gü- Bafl ağrıdan dimde yüzlerce okkalık yük altına gir- de mumun bizzat kendi dibine ış.ı.k vere. 
a 1 \le tiııd u er şarkısının n;ş- nü cEmden» deki vazifeme başladım. çatllyac&k gibi miş bir hamalın kudretsızliğ;nı duyuyo- mediği gibi cMes'ud:t da en alelade bir 
tt~tıdan itibameşreb ~anı o_,çı.ıuş O ayın yirmi sekizinci günü gemide rum. kızın peşinden koşarak ıaban patlattığı 
~a ce Ölü.ınıe ~en, b~tün harb mudde- nöbetci zabiti bulunduğum bir sırada Nahif birer çengele benziyen kadid ol- halde bizzat kendi hayatı içın bir dönüm 

cak ir.ıiş· deta koşe kapmaca oynı- Avusturya veliahdinin eşile birlikte muş parmaklarını hayatın vermiş oldu- noktası olan kendi izdiva<'ın<!a, ömrünün 
tÇ· un. ~iş 1tıg-Tav. ld·Y· Bosna Saray'da katledilmiş olduğuna ğu son bir hırs ve gayretle batianiyesinc bütün imtidadınca hayat arkadaş: ola-

su:.~Ittaki bu a .?e. ıgım zaman ~k::a- dair bir telsiz aldık. geçirdi ve: cak olan kadının hüviyetinı tahkik ve 
)!~ '<vk ve m~ı~ .Alman denız us- Telsiz geldiği zaman süvarimiz Fon - Benimki ... diye sözüoe devam ettL tetkik edememenin verd;ği acı gafletin 

?)} e harb·, neşe ıçın~e buld~. c:Müler» gemide değildi. Telgrafname- Uzvi bir hastalık, daha fazla asab bozuk- cezasını hayatile ödedi. Kendisini kapıp 
el~. "akr 1." • Herkes eglencesıne dal- nin bir suretini bir neferin eline tutus- luğu ... Ben bu yaşta yatağ.\ yatacak a- koyuverdi: 
"-~· Llına~~ hİnoş geç.irm.eğe yelteniyor- turup karada bulunan süvarintize gö~- dam değildim. Şimdi mütareke senelc- Kendisini unutabilmek ıçın beşerin 
~~leı-tlen ~·· gilizlerin hakiki kruva- derdim, kendi kendime de: rini düşünüyorum: Anadolu hükCımeti- icadı olan bütün müsekkın maddeleri 
el 1Safitinı· urekkep ince bir filoları - Burnuma harb kokuları gelmeğe nin gizli tebliğlerini almak için Boğaza kullandı. Ve nihayet bir gün kuvvefü 
tı ~. l3u f~z sıfatile. demirli bulunuyor- başladı, diY.e söylendim. doğru, kanter içinde göğsümü poyraz bir buhran ve ihtilaç içinde yatağa düş· 
tı l3aıt1k don~1: amıral gemisi, sonrala- Peygamber misin mübarek? .. Dünya- N Ev R o z 

1
• N rüzgarına açarak Karadenizden gelecek tü. Tam üç gün müthiş sancılar içinde ya-

\~ gidec ~nızmde Lord Kiçner ile ba- da hiç bir tahminim bu kehanetim ka- o:fun gemileri beklediğimi ve sonra onun tağında tek ba§ına kıvrandı. Dördüncü 
~aıötüeid" olan •Hamşayr» z1rhlı dar elifi elifine doğru çıkmadı. bordasından sarkıtılan iplere tutunarak gün kendisini ziyaret eden btt arkada· 

>ili l.ı,,.fi?l . ı.. . Uzakşarktaki biz Almanların halimiz bütün tehlikeleri istihfaf eden bir can· şına bir hastaneye kaldmlmasını rica 
tii Yor, re e~ızın şerefine balolar ve- feciin fecii idi. Anavatandan binlerce baz gibi vapurlara tırmandığum hatırlı- etti. Karıs!ılldan gördüğü ihmal! itiraf 
~rdu. ~ın~ kabuııer birbirini takibe- mn uzakta, her türlü yardım ve v .. a- En şlddeUI baş ve dit yorum ve sonra onıar1a buııünkü vazi- etmek kendisine zor getdiği için sadece 
~Iıı "U hi ;zıın amiralle misafir İngiliz itte~ mahrum bir halde idik. Karşımız· yetimi mukayese ediyorum da içimden hastanede daha itina ile tedavi edileee· 

ı:,a birU{t ikte gezıyorlar, bıldırcın a- da Ingilizlerin ezici faikiyefleri var- &ğrllarlftl dindirir kan sızıyor. ğini söyledi. 
lı~~~bity e Çı)oyorlardı. dı. Kendi kendime diyorum: Ben onu hastanede gördüğüm zaman, 

~ltıd:d~~i .1!-_us kıtaatının harekatı Vakıa «Çing Tau» filomuz keyfiye~ N Ev R o z • N - Hayatını çok yakından bildiğim za- sertabib onun hastalığının mide kanser1 
~ll!tliıı,. :_ıtigun şeyleri iiınirlerime itibarile güzel ve son sistem gemiler· • 1 vallı Mes'ud!.. Sen yoruldun .. Bırak t.ı olduğunu bana söyledi. Ve başını teleh· 

.,:' "'-Iı.İı hkahalarla güldüler. den mürekkep!~ bu filo mürettebatı- sözlerinin mabadini ben ikmal edeyim! hüfle sallıyarak meyus ve ümıdsiz: 
>.""hoı,, aşkuıa sen deli mı olsun La- nın maneviyatı çok mükemmel ve yti.k- başım göğsümde, onun hayatını kendi - Maalesef onu kaybodeeejjiz .•. dedi. 

~:ıı h~} Bu um.acı hikayelerini ne- sekti. Lakin ne de olsa İngilizlerin nis- Bütün aArı, kendime düşünüyorum: o gün sertabiö koridorda bana bu 
"1 '~dl ıı::p çıkarıyorsun?.. bet kabul etmiyen _faikiyetleri k~rşı- lf SiZi Ve .Güzel güzel yaşıyordun Mes'ud!... sözleri söylerken ben göz yaşıaiımı müş· 
lh~l veı,!~ arkaya çevirip de 

0 
za- smda _ergeç. ezıl~cegımız de su gotür- SBnCılarl keser Mesleğinde temayüz etm>şlin. Emsalsh ktiliıtla zaptederek tekrar •Mes'ud• un 

ı;;;"• •nd· Yu. muhakeme ettiğim za· mez hır hakikattı. bir gazete muhahiri idin. Zamanının bü- yattığı odaya döndüm. Başı yastıktan 
\I(! t.lt:ıt.~""lŞelerune gülen bu arkadaşla- Ancak şurasına emin idik ki biz bat- tün gazete muhabirleri senin zeka ve ka- karyolanın yanına düşmüş, çenesı hafjf 
i .. 4l~b aların · b d ı d"' N Ev R o z 

1
• N biliyetin önünde baş egv erıcrdı. Bir gün kaymıştı. Ölümün verdiği fevkalhayat 

:"ti ~ in ı yersız uhnuyorum ma an evve uşmanın da canına oku-" l"lh- Yakın k k hadiseler, seni, bir kızla karşJ kar~ıya son ve kuvvetli bir sesle: 
ı_.~1~·-~anıaı • ço yakın olduğuna yaca , onu mümkün olduğu kadar faz- y ~~I"( 'U ber arm, mazur görüyorum. la hırpalıyacaktık. getirdi. Evlenmeği gazeteciHk gibi bir - Bana biraz su ... Ba0> bir damla 

llJ.U Şey 
0 

kad ,. d · heyecan mevzuu addettin. Sağına bak- su!.. diye inliyordu. 
\. "" Yordu k' ar asu e ve sakin lşj:e 1914 yılı yazında harp cadısı e-t- .. ö ıı ':rll), ı madın, solunu düşünmedin. Mesleg' inin ğrendiğime göre, Mes'ud, tam üç 

(: ı: iF!'a.. ... rafımıza gerdiği harbin çelik örlimcek Nezle grip ve roma ~ '(~ v• a ld" v ' • hakiki vazifesi tetkik ve tahkik etmek haftadır cbir damla su, bir damla su! .. > 
<ti, 

1 
on gun·· kage ıgimin_ .üze.rindcn ağını var kuvvetile dokurken Jmiral "' oL d olduğu halde ve sen eline ale- diye inlemiş, ve fakat her defasında ı!• 

·- ı f "'il.ni"- ar .. ge_ç.mıştı kı «Dnş- Fon «Spee» de iki zırhlı kruvazör ve tizmaya kartı tı..ı t.ctSinda b k b lacfe bir vak'ayı, tahkik için gu··nlerce tiği su, midesine girme\:le beraber onu 
{
1
,. o..ı<1 topla ' uyn ir masanın iki hafif kruvazörle denize çıkrnış bu-•r.l ı_ nını k a çok mUenı·rdı·r. ·yorulup uın1düğün, bu uğurda harap ve midesinden lfopan bir parç.ı kanıa iade 

llı<i. fı-~ · Ş, ar a aşJarla bira{lunuyordu. ·~nıral F S hurdehaş f>lduğun halde ı.zdivaç gibi biz- etmişti. 
on c pee» de ara- cÇing Tau» da i~e istasyoner olarak•••••••••••••••• - zat kendi hayatına taalluk eden mühim (LUtfm 1ayfayı fevtrini?) 
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Yazan: Eski Tanin Sqmuharriri Muhittin Birgen 
S ---.. Düngagı, Osmanlı aragının dar pencerelerinden Yını&D: 

segretmege alışmış olan münevverler nesli, Azeriyi u. a..ı. o.,_ 
bir "Acem,, ve bizden büsbütün başka bir insan tanır D 

Değişen başlıca şey, istesyonlar - o kadar cTürk· demektir ki bilhas-
erebeyı· Gı·v'ı·n yakalanarak 

daki levhalardır. .&kiden bizde sa biz 1stanbullulann, gerek ckan•, ge- SUretİ)e her eyİ • • f t v 
bu levhaların üstünde türkce, altında rek tarihi terbiyemiz itibarile bizim de ş ıtıra e mege 
f~atısızc~ bulunurdu; buradakilerin iis- onlar kadar sağlam cTürk• olduğumuzu Delikanlı .. atının gemini bıraktı. Ba-
t'?.1de turkce, .. altın~~ ~ .Y~~~dı~. iddia edebilmemize imkan yoktu! şını önüne iğdi. Kasabaya girinceye ka-
Turkce y~zı guzel degıl, hıç bırı. ıyı hır cHacı• ile cHoca.yı, cMeşhedi• veya dar Tomrisi düşündü. 
hattat elınden çıkmamış ve dilde de KerbeJai ile cMolla•yı bir tarafa bırak- Tomris .. ne kadar dilber bir kızdı' 
birlik yoktur: Buradan geçmek mem- tığımız zaman, Anadolu kütlesi ile A- Hele vefakarlığı ne kadar kahramana~ 
nudur, buradan geçmek y~ktır, b~r~~ zeri arasında hiç bir fark yoktur: Hiç ne idi! Onun en küçük bir arzusuna, ca
da~ geçmek kadgandır; gıbı bet" turlu bir fark! O kadar hiç bir fark ki, bugün) nını feda etmiye hazırdı. Kendi lrendi
kelıme var. Bu suretle ben de •kad- hala, Türkiyede yapılan büyük inkılaba ne: Ah Tomris! diye tekrar edip duru
gan• ın cyasak», cmemnu• demek ol- ve Osmanlı terbiyesinden geçmiş olan yordu. 
duğ~nu öğreniyo~u?1. . biz münevverlerin cHalka doğru git- Giv, kasabaya girince, kendine geldi. 
Bır ~aç. saat, gıttık~en ~nra kendım- mek» diye sarfettiğiıniz bütün gayret- Atının gemini topladı. Doğru Acem 

de yen~ hır kuvvet hıssett~.: ~Jumaa lere rağmen Anadolu halkı "ile . Azeri hanına gitti ve üç gün, üç gece odasın-
bıraktıgım Anadolu tekrar onume çık- halkı . ed b" t k K"" -1 dan rıkmadı 

t B. · ··ı d d·- · b da iki' An aynı e ıya ı o uyor: orog u, ~ . 
mış ı. ırı o e e, ıgerı ura a- .a .. ık G . K il Aslı Le 1A • 1 * 
d 1 ·k· ı b' Tü" k 'be .... ~ arıp, erem e , y a ı e o usu, 1 ı vatanı o an ır r ' e • . • ' a· . -
kuvvetli bir insan olmak lazım golirdi. Mecnun.·· lla. ıv~n odasına kapandıgı günlerde. 

aç ve susuz bırakılmak 
icbar edilmesini emretti 

Onun korkacağı hiç bir şey olamazcL. Azeri lehçesi ile Osmanlı lehçesi ara- s~rey a, kasabada. garip bir takım ha
Hayata cesaretle bakabilir ve müsterih sında bazı ehemmiyetsiz farklar bu -, ~ıseler cereyan edıyordu. Termek .. Ek
o!arak uyuyabilirdi. O zamanlar, .'\zer- lunrnası mesele değildir. Çünkü, bu atana. gi~~ek bahanesile Çermisten 
baycanın henüz dahili ve siyasi bünye- mahiyette farklar, Türkiye hududunun f kıp. gı~?-t~ .. Arşak der.:beyini.~ oğ- __ _ _ 
sini iyi tanımıyordum; bundan Jolayı muhtelif mıntakalarile İstanbul arasın- u! mısa ıgını uzatrnıya luzum gorme-
.fcendimi istediğim kadar kuvvetli his- da bugün bile vardır. mış ... G~~ı: Termek'in çarpıştıklarının Giv, hayatının büyük Wr tehlike79 maruz DU.fundufunu.. luaplllaanedeıl 
sedebilirdim. Burası da benim bir vata- Bütün bu sebeblerden dolayı, eğer e~tesı gunu. ~emleketine avdet etmiş- Mi çıkmuımn imkiını olmadığını anladı 
nımdı. Yabancı bir yerde, cgurbet. de bu satırlarla, cAzeri-lere karşı öteden- ' t~. s~~a:. h.~dıse yerinde, bacağı kesik yordu. Her halde, .kalabalık yerlerden açıldı. İçeriye, yalın kılıç üç adam 
değildim. Her şeyin gittiğini, her ümı- beri yaptığımız bir takım haksızlıkların 1 a ın .. 0 u;unu .. kırılan kılıcın parçaları- geçiriliyordu, ki.. etrafında seslerin u- di. Birisi, büyük bir teslimiyetle eU 
din yıkıldığını farketsem bile, başk~ h:ç ve hatta milli günahların borcunu öde- nı g~ren er olmuştu. ğuldadığını.. kendisine küfürler savu- ni uzatan Givin bileklerini, elindeki 
bir şeyde muvaffak olamazsam, gelır, mi§ olabilirsem, kendimi bahtiyar sa- . Kasabada, ?u haberle:, tıin türlü öe- rulduğunu duyuyordu. yışla bağladı .Delikanlı, onların ne 
elbet bu ikinci Anadoluda, küçük Ana- yacağım. dıkoduya vesıle ~ldu. Kahinler, hekim- Ancak on dakikalık bir yol gidildi. lediklerini anlamıyor .. dalgın dalgın 
doluda münasib bir çalışma muhiti bu- B "f • tamam ifa etmiş oimak ler har.e~et: geçtı. Kı~ıç pa:çaları sar:ı- Gene, omuzlarından, bacaklarından ya- kıyordu. Onların işaretleri üz 
!abilirdim! . . u vat1 e~~ ilfıve edeyim: Türkiyeli ya ?.e.~ı~ldı. Derebeyme. ~osterildi. A- kalanarak merkebten indirildi. Bir kalktı. Odadan çıktı. Dışarıda bir 

Bütün gün, bütün gece küçük Ana- ~·~n .,fu~ka~zerba cana gittiği Z'a~an tın olusu hakk~nda da hı~ayeler uydu- müddet taşındıktan sonra yere bırakll- muhafız daha vardı. Aralarına kaıı' 
doluda, Tür~. sesi ve Türk sözü işide - o~ada alnız izz~t ve ikram görür.! ruldu .. ~erm:km seyahatıne, Arşa~ ?e- dı. Sonra, kaldırılıp oturtuldu. Başında- rak yürüdü. O, yürürken, ne başın~' 
rek gittim. Onümdeki uzun ve tehE y rebeyının oglunun evlenmeden gıdı~i- ' ki tulum çıkarıldı. Giv, o zaman, kendi- len felaketi, ne de nereye götürüldiİF' - Halbuki bugün, Türkiyede bir hayli 1 1 bil 
keli yollardan ( 1) Moskovadaki meç- Azeri muhaciri varciır ve bunların mu- ne mana ar verildi. Givi sevmiyenler: sinin karanlıkca, küf ve rütubet kokan nü düşünmüyordu. Don gömlekle ali 
hulden. Odesaya kadar gitmek ihtimal- haceretlerine sebeb olan hadiseler de, -Bunlar, hep bu şirret İranlının bir odada bulunduğunu .gördü. lunduğuna.. kim bilir kimlerin ~ 
lerinden, hulasa hiç bir şeyden artık hebaset ve fesadının eseridir. Kim bi- Kendisini getirenler, ayaklarındaki bu halde çıkacağından utanıyordu. ~ 
korkmuyordum. Seyahat, bu kadar u kısmen hikaye etmiş olduğum gibi, b i- lir, casus mudur, nedir? kayışı çözdükten sonra, tulumu ald•lar. tada böyle ·dolaşmaktan ise, bir an ıf 

- - zim orada izzet ve ikramın en son h.sı..i- D 
cuz olduktan (2) ve arkamda böyle b" iyorlardı. Bir söz söylemeden odadan çıktılar. vel öldürülmesine çoktan razı idi. 
ikinci bir Anadolu daha bulunduktan dini görmüş olan vatandaşlarımızm ız- Üçüncü günü.. kasabayı bir haber Kapıyı kapadılar.Çekilip gittiler. Kapı Giv, biraz sonra, büyük bir odaya fi 

k h 'd b· ı d ' r zat tesirleri vardır. Şu halde biz Türk- d ı t a· h kk k od k 1 - rtt J ~ sonra, artı er yere gı e ı.ır ım.. o aş L ıv a ında malfunatı olan apanınca, anın aran ıgı a ı. kuldu. Orada, ~lte döşeli sedir eJY 

* ler için, bu muhacir Azerilere hürmet b" t " -1 a· b k anlık od da ı · lın ı iJf ır uccarın og u saraya çağırılmı.ş .. on- ıv.. u ar a yanız Ka - üstünde, uzun sakallı, ciddi tavır ı 
İşte, Azerbaycan budur. Yeni bir ve muhabbet göstermek, onların aert- dan, İranlı he~min kim oldl!ğu tahkik c~, etrafı~a ba~dı. Duva.~da, ~y~ınhk kişi oturuyordu. Giv, bunları tan~~ 

hayata atılırken karma karışık bir dün- lerine aiakadar olmak ve derman bul- olunm~tu. Tuccarın oğlu, Iran pavi- gırecek bır delık yoktu. Gozlerı bır şey du. Biri, derebeyinin başmüşavın ~ 
ya içinde ve ilk temas dakikasında ba- mak ayrıca bir vazifedir. Hem de ale- tahtında, Givle nasıl dost olduğur{u .. seçemiyorciu. Bir müd.d~t. öyle durd~- Diğeri, ordu kumandanı idi. üçüne~ 
ne bukadar kuvvet ve cesaret vermiş o- lade bir vazife değil, bir borçtur. Vak- ~~~ber yolculuk ederek Çermise geldi- ~n sonra, başmı ellen ı.?1,1e alarak du- de ileri gelen kahinlerden biri idi.~ 
lan Azerbaycan hayatın bitip tükenmek tile, kendisine Azeri muhacirlerin yar- gını an!atmış, onun Zabulistan derebc- şunmeye başladı. Bu anı darbeden o de, Givi, don gömlekle görünce barı· 
bilmeyen müşkülleri karşısında, icap e- dıma muhtaç hallerinden bahsettiğim yi Zalin torunu ve Rüstemin yeğeni kadar şaşırmış idi ki.. kendini rüya gö- ettiler ve birbirinin yüzüne baktılar. 
dince, bana yardım edeceğine emin ol- bir devlet adamımız bana şöyle söyle- bulunduğunu.~~ .sö~lemiş. Yalnız ne rüyor zannetti. . N~ o.lm~tu~ Niçin ya- Giv .. onların söz söylemesine meyi! 
duğum bu küçük Anadc;lu! mişti: maksatla geldıgını bılmediğini idd:.a el- kalanıp hapsedılmı.ştı? Bılmıyordu. Bu vermeden: 

Dünyayı, Osmanlı sarayının dar pen- uh d miş. işi Termek mi yapmıştı? Buna ihtimal Muht b b 1 1 Bu tJP'. - Azeriler Türkiyede m acir e- d . - erem a a arım. -~Jj 
cerelerinden seyretmeğe alışmış olan Derebeyi.. Givin, kendisini hekim di- veremedi. Delikanlı, kız kar eşinın sır- .. .. .. d b 1 kta t ıyofl""' . 

ğildirler. Kendi evlerindedir. Onlar kab . . .f t . .1 f. . d 1. 1 onunuz e u uruna n u an .....ı 
bir münevverler nesli, Azeriyi bir cA ye ul ettırmesinı .. bu suretle .::araya rmı ı şa e mıye .. aı e şere mı ze e ıye- . h kk k . . b k j,.ı11 P' 

• kendilerini öyle telakki etmeli ve ona dan · Benı mu a a ıstıcva etme ~ J cem• ve bizden büsbütün başka bir in- girmesini pek şüpheli bir hareket bu!- cek dedikodulara mey vermemıye ' • ' . en» 
san olarak tanır. •Acem• yabancı de göre hareket eylemelidirler. duğu için, onun casusluğunu ileri sü- azmetmiş görünüyordu. Her hareketin- raya ç~gı:dmız. Sıze c:vab ~e?11 ti' 
mektir,· Osmanlı sarayı, sanki du··nya- Bu, Türkiyenin Azeriyi telkki tar- renlere hak vermekte tereddüd t _ de merdliğini gösteren bu delikanlının tersenız. ılk evvel, elbıselerımm ge ~ 

' e me · · din" B hald b' tH!f"' da başka •Acem• kalmamış gibi, yalnız zını gösterir çok doğru bir sözdür; an- di. Derhal, İranlı asılzadenin yakalana- başka türlü bir kancıklık yapabileceği- 1 m es~nı ~ed ız. ~ 
1 

e ır .,-
İranlı veyahut İran kültürüne yakın o- cak, bunu sade onların böyle telakki rak, aç ve susuz bırakılmak suretile ne de akıl erdiremedi. . . w emıyecegım en emın o un~, f1(!1J 
lan Türke •Acem• demiştir. Her ebeli• etmeleri kafi değildir; bizim de öyle te- her şeyi itiraf etmiye icbar edilmesini Hatırına, Arşak derebeyının oglu (Ar ~ 
veya c "1hşi:ıt diyen Türk, Osmanlının lakki etmemiz ve bu telakkiyi on!aıra, emretti. geldi. Kendi yüzünden uğradığı hayal 
nazarında •Acem• olmuş, her şiy'i bir millet ve halk halinde, öylece gösterme- Giv .. odasında kapandığının üçüncii inkisarının intikamını almak için .. o D';;~~ :~:ı~• 
yabancı, hatta bir düşman, hatta bir miz lizımdır. günü, akşam üstü, yatağına uzanmış .. mu, .ol~ b~teni derebeyine a~t~~tı? Done Len.nt. Linye Hamb~_! 
düşmandan daha düşman olarak ta - (Arka.rı var) hülyalarına dalmı§tı. Tomrisi çok gö- Bu ıhtımali .?e zayıf. buldu; çünk:ı o, o. Hamburg, Atlu Levant. -.ı--
savvur edilmiştir. Maalesef, cMeşhedi• receği keldiği igi.n, ertesi sabah ne 0 _ Termekle mucadelesme karışmak ıste- A. o. Bremon. ~ 
diye tanınmış olan tip, Osmanlıyı gül- r ""! lursa olsun saraya gitmeyi kur~yordu. mediğin~ .. orta~a döQ.e~ sırn ~-~r~nıni- ~::rlst::m~ras=r~zlmet .. 
dürmek için icat edilmiş ve bir maskara' NIJbelçl Giv .. o kadar dalgındı, ki oda kapısı- Y~ ~en~nde A b?' ~ go~edıgım. pek aTdet muntazam 'P()St.aıar 
haline getirilmiştir. Ne Azerbaycan, ne E nın açıldığının farkında olmadı. Yalnız cıddı bır eda ıle soylemıştı. Belkı de, İstanbulda beklenen Yapurıar 
de Sivastan öteye olan Türkiyeyi ta- czane/er aralıktan uzanan hancının başını gör~ öediği gibi memleketine avdet etmiş- Adana vapuru limanımızda. 
nımayan, Türk dünyası, yalnız İstan- Bu gece nöbetçi olan eczaneler 1t1nlar- dü ve onun bir şey isteyip istemediğini ti. . .. .. . . . Konya vapuru H Atustosa do~ 
buldan ve yalnız İstanbullu gözile gö- dır: sormak için geldiğini zannetti. Gıv .. onune dikilen meçhullerı halle- Heratıea vapuru 17 Atustosa d 

ren gafil münevverlerin yarattıkları bu htah'bal elhetlndeldler: Giv .. akşam yemeğini ısmarlamak i- demediğine .. başına gelen belanın sebe- Ka!~a:. P:..':n~7• ::, d= 
Amarayda: <Sar1m>• .Alemdarda: (Ab- b" nl dı ~ .. fil' •• d ö · ..,.'"a 

fasit havayı ortadan kaldırmak içindir dfilkadir), Beyazıtt.a: (cemil), Bamatya- çin yatağında doğrulurken, hancının ıni a ıy~ gına :ız .. uy~r. u. .. .~ıe limanımızdan hareket edeceK 
ki Azerbaycana ait hatıralarımı ve mü- da: (Rıdvan>, Emlnönllnde: (Amlnasya>. kapıdan çekildiğini .. onun çekilmesile iken.. Tomrısın hayalı gozlerının onun- vapurlar 
Iahazalarımı nihayet yazmıya karar Eyüpte: (Arif Beşir), Fenerde: <Roytam, beraber odaya bir sürü adamın hücum den hiç ayrılmıyordu. Onun da babası- Adana vapuru 11 Atustosa dolfU 

Şehr 1 1 b • iht' ı· · h t Yatında Hamburg, Brem, An•ert verdim. Ve yazdım. cAzeri• demek, em n nde: <Nazım>, Şehzadebaşında: ettiğini gördü. Yatağından .kalkmıya, run g~ ~a u~r~ması ıma mı. a ı- •• Roterdam llmanlan tçııı 
•Türk• demektir. et Hakkı>, Karagümrükte: <Arif>. Kü- başı ucunda asılı duran kılıcını almıya rına getırdıkçe ıçı sızlıyor .. kendı dcr-

çülcpazarda: (Necat.l Ahmed), Bekırkö- k d d t b d hareket edecek npurlar 
yünde: (Merkez>. vakit bulamadı. Üzerine saldıran iri ya- dini unu taca erec: e ız ıra . uyu- Lavis.!a vapuru 13 Atuatola dCJltll' 

(1) O zamanlar Rusyada henüz tam 
1 

Be7otla clhellndekllert rı, güçlü kuvvetli adamlar kollarına sa- yordu. Kızın ne oldugunu.. ona hır fe- Kavala vapuru 18 AtUstosa dolt"'~ 
bir asayiş teessüs etmit değildi. Henüz İstiklll caddesinde: <Kanzuk), oaıatada: nlmışlar, sırtına çökmüşlerdi. laket gelmediğini bilse, bu elim vaziye- Fada tafstllt tçlb Galata'da ;,i1l' 
lnkılip aleyhtarı büyük, orduya ben- (İsmet>, Takslmde: (Nlzameddln), Kur- Delikanlı, yastığının altındaki hançe- tinde bile ne kadar sevinecekti. kimyan banmılı\ DOYÇB -~-!-..&. 

tele LiNYB npar acentaııtma mıaao--zer çe r arada bir trenleri durdurup tuh.aşta: (~det>, Yenifehlrde: CParu- rini almak için elini uzattığı zaman, ba- * Telefon : 44760 _ 44769 
.insanlan soyuyorlar ve hatta adam ke- nakyan), Bostanbaşında: <İtlmad>, Be- şına blr tulumun geçirildiğini gördü. Aradan bir saat geçmeden oda kapısı 
..: ı_--11_ •ik+ .. •ta: (Süleyman Receb>, Banyerde: ••••••··• ••·· ......... -yoruanu. (~>. Tulumun üstündeki kayışlar sıkıldı. ·• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

(2) o zamanki .. esap'la Tiflis-Mos- Anadola ft Adalardakiler: Giv bir şey göremediği gibi kollarmı da İs tan bul p. T. T. Vilayet 
kova oeyahat ücreti yaJmz altı lmnq üstüdarda: <İskelebaşı), Kadıköyünde: kımıldatamadığı için mukavemetten 
kadar Mr ~di! Bu para mukabilinde <Büyük>. <Üçler>. Büyükadada: <Şinasi vazgeçti. Üzerine saldıranlar ayakla- M üdür)Ügv Ünden: 
tren beni on Wr gün tapclı! Rıza), Heybelladada: (Halk). nnı da bağladılar. Sonra, omuzların- ~ 

dan, ayaklarından tutarak kaldırdılar. 1 - 1-8-937 tarihinde mevkii meriyete giren 3 ""tA 
Sertabib benim rnüteess!r olduğumu ı ve ufukta güneş batmak üzere iken onun Odadan çıkardılar. Onu, bir saman çu- l l . k h k'- d ~ 7 8 9 1" G.-9'' 

görünce hastabakıcıya döndü: da son nefesini vermiş olduğunu ertesi vah gibi bir merkebin üstüne koydu- S8yt 1 te SIZ 80UDU 8 l\Jn 8 ut t t t Ve \1-V'" .lf 
- conun son arzusunu yerine ıe•n- gün birkaç satırıa gazetelerde okudum. ıar. . tarihlerinde Cumhuriyet, Tan, Kurun, Son Pos~ 

niz. Ağzına birkaç damla su danalatı- • tif'• 
nız., dedi ... Ve sonra 'benım koluma gi- Yarınki nushamızda: Giv .. gömleği ve kısa donu ile, bir Haber gazetelerinde neşredilen ilan iptal edihnı.ı d, 

taraftan başı, diğer taraftan ayaklan h 
rerek esefle başını salladı: G • b• d sarkarak merkebin üzerinde sallanıyor- 2 - Bu baptaki yeni ilin 12 - 8 - 937 tari ıll • 

- Artık yapacak hiçbir şey :\talm.a- arıp ır a am du . .au Vılziyette, karnı çatuyacak gi- itibaren yine aynı gazetelerle ve Ağustos nihaye•.,...rw-
mıştır. Bırakalım rahat ölsün... Çeviren: Faik Bercmen bi ağrıdığı için kımıldamak istediği za- kadar aeıredilecektir. "5166" 

Artık yapacak hiçbir ~Y kalmadığını ______________ _,
1
man başından, bacaklarından bastırılı-



~ Ağustos 

MiZAH: 
Şehir tiyatrosunda 
Festival hazzrlzgzyapılırken 

(Bq 'UıTafı 7 imi aa1ıifede) 
ltejisör - Mıstık rolünü de Talat yap· 

•ını 

'ralat - Mükemmel, ben Şekspirln 
liarnleti tarzında bir Mısbk tipi yaratı
rım, 

?nı Cahide - Ben yok muyum, ben oyna
Yacak mıyım? 

. Rejisör - Nesrin rolünü de sana ve
rir· ıı. 

:Feriha - Ya ben açı~ta mı kalacağım? 
a lıaz.ırn - Yanıma gel, galiba ben de 
r;tklar livasıyım. 
~hide - Ben Nesrin rolünü yapmam. 

ejisör - Neye? 
?ü Cabide - Ben son sahned.:> daima ölü

rn, halbuki Nesrin ölmüyor. Olmaz. 
ol Bazım - Müsaade edin de Nesrin ben 
ayırn. 

Rel" ... ısor - Bu kılıkla mı? 
~:~ı~ -Kılığımda ne var ki.. 

Jısor - Nesrin bir genç kızdır. 
~~ıın - Ben de genç kız oluYeririrlı 

lir! e zad - Alfümi semanın altından 
lle".. • 
}f Jısor - Oldu, bitti. 

ti :un- (Eline tefi ahr) Oldu da bit· 
1! §allah, oldu da bitti maşallah. 
F'eu~rnrner - Ayol kim senin oldu? 

ha k:_ı - Anne ben senirı. olmam .. Da
Uçii~~ 

Rej' .. gurn, daha çocuğum! 
llıüzi~sor - Rol tevziatı da bitti. Şimdi 

'"' llleselesi var vasr· . 
l3urn 1 

- Müziği ben üzerime alıyorum. 
1 urnıa ~ 
arırnla . zurna, agzımla keman, ayak-
Çaları.rn Pıyano, kulaklarımla kontrebas 
Orkest · Çenem açıkta kaldığı için o d::. 

ra §efl'ğ' . llejis·· ı ını yapar. 
h or - ll 11aıı er şey tamnm .. 
lleh rn - Tamam. 
Vast~~. - Düt. 

lırıar. one geçer, ötekiler pcşjne takı-
Çih . 
13· Çıh çih "ih 

ır şi . ~ . 
§ı bahçt:::ndüer katarı halinde Tep b'l

de dolaşmaya başlarlaı·. 
İMSE'ı" f ıo;;;;;,il ile 

sta.11butdan Avrupaya 
h {BCl§taıaJı 7 · . arfli ıncı sayfada) 
..... ~ sokağa doğr .. .. .. .. 
·•ıUZde k' u suruyorum, onu-

lmse olmasın!!.> 

ti~e~~h~elere gir:k. Ne köprüler geç· 
dıltı ~ihu yollarda ne hendekler at1a
~nra ka:Yet dere, tepe düz gittikten 
llızirn . şı taraflarda bir ı~ık göri.indü 

ıçin A :; '• 

t\'ıaktı .. Sü/egan: çare ışıklı tarafı tut-
deyinciy k atıe ılerledik.. Aman, zaman 
lle girrn~ . adar bir fabrikanın bahçesi
derdirnı· 1.şız.. Ne olursa olsun herhalde 
d' zı a ı 1Ye n n atacak bir insan buluruz 
dk averıe 'k' . 1 

; atıarn ı ımız otomobiJden ntla-
~a gir- a.rnızıa ters gerı dönüp araba-
'\.. ·11ernız b. 0llekleri .. ır oldu: Fabrikanın gece 
k·Gecenin uzerimize saJdırmışlardı! !. 

l 
0Pekıer Yarısına gelmiştik.. Uluvan 
a+- • esk' t · ""Cak k d 1 stanbul sokaklarını hatır-
!<" a ar çoktu .. 

l opek sesı . 
deldi .. İçle . erıne bir takım adamlar 

ı. h l rınde elı' y" .. d•'· .. b' . 
h.. Qe ki d uzu uzgun ırı var-
:_'<lrıca bil· e fabrikanın müdürüydü. Al-
"'= '-- 1Yordu s 
ti ueğenirs· . · ordnk. Ne ccvab ver-
~ doneceks~ı~?. c Yanlış gelmişsiniz. Ge-
"arı ınıı. D" ~ sağa ortyol ağzı gelir, ora-' 

b~t 8aatt sapacaksınız!Jo Amlln yarabbi' 
ır e geld'ğ· · 

~t> saat gid 1 ~mız yola dönüp, tekrar 
" elti anı eceğız.. Müdüre dedim ki: 
"Cd' rna v· 
~ 1 harfli . ~rşatz elimizdeki haritada 
ttr harııe · Sızın tarif ettiğ!niz taraf se
~ l>ça değii~zılınış!.> cEl nizdek! hadta 
~~ ~aZıı~ı~. Sırpç:ı.da o is.im sekiz 
eab\ .ın mıs:··• .d~mesin mi?. Mahmud 
~a •le fişin nı gıbı: .,şfıO olmak isteyen 

~ı. Sektik a gerek!> dedik, atıp kahka
arabayı ... 

lth.. v· f' R ,17_ '-ı ~t: \' as t • Lr'ıbu 
~· ~et. lrşata hnt • 
) 111 ıı;ı, • llatıta ası tamamen aklımda 
'tı.ıış11~tıı tab d~ !anımda detfl. Onun 

•ıtrsa k rnını yazdım.. Hesapta bir 
usura bakılmaya ... 

ooVç-:-----
~ ORIENT BANK 

cbıtt Bank Şubesi 
... Merkezi: Berlin 
• iiı-lt. 

'>'•clelu' fQbeleriı 

~~--~~ta~ İstanbul • İzmir 
'it- il Tütün Gümrü;o 

... tirli ,,.,_ İfİ * 

SON POSTA Sayfa 15 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
7 Atastos 1937 Vazıreti 

AK T 1 F 
KASA ~ 

Altın: Safi kilogram 21,044,426 

BANKNOT ••• 
UFAKLIK ••• 

• • • • • • • 
• • • • • • • 

Dahildeki Muhabirler ı 

Türk Lirası • • • • • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 5,054,474 

Altına tahvili kabil Serbest tlövizler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-
yeleri • . • • • • • • • • • • 

Hazine Tahr>illeri : 

29.600.668,74 

14.504.889,-
905.577,63 -- -

l2,:?B8.379,21 

1.1m.ı.:>21,60 
7.822,12 

36.366.584,70 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı. 1 158.748.563,
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev-
fikan hazine tarafından vaki tediyat • 13.496.827,-

Seneclat Cüzdanı : 

HAZİNE BONOLARI • ~ • • 
TİCARi SENEDAT ••••• 

E•ham ve T ahvilôt Cüz.danı : 

(Deruhde edilen evrakt nakdi
A - (yenin karşılığı Esham ve Tah

(vilat (itibari kıymetle) • 
B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanılar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hiıredarlar • • • 
Muhtelil • • • 

• • • • • 
• • • • • 

-
3.000.000.-

34.884.953.40 -----

Jfl.110.304.30 
3. 796.331,60 

1 
66.252,14 

8.214.l 14.01 -
Yekun 

Lira 

4:5.011.135,37 

1.088.379,21 

43.483.928,42 

145.251.736,-

37.884.953,40 

41.906.635,90 

8.280.356,15 
4.500.000,

H .299. 767,l 5 

il4J.705.90I,60 

Şirketi Hayriyeden : 
Muhterem yolcularımızın 7 yaıına kadar çocuklardan 

ücreti alınmamakta ve yaşları 7 den fazla olanlar tarifo mucibin
ce tam ücrete tabi tutulmakta idi. Çocukların da Boğaziçinde 
tenezzühlerini teshil için 7 den 12 yafına kadar ol!!.nlardan ten
zilatlı tarife mudbince ücret alınacaktır. 

PAS 1 F Lira 

Sermaye • • • • • • • • • 15.000.000,-
ihtiyat .4~ • • • • • • • 

Adi ve fevkalade 
Hususi • • . . 

. . . . 1 2.105.172,40 
4.516.007,70 .. ________ , 6.621.180,10 

T edar>üldeki Banknotlm : 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

t>eruhde edi. evrakı nakdlye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak ilave-
ten tedavüle vucdilen . . . 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vazd. 

Türlı Lircuı MevJaatı: 
Dör1iJ Taalahüclah: 

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring ba-
kiyeleri • • • • • • • • • • • • 

Mahtelil: 

2 Mart !933 tarihinden itibaren: 

1

158.748.563,-

13.496.827,-

145.251.736,-

19.000.000,-
9.000.000,-

'121.892,96 

27.134.914,44 

Yekun 

173.251.736,-
13.214. 788,80 

27.856.807,40 

105.762.389,30 

l 341.706.901,60 

Iskonto haddi o/o Sl Altın üzerine &"Yana o/o 41 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
% 7,5 pey akçesi Tahmıni fiat 

Lira Lira 
270 3600 

Cins ve mikdarı 
50/65 boyunda beyaz karton 

80,000 tane 
Yukarıda mikdar, cinsi ve tahmini bedeli yazılı 50/65 eb'admda beyaz karto

nun 16/8/1937 Pazartesi günü saat 15 de Devlet Basımevi idare komisyonunda 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin ihale çağından evvel % 7,5 pey akçesini Basımevi veznesine yatır-
maları gerektir. ı 

Şartname Muhasebeden alınabilir. '(4731) 

r . 

/ş Bankası asgari 25 lira m~vduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kura 'le 20,000 lira mlbafat dağıtmaktadır. 
1987 sonuna kadar keşide tarihleri: Eglill, Birinci Teırln 11~ Birinci Kanun 
aglarının lllı 11/hılerL 
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Pirinç- Yulaf- Mercimek - Buğday- İr
mik - Patates - Mısır - Arpa - Bezelye 

-Çavdar-Türlü ·- Badem 

A ·· ı ·a nl r 
Yavrular ••v• aeva Jlyorlar • . Ve bu. lezJz gıdal•ra bayllıyorlar. Ta.blatın saf hL1bubatının özlerinden lstlhsal adlldlAI için çocuklar çabuk 

.,.,vunama buluyorlar. Çabuk bUyUyorlar. Hastahksız ve Çok· IİZİ.Uİ 6ri1UrlU oluyorlar. 

Mutlaka HASAN ismine ve Markasına dikkat ediniz. 

Dişleri her yemekten sonra günde 
3 defa niçin f1rça lamak ıazımd1r? 
Çünkü bir defa dişler hariçten alınan· mikroplara karşı müdafaasızdll'. Sa -
niyen ağızdaki «salya» denilen mayidc milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bulunan Lüab dişle

rin en birinci düşmanıdıı:; diş

lere yapışarak yosun peyda e

der. Mineleri aşındırır, yavaş ya

\'aş dişleri ve kökleri çürütür. diş 

etlerinde iltihapla!' peyda olur. 

Dişlere yapışan yemek artıkları 

ve ecnebi maddeler de temizlen
mezse birer mikrop yuvası hali

ne gelir. Eğer dişler muntaza
man ve günde en az 3 kere 

cRadyolin:t le fırçalanmadığı 

takdirde çok çabuk mahvolma

b mahkumdur, 

• 
1 

Bu muhtemel Akıbetleri vaktinde bertaraf eder. 
Sabah, öğle ve akşam günde 3 defa 

diflerinizl fırçalayınız .. 

vrDOZA' PATI 
Basar memelerlDID ANJiViROS ile tedavisi 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan ba.sur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle ıifayı temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, lstanbul 

KA 
s i i j 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bOyüme kabili

yetini artırarak saÇlara veniden 

hayat verir. Kokusu lAtif, kullıınışı 
• kolay bir saç ekslridir. 

lNGILlz KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - IST ANBUL 

iŞTE B~R GÜL 
iŞTE B1R GELiNCiK 

iŞTE EIR LALE 

,. -. TÜRKiYE BlRİNCI 

TERAZi FABRIKASI 
Hassas, zarif ve mukavemetli 

Hercins TOPANE 
n . · ını . 

~M"' o/J"~ 
Markaya 
dikkat 

T arb ve ölçü aletleri 

MamuUHını tercih 

ediniz ve taklitle-

rlnde11 •akınınız. 

· lstanbul, Tahtakale caddesi 
Satış depoları : Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

terazileri 

No 68 

Kars Vilayetinden: 
Kars İdarei Hususiyesine aid seksen lira aylık ücretli damızlık aygır de~ 

veterinerliği münhaldir. Yüksek veterin er mektebi veya veteriner fakültesi tP' 
zunu bulunmak veya Askeri ve Mülki veterinerliklerinden mütekait olanl~ 

Bu renkleri ancak VENÜS 

~u~~d~~~~dnA~ ~~~------··-----~------------~ 
rikan formülü VENÜS RUJLARI BAŞ ATEŞÇİ ARANIYOR 

istidalariyle Kars Vilayetine müracaat etmeleri ilan olunur. c5102:t 

harikulAde cazip ve çok sabittir. 
Sıhhi VENÜS RUJLARI dudak· 
lan yakmaz ve yayılmaz. Kulla
nanları hayrete düşürür. 

..................... : .. 
KORKU 
Sıçrama, bayılma, gerginlik, 

boğulma hisleri, nefes daralması 

K A R D O L' a biraz 
devamla nihayet bulur. 

~·------.-1-----~ 
' Bugün 

PANORAMA 
Bahçesinde 

Büyük SCNNET DügUnU 
Münir Nurettin 

t.eaıısl :r: 22,30 - 2:' ,30 da 
Telefon 4 l 065 

> Operatör • Urolog •• 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

haslni.ıkları mUtahassısı. KöprUb1şı 
,,. Eminönü lıan Tel: 2hı1" 

Fenni aUnnetçl 

EMiN FiOAN 
Beşiktaş 

Erip apartıman 
Tel. kabine 44395 

evr, Sqadiyc iıtuyoıı yaııı .............................................................. 
Son Posta Matltaan 

Zonguldaktaki ehemmiyetli kömür müesseselerinden biri buhar kad'' 
!arının ocaklarını sevk ve idare etmek üzere iyi bir ateşçi ustabaşm .. ~; 
maktadır. Büyük vapurlarda uzun müddet baş ateşcilik etmiş teeruDV 

kimseler tercih olunacaktır. Alınacak ateşçi ustabaşısı bilfiil ateşçilik et' 

ıneyip maiyetindeki ateşçilerin iyi çalışmalarına, ocakların muntasaı1' 
yakılmasına ve kömürün israf olunmamasına nezaret edecektir. Taliple" 
rin hizmete alınmak mevzuubahis olduğu zaman aslını gösterebileceıJI' 
ri bonservislerin ve referansların suretlerini ve tercümeihallcrini ekli1~ 
rek ya:ıacaklan mektupların TOPHANE POSTA KUTUSU No. 8 adrel'" 

ne gönderilmesi beyan olunur. 

....................................... .., 
Bingöl Nafia Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı. . f 
ı. - Eksiltmeye konulan iş. Kigı kaz asında yapılacak hükumet konağı iJJ 

atı olup keşif bedeli (39188) lira (24) ku ruştur. 
Bunun (15000) liralık kısmı (937) sen esinde yaptırılacaktır. 
2. - Bu işe aid şartname ve evrak §U nlardır. 

A. - Eksiltme şartnamesı. 

B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık genel şartnamesi. 
D. - Fenni ve hususi şartname. 

E. - Silsilei fiat cetveli, metraj ve p roje. JJ;ıJ 
İstekliler bu evrakı Nafıa Vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü ve 

Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. _ rl'fı' 

3. - Eksiltme 27/8/1937 cuma günü saat (16) da Çapakçurda Bingol 
Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usulile ya pılacaktır. tp11 

5. - Eksiltmeye girebilmek için istek lilcrin (1125) lira muvakkat tetO 

~ermesi ve bundan başka aşağıdaki vesi kaları haiz bulunması lazımdır. 
A. - Ehliyeti fenniye vesikası ve mü teahhitlik vesikası. . ,i 
6. - Teklif mektupları yukarıda (3) üncü maddede yazılı saatten bıt eti: 

önceye kadar Çapnkçurda Nafrn dairesı ne getirilerek eksiltme komisyoıı.~ ~~ 
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mck tuP1' ıııj))I~ 
hayet (3) üncü maddede yazılı santa ka dar gelmiş olması ve dış zarfın ııl ,411 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazım dır. Postada olacak gecikme Jcab 
mez. (5159) ....--/, 

Devlet Demiryo1ları 9. cu işletme Direktörlüğünde~ 
7 Ağustos 1937 Cumartesi gününden yeni bir iş'ara kadar İstanbul~.;'. 

22,10 da kalkan 56 No. lı Banliyö katarı her gün Küçük Çekmeceye ~ ~ 
tılacak ve 8 Ağustos 1937 den itibaren de (K. Çekmeceden saat 0,30~ dl ı, ~ 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEC İstanbula 1,17 de varmak üzere) 227 No. lı Banliyö katarı yene her gül' 

t S. Ragıp EMEÇ mcce - İstanbul arasında işliyecektir. 

:;~;;~~:?.?:.uiATiAN isiiAiiiinm'EKaılit 

-· -·- ··- -·- -·- -·-POı.<E R-P1.A Y POKER- PLAY POKER-PlAY POKER-PLAY POKER-PLAY POKER-PlAY 

.... -..._ _ _. - ....-- - - - -.- ... 


