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Büyük Kurtarıcı Milli Mücadelenin Başından Bugune kadar 

ZAFER BAYRAMI 
Halk erkenden yollara döküldü 
işte 30 Ağustos Geçit resmi 
Biz bugünde hem müstakil bir vatan, hem de Saat dokuzdan itibaren geçid resmine iştirak 

dünya tarihinin tanımadığı bir kahraman ka· edecek kıt'alarımız Beyaz.ıd meydanında toplan· 
zandık ... Biz onda müli gururumuz.un, en yiik· mqlardır. Kıtaat komutan tarafından 9,30 d a 
•ek ifadesini, in•an olarak benliğimizin ve mil- teltiı edilmif, müteakiben nutuklar ıöylenmif 
let olard varlığımızın en asil duygularını bul· tir. 

Yazan: Muhittin Dirgen Halk kahraman aakerlerimizi ıiddetle alkıı~ 
(Yazısı Hergün sütunumuzda) lamııtır. (Yazısı 11 inci sayfada) 

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

lngiltere Japonyadan Bulgar Kralının"' Gümüş hamköyündeki seylap tafsilatı 
tam tarziye istiyor Başvekilimize Seller yıkılan evleri bütün 

Japonlar, lngilterenin enerjik 
protestosuna derhal cevap vermiyor, 

f ahkikatın neticesini bekliyorlar 

taziyet telgrafı eşyasile sürükledi 

Çin sahillerinin ablukası Fransızları da telaşa düşürdü. 

Ankara, 29 (A.A.) - Başvekilimi

zin kardeşini kaybetmekle uğradığı 
matem üzerine Bulgar Kralı Majeste 
Boris, aşağıya dercettiğimiz taziyet 
telgrafını çekmiştir: 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Binlerce hayvan, tütün, buğday mahvoldu, 
ankaz altından cesetler çılıarılıyor 

Amasya 29 (Hususi) - Gümüşhacı kazada iki yüze yakın ev, ciükkan ve. 
köy faciasını mahallinde tetkik ettim. sair, bütün eşyasile sürüklenip gitmiş
Hadisenin fecaat ve dehşe!.ı bütün talı- tir. Bir çok kimselerin toprak ve enkaz Abluka vahim hadiseler doğuracaktır, diyorlar 

·---.-.... -.. -... -.. -••• -.. -... -.. -... -•• -... -.. -••• -.. -••• -.. -.... -.-.--•• -.--· minlerin, tasavvurların fevk!ndedir. altında kaldığı anlaşılmaktadır. Ceset-

Çinliler harp sahasında çöken bir köp rüyü kollarile destekliyorlar 

Paris, 29 (Hususi) - Uzakşark hadise- luka edilmesinden mütevellid vaziyetin 
1 

•eri gazeteleri yakından alakadar etmek- vahim hadiseler doğurabileceği endi -
tedir. Matbuat Çin sahillerinin yar~ ab. (Devamı 3 üncü sayfada) 

Eskişehirde 
Zafer Bayramı 

Kahraman tayyareci Sabiha 
Gökçen misafirleri şere

fine ziyafet verdi 
Eskişehir, 29 (Telefonla) Atatür -

kün hemşireleri Bayan Makbule bu • 
gün Adana trenile şehrimize gelmış -

(Devamı 11 inci sayfada) 

Bir baba oğlunu 
beş yerinden 

vurarak öldürdü 
Atina, 29 (Hususi) - Korfu ada • 

1 ... s p a n y a d a h u·· k UA m e t sında misline ender tesadüf edilir bir 
(Devamı 11 inci sayfada) 

k ti • A Mareşal Çalımak ve UVVe eri ragon Milli Müdafaa Vekili · J '·" Başvelıili ziyaret ettiler 
cephesinde il~~ .i:f orlar Fev~:ç~m:ln ~~!k~ri ~:~=~~ 

------------~r ismet İnönünü Heybeliadadaki köş -
'Valancia, 29 (A.A.) - Müdafaa na - lmiont'Ç,un zaptedilmiş bulunduğunu künde ziyaret etmiştir. 

~ltı, Aragon 'da ki ileri hareketin devam haber VQrmektediz. Milli Müdafaa Vekili General Ka • 
~tft'ıckte olduğunu Casa • Romania Salamakca, 29 (A.A.) - Karargahı zım Özalp da Başvekili ak~am üzeri zi 

Devamı 11 inci sa fada) aret etmiştir 

Maddi zarar bir milyon lirayı bul • ler çıkarılmaktadır. Facianın hakiki 
maktadır. Binlerce kümes hayvanı, ar bilançosunun çıkabilmesi için bir kaç 
pa, buğday, mısır, kendir, tütün mah - gün beklemek lazımdrr. 
sulleri kamilen mahvolmuştur. Nefsi (Devamı 11 inci sayfada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fener - Güneş muhteliti 
Pire muhtelitini yendi 

ltlı devreyi mağlup bitiren bizimlıiler ilılncl 
devreden 3 - 1 galibiyetle çılıtılar 

lki takım oyuncu tarı bir arada 

Dün Festival münasebetile Taksim stadında Pire muhteliti Fenerbahçc-'Jüneş 

muhteliti ile ikinci karşılaşmasını yaptı. Bu maça aid yazı ile bugün karşıla_şacak 
olan J oe Louis-Tomıny Farr boks maçı hakkındaki şayanı dikkat yazıyı spor 
sayfamızda bulacaksınız. 



Her gün 
işte 

- - -
30 Aıustos 

- Yazan: Muhittin Birıen 
914 le 922 seneleri arasında dünya, gc· 

rek siyasi ve gerek askeri pek çok şey 
gördü. Büyük imparatorluklar yıkılCıı, b~ 
yük askeri dehalar yetişti; oüyük asken 
muzafferiyetler kazanıldı; büyük filo]ar 
büyük muharebeler yaptılar;. denizalt: ~e 
mileri denizleri gemiler ve ınsanlaı; ıçın 
dolmak bilmiyen bir mezar haline getir· 
diler; tarihten isimleri silinmiş milletlerin 
hayata tekrar doğdukları görüldü; ha
kim milletler mahkfun ekalliyetler hali
ne geçtiler; hülasa, yeryüzünün tam ma
nnsile altını üstüne getirecek ne kadar 
büyük hiıdisc tasavvur edilebilirse, c ;
han Harbi denilen bfıdirede bunların 

hepsine şahid olduk. Fakat, bütün hu 
müthiş dünya hercü merci içinde iki 

hadise vardır ki bunlar yalnız Türkiyede 
görüldü: Biri öyle büyük bir askeri mu
zaff eriyettir ki bir hamlede bütün bir 
düşmanın bütün bir askerlik makinesini 
yok cttı. öteki de, esasen bu askeri mu
zafferiyetin neticesi olan öyle siyasi bir 
muvaffakiyettir ki, Cihan Harbi içinde 
mağllı b olmuş bir millete, gene aynı har
bin devamını müteakib, galibane bir sulh 
imzalamak imkanını verdi. 

Bu iki hadiseyi tavsif için, ekseriya, 
mucize kelimesi kullanılır. Fakat, mucı
zelerde daima karanlık noktaıar, müna
kaşaya tahammülü olan, biraz insan 
mantığının fevkinde, hakikatin üstünde 
duran ve biraz da efsaneye karışan bir 
mahiyet vardır. Bunun için bu hadiselere 
ben bir mucize gödle bakmam. Bun?:ır 

mucize değil, birer cemsalsiz-. v!ıkı.,, bi
rer cgörülmemiş> hakikattirk-, 

-ı_. * '"JO Ç't '3 u..S c) 

İşte, son h~ta içinde bu iki emsalsiz 
vfıkıanın tahakkuk ettiği günleri yaşadık. 
Bugün, 30 Ağustos, bu iki vak~anın kat'i 
tahakkuk günüdür. Biz bu günde hem 
müstakil bir vatan, hem de dünya ta
rihinin tanımadığı bir kahraman kazan
dık! Fakat, hayır, biz o günde ya1nız 
müstakil bir vatan ve emsalsız bir kah
raman kazanmış değiliz. Daha büyük ka
zançlarımız da vardır: Bu kahraman, bi· 
zim milli şuurumuzun canlı bir heykeli 
oldu; biz onda milli gururumuzun en 
yüksek bir ifadesini, insan olarak benli
ğimizin ve millet olarak varlığımızın en 
asil duygularını bulduk. Cihan Harbi~e, 
sürük1enerek girmiş olan bir millet, Is
tiklal Mücadelesinden dünyayı, kendi he
define doğru sürükleye sürük!eyP. çık

tı! 

İşte, 30 Ağustos, böyle bir gündür. Bu
günün, kısa ve mütevazi hikayesini, onu 
yaratan kahramanın ağzından dinlemek 
üzere cNutk> u okursanız, görürsünüz 
ki o tarihten on gün evvel, Türkiyede he
nüz fena bir propaganda dolaşıyordu. Or
du tefessüh etmiş, olduğu yere mıhlanıp 
kalmış, ilerlemek cür'etini lraybetmiş de
niliyordu. Çok iyi hatırlarım, ben bu f e
na görüşün, ta uzaklara, Kafkasyaya ka
dar geldiğini de görmüştüm. Oradıı da, 
insana yeis verecek, kalbleri şüpheye ve 
hatta ümidsizliğe düşürecek fıs:ltıla: var
dı. Netice hakkında en çok emniyeti o
lanlardan biri bulunmama rağmc11, bu 
fena propaganda beni de tes·ri a1tına a
lıyor ve içimi sızlatıyordu. Sonra, birdC'n
bire bir kaç haber duyuldu: Türk ordusu 
hücuma başlamış. Yunanlılar -:-nağlub n
luyorlar, ric'at ediyorlannış. Bu kısa 
haberler, bir hafta içinde, uzun ve büyiik 
bir hakikat oldu. Bütün alem. hayretler 
içinde öğreniyordu ki Yunan orduı:l., 

başkumanpanına varıncaya kadar yok 
olmuş, Türk askerleri deniz kenarlarına 
inmişlerdir! 

On gün evvel hakim olan fena. elem
li, yüklü, boğucu havadan sonra, birden
bire bu parlak ağustos güneşi, bu temiz 
hasad havası, zafer tarlasında yetişetı bu 
bereketli mahsul nereden çıktı? 

* Bu mahsul o büyük çiftcinin eseridir 
ki ~n sekiz senedenberi memleketi hır 
tarla haline getirmiş, hiç durmadan, bir 
taraftan ekip, obür taraftan biçiyor. 
Tıpkı, kıraç ve çorak Anadolu yay
lası üstünde, asırlann fırtınalarına ve 
tabiat unsurlarının zulümlf'rine karşı, 

çıplak göğsünü gererek, bayatla müca
dele eden bir Türk köylüsü gibi, bu bü
yük Türk de bu mahsulü almak için bin 
bir kuvvete mücadele etti. Kah yokluk
lar içinden bir ordu varlığı yaratmak için 
kah hakikati anlamıyanlara onu anlat
mak için, kah kendisine en yakın insa:ı-

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Resimli Makale: 

- KAS1Lf1E.TU ---
Bazı aileler çocµklarına çok genç yaştan ckabiliyctı:,, ya

hut .kabi1iyctsiz> diye bir etiket takarlar. Ve bi.r defa bu 
etiketi l:ıkbkts.n sonra müsterih olarak kendi köşclcrıno 

çekilirler. Artık kendi kendileyine vazifelerini yapını~ te -
lôkki ederler. 

X Çocuk Bukalemun gibidir X 

Çocuk pek az müstesnası ile bir bukalemun gibidir, muhi

tinin rengini alıı. Kabiliyetli veya kabiliyetsiz görünüyor

sa bu etiketi ona veren kendi muhitidir. Aile k3balıatı ço -

cukta değil, kmdisinde aramalı, onu tashih etmelidir. 

C~_s_o __ z __ A_~ ___ A~ __ so~N-~D-:--:--:A~) 
Ruzvellin oğlu ---------,. Paris sergisini 
Nişanlısı ile ff Et GÜN BiR flKHA ı Gezenler içinde 
Lorıdrada Benim yerime Kaç dalgın var? 

Adamın biri ağır hasta 1di. Ha öl -
dü, ha ölecek dC?niliyordu. Karısı ya
nıbaşında orurmu§ ağlıyordu. Hasta 
bir aralık ağlıyan karısına baktı: 

Sözün Kısası 
Serbest Delilerden : 
Homo S cientificus 

E. Tala 

ra aşlık size acayip göründü, de ~ 
lg) ğil mi? Bu latince tabir, kulak· 

haY· Jarınızı tırmaladı. Nerede ise, coşup, 
kıracaksınız: 

- Yurddaş! Türkçe konuş! .. 
Emrinizi başka vakit olsa dinler, dile

ğinizi yeri~e getirirdim. Fakat şimdı :,na· 
zurum. Bugünkü rnevzuum ancak bo!le 
Hltince bir serlevhaya rnütehammildır. 

Homo Scientificus c: ilim adamı de • 
mektir. Lakin, bu tercüme maksadı t~ • 
mamile ifade, tasvir edeceğim tipi mu • 
kemmelen tavsif edemez. Homo Scien -
tificus bambaşka şeydir. Her alim bU 

sıfata müstahak olamaz. Homo Scien • 
tificus'un da mutlaka alim olması ıazırıt 
gelmiyeceği gibi .. 

O, her hangi bir liseyi yarım yamal~lt 
bitirdikten sonra, üniversiteye girmııit 
:mizaçgirliği ve frenkperestliği sayesinde, 

mütehassıs profesörlerden birisine hü "' 
lfil ederek, kendini Avrupaya, olmadı~ 
bir ilim tahsiline göndertmeğe muvaffa1i 
olmuştur. 

. Avrupada nasıl okuduğu az çok malıl .. 
mumuzdur. Eğer bekarsa ve kimseden 

pervası yoksa evinde bugün hfıla sakladı• 
ğı fotoğrafilerden, hocalarını~1 kimlet 
olduğunu anlamak güç değildir: Alman• 
yada bulunmuş ise: Berta, Friede, Greta .. 

Fransada bulunmuş ise: Yvonne, Eliane, 
Marguerite .. Amerikada bulunmuş ise: 

- Kar.cığım, dedi, hapdi kalk, gliz
lerini sil, yüzüne biraz pudra sfrr. Ge
linlik esvaplarını giy de yanınıa gel. 
Kadın şaşırdı: 

Daisy, Dolly, Edith gı"bi ahenktar isiınle1 
' taşıyan bu muallimlerin bir faydası d~ 

kunmuş ise, ona türkçeyi unutturmak 
pahasına kendi dillerini öğretmek ol • 

Amerika Cumhurreisı Ruzveltin oğ
ltı, Frank.len Ruzveltle, nişanlısı bu -
günlerde Londrada bulunmaktadırlar. 
Frank.len Ruzveltin nişan \ısı, Ameri -
kanın tanınmış şahsiyetlerinden ve A
merikan Cumhurrei.sıni:ı siyasi düşma
nı Du Pont'un kızıdır. 

Londraya varır varmaz, neş'eleri 
ve sıcak kanlılıktarı ile muhitlerinde 
kendilerini sevdiren iki genç. gazete -
lerde günün mevzuu olmuşlardır. 

Franklen Ruzvelt gazetecilere şöy
le demiştir: 

- Hukuk okuyacağım. Daha gen -
cim. Burada, nişanlım ile benden baş
ka mes'ut çiftler varsa onlarla da ta
nışmak isterdim. Babamh:. nişanlımın 

babası arasındaki geçimsizliği mi so -
ruyorsunuz? .. Politika başka, dostluK 

başkadır. Babamla, kaymbabam da öy
ledirler. 

Anıerikada bavul içinden 
bir ceset Çlkarzldı 

Nevyork~ Bansilvanya 1imendifer is
tasyonu memurlan trendeki eşyalar ara· 
smda bulunan bir bavuldan kanlar ak • 
tığını görerek polise habc>r vermışlerdi. 
Polis tarafından bavul açılınca içinde h e

nüz soğumamış olan sarışın bir gencin 
cesedi bulunmuştur. Hemen faalıyete 
geçen polis bir kaç saatlik bir müddet 
arasında bu korkunç cinayetin faili Onk
ten ismindeki ahçıyı yakalamıstır. Mak
tulün ahçı ile birlikte bir evde ikamet 
eden Sinckal isminde bir genç olduğu 
da katilin ifadesinden anlaşılmıştır. Cı • 
nayetin sebebi meçhuldüı. Onkten arka-

daşını öldürdükten sonra cinayetin izini 
kaybetmek için bavula koyup mevcut 

olmıyan bir adrese gönderdiğim de itiraf 
etmiştir. 

- Ama11 efendi bu naS1l söz; scııin 
bu halinde ben nasıl süs!e1!i.r1 gelifl;· 
lik esı.ıaplarımı giyebilirim. Azrail et
rafımızda dola§ıyor. 

- İşte ben de onun için si>ylii.yo -
rum ya, Azrail seni o kılıkta görün
ce belki beğenir de benim yerime 
seni cıhr götüriL~. 

•·---------------------------· 
Domuzun kuyruğu 
Ne tarafa kıvrılır 
Bilir misiniz? 

Amerikada New Jersey eyaletındc bir 
çiftçi kadın ortaya tam Amerikanvari b"r 
mesele atmıştır: Kadın ziraat müdürfü -
ğüne gönderdiği bir mektupta şu suali 
sormaktadır: 

c- Bir .. domuz kuyruğu acaba han~i 
tarafa doğnı kıvrılır. Bunu bildırmcm
zi saygılarımla dilerim.• 

Mektubu alan 21iraat müdürü derhal 
mütehassıslnn toplar bir komisyon ku
rulur, içtimalar yapılır! Fakat kat'i ne>
ticeye bir türlü vanlamaz. Topiantıda 

bulunan1arın ekserisi domuz ku::-Tuğunun 
daima sola k1Vnldığını iddia ederler. 

Nihayet komisyon meselenin halli için 
şimdiye kadar bir milyondan fazla do
muzu sucuk fabrikalarına siiren bir d'>
muz çobanına müracaata mecbur kalır. 

Çoban meseleyi kısaca halletmiş ve şu 
cevabı vermiş: 

- Domuzun kuyruğu hem sağa. hem 

1--arıs sergisine hergun giren yüz -
binlerce halk ara5mda tam manasi1c 
dalgın kaç kişi vardır~ Bir Parisli mes 

lekdaş bunu merak etmiş, gidip •kayır> 
eşya• servisine sormuş: 

- Buraya hergün 400 tane muhtelif 

cinsten eşya getirilir. 

Cevabını almış. Bunların içinde şa
rap şişesinden gramofon kutusuna ka
dar her şey vardır. 

Korkak ve cessur 
gazetecinin farkları 

Uzakşarkta Japonlar ile Çinliler bo-

ğuşurlarken iki Amerikan gazetecisi 

kazaya uğradı. Birı öldü, öteki yaralan

dı. Fakat gazeteci]erin hepsini ölecek 
veya yaralanacak kadar cesur sayma -

yalım. İçlerinde bir tanesi vardır ki sa 

dece gülünç olmakla kalmıştır ve o da 
Amerikalıdır. 

Bu zat Pekin'e vardığı zaman şehri 
intizarı hilafına sakin görmüştü. İlk işi 

hiikumet konağına giderek muharebe-

nin nerede cereyan ettiğini sormak ol
du. Kendisini nezaketle karşıladılar: 

- Ne muharebesi? cümlesile hay -
retlerini ifade ettiler. Eğer burada her 

hangi bir muharebe cereyan etmiş ol
saydı siz şimdi ölmüş bulunurdunuz. 

Maamafih muharebenin yarın başla -
ması mümkündür. 

Ve ga7.eteci doğru telgrafhaneye ko

şarak gazetesine ani bir hastalığa tu -

tulduğu için o akşamki vapurla avdet 
edeceğini bildirdi. 

.................. ·-·························-·---···--
de sola kıvrılır. 

Ve mesele şimdilik böylece kapanmış .. 

r 
İSTER İNAN iSTER İNANMA! 

Musikiyi se\•diğinde ve musikiden anladığında hiç şüphe
miz o!mıyan bir gazeteci arkadaş meyhaneye düşen eski 
rnuc;ikimizin iğneli fıçıya girmi§ olduğu !kamrntindedir. 
Diyor ki: 

.Türk musikisinin artık yeni bir şey yapamıyacağını, 

devrini kapsdığını söyliyenler, davayı ne san'at, ne cemi
yet, ne de milli tekamül bakımından incelemiye asla gücü 
yetmiyen kimselerdir.-. 
Arkadaşımızın düşüncesine göre eski musikimiz tekrar 

yükseltilebilir, tekrar şaheserler yaratabilir, bunun için 

yapılacak şeyler şunlardır: 

Rakı ile musiki birbirinden ayrılmalı, musiki ziyafeti 

veren yerlerden vergi kaldırılmalı, konservatuvarın gözün
den geçmiyen yeni eserlerin gramofona alınmaları, radyo
da söylenmeleri yasak edilmeli .. 

Arkadaşımız düşüncesinde belki haklıdır. Fakat eski Türk 
mnsıkisinin dirilerek yükselmesi eğer bu şartların tahak • 

kukuna bağlı ise biz o günün gelebileceğine inanmıyoruz, 

amma, ey okuyucu sen: 

1 STER lN AN IS TER l NAN M A ! 

L---------------------------------------------------------...J 

' muştu~ • 

Homo Scientificusun başlıca vasfı u " 
; kala olmaktır. Kendi kendini gerçekten 
. alim, fa1.ıl sanır. Halbuki, değıldir. Di . .. 
ınağına ilmin tohumlannı gerçi ekmiştır, 

fakat besleyip, yetiştirememiş, ilım, 0 

kafanın kerpiçi içerisinde mozalak halin
de kalmıştır. 

Homo Scientificus bu mozalakları ha· 
kiki ve olgun meyva zanneder ki felaket 
buradadır. 

Kimseyi beğenmez; kendini herkesten 
üstün görür. Yazdığı yaz.ıyı anlamıyor • 
lar diye kızar. Düşünmez ki, o yazının 
anlaşılmaması okuyanın gabavetinden ..;e 

cehaletinden değil ,bizzat yazının ve if&· 
denin kötülüğündendir. 

Muhaverede, münakaşada tefevvukU " 
nu temin için, münasebetli münasebet " 

siz: Şopenhaverden, Ogüst Kont'tan, "'' 
yetmiş iki ilmin bütün yabancı kutupla• 
rından dem vurur. 

Farabiyi, İbni Sinayi ve bunların be • 
raber tekmil şark alimlerini hiçe sayar• 

Serbest meslekte ise, bunların bahsi geç• 
tikçe açıktan açığa tezyif eder. Mernut 
ise, korkusundan susar, fakat sükutuna 
bir mana verir. Homo Scientificu.:; bit 
mikroptur. Ve her mikrop gibi kah za .. 

rarsız, kftb ta, kandıracak saf bir muhit 
buldu mu, zararlıdır. 

Her halde, böyle birisine tesadüf ett~; 
niz mi? Benden size nasihat "lsun: J3ı 
kilometre uzağa kaçınız! 

.!.Z&. 
OUbıUMKU~ 
l-IAVA ' 

YfTAKVJ" 
Dün hava açık geçti 

Dün hava evvelki güne nisbeten 
dukça sıcak, ta
mamen bulutsuz 
ve yağışsız geç
miştir. Har aret de
recesi de düne na
zaran öğleden son
ra artını~ 18 - 27 
santigrad olarak 

ol• 

kaydedilmiştir. ' ~ -.r. d" o 
· rın " Barometre tazyiki 756-57 cıva iye 

lup rüzgar yıldız istikametinden stın 
de beş metre sür'atle esmiştir. 

12. l-' 
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• 
lngiltere Japonyadan 

tam tarziye istiyor 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

~lenni izhar etmektedirler. 
l>etit Parisicn gazetesi diyor ki: 
Çinin açık denizlerinde ticaret, ekse
J'et itibarile ecnebi bayrağı altında ya
lır. Bu vahim hadiseler karşısında İıı-

~ltere, Fransa ve Amerikanın hattı ha· 
leketıeri her türlü iphamdalt aridir. 
~ Rusyanın \'aziyeti 
te Nouvelle diyor ki: 

\Japonlar tarafından Çin'de yapılan ve 
tısYet Rusyaya karşı doğrudan doğruya 
~ tehdit teşkil eden harektit knrş.ısında 
ı,. \1yet Rusyanın göstermekte olduğu SÜ· 

'Lltı ve soğuk kanlılık Tokyo ile sulha 
bağlı milletlerin hattı hareketleri ara
llnda dikkatle müşahede edilmesi lazım 
r~ıen tezadların en ufaklarından biridir. 

İngiliz notası 
';l'okyo, 29 (A.A.) - Bugün saat 14 

~ lngiliz mas1ahatgüzan Dodd, İngi -
~~efirinin yarala~masile neticelenen 
t ıse hakkındaki Ingiliz notasını Hi
~otaya tevdi etlniştir. Mülakat yirmi da 
~ika sürmüştür. Hiota. sefirin sıhhi va
ŞYeti hakkında malumat istemiş ve 
t atıghayda İngiliz makamlari~e müşte
~~e._n yapılan tahkikatın net:ccsini bek 
~ ıgini söylemiştir. Hıroto, hadise hak 
ll"ıdaki raporu :.ılır aLrnaz maslahatgü. 
~:ı davet ederek konuşacağını vadet

l§tir. 
t Siyasi Japon mahfellerı, raporun 
ikında alınacağını ümit etmekte ve 
~kubulacak bir gecikmenin vaziyetin 
laalıh arnet kesbetmesinc sebep olacağını 

tnin etmektedirler. 
İngiliz notasının muhteviyatı 

Londra 29 (A.A.) -- İngilız hüku -
~etinin Japon hi.ikümetine verdiğ: pro 
Ç~to notası, evveüi büyü1~ Britanyamn 
~rı.. büyük elçisinın yar1iandığı lıadı
~'!ı anlatmakta ve büyük elçinin iç;n
tıı bulunup Japon 1ayyaıc'erınin hü -
ha tnuna maruz ka1nn :hımJo!.En rok 
tıı·tiz bir surette İngiliz bayrağmı h§ -
~~~ hususi bir arab:l. olduğunu tebarüz 

1rtnektedir. No+n, büyük elçinin, 0t0-

~hilinin tavanını delip geçtikten 5vn-
1Ut amudu fıkarisin ~ değen nikelli ~e • 
~ ~en bir kurşunla yaralanmış bulun -

[ibaret bulunan ve gayri insani olduğu dımda bulunmamağı sarih surette teah
kadar gayri kanuni olan Diyatt~n doğ- hüt etmektedir. 
maktadır. Japon tebliği 

Bu hadisede herhangı bir taraf ta- Tokyo, 29 (A.A.) - Tebliğ: 

rafından ilan edilmi~ ve yahut tanın- Şanghay'm şimalinde karaya çık:ırılan 
mış bir hali harp bulunması k~yfiyeti ı Japo~ ord~su~un sol cenahı 2'7 ~ğu~tos
de, beynelmilel hukuk kaidelerıne mu ta şıddetlı bır muharebe netıccsmde 

hali! olarak cereyan eden vak'anın ai- Şanghay'ın 8 kilometre şimalind~ Wnag
folunınaz özür götürmez mahiyetini da poo sahilinde kain Yin-Hsing ismindeki 
ha ziyade tebarüz ettirmektedir. küçük bir kasabayı işgal etmiştir. Japon 

İngilterenin istedikleri sol cenahı 28 ağustos günü ilerlemeğe de-
İngiltere hükU..111etı, kendisini aşağı. vam etmiştir. Japon ordusunun di~er kı

daki hususatı talep etmek mecburiye - sımları düşmanı geri püskürterek Şang-
tinde görmektedir: haya ilerlemektedirler. 

1 - Japon hükümetinin İngiliz hü Büyük Japon bombardıman tayyarele· 
kumetine tam tarziye vermesi. ri 28 ağustosta öğleden sonra Şanghaym 

2 - Hadise mes'ullerinin adilane bır cenup istasyonunu bombardıman etmiş-
surette cezalandırılması. lerdir. İstasyonda içi asker dolu trenler 

3 - Japon makamlarının, bn gib: ha- bulunmakta idi. Bombardıman netice
diselerin tekerrür e(mesinin önüne geç· sinde 300 kişi ölmüş ve 200 kişi yaralan
mek üzere lazım gelen tedbirlerin alın- rruştır. 

dığına dair teminat vermesi. Şimali Çinde Japon orduları Çahar'da 
Çin - Sovyet misakı meselesi ilerlemeğe devam etmektedirler. 

Şanghay, 29 (A.A.) - Resmi Çin malı- Çinliler sulan zehirliyorlarnıış 

felleri, Çin ile Sovyetler Birliği arasında Tokyo, 29 (A.A.) - Kore ordusu u-
bir ademi tecavüz misakı imza edildiği- mumi karargahı, bu ayın 27 sinde Japon 
ne dair bir Japon menbaından verii.cn kıtaatına teslim olmuş, Çinli efradın tcc
haberleri tekzib etmekte fakat J aponya hizatının muayenesi neticesinde askeri 
tarafından yapılan tecavüzün iki memle- Çin rnakamatının suları ve iaşe mevadı
ket arasındaki dostluk bağlarını tabiatile nı basillerle telvis ederek Japon kıtaatı
sağlamlaştırac~ğını saklamamaktadırlar. nı imha etmek tasavvurunda bulunmak-

Röyterin ısrarı ta oldukalrı meydana çıkarılmıştır. 
Şanghay, 29 (A.A.) - Röyter ajansı- Japonlu ilerliyor 

nın muhabiri bildiriyor: Tokyo, 29 (A.A.) - Pekinden bildiı i -

Çin ile Sovyetler Birliği arasındaki a- liyor: 
demi tecavüz paktının 21 ağustosb imza- P ekin-Hankeu hattı boyunca ilerle
landığı ifşa edilmiştir. Beş sene için akto- mekte olan Japonlar dün Luilihfa nehri
lunan bu pakt mucibince, D.kidlerden bi- nin bütün sol sahilini i§gal etmişler ve 
rinc karşı vaki olan bir t ecavüz takdi- Çinlileri karşı sahile kadar geri püskiirt
rinde diğer akit, mütecavize hiç bir yar- müşlerdir. 

Dumlupınarda 
• 

merasını 

Efgan generali 
Ankara da 

Afyon 29 (A.A.) - Yarın Dumlu - Ankara, 29 (Hususi) - Trakya m:ı-
pmarda yapılacak olan törene iştirak nevralannda bulunan Efgan genera~i 
etmek ve şehit asker abidesine çelenk bugün mihmandarı ile şehrimize gel -
koymak üzere C. H. P. namına B. Cev- miş, Ankarapalasa inmiştir. 
det ~erim İncedayı ile Başbakanlık, Misafir general Efgan sefirini ziya -
Bakanlıklar, Ankara vilayet ve beledi- ret ettikten ve şehri gezdikten sonra 
ye reisi namlarına birer zat bu sabah - öğleden sonra Ankarada tahsilde bu -~&Unu tasrih eylemektedir. 

Enerjik lıir protesto 

~Nota, bu başlang•çtnn sonra 

ki trenle §ehrimize gelmişlerdir. Vila - lunan Efganlı talebeyı kabul etmiştir. 
.. . yetlerden de hey'etiec ve izciler gel • ,Yarın harbiye mektebini gezecek ve 

şoyıe mektedir. akşam şehrimizden ayrılacaktır. 
arn etmektedir: 

Jı:t İngiliz hükumeti, bu ha:.iıscyi ener -
~ bir surette prote.;to etmek ve tam 
he kat'i talep eylemek mecburiyetinı.:!e 
~Unmaktadır. Filhakika bu, norma: 
~eri harekattan doğmuş bir hiırlıse 
dq tldir. Japon tayarecileri, karşılaı"'n
~ gayri muharip eşhasın bulunduğunu 
~hakkak surette ve sarahatie anlamış 
~dır. Otomobilin üzerindeki hayra -
d ~ görülmiyece!{ derecede kiiçük ol
~lıgunu ifadeden ibaret oları itıraz, lilÇ 

h ~ kıymeti haiz değildir. Zira, otomo -
Jı~.de bayrak bulunmamış olsa dahi, bu 
~~Urn gene affolunamaz bir mahiyet
tı ır. Otomobilde buıunanların ynl..>an
) \>e hatta diplomat olması, ehemmi -
~ti haiz değildir. 

Mühim nokta 
~ A.sıl ehemmiyeti haiz bulunan nok
oıcı b~unlarm gayri muharip bir eşhas 
OJa Ugu ve ancak gayri muharip e~has 
~ ?ileceği keyfiyetidir. Japon tayyare·· 
,~ı, muhakkak ki, İngiliz büyük elçi -
ı~ e, hücum etmek niyetinde değildi
~ :Fakat herhalde gayri muharip eş -
~ a hücum etmek istemekte idiler ve 
ı.;• bir hukuk ihlali teşkil etmek için 
~ftdir. 

h Şurasını da kaydeylemek icap eder ki 
duyuk elçi, Çin askerlcrınin bulunma-
rı Ve herhangi bir muhasamatın ya • 

11. ll"tadığı bir mın;:akad.ı seyahat cy'e
"e~te ıdi. 

Vahamet 

lngiliz hükumeti, bu hadisenin h..ı
~ l Vahametini tebar:.iz ettirmek iste -
~lttedir. Bu, fark gözetmeden yapı -
la bir hava hücumunun gayet tabii 
~~k intaç edeceği vahim neticele: 

~lnda çok bariz bir misaldir. Bu gi 
~hadiseler, muhariplc gayrı muharıp

lltasında sarih fark gözetmemekten 

Rusya, iki Japon 
Konsoloshanesinin 
Kapatılmasını istedi 

Moskova 29 (A.A.) - Sovyet hükil • 
meti Odesa ve Novosibirsk'deki konso -
loshanelerini 15 eylule kadar kapama -
sını Japon hükumetinden talep et~ • 
tir. 

Sovyet hükumetinin, yakınlarda, Ja
pon - Mançuko makamlarının tuttukk
rı hattı hareketten şikayet ederek Pog
raniçnaya ve Sakalian'daki konsolosha
nelerini kapadığı hatırlardadır. Her iki 
hükumet, Japonya ve Sovyetler Birliğı
nin birbirlerinin memleketlerinde aynı 
miktarda konsoloshane bulundurmayı 

prensip olarak kabul etmiş oldukların • 
dan şimdi Japonyanın Odesa ve Novo • 
sibirsk'deki konsoloshanelerini kapaması 
icap eylemektedir. ------
/ngiliz donanması 
Yunan limanlarında 

Atina 29 (Hususi) - İngiliz donan. 
masının Akdeniz filosunun bir kısmı 
dün Argortalion limanına gelmiştir. 
Bu gemiler Repuls Hunt, dritnotu ile 
on kruvazör, yirmi torpido, dört deniz
altı gemisi ve bir de hastane gemisin -
den ibarettirler. 

Filo pazartesi güni.i diğer Yunan li
manlarına gidecektir. 

Yunanistanda ·tayyarecilik 
mektebi 

Atina 29 (A.A.) - Başvekil B. Me -
taksas, dün Eleusis civarındaki geniş 
ovada inşa edilecek olan yeni tayyare
cilik mektebinin temel atma merasimi
ne riyaset etmişti':. 

Iran askeri 
Hey' eti /zmirde 
İzmir, 29 (Hususi) - ~ran askeri 

hey'eti akşam saat dörtte Izmir vapu -
rile şehrimize gelmiştir. Vilayet, ku • 
mandanlık erkanı tarar·nO.an karşıla -
nan müttefik devlet askeri hey'eti İz -
mirpalasta misafir edilmişlerdir. Hey -
et fuarı ziyaret etmiş ve gece şerefle -
rine verilen ziyafette bulunmu~tur. 
Hey'et reisi, kendilerine karşı gösteri
len hüsnü kabulden mütehassis kal -
dıklarını, Ankarayı da ziyaret edecek
lerini, İzmirin güzel bir şehir olduğu
nu söylemiştir. 

Hey'et, çarşamba günü İzmirde:1 
Ankaraya gidece'i{, oradan Trabzon yo. 
lile İrana dönecektır. 

Fuar bu gece çok kalabalıkh. 

Sovyet gemileri 
Bir Japon vapurunu 
Tevkif ettiler 

Tokyo 29 (A.A.) - Yuk .. - Kore -
den bildirildiğine göre, Kasuga - Ma -
ru ismindeki Japon vapuru, Sovyetle
rin 3 torpidosu ile b!r denizaltı gemisi 
tarafından yarım saat tevkif ediımi5 -
tir. Bu gemilerin :nanevr•, yapmakta o
lan gemiler olduğu tahmin edilmekte
dir. 

Yunan mübadilleri 
İzmir, 29 (Hususi) - Yunanistan -

dan gelen mübadillerden mürel.kep 
bir hey'et festivali görmek üzere yarın 
lstanbula gideceklerdir. 

Küçük itilaf 
Konferansı 
Toplanıyor 
Bükreş, 29 (A.A.) - Matbuat, dik -

katini yarın Sinaia'da toplanacak olan 
Küçük İtilaf konferansına temerküz 
ettirmektedir.' 

Universul gazetesi, konferansın Kü
çük İtilafın vahdet ve kuvvetini yeni
den teyit cdeceğL'li yazmaktadır. 

Bükreş 29 - Gazeteler, 30 Ağustos 
tarihinde Sinaia'da toplanacak olan kü 
çük antant konferansı hakkında uzun 
mütalealarda bulunmaktadır. 

Curentul diyor ki: 
Küçül,{ antant, esas kuruluşundaki 

prensipleri idame et~il'ecektir. Fakat 
devamlı bir surette mevcut bulunan 
beynelmilel buhranlar dol3:y1silc ycr.i 
bir umumi tetkik icap eylemektedir. 

Avcılar bayramı 
Ankara, 29 (Hususi) - Avcılar bay 

ramı bugün burada parlak bir surette 
kutlulanınıştır. ,:_ _____ _ 

işte 30 A.ğus tos 
(B~tarafı 2 inci sayfada) 

lardan gelen siyasi eza ve cefalara sab
rederek ve kah bir köşeye çekilip planını 
hazırlıyarak, üç buçuk sene çalıştı. Mu· 
harebenin '8skerisini, siyasisini, ruhisini, 
fikrisini hep bir arada yapmıya mecbur
du. Bütün bu mecburiyetlerin hepsim k:ı.
bul etti ve her şeye göğüs verip adım a· 
dım, tarlayı sürerek onun her tarafına 
avuç avuç tohum attı. Sabır, cesaret, ü
mid, itimad ve cür'et gibi kuvvetlerin to
humlarını Anadolunun yanık göğsü, o
nun elinden aldı. Malikanesmd•? küçük 
köylüleri çalıştırıp mahsul alan bi,. top
rak derebeyi gibi değil, fakir tarlasında 
kendi kollarile çalışan bir Türk çüıcisi 
gibi, kendi işini kendi gördü. 

20 ~b. (J.r>t-<>,~ * ~ "\ 
Türkiyenın fikir ve edebiyat '8lemine 

mensub insanlar tarafından 30 Ağustos 
için şimdiye kadar bir hayli şeyle: yazıl
mıştır. Fakat, bence, Türk ı.ınihinin bu 
parlak sayfası henüz işlenmemiş, hiç iş
lenmemiş bir mevzu olarak duruyor. 
Parlak kelimelerle ve yalnız bir kasirte 
üslubile yazılmış olan şeyler, bugünün 
büyük manasını anlatmıya kafi değildir. 
Onun Türk tarihi içinde nasıl hazırlandı
ğını gösteren tahlilci bir tas\ir ve tahki
yeye ihtiyaç vardır. Bu iş, henüz bütün 
kalem sahihlerinin omuzlannda ağır ve 
mutlaka ödenmesi icab eden bir yük ola
rak duruyor. Hiç şüphe yok ki 30 Ağus· 
tos, Türk ruhunun yarattığı bir tarihtir; 
o, bütün bir milletin, millet olarak taşı
dığı bir ruhun mahsulüdür. Fakat, bu 
mahsulün meydana getirilişinde Ata
türkün öyle heybetli bir müdahalesi var· 
dır ki bunun tasvir ve tahlili tam yapıl
madıkca Türk tarihinin bu dönüm nok
tasındaki büyüklük ve derinlik bir tür
lü anlaşılamaz. 

Hiç mübalağa etmiyorum; Türk ede
biyatının da bir 30 Ağustosa ihtiyacı var
dır. Otuz Ağustosun büyüklüğünü ve de
rinliğini ifade edebilecek edebi bir 30 
Ağustosa. Acaba, bu büyük zafer, hangi 
kahramana nasib olacak? 

Muhittin Birgen 

ı - Sabahtan Sabaha : 

Sayfa .J 

.E 
e Mısırda ecnebi alimlere 

hücum ediliyor 
e Filistinin müstakbel 

idaresi ne olacak? 
Yazan: Selim Rag-ıp Emeç 

n:::5} ir müddettC!ııberi Mısırda, ecne• 
lg) bi asarı atika mütehassıslarını 

karşı çok şiddetli hücumlar yapılıyor. 

Mısır, çok eski bir medeniyetin beşiği ol
duğu için, burada, eski eser taharriyatı • 
nın ardı arkası kesilmiş değildir. Bir za
manlar gayri muntazam bir surette ya • 
pılan ve çok defa ecnebilerin şahsi te • 
şebbüsleri ile idare edilen bu araştır • 
malar, memlekete ait servetlerin hari· 
ce kaçırılmamasını teminen inzibat al· 
tına alınmış ve Mısır teşkilatına bağlı biı 
ecnebi mütehassıslar heyeti vücuda ge· 
tirilmiştir. Bütün asarı atika araştırma
ları, bu heyet tarafından yapılmakta ve 
bu heyetin başında, beynelmilel ti)hreti 
haiz mühim simalar bulunmaktadır. 

Mısır matbuatının hücumuna vesile 
teşkil eden şey siyasi istiklaline kavuşan 
memleketin bu hürriyeti her sahada el
de etmesi lüzumunun müdafaasıdır. 

Bu matbuat, yabancı mütehassısların 

iş başından uzaklaştırılarak yerlerine 
memleket evlatlarının getirilmesini mü· 
dafaa etmekle kalmıyor, geçmiş devre · 
!ere ait olup toprak altında kıllan esk 
servetlerin bu mütehassıslar tarafından 
fırsat düştükçe harice kaçırı:dıklarını da 
iddia ediyorlar ki asıl heyecan uyandı • 
ran da neşriyatın bu kısmı oluyor. Mı · 
sırlılar, kavuştukları istiklallerini kayıt. 
sız ve şartsız olarak kullanmak istiyor • 
lar. Uzun zaman hürriyetten mahrum 
kalmanın doğurduğu bu ihtiyacı takdir 
etmek ve bu yüzden yapılmış naho1 ha· 
reketler olursa, onları da mazu::: görme)( 
zaruridir. Her heyecanın bir sonu oldu • 
ğu gibi hürriyet mütchassiri Mısırlılar 
da bir gün gelecek durulacakhrdır. 

* Filistinde tesis edilmesi düşünülen re · 
jim hakkında hiç bir karar verilemedi 

Flllatlnln 
mDetakbel 
idare_.. ne 

olacek? --..J 

İngiltere, bu mın· 
takayı, üç ayrı kıs 
ma ayırmak isti· 
yor. Arazinin gay. 
n mamur parçala· 

nnı Araplara, mamurlarını musevilel"f 
tahsis etmek, kendisi de mukaddes ma · 
kamların himayesini deruhte etmek ta · 
savvurundadır. Fakat bu taksimi yapar 
ken keyfiyet itibarile ma.ğdur düşeni 

kemıniyyet itibarile kazandırmak mu • 
vafık görülmüştür. Ve bu suretle Filisti· 
nin üçte ikisi Araplara, üçte biri musc • 
vilere verilecektir. 

Fakat, bilhassa Arap aleminde uyan • 
dırdığı aksülamelden dolayı bu kararı . 
tatbik etmek mümkün olamadığı gibi Fi· 
!istin mandasının hakiki sahibi sıfatile bu 
davaya bir karar vermiyc davet edilen 
Milletler Meclisi de işin içinden çıkama· 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Perde arkası 
Asıl kahraman1arı ikinci planda çalışan bir cihan harbinin provası ya 

pılıyor. 

Dünyayı er geç cehenneme çevireceği muhakkak olan faşizm ile komC .. 
nizm öyle garip bir şekilde mücadele ediyorlar ki aşiret muharebelerin· 
de olduğu gibi handiyse iki taraf feda ilerini teker teker ileri sürecek ve 
asıl kuvveti kızıştırıp yerinden kaldırmak için onların birbirlerinı tepele
mesini bekliyecek! 

Davuda karşı çıkanlan Calut gibi bugün mesela İspanyada komünistlere 
karşı bir Franko, Uzakşarkta faşistlere karşı bir Şang-Kay-Şek çıkarılıy~r. 
A:tkada bekliyenler mütemadiyen onları teşvik ediyorlar. Arap gazvelerın
de olduğu gibi bir tarafın küçük bir sarsıntısı, kapaklanışı karşı taraf için 
düğün bayram oluyor. 

Frankonun zaferi Romada alkışlanıyor, Çin ordusunun muvaffakiyeti U
zakşarkta iktısadi ve siyasi ilişikleri pek fazla olan devletleri sevindıriyor. 

Geçen gün bir Fransız gazetesinin siyasi muharriri her halde aldığı direk -
tiften mülhem olarak şöyle bir tehlike işareti gösterdi: 

- Komünizmi söndürmek bahanesile Akdenizde ve başka yerlerde karışık
lıkla~ çıkanlmasına Fransa müsaade edemez.> Paristen kalkan bu şamar 
kimlerin suratına indi bilmem. Fakat Uzakşarkta, yakınşarkta, hatta Fran
sayı Afrika sahillerine bağlıyan deniz yolları üzerinde hadiseler o kadar 
arttı ve kızıştı ki öyle kuru tehditlerle biteceğe benzemiyor. Herkesin ağzın
da bir meçhul tayyare, meçhul tahtelbahir muamması dolaşıyor. Öyle görü
nüyor ki bu meçhuller malCim oluncıya kadar Avrupada boğazlaşmamış 
millet kalmıyacak! 

Figüranlar artık yoruldular. Perde arkasındakiler endamlarını arzetmeli· 
ler ki bu kanlı sahneye biraz hareket gelsin! 

BürJıan CaJıit 



4 ~ayfa 

IM?~t&r~. 
Yerli kunduralar Avrupa 12 yaşında bir 

ayarında olacak çocuk dün Sovgetlerln cihan piyasasına ucuz /iatla arpa 
sevlıetmelerl, piyasamıza tesir etti .• Dericiler hariçten deri getirebilmek babasını yaraladı 

için bir kooperatif kuruyor 
Geçen hafta içinde buğday, arpa, çav-ı de değildir. Mersin susamları 16.25, fı •' 

dar fiatlarında gerilemeler kaydedildiği nike ve Antalya malları da 17.10 para 
------ « Jt- « gibi Rusyanm clhan piyasasına ucuz dan muamele görmüştür. • 

Küçük Daniel babasının fiatla ~vkettiği arpalar, bizim arpa aa • Bu sene zeytin mahsulünün bol oı~ca .. 
b kl d •t'f •• tışlarına tesir etmiş ve ihracatı durdur- ğı kuvvetle ümit edilmektedir. Bu yuza· 

anasını ıça a ı6 znı go- muştur. Ketentohumu ve bakla satı§ları den zeytinyağlara karıştırılmak üzere , 
rünce üzerine atılmış, bı- 1 da gevşek gitmektedir. lınan diğer nevi yağlar da umuıniyetı: 
ça/ı elinden kaparak gög- BUGDAY : Geçen hafta içind.;ı buğ • düşüklük kaydedilmiştir. Ketento?.u:Uş· 

day gelişatı, bir hafta evvelisine naza • ları da 9.20 kuruştan muamele gor 
süne saplamıştır i ran farklı değilse de fiatlarda bir miktar tür._ . . kaf8t 

--------------- gerilemeler kaydedilmiştir. Harice un TIFTIK : Geçen hafta ıçinde ~n l• 
Dün öğleden sonra Mahmudpaşa civa- sevkiyatı pek ehemmiyetli bir yekıln Beypazar, Çerkeş gibi yüksek kalite ına 

rında Yeşildirekte bir aile geçimsizliği teşkil etmediğinden değirmenciler alış • larından 380 balye kadar tiftik 130 kU • 
yüzünden bir cinayet çıkmaınna ramf(k lannı azaltmışlardır. Bu talep noksanlı- ruştan satılmıştır. 

1
• 

kalmıştır. Hadise §Udur: ğından fiatlar bir miktar gerilemiştir. Bu satışların İngilizler hesabına yapı 
Ye§ildirekte Direklihan sokağında 5 Ekstra birinci beyazlar 6.25 birinci dığı söylenmektedir. Sovyetler yaJnl~ 

• ' t tkik il ı 1 h .. -bayııa. numaralı evde, 63 yaşında Samoel ve 40 beyazlar 6.15 yüzde yirmi çavdarlı mah- e at e meşgu o up enuz mu 
yaşındaki karısı Mazalto ile 12 yaşındaki lıltlar 5.35, s~rt buğdaylar 5.30, Trakya ta gir~şmemişlerdir. ak '! 

çocuklan Daniel oturmaktadırlar. Samc- kızılcaları 6 kuruştan muamele görmüş • Keçı kılları 51-52 kuruştan satılın 
el, son zamanlarda işsiz kalmış, ailesi za- tür tadır. 
ruret ve müzayikaya duçar olmuş, bu · . Y APAG I : Piyasa eski hararetıni. ıntı• 

ARPA : Geçen haJtaya kadar iyi gı • h f t kt d" H f 1 k t kunll 
yüzden de geçimsizlik ve kavgalar baş- den arpa satışları Rusların cihan plya • l;OOazba el me. be lır. ka dta ı Ssat ılş yeyaptı· 
göstermiştir. Nihayet, Samoel, on beş külli tll 'kt d fi tl a yeyı u ma ta ır. a ı an 

sasına ye mı ar a ve ucuz a a ğ 1 . . A d 1 . 
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TrakY~ 
gün evvelden itibaren eve uğramamağa mal arzetmelerile ecnebi memleketler - ı ~ın ı~~ 69n~ 0 u tın~ er B • d nıas• . 

Yerli aya1ekabıcılarımızdan bir kumı bir ıatıı ema.nnda 

Bir müddettcnberi yerli derilerleJ li lrunduralarnmzın Avrupa ayarında 
)'apılan kunduralardan şikayet olun • olınası için Fransadan birinci kalite de
ırıaktadır. Müteaddit şikayetler üzeri- ri getirmek zarureti hasıl olmuştur. De 
rı e İstanbul kunduracılar cemiyeti, ce- riciler cemiyeti aralannda hariçten de
m .yete kayıtlı bulunan esnafı sıkıştı - ri getirebilecek bir kooperatif kurmak 
ıarak çürük malzeme ile çalışmamala- üzere teşebbüse geçmişlerdir. İstan • 
r.nı tenbih etmişti. Fakat bu mahzur bul saylavları esnafın dileklerini din • 
bir türlü ortadan kaldırılamadığı halde !erken dericiler cemiyeti idare hey'eti 
valnız bir firma buna mm·affak olmuş de kooperatifin teşe..ltkülii için müzahe-

başlamıştır. Diln saat on üç buçuğa doğ- den siparişlerin arkası kesilmiş ve §eh- ;a arı - duru~ aln ır. ~n ;; adoltl 
ru Samoel gene evine gelmiş, gelir gel- rimiz piyasasındaki satışlar durmuş • a g~çen sene en a ma engın n 
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mez de yeniden kavga bacıgöstermfcıtir. t F' tl d bir ril . ti Nit yapagılarından 300 balye 52 kuruştan 
ıı ıı ur. ıa ar a az ge emış r. e • tıl t 

Bir aralık iş büsbütün azıŞmış, gözu ka· kim geçen haftanın son günü Trakya ar- Ymış ırğ. . d b 
1 1 

SoV , 
raran ihtiyar Samoel masanın üzerinde 1 3 38 4 A ' d 1 bir 1 k ks apa ı pıyasasın a aş ıca a ıcı 

pa arı . - , nna o u a ı e tra mal- tl d' G h fta · · d ç k slo • duran ekmek bıçağını kaparak Mazalto- 1 4 0 d 1 ye er ır. eçcn a ıçın e e o 
ar . 2 para an satı ınıştır. kl d v 1 zı l~k d ol ı nun sol koluna saplamıştır. o aralık, 12 va ar a yapagı arımı a a" a ar 

yaşındaki oğlu Daniel de babasının üs- Çavdar ihracatı eski hızını kaybet • mağa başlamışlardır. 
tüne atılmış, elindeki ekmek bıçağını mekle bera~er ecnebi memleketlerden Memleketin diğer yerlerinde de yapa~ 

talepler eksık olmamaktadır. Bununla satışlan ehemmiyetli bir yekun te~kıl 
bulunmaktadır. ret istemiştir. 

Türkiyeye belli başlı deri Fransa - Esnaf cemiyetleri birinci kısım u -

kapmış, göğsünün .sol tarafına saplıyarak b b d 
eh era er çav ar fiatlarında da iki üç para etmektedir. İzmirden alınan haberlere emınlyetli surette yaralamıştır. Kom- k d d- ··kl ı ıJ 

l .a ar uşu ükler kaydedilmiş\lr. yi göre orada yapagvı satıcları sona erıne.l!I. şu ar o civarda bulunan Yeşilcürek kara- d ıı 
dan gelmektedir. Fransadaki firmalar mumi katibi Cemali~ ri!asetinde bi~ 
buradan yapılan siparişlere ikinci ve· komisyon kooperatifın nızamnamesım 

koluna hadiseyi haber vermişler, yetişen cıns çav arlar 4.33 paradan satılmıştır. üzeredir. Bir hafta içinde Anadolu tipi 
Mısır üzerine ehemmiyetsiz icler ol • yapagvılardan 1500 balye 58-60 kuructsrl

1 memurlar, Danielin babasına ikinci defa " )' 
olarak bıçağı saplamasına meydan ver- maktadır. satılmıştır. Bu satışlar devam ettiğı tak., , a üçüncü derecede kaliteli mal gön- hazırlamaktadır. 

dermektedir. Dericilerimiz kuvvetli Hariçten deri getirecek kooperatife 
ıermayelere malik kimseler olmadığın- müşteri olarak kunduracılar koopera:ı: 
dan ve bir rnümec;sillerinin de Fran - fi gösterilmektedir. Deri kooperatıfi 
Eada bulunamaması yüzünden bu şe • kurulduktan sonra kunduracılar koo -
klde gönderilen mallara boyun eğmek peratif ile yapılacak müşterek çalışma 
tedirler. Halbuki bu firma Fransadaıı yardımile Türkiyede Fransız, İngiliz 
Jrnlitesi yüksek deri getirmek için ora- meşhur köseleleri gibi işlenmiş deriler 
da kuvvetli teşkilat kurabilmiştir. Yer- her zaman mevcut bulunacaktır. 

meden bıçağı almışlardır. Yaralılar polis Geçen hafta içinde susam piyasasında dirde yakın bir zamanda bu seneki istih• 
karakoluna, oradan da sıhhi fmdad oto- biraz canlılık alAmeti görülmüşse de bu salatın tamamen tükeneceği bildirilmek: 

hareket piyasayı tatmin edecek derece - tedir. mobilile hastaneye nakledilmişlerdir. 
Dantel yakalanmış, hadise hakkında 

tahkikata başlanmıştır. 

Poli&te: 
~,.,··~----~ İk b 

M··ı ,/'c .k 1 /(Ü/tür /,4:/ert: i otomo il çarpışb 
U e,errı : v Şişliden Büyükdereye gitmekte o -

Beynelmilel akıl hıfzıssıhhası k k b kl k lan şoför LUtfinin idaresindeki 2247 
k . Me tepten me te e na etme num 1 t k . t b'l'l r·· İb 
ongresı k dild' ara ı a sı o omo ı ı e şo or . ra-

Pariste toplanan ikinci beynelmilel M kt 1 y~sda e ffı k 1 yan himin idaresindeki 1660 numaralı hu. 
e ep erın e muva a o amı .. . dd K 

ekıl hıfzıssıhhası kongresinde memle- kl bi 1 . d ··ı dd"t mek susı otomobıl, Derben e urttepe 
Ü çocu ar r sene çın e mu ea ı k .. k"" .. .. d ı d ç 

Bir çift pabuç yüzünden 
mahkeme edilen sabıkalı 

ketimizi temsil eden niversıte pro - d v. t" kt diri M 'f Vek~ oş u onun e çarpışmış ar ır. arpış- Sultanahmette Mahmudiye otelin _ 
1eso"rlerı"nden doktor Fahreddin Kerim tle~ begıhş ırmket· e hzer. l aa::ı d'·gvu··n • ma neticesinde taksi otomobilinin ra- d · fi 1 K ·11 "f 
~. etı u are e 1 ma ur u gor u -

1 
. .. :w e mısa r o an ayserı manı aturacı 

Gökay şehrimize gelmiştir. Fahreddin d k tm" t' ş h d h"l' de bir mur uk ve tamponu ezılmiş, on kısmı taciri Ahmet oğlu Mustafa ne hemceri· en yasa e ış ır. e ır a ı ın h d v • 0 b'ld b 'J: 

Kerim Gökay kongrede irsiyet ve bün- mektepten diğer bir mektebe na- en ~e ~~~ş~~İ f ton:.o t ı e ~~ : si yün taciri Nuh, dün, gezmek için 
~enin akıl hastallklannm husulündeki kil yapılmıyacaktır. Ancak semt nan t adarı .. e. e. ı m

1
us eşahrı i rı Gülhane parlona gitmişlerdir. Parkta, 

rolü, içtimai şartların ehemmiyeti, in· d v. t" kl kt b ' pek sarsın ı an muteessır o muş, usus o- Mustafa, havuzun başındaki kanape • 
egış ıren ve es me e ıne t b"l" . . B kt d k 1 

tiharlar neşriyatmm menfi neticeleri uzak kalanlar birer istida ile Maarif omo ı ın ' ~hıbı e aş a o ' lerden birine uzanmış, kestirmeğe baş-
ı.akkında teblığat yapmıştır. Bir gi.in M""d"" 1 .. v •• .. t d k e na larından hafif yaralanmış, nıuaye • Iamıştır. Nuh da, aradaki büyük yo _ u ur ugune muracaa e ece • v - . . . d" 
de celseye riyaset etmi~tir. Mümessi • k'll ini · t kl d' M 'f Mu·· ne ve tedavı edılmısler ır. Iun karşı tarafına geçmiş, taştan aslan, 1 er ıs eyece er lf. aarı - in · 
limiz, beynelmılel daimi komıtenin dürlüğü bu istidaları polise göndere • cir ağacından düşmfiş 1 kaplan heykellerini seyre dalmıştır. Bi 
1,hri reis vekilliği ne de seçilmiştir. cek ve tahkikini istiyecekiir. Çocuğun Yeşilköyde İstanbul caddesinde 61 raz sonra da, daha ferahlamak için ço. 
1.ttanbulc'a ne kac'ar çorap yapılıyor semt değiştirdiği polisçe sabit olursa numarada oturan Yunan tebaasından raplannı çıkarmış, oracıkta bir kana -

Vücuda getirilen istatistiklere gere ancak 0 zaman nakledilebilecektir. Yani kızı 51 yaşında Venezilya, bahçe- penin üstüne de bağdaş kurmuştur. Bir 
1stanbuldaki fabrikalarda senede sindeki incir ağacında incir toplarken aralık, Nuhun yanına tanımadığı biri-
' ,800,000 çift ipek kadın çorabı, 400, ikmale 'kalan talebe için düşmüş, sağ ayağı l:ırı1mış, tedavi içiıı si gelmiş, ayni ıtanapeyc oturmuş, ken 

000 çift merseıize kadın çorabı, ç. E. K Eminönü İlçesi Çocuk Kü· Fransız hastanesine yatınlmıştır. disile konuşmağa başlamıştır. Vak'a -
S 000.000 çift de iplikten erkek, kad•n tüphanesinden: Mıntakamız dahilinde· Araba albnda kalan çocuk nın bundan sonrasını, mapkemede şa-
\'C çocuk çorabı yapılmaktadır. ki ilk mektep çocuklarından ikmale bit olarak dinlenen Nuh şöyle anlat • 

Evlerdeki küçük tezgahlarda yapı • kalmış olanları imtihana yetiştirmek Kasımpaşada Sıraberberler soka • mıştır: 
lan çoraplar bundan hariçtir. Bu da ay üzere 1/Eyltll/937 çarşamba günün • ğmda 14 numaralı evde oturan Ali, ku1 c- Bu adam "nerelisin hemşerih 
rıca külliyetli bir yekun tutmaktadır. den itibaren Divanyolu Çocuk Kütüp- landığı yük arabasile, Kasımpaşada diye lafa başladı. "Kayseriliyim!• de -

Yerli mamulat, çorap ihtiyacımızı hanesinde bedava hazırltk dersleri a - İplikçifınn caddesinde 16 numarada dim. cHa!.. dedi Kayserinin de pastır • 
karşılayabilecek bir inkişaftadır. çılacaktır. İsteyen çocuklar devam e • oturan 6 yaşında Hakkıya çarpmış, ya- ması çok iyidir han~ .. Ben bilirim.. Ne 
lstanbul adliyesinde terfi edenler derek bu fırsattan istifade edebilirler. ralamıştır. Arabacı Ali. yakalanmıştır. pastırmadır o, ne pastırmadır!..• Ltıf 

• Adliye yeni tayın ''e terfi listesi yük 14 yaşında bir hır&ı.z arasında, karşıda uyuyan arkadaşım 
ıck tasdike arze~:Hlmiştir. Yeni liste Gümrük işleri: 1hsaniyede Orta 'sokakta bakkal Na- Mustafanın yanına bir adam yaklaştı. 
telarafla alakadarlara bildirilecekfr. cinin 11 numaralı dükkanına, Tavaşi Geldi.. eğildi .. kanapenin altındaki pa. 

Bu listeye göre; İstanbul sulh ha - Türk • Bulgar ve Yunan hudut Hasanağa mahallesinde Bakkal soka • puçlardan bir tekini aldı. Etrafına bak 
kimlerinden Halil KamiUc, sorgu ha • gümrüklerinde tetkikat yaptldı ğında oturan 14 yaşında Tevfik analı- tı. Ben ses etmedim. Benim yanımda-
,ltimlerlnden Abdullah makamlarınd3 K'ara hudutlarımızda gümrük iş • tar uydurarak girmiş, bir şey çalma _ ki adam da boyuna konuşuyordu am -
l:ıirer derece· terfi etmişler, İstanbul lerini tetkik için Edimeye giden güm- sına meydan verilmeden yakalanmış _ ma, ben dinlemiyordum. Derken, ba · 
sulh hakimliğine gene İstanbul ha - rük ve inhisarlar müsteşarı Adil Okul- t na: 
kimlerinden Osman bir derece terfi i- daş ve İstanbul gümrüğü baş müdürü ır. - Beni dinlesene yahu .. O tarafa ne 
ı t · ı Zıpzıpla kumar oynıyanlar e ayın ° unmuştu!'. Nuri Anıl şehrimize dönmüşler - bakıyorsun? Buraya bak- dedi. 

Bundan başka İstanbul müddeiu - dir. Müsteşar ve baş müdür Edime ve 12 yaşında Osman, 14 yaşında Ali Ben dinler gibi yaptım. Bir taraftan 
mumi muavinlerinden Cevdet de bir Uzunköprüde geceleri mütekabilen ge- ve 20 yaşlannda Süleymanm, 0skü • da gene o bizim hernşerinin yanındaki 
<lerece terfi görmü~ ve İstanbul iıza çen trenlere gümrük muayenesini tet - darda, İskele Camii avlusunda, bir kı~· adama bakıyordum. Derken efendim, 
ınuavinlığine hukuk mezunlarından kik etmişler, Türk • Bulgar kara hu - ruşa zıpzıp atarak kumar oynadıkları pabucun öbür tekini de aldı. İkisini de 
Nedim tayin olunmuştur. dudunda Kapıkule gümrüğtine de gide- görülmüş, 90 kuruş kumar parasile zıp koynuna soktu. Arkadaşın üzerini de 

Amerikalılar memleketimizin rek hudut kapısını gözden geçirmiş _ zıplar müsadere edilmiş, kumarbazlar şöyle bir yokladı .. ·amma, başka bir şey 
resimlerini istiyorlar lerdir. yakalanmıştır. almadı. Yürümeğe baş1adı. Ben de 

Türk dostu Amerikalılar namına ti· Bundan sonra Türk • Yunan budu- Yangın başlangıcı kalktım. Arkasından yürüdüm. Beni 
~aret odasına bir mektup gönderilm!ş, dunda Çürük köyüne gidilmiş, gümrük Dün akşam geç vakit Küçükpazar - görünce hızlandı. Ben de hızlandım. 
-.r'ürkiyeye ait güzel resimlerl~ propa • işleri tetkik olunmuştur. Burada Türk da Kutucularda bir yangın zühur et- Bu sefer koptu .. seğirtmC'ğe bulaş· 
r,andaya yarayacak broşürler .istenil - ve Yunanlıların müştereken kurduk • miş etrafa sir?yet ~tmeden söndürül - tı. Ben de arkas·ndan kontum. Aşağı 

.ııiştir. Jan pazar yeri de görülmüştür "mÜ§tür. kapıya doğru gidiyordu. Kapıcı önüne 

çıktı. cTut! Bizi soyciu ... • dıye bağır -
dun. Kapıcı önleyince, geri döndü. Ar; 
tık ben tıkandım .. koşamadım. Kapıc 
düdük çaldı. Sonra, yakolamışlar. pa -
buçları da yere atmış. 

Pabuçları çaldtğı iddia edilen To~· 
hanede Kireçkapıda oturan sabıka 1 

Hasan da kendisini şöyle müdafaa et· 
miştir: 

- Ben ne pabuç çaldım. ne bir şe:Y;~ 
İftira ediyorlar. Çalmışsam koşup ne) 
yakalamamışlar? .• 

Şahit olarak dinlenen parkın dik~. 
hane kapısı bekçisi Hakkı da şahit ~ı.ı. 
hun ifadesini teyid ve takviye etlJ'llŞ 
tir. ,. " 

Sultanahmet üçüncü sulh ce1.a }l~r .. 
kimi Kamil, Hasanın suçunu sabit goöı 
müş, üç defa sabıkası olmasıru da .g 0 
önüne alarak 2 ay 15 gün hapse, bır • 
kadar da emniyet nezareti altında bıl 
lundurulmasına k9.rnr vermiştir. 

-1j~iü~1ü-üi~ 
Bu akşaın 

Y •tllklSY •il• 
Bahçeslnd• 

Zozo Druoıasın 
fştlrakile 

HALiME 
31 Ağustos Salı akşaını d• 

Bebek belediye b•hç••'" 
Zozo Dalmasın iştirakile 

Ç A R O A _L-----
RRTu~RuL SADi Tf ~ 

Bu gece: de) 
(llcbek Bahçesln diY6 
Yarın gece (su: •beJfJ 

plııj)Çıırşaml>R (fl·ı~öY ) 
Perşembe ( Yeşı CıJ• 
Cuma (Bnyokada~0dtı 

martes ( Baylerbeyl) tiyatrola 
temsil verir. 



Aksarayda sulama işleri 1 Giresun~a bir 
• • • Otomobıl uçuruma 

tanzım edılıyor Yuvarlandı 
Şehrin dört kilometre uzaklığındaki ------
kireçlik mevkiinde büyük bir baraj Aksaray toprakları 

ulu ırmak 
yapılacak. Sulama iılerinin tanzi- sularından hayat 
minden sonra Aksarayda kuraklık bekliyor t 

tamamen kalkm11 olacakbr 

Jiksarayın Uluınnağın dan bir görü.na, 

~ksaray, (Husust) - Devletin su • şehrin üç dört kilometre üstünde Ki • 
ama işlerini başaracağı on dört vilA • reçlik mevkimde baraj yap11mağa el • 
ete Aksaray mıntakası da dahil bu - verişli mahal de gözden geçirilmiştir. 
unduğundan ild. Almanla mutahas- Mütehassısların tetkikleri müsbet 
ıs ~evket Aksaraya ~e:er.~k Uluırm~k netice vermiş ve Kireçlik boğazının 
zerınde y~pıJn_ıa~ı duşu~u~e~ .baraj :· baraj yapılmağa çok elverişli bir ka -
e sulama ışlerırun tanzımı ıçın tetkı- yalık olduğu ve buraya baraj inşa e _ 
ata başlamışlat'dır. Bu arada Uluır - dildı'gwl takdır' de uı kt b .. 

... bol bi ... •. . . uırma an ugun -
... agın r suyu olduqu gorillere.K kündcn on misli istifade temin edilece-

Bah /ede ha ak ılar ği tes.~it edilmiştir. 
b Ç Ç Ç Mutchassıslar gelecek yaz burada 
Pir muhafaza jeoloji tetkikleri yaparak baraja ait 

hlemurunu yaraladılar fenni projelerini tanzlın edeceklerdir. 
Bah • . Senelerce evvel devlet Aksaray U • 

_ . çe ~Hususı) - Harunıye na - luırmağından sulama işinde azami is -
lyesıne baglı Kurtlar köyünde Nizam tı'fade d" ·· "I k vfJA t d eh . . uşunu ere eıye zamanın a 

• medin eınrınde ~açak eşya yaka - binlerce liralık tahsisat vermiş ve bu 
as an inhisarlar takıp memurlarından para ile bir kanal açılmasına baslan -
ir grup aynı evde gece yatarlarken mıştı. Fakat kanal ikmal edilemediğin-
6yden beş kaçakçı tarafından taarru- den sarfedilen paralar heder olmuştu. 
a uğramışlardır. Yapılan boğuşma so. Aksaray Türkiyenin buğday anba
~nda muhafaza memuru Ahmet Ünel n denilmeğe layık bir kazadır. Bu vas
gır surette yaralanmıştır. Kaçakçılar fı Akasaraya verdirten de Uluırmak -

~ak.ip edilmektedir. tır. Uluırmaktan akan su ile iptidai şe 
ı • kilde sulanan arazide yetişen buğday -

.Veriç gelecek sene ıar, memlekete binlerce lira girmesini 
Temizleniyor temin et.mektedir. Fenni şekilde baraj 

inşa edilerek sulama ~leri intizama 
, Edirne (Hususi) - Bir servet kay- girdiği takdirde bu verimli topraklar • 
tlağı olan Trakyanm şehirlerinden bir dan alman mahsul bur{ünkünün be~ 
lbnıanlar Enezden Edirneye kadar sey- mislini geçecektir. Bilhassa en iyi (Şah 
filsefere salih olan Meriç bugün Trak- man) sert buğdcıyı yetiştiren ve mu -

f.
anın bir çok mühim kısmını harap et- hitte Bayıraltı tabir edilen Çimeli ile 
ekte ve Ergenenin feyzanına karışa. Çardak köyleri arasındaki vasi arazi -

ak bütün bir ovayı ve derniyolunu su nin bol su ile sulanmasına muvaffak 
l . olunduğu gün bu havali en verimli bir ~ınde bırakmaktadır. 

hale gelecektir. Bol yağmur yağdığı se 
Bu halin önü alınmak için Yunan 

Jıükumetile yapılan anlaşmanın sona neler bu mıntaka arazisinde bire elli -
den fazla mahsul alınmaktadır. 

ltdiğini evvelce bildirmiştim. Etütler Halk baraj ve sulama işlerinin tan-
tpılmağa ve ortaklama tedbirler alın- zlmini dört gözle beklemektedir. Bu ~ 
ağa başlanmıştır. ler muvaffakiyetle başarıldıktan son • 

1 Gelecek yıl büyük mikyasta bu ne. ra Aksarayda kuraklık tamamile orta-
~irlerin temizlenmesine başlanılacak • dan kalkacak, memleket en verimli bi!' 
lır. mıntaka olacaktır. ... 

~ 

ı ·. ··:::+:
, _.~iE 

6 yolcudan 5 i ağır surette 
yaralandığı halde birinin 

burnu bile kanamadı 
Giresun, (Hususi) - Evvelki gün 

şehrimize J 5 dakika mesafede bir oto
mobil kazası olmuştur. Şoför Adilin i
daresindeki otomobil havanın bozuk -
luğu ve fazla sis yüzünden virajda yo
lunu kaybetmiş ve uçuruma yuv.arlan
mıştır. Bu feci yuvarlanıştan sonra o
tomobil içinde bulunan 6 yolcudan 5 i 
ağır surette yaralanmış, tek yolcu ise 
bir mucize kabilinden bir yeri kc;na -
madan kurtulmuştur. 

Blreclkten gtlzel bir gtirUnftt 

Nüfusunun yarısından 
çoğu çocuk olan kasaba 

Vak'adan sonra, yoldan geçen bir 
kamyon şoförü Reşadla sahibi Ömer i
niltileri duymuşlar, derhal kamyonu 
durdurmuşlar, Reşad kamyondakı iple
ri birbirine bağltyarak uçurumc.. in • 
miş, yaralıları birer birer yukar. çı -
karmıştır. 

Yaralılan biraz sonra Cin Mehme -
din otobüsü almış, Giresun memleket 
hastanesine götürmüş, beş yaralı teda
vi altına alınmışlardı:. 

Hekimhan da 
bir hadise 

Hakime iftira eden 24 kişi 
muhakeme altına alındı 
Hekimhan (Hususi) - 934 s~nesin

de yapılan belediye intihabında, 16 se
nelik belediye reisi Mehmed Ali mcv
kiini kaybetmiş, şimdikı belediye reisi 
Galib Mutlu riyasete seçilmişti. O za
mandanberi, memleket halkı a:-asında 

eski ve yeni belediye reisleri tarafdar
ları diye iki zümre peyda olmuştu. Bu 
vaziyet hala devam etmektedir. O se
nelerde, hakim Zekeriya da buraya gel
mL?ti .Muhtelif şahtslar, hakimin, bu 
münakaşada cebhe aldtğmı iddia ede
rek Adliye Vekaletine bir çok şikayet
ler yapmışlar, Vekaletce iki defa tah
kik memuru gönderilerek tahkikat 
yaptırılmış, hakim hakkında takibat ic
rasına mahal olmadığı neticesini.? varıl
mıştır. Bunun üzerine de, hakimler ka
nununun 99 ve Türk ceza kanununun 
da 285 inci maddeleri hükmünce şika
yetcilcr hakkında takibat icras!na lü
zum görülmüştür. Şimdi, bu şikayetci
lerden 24 kişi lüzumu muhakeme kara
rile ve iftira suçile Malatya ağır ceza 
mahkemesine verilmişlerdir. 

Bir inek bir kızı boynuzladı 
Bursa (Hususi) - Müdanyamn Siği 

köyünden Dereli Mustafa 1 5 yaşında 
ve köyün en güzel kızı olan kızı Saime
yi inek otlat.mnk üzere yalnız başına da 
ğa yollamış, otlattığı inek, zavallı kız
cağızı slismüş, karnını parçalamıştır. 
Saime Müdanyaya doktora ~etirilerek 
tedavi altına alınm~tır. 

Babası: 
- Kızıma güzel olduğu için nazar 

değdi .. demektedir. 

.. * 1f 
Birecikte çok çocuk olmasına rağmen ancak 3 ilk 
mektep var. Her yıl ilk tahsilini bitiren 60 talebenin 
50 si ortamektepsizlik yüzünden sokaklarda kalıyor 

Birecik, (Hususi) - Birecik 45 bin ı Iakadarlar Kültür Bakanlığı nezdinde 
lira varidatlı zengin bir belediyeye ve t~ebbüslerde bulunacaklardır. 
ı O binden fazla nüfusa malık güzel bir Birecikte mühim bir ihtıyaç da ka· 
kasabadır. Fakat nüfus üzerindeki tet- sabanın aydınlanmasıdır. Kaza bele • 
kikler neticesinde an i.aşılmıştır ki, Nü - diyesi tenvirat işlerine yılda J 500 lira· 
fusun yarısından ziyadesini çocuklar ya yakın para sarfetmektedir. Bütiln 
teşkil etmektedir. Bu çocuk kalabalı • kazanın tenviratı için de ancak 5 lilka 
ğı karşısında bittabi karşıianacak i~k lamba ve 90 fener kullan;lmaktadır, 
ve mühim ihtiyaç da mektep ihtiyacı - Halbuki bunlar kasabaya kati gelme • 
dır. ınekte, istenilen fayda tam olarak te • 

Birecikte hallhazırda tam teşkilatlı min edilememektedir. 
2 ve noksan teşkilatlı bir ilk mektep 20 - 25 bin lira sadedip kasabanın 
vardır ve her iki mektepten her yıl elektrik ihtiyacını karşılayacak biı 
50 _ 60 talebe mezun olmaktadır. kudrette zengin belediyeye ma1ik Bi .. 

Mezunların ancak yüzde beşi tah - recik halkının yegane temennisi, bol bir 
sillcrine devam edebiımektedirler, di- ışığa ve am t~kil.atlı bir orta mekte ~ 
ğerleri yoksullukları do1ayısile kahve be malik olmaktır. 

··················································-··-····-köşclcrin de sokaklarda başı boş kal -

1 maktadırlar. 1 Küçük memleket haberleri 
Diğer taraftan Bıreciğe 15 kilomet

re mesafede bulunan Nizip kazasında 
tam teşkilatlı iki ilk mektep daha var
dır ki, bu mektep~er her yıl 40 talebe 
kadar mezun vermektedir. 

Her iki kasabada şiddetle hissedilen 
orta mektep ihtiyacmm temini için a -................................... ·--·-···-
Kızılcahamam da 
Belediye varidatı 
Peh az 
Kızılcahamam (Hususi) - kazamızda 

bir aydanberi devam eden sürekli yağ
murlar birdenbire kesildi. Havalıır artık 
yavaş yavaş ısınmağa başladı. Cumartesi 
pazar günleri Ankara ve civardan gelen 
halkın adedi günden güne fazlalaşmakta
dır. 

Soğuk su1arı, seyir ve letafetine do
yulmaz çamlıklarile şöh~et almış sey
rangahta ne yazık ki iyi bir varidat da 
temin edeceğine şüphe olmadığı halde 
ne bir gazino ve ne de ubk bir kır kah
vesi vardır. Ankara halkının bir mesire
si halini almış ve şifa kaynaklarile de ay
rıca çok eski bir şöhrete malik bulunan 
kazamız bugünkü gün bakımsızlık ve 
mahrumiyetler yüzünden çok geri kal
mıştır. Belediyeye taallUk eden işlerde 
varidatsızlık yüzünden maalesef bir mev 
cudiyet gösterilememektedir. Çünkü be
lediye varidatı ancak memurin maa~nı 
karşılamakta ve ancak ona tekabül ede
bilmektedir. Bundan iki sene evvel ka-
7.amızda bulunmuş olan bir kaymakamın 
himmclile bir sebze ve meyva hali vücu
da getirilmi~ti. Olvaklt ik."Ila1 edllcmiyen 
kapı ve pencere vcsair nevakısı _şimdiye 
kadar itmam edilememiş ve bu hal öy
lece metrUk bir halde bırakıldığından 

günden güne mahv ve türabiye doğru 
gitmektedir. 

::.Uar&Şta reni &a7inler 

J'andamıa bölük komutam Necmi Yalçın 

ElAzlz Baskil kazası Jandarma komutanlı
~ına ruı.kledllmtştir. Gök.sün Jandarma ko
mutanhğına Pertey Sıvga atanmıt ve Oôk
siln Jandarma komutanı Nacı T:ırun da Ge
vaş Jandarma komutanlığına naklolunnıtıı• 
tur. 

Kozanda aıtma iefklli&a 
Kozanda açılacak yeni sıtma mücadele 

şubesln1n teşkillne Adan~ mücadelesi aok
torlarından Fahri inano memur edllmtş \I 
aubeye Uı.zım olan m:ılzeme ile Kozana glt
ml§Ur. Yeni açılan bu Kozan şubesi kaza çev
resi dahlllndeld altm14 sıtmalı köytı teold .. 
ıtı.tı 1çlne alacaktlr. 

inecölde ziraat bahçesi 
İnegöl (Hususi) - Kavaldaraltı parkı ya. 

wnda 926 senesinde ulak blr sahada tesl• 
edilen ziraat bahçesi az zamanda hayll geı 
nlşleml~. aşılı ve a§1SIZ y~ blnlerco üt~ 
fidanı yetJşt1rerek ıcöylUyet da~ıt.mıştır. 

Ziraat memuru Süleyman, bu bahçe !çe. 
ristne güzel bir blna yaptırmıştır 

Amasya nafla mildürlütii 
Amasya (Husust> - Şelulnılz nafta ml\• 

dürlüğüne Eltı.zlıden nak.le'l mllhentlls Neo 
mı Tan tayın edl'ln\l§tlr. 

Adapaun muhasebe işleri 
Adap:ımn (Hususi> - Kocaell busıut ınu. 

hasebe müdilril Mustafa buraya gelerek hu• 
sust muhasebe tşlerlnl Közden geçlrmlf Vt 
çok düz.gün bulmuttur. 

Doylit kaplıcası açıldı 
İnegöl CHusust> - Şlmdlyı> kadar kapaU 

olan Hoyllt kaplıcası, hilkt:netln mllsaade
sile yeniden açılmıştır. Ballıca tebdllha.a v~ 
banyo yerl olan tapltcat6U"ln açıldığını du .. 
yan halk karne kafile kaplıcaya akın etme .. 
ğe başlamıştır. 

Adapazarında bir ortamekteb yaptırılıyor 

Adapazarı C:Hı.ı.sıısl> - Burada blr orta o; 
kul binasının ln~ası lçln hazırlıklnra başlnn
ması blltlln halla sev1ndlrm15tir. Blna p:ır~ 
ti ve Halkevl blnasmm arkasındaki bOyUk 
meydanda yapılacaktır. 

Bursada haftada 3 gün pazar kuruhıyot 
Dursa <Husus\) - Paznı yerlndeıd dükktın

lnr tamamen ~aldın:.mıştU'. Şimdi haftada. 
üç gün paz:ır kuruluyor, köylüler getırdlk
lerl şeyleri serbest serboıL satablllyorlar. 

Urfa. valisinin teftişleri 

t - Kadınlar darılmasın19r 
tına Hasan Bey, hazan ms
lasız itirazlarda bulunurlar .• 

•• Kadın ÇO!}l.P]WPın ÇÜ• 

rilk çık~ığı Ot~d~oberi 
ınm .•• ,,, 

ma· ••• İşittim ki kadınlar ic:lb 
eden yerlere müracaat ede
tek bu çürük çorahlann 6n.U 
~asını lakm!şler Jt./ 

Hasan Bey - Kadınların 
bunda şikAyete hakkı yok a
tlzim .. 

- Neden Hasan Bey? 
Hasan Bey - Öyle, ekse

fsintn aya~nda çorabı yo1t 
~ dayanıp dayanmadı!ı an
wıliml. ! 

Şifu kaynakları.mızın halihazırdaki va
ziyetlerine gelince sıhhate.n hiç te mucibi 
memnuniyet bir nezafet ve taharet üs
lubuna riayet edllmemek1ıedir. Evvelce 
Ankara sıhhat mildirlyetl tarafından ka
za ve hükfunet doktoruna bu hamamlar 
hakkında verilen tallmat üzerine doktor 
tarafından yapılan vlsayaya karş~ henüz 
harice akan ve sıhhate muzır bulunan 
mülevves suların mecralan kapanmamı~ 
ve halen eski vaztyetlerlni muQ.a!azada 
devam etmekte bulunm~tur. 

Urfa (Husus1> - Yeni vall Ktızun Demlrer 
Vlranşehlr havallslnCie bu hafta teftişte bu
lunmuştur. Jandarma. komutanı kencllslne 
refakat etmiştir. Vail, yot Cstilndekl bir çok 
köylerde köylü ile konuşmuş vo dlleklertnl 
dlnlemlşt!r. 

Edime lt Dairesi RelsUtf 
Edlme (Husu.11) - Edlrnedı lhdaa edilen. 

Be.şlncl İt Dairesi Müdürlfi~llne Nasuhi Ka· 
raosman tayin •dllmit ve m~ııe1ıı Edlr
neye ielı:nlitlı. 
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1 M U S>"Ö K 0] 
· ithamlara cevap 

Yazan: Bestekar Sadettin Kaynak 

Bugünlerde, musikimiz, gene hücum-ı lerde dinletmek yolları da denenmedı de· 
Jara uğrayıp durmaktadır. Ra~ edibleri- ğil. 
:n iz, bugün halka dinletilen ş&rkıla!'Jll Bir çok değerli san'atkarlar, bir mey· 
b stelerinde san'at kıymeti bulamıyor- hane sahnesine çıkmamak için bir çok 
larınış. güçlüklere göğüs gerdiler. 

Ben, bugün ağızlarda dolaşan nağme- Bu san'at fedailerinin en başındrı Ncv-
l len çoğunun bestekarı bulunmak c;ıia- resi hatırlıyabiliriz. Belediyenin yardı
t ': bu ithamdan şahsıma bir tarız his- mile sahih olabildiği bir çukur3 beş dos
' ,ı çıkarıyorum. tunun omuzunda götürülmükten sonra 

Bu ediblerden her biri, bugünkü mu· rabbilut sıfatını alan koca san'atkar bir 
s:ıdmizi istihfafkar birer sıfatla anıyoı- içkili gazino sahnesinde mızrap sali~ma
lar. mak için bütün ömrünü sefalet içinde 

Kimisi •bahçe musikisi>, kimisi •.ilke,. geçirdi. 
li'k musiki:t, kimisi cmezbaha musilmi> Fakat musikimiz, Nevresin bu muka-
diyor. vemetinden, bu asil teannüdünden, bu 

Bazıları musikimizi iğneli fıçıya ben- san'atkarane fedakarlığından, bu yolda 
:r'iyorlar. Bazıları da, musik:mizin ar- çektiği kah1rlardan, Nevresi vaktinden 
t :k ilerlemek imkfınlarından mahrum bu- çok erken kaybetmekten başk:ı ı~c kazan-
lu ıduğunu iddıa ediyorlar. dı? Ne kazanabilirdi? 

Musiki, dünyanın her köşesinde, insan- Bilmem, musikimizin bugünkü haline 
lr-ın ruhlarına, hislerine vuran bır san'- bir Hilaliahzarcı gözile bakan bu ediblcr, 
n ir. bu suale cevab bulabilirler mi? 

Halbuki, musikimize verilen istihfaf- Bir heyecan nehrini, dilenilen yere a-
l:5.r sıfatların, ve musikimiz aleyhinde kıtabilmek için ona bir yol, bir yatak aç
crtaya ablan iddiaların bollugundan aıı- mak lazımdır. 
l ı> şılmaktadır ki, musiki bizde maalesei Halbuki mecrası ve hedefi ' malum ol
b r çok kimselerin ruhlarına, hislerine mıyan musikimiz bugün, her bulduğu 
~ğil, kafalarına ve çenelerine vurm:ık- boşluğa akan bir serseri sel halindedir. 
t· dır. B{n düşünüp bir söyliyecek'ierine, Bu vaziyette, o ediblerin, bugünün bes-
ı, ;" düşünüp bin söylüyorlar. tekfırlarını tenkid etmeleri bence, titiz 

Bu mevzu etrafında intişar P.tıniş bü- bir müşterinin, arabasını henüz t5.mir 
tün ithamları, iddiaları dikkatlı:? okudum. görmemiş bir yolda süren hir şoföre sar
'.Fakat niyetlerini, arzularını sezmek iın- sıntıdan şikayete kalkı~masma benzer. 
k:nını maalesef bulamadım. Ben buna rağmen, bilatevazu söyliyc-

Musikimizin, içki içilen yerlerden k:ıl- bilirim ki, bugünün bestekarı, bugünün 
cp·ılmasını mı istiyorlar? san'atkarı, bu toprağın yetiştirdiği kıy-

Ben şahsan buna muarız değilim. Çün- metlerin en fazla iftihar vericileri ara
}..- '.i alaturka musikinin, ayakta durmak sında sayılmalıdır. 

irin, içki şişelerinden birer keıl değneği- Çünkü musiki, bir milletin ruhi ihti -
'1:!, ve içki masalarından birer desteğe yacını doyurmakla mükelleftir. 
muhtaç olmadığına kaniim. Bugün, elemanları iyi seçilmiş çalgılı 

.. Fakat eğer, bugünkü şeklind~ rağbet ga?inoların dolup boşajmasından da an
goren musiki, d~er şekilde rağbet gör- laşılmaktadır ki, bugünkü musikimiz, 
ır.ez, ve elemanlarını geçindirmezse, acız -eksiklerine, kusurlarına rağmen- halk 
ve kusur gene bestekarın ve san'atkarın indinde muteber sayılmaktad!r. Yan, V.l-

omuzlarına mı yüklenecek? zifcsini layıkile görebilmektedir. 
Musikimizi, içkisiz mahfellerde, mahal- Bu da gösterir ki, bugünün musiki 

CÖNÜLİSLERİ 
Akşam güneşi 
Tehlikelidir 
Teyzeciğim, 

Ben 40 yaşmdn, saçları beyazlanmı§ 
b ir adamım. Evliyim. Üç tane de ço
c: ğun babasıyım. Mali va.ziyetım mü
sait, dişardan bakanlar tarafından 

m es'ut sayılının, fakat değilim. Bu
nun tek bir sebebi vnr; kanını sevmi· 
y •rum. 

Hayat aşk çılgınlıklarından kurtul
ma safhasına girmiş bir erkek için 
ıı rtık bu mesele sayılmaz, diyebilirsi
n iz, netekim ben de öyle diyorum, bir 
§"Y söylemeksizin, kimseye şikayet 

etmeksizin çekip gidiyorum. Fakat 
knlbimde birdenbire fırtmn koptu: 

Ben 15 yıl evvel başka blr genç kız
ı~ ~vlenecektim, ona bir şey söylemek
s.ızın .a~kını kalbimde s:ıkhyordum. 
Kendısınin de ailesinin d~ müvafa • 
katini alabiJirdim. Almadım, 0 zaman 
parasızdım, o da fakirdi, korktum. 

dı. Karımı sordu, çocuklarımı sord:.ı, 

görmek istedi. Müphem bi:- cevaıJla 

kar~ı1adım. İstemiyorum görmesını, 
!tnnışmnlarını.. bana öyla geliyor ki 
küçük düşeceğim .. 

Demin mes'ut olmadığımı söylemiş
tim, bu tesadüften sonra büsbütiiıı 

bedbaht oldum. 
Teyzeciğim, size bir çok okuyucula

rınızın yaptıkları gibi sormıyacağırn, 

ne yapayım, demiyeceğim, biliyorum 
ki yapılacak hiç bir şey yok .. hayatır.11 
rnahvetmiştim, yalnız bunu söylemek 
var, dert yanmak var.> 

* Yukarıya aynen geçirdiğim bu mek-
tubu İzmirden aldım __ Okuyucum ben
den tavsiye istemiyor, bundan dolavı 
kendisine müteşekkirim, beni müşkiH 
bir vaziyette bırakmamış oldu, fak:tt 
kendisine sormak isterim: 

Sevdiğini sandığı 15 sene evvelki 
genç kızı alsaydı muhakka".t mes'ut 
Jlacak mı idi? 
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HADİSELER 
KARŞISINDA Okyanus derin iklerin e 

Meyvalara dair 
... lf. .. 

Sordulnr: 
1872 de lngilizlerin Ç~llenger gemisinin yaptığı 
seyahat dört sene tehlikeler içinde geçti ve dört yıl 
Okyan uslarıdaki hayat ve hayvanlar tetkik edildi 

- Meyvayi memnua niye derler'! 
Cevap verdim: 
- Bir kilosu altmış kuruştan fazlaya 

satılan meyvalara derler. Yazan : Ahmet Cemalettin SeracoAlu 

* Karpuz lezzetli bir meyvadır. Fakat 
kar, buzun içinde durmuş olması şartile .. 

* Ayyaşa sordum: 
- Rezakiyi sever misin? 
Cevap verdi: 
- cEZ> i olmazsa severim. 

* İncir, meyvaların içinde çiçekten en 
fazla hoşlanananıdır. Laleyi göster, he • 
men ağacından kopup içine düşsün! 

* Plajlarda yenilecek en münasip mey -
va bence kara üzümdür. 

* Oğlum, öğle sıcağında bağa girmiş; Ü· 

züm yiyordu .. seslendim: 
- Güneşte üzüm kopanp yeme, d1ye 

sana kaç defa tembih ettim. 
Oğlum cevap verdi: 
- Güneşte yemiyorum baba, başımda 

geniş kenarlı hasır şapkam var. 

* Bahçemde bir çok yemiş :ığaçları var .. 
Bir dostum gördü: 400 scnedenberi gemiler dünyadaki de-
. - Bahçeye korkuluk koysana! ded!. ı , nizlerin her köşesine, her bucağına girip 

- Lüzumu yok, dedim, karım her gün çıkıyorlar ve bugün, buzlu kutup mınta-
bahçede geziyor. kalan hariç olmak üzere, haritası çıka -* rılmamış derinlikleri ölçülmemiş deniz 

Komşumun bahçesinde bir cins mey • parçası kalmamıştır diyebiliriz. 
va var. Adını bilmiyorum. Kendisine Llı.kin Okyanusların dibindeki hayat ve 
sordum. hayvanlar meselesine gelince (Oseanoğ-, 

- Bu meyvanın adı nedir? rafi) ismi verilen bu fen henüz pek ye-
Güldü: nidir ve bütün fenlerin en genci olup 
- Bilmiyor musun, bunun aaıuı aptal- yaşı henüz yüz rakamını dolduramamış-

lar bile bilirler. tır. 
Ben de güldüm: 1872-76 yılları arasında İngiliz donan -
- Ben de onun için sana sordum ya! masına mensup c,Çellencer.. ismindeki * buharlı korvetin dört sene süren tetkik 
Manava gittim.. seyahati sırasındadır ki, ilk defa olmak 
- Sizin dükkanda armut bulunm:ız üzere denizlerin derinlikleri ölçülmüş, 

mı? Okyanusların yatakları ve dl?rinliklerde 
Manav yüzüme baktı: yaşıyan hayvanların mahiyeti öğrenil -

- Arada sırada bulunur, dedi, fakat miştir. 
biz onun adına müşteri deriı. Bu işi bir kelime ile anlatmak için di-* yeceğiz ki bugünkü denizciliğin en bü-
Oğlum komşunun bahçesinden elma yük yardımcılarından birisi olan (derin 

koparmış .. darıldım: sular iskandili) çok ehemın~yetli bir de-
- Koparmadım. niz fennidir ve bu fennin ehemmiyeti 
Dedi, kızdım: gün geçtikçe anlaşılmaktadır. 

- Yalan söyleme, dedim, 
çok fena şeydir. 

yalancılık 

Sordu: 
- Baba yalancılık mı daha fena, yok~a 

hırsızlık mı? ismet Hultsi 
............. t ................................................. 
san'atkarları, bu muhterem ediblerdı>n 

birinin söylediği gibi, meyhaneci ile or
tak çalışmıyorlar. 

. Bilakis onlar, musiki zevkleri, asgari 
ıle azami arasında değişen muhtelif din-

leyicileri aynı çatı altında mümkün mer
tebe tatmin etmenin çarelerini araştın
yorlar. Ve buluyorlar da ... 

.. V.~ unutulmasın ki, onlar, çok güç işi 
gorurken, henüz rotası çizilmemis olan 
musiki teknesinin içinde istikametlerini 

' 
sade kendi hisl~rine, tecrübelerint?, iz'an-
larına istinad ederek t~yin ediyorlaı-. E-

İnsan oğlu Okyanusların yataklarına 

kablolar döşemeği düşündüğü zaman 
kabloyu döşeyeceği yerin mahiyP.tini iyi
ce tetkik etmek istedi ve işte İngilizlerin 
Çellencer sefinei hümayunu bu yüzden 
sefere çıkarıldığı gibi (oseanografi) ilmi 
de böyle doğmuş oldu. 

(2306) tonilato maimahrecmde ahşap 

bir korvet olan cÇellencer• heyeti sefe
riye emrine verildiği zaman gemide bir 
laboratuvar, mükemmel bir fotoğraf ka
ranlık odası ve daha bir çok fenni tertibat 

vücuda getirilmiş, muhtelif derinlik -
lerden alınacak suların hemen tahlili için 
icap eden aletler büyük bir itina ile te
darik ve yalpadan kırılıp müteessir ol • 
mıyacak bir şekilde mevkii :mahsuslarına 
yer 1 eştiril mişti. 

Üst güverteye iskandil aletlerini idare 
edecek (18) beygir kuvvetin1e bir bu -
har makinesi konulması da ihmal edil -
medi. O zamanlar iskandil için piyano 
teli kullanmak henüz bilinmE'diğinden 

kuvvetli demir. ve kendir halatlar bu iş
te kullanılacaktı. 

Her ıey hazır! .. 
Her şey hazırlandıktan sonra cÇellen

cer> 1872 yılı ikinci teşrlninin on beşinci 

eserlerile günü (Schecrness) limanından )Ola çıktı 
ve (Portsmut) a uğrayıp pusulalarını da 

ğer onlar, bu keşmekeş içinde hem de 
bir meyhane çatısı altında, zevkierinin 
ruhlarına yular takmamış sarhcşlardıın 

tutun da, zevkleri kıldan ince kesilmiş 
dinleyicilere varıncaya kadar, her çeşid 

müşterinin yüzünü güldürebiliyorlarsa 
bu tenkide değil, takdire layık bir zafe::-~ 
dir kanaatindeyim. 

Unutulmasın ki, san'atkar, 
geçinmek mecburiyetindedir. 

Bugün, bir çalgılı gazinod:ı, musiki din 
l~me~ için 50 lira masrafa girmekten çe
kınmıyenler bile var. 

Halbuki, içkisiz yerlerde verilen san'
atkarane konserlerin ellişer kuruştan sa
tılan biletleri müşteri bulamıyor. 

kontrol ettirmeyi ihmal etmedi. 

İngiliz korveti \Lisbo:ı) limanını zi· 
yaret ettiği zaman Portekiz kralı gelip 
resmen gemiyi ziyaret etmişti. 

(Çellincer) iskandillerine devam et• 
tikçe tuhaf ve acayip deniz mahlukları 
da elde ediliyordu. Gözleri fırlak acayip 
balıklar, o zamana kadar görülmemiş de
niz hayvanları, fosforlu bir ışık saçan 
mahltikat korvetteki alimleri olduğu ka· 
dar, bu keşifler duyuldukça, bütün dün· 
yayı hayret ve taaccüp içinde bırakıyor· 
du. 

lıkandil kolay bir iı değil 
Denizde iskandil öyle zanrıettiğin ka • 

dat kolay bir iş değildir, azi7. kari. .. 
Bir kere yelkenli bir teknenin iskan 

dil yapmasına hemen hemen imkar •. 
yoktur. Çünkü yelken üzerinde bir ge· 
mi mıhlanmış gibi bir noktada dura • 
maz. Halbuki iskandil yapan bir gemi • 
nin istenildiği zaman seyyar, istenildiği 
zaman sabit olması lazımdır. 

Bu itibarla seyahatinin büyfik bir kıs • 
mını yelkenle yapan cÇellencer> iskan • 
dil başladı mı yelkenlerini mayna edi • 
yor ve makinesini çalıştırma~ suretile 
seyrediyordu. Sonra iskandil ameliyesi 
de uzun sürüyordu. 

Bu gemide yapılan en derin su iskan
dil başlangıcından sonuna kadar üç saat 
devam etmişti. İskandil ameliyesi şun • · 
dan ibaretti. 

Geminin provası rüzgara kc;rşı olmak 
üzere staper ediliyor, sonra tf'rmometre
ler, derinliklerden su nümnnesi almıya 
mahsus şişelerin takılı bulunduğu is • 
kandil denize indiriliyordu. 
İskandil salıverilince Çellencer yavaş 

yavaş ilerliyor ve bu suretle denizin di· 
bini taramak mümkün oluyordu. 
İskandil gemiye alınınca zuhur edecek · 

tuhaf ve acayip hayvanları görmek için -
zabitan ve efrat arasında umumt bir 
merak ve kaynaşma oluyordu: . 

Bu suretle Atlas Okyanusunda da İs • 
kandiller yapıldı. Heyeti seferiye sü • • 
kunet ve intizamla çalışmasma devam e
diyordu. 

Çellencer bu uzun tetkik sevahati es· · 
nasında c Varuna> isminde (1300) tonluk 
bir yelkenliyi kurtardı. 

Bu geminin fırtınadan mizena ve ana 
direği uçmuş, yelkenleri parçalanmıştı. • 
Tayfa gemiyi terkedip fili.kalarla knç • ı 
mışlardı. 

Aradan zaman geçti, ben başkl bir 
J.:ızla evlendim, o başka b'r erkeğe 

Yardı. Birbirimizi tam 15 yıl kaybet • 
Jk. 

~em birinci musiki ziyafeti her gece 
muşt.erl buluyor, ve bu ikincisi ayda yıl
da bır defa çekildiği halde rağbetsiz ka
lıyor. 

Artık bütün dünya ilim aleminin dört 
gözle beklediği bu fenni sefere başlamış 
oluyordu. Geminin süvariliğine İngiliz 

bahriyesinin en meşhur denizcilerinden 
kaptan (G. Nares) tayin edilmişti. Diğer 
zabitler ve efrat ta en güzideleri arasın
dan seçilmişti. 

Çellencer fena hava yüzünden dokuz 
gün iskandil yapamadı ve ilk iskandil işi 
İspanyada (Vigo) nun batısında yapıldı. 

Çellencer bu boş ve direksiz tekneye 
rastgelince onu yedeğine aldı ve bir uı 
mana getirdi. (Bermuda) yakininde he
yeti seferiye iki kıymetli termometr~ 

kaybetti. Bu aletler (3865) kolaç derin· 
!iğe inince suların tazyikinden içeriye 
doğru çökmüşler, parçalnnmışlardı. 
(Bermuda) dan (Halifaks) a gidildi V'~ 
yolda (golf strim) cereyanı geçildi. BI.\ 
cereyan üzerinde yapılan tetkikler gös~ 
terdi (golf strim) günde kırk mil sür'ntlı 
akmaktadır ve takriben (60) mil geniş· 

Beni biliyorsunuz, söyledim ..... .,s'ut 
ö ğilim, ona gelince: Şimdi zeng;n bir 
a1amın karısıdır. İki çocuk annesidir. 
Ve sanırım ki mes'uttur. Bunu tes<ı • 
!lüfen uğradığım bir ailenin salonunda 
gördüğüm zaman öğrendim. 

Şimdi bu aile salonunda gördüğü -
nüz mütebessim bir genç kadındır, bir 
salon kadınıdır; bu kadın alnının ar
kasında ne saklıyor, evinde nasıldır 
bilir misiniz? 

Aziz okuyucum, gönlünün bu masa
lını eskiden okunup ta bir kenara a
tılmış bir roman say, karının simas: ar
kasında çocuklarının yüzlerini görme
ye çalış ve unut.rnıı: Aksam güne~i 

tehlikelidir. 

Binaenaleyh, biz, san'at kıymeti üstün - .. ----····--.. ·-······--·········---...... 
eserler verebilmek için, kalabalığa hitab meti üstün olan eserlere velinimetlik e-

eden nağmeler de yaratmak zaruretinde- diyorlar. 

liğindedir. · 
Sıcaklık derecesine gelince (golf 

strim) akıntısı suları Okyanusun koI11· 
şu sularından vasati olarak sekiz derece 
daha sıcaktır. 

Nezaket icabı bir kaç cümle taat' et
tik. Gözlerinde derin bir tecessüs var- TEYZE 

yiz. Zira maalesef, bu üstad ediblerden bi-

F 
rlsl gibi chavada ağır ağır sallanan tem· 

araza Yanık Ömer bizi beslivor. Biz k' ı 
d 

J ın 1, vakur edali) musiki arıyanlarımız 
e ondan kazandığımızla san'ati besle- b ' mi b 

1 
ugünün san'atkArlarını rağbetlerile ya-

ye ça a ıyoruz. Yani bu ediblerin aşa- şatabilecek m.ikdard d ~ld' 1 
~ılık buldukları htılk eserleri san'a· ı. ... ı a ee• ır er ..• 

"'· !I • ~:: ~d4tl.lıı 1'nuna1c 

Gönüllü ıürgünl.er 
(Çellcncer) bu dört senelik bilgi seya· 

hatinde takip ettiği rotalar bir harita Ü• 
" (Devamı Jl inci sayfada) 

-

il 1 1 

1 

taı 

da 

d 

& 

• 



· soN POST~ 

DCNKC MAÇ 

Fener 
dün 

üstün 

- Güneş muhteliti 
Pire muhtelitini 
bir oyunla gendi 

. Festival maçlarmın ikincisi Yunanlılar bi riiıci devreyi galip olarak 
dün Taksim stadyomunda bil· 

yük bir seyirci kalabalığı önün- bitirdiler. ikinci devrede Sarı Laciverd 
defJ oynandı. Seyirci mikdarı a-

şağı yukan altı, yedi bin kişi takım daha agv ır basarak birbiri ·ardına 
kadardı. Bu meyand:ı Adliye 

Vekili de bazı saylavlarla bera- 3 gol yaptı 
b<!r hazır bulupuyord\L ff k 

l D .. k- M t /ya çalışıyorlar ve oldukça da muva a Yunan muhteliti evvelki gün Galata- --- un U aç a ::=ı 
oluyorlardı. Sarı-laciverd takım ise bazı 

garay - Beşiktaş karışık takımı karşısın-ı Sarı Laciverdlilere j gayretlerle parlıyor, güzel akınlar yapı-da oldukça zorlu bir maç yaptığından 

Yorgundu. Buna mukabil Güneş-Fener- galibiyet gollerini kazan- yor ve Yunan kalesinde tehiikeler yara-
bahçe takımı da çoktandır oyun oynamı- d .. tıyordu. 

Yan, deniz sporlarile uğraşan veya milli ıran UÇ oyuncu Artık Pireliler büsbütün durdular. Pi-
küme ve milli takım maçlarındl\ fazla BÜLENT, BAMBINO re muhteliti aleyhine bir firi!<ik oldu. 
Yorulan oyunculardan müteşekkildi. Pire 

takımı bu maçı da bir gün evvelki gibi NECDET Necdet bunu çok güzel çekti. Üçüncü 
kazanmak için canla başla oyn~dı. Fa- gol de böylece Yunan kalesme girmiş o1-
kat ancak kısa paslarla ilerlemekten baş- du. Son dakikada Yunanlılar şuursuz gay 
ka Çare bulamıyorlardL retler göstermeğe başladılar. Oyun bir 

Pire muhteliti mavi beyaz forma ile, müddet sonra 3-1 sarı-laciverd takım;n 
Festival takımı da Fenerbahçe formasile 
sahaya çıktılar. • 
Fenerbahçe-Güneş muhteliti şu suretle 

dizilmişti: Cihad • Faruk, Yaşar - Lebib, 
Angelidis, Mehmed Repd • Orhan, Bam· 
binp, Necdet, Naci Canbaz şeklinde idı. 
l.ıaçı hakem nuri Bosut idare etti. 

Kısa bir merasimden sonra oyuna Gü
ııcş-Fenerbahçe muhteliti başladı. Pire
liler akını kestiler. Ve topa bakim ela· 
tak bizim sahada oynamıya başladılar. 
Sol muavin oynıyan Lebib yanlı~ bir vu
tuşla topu pndelle bizim kaleya gönder
di. Cihad topu güç beli kornere atabildi. 

Biraz sonra sarı-ldvicerd takım açılır 
gibi oldu. Birbiri arkasına iki tehlikeli 
&kın yaptı. Fakat netice vermedi. BızLın 
?nuhtelit misafir.lere nazaran şuursuz, 
Scıllapatı oynuyor. Çok.tandır antreneman 
lız olmaları Pire takımının güzel paslaş
lllasına sebeb oluyor. Müdafaada Yaşar
la Faruk bir türlü anlaşamıyorlar. Pire 
kalesi önünde muhacimler bocalıyorlar. 
Oyun bir kör dQvüşü halini aldı. Yunan 
kalecisj bir aralık sakatlandı. Yerine b!r 
diğeri girdi. 

42 nci dakikada Pire sol içi kale önün
de müdafilerin kendisini bo~ bırakma
sından istifade ederek .sağ köşeden b:r 
tülle ilk golü attL 

Biraz sonra devre bitti 

İkinci devre 
İkinci devrede Leblbin yerine Yusuf 

lirdi. Necdet sağ içe, Bülend de merkez 

Maçtan bir görü.mi.§ 

muh,acim yerine geçtiler. Kör dövüşü o
yun tekr~r başladı. 

6 ncı dakikada Necdctten aşırma bir 
pas alan Bülend önünü açık bularak to
pu biraz sµrdü ve bir şiltle beraberiik go
lünü attı. 

galibiyetile bitti. 

Dünkü yüzme 
birinci 1 ik leri· 

Galatasaray 171 puvanla 
birinci, Beykoz 64 puvanla 

ikinci oldular . 
İstanbul Su Sporu Ajanlığının hazırla-

dığı birincilik müsabakalarına dün de
vam edilmiştir. 

Cumartesi günü yapılan müsabakalara 
girmiyen Beykozlu yüzücület dünkü ya

rışlara iştirak etmişler ve müsabakalar 
güzel ve parlak olmuştur. 

Alınan dereceler şunlardır: 

200 metre kurbağalama: :Mekin (Bey
koz) 3.9 yeni rekor. Saffan {Beykoz), Se

lim (Galatasaray) • 

Bu golden sonra Fenerbahçe-Güneş 1500 metre mukavemet: Halil (Galata-

karışık takımı açıldı. İki kere arkası ar- saray) 24.S, Mahmud G. S., İsmail G. s. 
kasına kaleci topu bloke edemedi. Bu va
ziyetlerin birinden istifade eden Bambi
no kafa ile ikinci golü attı. 

Yunanlı futbolcüler'de yorgunlux baş
göstermişti. Kısa paslarla akınlar yapını-

4X200 bayrak: Fikret, Mekin, Fuad, 
İsmail (Beykoz tak1mı) 5.8, Galatasaray 
ikinci. · 

.Tramplenden atlama müsabakası: Sa
di (Galatasaray), Necdet (İ. S. K.), Fah· 
ri (Beykoz). 

Yelken müsabakası da çok güzel ve he· 
yecanlı olmuştur. Galatasaraydan Bür· 

han birinci, Anadoludan Şeref iklnct. 

Yüzme müsabakasında kazananlar İz

mirde yapılacak Türkiye birincilik mü
sabakalarına gideceklerdir. 

Galatasaray 171 puvanla birinci, Bey
koz 64 puvanla ikinci olmuşlardır • 

F uar kupasını 

Alsancak aldı 

. .. 
' 

Dılnkıl maçtar; he ~ecanlı biT ıahn• 

İzmir, 29 (Hususi) - Bugün 5000 
seyirci önünde fuar kupası finali. ya -
pıldı. Alsancak takunı bire ka~ı üçle 
galip gelerek kupayı aldı • 

Sayfa 7 

• 

"
Hangisi 

Kazan3cak? 
• zenci Joe Louis 

ile Tommy Farr 
BugOn 

D6ğOşOyorlar 

* .. 1' 

Bu maç için 80 bin dolarlık bilet satıldı. 
40 bin seyirci bu sabahtan itibaren yiye
cekleri, içeceklerile sahayı dolduruyor 

Nevyorkta fıni olarak bastıran şiddetli 
yağmurlar neticesinde tehir edilen Joe 
Louis. Tommy Farr maçı, bugün Jankee 
stadyomunda yapılıyor. M:ıçın ehemmı

yetini anlatmak için, 80 bin dolarlık bı
let satıldığını, ve 40 bin seyircinin daha 
bu sabahtan itibaren maç meydanını dol
durmıya başladığını, yiyecek, içecek1eri
le gelip sıra beklediklerini söyliyelim. 
Heyecan haddi aşmıştır, denebilir .. Bah
si müşterekler almış yürümüştür. Ame
rikan umumt efkarı, daha fazla Kara 
Joe'nin kazanacağına inanıyor. Demps~
yin galibi, meşhur Tunney bile, Louisin 
yedincj veya sekizinci ravundda Tommy 
Farr'ı nakavt edeceğini söylemesi bu 
inanışı bir kat daha artırmış bulunmak
tadır. İngiliz gazeteleri de, aksine ola
rak, İngiliz boksörünün zenci hasmını 
yeneceğini ısrarla söylemektedi.r)e.r. 
Farr'ın meneceri bile: 
- Biz Joe Louis'i küçük görmüyorm:. 

O her halde büyük bir boksördür, yoksa 
şampiyon olamazdı. Tommy Farr ise 
genç, güçlü, kuvvetli ve oyununu bilen 
bir boksördür. Formunu muhafaza et
mekte, ve zannedildiğinden daha usta bu
lunmaktadır. Boksun bütün incelikler1ni 
kavramıştır. Louis, ne biçim tlsul, oyun 
tatbik ederse etsin, istedlği hileleri y:ıp
sın, Farr dünya şampiyonluk tacın. mu
hak~ak surette başına giyecektJt. Farr, 
Çarli Miçel'denberi ilk İngiliz ağır sik
let boksörü olarak ringe çıktığı an, bcks 
tarihinde yeni bir donüm noktası olacak 
ve zenci boksör Joe Louis mu!Cadde: akı
betine uğrıyacaktır,> demiştir. 

Zenci boksörle, son defa ollrak maç ya
pi:ın Braddock da, Farr'ın maç başlar baş
lamaz hücuma geçmek gibi bir taktik 
kullanacağını işitince şöyle dem~tir: 

vet ve sür'atle kullandığı sağ yumruğilt-, 
cesareti ve oyalayıcı oyununda toplanmış 
bulunuyor. Eğer Farr bu meziyetlerin· 
den layıkile istifade edebilirse, Şmelıng 
gibi galibiyeti elde edeceği muhakkak
tır. 

Boksörlerin ne düşündüklerim yazmak 
da bu oyunu bekliyen meraklılarca ol
dukça enteresandır. 
Tommy Farr diyor ki: 

c- Kazanacağıma eminim. Londrad:ı 
Neusel ve Baer ile çarpıştım. Daima da: 
cBunJarı yenmeliyim, rahat yaşamak iç'n 
yenmeliyim!. dedim. Louis ile de çar!Jı · 
şırken, aynı şeyleri söyliyeceğlm. Ve ~on 
dakikama kadar çarpışacak, onu alt et
miye uğraşacağım.> 

Louis de eski fikrinden caymıc; bulun
makta, ilk satırlarda olduğu g ibi, kaçın
cı ravndda yeneceğini söylemekten çe
kinmekte ve: 

c- Canım, ne lüzumu var, yeneccğ•m 
işte, o kadar!..> diye ceva!> vermektt·
dir .. 

Bekliyoruz, bakalım, kim kazanacak? .. 

Biga köylUJerine sağhk 
öğütleri verili yor 

Biga (Hususi) - Genel müfettişliğir 
tamimi üzerine köylerde -seyyar blr su: . 
rette gezdirilmekte olan sıhhiye memu
ru tarafından bütün köyfülere sağlık ö
ğüdleri verilmekte ve bunun scmı!resi 
oiarak da köy içlerinin cemiz tutulpıa· · 
sı, gübreliklerin köy haricıne yapılması, 
evlerin altlarına hayvan ahırı yapılma
ması temin edilmektedir. 

Lakin köylünün en önemli ihtiyacı ~ 
lan sağlık bilgilerinin dah.:ı şamil bir şe
kilde yapılması ve halkın kulağına sokul
ması bu işi yapan küçük ~ıhhiye mcmur
iarının çokluğuna baglıdır. Şehrimizin 
160 köyünü hiç olmazsa ayda bir yoklı· 
yabilmek için asgari üç sıhhiye memuru. 
na ihtiyaç vardır. 

c- Farr'a küçük bir nasihat vermek 
isterim. Bu oyunda en fena usu) Joe'ye 
hücum etmektir. Ben bunun acısını1 onu 
ilk ravndda yere serip, kalktığını gö
rünce, biraz daha bekliyeceğim yerd·.? ye
ni baştan hücuma geçtiğim sırada tattım. 
Zira o bundan istifade etti, beni yendi. 
Hayatımda hakiki acı duymu~ insan de
ğilim. 12 senedir de dövüşürüm. Lakin, 
Joe'den yediğim bir sol kroşe, bana han. 
yayı konya~ gösterdi.> 

Bütün ümidler, Farr'ın harikulade kuv 

Aynı zamanda çiçek aşısı ile de mü· 
kellef olan sıhhiye memuru her ay on 
beş yjrmi köye uğrıyabilmekte ve her bir 
köyde ancak bir akşam kalabilmekte ol· 
duğuna göre bazı köylere yılda bir defa
dan fazla ögüd vermemekti!? ve köylünün · 
istifadesi de o nisbette az olmaktadır. 

Leblp topu kurtanrken 



u a 

Yazan ı Arif Cemil 

Telef on çalar çalmaz Tayliryanın benzi kül gibi oldu. 
Pantalonunun arka cebinde 

duran rövolverini yokladı ve dışarıya fırladı 
Fakat, tasavvurla icraat arasında mnt., llyOrsun. Bizden evvel oraya varırsan 

hiş uçurumlar vardir. yanındaki anahtarla kapıyı açar, içeriye 

Tayliryan şimdi o uçurumlan geçmeğe girer ve blzi beklerstııl• 
~alışıyordu. Ermen! ihtilll komltell ona Tayliryan derinden derine içlnt çek~: 
yardım etmek lçln bu uçurwnlar (lzerl- - cAcaba öldürdükten sonra kurtula-
he hayall telkinat köprillerl kurmuştu. bilecek miyim? Arkadqların hazırladı· 
Cani, o sabah uyandığı zaman yatağıııda ğı yere kapağı atabilecek miyim? Ondan 
ilerinden derine düşünceye daldı. Hafıza- sonra da Almanyadak:l itllM kuvvetleri· 
ııı birer birer o telldnat k6prillerlıı1 q - nin yardımlle hududu aşıp Fransız top • 
)nağa çalıştı. raldanna sığınabilecek miyım? > diye 

Bir aralık Tayllryan yatağında Cioğrul· d(lşftndü. 
i'lu. Bir iki gün evvelkine nlsbetle vncu- Nihayet: 
öünde daha fazla bir zhıdellk duyuyordu. - c Kısmet olursa orada görüşüriizh 
Kendi kendine: cevabını verdi 

- c Bugün yapmalıyım. Bir an evvel Krikor odadan çıktı. Beş dakika sonra 
~u tahammülfersa sıkintıdan kurtulma- Tayliryan, cllrüm şeriklerinin pansiyon 
}ıyım'. dedi kapısını açtıklarını ve sür'atle 'merdi -

Bu kararla kalkıp acele giyindl Arka- venden aşağıya indiklerini işitti. 
aaşı Krikorun odasına gitti. Maksadını O anda caninin korku barometresi ce-
onn açtı: sarete doğru yükselmeğe başladı. Çünkü 

- cBugün artık karanını verdim. Ta· verdiği karardan sonra alınacak terti • 
Jat paşanın evine gideceğim. İşimi evinde batın tehirine imkan yoktu. Arkadaşla -
J>itireceğim. Silah patlayınca evde hasıl nna karşı küçlik dü§emezdi. İnsa'n geri 
plan kargaşalık esnasında belki kaçmak gidemeyince tabii ileriye doğru yürü • 
klaha kolay olur, zannediyorum.> meğe mecbur olur. Cani Tayliryan da öy-

Krikor heyecandan titreyen sesllo cevap le bir vaziyette idi. İleriye doğru yürü-
~erdi: mek mecburiyeti karşısında kendisine 

- c O halde, dedi, gidip Vahana da cesaret geldi. Kahvaltısını soğukkanlı • 
fıaber vereyim. Billyorsun ki son gün • lıkla yaptıktan sonra Ermeni tehcirinin 
jerde meseleyi biraz Apelyana açmıştık. fecaatini pek mübalAğah bit' tarzda an
p da hazır bulunursa daha iyi olur. Sen latan bir ermenice kitabı eline alarak 
~vden içeriye girerken biz de Faıanen sayfalarını kanştırmağa baş1adı. İhti -
ı;okağı köşesinde Vahanın otomobilinde mal ki duyduğu cesareti bu suretle taz'lf 
bekleriz.> etmek istiyordu. 

görmek için salondan medhale ~ıktı ve 
kapıya doğru yO.rlldQ. O esnada bir ada
mın hızla merdivenden aşağı inmekte ol
duğunu duydu. Arkasından: 

- cKim o? Ne istiyorsunuz?. diye ba· 
ğırclıysa da sesini işittiremedi Çünkü 
merdivenden inen adam sokak kapısını 
açıp dışarıya çıknuf bulunuyordu. 

Tayliryan evin kalabalık olduğunu 
hissettiğinden caniyane tasavvurunu ye • 
rlne getlrmeğe cesaret edemedi ve daha 
müsait bir fırsat kollamak üzere palas 
pandıras merdivenlerden inerek ortadan 
kayboldu. 

Talat Paşanın eceli henüı: gelmemişti. 

-8-

Tayliryan acı acı sırıtarak önlerinden 
geçtikten sonra Krikor Kalusdlyan, Va
han Sabaryan, Apelyan çok helecanlı 
anlar yaşadılar. Vahan şoför mevkiinde 
oturuyor. Apelyan otomobilin lastikleri
ne tulumba ile hava dolduruyormuş gl· 
bi görünüyor, Krikor da köşelerden Har
denberg sokağını tarassut ediyordu. 

(Arkan var) 

Kalbimin Ma.salı 
Romanımız bugün 

10 uncu sayfadadır. 
Tayliryan sordu: Fakat, cesaret başka, beklemek ise 1111111111111111111111111111 ... 
- cFakat düşmanımızın evinde olup bfuıbütün başka bir şeydL İcraat için ce-

D1madığını nasıl öğreneceğiz?~ saret kMiydi, fakat beklemek asabını fc-
- c Biz üç kişi bu saatten itibareıı -a halde geriyordu. Pansiyonun telcfo -

f!ardcnberg sokağında 4 numaralı apar- nu çaldıkça cant hemen yerinden fırlı • 
lımanın karşısında münavebe ile dolaşı- yor ve yarım dakika kadar asabiyet içfa
l-ız. Herhalde dört beş saat zariında Talat de bekliyor: 
paşa içeride ise dışarıya çllcar, dıprıda - cŞimdi odamın kapısı vurulacak, 
Jse içeriye girer. Eve girer girmez sana beni telefona çağıracaklar!> diyordu. 
ım yakın yerden telef on ederiz. Ondan Fakat her defasında bir başkası telefona 
•onra sen gelirsin. Fasanen sokağının kö- gidiyordu. Aksi gibi o giln de her yarım 
ıesinde buluşuruz. olmaz mı?> saatte bir kere telefon işliyordu. 

- cOlur, yalnız tçlefonda bana ne Nihayet öğleden sonra saat üçe doğru 
Biyeceksiniz?> telefon çaldı. Pansiyon sahibesi Madam 

- cBilmem, bir parola bulalım. Vahan Stellbaum kapının önüne gelerek: 
seni Kiriedekl pastanade bekliyor, derJz. - cHerr Tayllryan, telefon!> diye ba-
Sen de Talat paşanın evinde olduğunu ğırdı. 
anlarsın.> Bunun üzerine can! hemen telefona 

- cPeld, peki! Haydi a.rtık sen ve koştu. Krikordan aldığı: 
~pclyan buradan bir an evvel uzaklaşı- - cVahan seni Kişledeki pastahanede 
nız.> bekliyor!> haberi üzerine telefonun ya • 
Tayliryanın bu son sözü zaafına delA- nındaki sandalyenin üzerine oturup kal

lct ediyordu. Cürüm şeriklerıni bir an ev- dı. Benzi kül gibi attı. Fakat kendısini ça
:vcl uzaklaştırmak istemesi bir emri vaki buk topladı. Odasına girdi. Pantalonu • 
yaratmak istemesinden ileri geliyordu. nun arka cebinde duran rövolverini mu· 
Onlar biraz daha pansiyonda kalırlarsa ayene etti, ceketinin sağ cebine yerleş • 
kararından gene caymaktan korkuyor _ tirdi, sağ elini de ayni ceb~ soktuktan 
du. sonra dışanya fırladı. 

Krikor da btmu anlamış olaca1< ki §Üp· Augsburg sokağından soma Joahıms-
he ve tereddütle caninin yüzüne baktık- tal sokağına nasıl geçtiğinin, oradan 
tan sonra: Kur!ürstendama nasıl çıktığının, oradan 

- Biz şimdi çıkıyoruz, dedi. da Fasanen sokağına saparak Hardcn -
Fakat tam kapıdan çıkmak üzere iken berg sokağı kö§esine kadar nasıl gittiği -

geri dönerek şu sözleri yavaşç3 Taylır- nln farkına varmadı, o kadar dalgındı. 
yanın kulağına fısıldadı: Yalnız, Fasanen sokağı köşesinda du -

- cŞayet Fasanen sokağınuı kö,esfn- rarak sağına baktı. Orada cürüm ge • 
<le buluşamazsak gideceğin gizli yeri b!- riklerint otomobilde gördü. Onlara acı a

cı sırıttıktan sonra yoluna devam etti. 

ilan T a.rif emiz 
Birinci aahile 400 kanır 
ikinci sahile 250 » 

Sola döndü. Hardenberg sokağında 

ilerledi, gayet tabi! bir tavır takınma -
ğa çalışarak 4 numaralı aparlımanın ö
nilnde durdu. Kapıdan içeriye girdi, mer
divenden yukarıya çıktı. Sol taraftaki 
dairenin kapısını çaldı. 

O gün TalAt Paşanın evi tesadü!en çok 

Çocuğunuzu 
hangi mektebe 
vereceksiniz? 

" Son Posta " bütün 
mekteplerin kayıt ve kabul 

şartlarını neşrediyor 

Hava gedikli mektebi 
Hava mektebi gedikli kısmına llse sek!

zlııcl sını.cmı b1tlren 17 Ue 20 Yat arasında 
bulunan her genç alınır. Yalnız bu gençlerin 
tam bir ahlAk sahibi, tamüssıhha ve vücudll 
uçqa milsald bulunmaları lAzımdır. Müra
caatler, her tallbin bulunduğu yerin askerllt 
ıubeslne yapılablllr. Mektebin Uk sınıfını bi
tirenler uÇUcu, makinilt, telsiz, fotoRrafcı n 
bombard.ımancı olarak ayrılır. 

Askeri baytar mektebi 
Mektep Antaradadır. Müddet 7 eyUUde bi

ter. Mektebe ıtrmek için müracatıer ıtı yere 
yapılır. B1r1 A.nkarada ziraat enstttn.tı ba7 .. 
tar fakfilteal askeri talebe Amlrll~lne, dlhri 
de Haydarpap. baytar tatbU:at mektebi mıı
dilrlliğüne .• V~ncü sahile 200 » 

Dördüncü sahile 100 » 
I~ ıahileler 60 )) 

kalabalıktı. Potsdamda oturan bazı Türk Girme şartları şunlardır: 

Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazle.ca mikdarda ılan yaptrracak • 
1ar aynca tenzilatlı tarifemizden iJ
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çc) r k sayfa ilanlar için ayn bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari ilAnlanna atd 
işler içiiı şu adrese müracaat eC:Ul· 
melidir: 

11Ancılik Kollektlf tnrtetı. 
Ur Efendi caddell. 
Kabram1911dt U&D 

Ankara cKdoll 

alleleri paşayı ziyarete gelmlşlerdi. Ber
llnde bulunan üç d6rt arkadaşı da ya • 
nında idL Salonda gUlÜ§filerek, hızlı ses· 
le konuşuluyordu. 

Pekiyi ve 1Y1 derecede ilse mezunu olmak, 
olgunluk 1.mUhanını muvaffaklyetle bltırmı, 
bulunmak. Y8.fl 18 ile 21 arasında ve Türk ol· 
mak, tahs1le devamına mani bir özilrll bu
lunmamak. Kapı çalınınca herkeı birden gayri ih-

tiyari lilktt etti. Hizmetçi gelip: Tallblerin çoklu~u vukuunda kadro ktı.pa-
- cBirisi Sal Beyle konuşmak isti • nınca kayıt kapanır. 

yor. dedi. Yüksek deniz ticaret mektebi 
TalAt Paşa ve arka~lan hayret et • Tahsil müddeti 6 yıldır. Bu yıl ralnll llse 

tiler. Çünkil Sal 1sınlril yalnız cfostları blr1nc1 sınıfına talebe alınacaktır. KayıUar 
bWyorlardı. Bu dostlar !~inde hizmet • 31 a~toa aqamı kapanır. Mektebe ıtrmeJı: 
çin'ln ~dıJı bir IUmle yoktu. Ta • için ortamektep mezunu olmak, 1!Lll ıo ne 
mdıJı zau'P'!.~etci ~erile bildirir- ::m:~~da bulunmak, tamilssıhba olmak 

d1. Onun için hetkelte bF.fflphe hasıl ol- ~ ~ aıhb1 muayeneleri ıı a
dıl. Puamıı .ub.daılaiDıdan blril1 Qalent ~ aabt.bı '"' ı_dı notıao~ 

Geçenkl bilmecemiz de kaza na nl ar 
1 §: ağustos tarihli bilmesemlzde ka- Aukçeıme yokuşu O de Bekir Fezel, Bul 

z.ansnlan aşağıya yazıyoruz. İstanbuL met Alemdar cadde& 2 de R. öz6ren. 

da bulunan okuyucularımızın pazartesi KİTAP 
perşembe günleri öğleden sonra hedi • Saraçhanebaşı manıratura ve tubaft1e ın&• 
yelerinl bizzat idarehanemlzden alma • Razasında Naciye, Edlrnekapı Ya~hane oıt ~ 

mazı 11 de Kemal, Edlrnekapı KarlJI Yal 
lan l.Azundır. Tqra okurlarımızın he • hane sokak 27 de Erdotan. Kumapı o 
diyeler! posta lle gönderilir. mektep 504 lrta.ıı, İstanbul Kadirga 1 1lJ1 

B·ır k·ııo ç"ıkolata mektep M. Dostollu. Bolukçeşme yoJcnfO 
de MUUrre:n, Galatasaray l1sesl Sabit Öl 

Konya ged.lkll erbq orta okulu D orta '1/1 bay, fa uncu mektep Muzaffer, Aksara1 
de 22 Mehmet Mete. kondöktör km 8ev1m, Adana Çinkograf JıllU 

BİRER MASA .SAATi met Rlfat tısı Bahriye Çellkkol. 
Vefa erkek Usul 1.alebes1nden '152 Nevzat, KART 

Ösldldar ID uncu mektep l/A dan 26 lılu • Afyon Kor. K. fUbe vı. de BaJ gedlkll eıı 
allA Ylllt. bq Abdülkadir ellle M. Ata 'l'Uzün, AfYO 

MUHTIRA DEFTERİ kor. tomutanlılı başyazıcı M. D.gu oğlu 
Kayseri bez fabrikası Türbin makinist! Be- Ilgaz, Konya ged.lkll erbaş hazırlama or 

hiç kızı Bllmer, Manisa hu.m.sl muhasebe bl- mektep 74 Tursun, Bursa ba.lcırcılarda 34 dl 
na memuru Mlthat oğlu M. Baykal, Bursa demirci izzet, Klltah;r.ı Tabal pazan ı:ahl • 
Makaem caddesi Çeıme sokalı 5 de Cemil, reel Muhsin Sönmezer, Zafranbolu Jdlltllr 11'. 
Ankara Bacıdoğan mahallesi Eğercller ao • yan Necmi Aranotıu Metin, Adana tcad1,. 
kak fı de Şllkrüye Aksoy, Fatih Çırçır Hacı- mahallesi 36 da Ahmet, Karabük nem1r 
hasan sokak 18 de Nadide, Haydarpaşa Va- oteli sahibi Tevfik ~lu t Akantürk, Ada 
lldebalı kllltür provantoryomu Sıt.lcı Eğll - httldimet önü No. 112 de Bahri .Ak&lın 
mez, Beylerbeyi Küpllce yolu '16 da Zehra, Muazzez, Ankara Sakarya maballea1 P1rln 
Bakırk67 merkez 3 üncü komiseri Fehmi sokak 40 Rlfat Tartan, KırklareU Borsa ~ 
Dinç oğlu Bürhan Dinç şısında kahveci imıau eıue Nazmi, Bandır • 

ALBÜM ma İhsaniye mahallesi Özalp caddesi 82 dC 
<Son Posta markalı) Cevat Umut, Ayvalık Cumhur1yet okulu mw 

Zlnc1rl1kuyu yolunda Karabet kızı Elen1. anımı Aıı oğlu Muammer, Turgutlu cezae 
Ayasorya Soğukçqme sokak No. 2 de Mo • v1nde Hayri Şen, Adana belediye sıhhat m 
zafter, ÖSküdar İhsanlye Alt 10kak 811 de Pe- muru Safidd1n Gökçek, Antalya beled 
rlhan Güner, Senbenuva mektebi 7 inci sınıf- veznedan Hüsntl Üzgiln kızı Mel~hat, Tur 
tan Salamon Katlet, İzmir Oöztepe Mısırlı guUu postahane aıtındıı aebzecl İlya. eUl 
caddesi 328 Rauf Yavrutürk. Bozn.ı muha • Ayşe, Elbtz eczacı Arif mtınet kızı Mtltld 
faza süvari böUiğil gedlkU erbaşı Turgut U - Esk:l§ehlr Sakarya caddesi iM de Ferit, All• 
ran, Tcldrdağı Balk otelinde Hüseyin Tanrı- kara öncebecl Ozanlar sokak 66 da Şayest4 
verir, Nazlll1 basma fabrikası 2 ncl kısım in- Çeke, Ankara İçhlsat AUl.eddln camU ~ 
şaat başmaldn1stl Galip Şahsuvar. sokakNo. 9 da MuallA, İzmır Kert tütlln ş1ı' 

MÜREKKEPLİ KAJ .. El\f ketinde Fehmi Geı;er eıııe Günal, D 
<Son Posta markalı) Kışla caddesi 117 de Ayten Sevinç, Anka 

İstanbul 2 ncı mektep 102 d~n Mlhrlban Çocuk sarayı caddesi ~6 da Orhıı.n Çadra ol 
Karadcmtr, Kumkapı orta mektep Seyfeddin ıu, Kastamonu belediye caddesi berber 1s ~ 
Dlkolcay, 43 üncil maktep 413 Ömer Faruk, mall kızı Yüksel, Vezirköprü jandarma bö ~ 
Aksaray Yusufpaşa Kömüren sokak No. 30 lük komutanı yil.zba~ı Enver oğlu Al 
da Nermin. Erten, Denlzll Altıntop mahallesi ŞadlY 

ALOMİNYOM BARDAK KısmeW, Beypazarı B::ıy Muammer oı:ınc 
(Son Posta ınarkah) ellle Bedri, Ankara ııı:::aya., kapsul Fb. 204 de 

Vefa erkek 11.sesl 360 Nureddin, Kadlrga K. Sertyel, Çerke~ kazasının Eskipazar na 
S imcil mektep Kemal, Suıtanahmet Üçler, hiywnde sazık zabıt kAt1bl Hasan Alta 
AsmalıçefIDe sokak 7 de Sıtla Elçin, Cağal- Ankara Yen1hayat ilk mektep &59 n-.... A_ 
oğlu Nete apartıman 6 da Hllml Özturga. Ankara B. M. M. muhasebe memuru BU 

. DİŞ MACUı-.nJ Keçecl otlu vasıtaslle suna, Pangaıt.ı FırlJI 
Istanbul erkek llaes1 476 CelAleddin Evren, 5akak 27 de Yaşar, Zara inhisarlar müdüril 

Cumhuriyet orta mektep 248 Nur1ye, İzmir 9 Seyit tızı Neyir, Esk1şeh1r Uutal1p cadde~ 
eyliıl caddesi 56 da Şeklp Tarman, Sivas em- No. 18 de Hüsniye, Çanakkale Halk fırka 
niyet müdürlüğü komlserl Bekir ÇevUı: ye- odacısı Recep oğlu Mehmet Tan, Tosya tı 
~enl Ahmet. ret odası memuru Damacıollu Garagök Tab 

DİŞ FIRÇASI sin, Bandırma orta mektep 32 Cevat, Mullt 
(Son Posta markalı) As. Ş. ~k. yarbay Vehbi oğlu Orhan. 

İzmir Karantlne Duatepo sokak 13 İzzed- •• - ............ -·----· .. ···-·-· .... ·-·--··-
dln Tuna, Küçükayasofya Şehit Mehmet pa
ta 16 da All, Üsküdar Kapıatuı Ka.sımata 
sokak 4 de İsmail Yıldızel, Çamlıca Aıemdal 
caddeal İmam Etem sokagı 8 de Süreyya Me
riç. 

CEP AYNASI 
(Son .POl&a marbh) 

Sultaııabmet Mustafapaşıı sokalt No. ı de 
Nihal, Beflktaı Ntwıettye caddesi D'1 de Be
nlye, KQc;ükayasofyıı. Kaleci sokak ı de Ne -
catl Salman, Kilçlltayasofya Kaleci sok.ak ı 
de Nebahat Salınan. 

SULU BOYA 
Yeşlldlrek Katırotıu sokak 10 da 1sman 

Güvene, İstanbul Cumhuriyet ıııeaı 275 Büa
nlye, Fındıklı Clhanetr yoku111 No. 1 de Tul
ral Baskan, Beyazıt orda caddesi 65 de Sa -
Um, Pertevnlyal llsest 127 B. Ulso7. 
YUVARLAK DtlNYA KALEMTRAŞ 

Zeyrek yoku~u 60 da Mazhar, Yeş1lkft7 llk 
mektep 42 Sabahat, İstanbul erkek ilse.si 1248 
Ferruh, Kumkapı orta mektep 1/5 den 601 
M. Tatan. 

DOLMA KURŞUN KALEM 
İstanbul 49 uncu mektep 36 Ayten. Bo -

Rukçeşme yokuşu 5 de Nureddin Erkal, Bo • 

..J Mazotlu ve benzinli Z 
C Sağlam • Ekoaomik o 

Anadoluda acenta a:: anyonız.> )-

1&1 Her ttlrlft kolaylık 

Q ŞEMIN :1\5 
l&I KARDEŞLER c:ı 
I&. Karakily Palas ~ 

Operat8r • Urolog ~ 

Dr. Mehmet AH 
idrar yollan 

butalıklan mtttebasaı& JOpdlbllfl 
Emtnöntt ban Tel: 21915 

Hindistanda ölüler nasıl yakıl1r ?' 

Hinaıstanın 'tiazı kısuniarınaa lSlenleri yakmak Adeti el'an 'bakidir. öıti 
bir masanın üzerhie yalırilır. tl'sttı beyaz bir çarşafla örtülür, çiçekle aol " 
<:iurulur. Ölllyil Jdll haline getirecek o,lan odun yığınını ateşlemek mütevef " 
tanın en yakın akratiaıma a1ttır. 

lYukandakl reshn bir ımınUıı ~ .zakıtdı,lmı göatermekted~ 
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niı in Makyavell #ikô:y~leri !\ 
K11ptan Bum Bum· Y...--

Gönüller birleşince 
.. , 

Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Beni süngülü bir İngiliz neferi muhafaza ediyordu. Ne zaman Yazan: Melahat Sezen er: 
1 

güverteye çıkmış olsam bu nöbetci uzaktan beni takip ederdi 
Bayan Süzan Hep§eD; aynaya biraz da-ı Jıuanı kendfoe çeken bir çok kadın~ 

ha yaklaşarak gözlerinin altındaki buru- hususiyetleri vardır. Ancak onınr gülme' 
fUklan kremli parmaklarlle oğdu. Dar sini, konuşmasını, içten bakmasını, kı4 
emprime robunu korsalı vücuduna güç- saca erkeği mes'ut etmesini bilirler, on1 
lükle geçirdi. lardakl helAveti ekşi çakal eriğine ben ~ 

- Ben, her nerede tesadüf edersem 
edeyim, karşılaştığ:m her Alman vapu
runu zaptetmek emrini aldım. Müsade
reyi kanunsuz buluyorsunuz, ben bu 
görüşünüzü münakaşa edecek değilim. 
Siz bunu (Berlin) deki kodamanlarını
?.a haber verirsini.7. Onlar da bizim ko
damanlarla işi hallederler. Ben burada 
kumandan mevkiinde bulunuyorum; e-
3imde sarih emirler de var. Binaenaleyh 
geminizi esir ediyorum. 

- Hiç Riow boğazından geçtinfa mi? 
diye sordu. 

- Evet pek çok kere geçtim! cevabını 
verdim. 

- Kumanda köprüsüne çıkınız. 
Gülerek itiraz etilin: 
- Kurnandan, her ne olursa olsun bu

gün hukukan sizin düşmanınızıın. Ku
mandayı bana teslim edecek olursanız 
geminizi kayalıklara bindirip batırmak
lığım icab etmez mi? 

- Pek8la, dedim, o halde ben de gi
Oip (Berlin) deki kodamanlara işi ha. 
ber vereyim. 

Herif latife ve nükteden anlar bir a
Claınmış. Bu cevabıma her ikimiz de 
kahkahalarla güldük. Kendisine kılıcı
mı vermek için bir hareket yapacak ol
dum. Elile beni durdurdu ve: 

- Hayır, dedi, İngiltere kralı cEm
oen:. in bütün zab:tıerini kılıçlarmı ta
şımalarına müsaade suretile şereflen
Öirmekle mahzuz olacaktır. Kılıcınız 
sizde kalsın kaptan, onu daima taşımıya 
mezunsunuz ... 

Bu Irlandah kaptanla çok iyi anlnş
t:k. Bana iyi bir kamara verdiler. Ye
meklerde şeref mevkii bana tahsis e. 
ÖiJmişti, yani kumandanın sağındjl otu
ruyordum. Esir Alman mürettebatına 
da vapurun baş tarafında ı·ahat ve ha
vadar yerler verildi. 

Her halde turşulu patates peksimeti
!,_, karınlarımızı doyurmuyorduk ve bu 
bizim için bir tesellı idi. Çünkü cEm
press of Japan:. da erzak mebzul, ye
mekler nefis hele bira ve şarablar en
festi. Beni süngtilü bir İngiliz nefed 
ınuhafaza ediyordu. Ne zaman güver
teye çıkmış olsam bu nöbctci uznkça 
bir mesafeden beni takib ederdi. Yalnız 
canım bir bardak bira istedi mi, ki ara 
sıra canım bir bardak isterdi, nöbetci
ye: , 

- Bana bir bardak bira verebilir mi
siniz? demekliğim kafi idi. O zaman 
nöbetci siingülü tüfeğini bir köşeye da
yar ve bana bira getirmeğe koşardı. 

Görüyorsunuz ya, muhafızım muhafız 
dC'~il adeta süngülü bir nevi garson i
d; 

Bir gün bu nefer bana gettrmiş oldu
ğu köpüklü ve buz gibi soğuk bır bıra 
kadehini yudum yudum içerken: 

- Kumandan, diye yalvardı, bana üni
forma döğmelerinizden birisini lutfeder 
rr:ı;iniz? cEmden> e aid bir hatıra bende 
dr bulunsun ... 

Bir qüğme minimini bir düğme ver
dim. Nefercik tc memnuniyet ve sevin
<:inden kıpkırmızı kesildi. 

cEmpress of Japan:t a henüz yerleşmiş 
i(H ın ki gemi katiplerinden bir küçük za
b1t kamaramın kapısına vurdu ve odama 
girdikten sonra kat'i bir ifade ile: 

- Bavulunuzu açınız!.. buyurdular. 
K nndisine derhal şu cevabı yetiştirdim: 

- Siz geminin komiseri bulunmakla 
b - raber küçük zabitsiniz! Halbuki ben 
:m'>itim. Şayet ba\'Ulumun muayene ve 
tdtişi icab ediyorsa bunu ancak bir za
bit yapabilir. 

O da güldü ve: 
- Şu halde, dedi, bulunduğunuz yer

de oturmanız daha münasib olacak. 
Kumandan cHamilton> la seyır zabiti 

cDikson> dan cEmden> in cSidney> le 
yaptığı harbin bütün tafsil~tını öğren

miştim. Yukarıda da söylemiş olduğum 
gibi kaptan cHamilton> cAyşa> ile (Kee
ling) adasından kaçmış olan Fon cMüke> 
ile arkadaşlarını yakalamak emrini al
mıştı. Lakin kör tesadüf cEmpress of 
japon> un yolu üzerine cAyşa> yı değil. 
beni çıkarmıştL Lakin bu tesadüf bizf 
esir düşürmekle beraber turşulu patates 
peksimetinden kurtarmıştı. 
Artık ben kederini nefis ve köpüklü 

İngiliz bira kadehlerile boğan bir esir
dim. Yalnız bir kral muamelesi gören bir 
esir. 

İngilizler centilmen sporculardır. Bi
naenaleyh çok kereler geceleyin geç va
kitlere kadar galiblerimle laf "Bttık ve 
Lauterbah şarkısının şen mısraları cEm
press of Japan> ın büyük yemek salonu
nu çın çın öttürdü. 

Dostum cDikson Hopkraftc Singapura 
sevkedilmek arzumdan kumandan Ha
miltona bahsetmiş olmalı ki gene neş'eli 
şarkılar ve mebzul bira tokuşturmalarf
le geçen bir gecenin ferdası günü güver
teden kumandan cHamilton> la dolaşır
ken kendisine sordum: 

- Beni nereye götüreceksiniz kuman
dan? ... 

IRADVOI 
Bugünkü program 
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İSTAl\"BUL 

Öğle neşriyatı: 
12.30: PIAkla Türk muslldsl. 12.M: Havıı

dls. 13: 30 Ağustoa zafer bayramı münase -
betile Beyoğlu Halken Ba§kanı Ekrem Tur 
tarafından konfernns. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plfiltla dans muslldsL .J0.30: Afrika 
av hatıraları: S. Sela.hattın Clbano~lu tara
bndan. 20: Necml ve arkadaşları tarafından 
Tıirk muslldsl ve halk: oarkılan. 20.30 30 A
ğustos Zafer bayramının 15 inci yıldönümü 
münasebetUe CUmhurlyet Halk Partısl na
mına konferans: Emekli Yarbay Hakkı ta
rahndan. 20.50: Safiye ve arkadaolan tara. 
tından Türk muslldst ve halk §atkıları, (sa
at Ayarı>. 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans ve 
borsa hnberlerl. 22.30: PU1kls sololar, opera 
ve operet parçaları. 

YARINKi PROGRAM 
İSTANBUL 

31 Atusto' 937 Sah 
ötıe tıeşriyatı: 
12.30: PUikla Türk muslklsL 12.50· Hna

dls. 13.05: Muhtelif plU neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: Klıüp efendi ültimatoma bir cevab ve

t("meden çekilip gitti ve bu mesele b!r 
dalıa mev2uu bahsolmadığından fotcığ
rafilerimi, paramı ve hatıra defterimi 
muhafaza edebildim. 

cDikson Hopkrafh isminde mütekaid 
korvet zabiti ile ahbablığı çok ilerletmiş, 
sıkı ahbab olmuştum. Kendisı şimdi 

cSeattle. de oturmakta imiş. Çok iyi ve 
çok babacan bir adamdı. Ban~ cHong
Kong. hapishanesine mi, yoksa cSınga
pur> zindanına mı götürülmek istediği
mi sordu. 

18,30: Pltı.kla dans muslk.Lsl, 19,3"1: Konfe
rana: Eminönü Halkevl neşriyat kolu namı
na: Bay Nusret Sefa tarafından, 20: Ha
miyet ve arkadaşlan tarafından Türk mu
ıı1k1st ve hallı: tartılan, 20,30 Bay Ömer Rıza 
tarnfından arapça söylev, 20,.u: Vedia Te 
arkadaşları tarafından Türk mwılklsl u 
halk oark.ıları, <Saat ayarıı, 21,15: Radyo 
ıon1k dram : Samson ve Dallla, 21,15: Ajana 
ve borsa haberleri, 2ı,30 PlAkla sololar, Ope
ra ve operet parçalan. 

Vakıtı bunların her ikisi de mahpesti 
ve ben her iki şehri de çok iyi bilirdim. 
Yalnız Singapurdan Hong-Kongdan da
ha kolay kaçılabileceğini biliyordum. Bi
naenaleyh cSingapur> zindanını tercih 
ettiğimi söyledim amma tabii bu terci
hin hakiki sebebini gizledim. 

- Singapura. Kaçmaya teşebbföı et
miyeceğinize dair namusunuz üzerine 
söz verecek olursanız otelde kalmanıza 
bile belki müsaade ederler. Singapurda 
birçok Almanlar bulacaksınız ... 

Bayan Süzan; kırkını çoktan aşmış, zfyen kızlarda bulmak kabil mi? 
zengin, adı gibi hep şen dul bir hatundu. Bayan Süzan; yerinden !ırlıyacakmı\ 

Bir zamanlar dillerde destan olan gü - gibi çarpan kalbini elile bastırarak etl 
zelliğlnden şimdi mihrap değil, tek bir göğsünü sarsan kahkahalarla gü.lüyordu1 Bana enfes bir Havana ılgarası ikram 

edip kendisi de bir sigara yaktıktan son
ra devam etti: 

çizgi bile kalmamıştı. Gergin vücudu * 
gevşemiş, yan aklan çökmü§, altın ren • Bir kaç gün sonra tekrar buluştular 1 

- Pontoporos isminde bir Yunan va
purunu hatırlarsınız değil mi? Bu vapu
ru Singapur limanında göreceksiniz. Bu 
vapurda bulunan Alman ganaim müfre
zesi ae cSingapur> üsera kampındadır
lar. Hulasa Singapurda üç yüz kadar va
tanClaşınızla buluşacaksınız! .. 

Bir İngiliz üsera kampının konforu 
bana hiç te mülAyim görünmüyordu. E
sasen karaya çıkar çıkmaz ksçıp kurtul
mak çarelerine baş vurmaya karar ver
miş bulunuyordum. Maamaflh şimdilik 
galiblerimle, sanki aramızda harb yok
muş gibi, dostane münasebet f dam esinde 
devam etmekten başka yapılacak bir §~Y 
yoktu. 

gindeki parlak ve yumuşak saçları tür- Bu sefer Necip Mutluer, mahzun ve dü, 
lü boyalarla sertleşerek dik:mli çalı de- şünceliydi. Lfilenin nazlı bir salını~la ge\, 
metine benzemişti. Bütün bu fena altı - tirdiği kahveyi içmiyor, ani ıztırapla k°1 
metlere rağmen Bayan Suzan; gençliğe nuşuyordu. Bayan Sütan, çok sevdiği k3{ 
sıkı sıkı tutunmak ister, hep gençlerle rn gözlerin, elemli bakışına dayanamadı1 düşer, kalkar; onlar gibi giyinir, şen ve Genç adamın yanına sokularak omuzu -ı 
şuh hareketlerile henüz kocamadığını na hafifçe dokundu: 
muhltine anlatmak isterdi. Fakat yüzün- - Neyin var senin, Necip, dedi, bugü1' 
de zalim yılların gittikçe derinleştirerek çok yorgunsun ... 
çoğalttığı çizgiler yok mu? İşte onlaı Ba- .~ecip sıkılıyor, söylemek istemiyordll.j 
yan Süzanın en birinci düşmanı idiler. Suzan ısrar ettL O zaman Necip başı ö· J 
Ne kadar uğraşsa, itina etse yanağının nünde, yavaşça fısıldadı: 
yuvarlak çukurluğunu aşağı doğru uza • - Mühimce bir paraya ihtiyacım v:ır \ 
tan, gözlerinin altını gölgeliyen buru - Üç güne kadar bunu temin edemezsem 
şoklardan kurtulamıyordu. Bununla be- mesleğimden, şerefimden olacağım. 
raber gene gençler onu, o gençleri ı;evi- Bayan Süznn düşündü. Böyle bir gü~ 
yordu. Sık sık tertip ettiği toplantılar • nünde ona yardım edemezse ne zama 
da yakışıklı, gilzel erkekler eksik olmu- edecekti. İşte, sevgisini isbat edecek bi 

Ben de öyle yapıyor ve öyle davranı- yordu. Hepsi de Bayan Süzan:ı yakınlaş- fırsat çıkmıştı. Bundan istifade etmeliy~ 
yordum. k d D ma istiyor, etrafında pervane gibi dö - i. elikanlının esmer parmaklarını sıca 

- l 1 - nüyordu. Bunların içinde genç bir avu- avuçlarında sıktı. İyilik ve şefkat dolu 

Hindistanda hir üsera kampı 
olur? 

f\astl. kat vardı ki Bayan Süzan; bu esmer, ka- bir tebessümle: 
ra gözlü delikanlıyı hepsine tercih edi- - Derdin bu mu senin Necip? dedi, e.. 
yordu. İşte bugün de Necip Mutluer ge- ğer bunun için üzülüyorsan hiç c:ınmı 
lecekti. Süzan, erkenden yatağından fır- sıkma .. Sana ne kadar para ltızım asla • 
lnmı~, banyosunu yapmı~, masajdan son- nım? 

Birincikanunun on beşinci günü cEm
press of japon. muavin kruvazörü Sfn
gapur limanına giriyordu. 

Limanda gözümüze çarpan ilk gemi 
havuza çekilmiş olan Fransızların 
cMontcalm> kruvazörü oldu. Bizim eski 
aşina cPontoporos> da limanda demir 
üzerinde yatıyordu. Bu köhne Yunan 
teknesi cEmden> e kö91ür nakliyeliği et
miş olmak suretile isminin artık tarihe 
geçmiş olmasından h abersiz limanın 
durgun suları üzerinde sakin ve metrQk 
uyuyordu. 

(Arkası var) 

Bu adamı canından 
bezdiren şey : 

GRiPIN 
i tecrübe ediııciye 

kadar çekmeğe 

mahkOm olduğu ağrı 

ve 11zılardır. 1 

GRiPiN 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını keser 

GRiPiN 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrılarına 

karşı bilhassa müessirdir. 

GRiPiN 

ra aynasının karşısında uzun saatler uğ- - Bin beş yüz lira .. 
raşmıştı. - Bugün bankadan alır, yann yazıha-

Baysm Hepşen; ipek çorapluıru da giy- nene getiririm. Sen hiç sıkılma .• 
di. Kırmızı kadife terliklerinı küçük 3• Necip itiraz edecek oldu: 
yaklarına geçirdi. Tuvaleti tamam ol _ - Bu? Nasıl olur Hepşen? 
muştu. Zile bastı.. İçeriye .kıvrak, tatlı - Basbayağı olur .. Ben senin için hiÇı 
bakışlı, çocuk denecek kadar genç bir bir f edakôrlıktan kaçınmam .. Haydi, ar-, 
kız girdi. . tık biraz gül .. Para meselesıni düşünmt' .. 

- Salondaki vazolara çiçek koydun mu Somurtkan durmak sana yaraşmıyor .. 
Lfilc? Necip; Süzanın kırmızı tırnaklı, yumuk 

- Koydum bayanım.. elini minnetle dudaklarına götürdu, s~ 
- Yemek masasını bir daha gözden vinçten titriyen sesi kadının kalbine tat· 

geçir .. Bir şey eksik olmasın.. lı bir musiki ahengile döküldü: 
Genç kız; elleri kolalı, keten önlüğü • - Teşekki.ir ederim, güzel bayanım . 

nün altında cpekh der gibi başını eğdi.. * 
Omuzlarına dökülen kumral buklelerini 
dalgalandırarak odadan çıktı. 

* Kapının zili uzun uzun çalındı. Biraz 
sonra Lıile Necip Mutluerin geldiğini ha
ber verdi. Süzan; tuvaletini bir daha göz
den geçirdi. Aldığı neticeden memnun, 
dudakları şuh ve mes'ut bir tebessümle 
aralık misafirinin yanına koştu. Genç a
vukat; gözlerini Süzan Hepşenin de bay
gın elA gözlerinden ayırmıyarak eğildi.. 
Avucundaki eli hürmetle dudaklanna 
götürdü. 

O gün akşama kadar Silzan Hepşenle 
Necip Mutluer beraber hoşça vakit ge -
çirdiler. Yediler, içtiler, oyun oynadılar. 
radyo dinlediler .. Necip, mesleğinin güç
lüklerinden bahsetti. Buna mukabil Ba
yan Süzandan kibar sosyetl!nin dediko -
dusunu dinledi. Arada bir bahis sevdaya, 
sevişmiye dökülüyor, o zaman Necip şai
rane tavırlar takınarak mütemadiyen 
genç kızların soğukluğunu, toyluğunu, 
orta yaşlı kadınların bunlara her cihet
ten müreccah olduğunu söylüyordu: 

- Bilmem, yanlış ır.ı düşünüyorum Ba
yan Hepşen diyordu, ben; hayatı anla -
manu~, sevginin lezzetini tatmamış en -
hil kızları, kemale gelmemiş, ham mey
valara benzetirim. Onlara ne kadar göz 
alıcı olurlarsa olsunlar, hiç bir zaman ol
gun ve görgülü kadınların yerini tuta • 
mazlar .. Ötekilerin soğukluğuna kalb kı
ncılığına bedel gün görmüş bayanların ---. ........................... ._ .•... ._ ............. ... 

Bergamada otobus Ucretf eri -
pah ah 

Süzan Hepşen, günlerdenberi ateş üs -. 
tünde sevdiği gencin yOlunu bekliyor -
du. Bir haftadanberi Necip görünürlerde 
yoktu. Aksi gibi Ltııe de ehemmiyetsii 
bir şey bahane ederek gitmiş, onu yalnız 
bırakmıştı. 

Bayan Hepşen; bunları düşünürke~ 
kapı çalındı. Heyecandan tıkanarak koş 
tu. Kapıyı açtı, garson kılıklı bir çocu 
eline bir zarf sıkıştırdı: 1 

- Bay Necip Mutluerden, dedi. Sü • 
zan; zarfı hemen yırttı. Mektupta şun 
lar yazılıydı: 

cSayın bayan, 

c Size her şeyi etrafile bildirmeden İs~ 
tanbuldan uzaklaşmağa gönlüm razı olJ 
madı. Ltıleyi hiç merak etmeyiniz, beni~ 
y~rumdadır. Şüphesiz, benim için büyük 
hır şeref olan kıymetli arkadaşlığınız ayJ 
ni zamanda bana hayat yoldaşımı kazanJ 
dırdı. Genç kızlardan pek hoşlanmazdıa 
amma, bay:tnım, bazan çakal eriklerini 
arasında Lale gibi hakiki canerikleri d 
bulunuyor .. Kızınızın bulutsuz gök yüzU 
gibi berrak, mavi gözleri beni kendisin( 
bağladı, düğünümüzü baqamm yanındJ 
yapmak üzere Konyayı gidiyoruz. Gö , 
nüller birleşince buna siz d~ itiraz etmeı,1 

saadetimizi istersiniz elbet.. 

Bana verdiğiniz pnrayı da evlatlığını2 
!..alenin cihazı olarak kabul ediyorum.' 
Sizin gibi yüksek, asil bir bayanın kapı. 
smda evlenen bir kızcağıza bundan aşa 
ğı bir hediye vermiyeceği taNidfr ... > 

Süzan~n elinden mektup düştü, bir an· 
da sankı .. on .. yıl ihtiyarlamıştı. Bayaıı 
~ep~en; omrundc ilk defa adına uyrnıyarı 
hır ış yaptı: Gözlerinin kaTtlanacağıntı 
burnun~~ kızarıp şişeceğini düşünmedeıı 
halının uzerfne yüzü koyun uzandı. Hıç· 
kırarak ağlamağa başladı. 

Yarrnki nushamızd : 
Yolumuz cRiow> boğazından geçiyor

du. Felemenk adalarile cSingapur. ara
sında bulunan bu boğaz dar, kayalık ve 
tehlikeli bir geçiddir. 

Kumandan cHamilton. kamarama grl
d.i ve: 

Kırıklığı, nezleyi, aoğukalgınlıklanndnn 
miltevellfd bütün ağrı. sızı ve 

&ancıları ırecirir. 

Çiftlik sah.bi ile 
kih a 

Bergama (Hususi) - Benzin fiatla
r-Jlın ucuzlaması üzerine her verde o -
tomobil ücretlerinde tenzilAt yapılmış
tır Yalnız Bergamada otobüs ve otomo
billerde eski tarife tatbik edilmcktcdır. 
Bergama - İzmir yolu 120 ldlometre
dir. İzmir otomobil ve otobilsleri bu yol
da 100 kuruşa bir adam taşıyorlar. 
Halbuki 2 6 kilometre olan Bergama -
Dikili yolu 75 kuruşla gidilebiliyor. 42 
kilometre olan Bergama - Soma arasm- Yazan: Yaroslav HQ.§ek 
da da otobüsler yolculardan gene 100 J R d 
k ı I 

usça an çeviren: H. Alaz 
uru§ a ıyor ar. 
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Yazan: SELA.MI iZZET 
- Yanaak1 odaya geçelim mi?.. düşman olmuştum. Ama hayır, Gönül 
- Geçelim Berna. de Bernaya acıdığı için ne yapacağını 
Berna kapının yanmdaki duvarı ter· şaşırmış olacak... Berna da puslayı 

cih etti, duvara arka veren kanapeye o- kaybetmiş, hem hastalıklı, hem aşık 
tu_rd~k'.. B~.r elini dizime, bir elini de hem ümitsiz, üstelik aşkını takviye e: 
elımın us~une ko~du: diyorlar ... Ama bir türlü inanamıyor, 
:- Sevım, dedı, senden akıl danışa- 1nanmak istemiyor. Bugün de bana ge-

~agı~. ·· . . .. liyor, benden kuvvet istiyor. Benden 
Gozlerımı dort açtım: alacağı cevaplar onu bir kere daha ha-
- Sen aklı başında adamsın... yata kavuşturacak. 
- Zannettiğiniz kadar değil. .. Sen - Demek bu saadet hakkımdır öyle 

bana her zaman, her fırsatta kardeşlik mi? 
gösterdin. Bugün de senin kardeşce na- - Elbette ... 
sihatine mühtacım. .. Beni bir delilik - Demek ben de evlenebilirim bir 
yapmaktan kurtarırsın belki.. yuva kurabilirim? ' 

- Delilik mi yapacaksın? - Tabii. 
Gülümsüyor, işı alaya vuruyordum - Demek beni de seven bulunur? 

ama, bir tehlike karşısında olduğumu - Neden bulunmasın Berna? 1stik-
sezmiştim, kalbim küt küt atmağa baş- hali kimse bilmez, fakat bugün de sana 
~~?1ıştı:. 0~:1· ~:rn~i.U ile haşhaşa görd_ü- kimse: Evlenemezsin, sevilemezsin, yu
gum gunku hıssıyatımda aldanmadıgı- va kurmağa hakkın yoktur diyemez ... 
m_ı an~ıyo:~:ım:.~_ir.~nda: abla~dan için Kolunu kanadını kırıp onu yese dü
fçm dıl~d.ıgı:n. ozıı.:u gen aıı:ıagı v~e ge- şürmemeğe çalışmakla beraber, kaça
ne ona ıçın ıçın duşman kesilmegı kur- maklı cevap veriyorum. c İstik.balı 
öwn. Herkes, hatta Mazlum bile neyse kimse bilmez• sözüm nazarı dikkatini 
ama, bu hasta çocuğu raha~ bırakmalıy- celbetti: 
öı ... Yeryüzünde bu derece kalbsiz in- - Doktorlar beni temin ettiler Se-
sanların yaşamaları insanlık namına · vım ... 
şaşılacak şeydi. Mademki insan natlk - Şu halde tereddüt etme, hayatını 
.ve müdrik olan bir havvandtr, ablamm düzelt, evlen, mes'ut ol. 
idraki nerede kalıyor? ... Kalbi, merha- _Benim de gayem bu. 
meti demiyeyim, fakat idraki olan bır _ Sevdiğin kız aşkından haberdar 
insan, Berna gibi bir adamın gönlü ile mı? Ona bir şey ihsas ettin mi? 
oynar mı?· - Zannediyorum; onunla da şimdi 

Bu düşünceler bir saniyede beynimi seninle konuştuğum gibi konuştum, 
kurcaladı; ama hep gülümsüyorum. ayni şeyleri konuştuk. 
Berna da gülümsüyor. Gülümsüyor a- Birdenbire ürperdim: 
ma, yüzündeki kıvrımlar ağlıyormuş - Ne ... Zaman? .. Çok oldu mu? 
hissini veriyor. Her gülüşü sanki kal • - Hayır. 

binde yeni bir yara açıyor. Korktuğum başıma geliyordu. Ber _ 
Hem söylemek, hem de söylememek nanın Gönülü sevdiğini bildiğim halde, 

!ster gibi, önüne bakarak, gözlerini is- konuşmamızın sonunda Gönül ismi 
karpinlerinin ucundan ayırmadan de. söyleneceğine emin olduğum halde, bel 
:vam etti: ki başkasıdır, ümidile övünüyordum. 

- Belki de akhmdan geçen bir deli- Malfunya insan korkunç hakikatlerden 
!ikten başka bir şey değildir ... Ne bile- dalına kaçar; korkunç hakikatlere göz 
yim ... Bir zamanlar hastaydım, haya- yumar ... 
tundan ümidi kesmiştim .. Aşk şöyle 
O.ursun, dostluğa bile inanm1yordum; 
beni arkadaş gibi olsun sevemezler, ne
rede kaldı ki, aşık gibi sevecekler di
yordum. Herkesten uzak duruyor, ken
öimi kimseye alıştırmıyordurn. Bugün
se hissiyatım de/İi.şti. .. Artık iyileştim, 
l:ıele ciğerlerimde hiç bir arıza kalmadı, 
öoktorlar çok uzun yaşıyacağıma sened 
:veriyorlar ... 

Bu sözün nere~ varacağını anlar gi
bi oluyor, mevzuu değiştirmek istiyo. 
yorum: 

- Ne mutlu sana Berna, doğrusu se· 
vindim, bana büyük bir müjde veri -
yorsun .. 

Her an, biraz daha somurttuğu.mu, 
kaşlarımın biraz daha çatıld1ğını his • 
sediyordum. Berna gözlerini bana dik
miş, soracaklarımı bekliyordu. Sorma
mı istiyordu. Nihayet sordum: 

- Herhalde Gönülü sevmiyorsun de
ğil mi? 

Berna atıldı, Ud elime sarıldı: 
- Ta kendisi dedi, Gönülü sevlyo ~ 

rum, senelerdenberi Gönüle Aşığım ... 
Kendimi tutamadım: 
- İşte bu olamaz, işte bu imkAnsız!. 
Bunu adeta haykırdım, Berna kJsık 

bir sesle mırıldandı: 
......; Neden imkansız olsun Sevim? 

O söylediklerimi duymuyormuş gibi Gözlerini sinirli sinirli kırpıştırıyor-
anlatıyor: du: 
~ Hayatımın kurtulduğuna şükredip 

bu saadete kanaat getirmeliyim değil 
mi?. Doğrusu budur. Fakat insan bir 
türlü doymak bilmez, saadete kanaat
kar değildir, her zaman elde edemiye
ccği şeyleri ister, gözi.i onlardadır ve 
onları elde etmedikçe mes'ut olduğunu 
anlıyamaz ... Bunları sana, uzun za -
rnandır gönlümde beslediğim, bir türlü 
Oışa vuramadığım bir emelimi izah için 
anlatıyorum ... Kalbimde bir sır va Se
vim, senelerdenberi bağrımda büyüt
tüğüm bu sır bir emeldir. Bir emel ki, 
artık gizleyemiyeceğim. Senelerdenbe. 

- O bana cesaret verdi, ümidimi art
tırdı. Biraz evve!, daha şimdi siz de .. 

- Ben söylediklerimi geri al.mıyo -
rum Berna ... Evlenmek, sevmek, sevil
mek, hakkındır. Saadete müstahaksın, 
Iayiksin ... Ama Gönülden vazgeç ... Bu 
sevdayı kalbinden söküp at. .. Geç kal· 
madan hislerinden rücu et ... 

- Öyleyse bir bildiğin var?. 
- Hiç bir bildiğim yok. 
Ablam nişanland:ğının gizlendiğL'li 

istediği için söylemiyordum. 
(Arkası var) 
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Yazan: 

1 M. Ruim Ôtıreıt 

Zal gardiyana bir kese mücevher gösterdi': - Beni buradan 
kaçırabilirsen bütün bunlar senin olacak! dedi 

Dalikanlı serbestisine kavuşunca palı duruyordu. Anahtarlar da gardiya- rakacak .. doğduğu kasabaya çekilip o• 
rahat mı duracaktı? Onun bütün işi gü- nın belinde sailanıyordu. Kaçamadık - rada evlenecek, rahat rahat yaşıyacak.. 
cü kızının peşinde koşmak olacak .. bel- tan sonra bu serbestliğinin faydas. var- tı. 
ki de babasını, kızını almak için olmasa dı? Gardiyan Zale uçurumdan ne suret· 
bile kendisinin hapiste yatmasının in- Zal.. gardiyam para ile bu kadar yu- le çıkılabileceğini.. hangi istikameti ta
tikamını almak bahanesile harbe sü- muşanuş görünce büyük bir servet va - kip ederek nereye çıkacağınL. kendi • 
rükliyecekti. Samın kuvvetleri ile ba~a dile onu büsbütün elde edeceğine ihti- sile nerede buluşacağını anlattı. Sonra, 
ç1kamazdı. Arazisi baştanbaşa istilaya mal verdi, kendi kendine: pencereden uçurumun dibine kadar o • 
uğrardı. O zaman, kendisi ölse bile ai- - Ne olur? Şu adamın, bir de firar lan mesafeyi çok iyi bildiğini.. kendi • 
lesi esir olurdu. Zal de bu suretle eme- cihetinden fikrini yoklasam ... Gözle • sinde, tam zemine yetişmese bile üç 
line kavuşurdu. rlı1i kamaştıracak, tamamı tahrik ede- metre kadar yakinine uzanabilen bir 

Derebeyi.. meselenin cezri şekilde cek bir servet vadedersem belki yola ip bulunduğunu söyledi ve: 
halli için husumet unsurlarını ortadan gelir. - Benim bir arkadşun vardı. İpe 
kaldırmaktan başka çare bulamıyordu. Dedi. tırmanıp çıkmasını çok severdi. .En bü-
Kızmı çok sevdiği için onu öldüremez- Kapıyı açık bıraktığı günün akşamı, yük eğlencesi şu pencereden kendini 
di. Zali, göz göre göre öldürmekten de gardiyan kendisine yemek hazırlamı - sarkıtması.. Uçurumun dibine inip tek
korkuyordu. Sam, yak'.Dda Zabulista- ya geldiği zaman, iş arasında onunla rar çıkması idi. Bu arkadaşımın yaptığı 
na avdet edecekti. Oğlunu tahliye et- konuşmıya başladı. Sözü döndürüp do- şeyleri göre göre, söylediklerini dinli. 
mediğini görünce üzerine yürüyecekti !aştırdı, memleketinde çok zengin ol • ye dinliye uçurum dibinin ne halde ol-
0 halde, işi geciktirmiye vakti yoktu. duğuna .. böyle iken burada, bu kulenin duğunu öğrendim. O, geçen sene bura-

Derebeyi.. bir gün, işi esasından hal- taş odasında süründüğüne getirdi. Gar- dan ayrılarak kasabasına gitti. İp ben· 
!edecek bir çare buldu: Zale, kendi eli- diyarım kendisini dikkatle dinlediğini, de kaldı. İp, evvelce daha uzundu. Bir 
le firar imkanını hazırlamak.. bu su- acır gibi kendisine baktığını görünce gün bana lB.zım oldu da bir parçasını 
retle onun vücudüııü ortadan kaldır- büyük bir ümide kapıldı. Fikrini yavaş kestim. Dediğim gibi kestiğim kısım üc;ı 
mak... yavaş açmıya başladı: metre kadar bir şeydi. Fazla değil, bel· 

Derebeyi .. bir gün, Zili muhafazaya - Arkadaş! Benim buradan kurtul - ki daha az. Mademki ipten kayabili • 
memur olan gardiyanı çağırdı. Ona, Za- mama bir yardımcı bulsam onu ihya e- yorsun. Üç metreden aşağıya da atlıya
lin kule içinde gezmesine müsaade et- derdim. Yanımda neyim varsa verir. O bilirsin. Orası. düz bir kaya im.iş. 
mesini .. onunla ahbab olmasını .. bir gün adam isterse memleketime de beraber Dedi. 
de kaçmıya teşvik etmesini söyledi. götürür.. onu orada servet, eğlence ( Arkaıı w.r} 

Zal.. hiç şüphesiz kaçmıya can ata· içinde yaşatırdım. -1 -=··=· = -:.-:.-=-=-.::··::.:· =~:::·-====== 
caktı. o zaman, kendisine mes'filiyet Deyince gardiyanın gözleri parladı Bir Doktorun 
gelmemesi için pencereden uçuruma ·ZiH, gardiyanın bu halini para hırsına 
inmesinden başka çare olmadığını .. bu- verdi. Halbuki o, derebeyinin emrini Günlük Pazartul 

nun için de uçurumun dibine kadar u- yerine getirmek için ZAle nasıl açıla • Notlerından (*) 
zanacak ipi temin edeceğini bildirm~- cağını düşünürken delikanlının kendi - , ______ ,.._ ..... - -------
sini tenbih etti. w liğinden firar teklifinde bulunmasına Saçların 

Derebeyinin kurduğu plAna göre ha- sevinmişti. 
pishane gardiyanı, Zale öyle bir ip ve- Zal, gardiyanın itiraz etmeden, uysal Hıfzıssıhhası 
recekti, ki bu ipin ucu, uçurumun di- bir vaziyette dinlediğini görünce daha - 3 -
bindeki kayalıklardan çok yüksekte ni- ziyade hararetlendi. Gardiyanı hırı -
hayet bulacaktı. Delikanlının firar te- lclndırmıya koyuldu. Ona bir çıkın al
şebbüsü gecenin en karanlık bir zama- tınla bir kese mücevherat gösterdi: 
rnnda cereyan edeceği için o, ipin ucu- - Bak! firarımı temin edersen bun. 
na geldiği zaman zeminden ne kadar ları sana veririm. İstersen beraber ka
uzakta bulunduğunu anlıyaınıyacak.. çarız. Nlınruzda sana ev, bahçe, iste -
yere yakın bulunduğuna zahib olacak.. diğin kadar para veririm. Bütün ha • 
kendisini bırakıp koyuverecek .. böyle- yatını rahat, zevk ve safa içinde geçi • 
ce kayalar üzerinde hurdahaş olup öte- rirsin. 
ki dünyayı boyhyacak. Deyince, gardiyan yapma bir mah • 

Zal, uçuruma yuvarlanınca, gardiyan zunlukla boynunu büktü: 
ortalığı ayaklandıracak .. Zalin kim bi- - İyi söylüyorsun asılıadem, amma 
lir nasıl, bir ip temin ettiğini, bununla bu işi ra~li.rmak güç. Senden gördü • 
uçuruma sarktığını.. fakat ipin uzun • ~.im ıtıtdlara mukabil seni kaçırmak 
luğunun yere k!dar inmesine kafi ge- istPrdim. Pen, o zaman burada dura -
lememesi yüzünden, zemini yakın zan- ma.ldırrı: fakat sen:n vadini tutacağın
nederek uçuruma atlayıp öldüğünü dar .. , ban1 her türlü yardımda bulu • 
her tarafta anlatacak.. Havadis ağızdan nacağından emin olduğum için seninle 
ağıza yayılacak ve Samın ~ulağına ka- beraber gl.!lırdim. Gelgelelim kaçmana 
dar gidecek .. O da Sama, oğlunu tahli. imkan göremiyorum. Kapıdan çıkamaz. 
ye etmek üzere iken böyle feci bir ha- sın. Orada muhafızlar var. Kapının 
disenin cereyanından çok müteessir bu içinde, merdivenin ağzında her zaman 
lunduğunu bildirecek .. Bu iki yüzlü si- nöbetçi var. Kuleden çıkamazsın, ki ... 

Başta saçllın!l dlplerJnde, yıkandıktan 
sonra, kepek yapmaması 1ç1n aruıra al
kol esansı ve gliserinden mürekkep olan 
ve piyasada Bl.ryantln denilen madde • 
lerden sürmek muvafıktır. 
Şu iki tertip 9n güzel biryantlndlr: 
1 - Alkol - 50 gram. 
Gliserin - 5 gram 
Esans dö bergamot miktar tlft. 
2 - Sedra. ya~\, 
Vazelin, 
Bir mlkdar lavanta. 
Bundan blr damlayı blr bas tırçaııma 

sürerek bütün :ıaçları o)!uşturmalıdır. 

Baş yıkandıktan soııra tercihan par
maklarla iyice havalandırmak çot ilk 
ve bahusus madeni f-1\batlar ırnnanma
mak başı ziyadan mahrum etmemet. 
saçları çok ıslak bırakmamak, tabiatı 

1
, 

malüm olmıyan saç sularını kullanma -
mak, saçları mlhan1k1 çek1ft4...rmemet 
l~zımdır. 

( • ) Bu n ot lari kesip Allla)'Um, ıüat 
bir albiime JAplflmp koDebl,..a ,........ 
Sıkıntı uınanuuzda it• notlar •tr teldeı 
rtbl lmdadı.ııua yet l_.ebllb. 

yasetle meseleyi arzusuna muvafık bir - Neden çıkamayayım? Sen, gider, -····-·· · · ·•···· .. . ~ . ... H .... ~m··-· ·-

~ekilde kestirip atacaktı. iki at satın alır .. Şehrin dışında bira - Son Posta * ğaçlık içinde onları saklarsın. Gece ya-
Gardiyan .. Zalle çoktanberi ahbaptı. rısından sonra kulenin kapısını kilitle- '"'Ye:mı. SlyasJ.. Havadl.s vo Halt psetesl 

Delikanlının açtığı kesesinin sayesin - meden çıkar, beni dışarıda beklersin. 
de epeyce de paralanmıştı. Derebeyin - Ben, nöbetçinin bir dalgın zamanını 
den aldığı emir hoşuna gitti. Bu vesile kollar .. onun üstüne atalırım. Boğazını 
ile Zali güzelce sızd1racağını düşüne - sıkar öldürürüm. Ondan sonrası kolay. 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ZS. 
İ STANBUL 

rek sevincinden uçtu. Hiç merak etme .. Bu işi ben çok kolay
Zal.. İranın muvaffakiyetlerini işit - !ıkla başarırım. ri bir kızı seviyorum Sevim ... Ne der· 

sin •• 

Nöbetçi 
Eczaneler 

ı tiği gündenberi serbest bulunmadığı - Gardiyan, Zalin bu fikrini muvafık 
na .. memleket şenliklerine iştirak ede- bulmadı. Bunda, muvaffak olamamak, 
mecliğine .. Hele Rudabeyi elde edecek nöbetçinin atik davranmasile işi sarpa 
çarelere baş vuramadığına üzülüyordu. sardırmak tehlikesini buldu. Biraz dü

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
m8.h:fuz ve gazetemize aittir. 

FIATLARI Bu suale ne cevap verebilirdim! Ne 
Oiyebil irdim 

- Hakkındır dedım, elbette ki seve-
cektin. Sevmişsin, iyi ya.. . 

- Peki ama ona bu askımı itiraf e
cebilir miyim?. Onunla ~vlenmek is -
tediğimi söyler o da kabul ederse ev
~enebilir miyim . Ne de olsa hayatını 
güç kurtarmış o1an bir adam\m ... Ev-ı 
fonmeğe hakkım \'ar mı? 
Bernanın hali yürekler acısı, o ko-1 

nuşurken yüreğim parça parça oluyor, 
bu merhametirnin tesiri altında: 

- Neden olmasın? dedim. 
Tekrar gözlerimin önüne, Gönül ile 

başbaşa konuşmaları geldi. Herhalde 
Gönüle aşkını ima etmiş. Gönül de onu 

Bu rece nöbetçi olan eczaneler şanlar -
dır: 

İstanbul clhetlndekUer. 
Ak.sarayda.: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
(Eşref Neşet>. Beyazıtta: (Haydar). Sa. 
matyada: CRLdvan>. Emlnöntinde: CA
nılnasya). Eyüpte: P.rlt Beşir). Fenerde: 
(Vitall). Şehremininde: (Nazım). Şeh -
zadebaşında: <HanıdH. Karagümrükte: 
(Kemal). Küçükpazarda: (Hulüsl). Ba -
ku-köyünde: Cİstipan). 
Beyoğlu cihetlndekller: 

Tünel başında: CMatkoviç). Yüksekke.1 -
dırunda: CV1ngopulo>. Galatada: (Mer
kez>. Taksimde: (Kemal - Rebul). Şlşll
de: <Pertev). Beşiktaş ta: (Süleyman Re
cep). 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalarda: 
kırmamak, üzmemek için ümit verecek Üsküdarda: Cİskeleb9.§ı). sanyerde: ms-
bir tavır takınmı1 olacak ... Bu ümidi oı man). Kadıköyilnde: (Moda), (Merkez). 
gece Bernanın gözlerinde okumuştum.1 Büyükadada: CŞinasl Rıza). HeybeUde: 

Bernanın göz üadeleri üzerine ablama -._<T_a_n_aş,_>_. ----------~ 

Odasında dolaşırken can sıkıntısından şünür gibi durduktan sonra. 
oflayıp pufluyor .. pencereden büyük bir - Bak.. bir cihet var. Şu pencereden 
hasretle ufuklara bakıyor .. yatağında uçuruma sarkmak .. Orada yere inerek 
geçirdiği zamanlarında binbir ıztırap. kayalar arasından sıvışmak. Bu da teh
ia kıvranıyordu. likeli bir iş. İpten kaymayı zannederim 

Gardiyan .. derebeyinden aldığı emir beceremezsin. Sen de benim kadar 
l üzerine bir fevkaladelik göstermedi. O,, cüsselisin. 
zaten aldığı paralar mukabilinde Zalin - İpten kaymak benim için işten bile 
her istediğini getiriyordu. Fazla bir değil.. Fakat uçurumun dibine yetiş • 
yaptığı varsa o da oda kapısını açık bı- mek güç. Burası pek derin bir şey .. Ne 
:akması idi. kadar uzunlukta bir ipe ihtiyaç görü -

Zal.. gardiyanın bu son hareketini neceği belli değil. Sonra, uçurumun 
manalı görmedi. Beş aylık alışkanlığın içinden nasıl çıkabilirim. 
gardiyanda büyük bir emniyet husule Gardiyanın gözleri bir defa daha par
getirdiğini.. oda kapısını bu yüzden a- ladı. İş yoluna giriyordu. Hem altm çı
çık bıraktığını tahmin etti. Oda kapı - kını ile mücevherat klsesini alacak .. 
sının açık bulunmasına da bir kıymet Hem derebeyinin arzusunu yerine geti 
vermiyordu. Aşağıda muhafızlar var • 1 rip ondan da mühim bir vurgun vura • 
dı. Kulenin kapısı da gece gündüz ka- cak.. Ondan sonra da _ gardiyanlı!ı bı • 

ABONE 
1 6 3 t 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr . -- -Ttl'RKİYll 1401) 750 400 160 

YUNANİSTAN 234::> 1220 710 270 
ECNEBİ 270') 140!} 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

- ... ' 

Gelen evrak geri verilma. 
ilanlardan me•'uliyet alıııma. 
Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 

Pul ilavesi lbımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 



ZAFER BAYRAMI 

• 

Bugün zafer ve tayyare bayramları- ettikleri bir caz hey'eti tarafından ça- tuklar söylenecek, bando, salonda, is -
,h,. Bu münasebetıe, halk, sabah ka - lma~ak parçalarla dans edilecektir. tiklal marşından sonra k18sik parçalar 
ntıılığından itibaren fevç fevç sokak - Usküdar Halkevi bandosu gündüz çalacak, dil ve tarih kolu mensupların
lara ?ökülmeğe, Beyaııda doğru akın saat on yedide Doğancılar parkında ba dan bir zat 30 Ağustos zaferinin ehem
etmege başlamıştır. Bilhassa Beya - zı parçalar çalacak, parti binası önUn - rniyetini tebarüz ettirecek bir konfe -
zıda giden yollar, daha çok erkenden de ve salonunda, Ankarada ve İstan - rans verecek, temsil kolu tarafından da 
dolmuştur. bulda verilecek konferanslar dinlene - milli bir piyes temsil olunacaktıı·. B:ı 

Sabahleyin saat 8 den itibaren mü- cektir. Gece de fener alay1 için parti müsamere, yarın akşarr. da tekrar edi
essesat vesairede, saat 8,30 dan itiba - binası önünde top1amldtğı zaman nu - lecektir. 
ren de vilayet, be1edtye, parti ve hava -·-·-···--..--··--- ~••••••••••••••••••••••••••••• 
kurumunda ziyaretler, bayramlaşma - ispanyada hükumet Bulgar Kralınının 
lar başlamıştır. 

Bundan sonra, saat dokuzda, me _ Kuvvetleı i Aragon Başvekilimize 
rasime iştirak edecek askeri birlikler, Cephesinde ilerliyorlar Taziyet/eri 
askeri ve sivil okullar, itfaiye, cemiyet- (Baştarafı 1 inci sayfada) (Baştarafı ı inci sayfada) 
l~~' ü~iversite meydanmda, ·krokide umumi tarafından neşredUen bir teö -
~ostenlen yer3erini almışlar, büyük. bir. :ıiğde, :Aragon cephesinin muhtelif mın-

alk ka1abalıgı da meydan: doldur - takalarında düşman tarafından yapılan 
muştur. tazyikin devam etmekte olduğu fakat 

Askerlerimiz yol!arda şiddetle al - yapılan taarruzların ağır zayiatla tar-
kışlanmışlardır. dedildiği bildirilnıektedır. 

9,30 da komutan gelerek kıtaatı tef İspanyol miiliecileri Fransada 
tiş etmiş, en kıdemsiz bir subay, halk- Perpignan, 29 (A.A.) - Santander 
tan biri ve komutan birer nutuk söy - mültecilerini hamil on tren hududu ge
lenıişlerdir. çerk Puigerda'ya gitmişlerdir. Fakat ge 

Saat on otuzda komutan, belediye, neralite hükfuneti bu mültecileri Bar -
Parti ve vilayet erkaııı gelmişler v~ celona 'a kabul etmek istemediği için b::ı
tribünde yer almışlardır. zı müşkülata tesadüf edilmiştir. Mülte -

Üniversite meydanında biriken kıt - ciler arasında bulunan binden fazla Mi
alar, mektepler, esnaf cemiyetleri, b!- lis hududu geçmeğe muvaffak olmuşlar
ter birer ve sıra ile Mercan cihet!nd<'- dır. Bordeaux havalisinde isyan eden 
ki kapıdan çıkın2ğa başlayacaklar tri- ve seyyar Fransız muhafızlarının neza
bünün önünden geçerek geçit re;mini retinde sevkedilen mültecileri hamil 
1.aınamlayacaklardır. bir trenin buraya gelmesine intizar edil 

Alay, fen ve cdebiya~ fakültesi ö _ mektedir. 
~~~~~~~~~-

ll Ünde '1 Laleliye çıkarak Beyazıt, rn -
Vanyolu, Eminöni.i, Köprii, Bankalar 
C~ddesi, Tepebaşı, İstiklal caddesi yo -
lıle Taksime gidecektir. Taksimde, Cum 
huriyet abidesine çeleôl: konacak ve 
merasim yapılaca~{, yedek subay ok:.ı
lu, askeri lise, deniz harp okulu, mü -
tettep piyade alayı, istihkam, muha -
bere kltaatı namın:ı, abideye çelen~ 
~onacaktır. Merasimden sonra alay Ü'i 
Rılacak, kıtaat garnizonlarına gidecek
tir. 

.. Bu gece de, zafer bayramı şerefin:., 
~uyuk fener alayları tertip ediiecek -
tır. Anadolu yakasmdakı alay, Selim:
Ye kışlasındaki k!taatın da iştirakile, 
Doğanc1larda tophnacak, Paşakapı _ 
sından, tramvay yoıunu takiben, K::ı -
dıköy iskelesine kadar devam edecek, 
<>rada dağılacaktı:-. 

İstanbul cihetinaeki alay, Taşkış -
ladaki kıtaatın da iştirakiie Taksim -
den başlayacak Galalasaray, Köprü, 
Suıtanahmet yolile Beyazıda kadar de 
Vaın edecek, Beyazıtta dağılacaktır. 

Bütün merasim esnasında intizam 
Ve inzibat merkez komutanlığ: tara -
fından temin edil.=!cektir. 

Halkcvlcı·inde 

. Halkevleri de bayramı kutlulnmak 
1Çin hususi programlar tertip etmiş -
lerdir. 

l Beşiktaş halkevinde ulusal bir t.Jp
antı yapılacaktır. 

Mogolistan Harbiye 
Nazırı zehirlenmiş, 
Dün cesedi yakıldı 

Moskova 29 (A.A.) - Taiga istasyon~ 
civarında trende birdenbire vefat eden 
Mogolistan halk cumhuriyeti harbıye 

nazırı Cansanhorlo fırkası kumandanı 

Mareşal Dcmid'in cenazesi, dün Mosko
vaya gelmiş ve .askeri merasimle istik
bal edilerek cenaze fırınında yakılmış -
tır . 

Yapılan tahkikat ve tetkikat netice
sinde, 1\farcşal Demid'in konserveden ze 
hirlenerek öldüğü sabit olmuştur. Ma -
rcşala refakat etmekte olan binbaşı Dor
jev ile karısı, ve Mogolistan halk cum
huriyetinin Moskova mümessilliği kati
bi Gumbusurum da zehirlenmişlerse de 
yapılan şiddetli sıhhi müadahale neti -
cesinde kurtarılmışlardır. 

Tahkikata devam olunmaktadır. 

Filislinin müstakbel 
idaresi nasıl olacak? 

(Baştarafı 3 üncü sayfada) 
mıştır. Şimdi vaziyet şudur: 
Yapılagelen tecrübe göstermiştir ki Fi

listin bugünkü şeklile idare edilemez, bu, 
böylece kabul edildikten sonra, iş, tat -
bik edilecek yeni idare şekl;ne kalıyor. 
Bu idare ne olmalıdır? Bir ç:ivi bulun -
muş, iş şimdi bir nal ile üç çiviye kalmış
tır, diyebiliriz! Kadıköy halkevinde de merasim ya 

l>ılacaktır. Toplantı, saat 21 de, Halke- Selim Ragıp Emeç 
"i binasında, Niyazi l'evfik Yükselen -- ·-
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1arafınaan 30 Ağustos zaferi hakkında 
~etiıecek bir konferansla başlayacak, 

alkevi orkestrası bir konser verecek, 
hundan sonra, amatör gençlerin teşkil 

Eminönü Eczanesi yanında hasta
larını kabul eder. Telefon : 24131 

Son Ekselans lsmet lnönü. 
B<ı§Vekil Ankara 

Ekselansınızın uğradığı acı matem 
hakkırıdaki hazin haberi alarak en 
samimi taziyetlerimi arzederim. 

Boris 

Başvekil İnönü bu çok dostane ve 
nazikane alakadan derin bir surette 
mütehassis olmuş ve aşağıdaki tel
grafla teşekküratını bildirmiştir: 

Sama.jeste Bor:U 
Bulgar kralı Sof ya 

Majestelerinin. göndermeJc lUtfun
da bulundukları telgraftan son dere
ce mütehassis olarak hararetli min
nettarlık hislerime itimad ve derin 
hürmetimin kabul buyurulma.~mı rıca 
ederim. 

lsmet lnönfı 

Deniz ve denizcilik 
(BQ§ tarafı 5 ncı ıahifede) 

zerine çizilecek olursa o harita örümcek 
ağı ile örtülmüş bir kağıt parçasına dö -
ner. 

(1873) yılı birinci kanununda Çellen -
cer meşhur kutup sularındaki seyahatine 
başladı ve hayret verici neticeler elde e
dildi 'ki bu meyanda Hind Okyanusun
dan Afrikanın cenubunu yalayıp buzlu 
mıntakalara kadar dayanan (agulhas) sı
cak cereyanı da vardı. 

Heyeti seferiye 1874 yılı nisanının bi
rinci güiıünde Avustralyada (Melbour
ne) limanına döndü ve Avustralya ile 
Niyuze18.ndya sularını iskandile brışladı. 
(Fiji) ve yeni Hebrid adalan civarını da 
taradıktan sonra çok tehlikeli ve kaya. 
lık bir geçit olan (Torres) boğazına gir
di. 

Burası Okyanusların en korkunç ve en 
znlim noktasıdır. Çünkü su (2000) kulaç 
derinlik gösterdiği gibi birden b;rc mer
can kayalıkları su üstünde ve su hizasında 
karşınıza çıkar. Bir saniyelik dikkatsiz
lik koca bir gemiyi denizlerin korkunç 
derinliklerine sürükliyebilir. 

Nihayet (1876) yılı mayısının (24) ün
cii günü İngiliz korveti uzun seyahatini 
bitirerek Portsmut limanına demirledi. 

(Osenografi) ilmi doğmuştu. 

Atinada bir artist ortadan 
kayboldu 

Atina 29 (Hususi) - Atinanın en 
,meşhur artistlerinden Aliki Musuri iıç 
gündenberi ortadan kaybolmuştur. A
,ilesi ve zabıta tarafından şiddetli ta -
harriyata rağmen artistin izi buluna -
mamışbr. 

Gümüş hacıköyündeki 
seylip tafsilitı 

(BCl§tarafı 1 inci ıayfada) 
Af et na~ıl oldu 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Burad::ı 
vuku bulan müthiş sel faciasını telgraf 
haberi olarak kısaca bild;rmiştim. Mü
temmim malumat ve tafs:;latı da bil -
diriyorum: 

Saat 14,30 da hava kararmış, müt
hiş, fırtınalı ve bardaktan boşanırcası
na yağan yağmur ve dolu 15 dakika 
devam ettikten sonra burada hiç gö -
rülmemiş bir surette sel gelmeğe baş -
lamıştır. Yağmur ve sel kırk dakika de 
vam etmiştir. Ka!!a banın ortasından 
geçen dere bir anda taşarak sokakları 
sel kaplamış, önüne gelen şeyi sürük
lemeğe başlamıştı:. 

kaz altında kalmak ve selde boğulrnaN 
tehlikesile karşılaşan halk, şaşkın b~ 
halde çığlıklarla yoliara dökülmüştür, 

Hamamları istila eden sel binlere• 
kadın ve ço~uğun hayatını tehlikeya 
sokmuştur. inhisarlar kolcusu Bahri 
büyük bir cesaret ve gayretle bir ço1' 
zavallıların hayatını kurtarmağa mu .. 
vaffak olmuştur. 

Kendir, tütün, zahire anbarları ve 
harmanlar çok mühim miktarda zarar 
görmüştür . 

Evleri yıkılan ve eşyaları kurtarıla
mıyanlar arasında demirci İsmail, KaJ 
lıoğlu, öğretmen Cemil Solak oglu ilı 
bir çok aileler vardır. 

Bu dakikada ancak 4 - 5 kişinin ce-. 
sedi bulunabilmiştir. Öğrendiğime gö. 

Ekserisi kerpiç olan evler birer bi - re Merzifonda yağmur hafif bir çis1:1 
rer müthiş gürültülerle yıkılmış, en - halinde gelip geçmiştir. _......_ _______ _ 
Bir baba oğ:unu 
Beş yerinden 
Vurarak öldürdü 

(BaştaTafı l inci sayfada) 
cinayet olmuş, bir baba oğlunu öldür
müştür. Cinayet adanın Triklino kö -
yünde vuku bulmuştur. Hadise şöyle 
olmuştur: 

26 yaşlarında bulunan Hrisantos ge
çen gün babası Eftimias'a müracaat e
derek evlenmek üzere olduğundan ken 
di hissesine düşen mirasın ayrılması -
nı jstemiş bu yüzden aralarında nıüthiş 
bir kavga başgöstermiştir. Baba müna
zaa neticesinde eline geçirdiği bıçakla 
oğlunu kafasından beş yerinden yara
lıyarak ~ldürmüşli.ir. Katil baba cina -
yetin izini yok etmek için cesedi köy 
haricinde bir yere bırakmıştır. Ceset 
bir iki gün sonra meydan~ çıkarılmış 
ve oğul katili bab1 yakalanmıştır. 

1 
Eskişehirde 
Zafer bayramı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
tir. Ayni trenle ordu müfettişi Orge • 
neral Fahreddin Altay ve diğer gene .. 
ra11er de şehrimize gelmişler, ilk ka .. 
dm askeri tayyarelerimiz Atatürk kı .. 
zı Sabiha Gökçene misafir olmuşlar .. 
dır. 

Sabiha Gökçen bu akşam evinde mt 
safirler şerefine bir ziyafet vermiştir. 
Atatürk'ün hemşirelerinin yarın ak .. 
şam 30 Ağustos uıfer bayramı müna • 
sebetile verilecek baloya gitmeleri muli 
temeldir. 

Ordu Müfettişi 0:-generai Fahred • 
din Altayın 30 Ağustosu burada geçi· 
receği haber alınm·ştır. 

Bayram münasebetiie şehir şimdi .. 
den donanmıştır. 

Ayten 

Teknik Okulu Müdürlüğünden 
1 - Nafia Vekaletine bağlı olan (Teknik Okulu} mühendis ve fen memuru 

yetiştirmek üzere iki kısmı havidir. Her iki kısımda şimdilik: 
A) İNŞAAT - (Yol, Demiryol, su işleri, yapı işleri). 
B) Makine. 
Şubeleri vardır. Her iki şubede mühendislik tahsili dört, fen memurluğu tah-

sili iki senedir. 
2 - Orta mektep mezunlan imtihanla,olgunluk imtihanını vermiş lise mezun

ları imtihansız alınır. 

3 - Kayıt müddeti 1-30 eylCıldür; kayıt muamelesi İstanbulda Yıldızdaki o
kul binasında her gün saat dokuzdan on ikiye kadar yapılır. 

4 - İsteklilerin 22 yaşından büyük ol mamaları ve istida, hüviyet cüzdanı, 

mektep şahadetname veya tasdiknamesi, 12 adet Viktorya eb'adında fotoğraf, 

Tam teşekküllü bir hastahaneden heyeti sıhhiye raporu, aşı ve hüsnühal kağıd
larından ibaret evrakı kayıt müddetinin sonuncu akşamına kadar okul müdürlü
ğüne vermeleri veya işbu günün akşamına kadar okul müdürlüğüne vasıl ol
mak üzere posta ile iadeli taahhütlü olarak göndermeleri lazımdır. Postada vaki 
olacak gecikmeler mazeret olarak kabul edilmez. 

5 - Birinci Teşrin başlangıcında ynpılacak dühul imtihan günleri ayrıca ilan 
edilecektir. 

6 - Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin vilayetlerde Nafia müdürlükleri-
ne, İstanbulda okul idaresine başvurmaları. (5362) 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
&. inci k•tlde 11 /EylUI ı 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 5 O• O O O liradır .•. 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır •• 

DiKKA T: 
Bilet alan herke• 7 Eylül 937 günn akıamına kadar biletini 

değiıtirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Yüksek Enstitümüzün önündeki kış mevsiminde kaloriferli binaların 

kaloriferle, kalorifer olmıyan binaların, kok kömürü sobasile 165 gün müddet· 
le ısıtılması işinin kapalı uırf usulile mü tcahhide ihalesi ilan edilmişti. 

2 - Tayin edilen günde talip çıkmadığından eski şartlar içinde tekrar ilan 
olunur. 

3 - Muhammen bedeli 18000 on sekiz bin lira muvakkat temınat teklifın % 
7,5 dur. 

4 - İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafın
dan 4/9/937 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 

5 - Teklif mektublarının ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabi
linde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır bulun
maları. 

6 - Daha fazla izahat ve parası;: şartname almak isteyenlerin Enstitu Daıre 
Müdürlüğüne mürncaatları ilan O}Wlur. c28lh .5337. 

, 
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PASLANMAZ 
ve 

ASA Ti A 

Bütün dünyndÇ,ne hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük 
muvnffakiyet kazanan Hasan Tıraş bıçaklan yeni ve kat'iyen paslanmaz nev'ini 
p.yasadan musırran isteyiniz. 

Yeni Hasan tıraş makınelerile birlikte Hasan tıraş bıçaklan tıraş olduktnn 
sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı bozul -
mamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Dün· 
yanın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak HASAN tıraş bı
çağı muvaffak olmuştur. Marka sına ve ismine dikkat. 1 adedi 
6. 10 adedi 50 kuruştur. Hasan tıraş sabunu - Hasan tıraş kremi • Hasan 
tıraş pudrası - Hasan tıraş kolonyası da çok zevk ve neş'e veren yardımcı ve 
mükemmel vasıtalardır. 

.... ·------~------~-------~------------------------------------
Gemi Satışı 

Denizyolları işletmesi Müdürlüğünden - ", • • 
İdaremizin Haliçte bağlı bulunan mir alay Nazım Bey vapuru, bugünkü halile 

ve bağlı bulunduğu yerde teslim şartile pazarlıkla satılacaktır. Pazarlık 10 EylUl 
937 günü saat on beşte İdaremiz levazım şefliğinde yapılacaktır. Şeraiti öğren -
mek istiyenlerin her gün ve pazarlığa girmek istlyenlerln de yukarıda yazılı 
gün ve saatte levazım şefllğ!mize müra caatlan. c5579> 

SON POSTA: ~los SO 
================:1~===========~=================~ 

/Beyan e&ywum!/f ____ ıs_b_n_b_u_ı_B_e_ıe_d_iy_e_ı_i_I_ın_n_ıa_r_ı ___ J~ 
''BU BiOCEL 
Şayant hayret bir 
cild unsurudur. ,, 

Sabit olmuş
tur ki ciJd 
yiyebilir 

Doktorum 
demiştir ki; 
bu husust cild 
unsurunda bulunan 
Biocel, kemali itina 
ile şeçilmiş genç hayvanlardan 
istihsal edilmiştir. Cildin derinlik
lerine nnruz eder. Ve genç ve taze 
görünmesi için muktezi gıdayı va. 
rerek besler. BOyOk bir Viyana 
Üniversitesi Profesorn tarafından 
keşfedilen bu cevher, şimdi (beyaz 
rengindeki) Tokalon kremi terki· 
bine hOceyrelerl beslemek için tam 
maUQp nisbet dairesinde karıştı
rılmıştır. Bu kremi gece yatınaLdan 
evvel sabahlan beyaz rengindeki 
Tokalon kremini .kullanıııız. Üç 
gUn zarfında teninizi gayri saf 
maddelerinden ve zayıtlamış yoz 
adalelerinden kurtarmağa başlar. 

lJoktor Steiskal tarafından bir Vi
yana hastanesinde ö5-72 yaşların· 
daki kndınlnr üzerinde yaptığı 

tecrtıbelerde buruşuklukların altı 
hafta zıtrfında zail oldukları gOrOl
mO .tOr. 

·HİDDET .. 
ve asabi nöbetler sıklaşhkça, · 

çarpıntı ve bayılmalar devam 
ettikçe hayatın zevki mi kalır? 

il ABD OL ile teskin çaresi 
var. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 

1: s. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLER A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Aksaray yangın yerinde Kemalpaşa ma
hallesinin Defteremini sokağında 49 
adada arsa. 
Aksaray yangın yerinde Kemalpaşa ma
hallesinin Ordu sokağında 47 inci adada 

Sahası Bir metrosunun İlk teminatı 
M. Murabbı muhammen bedeJi 

7,72 3 lira 1'73 

• 

arsa. 209,28 8 > 125,56 
Aksaray yangın yerinde Kemalpaşa ma. 
hallesinin 49 uncu adada 1,55 yüzlil ar-
sa. 12,09 5 4,53 

Yukarıda semti, sahası, bir metrosunun muhammen kiymeti yazılı olan arsa· 
Inr ayrı ayrı satılmak üzere açık arttırın aya lfonulmuşlardır. Şartnameleri Ievn· 
zım müdürlüğünde görülebmr. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 6/9/937 pazartesi günü saat 14 de Daimi En • 
cümende bul~nmalıdırlar. (B.) (5459) 

Senelik muhammen İlk temtnaU 
kirası 

Emirganda Kız mektebi sokağında eskt 9 No. lu dük-
kan (28 inci mektep altında). 12 lira 0,90 
Fatihte Çarşamba mahallesinde Dervişali Kurtağa so- "1': 

kağında Defterdar İbrahim Efendi medresesi 1-92 > 14,40 

Yukarıda semti, senelik mı.ıhammen kiraları yazılı olan mahaller teslim tarl• 
hinden itibaren 938, 939, 940 seneleri ma yısı sonuna kadar ayrı ayn kiraya ve
rilmek üzere açık arttırmaya konulmuşl ardır. Şartnameleri Levazım Mildllrlü • 
ğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat . makbuz veya 
mektubile beraber 9/9/937 Perşembe günü saat 14 de Daiıni Encümende bulun• 
malıdırlar. (İ.) (5570) 

Açık Eksiltme lllnı 
fstanbul Kültür Direktörlüğünden : 

13/9/937 tarih Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Kültür Direktaiıtığilnde 
eksiltme komisyonu odasında (559,33) lira keşif bedeli Kültür dairesınde yapıla· 
cak tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık İşleri genel hususi ve fenni şartnameleri, pro
je, keşif hüliisasile buna müteferrl diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (42) liradır. ' 
İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göstereceği ev· 

rak üzerine Nafia Müdürlilğünden almış olduğu müteahhitlik ve ticaret odası 
vesikalarile gelmeleri. (5561) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - Şartname ve plAnı mucibince Pa şabahçe İspirto Fabrikası arasında yap· 

tırılacak kılıf ambarı binası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli c25094.80> lır a ve muvakkat teminat cl883> liradır. 

3 - Eksiltme 6/I.X/937 tarihine rastlı yan Pazartesi günü saat 15 de Kabataı 
İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır • 

4 - Şartnameler cl26> kurUf mukabilinde her gün İnhisarlar !nşaat Şube
sinden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubu, kanun! vesaik ve % 7,5 güvenme parasını fh· 
tiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukand&. 
adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmelidir. c5425> 

1 
t 

1 

1 

.. 

KANZUK 

AÇ BOYALARI 
JUVANTİN 

KUMRAL - SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çık
maz, tabii renk veren tanınmıl 

yegane sıhht saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK EcZANJ.SI 
BEY~LU - İSTANBUL 

~------~ DIŞ T ABIBI 

lş Banllası asgari 25 lira mevduatı bulunan blltün humbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mil/la/at dağıtmaktatlır. 
198'1 sonuna kadar keşide tarihleri: Eglill, Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
aylarının ım 111/..nle.rt 

RATiP TÜRKOliLU 
Ankara caddesinde: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneba· 
nesinde hergün saat on dOrtten 

(19) n kndar kabul etmektedir. 


