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ATATÜRK AnkaradalAKDENIZDE KONTROL 
Yarın Mecliste hararetli Konferans bugün bir 

_ k I I k toplanh daha yapacak 
muza ere er o a c a ~:ııLı:.~:ı:;:ı~:v:ıır::::J~:i :!~tı:ıu~: 

lnrilizler ise ilk adımı biz atmıyacaiız diyorlar 

Nyon anlaşması münasebetile bir çok 
hatiplerin. söz alacaklan anlaşılıyor 

Meb'uslar Ankarada toplanıyorlar 

Cum hurreiıt Atatürk Ankaraya avdet wvur urlarkm 

Millet Meclisinin· yarın yapacafı toplan· husus! trenlerile Ankaraya hareket et • kÖ§klerinden Dolınabahçeye gelmişler, 
Nyon anlaşmasının tasdiki ıçın bilyükl nan Büyük önder Atatürk dün a]qam Reisicumnur saat 17 de Floryadaki 

tıda hazır bulunmaları muhtemel bulu- miflerdir. (D1t1Gmı 3 üncü ıayfada) 

Tarih kurultayına iştirak Y en 1 b 1 r yer 11 
edecek ecnebi ilimler film yapılıyor 
Bugün de Macar profesörü Alföldi geldi. Y ann bir Filmin rejisöründen aktör
Yunan profesörü geliyor. Eski eserler serıiıinin de lerine kadar biltün ıimalari 

hazırlıklan bitmek üzere ·amatörlerden mürekkep 

Macar profesörü Alföldi Yunan profeıöril Marinatoa 

farih kurultayına iştirak edecek olan rumu balan tarafından karıılandıktan 
ecnebi Alimlerden Macar Prof. Alföldi sonra, Tokatlıyan otelinde misafir edil-
ide bugün şehrimize gelıniı ve Tarih Ku- mi§tir. (Devamı B inei ıayfacla) 

milyon çorap yapılıyor 

cGüneıe Doğru> filminin ~ldızı 
Bayan Mediha 

(Yazın 8 inci ıayfacla) 

Cilrmllmeşhud 
Kanuna 

Ankara 16 (Husust) - Cürmü meş
.hud kanunu, tatbikatında iyi neticeler 
verdiğinden memleketin bir çok taraf
larında mahkemelerin işleri azalmış -
tır. Yakında İstanbul asliye ceza mah-

H
.. "' · k d 1 d k k 1 kemelerinden bir tanesinin kaldırıl -
ukumetın a ın çorap arın an sonra er e çorap an- ına imkan hasıl olabilecektir 

d · k l k • .mas • nın sağlamlığını a temın ve ontro e arar vermesı Adliye VeJrili Saraçoğlu bu müna -

~halk arasında memnuniyet uyandırdı, fabrikalar da sebetıe bana demiştir ki: 

d kl 
.. 1.. 1 ( . . - Bu kanun seciyemizi yükselt:neğe 

memnun ol u arını soy uyor ar :Yazua 8 ıncı Ayfada) hizmet etmiştir. 

l•pangol marahha•ı ltal•a11ı itham edlgor 
Londra 18 (Husu • 

at) - Akdeniz kon· 
feransı yarın tekrar 
toplanacak ve deniz 
üstü gemUerile tay • 
yarelerin yapacak • 
ları kontrol vazüesi 
hak.kında tanzim e -
dilmiş olan metni 
müzakere edecektir. 

Nyon anlaşmasına 

merbut zeyilname • 
nin yarın imza edil
mesi muhtemeldir. 
Tayyarelerde toplar 

bulunacak 
Londra 16 (A.A.) 

- Akdenizde kon -
trole iştirak eden de· 
niz tayyareleri filo - Akdeuit koıderaldlll• iıtirak edem 
tillllarının terekküp ln,Ui• aıurahhula· ı, 1atd• Edeıa, 
tarzı hakkında bildi- ort.da Robert v .. Sitard " 
rildiğine göre her balari,.. Lorda Lord Çatfild 

filotilll be§ deniz tayyaresinden terek • ı sına malik bulunan bu deniz tayyarelerl-
küp edecek ve bin millik hareket saha - (Devamı 8 inci sayfada) 

SonPosı:a 
N\N 

ME\IS"İMi HA11RLIKLARI 

• Lbanımısm ilk mükemmel zabıta romanı 
Valld• Sultanın gerdan llğı 

bdar ~l k1 actapte ve1a mülhem sannedUecıe-
llQnttkldl~ celtr 01ıSareJl!Ü haklı görüyoruz. Fakat dellldlr " b&ld. 

il endlfeSlnd~~~ bir flbelerdlr. d11orlar. ~Muharrlrt klmdln 4119 ml 
UteJl tendi ........ t • Uuecel\z. 
eonJ10flUDut Takında ona da IÖY~ 

EclebiJatımn için ıürpriz olacak bir atk romam 
Sulara giden köprU 

BdtblJa~ llemlmlabı oot mtlmtu bir sıması olan maruf b1r pll1IDlllD 
JUdılı Wt roman. cSoD r.t:a• onun bu yoldaki engin lcabllt7etlnl bf
fetmlt olmüla dalma OYGDeeetur. cBu p.lrln adı ne. aal dl1tceU1°ll? 

BlrU 1&bırb ohlDUI 

Çok eileacell •• iıtifadeli bir müsahaka 
Resimli fık·ra müsabakası 

TDst ,akın otuyucumma para mtıklfatı kazandıracak, aynı umancta 
bzuWertnl stlldtlrerek t11endtrecelc reslmll ve tıltrah blr mllaabatL Tar
auıf ma ıau,onuııu7 Acele etmeyin! 

Kadinlan yakından alakadar edecek bir anket 

lstanbulun en tık kadını kim? 
Çot tanınmıı bir kadın muharririn yüksek sosyeteye men~u;> bayım

ıar arasında ,apblı pyanı dıkkat bir anket_ . . 
Bu muharririn ye bu bayanların l.Jimtcrl mi?. Yarına ~adar be~eyla. 

Cüzel T• eilenceli bir röportaj teriıl 

BugUnkU lst•nbul meyhaneleri 
1101hanec1Ja IOn aqaı:ıca. akpmcınm •bile meyhaneci, eskl ve yeni 

meyhaneler. aklamctlarlA millltat, meıhur akşamcı hlki)'•lerı_ Bllttın 
&>unlan ce>t ısuneW bir alemden dinleyecek.slnlz. Ne •akit diye ın1 
IOrQOllUDUS. pek p1cında.-

Çok meraklı bir tetkik 1eyahatinin inbbalan 

1Eilence .. hlrlerlnde 60 gün 
Atnıpanm bllyüi~tumarha:ıelerJ, Avrupa ıehlrlerlnln gece hayata, tt

lenoelert- Anapadan yeni dönen maruf t.ır muharrlrlmlz son Posta. l~ln 
IMall1&n ıun:ıılEJı m9fl\IL, Onun tım oldutunu söylemeyi de yarına ttı-
~. 
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Her gün 
Mes'ut bir 
Filozof un ölümü 

Yazan: Muhittin Birıen 

Viyana, 13 Eylül 

~ u satırları yazdığım ~ırada 
~ henüz ölüm haberi gelınış de

ğildir. Fakat, bu sabahki Viyana gazete-
lerine göre artık ümid yoktur: Çekoslo-

vakyamn eski reisi, T?.~~as ~a~ryk, 
seksen yedi yaşında, o.um doşeğınde, 
baygın bir halde, hayatın neticesini bek
liyor. Etrafında her taraftan koşup ge· 
len ailesi, devlet adamları ve nihayet sa· 
de Çekoslovakyanın değil, bütün dünya
nın teessür ve esefle bakan gö1Jeri, bu 
yaşdn affetmiyen bir akciğer il~i~a~ı il~, 
kendisini kaybetmiş ve gözlermı şımdı
den kapamış, sükun içinde, ağrı ve ıstı
rab hissetmeksizin yanıyor. Bu, rikkat 
verici bir sönüştür. 

Bu sönüp giden insan, bir devletin ku
rucusu, bir milletin şefi ve bir fikir sis
teminin mümessilidir. Hayatta filozoflar 
için saadet mümkünse bu, bir ic;tisna o
larak, benim hatırlıyabildiğim kadarile, 
ancak Masaryk'e nasib cılmu~ bir şeydir. 
Filozoflar, ekseriya zamanlannın fikir
lerinin üstünde yaşarlar ve bunun için 
manevi saadetin lezzetini hemer.ı daima 
öldükten sonra tadarlar. Halbuki, bu 
ölen filozof, bu lezzeti hayatta tattı. Bu
gün, eğer hakikaten gözlerini kat'i ola
rak, dünyanın ışığına kapıyorsa, artık 
orada görmek istiyeceği bir şey bulun
madığına kani olarak gidiyor. 

* Masaryk, 1850 tarıhinde Çekoslovak· 
yanın mütevazı bir ailesinin mütevazı 

bir çocuğu oiarak dünyaya geld.:. Büyük 
insanları ekseriya küçük aileler yetişti
rirler; Masaryk de bunlardan b:ri oldu 
ve az zamanda iyi ve insan kalbi, keskin 
zekasile kendini gösterdi. Onun içtimai 
hayatta yeni ufuklara doğru açılan göz
leri, o zamanlar henüz intişar eden Kari 
Marx mektebinin ortaya attığı sosyalizm 
fikirleri üzerinde durdu. Marx'ın ilmi 
neşriyatını en iyi anlamış ve en iyi tefsir 
etmiş olanlardan biri olarak maruf bu
lunan Masaryk, uzun müdde!, bu yeni 
fikrin zahiri cazibesinin tesiri altında 

kaldıktan sonra, onu bir takım mistik 
unsurlardan temizlemiş, fanteziye kaçan 
taraflarından ayıklamış ve kendisine ev
vela sosyal-demokrat, sonra da nıısyonal
demokrat, fakat, hakikaten demokrat bir 
felsefe yapmıştır. 

Habsburglar imparato::luğunun sana
yide ve medeniyette en ileri gitmis olan 
bir parçasında, milliyet ve sosyalizm fi
kirleri arasında inkişaf etmiş olan bu 
felsefe, Çekoslovakyada sür'atle taraftar 
kazanan siyasi bir faaliyetin bayrağı ol
du. Daha ziyade mutlakiyeti seven Habs
burglar imparatorluğu devrinde arada 
bir Çek diyet meclisinde ve yahut Viya
na veya Peşte Reichsratlnrında gürültü
yü ayyuka çıkaran Çekler, hemen daima 
onun etrafmda <toplanmış insanlardı. 

Realist Masaryk, etrafında tophdığı bu 
kuvveti, cihan harbi esnasında müstak
bel ve müstakil Çekoslovakya 'hesabına 
sevk ve idare etmesini bildı ve gen'k da
hilde, gerek hariçte elde etmiş olduğu 

manevi nüfuz ve kuvvet saycsınrle, harb
den sonra, bugünkü Çekoslovakyanın 

kurulmasını temine muvaffak ('lldu. 
Çekoslovakyamn teşekkülünder. itiba

ren 935 senesine kadar he;; reisliğinde 

bulunan bu ihtiyar filozof. artık kuvvet
lerinin azaldığını görünce, kendic;i bir 
kenara çekilmeğe ve yerin'? kcnci şa· 
kirdlerinden biri olan Beneş'in getiril-

mesini tavsiyeye karar .verd!. Çekoslo
vakyanın bugünkü reisi, onun t.;vsiyesi
ne müttefikan boyun eğen ÇekosJovak
yanın intihabı ile, iki sene evvel bu mev
kie gelmiştir. 

* Umumiyetle filozoflar arasında ve bu 

SON POSTA'. 

Resimli Makale: X Sıhhati temizlik temin eder. X 
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Sözün Kısası 

Kibar 
Adam 

E. Talu 

A rada sırada beni arayıp, hal 

ve hatırımı soran aziz dostum 

Derdmendle 1larşı karşıya oturuyor -
duk. Birden, ne münasebetle bilmem, 
damdan düşer gibi: 

- Kibar adam kimdir? Nedir? Bir 
insana kibar adamlık vasfı hangi ölçü 
üzerine verilir'? Sen bana şunu tarif Ya 
izah edebilir misin'! dedi. 

- Kibar adam mı?. Ne manada? 
- İlahi, dostum! Kibar adamın ne 

Avrupanm timal memleketlerinde insanın vasati ömrü 

50 yıl evvel 55 seneydi, sofı yarım asır zarfında bu yaş haddi 

55 den 60 a, 60 dan 70 e çıktı. Ve 70 yaşındaki ihtıyar bir 

AVTupanın timal memleketlerinde halk kendi vücuduna 
hürmet etmesini bilir, mümkünse kendi evinde, değilse hü~ 
kfunetin yaptırttığı halk hamamlarında meccani olarak 
her gün yıkanır ve bilir ki sıhhati temin eden şey her ıey
den evvel temizliktir, ömrü arttıran da budur. 

mana dası var mı ya?. Lakin seni bir<ı~ 
daha maksadıma yakınlaştırmak iç:n 
şunu söyliyeyim ki, (kibar) dediğim 
zaman ne şıklığı, ne zenginliği, ne dt. 
doğuın asaletini nazan itibare almıy~· 
rum. Kibarlık, kastettiğim manada her 
kıyafette, her seviyede olabilen bir şey 
dir. Bunu herkes az çok sezer de tarif 
edemez. Sadece: cKibar adam .. efendi .. 
adam.. hanını kadın.. Hanım efendi!.• 
der, geçeriz. Ekseriya o şahıs hakkın
da, - her kimse - bu sıfatlardan biı ini 
tevcih hususunda reyler ittifak eder. 
Niçin? Gel de izah et. İ5te ben bugün, 

genç kadar dinç görünmiye başladı. 

sez 
Kral Faruk nişanlısı 
ile bir gezinti yaptı 

Sa Majeste Kral Faruğun nişanlısı 
Feride, bugün şimdiye kadar devam e 
degelen an'anenin bi18fında olmak ü -
zere nişanlısı ile birlikte sokağa ç1k -
mıştır. Yalnız, her zaman yüzü açık ge 
zen Feride bu sefer Valide Kraliçenin 
tutunduğu gibi yaşmak giymişti. 

Halk yeni nişanlıları hararetle se -
lamlamışlardır. Yukarıdaki resim 
Kral Faruğun annesi Kraliçe Nazlının 
resmi sokak kıyafetini göstermektedir. 

-··· ..... ---·-············-· .... ···-············-... 
en makul bir sosyalizm ile anla~tığı de
mokrat bir memleket olmuştur. İddia e
dilebilir ki orada hüküm süren disiplinli 
ve sakin demokrasi Fransadaki farfaralı 
ve hatta biraz da yalancı demokrasiye 
nisbetle çok yüksek bir seviyededir. Bu
nu anlamak için, Praha'nı::ı sokaklarında 
biraz dolaşmak, kahvelerinde bıraz otur
mak ve birkaç Çekle konuşmak k5fidir. 

O, o kadar realist idi ki, çekilmek za
manı gelince çekilmesini de bildi Büyük 
bir eser yaptığından emin olan b:.ı adam, 
denilebilir ki, üstünde oturduğu s:rndal· 
yanın kendisini eskitmesine razı olına

mış, bilakis kendisi bu sandalyayı eskit-

mek istemiştir; cumhurreısliğinden bel
ki de bunun için istifa etmişti 

* 

ARA~DNDA ) 
.. -·----------• Pipo ve ampul senden bu izahı istiyorum. 

HERGÜN BiR flKRA 1 Ne valıit lcad edildi? tarif ~~~~~ika~:~a~~n~lına:ü~=c~~ 
tfr. Öyle İken, yetmiş yedi düvel Mil • 

Altmış etti Jetler Cemiyetinde aylarca kumpas 
Papalardan biri, bütün ruhanilere kurdular da i~inden zorlukla çıkabil • 

altmı§ yaşından genç hizmetçi kullan- diler. Ben de senin, bugün, sualin kar-
mamalannı emretmi§ti. şısında: cPes!» diyorum. 

Birkaç zaman sonra; papaya, bir - Ya! Ben de ne vakittir bu müşkü-
manstır rahibinin yirmi ya§ında bir lün hallile kendı kendime uğraşıyo • 
hizmetçi tuttuğunu haber verdiler. rum. Vardığım netice şu oldu: Kibar -
Pap, rahibi çağırttı. lık her şeyden önce samimiyet ve dü-

- Sen. dedi, yirmi yaşında bir hiz- rüstlük istiyor. İçini dışına uydurmı • 
metçi tutmuşsun! yan adam, ne yapsa nafile, bir türlü 

- Evet peder .. YirmişeT t1Cl§lannda kibar olamıyor. Amma, içi dışına uy -
iki hizmetçim vardı. Yirmi yaşında. . . . gun her adam kibar mı? Değil. Fakat 
bir ii.Mincu- hizmetçı· daha. tuttum. Eskı İngiliz ve Galo - Romen mezar- k b 1 kt mimiyet gösteren bir ada· 

-.- l d kild · ·· t 1 aaıasa 

!
Böylelikle üçünün yCI§lan mecmuu arın .3 

1 
'b::;nrr vet pırışnçk~ ~abı • mı, sahtevekar olana cemiyet daima 

altmış etti ve ben de emrinizi yerine ~~ pıpo ar unmuşd ur. ~ er~ ~- tercih etmiştir. 
getirmi§ oldum. gl un kpu.llandıklan1mız anı kp . Afaz "kaar . • cKibarlık fıtridir, iktisap olunmaz1> 

.. • ı~ır. ıponun ~ı mem e ':h rı ı- diyenlere de pek hak vermiyorum. 
Amerika bahriyelileri dı. Burada, yer~ler muhtelıf ya?rakla- Benliğini disiolin a1tında bulundur:ı • 

r~ kurutarak, pıpoya doldurur, lÇerler- cak kadar ira-de sahih; olanlar, kibar 
Fransız kadınlarına aı. · muhitte düşe kalka ve etrafında gör
Fazla rağbet ediyorlar 1689 da Avrupada çamur ~il!°lar düğü iyi şeyleri benimsiyerek hazme-

. . kullanılınıya başlandı. Bunlar hala da de ede kendine kibar bir hüviyet te -
Amerikalıların A\~rupada bılhcıs::a Holandada, Fransada ve İngilterede min edebilir. Bunun için de iki şeye 

Fransada evlenmelen pe~ kolay ~l - müstameldir. dikkat ve itina etmek lazımdır: Nas~l 
maktadır. Geçen hafta hır Amerıkan 1702 den itibaren de anber agwacın- ·· ·· k ı"steniyorsa hakikaten öyle 
k ·· .. F d· \r. 1• f • 1 • gorunmc , 

ru.v<lzoru ran~a ·' .•. c r&Il'!la gc rr.ış <lan ve tahtadan pipolar kullanılmıva lm gw çalıc:mak ve arada sırada ken-
. Ik. - · · d b b h ı· k " 0 a a :ı tı. ı gun ıçın e on eş a rıye 1 en- başlandı. a· fs"ni sıkı hır imtihana tabi tuta-
d ·ı ·ı 1 k b ·· · F 1 ne ı ı erı e ev enece on eş guzeı ransız * rak kötü görünen itiyadlardan, alışık· 
kızı bulmuşlardır. ı ki d azcreçmek. 
N·k~hl . .. d v·11 f b k k 19 ı ar an v I:> ı a arı aynı gun e ı e rans c- Ampul il defa olara uncu asrın B 1 . muvaffak olan adam uz 

I d . . d k ç ·· k k d un aıa , c ıyesın e ıyılmıı::tır. un ·u ·ruva- ilk yarısın a yapılmıya başlandı. Edi- d ·mmenin hürmetine ist:hknk 
.. .. ·· ·· d fazl d k l d 18 79 1 ı 881 zaman a a zorun uç gun en a ora a n ması son a a seneleri zarfında, k b d bT ki bu da beseriyetin tev .. 
ümk.. d W·1a· ş· eti 1 . ·ık 1 k k es e e ı ır ~ 

m un egı ı. ım genç zevce erı ı c e tri ampulünü kullanışa yarar cih edeceği en büyük sosyal mükafattır. 
iJk vapurla Amerikaya gidecekıerdır. bir şekilde vücuda getirdi. ~ 

Bundan bahseder:. bir Fransız gaze- Ampul fabrikalan da 20 nci asrın C -
tesi şöyle diyor: cBu meselede hoşa git· başlangıcında kuruldu. L. / ~ 
miyecek şey, on beş yeni gelinin balayı • 
seyahatlerine yalnız başlarına çıkmala· 72 yaşında bir kız _____ .,.__ 
rıdır. Fakat seyahatin sonunda her bi- 25 kişiyi boğulmaktan 
rinin yeni kocalarını bulacakları mu- Doğurabilir mi ? kurtaran adam 
hakkaktır. Çünkü Amerika bahriyeli- Geçenlerde Fransız zabıtası içtimai bir 
leri büyük harpte Amerikalılar ile faciayı meydana çıkarmıştır. Fransız 
Fransızlar arasında kıyılan nikahların gazeteleri, bu facianın tafsilatını verir -
mes'ut neticeler verdiğine kail bulu - ken, 12 yaşında bir kızın gebe kalıp kala
nuyorlar.» diyor. mıyacağı mevzuu üzerinde de duruyor
_.. .... ·-···· .. ······················-·-·············· .. 

Avusturyalı bir gazeteci kendi memle· 
keti dahilinde bir seyahat yaparken 
Krems şehrinde kendisine ccan kurta -
ran:t lakabı verilen Franz Göbl isminde 
bir kayıkçıdan bahsediyor. Bu kayıkçı 
hakikaten can kurtarandır. Çünkü sekiz 
sene zarfında Tuna nehri sularında bo .. 
ğulmak üzere olan tamam 25 kişiyi 
kurtarmıştır. 

zanılabileceğine, tarihte pek Pnder ola
rak tesadüf olunacak bir miS<lidir. Bu
nun içindir ki Çekoslovakyayı :kurmak 
için Avusturyayı parçalamak lazım gel-

işte, sönmekte olan insan böyle bir in· diğine inanmış ve o yolda senelerce uğ
sandır. O, bir millet içinde er. yü kc;ek bir raşmış bulunan bu adam, bugün ölüm 
makamın ilim ve faziletle d(' e1de edile- döşeğinde yatarken, bütün Avusturya 
bileceğine, büyük nüfuz ve halPmiyet- . matbuatı ondan yalnız hürmet ve tak
lerin mutlak kılıç veya yumruk kuvve- dirle bahsetmektedir. 

lar. Hadise oldukça çirkindir. Laroch 
Furyon şehrinde oturan 12 yaşlarında bir 
kızın hastalandığını gören anası1 kızını 

hastaneye yatırmış, fakat aradan üç gece 
geçince kızcağız 4 kilo ağırlığında bir ço
cuk dünyaya getirmiştir. 

Henüz 12 yaşında olan kızcağız biraz 
sıkıştırılınca, öz babası tarafından gebe 
bırakıldığı meydana çıkmıştır. Vicdansız 
baba zabıta tarafından yakalanmış, adli

-

Dün hava 6ene •ıcak geçti 
tile değil, felsefe ve ahlak yol!ie de ka- Muhittin Birgen yeye verilmiştir. 

r 
IS TER İNAN İSTER .İNANMA! 

Kandilli rasat istasyonunun verdiği 

malumata göre dün hava tamamen açık 

a-ada .. Ma:r-a felsefesine kıymet v:rip bu- Diin kalabalık bir aile Büyükadaya gitmişti. İskele rıhtı- - Sizi kalabalı!< günlerde kadehle bira vermemeye sevke-
nun uzermde kuvvetle çalışmışıar ve I mının ken.:mna dizilen masaların iki tanesini birleştirerek den sebebi ve muhakemeyi biliyoruz, fakat yanıldığınızı sa
durmuşlar arasında eğer tek bir mes'ud 1 oturdular Garson geldi. Aile reisi birer bira istedi. Fakat bu nıyoruz, bakınız b5z 12 kişiyiz, kadehle bira verilseydi hi~ 
filozof • politikacıya. tesadii! edilıyorsa, gazino ~esela pazar gibi kalabalık günlerde kadehle bira olmazsa ikişerden 24 bardak içecektik. 20 şer kuruştan 480 

olarak geçmiştir. 

Rüzgar ekseriyet
le lodostan, fakat 
mütehavvil ola -
rak saniyede aza
mi 6 metre sür'at
le esmiştir. En 
fazla sıcaklık 28, 
en az sıcaklık ta 

bence bunun sebebı şuradadır: Ma- vermiyor, Şİ"-eyle satıyordu. Garsona sordular: 
k ı . t b" · andı Komu· · "d ')' kuruş verecektik. Halbuki kadeh vermemenize kızarak sa-sary , rea ıs ır ıns . . nızm ı - S b b? d dil a 1 ttr 

diasile dünya~.ın al:ını üs~ü~e vetirmiş = B~r :ıÜşt:n ;:·le~~~:,n20 nk~ru~luk bir bardak bira ile dece iki fişe iJe iktifa ettik. 70 şerden 140 kuruş eder. Bunu 
olan veya henuz getirmek ~stıycnler, da- bir yeri işgo.l edebilir, müessesenin kazanmasına mani ola- 480 den çıkarırsanız 340 kuruş ziyandasınız, demektir. 
ima kendilerinin en rcalıst olduklan- bilir, de ondan! Gazinonun sahıbl muhakemeyi ve hesabı evvela anlaya-
nı iddia ederler, fakat, aynı zamanda, hiç - Pekala, öyleyse bize iki şişe bira getir. madı, ;mlaymca da şaşırdı ve bağırarak : 

.. hissetmeksizin, fanteziye ve mistikliğe Bu aile epeyce müddet iki şişe biranın başında eğlendikten - Efendım yanlışlık olmuş, bundan sonra da kadehle iç-
kaçarlar. Halbuki, bu büyük a~am ne sonra giderken müessese sahibini çağırttı ve ŞÖY.le söyledi: meye devam buyurunuz, dedi. 
fantezi, ne de mistiklik arkasından koş- l S T E R 1 N A N l S T E R l N A N 

1
\1 A ! 

tu; sadece realist oldu. Bu sayede Çekos-
lovakya en kuvvetli bir nasyonnliz.min 

----

18 olarak kaydedilmiştir. 
Dün öğleden sonra hava tazyiki 761 i 

bulmuş, rutubet derecesi de yüksek ola~ 
rak kaydolunmuştur. 

Guııe, : S.47 Ôtle : 12. 08 
llı.iadi : lS,39 - Akşa:-a : 18. 17 
Yattı : 19.51 - lnualı: 4.0J 
t\ııml - 13.Sl - ArabC aena U.lo 
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Japonlar Çin sahillerine yeni 
bir ihraç hareketi yaptılar 

Çinin şimalinde şiddetli muharebelerin sonu alınamadı, 
Şanghay cephesindeki son muharebede bir kasabanın 

Çinliler tarafından istirdat edildiği söyleniyor 

Dünya güreş 
şampiyonu olan 
İstanbullu genç 
Sarandos, Amerikan 

ringlerinde yeni 
muvaffakiyetf Pr ~o, ... "rft 

E 
e Fransızlar, lngilizlerin de 

mecburi askerlik usulünü 
kabul etmelerini 
is!iyorlar 

Yazan: Selim Ra11ıt Em~ 

B üyük harbden sonra ne Av· 
rupanm ve n~ dünyanın hi~ 

bir milletile ittifak yapmaya yanaşmıya~ 
İngiltere, hadisatın icabları karşısında 
Fransa ile fiti bir ittifak haline gelmi:ı 

Londra 16 (Hususi) - Şimali Çindeki 1 Tokyo 16 - Pekin • Hankow demir - ı tar bir zat, Lotien'in Çinliler tarafın - bulunuyor. Bu anlaşma, yekdiğerini ta·· 
ınuharebe bütün şiddetile devam etmek · yolu üzerindeki Chochow Japon kıtaatı dan istirdat edilmiş olduğu haberini kib eden hadiselerin her iki millete aicı 
tedir. tarafından ihata edilmiştir. Japon kıtaa- kat'i surette tekzip etmektedir. menfaatlerde zaruri bir iştırak tcvlid et-

Motörlü kıt'aları ve asri techizatlan tı, Yangting nehrini geçmişlerdir. Dün Yeni bir ihraç harekeü mesinden ileri gelmiştir. Yoksa. araların-
Ue Çinlilere tevaffuk eden J apon kuv - öğleden sonra bir Japon kolu, Pekinin Tokyo 16 (A.A.) - Fermose umu - da, yazılı olarak bir muah~denamenin 
Vetleri mütemadiyen ilerlemektedirler. 50 kilometre cenubu garbisinde kiin bulunmadığı muhakkak sayıbbilir. 
Bunların gayesi Pekin-Nankau ve Tien- Tafangshan'ı işgal etmiştir. mi erkanıharbiyesinin bildirdiğine gö· İngilizlerle bu nevi bir anlaşma yap-
çin-Tukau demiryollarını ele geçirmek- re, Japon k.ıt'alan, Fermose'un karşı - maya bir zamanlar can atan Fransızlar, 

Diğer bir müfreze, N anchao ve Fuchen'i 
tir. işgal etmiştir. Çinliler, Tsangchow isti- sındaki Çin sahillerine muvaffakiyetli emellerine nail olduktan sonra daha zi-

Bazı eyaletlerde yağmaya başlıyan bir surette bir çıkış yapmışlar ve ufak yade istemeye başlamışlardlr. Il•ıgünkü kametinde ric'at etmektedirler. 
kar, askeri harekatı güçleştirmektedir. bir müsademeden sonra Çinlilerin mu- • asker devşirme şeklinden do!ayı İngiliz 

Çinliler bir kasabayı 1S
0 

....:-..1_ ... ettiler Çinliler bütün cephelerde muannida - &UWM kavemetini kırarak orada yerleşmişler- lstanbuUu pehlivan Sarandoı sinema ordusunun muharib olarak kıymetinden 
ile bir mukavemet göstermektedirle~ Şanghay 16 (A.A.) - Çinliler, şiddetli dir. yıldızı May Vest ile beraber şüpne ediyorlar. 

Çinlilerin ric'ati mukabil taarruzlar yapmışlar ve Lotien 217 Çin tayyaresi tahrip edilmİ§ Bundan bir müddet evvel, İstanbul· Bir bakın~a. göre Fransızların bunda 
Pekin 16 - Şimali Çinde vukua gelen kasabasını istirdat etmişlerdir. . . dan Aınerikaya gitmiş olan Sarandos hakkı var gıbı. 

ınuharebede yüz bin Çinli dümdar vazi- Japon tayyareleri, dün Chansi'nin pa- k Şanghay. 16 - Japon. b~rıye ma - adında İstanbullu bir Rum delikanlısı, İngilizler, tamamlamaya kRl'ar verdik-
yet. d h b t · ı · d J l amatı, denız tayyarelerının bu avın _ .. .. b k 1 d 1 . l'h ti . . (l60) k"" .1 ın e ar e mış er ıse e apon arın yitahtı olan Taiyuan'ı bombardıman et- . . . . - orada yaptıgı gureş musa a a arın a erı tes ı a arı ıçın u5ur mı yar 
tankları ,ağır topları ve tayyareleri kar - mişlerdir. Yirmi kadar maktul vardır. 1 .5 ıne ~adar 2 1 7 Çın tayyaresını tah - büyük muvaffakiyetler göstererek, son frank para sarfetmektedirler. Ingilizle-
§ısında fıciz kalmışlardır. Japonlar, cep· Japonlann tekzibi rıb etmış olduklarını beyan etmekte - zamanlarda oranın en tanınmış pehli .. rin, teslihatlarını tamamlayıncaya kadar 
henin ufak bir mıntakasında bin Çin ö- dir. Bu tayyarelerin 97 si düşürülmüş, vanları arasına katılmıştı. Bir kaç ay bugünden yarına bir harbm pc.tl3k vere-
lüsü saymış olduklarını beyan etmek • Şanghay, 16 (A.A.) - Japon donan- 120 si de tayyare meydanlarında tah - evvel ise meshur Alibabayı mağifıp e- bilmesi biraz müşküldür. Fakat bu ihti· 
tedirler. ması namına söz söyle~eğe salah!yet- rip edilmiştir. derek, dUnya· serbest güreş şampiyon- mal, bir iki sene sonrası ıçin müthiş bir 

•••• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • •• • •• •• luğunu kazanmıştı. hakikat olabilir. O zamana kadar yeni 

Mı·ııetler Cemı·yetı·nde Mareşal Çakmak Haber~ldığ~ızagöre,.Sarandos,~- yeni birç?~ tank, ~ayyare ve her nevı 
V B [ J merikan rınglerınde, yem muvaffakL - modern sılah tedank ed(:rek :nunzzarn 

• • • • .1 arın e graua yetler temin etmiştir. Ye~i ~aplıan gü s~oklar t~ş~il edebile~eK Qlan. ln~ilizle-ç F 1 t h kk da G •d • reş turnuvasında da, Gorıl lakabını ta- rın, bu sılahları hangı ellere evdı ede· 
ın ve 1 IS ın a ın l lgOr şıyan meşhur Kolman'ı, Cenubi Ame: cekleri yerinde bir sual mevzuudur. Zi· 

rika birincisi Hovard'ı mag-lup ederek ra, umumi bir seferberlik yapıldığı tak· 

k 1 ıd
• Yugoslavyadaki askeri manevralarda İ 

• ve Cim Londos'un 34 dakikada yene • dirde silah taşımaya muktedir ngilizle-arar ar Veri ı hazır bulunacak olan Mareşal Fevzi Çak- bildig-i Glüolson'un dört dakika içinde rin sayısı on milyonu bulabilir. Fakat 
mak yarın akşam saat 20 de Adatepe 

Çin - Japon meselesi 23 ler komitesine havale edildi. 
r iJistine yeni bir tahkik hey' eti gönderilecek. Asamblede 

ha tipler grev mi yapb ? 

Cenevre 16 (Hususi) - Milletler Ce -
ltıiyeti konseyinin bugünkü toplantısın

da iki mühim karar verilmiştir: 
1 - Japon istilasını protesto eden Çin 

lnuhtırasının tetkiki 23 ler komitesine 
havale edilmiştir. Önümüzdeki hafta top
lanacak olan bu komite, Japonların Man
ÇUkoyu istilası sırasın~a teşekkül etmiş· 
ti. Komite azaları arasında bazı değişik
likler yapılması ve davet vaki olduğu 
takdirde alakadar sıfatile Amerikanın 
da komitede temsil edilmesi muhtemel· 
dir. 

2 - Filistinin taksimi meı:.elesini ma -
hallinde tekrar tetkik etmek üzere yeni 
bir heyet gönderilecektir. 

İspanya murahhasının tenkidleri 
Konseyin bu toplantısında Japonya 

başvekili Negrin de söz almış ve hükıl -

metinin Akdeniz konferansına davet edil
memesi ~eyfiyetini şiddetle tenkid et -
miştir. 

Hatib, İspanyanın mühim bir Akdeniz 
devleti olduğunu ve korsanlık hadisele
rinde en çok kendi gemilerinin batırılmış 
bulunduğunu söylemiştir. 

Greve benzer vaziyet 
Cenevre 16 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
İsmini yazdırmış hatib bulunmadığın

dan Milletler Cemiyeti asamblesi, celse 
aktedememiştir. Milletler Cemiyetinin 
faaliyeti hakkında salı günü başlamış o· 
lan umumi müzakere inkıtaa uğramıştır. 
Fakat yarın veya öbür gün büyük dev -
letler mümessilleri, hitabet kürsüsünün 
yolunu gösterdikleri zaman greve benzi -
yen bu hal, sona ermiş olacaktır. 

Amerika teslihat yarışına 
olmıya çahşacak • 

manı 

muhribile şehrimizden hareket edecek· hakkından gelerek, şampiyonluk ünva- unutmamak lazımdır ki bu en milyonun 
nını ve kemerim muhafaza etmiştir. dokuz buçuk milyonu hiçbir askeri talim 

tir. b · 
Mareşalın :refakatlerinde bulunacak Cim Sarandosun yakında İstanbula ve ter iye görmemiştir. BüyüJı: harbin 

zevat albay izzet, yarbay Cevdet, yar - da geleceği, ve b~radaki şampiyona baş~nda ~ldu~ ~.ibi, ~u tal'msiz ve aı: 
bay Şefikden mürekkeptir. Manevralar müsabakalarına gireceğı, Amerikan ga kerı te~bıyesız k~tleyı muhllrebe edeb!· 
5 gün sürecek, ay sonuna doğru Mareşal zetelerinde okuduğumuz yeni haberler lecek bır hale getırmek çok zam3na mu· 

d d tevakkıftır. Çünkü 1914 yama rıisbetle 
memleketimize dönmil§ olacaktır. arasın a ır. .. .. . • bugunku sılahların kull3nılması daha 

Seyit Rıza bir 
Nutuk vermek 
istedi 
Elaziz 17 (Hususi muhabirimizden) -

Seyit Rızanın isticvabına başlandı. Se
yidin, ifadesinde mühim ifşaatta bulun· 
duğu söylenmektedir. Seyit kapıdan çı· 
karken bir nutuk vermek istemiş ise de 
buna mani olunmuştur. Son tahkikat 
başlamak üzeredir. -----

Trabzonda 
Atatürk günü 

A tatilrlı J f .E ) 7::)) 
Anlıarada O D \ 

(Bqta.rafı 1 ncl ıcıyfo.da) J) 
sarayda bir müddet meşgul olduktan 
sonra saat 19 da Dolmabahçe rıhtımından 
Acar motörile Haydarpaşaya hareket et
mişlerdir. 

Motörde kendilerine Mareşal Fevzi 
Çakmak, Londra sefiri Fethi, İstanbul 
komutanı General Halis refakat etmiş -
lerdir. 

Acar motörü Haydarpaşaya yanaştık-
tan sonra Büyük Önderi bir çok zevat 
karşılamışlardır. 

Reisicumhuru karşılıyanlar arasında 

genel kurmay ikinci başkanı orgeneral 

nezaket kesbetmiştir. 
Bu cihet Fransızları endişeye dü· 

§Ürdüğünden İngilizlerle olan an · 
laşmalarını daha müessir bir ha
le getirebilmek için onlara, mecbu
ri askerlik usulünü kabul etm(:lerini tel
kin etmektedirler. 

Diyorlar ki: 1914 de Fransa Y.adar İn· 
giltereyi de kurtaran Marn muharebest 
olmuştur? Fakat bu har!:> kazanılmam14 
olsaydı halimiz neye varırdı? 

Selim Ragıp Emeç 

Erzurum 
Şehrinin planı 

Asım Gündüz, harb akademisi komutanı Erzurum 16 - Şehir planı için tetki · 
general Ali Fuad, merkez komutanı İh- kat yapmakta olan tanınmış şehircilik 

Trabzon 16 (A.A.) - Atatürk günü san, fırka komutanı Osman Tufan, vali mütehassısı profesör B. Lamberg dün 
dün, Trabzon halkı tarafından heye - muavini Hüdai Karataban, polis müdü- akşam belediyede çok kalabalık seçkin 
canla kutlandı. Gece Kale parkında rü Salih Kılıç, Moskova sefiri Zekai, Ü- bir dinleyici önünde Erzurumun müs • 
binlerce kişinin iştirakiyle gardenparti niversite rektörü Cemil ve bir çok meb'- takbel planına dair bir konferans ver -
tertip edildi. Trabzon, bir gün bir gece uslar vardı. miştir. 
büyün bayram yaptı. Büyük Önder kendisini karşılayan· Umumi müfettiş ile şehrimizde bulu-

Vaşington 16 (Hususi) - Hariciye lid edebilecek olan teslihat yarışına •k lara iltifatta bulunduktan sonra husu - nan valiler, komutanlık ve hükumet er-
rıazırı Hull tarafından Amerikanın bu.- mani olmağa çalısacaktır. Pariste SUI astler si vagonları önünde kendisini uğurla - kanı konferansta hazır bulunuyordu. 
tün sefir ve konsoloslarına verilen ve B. Hull, iktısadi meselelerde bir an- 1. J mağa gelenlere veda etmiş, Yugoslav- Tahsin Uzer konferansçıyı hazır bulu -
bugün gazetelerle neşrolunan talimat- !aşma yapılmasının silah yarışının bit- yapan ta yan yadaki manevralarda hazır bulunmak nanlara takdim etti. 
ta şöyle denilmektedir: t!ği gün milletleri yekdiğeıine yaklaş- üzere yarın yola çıkacak olan Mareşal Profesör kahramMl bir tarihe malik 

1 
Amerika hükumeti, bir fe!aket tev- tırmağa yardım edeceği fikrind~dir. Paris 17 (Hususi) - Patronlar binası- Fevzi Çakmağa iyi yolculuklar temen- olan bu şehirde merak ve meslek bakı-

..,.. --- --.. ..., na bomba koymak suçule alakadar ol - ni ederek vagonlarına girmişlerdir. mından iki mühim alaka ile işe başladı-
S11 sporlarında 4 Amerikan vapuru duğu tahmin ve tevkif edilen İtalyan a- T,en hareket ederken istasyona to~ ğını söylemiş ve demiştir ki: 
/stanbul Ak denlze narşistinin sorgusuna başlanmıştır. İtal- lanan binleree hallt büyük tezahürat Şehirde tarihi ve mimari çok büyük 

yan anarşisti, hildiseyi inkar etmekle yapmışlar: kıymeti haiz anıtlar var. Maalesef bu e-
B irin c I geld i Hareket edemedi etmele beraber 10-14 eylul arasında nere· - Yaşa Atatürk! seslerile Büyük Ön- serler görülmüyor. Onları meydana çı • 
İzmir, 16 (Hususi) _ Yunan gü _ Nev _ York ı 6 (A.A.) _Amerikanın de bulunduğunu ispet edememektedir. deri uğurlaıruşlardır. karmak ve süslemek lazımdır. 

'h t 1 d E t E 11 Diğer taraftan dürr Parisin üç yerinde Atatürk tam 19.30 da Ankaraya doğ Büyük Türk İnkılabının ilk gün • 
l'eşçileri geldiler. Balkan oyunlarırıa ya 

1 

ı raca vapur arın .an xe er, xce o. 
E h n E 1 1 üç ev basılmış, yapılan ~raştırmalar neti- ru hareket buyurmuşlardır. lerinde Erzurumu şereflendiren Ata • 

l'ın başlanıyor. xc an6 ve xamıner vapur arı yo a 
. çıkamamaktadırlar. cesinde Y.Yzlerce mitralyöz, mavzer, ta- Reisicumhur Büyük Millet Mecli - türk'ün bu tarihi hatırasını bütün şe • 

k Su ~!'°rları şampıyonasına Karşı~1v0a0-I Sebebi, tayfalarının Akdenize hare- banca ve ttunlara mahsus fişek bulun • sinin yarınki içtimaından sonra. ağlebi refile yaşatabilecek büyük bir heykel, 
ada yuzme hav.uzunda başlandı. 1 ket etmeden evvel elli İngiliz lirası muştur. Suikast meselesile bizzat başve- ihtimal yanlarında _Başvekil İsmet İn • her yerden görünecek olan en mutena 

!Xıetre serbestte Istanbuldan Orhan bi- prim ve adam başına beş bin İngiliz li- kil Camille Chautemps meşgul olmak- önü olduğu halde, Istanbula dönecek - bir yere kurulacaktır. Bugünkü hükfı-
tinci, Mehmet (Kocaeli) ikinci, ~Ius - ıası sigorta istemeleridir. tadır. ler, pazar günü şehrimizi şereflendi - met meydanı şehrin devlet merkezi o-
ta M · ı d d b" "k 1 ld receklerdir. larak kalacJktır. 

fa (Balıkesir) üçüncü oldu. • &rSI ya 8 8 lr SUI IS yapı 1 Vekiller de Tarih Kurultayında ha- -·- --·---------
200 ~et~e. ~urba~alamada (Yu~uf Erzurumda valıler toplantısı Londra ı 6 (Hususi) - Marsilyada zır bulunmak üzere ayni zamanda ge- rinde bulunan meb'uslar peyderpey 

(Kocaelı) bırınc~, Halı! (İstanbul) ı - Erzurum 16 (A.A.) - Umumi müfettiş eşya sandığı yapan bir fabrikaya karşı leceklerdir. gelmeğe başlamışlardır. Meclisin, Cu • 
kinci, Mustafa (Içel) üçüncü oldu. 400 Tahsin Uzerin başkanlığında yapılmak- bomba ile suikast yapılmıştır. Mecliste hararetli müzakereler olacak martesi toplantısında hararetli rnüza -
lrıetre serbestte Halil (İstanbul) birin- ta olan valiler toplantısı devam etmek - Suikasti yapan beş kişi tevkü edil· Ankara, 16 (Hususi) - Cumartesi kerelere sahne olacağı tahmin edilmek-
Ci oldu. tedir. Gümüşhane ve Artvin valileri de miştir. Derhal yetişen itfaiyenin gay- Günü Büyük Millet Meclisinin yapa - tedir. Nyon mukarreratı münasebeti -

İstanbul 34, Kocaeli 26, Balıkesir Erzuruma gelerek toplantıya iştirak et· reti sayesinde fabrikada çıkan yangı • cağı fevkalade toplantıda hazır bulun - le bir çok hatiplerin söz alacakları an-
16, İzmir 8, Ankara 2 puvan aldı. mi§lenlir. nm önüne gçilmiftir. mak üzere memleketilı mWıtelif yerle- .Iqılmıştır. 



4 Bayla 

Deniz sanayiimizde mes'ut inkişaf}~ 

Gölcükte inşa edilen yağ 
gemisi bugün geliyor 

Dün Hasköy tersanesjnde Şirketi Hayriyenin 76 
numaralı vapurunun omurga koyma merasimi yapıldı. 

75 numaralı f&pur yakında seferlere başlıyor. 

Dan Hasköyde yapılan omurga koyma merasiminden bir intiba 

Klavuz motörlerinden birincisi dün den.fze indirilirken 
Cumhuriyet devrinde kurulan ve 75 numaralı vapurun bir eşi olan 76 

günden güne terakki ederek müstak - ;numaralı vapurun omurga koyma me -
bel deniz harb sanayiimizin nüvesini rasiıni de dün saat 11 de Hasköy fab -
teşkil edeıı Gölcük deniz fabrikamız da rikasında yapılmıştır. Dünkü mera -
donanmamız için ilk defa denize indi- simde, Şirket idare hey'eti azalarile 
rilen bırinci yağ gemjm!zin bütün in - memurlar hazır bulunmuş, ve memu -
şaatı bitmiş ve Dk deniz tecrübeleri de rin müdürü İzzet tarafından kısa bir 
muvaffakiyetle neticelenmiştir. nutuk irad edilmiştir. 76 numaralı va-

cGölcük> ismi verılen bu yağ ge • purun inşası 9 aya kadar ikmal edilmiş 
mimiz şimdi donanmaya iltihak ede- olacaktır. 
cektir. Geminin büyük denız tecrübe- --------
leri için Gölcük gemisi bu sabah İzm?t Karadeilize çıkan lngiliz 
deniz komutanlığı önünden hareket e- gemileri Akdenizde 
decek ve yolda muhtelif tecrübeler ya-
pılarak İstanbula gelecek, Dolmabah - Bir müddet evvel limanımızı ziya -
çe önünde derrıir!iyeccktir. Bu müna - ret ettikten sonra Karadenizdeki Ro -
sebetle deniz fabrıkaları umum mü - men ve Bulgar limanlarını da ziyaret 
dürlüğü hükumet erkanile, matbuat eden beş harb gemisinden mürekkep 
mümessillerinı bugün saat 1 O da gemi· İngiliz filosunun üç cüzü tamı, dün sa
ye davet etmiştir. Geminin ziyareti do- bah tekrar limanımızdan geçerek Ak -
layısile merasim yapılacaktır. denize gitmişlerdir. 

Geminin teknik aksamı hakkında da Bir kaç güne kadar diğer iki gemi 
malfunat verelim: de Akdenize geçerek, kendilerine ay -

Gölcüğün su hattında boyu: 5<>,37, rılan mıntaka!arda karakol vazifesine 
genişlik 9,54 metre, çektı~i su: 3, 1 O başlıyacaktır. 
metredir. Maimahreci: 1250 ton, a~aca
ğı yük: 750 ton (yağ), servis siir'ati: 
1 O deniz mili makine (Dizel): 701) bey-, 
gir kuvveti, pen·ane adedi: 1, müret -
tebatı 29 dur. 

Klavuz motörleri de yerli 
olarak ı ap '.iyor 

Deniz Ticaret Müdurliiğü klnvuz -
lukta kullanılan motörlermi yenile -
mektcdır. Yen. motörler İktısat Veka -
Jetinin Haliçteki havuzlar idaresi a -
tölyesinde yerli olarak yaptmlm:ıkta -
dır. Bu motörlcrdcn biri dün denize in
dirilmiş ve bu münasebetle kurban ke
silerek kısa bir mera im yapılmı~t·r. 

Şirketi Hayriyen·n 76 numaralı 
vapuru da tezgaha Londu 

Şirketi Hayriy enin Hasköydeki fab
rikasında yap1 m kta olan 75 numaraiı 
vapurun inşası tamamen bilmiş ve Ha
liçte yapılan ilk tecrübeler çok iyi ne
ticeler vermiştir. Tezyinat ve boyaya 

ait noksanlar da bir haftaya kadar ik· 
mal edildikte:ı sonra vapur ay sonla -
rmda Boğaziçi seferlerine başlıyacak -
tır. 

Bir ayda mezbahada 12503 
hayvan kes ldi 

Ağustos ayı fçinde mezbahada 3328 
karaman, 108S dağlıç, 2906 kıvırcık, 
152 keçi, 2433 kuzu, 27 oğlak, 1259 ö
küz, 239 inek, 2 l 2 manda, 2 78 dana, 
5 79 malak, 5 boğa kesiimiştir. 
---·~- .. ·-- .. ·~--- ·-

Yarın akşamdan itibaren 

İSTİKLAL 
SAVAŞI 

(.Fransızca sözlO) 
Aşk . . • Heyecan ••• 
Vata severlik filmi. 

Baş rollerde : 
ROBERT TA YLOR'un 

kalbini çalan 
BARBARA STANWYCK 
ve PHES'fON FORSTER 

--- - - ----
-- --- ~ - - " 
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· ı Frank düşmekte devam ediyor 

Kimya enstitüsü 
tehlike atlattı 

Bir kutu fosfor yüzünden 
yangın çıktı ve itfaiye gaz 

maskeleri ile çalışh 
Dün sabah, Yerebatan caddesinde es

ki Hilaliahmcr merkebi binası arkasında
ki sokakta Fen Fakültesi kımya enstitü
sünde bir yangın başlangıcı olmuş, vak
tinde yetişilerek büyük zararlara mey • 
dan verilmeden önüne geçilmiştir. Yan
gının sebebi şudur: 
Yukarı katta talebenin eylül devresi 

imtihanlarına başlandığı sırada, aşağı 

katta bir dolab içinde teneke bir kutu 
içerisinde bulunan bir miktar fosfor, ku
tunun zamanla çürüyüp delinmesile ha
va alınış ve parlamıştır. Ateş, tenekenin 
yanında bulunan bazı parlayıcı madde 
§işelerine de sirayet etmiş, bir alev çık· 
mış, etrafı boğucu bir gaz kaplamağa 

başlamıştır. Bu vaziyet karşısında imti
han geri bırakılmış, itfaiyeye telefon e
dilıniş, bir tarahtan da, talebe, yangını 
söndürmek üzere faaliyete geçmiştir. Çok 
geçmeden itfaiye de yetışmiş, gaz mas
keleri kullanarak, gene o civarda bulu -
nan patlayıcı bazı maddeleri dışarıya çı
karmışlardır. Yanmakta olan fosfor, üze
rine kum dökülerek söndürülmüştür. 

Enstitünün bulunduğu sokak, intişar e
den göz yaşartıcı ve teneffüs cihazını 

tahriş edici gazdan, bir müddet, geçil -
mez bir hale gelmiştir. 

Fen Fakültesi dekanı Ali Yarla, diğer 
bazı profesörler de vak'a mahalline gel
mişler, iştialin 1:ebebini tahkik etı:ıişler

dir. 
Ateş çıktığı zaman o odada kimse bu

lunmadığı için nüfusça zayiat olmamış -
tır. 

Bir mektep 
Talebesinin 
Acıklı ölümü 

Üç arkadaş ava giderlerken 
çifte ateş aldı, saçmalar za
vallı gencin boğazına doldu 

Kısıklıda Küçükçamlıca caddesinde 54 
numarada oturan ticaretle müştagil 19 
yaşlarında Faruk ava ve otomobile me
raklıdır. Bir otomobili, bir çiftesi ve av 
köpeği vardır. Faruk, evvelki akşam, ar
kadaşlarından mekteb talebesi 18 yaşın· 
da Salihle ava gitmek üzere sözleşmiş, 
dün sabah saat beş buçukta, rençper A· 
laeddini de yanlarına almışlar, bıldırcın 
avlamak için Maltepeye gitmek üzere Kı
sıklıdan hareket etmişlerdir. Yolda gi -
derlerken, Salih, Elinde bulunan Faru· 
ğa ait ,çifteyi karıştırmağa başlamıştır. 
Bir aralık tüfek ateş almış, çıkan saçma
lar Salihin boğazına dolmuştur. Bu va
ziyet karşısında Faruk şaşalamış, Kısık
lıya dönmek üzere otomobili geri çevir -
miştir. Salih, çok geçmeden otomobilin 
içinde ölmüş, Faruk, cesedi. otomobilile 
Kısıklıya getirmiştir. Hadiseden polis ha
berdar edilmiş, tahkikata başlanmıştır. 

Saylavları davet 
Beyoğlu Halkevinden: 18 EylUJ 937 

cumartesi günü akşam :ıaat 21 Je Tak
sim stadında Evimiz tara!ır.dan yapıla

cak olan müzik şenliğine aid dnvctna
mcleri adresinizi bilmediğlrr.1zdcn göıı

dercmedik. Bu şenliği şereflendirmenizi 
saygılarımızla rica ederiz. , 

BU AKŞAM 

İPEK 
SiNEMASINDA 

Bir hafta zarfında kıymeti, 

15 frank kadar 
sterline 
düştü 

nisbetle 

Fransız frangında başlıyan büyük frank üzerine hiç bir muamele yapıl " 
sukut devam etmektedir. Nitekim bir mamaktadır. 
hafta içinde bir sterline nazaran, 12-13 Diğer taraftan frankla münasebeti 
frank düşmüş ve evvelin akşam olan Üni - Türk tahvilleri de düşmek· 
14-4,7.~ de kapanmıştı. tedir. Evvelki gün birinci tertip Üni-

Dun sabah frank, Londra borsasm- Türk ı 3 825 de kapanmıştı. Dün 13 1 O 
da bir sterlin mukabili 1 46, 12 olarak . ' ' 1 açılmış ve 146,75 e kadar düşmüştür. af.a alçılmısb. _ 121,_80 de kakpanmtşktır. Yan 

. . .. . ıat arda ır ıraya ya ın su ut var • 
Bu suretle fıatlarda bır gun evvelıne d İk' . t t' 12 62 5 d ıını-ı 
nazaran 2 frank sukut vardır. ır. ıncı er ıp ı ' a açı -s 

Bu suretle bir haftahk silsile takip e- ı ı,so de kapanmıştır. . 
dilirse sukut nisbetı 14 - 15 frangı bul- Bir sterlin 625 - 628 arasında dur .. 
maktadır • maktadır. Bu da Türk parasının sarsıl"' 

Franktaki sukut borsada iyi karşı - maz kıymetini göstermektedir. 
]anmamakta ve daha ne kadar düşeceği Dolar da 4,94,70 de açılmış 4,~4,2Q 
tahmin edilememektedir. Bunun için den muamele görmüştür . 

• 
Poliste: 1'oplantılar : 

" Deli Mehmet ,, e bir motosiklet Yoksul çocuklar kır balosunun 
çarptı tehiri 

Göztepede Toprak sokakta 12 nu - Kızıltoprak 6 ve 49 uncu ilk okullar yokS\1.
1 

maralı evde oturan Fırıncı Abidinin çocukları yardım kurumu menlaaUnc Fe-
24 d ki vl s l"h dün sab h a- nerbahçe Belvü saılno.;unda 11 eylül 937 d9 

yaşın a og u a 1 _ a s verilecek olan kır balosu havanın yağmurlll 
at onda motosikletle Kayışdagı cadde- olmasından 18 eylül 93'1 cumartesi akşamına 
sinde sür'atle giderken, gene o civar- bı kılmıştır. 
da Bedribey köşkünde oturan Deli la· Balonun en büyiik sürprizi Münir Nured'"' 
kabile maruf Mehmede çarpmıştır. Bu din ve arkadaşla_rınm kendi repertuvarııı-

t . . d M h et b d rından vereceklen konserdir. 
çarpma ne ıcesın e e m aşın an K B v b · · 
ağır surette yaralanmış, Haydarpaşa ızılay eyoglu şu esının 
Nilmune hastanesine kaldırılmıştır. Sa danslı çayı 
l°h k 1 t•r Kızılayın Beyoğlu şubesinden: Kııılayıt\ 1 ya a anmış · · • . Beyoğlu şubesi tarafından evvelce S:ı!ıp:ıza-ı 

Dört kadın balıktan zehırlendı rında tcrtJb edileceği b!ldlıllmiş çayı! dans, 
Üsküdarda Sinanpaşa mahallesinde 26 eylül pazar günu Park Otelinde verllecek-

Toprak sokakta oturan İsmail kızı tır. 
Mehparcyle Mürşide, Nuri ve Nevres Esnaf cemiyetlerinin intihabatı 
adındaki kadınlar kapıdan geçen bir başlıyor 
seyyar balıkçıdan iki palamut almış - Saraçlar, ot<?lcllcr, müskirat Cımlllerl <J8 

] b 1 kl d., t b' sonra hep arabacılar cemiyetlerinin idare hey'eUerl bll1 ar, a ı arı ye ı.<. en ıraz ti 1 d il kti . b. d . . l . .. g n er e seç ece r. 
sı ır en zehırlenme alamet erı gos - F ·ı~ · ·ı · b .. t ı yor . . . .. H anı ca ıanayıcı erı ugun op anı 
termışler, tedavı edılmek uzere ay • Fanila sanaylcllerl bugün Milli :ıaruıyi bir .. 
darpaşa nüınune hastanesine kaldırıl - Uğlnde toplanacaklardır. sanayiciler kal -
mışlardır. dırılması mukarrer olan bazı muaflyetıeria 

Bir amele kadın çalışırken öldtl kaldırılmaması için· İktısat Vekdletınc mil • 

K l d . 1.k f b 'k d racaat için konuşacaklardır. az ıçeşme e ıp ı a rı asın a ç:ı-

lışan ve Davutpaşada Sultançeşmede Karaya oturan Yunan vapurı. 
oturan Mehmet kızı Şekure fabrikada kurtarıldı 

çalışırke~. üzerine fenalık gelmiş, öl • Beş gün evvel Gelibolu önlerinde 
müştür. Olümün kalb sektesinden vt.. - karaya oturan Yunan bandtralı Malya.• 
kua geldiği anlaşılmış, belediye dok - )_{os vapuru, Türk gemi kurtarma şir " 
toru tarafından cesedin defnine ruh - ketinin Hora ve Alemdar tahlisiye ge• 
sat verilmiştir. • mileri tarafından kurtarılmıştır. 

Bir alacak kavgası · 
Kızıltoprakta Muradiye mahalle - Bir tahsildar boğulurken kurtarıldı 

sinde Kayışdağı caddesinde 12-4 nu ~ Yenipostanc karşısında Erzurum ha· 
maralı evde oturan İsmai: oğlu Osman nında çalışan tahsildar İbrahim deni " 
Göztcpede taş ocaklarmda çalışan A - ze girmiş, biraz sonra boğulma aıaınet· 
dili bir alacak meselesinden taşla ba - leri göstermeğe başlamıştır. Tam bo • 
şından ağır surette yaralamıştır. Yara- ğulacağı sırada yeti~ilerek kurtar;JnııŞ 
lı tedavi altına alınmış, Osman yaka - tedavi edilmek üzere hastaneye kal • 
lanmıştır. dırılmıştır .. ............................................................... 

1 R A D v o I 'TORK TELSiZ TELEF01' 
_ _ A. Ş. TASFİYE MEMUR-

BugünkU progr•111 LUGUNDAN: 
17 Eylül 1937 Cuma 

İSTANBUL 
Öfle beşrlyatı: 
12.so: Pllkla Türk mua1kls1. ıuo· 

dis. 13.05: Muhtelif pllk neşriyatı. 

Akşam nefrlyatı: 

Bava-

18,30: Pllkla dans muslklsl, 19,30: Piyano 
refakatUe Türkçe tangolar: Feriha Tevfik 
tarafından, 20: Mustafa ve arkadaşları ta
rafından Türk muslk!sl ve hal' tarkılan, 
20,30 Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 
20,45: Nedime -ye artadaşları tarafından 

Tfirk musikW ve halk farkılan, <Baat aya. 
rı) 21,15: Orkestra, 22,15: Ajana ve borsa 
haberleri, 22,30: Armonik solo: Tangolar. 

ERTUCRUL &ADI TEK 
Bu gece 

(H~ybell) fskele gazi
nosunda 

REVO ve 

KAYNANA 

Türk Telsiz Telefon Ancnim Şirketi
nin 10/6/937 tarihinde in'ik~t eden fev
kalade umumi heyet içtirnaında Şirketill 
tasfiyesine ve tasfiye memuru olarak İs
mail İsa Caniş ile Muvaffak Sunal'ın ta
yinlerine karar verilmiş ve bu kararna
me Ticaret kanunu ahkfı.mına tevfika:ı1 
tescil ve Resmi Gazetenin 21 Haziran 
1937 tarih ve 3636 sayılı nüshasile ilarl 
edilmiştir. 

İşbu şirkette alacak ve sair hukuktl 
mevcud olanların ilan tarıhinden itiba
ren bir sene zarfında tatil günlerinde1l 
maada her.gün saat 10 dan 12 ye kadar 
lstanbulda Ankara caddesinde AnadoltJ 
Ajansı binasında Bay Muvaffak Sunal'' 
müracaat ederek alacaklarını kayıt v• 
evrakı müsbitelerini tevdi etmeleri Jil• 
zumu ilan olunur. 

Tasfiye memuru İsmail İsa Canif 
ve Muvaffak Sunal ,. 

Yalnız Fransanın değil, btHOn Avrupanın en meşhur ıırtistleri 

JEAN GABI•N MIREILLE BALIN 
, GABRIEL GABRIO 

Yalnız Fransanın değil, buton Avrupanın yaptığı en 
müthiş şaheserler şnheseri. 

gOzel • en 

CEZAYiR BATAKHANELERi 
AŞK - KAN - GÜZELLlK • MACEHA • l1IT1RAS ve SERGÜZEŞT FlLM'. ELl KANLI BiR SEHGERDENIN 

HEYECANLARLA DOLU AŞKI VE HAYATI 
Ayrıca : 1 - FOX dnııya haberleri gazetesi. 2 - Çiçekler nasıl yetişir. 

TUrkçe sözln füm. 
Bu gece için yerlerin.zi evvelden aldırınız. Telefon : 44289 J 



Orduda spor sahasında 1 Senede ancak iki IAdanada sel baskınlarını, 
büyük bir inkişaf var mevsim gören önleyici tedbirler alınıyor· 

miıtir. Genç_leryurdu ve Sporyıidızı te· 
§ekkülleri aençliği spor sahasında orga
piıe eden iki mühim müessese halinde
dir. Son yıl içinde muhtelif vilAyet spor 
teıekkülleri ile yapılan maçlarda Ordulu 
gençler temayüz etml§lerdir. 

Halkevi köycülük kolunun mesaisi bil
hassa zikre §ayandır. 

Ordu Karadenizfn işleli ve e~onomik 
bakımdan çok ileri şehirlerinden ve is
kelelerinden biridir. Vali Baran bir yıl 
içinde şehirde birçok yenilikler ve gü
zellikler vücude getirmiştir. Orduda 30 
fındık fa brikasmdan başka birçok ticari 
ye sınai müesseseler vardır. Bu. meyan
da 2 müskirat ve 2 gazoz fabrikasile bir 
çok milli ve ecnebi limited şırketJeri de 
sayılabilir. Belediyenin faaliyeti herkesi sevindir-

Ordunun fındık, yumurta ve mandali· mek.tedir. Şehirde itinalı bir temizlik gö
na ihracatı ile hayvan satışları her yıl ze çarpmakta, köy yolları da yapılmak
mühim yekfuılar tutmaktadır. tadır. Şehir kanalizasyonu ikmal edil· 
Şehirde spor işleri de validen görülen miştir. Şimdi de iskeleler tamJr edil· 

himaye sayesinde bir hayli inkipf et· mektedir. 
~._.,,.,.,,.....,.........,.......,_ 

Yurtta spor hareketleri 

JC.Keşan panayırı münasebetile at yarış
ları ve güreş müsabalrolan yapılmıştır. 

i\t yarışlarında fabrikatör Yakubun lıay
~anı birinci gelmiş, pehlivan güreılerin· 
ae başa güreşen Kavaklı Remzi ile Mal
karalı İsmail berabere kalmışlardır. 

Hu usi bir maç yapmak üzere Keşana 

davet edilen Uzunköprü Ergenespor ta
kımı ile Keşanspor bir maç yapmışlardır. 
Maç 2-1 Keşansporun galibiyeti ıle neti
celenmiştir. Resimde Keşan ve Uzunköp· 
rü sporcuları bir arada görülmektedir. 

Dirikspor idare heyeti 
Muradlı (Hususi) - Dirikspor klübü 

idare heyeti reisliğine Talat Bige. kap· 
tanlığa Halil Koçan, muhasib!iğe Nazif 
Yıldız, tahsildarlığa Ahmed Yar:ama, ida
re memurluğuna Zeki Balcı seçilmiş
lerdır. 

Kütahya avcılarına bir siirpriz 
Kütahya (Hususi} - Kütahya avcıla

rı 50 kişilik bir grup halinde ifağlara çı· 
karak avlanmışlar ve akşam üt.eri av
aetlcrinde Halkevi bando muallimi Ta-

lltın bir sürprizi ıte karşılaşmışlardır. 
Bando m-uallimi Talit avcı grupunu 

§ehre girerlerken medhalde Halkevi ban· 
dosu ile karıılamııtır. 

Ankara-Çatalagzı tren tarifesi 
Çankırı (Hususi} - Ağustosun 16 ncı 

gününden itibaren Ankara ile Çatalağzı 
arasında işliyen trenlerin tarifesi değiş
tirilmiştir. 

Evvelleri sabah 8,50 de Çankırıdan 

kalkan yolcu katarı, yeni tarifeye göre 
7,55 de hareket edecek ve akşamları da 
saat yirmiyi on geçe gelecekti. 

Nedense bu yeni tarifenin tatbike baş
landığı gündenberi trenler intizamını 
kaybetmiş ve bir aya yakın zaman içinde 
iki defa olsun trenler zamanında hareket 
ve muvasalat edememiştir. 

Hele birkaç gündür üç, dört saat teah
hürle gelmekte ve Filyostan rötarla ge
len trenler yüzünden Ankaraya gidecek 
yolcular da istasyonda saatlarca intizar· 
da kalmaktadır. 

kasabamız 
------ * .... , _____ _ 

Ele.5girtte senenin altı ay kı§, altı 

ay yaz olarak geçiyor. Kışın yollar 
kapanıyor, gedikler doluyor \'C 

miinakallt kesiliyor 

Eleşgirt (Husust) - Eleşgirt Trab
zon - İran transit yolu üzerinde Ağrı vi
lfıyetine bağlı 1700 nüfuslu bir k:ıza 
merkezidir. Bundan sekiz sene evvel ka
za merkezi olmuştur. Hiç nahiyesi yok· 
tur. 84 köyü vardır, halkın ekserisi Ahıs
ka muhacirleridir. On senedenberi gelen 
bu muhacirler burada yerleştirilmiş. bir 
kasaba halini almıştır. Çoğu çütçid.'ir. 
Burada çok fazla kış olur. Senede tam 
J}tı ay şiddetli kıt dev~m eder. Rakımı 
bin sekiz yüzü geçer. Aylarca kar yağar. 
Bazan olur ki yüksek gedikler kapanır, 
bir ay yol vermez, münakalat kesilir. 
Kösedağı ve Tahir gediği bu hnvR lide 

şiddetli ~ları ile tanınmı' meşhur ge
diklerdir ve dağlardır. Erzuruma 154, 
Karaköseye otuz kilometredir. Kasaba 
yeni ve küçük olmasına rağmen çok 
şirindir. Birçok yenilikler göze çarpmak· 
tadır. Bilhassa iki sene zarfında kayma
kamın ciddi çalışması sayesinde \'Ücude 
getirilen yeni binalar, bu meyanda Tay
yare Cemiyeti binası, hükfunet konağ~ 

belediye binası, dört köyde dört tıwe 

mekteb nazan dikkati celbetmektedir, 
Daha bazı yeni yapılan işler hep kayma
kamın elile vücude getirilm\ştir. Başlıca 
ticareti çiftçilik, koyunculuk, yün ve ya
pağı ihracatıdır. Mühim mikdarda ihra
cat yapar, merkezde tam teşkiiath bir 
ilk mekteb vardır. Köylüler ve kasaba 
halkı maarife çok heveskardır. 

Yanda bir memur hakkmda 
ihbar yapıldı 

Ada?ıa!fl ikide bir f eyezanı 
Adana (Hususi} - Dört ay kadar ev

vel gelen bir sel yüzünden Ceyhan ırma
ğı denize dökülecek semtlerde Hurma 
boğazı dalyanının 750 metre kadar §ar· 
kından bir yırtık açmıı ve zamanla bu 
yırtık büyüyerek bugün elli metre ie· 
nişliğinde ve ırmak halinde Hurma bo
ğazı dalyanına akmakta bulunmuştur. 

Daha ilk günden itibaren defterdar H. 
Eroğlu bu mesele ile yakından meşgul 
olmu§. bizzat mahalline kadar giderek 
bu yırtığın kapatılması çaresmi araştır· 
nuştır. Su işleri dairesinden götürülen 
mühendisler vasıtasile burasına yapıla

cak bent ve sairenin plan ve haritası ve 
keşfi yaptırılilll§ ve ilk eörüşte bi'1 kü
sur lira sar!olwıacağı anlaşılmış ve ha
valesi de celbedilmişse de bi1ithare va
ziyet değişmiştir. Çünkü bu yırtığın Cey
han ırmağından ayrıldığı kısımda niha· 
yet bir buçuk metre derinliğinde iken 
biraz ileride dört metre kadar derinlik 

ırıeydana getirdiği anlaşılmıştır. Bu da 
yine su içlerinden götürülen sandal ile 
yapılan ölçme sonunda anlaşılmıştır. Bi· 

Van (Hususi) - Hakari mahkeme naenaleyh bir buçuk metre derinlik üze
başkatibi iken terfian Siird icra memuru rinden yapılan ve bin lira kadar tahmin 
muavinliğine tayin edilen Sadeddinin edilen keşif hesabının şimdikı vaziyete 
evinde kaçak mal bulunduğu zabıtaya nazaran değiştirilerek ve daha bi.iyük bir 
haber verilmiş ve evinde yapılım araş· tahkimat ve tesisat için keşü icab etmek
tırmada birçok kaçak ipekli kumaş ile tedir. Ceyhan ırmağının böylece akması 
şeker, halı ve saire bulunmuştur. Bunla- dalyanda oldukça büyük bir zarar husu· 
rın kaçak ve ihbarın doğru olup olmadı- le getirmiştir. Tuzlu su balıkları tabii 
ğı tahkik edilmektedir. bu karışan tatlı sudan hoşianmadığı ve 
...................................... , ........................... ...... 
Kastamonu hapishanesi mükemmel 

bir atölye haline getirildi 
İnebolu muhabirimiz yazıyor: Kasta-ı manda 1500 lira kar temin etmiştir. Ha. 

monu hapishanesi vasi bir atölye halin· pishane müdürü Tahir Oskaydır. Koğuş
dedir. Marangozhane, kmap ve. organ, de lar çok temizdir. Hapishane dahilinde 
mircilik, kundura, terziHk atölyeleri ol· umumi bir mutfak ve bir hamaır.. inşa 
mak üzere beş kısma ayrılan atölytıler- edilmi§tir. Fakir mahktlmlar mercanen, 
de mütcaddid tezgfıhlardR çalışılmakta· hali vakti olanlar da bu hamamda iki 
dır. Atölye şefi İbrahim Baltacıdır. Ma- kuruşa yıkanmaktadırlar. Bir koğuş 
rangozhanede 33 mahkum usta ve çırak mekteb ittihaz edilmiştir. Burada da 
olarak çalışmaktadır. mahkumlara hergün muntazaman ders-

Hapishanenin mevcudu 525 dir. Bun· ler verilmektedir. Müddeiumumi İlha
lardan 372 si mahktim, 153 ü de mevkuf- minin mesaisi hapishanenin bugünkü 
tur. Mahkfunlardan cezasının üçte ikisi· mükemmeliyetinde amil olmuştur. 
ni bitirmiş ve hüsnühali görülmüş olan· ·------··--
lar Kastamonudaki inşaatta çalış~ırıl- 1 Küçük memleket haberleri 1 
maktadırlar. Bunlar 107 kişidir. Adliye 
Vekaleti atölyeleri 500 lira sermaye ve· 
rerek cKastamonu cezaevi iş yurdu. na
mı altında mütedavil sermayeli bir mü
essese haline ifral etmi§tir. Bu müessese 
500 lira sermaye ile 6 ay gibi kısa b1r za-

Refabl:recte ~şal :rasat edftdl 
Refahiyede çarşaf ve peçe yasak edUmlş, 

zabltaya da yasata rlayıt etmiyenler hak
kında takibat yapılması için emlr verilmiş
tir. Yasağa riayet etmlyenlerden beş lira
dan 25 liraya kadar ceza alınacaktır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 
Vanc1a kaçak un işll1en dei'irmenler 

hakkında takibat yapıldı 

~,,_,, ............... ._ ... ..,.m:.e 
- Radyo müdürlüğünün, 

· istenilen prkılarL 
... Halkın radyoya bildir

mesi için bir servia. 
. .. Tesil etmesinin aebe

·, W ne olabilir acaba? 
Hasan Bey - Her halele 

posta pulu •blmı artt&r .. 
aıak iGin o1aa ıeretı . 

Van {Hususi) - Koruma verglsindEn ka
çınarak kaçak un işllyen değirmenler yalta
larunış, unları devlet~ mal ve kendileri pa
ra cezasına çarpılmıştır. 

Kmlcabaı:Damd~ seriulik ba~dı 
Kızılcahamam CHususl> - Bundan birkaç 

gün evvel gölgede 30-35 dereceye kadar yük
selen sıcaklar birdenbire havaların soğuması 
ilzerlne gundüzlerl 15-20, eecelert de on•a ka
dar dil§miiftür. 

Gtrve belediye binası 
Geyve (Hususi) - Belediyenin oturdu{tu 

bina çok viran olduiundan ve ihtiyaca kA.fi 
gelmedlltnden yelli bir belediye binasının 
yapılmasına karar verUmlf ve blnaıwı )lıllnı 
Kocatll Nafia Direkt.örü İsmail Dtvletlr.t11u 
&aratuıdan tamim oıwuııuttu. 

Ue ıtıeMid eclen. Ceyha" 

ayni zamanda bu koldan Ceyhan ırmağı
na da geçtiği görülmüştür. Tabii bu hal 
dalyan için bir zarar olduğu gibi ıleride 
daha bilyük zararlar da doğuracaktır. 

Sonra herhangi bir feyezanda Ceyhan 
ırmağı bu dört metre derinlik vt: 50 met
re genişlikteki yerden daha fazla mik
darda Adalı ve Bedeli çiftlikleri arazi-
sile bu havalideki diğer. köy arazisini de 
kamilen basarak telafisi mümkün ol.mı· 

yan hasarat meydana getircccklir Bu 
meyanda dalyanın da göreC('ği zararın 

çok büyük olacağı muhakkaktır. Zaten 
şimdiden dalyan müteahhidi zarar gör· 
mekte olduğunu da bildirmiştır. 

Adananın sel baskınından kurtarıl

ması ve ovalarımızın sulanması hakkın
daki faaliyet bütün hızıyla dcvnın et-

mektedir. Bu iş için yapıları etüdler bit
miş olduğundan buna aid plan ve hari-
talar tasdik edilmek üzere su işl~ri şube 
müdürü mühendis Hikmet tarafından 

Ankaraya götürülmüştü. Henüz bu mu-
amele ikmal edilmemi§ olduğundan mü
hendis Hikmet şehrimize gelmedi. 

Adana nafıa dairesi son günlerde mem
leketin yol durumuna çok dikkat göster
mektedir. Bu bakımdan bozuk bir hale 
gelen Pozanti, Gülek, Feke, Şambeyli ve 
Kozan yollarının tamiri için büyük gay
retle işe başlanmış ve bu tamir işi hayli 
ilerlemiştir. Diğer taraftan Adana • Cey
han arası yolundaki yıkılan ve tamire 
muhtaç olan köprülerin de tamir edil
mesine başlanmıştır. 

Samsunda bir meyva fidanhgı 
tesis edildi 

Samsun (Hususi) - Masrafı hususi 
bütçeden verilmek üzere Matosyan çift. 
liği arazisi dahilinde istimlak olunan 200 
dönümlük bir sahada bir mcyv:ı f~danlı· 
ğı tesis olunmuştHr. Bu fidanlık dRhilin
de 12 bin lira sarfile bir binanın yapıl
ması da takarrür etmiş ve planı da ha
zırlanmıştır. Fidanlık civarınd3 bir de 
muntazam hara vücude getırilmiştir. Vi
layetin meyvacılık ve hayvar: nesillerini 
Jslah yolunda gösterdiği alakn çok yakın
da müsbet semeresini verecektir. 

Bigada toprak yazımı 
Biga (Hususi) - Burada şehir kuru

lahberi belli başlı bir toprak yazımı ya
pılmış değildir. Bu yüzden ihtilaflı arazi 
davaları çoğalmış bulunmaktadır. 

Bunun bir gün önce hitama erdirilmesi 
de düşünülmekte olduğundan dört ko
misyonla dört koldan arazi yazımına gi
rişilmiştir. Dört numaralı tahrir komis· 
yonu reisliğine tayin edilen Abdülfettah 
ta yanına yeni tayin olunan eski beledi· 
ye azalarından Ahmed Çarıkcıyı da alıp 
köylere çıkmış ve bu işi önümüzdeki ma
yıs gayesine kadar bitirmek şartile faa
liyete geçmiştir. 

Mevcud dört komisyona ilaveten ya· 
kında yardımcı olarak bir komisyon da
ha gelecek, bu da başka bir koldan işe 

girlşecekUr. Yapılan arazi tabriri çok e
saslı bir tekilde olacak, ilerde hiçbir gtl
nıı dedikodu7a mt~du blrakıllmJtc:P
tır. 
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Kazma ı·ıe çocuk o··ıdu··ren Tramvay kondüktörü, ön sahanlığın 
kapısını hiddetle kapadı. 

- Allah Allah... Sabah sabah belaya 

ihtiyarın muhakemesi Ç•~;~~tleri yırtan kontrolör, sordu: 

- Ne oldu gene? 
• ... "" • B - Sahanlıkta bir adam var .. Bir lira Şahit olarak dinlenen bi~. Ç~.cuk ŞÖ~.le .. dedı: - U uzattı .. cNeresi?:t diye sordum: Cevap 

Beşinci Balkan güreşleri 
bugün İzmirde başlıyor 

ihtiyar, Ahmedi, duvar ustundc gorunce yerden vermedi. Tekrar ettim: Gent: cevap ver-

b f l tt medi. Tabii ben de bilet J~esemedim. kazmayı kaptığı gibi arkadaşımın aşına ır a •· ı Kontrol doğruldu. Her işi bir anda a-l Kazma da Ahmedin boynuna sapla. ndı . .. . san etmek kabiliyetini haiz bir adam 

Hazırlıklar bitirildi. Güreşcilerimizden 
kahir bir galebe bekleniyor 

_ tavrile kapıyı açtı; sahanhğa çıktı: 
D~ Ağırceza mahkemesinde ehem - disine 12 bin dolar vadctmesı uzerıne _ Bay nereye gideceksiniz? 
· u~.. bir sebepten doğan fakat neti- çıkmıştı. i'ilhakika Ahmed, Ankarad~, öteki gene lirayı uzattı. Elile müphem 

::ee :~çük bir yavrunun fe~i şekilde ö- İzmirde bir ~a!.li d~~aştık1aıı_ sonra, n~- bir işaret yaptı. 
fümile biten bir hadisenin duruşması ya- hayet Kadıkoyunde uç ~enklı erkek hır _ Nereye gidecekseniz söyleyin, ona 

1 t kedi bularak, bunu 60 !ıraya satın almış. göre bilet kesilecektir. pı mış ır. k T " ·· r· Ah t lo -
Hadisenin suçlusu Hasan isminde 60 ve lo antacıya go urmuş u. me .' Yaşlı bir kadın kendini tutamadı: 
l d bir ihtiyardır. Suçu, Ahmet kantacı Çikinin bu kadar e~:k s~rfıle ele - Vah zavallı galiba dilsiz. yaş arın a . - · d"~i k d" •· k ası uıerıne kcn-

isminde küçük bir çocuğun kazma ıle 0 - , g~ç.ır ıg c ı)ı açırm · ' Kontrolöre döndü: 
lümüne sebebiyet vermektir. dısınden d~vacı_ olm~ştu. , 

1 
- A ayol sende de hiç insaf yok mu, 

D .. n hadiseye şahit olan küçük Ahme- Ancak, sırkecıde hıpomanycık hasta ığı adamcağızı ne diye zorlarsın? Dili yok. 
din ua;kadaşlan dinlenilmişlerdir. Bun - bulunduğundan mahk~mc ka:ı~ını ken- Ufak bir çocuk yanında duran babası-
lardan 12 yaşındaki Hasan şunları anlat- disine vnsi olarak. tayın_ etmı.ştı. nın eteğini çekti: 

Bu dava Ahmedın lehıne n~ha~c.tlene- _ Baba ben gördüm, dili var .. mıştır: 

- Biz, bu adamın bahçesinin yanında 
hırsız polis oynuyorduk. Bir aralık ara -
mızdan Ahmet, oyun icclbı bahçe duvarı
nın üstüne çıktı, kamışların arasına sak -
landı. Bu ihtiyar da o sırada, kuyu ba -
şında kızı ile konuşuyordu. Nasıl oldu: 
niçin yaptı bilmiyorum. Fakat. Ahmedı 
duvar üstünde gören ihtiyar, yerde bu
lunan bir kazmayı kaptığı gibi arkadaşı
mızın başına fırlattı. Kazma Ahmedin 
boynuna saplandı ve zavallı kanlar için
de bahçeye yuvarlandı. 

rek, kendisinin bu uğurda sarıettığı p~ra Kontrolör kızmıştı: 
ve harcadığı manevi gayre~ nazan dık- _ Size söylüyorum kulağınız sağır 
kate alınmış ve. lokant.acı . Ç.iki 150 Jira mı? Nereye gideceksi;iz? 
tazminata mahkum edıl:ı-.ışt:.r. Müşteri gene cevap vermedi, tekrar 

Karısmı vuran Hatıl dün tekrar müphem işaretıer yaptı. 
İSlİCVap Bdi!dj Bir genç sahanlığa ~ıktı; fransızca o-

Evvelki gün Beyazıtta karısı Şükriyeyi larak: 
vuran katil Halil, dün tı:>krar adliyeye 
getirilerek, 2 nci sorgu hakimliği tara -
fından isticvap edilmiştir. Suçlu kendi
sinde cinnet arazı bulunduğunu ve karı
sının tahriki neticesinde bu işi yaptığını 
ileri sürmüştür. 

Türk mitli güre~ takımın~ 
İzmir, l6 (Hususi Muhabirimizden) -

Yarın cbugün> öğleden sonra saat on 
dörtte, Alsancak stadında törenle açıla
cak olan İkinci Balkan güreş oyunları 

için son hazırlıklar da ikmal edilmiştir. 
Güreşler için stadyomda Balkanların en 
güzel ve modern minderi meydana ge-

İçimizden Zeki koştu, kazma sapını 
Ahmedin boynundan çıkardı. Çocuğu e
vine götürdüler. Fakat, sonradan yarası 
ağır olduğundan ölmüş. 

Bunun üzerine, müddeiumumilik Ha
lili adliye tababetine göndermiştir. An
cak, tabibi adli Enver Karan yaptığı 
muayene neticesinde, katiHn akli vazi- <t 
yetinde şüpheyi davet edı>cck hiç bir fı- \ 
rızaya rastlıyamamış ve Halilin bu hu
sustaki iddiasını reddetmiştir. 

, tirilmiş; ayrıca 1000 kişilik muvakkat 
yakın mesafe tribünleri in aş edilmiştir. 

Ölen çocuğun boynundaki kazmayı çı
karan 13 yaşındaki Zeki de ~unları anlat-
mıştır: 

- Kazma boynuna saplanır saplanmaz, 
Ahmet, duvardan yere :yuvarlanmıştı. 

Yanına koştum. Güçlükle kazmayı boy
nundan çıkarabildim. Bu sırada, şu ihti
yar adam oradan uzaklaşıyordu. 

Bunun üzerine reis suçluya bu sözlere 
ne diyeceğini sordu. Suçlu şahitlerin an
lattıklarını reddederek şöyle dedi: 

- Bunlar mahallenin yaramazlandır. 
Sözlerine inanılır mı? .. Ben kuyu başın
da kızlarımla konuşuyordum; ne çocuk
tan haberim var, ne onu yaraladığımdan .. 
Hepsi yalan. 
Duruşma, diğer şahitlerin celbi için 

başka güne bırakılmıştır. 

Renkli kedi davası 
nihayet bitti 

Lokantacı Çiki, sirkeci 
Ahmede 150 lira verecek 
Bir müddettenberi 2 nci ticaret mah -

kemesinde devam eden üç renkli kedi 
davası nihayetlenmiş ve karara bağlan-
mıştır. 

Hadise, Ahmet isminde bir sirkeciye, 
Çiki isminde bir lokanlacının üç renkli 
erkek bir kedi bulduğu takdirde, ken -

Kaz:ıçeşme yar.gı:ı mda 
kastoldugu sanı: ı ;· o r 

İki gece evvel Yedikulcde Kazlıçe§me
dc çıkan ve dört deri fabrikası ve boya 
deposunun tamamen, bir iabrıkanın da 
kısmen yanmasile netice1cnen yangının 
tahkikatına devam edil:nektedir. Tahki
katla meşgul olan birine;, tetkik bürosu 
şefi Sabri, dün yaptığı tahkıkatla, yan -
gının çıkmasında kastolduğu şüphelerini 

uyandıran bazı emarelere tesadüf etmiş
tir. Henüz tahakkuk etmi~ bir şey olma -
makla beraber, bir kaç ki~i şüphe ve zan 
altında bulunmaktadır. Bugün başlıya -
cak yeni sorgu ve tahkikatla yangının 
sebepleri kat'i olarak anlaşılacaktır. 

Dün maddi zarar ve zıyan miktarının 1 

150 bin lira olduğunu yazmıştık. Kısmen 
yanan Mehmet Süleymana ait fabrikay
la beraber bu miktar 180 bin liraya baliğ 
olmaktadır. 

Mayo hırsızı 
Floryada bir plajdan 3 adet mayo çal

maktan suçlu Mustafa ismınde biri dün 
adliyeye götürülmüş ve Sultanahmet 2 
nci sulh cezada yapılan dtıruşması neti
cesinde 1 ay 4 gün hapse mahkum edil -
miştir. 

CÖNÜL İSLERİ. 
Yük~ek tahsilli 
Kadın karşuıında 
Vasat tahsilli erhek •. 
Çekmecede oturan bir erkek okuyu

cum, Bay (K. K.) sık sık işitmeye alış-

kın olmadığımız bir muadele karşısın
da kalmış: 

- Eskidenberi tanıdığım bir genç 
kızı seviyorum, fakat henüz a~kırnı 
söylemedim, bir yuva kurmaya teşeb-

büs edemedim. Sebebi kızın yükseğa 

yakın tahsili olmasına mukabii h0 nim 

ilk tahsil devresinde kaımış olmaklı
ğımdır, diyor. 

Memleketimiz bir vakitler içtimai 
seviyeye, ailevi seviyeye çok ehemmi
yet verirdi, soyu sopu iyiden iyiye a
rardı ve pek te iyi ederdi, fakat hiç 

bir zaman fikir seviyesini araştırdığı 

olmamıştır, erkek her vallit az çok o-

kumuştu, kadın aşağı yukarı tam ve
ya yarı cahildi, sebebini araştırmaya
lım, az çok hepimiz biliriz. F~kat son 
zamanlarda vaziyet biraz değişti , aile
vi seviyeyi aramak biraz ihmale uğra
dı, buna mukabil fikir seviyesine dik
kat edenler de görülmeye başladı. Bi· 
riııcisi fena, ikincisi iyidir, ve inş~llah 
bir zaman gelecek, muvazenl" de tees
süs edecektir. Fakat okuyucumun va
ziyeti istisnai bir manzara arzediyor: 
Tahsilli olan kadın, tahsi!siı olan er
kektir. Aksi vaziyete ahşkındık, oku
yucumun girmekten korktuğu vaziye
tin kabili tahammül olmaması:ıdan 
korkanın. 

Erkek kadını kendisinden bilgisiz, 
yahut tamamen cahil görmey~ az çok 
alışkındır, aksi vaziyete tahammiil e
demez. Gururu kırılır, esasen karşısın
dakine aşk telkih etmesi de mümkün 
değildir. 

TEYZ~ 

- Mösyö, dedi, belki ecnebısiniz, türk
çe bilmiyorsunuz. Fransızca söyleyin, 
ben tercüme ederim. 

Amerikan kolejine ikmal imtihanını 
vermiye giden bir genç kız ayni cümleyi 
ingilizceye çevirip tekrarladı. 

Bütün bunlar boşuna idi. Öteki susu
yor, cevap vermiyordu. 

Artık kontrolörün sabrı tükenmişti. 
Vatmana işaret veren çıngırağı borçlu 

kapısını vuran alacaklı hiddetile iki defa 
hızlı hızlı vurdu. 

Vatman frenleri sıkıştırdı. Tramvay 
durdu. 

- Haydi aşağıya .. 
-!!!!!! 
- Sana söylüyoruz .. Ya 

ri söylersin, ya inersin .. 
-!!!!!! 

gideceğin ye-

- Bu kadar halk seni bekliyecek de
ğil! 

- !!!!!! 
Sağdan, soldan karışanlar oldu: 
- Tutun atın! 
- Günahtır yahu adamcnğızdan ne is-

tersiniz!.. 
- Kumpanyayı zengin edeceksiniz san. 

ki!.. 
- Herkesin işi var. Bir kişi için bek-

liyecek değiliz ya! 
- Canım bir polis çağırın! 
Polis çağırıldı. 
- Ne oluyor, cinayet mi var? 
- Hayır bay polis, bu adam nereye 

gideceğini söylemiyor . 
- Bayım ner eye gid€ccğinizi niye 

söylemiyorsunuz? 
Sesi çıkmıyan adam. elindeki gazeteyi 

açtı. Bir havadis serlevhasını işaret e -
derck polise uzattı; polis okudu: 

«Belediye memurlarının halkla ko -
nuşmaları memnudur. Hilafında hareket 
edenler şiddetle cezalandırılacaktır., 

- Siz belediyede memursunuz öyle 
mi? 
Müşteri tasdik makamında başını eğdi. 

i smet Hulusi 

Saat on dörtte, Balkan milletlerini 
temsil eden güreşçiler stadda, her milli 
takımın önünde bayrağı olduğu halde 
geçid resmine iştirak edecekler ve m~n: 
derin etrafında alfabe sırasile yerlerını 

alacaklardır. Burada Balkan milletleri
nin marşları askeri bando tarafından ça
lınacak; bunu takiben İzmir valisi adına 
bir zat kısa bir nutukla Balkan oyunla
rını açacaktır. 

Güreş federasyonunun İzmirdeki mü
messili güreşçileri Türk topraklarında 

sel8.mlıyan bir hitabede bulWlduktan 
sonra Balkan güreşçilerini halka tanıta
caktır. 

Cumartesi sahabı saat oncıa Halkevin
de Balkan güreş kongresi toplanacak; 
Burada Türk Spor Kurumu adın& İzmir 
mümessili Bay Reşad bir nutuk söyliye
cektir. 

Milli gür~çilerimizi İzmir sahasında 
dost ve komşu milletler güreşçilenlc> boy 
ölçüşür vaziyette ilk defa görecek olan 
Ege halkı, bundan dolayı sevin~ içinde
dirler. Ege mıntakasının muhtelif yer
lerinden meraklılar ve sporcufo:-, kafile
ler halinde İzrnire gelm;şlerdir. 

İzmirde antrenman yapar. TL:ıık milli 
güreş ekipi aşağıdaki elemanlardan mü
rekkeptir: 

56 kiloda Kenan, 61 ki?oda Yaşsr, 66 
kiloda Yusuf Aslan, 72 k iJoda Ankaralı 
Hüseyin, 79 kiloda Mersinli AhınE'd, 87 
kiloda büyük Mustafa, ağırda: Çoban 
Mehmcd. 

Romen ve Bulgar takım.Prının iştirak 
etmemesi üzerine müsabakalar üç gün 
devam edecektir. 

Müsabakalarla beraber başlıy<.:c:ık olan 
Balkan güreş kongresi reisliğini Yugos
lav murahhası yapacaktır. 

Bazı spor kJüplerinin 
kapatıldığı h=lkkındaki 

rivayet doğru değil 
Dün şehrimizde bazı spor klüplerinin 

kapatıldığı hakkında bir takım rivayetler 
dolaşmıştır. Hatta Beşiktaş ve diğer bazı 
klüplere bu hususta tebligat yapıldığı da 
kuvvetle deveran etmiştir. 

Dün akşam geç vakit vali ve bele -
diye reisi Üstündağı bularak bu mese • 
leyi sorduk. Bize dedi ki: 

Dün yeni seyyahlar geldi - Bu şayia ve rivayetler kat'iyyen 
D ün limanımıza Yunan bandıralı doğru değildir. Biz bilakis spor klüpleri

P otris vapuru ile ekseriyeti İngiliz ve nin in~~şaf ve ~s.lfıhına ga?'1'et ediyoruz. 
Fransız olmak üzere 120 seyyah gel • Dahılıye Vekilı ve Partı gene~. sek~~: 
miştir. Seyyahlar şehrimizde dört gün teri Şükrü Kayanın geçenlerde soyledıgı 
kalacaklardır. gibi hüktlmetimiz spor klüplerile çok ya-

1%mirde çekilen resm( 
kından alakadar olm.akta ve bunlann da. 
ha fazla inkişaf çareleri hakkında tetki, 
katta bulunmaktadır. 

Doğu muhtelitinin 
yapacağı maçlar 

Genç sporcular bu hafta 
Galatasaray ve Beıiktaş 

ile karşılaşacaklar 
Doğu muhteliti iki aylık yorucu, ezici 

bir seyahatten sonra İstanbu1a gelmiştir. 
Şimdiye kadar Türkiye dahilinde hiçbiX: 
spor klübünün, spor teşekkülünün yapa· 
madığı ve başaramadığı bu turneyi doğu 
gençleri büyük muvaffakiyelle başar

mışlardır. 

Zira, her haf ta birkaç oyun çıkararak 
iki ayı mütecaviz bir turnede muvaffa
kiyetli neticeler almanın ne olduğunu 

şimdiye kadar turneye çıkanlar veya bu 
gibi işlere riyaset edcnfo: pekaJf.ı bilirler. 

Kat'iyetle diyebiliriz ki 20 günlük tur· 
nelerde bile birçok takımlar perişan ol
muş, paniğe uğramışlardır. Halbuki .. bu 
gençler şimdiye kadar yaptıklaT'ı musa
bakalarla azim ve iradenin yüksekliğini 
ispat etmişlerdir. 

3 üncü Umumi Müfettişlik Askeri Mü
şaviri Kurmay Yarbay Ahmed Cevad he
pimizin tanıdığı, sevdiği bund..,n 15-20 
sene evvel Galatasar.ay takımında oyu
nunu görüp alkışladığı bir arkadaştır. 

Sporu manasının bütün şümuli.i ile şah
sında tatbik eden Ahmed Cevad riyaset 
ettiği gençlere de ayni hissi aşılamış bu
lunuyor. 
Doğu muhteliti seyahatlerinin en çe

tin oyunlarını bu harta cumartesı günü 
Beşiktaş, pazar günü de Galat.:ısaray ile 
yapacaktır. Bu son imtihan gençlerin 
yorguı,luklarına rağmen muvaffakiyet
le başaracakları bir imtihan olacaktır. 

Karadeniz muhtelitindc İstanbul klüp· 
!erinin hasretle seyredeceği ve klilpleri
ne mal etmek için çalışacakları kıymetli 
elemanlhr vardır. Galatasaraylı Salimi, 
Fenerbahçeli Naciyi, Ankara Gı:nçlerbir
liğinin santrhafını hep Karadeni7.:n klüp. 
]erinden almış bulunuyoruz. Bu h;:ıftaki 
müsabakalar dahili memleket sprırunun 
iyi eller tarafından idare Pdi!diği takdir
de nasıl terakki ettiğini gösterecektir. 

lstanbul - Bursa bisiklet 
musaba kası 

İstanbul, Bursa bisikh?tçiler.i ıtrasında 
pazar günü Mecidiyeköyünde bir müsa· 
baka yapılacaktır. Müsabaka yırmi kilo
metre olarak kabul edilmiştir. Y.nışa sa
bah dokuzda başlanacaktır. 

Bir çöpçüyü bir otomobil 
burnundan yaraladı 

Şoför Ali, idaresindeki 1 762 numa
ralı otomobille Mahmutpaşadan aşağı 
iner ken temizlik amelcsinden Hasa -
nın elindeki faraşa çarpmış, faraş fır
lıyarak Hasanı burnundan yaralanuş • 
tır. Şoför yakalanmıştır. 



Beynelmilel V enedik 
müsabakası • 

sınema 
Umumi neticede Amerika film sanayunın gerilediği, 
buna mukabil Avrupa film sanayiinde müh1m bir 

ilerleme olduğu tesbit edilmiştir 

se• ··posT& 

Bir ana ·ba-ba 
Kavgasrna kurban 

olan iki yavru 
----------- * ~ •~--------~ 

Ana ve baba kavga ettikten aon-
ra yekdiğerine haber vermeden 
bir daha dönmemeği kararalı 
evden u:zaklaıtılar ve evde yal
nız kalan yavrucuklar açlıktan 

leci bir ıekilde öldiiler 

İngilterede son günlerde feci ve o nis
bette yürekler parçalayıcı bir vak'a ol -
muştur. 4 yaşına bastığını idrak edemi
yen küçük Ronni ile bir buçuk yaşındaki 

.. ,,. ' 
Tarihden sayfalar: • 

Yeni çeri ocağını yıkan 
iki nutuk ... . .. .. 

Abdürrahman Elendi o kadar kızmııtı ki padiıah huzurunda ve di
vanda olduğunu da unutarak elindeki teabihi yere vurdu. Taneler 
koptu ve mermerler üzerinde yuuarlandı. Herkeı miiteeuir olmafta 
ve bazılarının gözlerinde YQflar vardı. Padiıahın da ıözleri yclf"Tmlflı. 

Yazanı Turan C11n 

· kardeşi bu facianın zavallı, günahsız 

kurbanlarıdır. Hikayeyi anlatalım: 

Venedik müsabakasında büyük mükafat laraan birini kazanan Miki Maus'un 
yarat,cısı Walt Disney . 

İki senede bir İtalyada Vencdik şeh- 2 - İngiliz prodüksiyonuncia bir:ız te· 
rinde yapılmakta olan beynelmilel sine- rakki, 
ına festivali bu sene dahi yapılmıştır. 3 - Fransız prodüksiyonunda e!lem-

Geçen hafta dağılan festiva!in müka- miyetli bir ilerleyiş, 
fatlandırdığı filmlerin isiml~rfai ve ka- 4 - Alman prodüks!yonundJ bir te
zandıkları mükafatları aşağıya sıra sile vakkuf; fakat Alman fenni ve ilmi 
:Yazıyoruz: prodükesiyonunda gayet mühim bir te-

l - En iyi ecnebi filmine mahsus rakki, 
Musolini kupasını cBir balo hatırash a- 5 - İtnlyan prodüksiyonunda bir can-
dındaki Fransız filmi. lJ,lık başladığı miişahede kılınmıştır. 

2 - En iyi İtalyan filmine mahsus 
Musolini kupası cAfrikalı Sipyon> adın- Saray sinenıasında : 
daki İtalyan filmi. 

3 - En güzel artistik topbluğa mah
sus beynelmilel jürinin kupasını cLa 
€rande illusion> adındaki Fra::sız filmi. 

4 - En güzel senaryo için İtalyan si
l'lernacılığı umum müdürlüğü l.-upasını 
•İngiltere tacının incileri> adındaki Fran
sız filmi. 

5 - En güzel ilk vizyon filmi için mil
letler kupasını cBüyük Viktorya> adın
daki İngiliz filmi. 

6 - En ziyade muvaffak olmuş ecnebi 
rejisör için halk maarif nezareti kupa
sını cElephant Boy> adındakı İngiliz fil
tn.i. 

7 - Tabii ve artistik güzellikleri en 
fazla canlandıran film için sinema umum 
llıüdürlüğünün tahsis eylediğı kupayı 
•Condottieri> adındaki İtalyan fHmi. 

8 - En iyi tedrisat filmi için beynel
llıilel film ticaret odasının vazcylediği 
llıükafatı cLuce teşkilatb kazanmıştır. 

9 - En fazla muvaffak olan erkek 
&an'atknrına mahsus Volpi kupasını, 
llıeşhur Alman sen'atkan Emil Yannings 
kazanmıştır. 

Bu san'atkara mükAfatı ka~andıran 
Cilm en son Alman prodüksiyonu olan 
•Der Herrcschen> filmidir. 

10 - En fazla muvaffak olan kadın 

san'atkarına mahsus Volpi kupasını 
l3ette Davis almıştır. 
Mükafatı kazandıran filmin fami 

•Marked Woman> dir. 

11 - En iyi fenni film için beyn<.>lıni
lel sinema enstitüsünün vazeylediği çok 
kıymetli kupayı meşhur Ufa Alm~m film 
kumpanyası kazanmıştır. 

Ufanın vücude getirmiş olduğu: 

•Ramtgenstrahlen> admdakı ilm: ve fen
ni filmi pek büyük bir tesir bırakmıştır. 

Venedik sinema festivaline iştirak ey
lemiş bulunan İngiliz, Amerikon, Fran
sız ilim ve san'atkiirlan bu filmi çok tak
dir eylemişlerdir. 

12 - En güzel canlı resimler mükafa
tını da Walt Disney kazanmıştır. 

Venedik sinema festivaline dünyanın 
bütün memleketleri iştirak eylemekte
dirler. Film kumpanyaları Venedik fes
tivalinin mükafatlarına çok büyiik bir 

ehemmiyet atfeylemektedirler. 
Bu seneki festivalden elde edilen ne

ticeye göre: 
l - Amerikan filmJerinde biraz ı~ 

l'fleme, 

.. 
iki karılı koca 

Jcan Harlow iki karılı koca filminde 
Wiliam Powcll ile beraber 

Oynıyanlar: Jcan Harlow, Myına Loy, 
W. Povell, Spencer Tracy. 

Gladys ile evleneceği sırada bir gaze
te başmuharriri olan Warren aleyhını> bir 
hakaret davası ikame edileceğıni öğreni
yor. Gazete başmuharriri mil)' oner Al
lenburryn'ın kızı Counie hakkında yAlan 
bir havadis neşretmişti. Warren h1karet 
davalarında mütehassıs olan avukat Bill 
ile istişarede bulunuyor. 

Allenburry ailesi İngiltereye gidiyor. 
Bill de Counicyi görmek için arkaların
dan gidiyor. 

Muvaffak olması için Warren Bill'in 
evli olmasını daha münas!b buluyor. 
Billi kendi nişanlısı Glady5 ile sadece 
nikahlanmağa teşvik ediyor. 
Şu şartla ki dava biter bitmez Gladys 

tekrar Warren ile evlenecektır. 
Bill, Allenburry ile dost olmağa mu

vaffak oluyor. Balık avına gidiyorlar. 
Bill büyük bir balık tutuyor ve Counic
nin takdirini kazanıyor. Ayni zamanda 
da kıza aşık oluyor ve Counicyi davadan 
vazgeçiriyor. 

Artık hergün görüşmeğe b=ışlıyorlar. 

Warren ise Bill'in oynadığı oyunu förke
d~yor. İşler karışıyor. Nihayet mesel~ 
bir çifte düğün ile hallediliyor, 

Ana ile baba mufassal bir a
ğız dnla~ından sonra, her biri 
diğerinden habersiz evden uzaklaşmayı 
kararlaştırmışlardı ve gene hiç birl de, 
eşinin yuvasını terkedeceğine ihtimal 
vermemekte idi. Bunun neticesinde ev
de, yapayalnız kalan çocuklar, açlığa ve 
ölüme mahkum edilmişlerdir. 

Evde kafi derecede yiyecek, içecek bu
lunmasına rağmen çocuklar boylan ye
tişemediğinden aç ka1mışlardır. Bitişik-

teki komşu da, çocukların yalnız bırakıl- Eski devirlerde bugünkü gilfi herkesin reketini ve kendisinin tahttan uzaklaş
dıklanndan haberdar değildi. Babala- herhalde askerlik ocağında birkaç sene tırılmasmı hoş görmemiş, sadrazama giz· 
rının gönderdiği parayı getiren postacıya I bulunması, harb usullerini öğrenmesi lice kin bağlamıştL Halil Paşa bunu an
da kapıyı o kadar çaldığı halde açan bu- şart değildi. Askerler tamamile gönüllü- ladı ve gene Muradı tahta çıkarmak is-
lunmamıştı ve çocuklar, son nefeslerini lerden ibaretti. Henüz milliyet ve vatan tedi. Teşvik etti. Fakat bunlar fayda ver

böylece büyük ıztırablar içınde kıv-
ranarak verdiler. 

İş işden 8t:1..tikten ve neden sonra ta-
' liin garib bir cilvesile de, ana ile baba 

ayni saatte evlerine dönmüşler ve yatak 
odalarının kapısını açtıkları zaman ar-

' dında yatan çocuklarının ölülerile kar-
şılaşmışlardır. Ronninin cesedi, kapının 
arkasında bulunuyordu. Zavallı çocuk
cağız, elleri kanayıncaya kadar kapıyı aç
mak için tırmalıyarak uğraşmış, nefesi 
tükenince de, oracıkta yıkılıp kalmıştı. 
Bir buçuk yaşındaki kardeşinin cesedi 
de yatağın altından çıkarılmıştır. 
Kapı kilidli değildi. Fakat kilidli ol

muş olsaydı da netice daha kötü olamı
yacaktı. Zira kapının topuzu, büyük ço
cuğun boyundan 4 santim yüksekte bu
lunuyordu. Bu dört santimcik, böylelik
le onları gittikçe artan bir işkence, ve 
havsalanın almıyacağı bir ıstırab ile, ya
vaş yavaş ölüme sürüklemişti. Büyük ço
cuk ana babanın evi terkettiklerinden 8 
gün, kü~ük te 9 gün sonra ölmüştü. İki
sinin de yüzleri mosmor kesilmiş, du
dakları da susuzluktan şerha şerha çat
lamıştı. 

* 
Şimdi de hadisenin içyüzünü açalım: 
Masum çocukların babası hoyrat, ge

çimsiz bir mühendistir. Karısı ise aksine 
gayet sessiz, evini seven, bütün emeli 

' zevki çocukları olan bir kadındır. Birkaç 
senelik dörtbaşı mamur bir sevgi haya
tından sonra, her nedense, mühendis ko· 
ca aksiliğe, hoyratlığa başlamış, vırvırla
rını arttırdıkça arttırmış, evin de tadı, tu 
zu kaçmıştır. Buna rağmen kadın yuva
sına bağlıdır. Sırf çocukların hatırı için, 
bütün bu eziyetlere, işkencelere katlan
maktadır, fakat gün gelmiş ki artık ta
hammülü kalmamış, ayrılmaya karar 
vermiş. Vermiş amaJ çocuklara kim ba
kacak? Mühendis: 

cMademki bu niyettesin, o halde kü
çüğü de al, nereye istersen git> diye tut
turmuş. 

Mühendisin bir adeti vardır. Haftada 
bir gece, klübe gider, geç vakitlere ka
dar orada kalır. Fakat son zamanlarda 
bu çıkışları sıklaştırmış, her geceye bin
dirmi§tit. Bir pazar günü gecesidir. Mü
hendis tam sokak kapısına doğrulacağı 
sırada, öfkesini saklıyamıyan genç kadın: 

•.:.. Yeter artık. İnsaf! - diye haykır
Jnlltır • N~r. bu? Her ,ece sokak. Bari 

hisleri tebellür etmediği için herkes as- meyince Edirnede çarşıda yangın çıkart
kere gitmek istemezdi. Ancak askerliği tı. Söndürmek için gönderdiği yeniçeri
san'at ve geçim vasıtası edinmiş olan a- }eri yağmaya kışkırttL Nil;ayet Murada: 
damlar kralların veya sinyorların yan- - Sen tekrar tahta gelmezsen bu fit· 
larına girerler; onların kumandaları al- ne yatışmaz! 
tında dövüşürlerdi. Diye haber gönderdi. Yeniçeriler ara-

Bununla beraber Türklerde hal böyle sına soktuğu adamlar da: 
değildi. Harbi bir şeref meydanı telfıkki _ Biz sultan Muradı isteriz! 
eden erkekler, reis veya hakanları ça- Deyince Murad ister istemez geldi. 
ğırdığı zaman hemen silahlarını kuşanır- Bu aralık gürültüyü yatıştırmak isti-
lar; atlarına binerler ve hududa koşar- yen genç Mehmed yeniçerilerin günde
lardı. Fakat ansızın yapılan düşman ta- liklerine yarım akçe zammettirmiş; lakin 
nrruzlarında bu ücretsiz gönüllü ordu- bundan da netice çıkmamıştı. Ancak bu 

nun topl~nr:ı~sına ~adar bir kısım mem-1 zam yeniçerilere pek hoş gelmiş, tadı da· 
leketler ıstılaya ugrardı. Sulh zamanla- maklarında kalmıştı. 
rında gonüllülerin talimle meşgul ola- İşte bu hissin tesiri altında kalan ye-
mamaları dolayısile silahların kullanıl- niçeriler, daha sonra şehzade Mehmed 
masında ustalık gösteremeyişleri de üçüncü defa tahta çıktıktan sonra Kara
mahzurluydu. man oğulları üzerine yaptığı seferden 

Bunun için daimi bir orduya şiddetle dönüşte ve Bursada (Buçuk tepe) de top. 
ihtiyaç vardı. ]anarak bahşiş istediler. Fatih sultan 
Osmanlı imparatorluğu bu ihtiyacı Mehmed bazı ele başıları idam etmekle 

derhal hissetti ve yeniçeri ocağını kur- beraber bahşişi de vermeğe mecbur oldu. 
du. Bunlar ilk zamanlarda cidden büyük Ondan sonra yeniçeriler her yeni pa
işler gördüler; harblerde yüksek cesaret dişahtan cülus bahşi§i istemeyi adet e
nümuneleri gösterdiler. Devletin az za- dindiler. Bu uğurda her haltı yediler. O 
marnla genişlemesi, şark ve garbda bü- kadar ki kırk sekiz sene onları zaferden 
tiin komşulardan üstün olması hususun- zafere koşturan Kanuninin ölüsüne bile 
da başlıca rolü yaptılar. hürmet etmiyerek yolunmı üstüne (ot 

Fakat sonradan başa bela oldular. Bu- arabası) çektiler ve hakaret ettiler. 
na iki küçük vak'a sebeb oldu: Yeniçeri ocağı devletin en büyük kuv-

İkinci Murad saltanatı terkederek Ma- veti olmuştu. CülQs bahşişi almak için 
nisaya çekilmişti. Yerine de on dört ya- padişahları tahttan indirmek, öldürmek, 
şındaki oğlu Mehmed geçmişti. Fakat şehri yağma etmek, harbden kaçmak gi· 
düşmanlar on senelik mütarekeyi feshe- bi şeyler adet olmuştu. 
derek ansızın hücum edince sadrazam 1800 senelerinde artık bu baş belası 

Halil Paşa (çocuk padişah) la bu f<.>Iake
tin atlatılamıyacağını düşünerek sultan 
Muradı çağırdı. Murad geldi ve Varna 
muharebesinde müttefikleri mağllıb etti. 
Zaferden sonra tekrar Manisaya döndü 
Küçük sultan Mehmed Halil Paşanın ha-

bana da fırsat ver, bu gece de ben çıka
yım, bir sinemaya gideyim. Biraz fcrah
lıyayım.> 

Mühendis kızmış: 
c- Hayır demiştir, çıkamazsın. Çünkü 

sen gidersen, benim evde kalıp çocukla
ra bakmam lazım gelecek. Bu da işime 
gelmez, hem de umurumda değil .. > 

Ertesi sabah, mühendis işine giderken 
öğleden sonra eve dönmiyeceğini söyle
miş. Bunu duyan· genç kadın, gene hid
deHenmiş: 

c- Ne o, sen gezip tozacaksın, biz ev
de mi kalacağızö? Sen git, bak ben durur 
muyum. Ben de çıkar, gönlümü eğlendi
ririmı1 demiş. Fakat gene de evde kala
rak kocasını beklemiş. Akşanr olmuş, su
lar kararmış. Ne gelen olmuş, ne giden. 
Bunun üzerine, çocuklarını uyutarak1 ko
casına şu satırları yazmış : 

cArtık dayanamadım, gidiyorum. Beni 
boşuna arama, çünkü bir daha eve ayak 
basacak değilim. Bana yaptıkların yeter. 
Zn! :mliğin, nekesliğin yetmiyormuş gibi, 
bir de üstelik beni başka kadınlarla al
datmaya utanmıyorsun. Sende haya de
nilen şey kalmamış.11 

Ve şapkasını başına geçirdiği gibi kız 
kardefinin evine gitnaif. Jtoeasmın ~ 

ocağın kaldırılması lüzumu tahakkuk et
mişti. Çünkü harb usullerine aldırmıyor
lardı. Sulh zamanında şehir içinde yol 
kesmek, esnaflık yapmak, caka satmak· 
tan başka işleri kalmamıştı. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

cuklara bakamıyacağını, zavallıların se
fil kalacaklarını düşünmekle beraber, bu 
suretle ona bir ders verdiğine inanarak 
kendi kendisini avundurmuş. Halbuki, 
bu yanda melon ppkasile sokağa çıkan 
mühendis te bir daha dönmemek azınile 
evinden uzakla.§mııtır· 

Günler geçmiş, haftalar dolmuş, ve 
kocasından bir ses sada çıkmayınca, ka• 
dını bir meraktır alınıt- İlkönceleri, ko
casının istihzasından korkarak evine dö
nemiyen kadın, çocuklarının sevgısıne 

dayanamıyarak ve kocasının umumiyet
le evde bulunmadığı bir zamanı kollaya
rak, çocuklarını görmeğe gitmiş. Tam o 
sırada da, evinde mühim bir dosyasını 
unuttuğunu hatırlıyan mühendis koca 
da çıkagelmiş. Kapıda buluşan kan ko
ca birlikte kapıyı açmışlar, yatak odal• 
rına doğrulmuşlar ve yukarıda kaydet
tiğim iz gibi çocuklarının soğumuş, mos
mor kesilmiş cesedlerile karşılaşmışlar 

ve böylelikle kavgalarının cezasını en 
derin bir acı ile çekmişlerdir. 

* Şimdi de hapishanede, yavrularını i§-

kence ve kasd ile öldürmek ıuçile zaııl)I]. 
tına alınmış olarak, dava ,ıinlerini bek· 
lemekteditler. 



8 Sayfa' 
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Tarih kurultayma iştirak edecek! 
ecnebi alimler şehrimizde toplanıyor 

Alı denizde 
Kontrol 

(Bo.ftarajı 1 hıd BayJoda) 

EyW 17 ,,,, 

1 İstanbulda senede 1 
milyon çorap yapılıyor nin her biri üç topu hAmil olacaktm 

Loodra 16 (H'tisus!) - İspanya sahil
lerinin 35 mil açığında, dün gece, nas- , 

(BG.§tarafı linci ıaytada) ~yrıca A'Vl"llpa lft bilhassa Alman yonalist harb gemı1erila tayyareleri ta .. 
Yarın gelmeleri beklenen alimler ara· müzelerinden Türk tarihine ait eserler- rafından bir İngiliz ticarc;:t gemisine ıı.

sında tanınmış Yunan müverrihi Prof. den mühim olan baJı parçalar getirilmi1t 11 ateş açıldığı bildirilmektedir. 
Mnrinatos da bulunmaktadır. bir karton üzerinde kısaca tafsilatı veri· İngiliz gemisine isabet vaki olmamıt • 

Eski eserler sergisi lerek sergi!1in bir ~ne koıunuştur. tır. Mesele tahkik edilmektedir. 
Tarih kurultayı ile beraber paurtesi Sergide t<ıfhir edilen eserlerin hepsi , İtalyanın iştiraki meselesi 

;günü Dolmabahçe sarayında açılacak ayn ayn kıymettedir. , Lond.ra 16 (Reuter muhab~: 
Türk Tarih Kurumu eski eserler sergisi Ressam Hayreddin Çizerin aynen kop- den) '":- ~n~ada ita~yanın Nyon iti-
ctrafında yapılan hazırlıklar bitmek ii - tt'llr' d" tnala ...;..:w...... Wr uygur du- J!fına ıştirakı meselesı hakkında kapı-

ya e ır;ı or ,.~ ık ld v .. 1 ktedir 
zeredir. var resmi, reasam öınerin yaptığı bir nm aç 0 ugu ~~y enrne . . · .. .. 

Eski eserler sergisinin teknik kısmın - mibet bayratı, ressam Hakkı Necdetin Fransız - İngiliz davetmm vbütün 
da Maarif Vekfileti ilk tedrisat ıube mil· yaptıkları Alaca A1i Şarın maketleri konferans namına yapılmış oldugu be-
dürlerinden Hayrullah, Gazi Terbiye beğenilenler aras~dadır ya,n edilmektedir. 
enstitüsü modelaj muallimi Hakkı İzzet, . · • Diğer taraftan, plana iştirakinin ~e 
elişleri muallimi Necdet, ressam Hay • Resım ve heykel galerisi gibi şartlara muallak olduğuna dair !-
reddin Çizer, ressam Ömer, ressam Uz- Dolmabahçe sarayının veliaht dairesin- talya tarafından hiç bir teklif yapıl -
gil, ressam Davut Akidil, elişi muallim· de daimi surette kurulacak resim ve hey- mış değildir ve İngiltere'nin bu bapta 
lerindcn Veysel, Şükrü Özaltan, Cengiz, kel galerisi etrafındaki hazırlıklar iler - ilk adımı atması kat'iyen mevzuubahs 

1 
:Vasıf çalışmaktadır. lelllEkte, ha işle Güzel San'atlar Akade- olamaz. KadıA w ezltet ~plan 

Sergi, sarayın muayede salonunu ka· misi mUdür ve profesörleri meşgul ol • İtalyanın iştiraki dostane bir suret- . Yerli olara.R: imal edDetl çoraplardan üzerinde dejOdfr. Erkek çoraplannm ctr 
milcn işgal etmektedir. Teşhir edilecek maktadır. Serginin açılına tarihi henüz te kabul edilecektir. Fakat. bu bapta ve bilhassa kadın çoraplarııun çtirüklü- yanıksızlığmdan da fiklyetler çolalınJIC 
eserler tanzim edilmiştir. Halen teferrü- malCim değildir. ilk adımı atmak İtalyaya düşer. ğünden şikAyetlerln çoğalması üzerine tır. Bir kere giyili§te bile yırtılan çorar 
'8t ile meşgul olunmaktadır. Tarih Kurulta11 rad,o ile dinlenecek Şimdiye kadar hiç bir devlet, ade- İktisat Veklleti bunlar hakkında (ipek lar vardır. Buna mukabil kadm çorap194 

Munyede salonunun kapısından giri • Bmlnönll Ht.ltevindea: 20/EyUllfg37 ta _ mi .müdah~ .komitesinin toplanması - ve sun, ipek kadın çoraplan standar nı- rınm fiatı 80-100-150-200 kurut arasın : 
lince ilk olarak Atatürk büstü ile karşı- rihlnde Dolmababçe aara)'lD.da açılacak o - nı ısternemiştir. Ve İtalyanın davetna- zamnamesini) tanzim etmqtir. Nizam - dadır. Erkek çoraplan be 15 den başla 
faşılmaktndır. Bu büst yalnız kaladan ıan ı :ncı Tilrk Tarih Kurultayının devamı meye olan cevabı komiteden bahset - name mer'iyet mevkime de gi.rmlf bu • makta, 25-35-40-50-80 kuruşa ve nlha1' 
ibarettir. Ve şimal memleketlerinde Çl - mncıcıetınce l!:•lmtz salonunda radyo tertı • memektedir. - lunrnaktadır. 80 kuruJa kadar yübelmektedir. Bu pi" 
-kan siyah taştan yapılmıştır. Almanyanın batı alınacaktır. iste~n yurddaşlıınn Ku - İngiliz noktai nazarı korsanlığın bir . ede 

2 
mil A'*- ukabil ..n..n1r mal -lr·rılmua dot 

rultayı arımı. salonundan da ta.kit> etıebl - İ . ' v . . Memleketimlııde sen yon ~..- raya m ~\&&- ~ 
en büyük heykeltraılarından biri tara - leceklerl blldirtllr. spanyol mese~esı o~dıg~. ve bınneti· ten fazla ipek ve merserize kadın çorabı ru bulunmamaktadır. Bundan maada bil 
rından yapılım§, Avrupa sergilerinden ce. bu_ meselenın aderı:ı .~udahale .ko - ve 0 kadar da iplik çorap aarfedilmekte- imalathaneler tepild sanayiden istifade 
-birinde çok beğenildiği içill Berlliı asarı veni bir Herll mıtesı tarafından tetkiki ıcap etmıye - dir Yalnız fstanbuldaki fabrikalarda se- etmekte ve hilkO.metin büyük himayesini 
atika müzesine alınmışht'. Almanya hü- ı 1 

" ceği şeklindedir ve bu şekilde kalmak- nede l,800,000 tabil ve sun't ipekten ço- görmektedirler. 
ikumcti bu büstü serginin devamı müd • Film yapılıyor tadır. rap yapılmaktadır. Bunun haricinde ev· İstanbul fabrikalarında bir senede yr 
üetince teşhir edilmek üzere Tarih n---d .ır..,.. "lü ., b t 

Kaç sene var ki yerli bir film gör - DUlllll 
8 ne u~unu yor· !erdeki tezgahlarda da çorap imal edil - pılan iplikten erkek ve çocuk çora ı Kurumuna göndermiştir. Sergi kapanın- 6 (AA ) R t j 

medik. Son Olar":ı.,. .-vrilen cLeblebici Roma l · · - eu er a ansı mu .. mektedir. milyonu geçmektedir. ca tekrar B!rlin asarı atika müzesine .... ır-
iade edilecektir. Salonun dört tarafı Türk Horhor ağaJI) filminden sonra bu hu - habirinden: . . Fakat şikayeUer yalnız kadın çorapları Hükumet, kadın çoraplarında olduğd 
eserleri ile doludur. Kapıdan girilince susta oldukça ilerlemiş olan faaliyet Cen~vredeki bazı meha~lin İtalyanın gibi erkek çoraplarının da standarda tA-

birdenbire inkıtaa ugrav dı. Bu ~ .. le mı>cı- Nyon ıtilAfı hakkında yemden bazı .tet·. delegesi İtalyayı Akdenizde hakikf ıbir bi tutulmasına karar vermiştir. :Su mak• sağda ilk olarak tarihten evvelki devirle- ~ """ b 1 ğı d · la k ı t dh' · ü ihd tmekl 'th 
gul Olanlar yerli filmlerin "Ok pahalı- ın.·.kl .. erde u .. unaca na aır o ra ,. ı en e ış vazıye as e e ı am ey- satla sanayı· birliğince hazırlanan rapotı re ait eserler görülmektedir. Bunlar taş ~ 1 ı R d kat ı · İtal tec .. 1 rd ki "· 
Ya mal Oldugunw u, bu yu"zden masrafı· suru. len m.uta ea ara. oma a ıyyen emış ve yanın avuz e e İktisat Vekaleti sanayi umum müdür}.,. devrinde, cilalı tacı devrinde yapılmıf, dilm k di 'uli ı· · · b t · · V I · h" k·"' 

:.- nı çıkaramadıguuv ft stüdyoyu ziyana !§tırak e eme te r. mes ye ını ıs a ıçm a ensıya u u· guV"nce tasvip edilmiştir. Yakında karaP !kazma, balta ve saire aleUerdir. Bunun t 1 k .. .. 1 t' · ı· d b"t'· delill t 1 
soktuguv nu ileri sürüyorlardı. Bunun ta yanın. ma ama.tı namına sor soy e- me ının e ın e u un er mevcu o - name çıkacaktır. Sınıflara ayrılacak olall yanında M. A. mezarı bulunmaktadır. As- ğ ı•h t b t b b h R d w b t · ı· f1 
neticesi olar"k sinemalarda Türkçeyi me e sa 11 ıyet ar ırza • u sa a eu- ugunu eyan e mış ır. çoraplar damgalanacak ve kararname h h gctirileınedigwinden kopya.c;ı durmakta· .. t · .b tta b 1 N · Akd · d ·~ i tahd'd t ko 
ancak düblajlarda duyabiliyorduk. er aJmısına şu eyana u unmuş - egnn, enız e ı;,wsna ı a · kümleri hilafına hareket edenler cezt 

dır. tur: nulmaksızın taksim kabul etmez bir Qlll· 
Sergide duvarı taki"'en üçilncü olarak b • İ k göreceklerdir. 

"' Fakat bütün utılara ragmen pe İtalya, Nyon itilafını kabul etmesi için niyetin tesisini istiyerek sözlerini bitir • Erkek çorapları kalın, orta, ince sınıf• 
~nadoluda Alacahöyük, Yozgat civarın- film stüdyosunda cGüneşe doğrul' is· Fransa ve İngiltere tarafından yapılan miştir. !arına ayrılacaktır. Bu sınıflar ayrıca kit 
<tcı.kl Alişar ve Trakyada Lüleburgaz haf- .minde yeni bir film çevrilmektedir. daveti kabul elm"'~' .. tir. Şimdi atılması 
riyatında çıkarılan eserler teşhir edil - ~~ Ncgrinden sonra söz alan Fransa bari- litelere tefrik edilecektir. 
mektedir. Bundan sonra sıra ile yakın ta- Bu filmin en şayanı dikkat tarafı lazım gelen adımı, İngiltere ve Fransanın ciye nazın Delbos Nyon anlaşmasını mü- HükUmet maliyet fiaUarını da kon -
ı-ihe kadar olan Türk eserleri salonu baş- senaryosunu şimdiye kadar muharrir - atması lazımdır. dafaa etmiş ve her şeyin hep birden el- trola tabi tutacağından ihtikir da yapı.la-
tan başa işgal edecek tarzda yerleştiril- Jikle asla m~gul olmamış olan İhsan İspanyol murahhası İtalyayı de edilemiyeceğini söylemiştir. mıyacak ve yeni kararname ile çorap iİ 
mı'ştir. İpekçinin ya~ olması, rejisörlüğilnü i\}ıam ediyor esasından halledilmiş olacaktır. iktisa& 

d k d 1 .... ı··k Litvinof, MilleUer Cemiyeti asamble - .. ıwı 
Alatilrk bu"stu"nün o"nünde yerde serili ,şim iye a ar asa reJısor u yapmış Cenevre 16 (Hususi) - Milleller Ce • Vekaletinin bu hususta almakta oldua-

lını O I. k · · sinde meselenin hey'eti umumiyesini or- . 
au"nya harı'tası go"nı"lmektedir. Büstün o yan sınan pe çının yapması ve miyeti konseyinin bugünkü toplantısın- tedbirler büyük bir alaka ve memnunı • 

1 · F 'dd d ta taya koyacağını ve konseyden Valensiya aı·kası yanı· salonun orta kısmı cu--'-urı·- artist erın en en maa asının ma- da söz alan İspanyol murahhası Negrin yetle karc:ılanmaktadır. 
ııuı hükumetinin müracaatı hakkında vazi - :.-

yet devrine tahsis edilmiştir. Burası dai- men amatör oluşlandlr. Akdeniz meselesine temas etmi§ ve İl - yet almasını istemiştir. İpek kadın çorapları şimdi fU muaıne-
revi olmak üzere iki kısımdır. İç tarafın - Baş kadın rolünü yapan Mediha panyol vapurlarının hususi himayeye leyi görmektedir: 
da vekaletlerin stantları vardır. Dı§ tara- şimdiye kadar sahneye ayak basma - mazhar olmamasına itiraz eylemiştir. . Fransız filosu . . İpek çoraplar, tabii ipekten veya sun'! 
fında Ziraat Bankası, Kızılay ve saire mış ,bir genç kızdır. Ve filmdeki bes - Negrine göre, Akdeniz meselesi Nyon- Parıs .' 6 (AA) - Akdenızd:ki Fran ipekten yapılır. İpek ve sun'i ipek ka -
müesseseler, kadın, san'at stanttan mev- tekar rolünü bir bestekar, heykeltraş da ittihaz edilen tarzı haller şeklindeki sı.z de~ye ko~ kumandanlıgına ~ - dın çorapları üç kalınlık sınıfına ayrıl
cuttur. Vekaletler köşesinde mukayese- rolünü bir heykeltraş yapmaktadır. kararlarla hiç bir vakit halledilemiye • Y:11 ~en _Amiral Es~va. ta.y~are ıle mıştır: Kalın, orta, ince. Her sınıf çoraP 
li levhalar, grafikler, haritalar ve ista • Filinin şimdiye kadar çevrilen kı - cektir. Böyle bir tanı hallin elde edile • şımal.i Afrikada Orana gıtrnıştır. A - ta ayrı kaliteye ayrılmaktadır. 
tistiklcrle cumhuriyet devrindeki inkişaf sımlannı 'görenler eseri çok muvaffak ·bilmesi için yegane çare meseleyi bütün miral ü.Ssülharekesini orada tesis ede-

1 
.. lh. ıır. 1t b'timin • 

d bulmaktadırlar. çıplaklığile ortaya koymaktır. İspanya cektir Çorap uzun ""6"" topu5un a ı ye ternkki gösterilmekte fr. • den lastik kısmının sonuna kadar olaO 

masal kahramanı olsaydı, o da Gönül- yatını kolay kolay gizliyemezsin. Nedir mesafedir. Bu uzunluk en az 70 santim"' 
den Berna gibi soğukkanlılıkla bahse- derdin gene?.. lacaktır. 
debilseydi. Hatta ne olurdu, Gönül ile -Bir şeyim, bir derd:rn yok. Lastik kısım, çorabm çorap bağın' 
meşgul olmasaydı?. Ben rahat eder, -Neden gizliyorsun • (jartiyer) takıldığı parçadır. Bu kısnUJI 
sükt1n ve huzura ka~urdum. Saadeti Bir şeytan dürtüyor, beni ısrara sev- katlarından birinin ikişer telli merse -
tatardun. kediyordu. Nedense her zamanki kayıt- rize pamuk ipliğinden, diğE:rinin işle • 

" Son Posta • nm edebi tefrik01 : 34 

Yazan: SEL"AMI iZZET 

Sofradan kalktık, salona geçtik. Kah- !ılığı.mı bozuyor, kayıtsız bir kız olu- nilen ipekten imali şart konulmuştur. 
velerle likörler geldi. Bir müddet daha yor, Mazlumu muhakkak söyletmek ve Çorapların .topuk, burun ve taball 
hep beraber konuşuldu, sonra yavaş biraz da canını sıkmak istıyordum. Es- kısıınlırrının takviyesi için topuk ve bu• 
yavaş, ani sempatilere kapılanlar gııı- kiden kimseye böyle bir şeyler sorma- ıun kısımlarının ikişer telli merserız-

.n.raaa sıramı. onun cıa .R:aynanasına zaman, gözbebeklerinde ayni hayranlı- pu teşekkül etti. ğa cesaret edemezdım; hele Mazluma pamukipliği ile çift kat olarak, taban kıl" 
baktığını ve ondan tasvipkar bir nazar ğın kıv~lcımlan belirirdi ... Tıpkı es- Teyzem Bernayı yanına çağırdı. Ben bunlan ·sormam imkansızdı. Ben, kim- mının ise bir kat ikişer telli merserizf 
beklediğini anlıyordum... Baki Sözer, kisi gibi, gene Mazlfımun gözlerinde Mazlüma yaklaş tını. Bir sigara yak - senin hususi hayatına, gizli düşüncele- pamukipliği ve bir kat işlenen ipekteO 
arada bir çenesini eğerek, arada sırada ümit var. Bu ümit, kendini Gönüle sev- mış, masaya dayanmış, Gönülün gidip rine karışmak istemezdim. Bu düşün· dokunması mecburidir. 
göz kırparak ablamı tasvip ediyor, bu· dirmek ümidi ile, gözleri eskiden nasıl gelişini, yürüyüp oturuşunu, hizmetçi- celeri uzaktan anlaınağa çalışır, anladı- B 

1 
. al eden müeae.eletı 

nun üzerine Gönül daha rahat nefes bu ümit ile parlarsa, bu gece de öyle, ye, uşağa emirler verişini seyrediyor- ğırn kadarla iktifa ederdin: ... A, dedim d u çolrap kaı;a t~~-~ ad c·,.,..; .. ı --·' 
ni ık.1 ı lı rd d be . t d .. rt.. B. amga o ara ıp ı\lti mev ı.....uu, IUIUf alıyobrdu. ~ ka ay K ~· ~rGö~. ~~lr ybir~ ~: 1 uB ... ka 1 d., N ya, bu gece nı şey an .ud .. uyor ... d. ır kalite işaretlerini, seçim .işaretlerini, b01 

A lamın en fazla sakındıgı, yna - en ını nu e gun o up sev - u fanın içinde ne er var ı.. e- kere de başlamıştım, gen onernez ırn. . 'ld a 
1 

firmalannl 
nasmın tenkidi, yeryüzünde de galiba dirmek ümidi! .. Mazlfım hala bu ümidi ler geçiyordu? .. Bunu bilmek için Ç'Jk Mazlumun inkarı tecessüsümü bütün n1u1.ma~asınıkve sıctıt e Y ~ ı lbtik kıl • 

k d d b k k . h · t b li U dov 'd' irdim' • d" .. i k d b.. .. dı be • t 'k . s ınmıyece sure e çora ın o ·a ın an aş a ımseye e emmıye es yor... çuru.ma g_ru gı ıyor; sey ver .•. Insan uşunces a ar utun artır , nı ısrara eşvı etti: kla dı 
vermiyor, kimsenin sözüne kulak as- hem de bile bile ve sevine sevine, de- ;srarengiz ne vardır dünyada?. • Kim, - Geldiğine pişman oldu galiba? mına yazaca r r. 
mıyordu. mek Gönülü çok seviy<mnuş, hala se- kimin aklından geçirdiklerini noksan- - Hayır. N,izamnamede yazılı hükümlere .aylo11 
Aına ne şu ve ne de bu için, Gönülün viyor... sız ve tam oJarak bilebilir ... Fakat bu - Evet, çünkü Gönülün mes'ud ol, çorap yapmaktan ve damga vurulmaS' 

hayatına imrenmiyorum. Yanımda oturan Berna mes'ut gö .. bilinecek olsa, o zaman da hayatın bü- duğunu gördün. İşte hayatını istediği mecburiyetine riayet etmemekten veY1 

Annem yorgunluğun~ kalabalığı, ıiinüyordu, hayatından memnundu. yük bir zevki kaybolurdu. Bir sırrı ve dilediği gibi tanzim etmiş ... Malıim çoraplara yanlış damga vurmaktan fab
yabancıları sevmediğini unutmuş, ağzı Halbuki o da, bir zamanlar esiri olduğu deşmeğe uğraşmak, birinin akhndan ya, eskiden beri lükse düşkündür... İ§- rika sahibi mes'ul olacaktır. Fabrika ~ 
h.-ulaklarına vararak büyük kızının ev hissiyatını unutmaınıştL Ama onda bu geçenleri anlamağa çalışmak da güzel tc lüks içinde yaşıyor.. mağazalardaki çorapların tasfiyesi i~ 
sahipliliğini seyrediyordu. hissiyat yeis haline gelmiş o da bu ye- şey ... Hele insan aklından geçirdıkleri- Mazlfun dalgın dalgın söylendi: altı ay mühlet bırakılmıştır. Bu müdde* 

Teyzem i~tahsız yiyor, arada sırada ise bürünmekten, bu hüznü taşımaktan ni öğrenmek istediğlne ôşık olursa.. - Bu doğru, fakat lüks saadet de- zarfında bu çoraplar damgalandınlaca1'-
yanmda oturan cascavlak kafalı, karı- zevk duymağa başlamıştı. Istırap saa- Mazlum beni görünce tatlı tatlı gü- mek ~eğildir. tır. Bunun için ticaret odalarına, yokSI 
sının rarasile şöhretini yapmış olan bir detiydi. lürnsedi, yanına bir koltuk çekti: - Insanına göre değildir. Sen ser- belediyelere beyanname verilecektir. 
avukatın sözlerine yarım ağızla cevap Berna için Gönül, muayyelesini bes- - Otur, dedi. veti saadet teJBkki etmiyenlerdensin. Kararnamenin tatbikatından halk ka .. 
veriyordu. liyen bir peri masalının kahraman: ol • Oturmadım, yanında ayakta durdum Halbuki Gönül için saadet lüks demek- dar müesseseler de memnun olmaktadır" 

Mazlum kendi düşüncesinde, kendi muştu. Bir masal söyler gibi Gönülden ve biraz omuzuna doğru sokuldum, fıs- tir. Para ve refah demektir.. elbisesi lar. Diyorlar ki: 
alemindeydi... bahsediyordu ve her seferinde: ladırn: fevkalade yaraşmış, kadın erkek her - Biz hiç bir vakit çürük mal yapma) 

Göniile bakarken gözlerini görüyo- - Onlar ermiş muradına .. derneği de - Pek mahzunsun! .. Seni bu akşam misafir güzelliğini methetti mi bundan istemedik. Fakat bazı· iptidal maddeleri. 
rum ve tanıyorum, hatırlıyorum. Maz- ihmal etmiyordu. yeisli görüyorum. başka ne ister . Onun için bundan bü· bilhassa iyi sun, ipeği bulamıyorduk. 1~ 
lfımun gör.lerinde eski zamanların ifa· Ne olurdu, MazlUın da Berna gibi - Hayır. yük saadet olur mu?. halatın serbestisi kararnamesi bunu tr 
desi var. Eskiden de, Gönüle baktıği davransaydı; Gönüı ooun için de bir - $aklama, bilinin ya t ftn Nsli.. (Atfımn ..,., aia ~. 



17 Eıliıl SOM POB'I& Sayfa 9 

' Son Postanın tefrikası: 42 

Deniılerin Makyave~ . Hikayeleri 

aptan Bum Bum 
Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Ah, şu insanlar! 
Pelulavan sultanı bizi köşkünün halılarla döşeli holünde 
kabul etti. Majeste boy pos itibarile mini mini bir ihtiyarcıktı 
Malezyalı kayıkçılara çHte ycv- pmd.a bile kıymettar nişanlarından ay- pıyarak uyuyunuz. Zira cihtiyar> ge-

miye teklif etmek suretile art1~c gece nlmak istemem4, kaçarken üzerine lip sizi ziyaret edebilir. Köşkte son de
ve gündüz nehirde ilerliyorduk. Ada - pek az şey ald:ğı halde sevgili nişanla- fa oturanları cihtıyar> parçaladı ... 
nın dahiline girdikçe kendimizi daha nnı beraberine almayı ihma! etmemiş- Dikkat ediniz, çocuklar!... . 
emin ve daha rahat hissediyorduk. ti. Malezyalılar cihtiyar> kelinıesile 
Hilkattanberi pek az kimsenin ihlfıl et- Kendisi cPelulavanı. da sultanın hu- kaplan hazretlerini kasdederler. 
tiği bu ebedi sükun ve sükut dünyasın- .zuruna çıkarken bu nişanları yırtık Biz sultanın bizimle latife etmek te-
da yüksek kahkahalarımız, şen şarkı - gömleğinin üzerine iğnelem.iştl. vazuunu gösterdiğini zannederek gül· 
larımız derin akisler bırakıyordu. Dikkat ettim: Majeste bilhassa kır- dük. Kendilerine teşekkürler ettik. An-
Vakıa elimizde ne kadın vard1, ne de mızı kartal nişanına dikkat ediyordu. cak majestenin bize tahsis buyurduğu 

içki. Lakin arasıra bir hovarda şarkısı «Hoş geldiniz!» cümlesile hülasa edi~e- yerli kulübesine giderken peşimize ta
bu yoksuzluğu bize unutturuyordu. bilecek birkaç resmi ve klişe haline gel .kılan yerli halka dikkat edince birden
Memleketin bildiğimiz ne lrndar esid miş nutuk teatisinden sonra sultan bire faltaşı gibi gözlerimiz açıldı ve 
şarkısı varsa, ne kadar bahriye manisi Malezya dilile şu sözleri söyledi ve res- majestenin öyle z.annetmiş olduğumuz 
biliyorsak bunları pe~i sıra (ıkuyorduk. mi kabul de nihayet bulmuş oldu: gibi bizimle latife etmediğini ve bila
Lakin hergün Lauterbah valsi muhı:ık- - Şimdi, çocuklar, size mütevazi bir kis pek ciddi bir tavsiyede bulunmuş 
kak bir iki kere tekrar ediliyordu. s~ teklifte bulunacağım: Şayed burada olduğunu anladık. Çünkü merak ve te
matranın bu vahşi kıyılarındaki aksisa- kalmak arzusunda iseniz sizi misafir e- cessüs saikasile etrafımızı sarmış olan 

- Biletiniz! .. 
da da okuduğumuz bu şarkıları bize decek ve emrinize küçük bir kö~k talı- kimselerin pek çoğunun yüzleri, kolla- . ., 
tekrar ediyordu. sis edeceğim. Bu evde istediğiniz ka- ;n ve bacakları kapanm1ş derin yara iz- cArtık ıçmeme.li.. Aklı~ başım~ al-

Herhalde Somatra ormanlarmd:ı ya- dar kalabilirsiniz. Yalnız size şurasmı leri taşıyorlardı ve bütün bu yaraların 1 rnanın zamanL. ·<;alışmalı bıraz .. Şerefle, 
şıyan hayvanlar ve mahluklar ah~ma- haber vereyim ki geceleri müteyakkız kaplan tırnağı mahsulü olduğunu ke- namusla, ~uurl~ çal~şmak. gerek. .. Uyu-
dıkları bu gürültü ve şamatada!1 şaşır- bulununuz ve dalına bir gözünüzü ka- mali dehşetle öğrendik. dum ve vucudum dinlendı .. Haydı dos-
mışlar geçişimizi hayretle ve korku tum .. Yorulmadan kazanılmaz.> 
il se 'retmişlerdir. Şef-kontrolör Podyagin, kendi kendine 

e Ge~leri gergedan, yabani domuz, buna benz:r ~irçok laflar söyledikten 
antilup, Malezya ayısı ve fil gibi fri ~o~~a ~abınesın~.en ?ıktı. Saat sabahın 
ha vanlar su içmek için sahile indikle- ıkisiydi Kontrolorlerı kaldırarak vagon-
ri ~aman bizim geçişimize tesadüf ede- la1:" ~irer bire~ dolaşıp yolcuların bilet-
cek olurlarsa şarkılarımızdan ürkii - lerını ~okla~a~a, başla.dt. , .... 
yorlar ve homurdanarak kaçışıyorlar- - Bıletlerınız .. deyıp, neşeyle kuçuk 
dı. karton parçalarını zı.mbalıyordu .. 

Sonra gece ırmağa ve vahşi ormana 
mürekkeb kadar siyah, hoyu perdesini 
örtüyor ve gökte pırılda~an yıldızlar 
etrafı hayal meyal farkcttiriyordu. 

Ah, dostlarım! Ben hayatımda birçok 
yerlerde şarkı söyledim, şarkılar d.nlc
dim. Lakin Somatranın cKampar» ır

mağında muttarid hareke1lcrle iğilip 
doğrulan atlet yapıl! kayıkcılarımızm 
küreklerinin hasıl ettikleri hafif şırıl
tmın tempo tuttuğu şarkılarımız kadar 
dokunaklısını duymadım. Anlıyorsu
nuz ya!.. Keramet o şarkılarda ve o şar
kıları söyliyen ağızlarda değil, cennet 
kadar güzel muhitte ve kayıtsız ve ser
best yaşamanın verdiği hududsuz 7.evk
te idi. 

-14-

•SOMATRA» nın BALTA GİRMEMİŞ 
ORMANLARINDA MAHBES 

KAÇKINLARI 

Sabahleyin erkenden f(Pelulavan> a 
geldik. Arkamızda elbise olarak bir 
pantalonla lim~ lime olmuş bir gömlek 
ten başka bir şey yoktu. Bu itibarla ~e
hirde gezip dolaşmak bizler için müş
kül olacaktı. Zira cPelulavam> bir Ma
lezya hükfunetinin merkezi idaresi ve 
bir sultanın payitahtı idi. Herhangl 
bir anlaşamamazlık ve gürültünün ö
nünü almak için vakit kaybetmeden 
gidip sultana sayg1larım1zı sunmak :cab 
ediyordu. Halbuki arkamızdaki kirli 
gömleklerle bunu yapmıya imkan yok
tu. 

Hemen karar verdik Ve gömlekleri
mizi yıkayıp kuruttuktan sonra -ki Sn
matranın cehennem gibi yakıcı güneşi 
altında bu ameliye bh· çeyrek saat sür
müştü- yerli halkın yarısı arkamıza ta
kılmı.ş bir halde, alayi vaıa ile sarayın 
yolunu tuttuk. 

Saray deyip de sakın azametli bir bi
na tahayyül etmeyiniz. cPelulav:m-. 
sultanının sarayı kasabanın diğer köşk 
!erinden farksızdı. Sultan bizi kö~kti
nün çıplak ve ancak zemini halılarla 
örtülü holünde kabul etti. Majeste boy, 
bos itibarile minimini bir ihtiyarcıktı. 
Binaenaleyh nazırlan da, mabeyincile
ri de ufak tefek kimselerdi. Öyle ya! 
Bastıbacak bir hükümdarın iri yarı bir 
başvekili olamazdı ya!. Sonra hüküm
dar başvekilinin yanında, boy bak1mın
dan bile olsa küçük düşmez mi? .. 
Yoldaşımız Bay cDiehn» in göğüs ni-

şanları olduğundan mıdır, nedir saray
da büyük bir hüsnü kabul gördük. Şu
rasını da sırası gelmL'ikcn söyliyeyim 
ki cDiehn> kısmı azamını Almanya im
paratorundan alını~ olduğu nişanlarına 
biiyük bir ehemmiyet atfeder ve on· 
lan itina ile saklardı. Hatta üsera kam-

• Yan karanlık bir komparhmana girdi. • 

Ağ~z bütün mikroplara 
daima açık bir kapıdır 

Ve .u n u t m a y ın ı z k i : 
Bakımsızlıktan çUrüyen dişlerin dif

teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 

batta zatorrieye yol açb.kları, iltihab 
yapan diş eilerile köklerine mide 
humması, apandisit, nevrastenj, sıtma 

ve romatizma yaptığı fennen anlaşıl
mıştır. Temiz ağız, ve sağlam dişler 

umumt vııcud sağlığının en birinci 
şartı olmuştur. Binaenaleyh dişlerinizi 
bergün kabil olduğu kadar fazla - 19.
akal 3 defa - cRadyoliıı• diş macu

nile fırçahyarak sıhhatinizi garanti 
edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu su
retle mikrobldn imha ederek dişleri
nızı korumuş olursunuz. Sabah, 
öğle, akşam her yemekten sonra 

RADYOLiN 
diş macunile dişlerinizi fırçalayınız 

Yolcuları sarsarak bilet sordu. Köşede, 
bir battaniyeye sarılmış olan bir yo!cuya 
yaklaşarak onu hafüçe sarstı: 

- Biletiniz!. 
Derince bir uykuya dalmış bulunan 

zayıf yolcu cevab vermedi. Şef-kcmtrolör 
onu omuzlarından tutup sabırsı:dıkla 
sarstı: 

- Biletiniz!.. 

Yolcu silkinerek gözlerini açtı ve Pod
yagine hiddetle bakarak: 

- Ne? Ne istiyorsun? diye h'ımur
dandı. 

- Nezaketle bilctin:zl sordu.m .. Bunu 
sormak mecburiyetindeyim. Zira .. . 

Yolcu onun sözünü keserek inleiii: 
- Hey Allahım hey!. Roma1izm;ıdan 

rnuztaribim. Üç gecedir gözüme uyku 
girmedi. Bu gece uyumak için morib 
aldım ve ancak dalmışken gelip benden 
bilet soruyorsunuz! Biraz merhamet la~ 
zım yahu!. Bu yaptığınız gayıi insanidir. 
Ne kadar zorlukla uyuduğumu bilir mi
siniz? Sizin bu hareketiniz cidden insaf
sızcadır. Bu saatte biletimi ne yapaca!<:
sınız? 

Podyagin kızdı ve adama teessüf et
mek kararını verdi: 

- Burada böyle bağıramazsınız! Bura
sı bir kabare değil.. 

Yolcu öksürerek: 

- Bir kabarede hiç olmazsa terbiyeli 
insanlar bulunur .. Ben şimdi nasıl uyu
yacağım yarabbi? Ne garib iş bu ... Bir 
çok ecnebi memleketlerinde seyahJtler 
yaptım, hiç kimse böyle brr saatte E{elip 
biletimi sormadı .. Hiçbir. yerde böyle bir 
hareket görmedim .. 

- Pekala! Ecnebi memleketlerine gi
din tekrar .. 

- İleri gitme!. Bu vaziyette siz, 
yolcuları kuranderde bırakmak hak
kına malik değilsiniz... F()rmaliteyi 
yerine getireceğim diye herkesi-;; 
hatsız etmekte ne mana var? .. Bana söy
leyin bu saatte biletim ne size lazım ola
cak!.. Oysa ki gündüzün yarı yolcular bi
letsiz seyahat etmekteler .. 

Şef-kontrolör ensesine kada!· kıza»dı: 
- Mösyö, kendinize gelin! Şayeci se

sinizi kesmez ve yolcuları rahatsız et
mekte devam eylerseniz gelecek istas
yonda sizi trenden indirmek mecburiye
tinde kalacağım .. 

Bu söz üzerine kompartımandaki yol
cular homurdandılar: 

- Ama da iş ha!. Bu adam hasta ... O
na acıyacağınıza .. 

- Fakat, diye Podyagin onlara döndü. 
kendisi bana çıkışıyor .. Pekala hatırınız 
için onun biletini yoklamıyacağım. Fc.
kat bilmelisiniz ki vazifemi müşkülleşti
riyorsunuz. Kime istersen!~ soı.-un, be
nim, }Jiletleri sormak vazifemdir .• 

Çeviren: Faik Bercmen 

Podyagin böyle diyerek ve omuzlarıı 

nı kaldırarak uzaklaştı. 

Birkaç vagon dolaştıktan sonra kafası< 
m bir düşünce sardı; ylireğinde hır Sl• 

kıntı duymağa başladı. Kendi ke.'ldimı 
şöyle söylendi: 

c- Hakikaten, o hastayı uyandır • 
mıyacaktım .. Lakin bu benim hatam de· 
ğil.. Ben vazif erni nezaketle, safiyetlg, 
yapıyorum.. İnanmazlarsa gitsin lcr dt 
istasyon müdürüne sorsunlar .. > 

Aradan beş dakika geçti. Tren bir is4 

tasyonda durdu. Üçüncü kampana çalın· 
ca, Podyagin deminki kompartımana 

girdi. Arkasında kırmızı kasketli bir is• 
tasyon müdürü vardı. 

Şef-kontrolör: 

~ İşte bu mösyö size söylesin, diya 
söze başladı, benim biletleri yoklamağs 
hakkım var mı yok mu? .. Rica ederim, 
söyleyin onlara, bu benim vazifem değil 

.? 
mı .. 

Hastaya dönerek: 
- Mösyö, dedi, istasyon müdürüne so

run bakalım~ .. 
Hasta yolcu bir tarafına iğne bz.tırıl· 

mış gibi yerinden sıçradı, gözlerini aça· 
rak haykırdı: 

- Hey yarabbim! Bir ikinci defa daha 
mı beni uyandırıyorsunuz .. Allah aşkına 
bana acıyın! .. 

- İstasyon mi.idürile konuşmaz mısı· 
nız biraz.. Benim size, bilet sormağa hak· 
kım olup olmadığını öğrenin! 

Yolcu çırpınarak: 
- Tahammülsüz bir hal aldınız! deci!, 

Alın! İşte biletiniz!. Alın!. Eğer icab e
derse daha beş tane bilet alayım; fakat 
beni hiç olmazsa rahat bırakın!. Si?' hiç 
hasta görmediniz mi? Ne hissiz adam
lar!. .. 

Hastanın bu sözünden müteessir oldu· 
ğu anlaşılan yolculardan bir zabit me. 
murlara çıkıştı: 

- Hakikaten fazla kaçtınızt 
Eunun üzerine Podyagin istasyon mü

dürünü elindrn çeker~k: 
- Gidelim! diye mırıldandı.. 

Şef-kontrolör gene omuzfarını kaldıra
rak odadan çıktı ve kendi kendine gene 
söylendi: 

- cBunlan memnun etmeğe çalı:;mak 
ta kabahat.. İkna için müdürü çağn dım, 
gürlediler .. Ah! Bu insanlar .. > 

Aradan on dakika geçti. Tren bir istas• 
yonda durdu. 

Podyagin, istasyon büfesinde maden 
suyu içerken yanına bir zabitle bir mü
hendis yaklaştı. Mühendis: 

- Dinleyiniz, şef-kontrolör, diye ~öze 
başladı. Hasta yolcuya karşı yaptığın1.2 
hareket bütün yolcuları müteessir et· 
rniştir. Ben mühendis Puzitskiyim .. Ar
kadaşım da miralay Palzukin .. Eğer has
ta yolcuya tarziye vermezseniz ha:·eket 
şefine bir şikayet mektubu gönderece
ğiz. Şunu biliniz ki her ikimiz de hareket 
şefini tanıyoruz .. 

Bu vaziyet karşısında Podyagin büzü
lerek: 

- Fakat, şey, efendiler .. yani ben .. 
- İzahata lüzum yok.. Şayed dcctiği-

mizi yapmazsanız hemen, şikayetimizi 

hazırlıyacağız .. 
- Peki .. Pekala ... Gidip tarziye vere

ceğim .. 
Yarım saat sonra, söyliyeceği cümle

leri kafasında hazırlıyan Podyagın nyni 
(Deı·amı 11 inci sayfada) 
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Cenevredeki komiteden gelen geni şifrelerde Tahliryana 
verilen mühletin bitmek üzere olduğu bildiriliyor ve biran 

evvel Talat paşanın öldürülmesi isteniyordu 

Gene bir gün ayni teliış ve korku [ne bir Ermeni istiklali mefkuresine sa· 
yüzünden odasının camını kırmış ve rılan Taşnakcllar, me~rutiyet idaresi
kırılan cam parçaları ellerini kesmişti. nin gösterdiği kolaylıklardan istifade 
Bu yüzden bir kaç gün elleri sarılı gez- ederek o mefkureyi hakikatleştirmeğe 

Suda be geceyi şiddetli ıstıraplar içinde geçirdi. Ertesi sabah 
Siyaveş'in gelmesi ümidile süslendi ve beklemiye başladı 

ôi. azmetmiş görünüyorlardı. Fakat akşamın yaklaştığını görünce derhal payitahta gönderilmesini bildir- içinde yalnız müphem bir hatıra kaldı. 
Hürriyet şarabi1e başlan dönen di- şüphelerle kıvranmaya başladı. Niha- di. O zaman, bu hadisenin neticesinden 

ğer E~ni komitelen de aynı yolu ta- yet, acı bir hayal sukutu ile karşılaştı- Rüstem .. hükümdardan aldığı mektu- memnuniyet duymıya başladı. Oğlu is-
kibe ~]adılar. Tercihan Taşnakla bir ğmı anlayınca, üstündeki elbiselerini bu okuyunca beyninden vurulmuşa fendiyar, artık rakibsi?. bir veliahddt. 

Cenevrcden gelen yeni talimat 

Tayliryan cürüm şeriki Zaharyandan anlaşma yapı1dığma kızan Hınçak ko- yırttı. Vazolardaki çiçekleri ayakları- döndü; fakat biraz sükılnetle dü~ünün- * 
yeni haberler aldı. Cenevredekı Ermeni mitesi de müfret bir ihtilalci olarak nın altına atarak çiğnedi. Hazırladığı ce, hele meseleyi babasile müzakere e- Aradan on sene geç~i. İsfendiyar yir
ihtilal komitesi merkezinden gönderi- meydana atıldı. Bu ihtilal komitaierine şarap tepsisini pencereden bahçeye fır- dince işin içinde kadın parmağı oldu- mi beş yaşına girdi. O sıralarda, Zfil Si· 
len şifreli yeni bir emirde katil için Ermeni kilise, mekteb ve cemaat me- lattı. Sonra, yatağına atıldı, gözlerin- ğunu anladı. Şehzade, kralıçenin ifti- ) aveşi Zabulistana getirmiş.. Rüstem 
verilen mühletin bitmek üzere oldu - murları vesaire de iltihak etti. Ermeni den yaşlar boşandı. İnleye inleye ağla· rasına uğramıştı. Niçin? Baba oğul, bu ae Givi kurtararak memleketine dön-
ğwıdan bahsed;ilerek Tayliry:ına .işin ihtilal hareiatını umumileşt:rmek için dı. «niçin» e cevab bulabilmek için çok dü- müştü. 
bir an evvel başarılması hat1rlatılıyor- elbirliğile çahşılmağa başlandı. Sudabe, geceyi şiddetli ıstırapla.c i- şündü~er. Nihayet, Sudabenin kendi Rüstemin o sıralarda payitahta uğra
du. Bir gün Talat paşa bu ahvali anlatır- çinde geçirdi, pek az uyudu. Uyuduğu oğlu Isfendiyarı veliah::i yaptırmak i- ması, hükümdarı ziyareti, aralarındaki 

Zaharyan bu şüreli emri Tayliryaruı ken 0 zamanki vaziyet hakkında demiş- zamanlarda da kabuslarla çırpınıp dur- çin bu çareye başvurduğuna kanaat ge- eski gerginliği epeyce hafifletti; fakat 
uzatarak: ti ki: du. Sabaha kadar azap ve işkence ha- tirdi. Keykavs, birkaç sene sonra Siyaveşin 

- Buna ne cevap verelim? diye sor- D"" ....... E . t k"lAt dev· yatı yaşadı. Siyaveş meselesi, Zalin ve oğlu Rüs- Midyadan kaçtıktan s mra Zal ile Rüs-
d - uşununuz. rmenı eş la ı, K r b hl . .. . 1 d" . h .. k.. d 1 t o . ·ırW• . d - t A 

u. let içinde devlet gibi yaşam.alan yetiş- s· Ara ı~e .. bsa .~ eyın1 b?
1
ene _ .uı:ıııdt -~~. ı. }~mın8. u u~ arla 1~ı::a arını 1

aç ıd .. w .n: tb~m~~ y1anına gdı • ıgınhı .. bora a
1 
mush~dr 

Tayliryan kağıdı başınklan sonuna . "b" k a·ı . e İttihat ve ıyaveşın ugun ge e ı ecegını uşu - .ar, ıyaveşın Zabu ıstana geme ıgını ır ısım e yaşa ıgmı a er a ınca. ı -
k d k d O d d di kı mıyormuş gı ı, en ı erın k b' ··t 11· ld G .. b"ld. d"k k" w bl . d t· d k .... d'" A 1 d . b' a ar o u u. n an sonra e : T kk. +... f d ·ı imtiyaz'arı nere ıraz mu ese ı o u. ene sus- ı ır ı çe Key av5 aldıgı ceva ara ı- e m en opur u. ra arın a yem ır 

B b t.. 1.ı: k lm d · · era ı w;ıra ın an verı en • 1 d" G d · kl 1 ·· 1 · w l d"kl · · h" uh b k ld H"·k·· d • - u sa aıU\:ı. aza o asay ı, JŞı , . t• b~ f g·b· telakk· etti- en ı. ene o asını çıçe er e sus ettı. nanmıyor.. oglunu giz e ı erım, ı- m a ere apısı açı ı. u um ar, og-
h b·ı · · d" F k t 11 · aa cemıye ın tr zaa ı ı ı ı · G h ı ·· · d ır·· ı k d" · 1. · · · ı· d emen yarın ı ırır ım. a a , e erım . ene .şarap azır attı. O gun de harem maye ettiklerini iddirt edıyor u. u- unun en ısıne tes ımım ıs ıyor u. 
böyle sargılı oldukça cesaret edemem. ler ve Taşnakcılar, ~ınçakcılar, p~pas- dairesinin tenha kalmasını emretti. kümdar, son mektublarında Zal ile Rüstem, vermemekte ısrar etti. Key
Ya rovelverimi iyi kullanamazsam ne lar, hoc~la~ ,muharrırler ve ~1:tı~tler Bekledi. Bekliyerek ateşler içinde yan· Rüstemi tahkire, tehdide kadar vardı. kavs, bir taraftan karısının da tahrika· 
oluruz? Onun için üç dört gün daha hararetlt bır prop~~andaya .gırıştıler. dı, Delikanlının geleceğinden ümid:ni Onlardan da ağır mukabelelere uğradı. tile alevlendikce alevlendi. Oğlu İs· 
bekliyelim. Bu propagandada oy!e cesurane hare- kestiği zaman en emin olduğu cariye- Aylardan sonra Siyaveşin Midyada ol- fendiyara, bir kuvvet hazırlamasını, 

Zaharyan: ket ediyorlardı ki böyle bir hal anca!< sini çağırdı. Ona, gidip Siyaveş..i ara - ciuğu haber alınd :ğ! zaman, hükümdar- Zabulistana gitmesini. zaı ile Rüstemi 
- Fakat, dedi. Merkezimiz_d~n gele.n 1 meşru~iyetin ilk sen.~leri?de ~~manlı yıp bulmasını .. gelmemesinin sebebini la baba oğul birbirlcrmi o kadar kır- te'dip ettikten sonra Siyaveşı yakalayıp 

bu yeni şifrede senin firarın ıçın tahsıs 1 devletı tarafından gosterılcn mur::ıma- sormasını .. kendisini büyük bir sabır- mışlardı, ki.. kırılan kalb!erini tamire getirmesini emretti. 
edilen on bin markın hazırland!ğı ve ha sayesinde vücud bulabilirdi. Ermeni sızlıkla beklediğini söylemesinı emret- imkan kalmamışt1. İsfendiyar hazırlığını görürken, Ma
paranın ne zaman istersen Berlinel matbuatı, kilisesi, tiyatrosu ve mektebi ti. Sfıdabe .. o zaman, mahrum~yetinin a- zendran ordusunun hududu geçerek 
havale edileceği yazılı. Para Paristen bu propagandaya açıktan açığa hizmet Sudabe, cariyesinin avdetini gah ii- cısını unutamadı. Siyaveşin aşkına ka- İran arazisine girdiği haberi geldL 
gönderileceği için 1.;:ıer~ezimizi vakli- j ediyorlardı. Hiçbir gazete makalesi, hiç mit ;esellileri, gah ümitsizlik ıstırapla- vuşamadığına yandı. Aylar geçince aş- Keykavs, bu haber karşısı~da, Rüstemi 
le haberdar etmek lazım. Bu mesele bir papas vaaz~ hiç bir tiyatro piyesi, n duyarak bekledi. Cariye onu r.:ıepı- kının harareti azaldı. Delikanlının, ve Siyaveşi unuttu. İsfendıyarı Mazen-
hakkında ne dersin? hiçbir konferans yoktu ki onda Ermeni nun edecek bir haber getirmedi. O, Si- gözlerinin önünden aynlmıyan hayali dran ordusuna karşı gönderdi. 

- Şimdilik hiç bir diyeceğim yok. istiklali mevzuu bahsedilmesin yaveşin dairesine uğramış.. odasının karardı. Siyavesin mevcudiyetinden, (Arkası var) 
higünwnra~t~br~ımısi~hll~ ~~~oorj ~ri~~rin&n &libnl~ wrmu~u.~~=~===·==~=====~============~=-
ririm. O vakte kadar şıfreye bır cevap Onlar, şehzadenin iki gece evvel atına T. C. ZİRAAT BANKASI IST ANBUL ŞUBE.SiNDEN: 
v~miyelim. ~ ~· ~~ aUad~ını, b~up~ i~beraber daire-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

Bundan sonra üç şerir komitecilık 
1 

NIJb tel sinden çıkıp gittiğini.. hala avdet etme- Hangar yaptırılacak 
iş1erine dair derin mübahaselere dal· 1 e diğini söylemişlerdi. 
dılar. Uzun se?el7_r .. devam ~.d~n men-1 E-czaneler Kraliçe, bu haber önünde, bir müd- İkisi Halkalı Ziraat mektebi arazisi dahilinde ve biri Yeşilköy Tohum Islah İs-
fur faaliyetlerı yuzunden butun Er -1 Bu rece nöbetci olaa eczaneler şUblar- det, şaşırdı kaldı. Siyaveş, birdenbire, tasyonunda olmak üzere beheri 52.5x7.5 eb'adında üç aded ahşab hangar yap-
meni milletinin rahat ve huzurunu , dır: nereye gitmişti? Bir işi mi çıkmıştı d:ı tırılacaktır. çatıları kiremidle ve cepheleri oluklu saçla kapanacak, direklerin 
bozmuş ve Ermeni milletini felaketten t tanbul cihetindekiler: ansızın bir tarafa gitmişti? Yoksa, kf>n- temelleri beton olacaktır. Muvakkat teminat akçesi maktuan 800 lira, kat'i temi-
felakete sürüklemiş olmakla kanaat Atsaraydn: (Sarım). Alemdarda: CAb- disinden mi kaçmıştı? İçinde böyle bir nat akçesi ihale bedelinin % 15 şidir. Talihlerin bu gibi işleri yaptıklarına dair . . ·hnAI k •t ı : 1 dfilkadlrı. Beyazıdda: CCemm. Samat- .. h . . 
etmıye~ _Er~e?~ 1 ı _a ,. omt e er., 1 yada: <Rıdvan> . Emlnönünde: <Amlnns- şup. e ~yanınca çı!e.den çıktı. Onu elıne vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 
Ermem mılletı ıçın yenı felaketler ha- ı ya). Eyübde: <Arif Beşir). Fenerde: evi- geçırmışken, ne ıçın vaadına kanmış, Şartname ve projeleri görmek ve işi almak istiyenlerin teklif mektublannı 
zırlamak emelile hariçteki mesailerini! tali). Şehremininde: <Nlizım). Şehzade- aldanmıştı? vermek ve muvakkat teminat akçelerini yatırmak üzere nihayet 22 Eylfil 1937 
gittikçe arttırıyorlardı. baıındn:. <.~·Hakkı>. Karagümrükte: lSu- Sudabe, o geceyi de ıstıraplar içincte Çarşamba günü saat 16 ya kadar Ziraat Bankası Müdiriyetine müracaat etme-

İttihat ve Terakki meşrutiyetin iia- 1 ad>. ~u~ukpah~da: <Necatı Ahmed) . geçirdi. Sabah olunca cariyesini gene leri ilan olunur. t6202) 
d ı 4' • d Bakırkoyunde: (lstep:ın). s· A • d . . .. d a· s h nından sonra Osmanlı ev eıı ıçın e Beyoflu cihetindekiler: ıyaveşın aıresıne gon er ı . ._ e zade 

yaşayan yabancı unsurlar arasında en ist1kl~l caddesinde: (Galatasaray). Tü- avdet etmemişti. O halde, n gene Rüs-
evvel Ermenilerden yardım umdu. ı nelbaşında: <Matkoviç). oaıatada: tiki. temin yanına gitmişti. 
Türk ve Ermeni milletleri arasında bir j yol). Fındıklıda: CMusta!a Nam. Cum- Genç kadın, delikanlının bu istiğna-

1 1 devam etmic::: olan hurlyet cnddeslnde: (Kurkcl~an>. Kal- sını tahammül edilmez bir hakaret tc-zaman ar asır arca. -s • yoncuda: (Zaflropulos). F1ruzağada . A • . . .. .. . . 
iyi münasebatı yemden canlanduabıle- (Ertuğrul). Şlşllde: <Asım> . Beşlktaşta: lakkı ettı. Gururunun butun ısyanıle: 
ceğini zannetti. Şüphesiz, ecnebi dev- (Süleyman Receb). Sarıyerde: <Osman>. - Benden kaçıyor, öyle mi? 
!etler tarafından çevrilmiş ve çevri: - &tar:içl, Kadıköy ve Adalardakilf!r: Dedi. Fakat düşünmeye lüzum gör-
mekte olan entrikalar bu iyi münase- Üsküdardn: <İskelebaşı). Kadıköyünde: meden kocasının odasına gitti. Key _ 
b tı · ek · •ade bozmuştu. 'Fakat bu <Suad, Osman Hulüsn. Büyükadada: kavs, uykudan yeni uyanmıştı. Karyo-

e erı P Zı) • ' 1 (Şinasi Rıza). Heybelide: CTanaşJ. d 
bozukluktan istifade et:mege çalışanl3r lasın a ayaklarını uzatmış .. yan tara • 
adetleri pek az olan bir takrm hayal- ___ ............................... - .............. - fında duran masadaki şarapla mahmur-
perestler, müfrit düşünceliler ve ma- luk gideriyordu. 
ceraperestlerden .:ibaretti. Suda be.. dört gün evvel, odasında 

Ermeni ihtilal komitelerinin ayr,lma rahatsız yatarken şehzade Siyaveşin 
harekatının r;ahtelıö1 \'e siyaset noktai geldiğini.. kendisine hücum etmek is-
nazarından gayı i ahlaki olduğu miinev- tediğıni.. rahatsızlığına rağmen kendı- 1 
ver Ermenilerin ckserıyeti taraf·ndan _.. 1 sini müdafaa ettiğini sonra iki rariye-
biliniyordu. Osmanlı devlet: dahilinde sin!?. Y.ardımı .n.e delikanlıyı_:;apı ~ışarı 
inkişafa mazhar olan Ermem sanayi \ e ettıgını.. sevgılı kocasını mu~eessır et-
ziraat erbab. da Ermeni komitelerinin memek için bu rezaleti gizled iğini.. fa-
yıkıcı faaliyet~erin in aleyhinde idiler. kat ~ehzadenin, işin gizli kald~~ını gör-

İttihad ve Terak'i<:ı bunu nazarı dık- mesınden cesaret alarak kendısıne kar-

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 

DA 
Fenerleri gelmiştir. 

iyi •tık almak için yalnız 

DAİMON Pilleri 
ile 

DAİM ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A İ M O N 

markasına dikkat ediniz. 

kate alarak Ermeni komitelerı ıç inde şı yeni bir hakarete kaL!tışacağından ı------------------------------ı 
en muntazam teşkilata malik bulunan korktuğu için haber vermek mecburı- inhisarlar U. Müdürlüg"' Ünden: 
Taşnak komitesile anlaşmak istedi. A Ş Ç 1 8 A Ş 1 markalı yetinde kaldığını anlattı. -·---------------

Taşnakcılar buna razı oldular. İttihad Keykavs, karısını dinlerken kadeh :-1-·B-it•li-st·e-in•ş•a•e•d•i•le•c-ek•.•A-tölye binası kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· 
ve Terakki ile bir ittifak aktedildi. Bu LÜKS ve EKSTRA kadeh şarap içti. Sudabcnin anlattığı 
işde İttihad ve Terakki geni~ mıkyasta M A K A R N A L A R şeylerin önünde, bir kaç defa, dişlerini 
uysallık gösterdi. Türk meb'usan rnec- gıcırdatarak, yumruklarını sıkarak: 
!isinde ve ayiın azalık~arında Erınenile- ' Rn iyi makarnalardır. - Vay alçak evlat! Analığının na -
rin nüfuslarına nisbetl(! çok fazla nam- musu ile oynamıya cür'et eden rezil! 
zedlikler kabul etti. Siparişlerin doğruca fabrikaya Diye bağırdı. Karısı, sözünü bfürip 

· verilmesi rica olunur ..--.. İş bununla da kalmadı. Ittihad ve Te- de sarsıla sarsıla ağlamıya başlayınca: 
rakki umumi af ilan edildikten sonra - Sudabe! Kendini üzme güzelım! 
Abdülhamid devrinc\c birçok cinayetler D A K KUTJ• EL yapacağımı ben bilirim. 
islemiş olan ve komitelere mensub bu- l • • • . Diyerek ayağa kalktı. Çabucak gi-
l~nan ihtilalcilerin de Türkıyeye dön- Karaköy Topçular cad. 37 yindi. Harem dairesinden çıkıp gitti. 
melerine ses çıkarmadı. Bunların ara- * 
sında Pµs ihtilalci Ermenileri!:! de Tür- Keykavs.. Siyaveşi şehirde arattı. 
kiyeye girmelerine müsaade etti. Düzeltme Bulamayınca, Zabulistana, Rüsteme 

Maatteessüf, tttihad ve_ .:ı:era~ki Er- Düntil nüshamızda çıkan Merkez Ban _ mektub yazdı. Oğlunun ,analığına kar-
menilere karşı takib ettlgt nıyet ve kasının 11 _ 9 _ 937 tarihli vaztyct!nde es _ şı ne suretle hareket ettiğini anlattık
maksadlarında ne kad3r samimi olduy- ham ve tııhvllll.t cüzdanının <A> tıkl'QSt tan sonra bu fenalığın mes'uliyetini o· 
~a Taşnakcılar da o nisbette iki yii7-iü- ı (38. 108. 384. 30> yerine sehven {38. ıoa. nun verdiği terbiyeye yüki.etti ve böy
tük göstermekten ger: durmadılar. Sah- ı 348. IO) 7azılm11tır. DUzeltiyor11&. le bir alçağın, cezasını görmek üzere 

muştur. 

ır _ Eksiltme, 21/IX/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Kabata~ 
inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III _ Keşif bedeli 39025.02 lira, muvakkat teminatı 2926,88 liradır. 

IV _ Keşif name, Şartname, Proje ve sair eksiltme evr~kı 196 ku~ ~~
bilinde İnhisarlar İnşaat Şubesinden, Ankara ve Bitlis İnhısarlar Başmudurluk-
lerinden alınabilir. / ~ . . . _ . 

v _Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vekaletınden verılmış muteahhit-

l 'k hsatnamesini haiz bulunmaları, bizzat Mühendis ve Mimar olmadıklan tak-
ı ru . . •uı· 

d. de bunlardan birisiyle müşterek olmaları veya ışın sonuna kadar mes ıye-
ır "kal tini deruhte edecek bir mühendis veya mimar istihdam etmeleri ve vesı arı· 

nı inşaat şubesine ibraz ederek bu işe girebilmek için oradan ayrıca vesika al
maları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak vesikasi~~ 
le muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme -~nu 
en geç saat 14 de kadar adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukab1linde 
verilmiş olmalıdır, cB.> c5870. 
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Tarihden sayfalar 
(&, taTajı 7 inci sahifede) razları olmadığına dair imzaladıkları ka-

1787 Rus harbi sırasında sadrazam Ko- ğıdın mürekkebi kurumadan gene hay
~ Yusuf Paşanın riyasetindeki bir di. dudluğa başladılar. Şimdi ise içlerinden 
Vanda ocak ağasile zabitler bile yeniçe- bunca hainler idam olundu ve ölüleri 
tilerin işe yaramadıklarını kabul etmiş- meydanda sürüklendi. Anlar bunu unu
ler: turlar mı? Bundan dolayı devlete büs-

- Biz bu defa yirmi binden ziyade o- bütün düşman olmazlar mı? Bunların ad
taklı asker iken sekiz bin Moskof askeri lan sanları da kendileri gibi dünya yü
'l'unayı geçti ve üzerimize gelip izharı zünden kaldmlmadkça fesad ve fitne
seJabet eyledi. Düşmanın böyle nizami- nin ardı gelmez. Her vakit böyle fırsat 
Ye askerine bizim askerimiz (yeni harb ele giremez. Son pişmanlık fayda ver
\Jsullerini) bilmeyince mukabil olama- mez. Yeniçeri ocağını tamamile ilga ve 
Yıp bu hal ile kıyamete kad.ır zafer bu- yok etmekten başka çare yoktur. 
lunamz. Bu sözler divandakileri büyülemişti. 
Demişlerdi. Son tereddüdler de zail oldu ve ocak 1 

Ocak devam ederken diğer taraftan ye- lağvedildi. 

lli şekilde ordu teşkili işi iki defa yeniçe- İkinci ve üçüncü saftan iki adamın en 
tilerin kazan kaldınnasile yani isyanile uygun zamanda gösterdikleri celadet bir 
suya düşmüştü. Nihayet ikinci Mahmud inkılabın tamamlanmasına sebeb oldu. 
2amanında (Eskici) namile yeni bir as- ·Aşağı yukarı bütün inkılablarda bu gibi 
ker toplandı. hallere tesadüf edilir. 

Yeniçeriler gene isyan ettiler. Sırası gelmişken yeniçeri ocağının 
Topçu, lağamcı ve tersane ocakları 1 kaldırılması münasebetile zamanın şair

devletc sadıktı. Fakat terazinin devlet lerinden birinin söylediği pek uygun iki 
tarafına ağır basması için yeniçeri sını- mısraı da yazıverelim: 
fından sayılan ülemanın da devlet tara- Koyup kaldırmada ikide birde 
fJnı tutması liizım geliyordu. Bu da hasıl Kazan devrildi söndürdü. ocaiı .. 
olunca padişaha cesaret geldi. Tur C 

Y . ·1 (d' d l t • ') ·ı· an an enıçerı er ın ve ev e e ası ı an 
Olundu. Yalnız halkın da onlan öldür
llıelerini caiz göstermek için böyle mü
him vak'alar ve harblerde adet olduğu 
gibi Topkapı sarayının (Hırkai Saadet) 
dairesinde mahfuz olan (hazreti peygam
berin sancağı) nı çıkarmak liizımdı. 

Kurulan divanda bu cihet bir türlü 
halledil emiyordu. Bazıları: 

Ah, şu insanlar ! 
(Baş tarafı 9 uncu sahifede) 

kompartımann girip hasta yolcuya 
laşıp söze başladı: 

- Mösyö, beni dinleyiniz! 
Hasta tekrar yerinden sıçradı: 
- Ne? 
- Şu ki... Nasıl diyecektim? 

darılmayınız! .. 
Bana 
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ittıhat ve Dell.r. 
Şark Değirmen! 

Terkoa O.Ol O.Q) 

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I petln 
• • I vadeli 

• • II vadelı 

A9iliı 
13.R2S 
13.925 
13.4S 

TAHVİLAT 

Açaiıı 

Kapaıııı 

13.825 
13 25 
ll.825 

- Sancağı şerif çıkarsa şehirde büyük 
bir harb başlar. Harbin neticesi ise bili
llernez. Maazallah zorbalar galib gelir
lerse devlete sadık olan bunca adamları 
Öldürürler. Saltanat yıkılır. Devletin ha-

Hasta, elini kalbine bastırarak 

kırdı : 

hay- Anadolu ı pe. ıı().ıJU 
t..a,3~a•ı 

Ofı . O:'.J 

12. s> 
oJ.uo 
12 SJ 
oı l'J 

a I vıı.dell 13.10 

li ne olur? - Bir damla, su! Aman bir damla su. 
• 11 pe. oo.oo 

Dediler. 
• 11 va. 12 62S 

Üçüncü defadır morfin alıyorum .. Uyu- Anadolu mü. peşin OJ JO 

mağa başlamıştım.. Üçüncü defa d:ıha . ' ..._•••İlllİlmllİ••••••-' 
Buna ne vakit nihayet vereceksini1?. 

. :Padişah gerçekten tere<ldüd ediyordu. 
Öyle bir zar atıyordu ki eğer düşeş gel
bıezse saltanat ta, hayat ta elden gide
cekti. 

1"akat bu sırada divanın biraz dah~ g~ 
l'·ı 
• 
1 erinde oturan (Abdurrahman Efendi) 
ıtrninde bir adam hemen yerinden fır
ladı. Bağıra bağıra çıkıştı: 

- Niçin tereddüd edersiz? Allah bu 
~~n "? devletin devamını istiyorsa o ~a
l lSlerı vurur, ortadan kaldırırız. Degil 
se bu din ile batıp gideriz. Daha ne ol
l'tıak ihtimali kaldı? 

- Eyvah!.. Şey, beni affediniz! .. 
Yolcu inledi: 
- İlk istasyonda bC'ni indiriniz. Ta

hammülüm kalmadı .. Ö .. ölüyorum .. 
Bütün yolcular irkildiler ve heps! bir

den şef-kontrolöre gürlediler: 
- Hareketiniz çok fena bir vadiye gir

di .. Çabuk çıkınız .. Elbet te b~nun hesa
bını sorarlar size.. Çabuk dışarı!. 

Podyagin şaşkın, şaşkın bakındı ve içi
ni çekerek dışan çıktı. 

O kadar kızmıştı ki divanda olduğunu --·-········-····••••••••••••·····-· ......... _.._ 

da unutarak elindeki tesbihi yere vurdu. 
'taneler koptu ve mermerler üzerinde 
~varlandı. Herkes müteessir olmuştu 

Son Posta 
\ıe bazılarının gö~lerinde yaşlar vardı. Yevmı. Siyasi. HavadU ve Halk cazeteaı 

lladişahın da gözleri yaşarmıştı. Hazır Yerebatan, Çatalçe;-me sokak, ıs. 
olanlar: '1 

İSTANBUL 
- Hay hay! Elbet doğru söyler! 
Dediler ve padişnh Hırkai Saadet oda

sına girdi. Sancağı şerifi çıkardı. Sadra
~rna, sadrazam da şeyhülislama verdi. 
\>en içeri düşmanlarına ve onlardan bez
ltıiş olaiı halka da cesaret gelerek otuz 
hin tanesi Sultanahmed meydanında öl
dürüldü. 

1"akat bu iş bittikten sonra da devlet 
adamları arasında bir tereddüd ''ardı: 

Yeniçeri ocağı büsbütün kaldırılacak 
?nı , )'oksa ıslah mı edilecek? 

İ1kö11ce söz alanlar: 
- Eski bir ocaktır. Büsbütün yok et

bıek doğru olamaz. Islah ederek ipka 
ttnıelidir. 

Dediler. 
Dökülen bunca kanlar, lıarcanan e

ll'ıekler neredeyse boşa gidecekti. 
O anda ikinci bir adam imdada yetişti. 

nu, Reisülküttap Scyid Efendiydi: 
- Bu alçak zümre, devlet işlerine ka

tışmamak için şimdiye kadar birçok de
falar söz verdikleri halde hangisini tut
tular? Hele bu sefer (Eşkinci) askerini 
Yazacağımız zaman kendilerinin bir iti-

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
K.r. 

1 
Ay 
Kr. 

--1--1----
TÔRKİYB t4JJ 750 400 160 
YUNANİSTAN .Bl> 1220 710 270 
ICNEBİ 27 l'l 140 : SOO 300 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Celen euralr geri oerilma. 
ilanlardan me.'aliyet alınma. 
Cevap için mektuplara 1 O kuruttuk 

Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telef on : 20203 

, 1 _______ ,,,, Muhtelif tiplerde 

NSU MotörlU bisiklet ve motosikletleri 
N SU - Bisikletlere takılabilir yardımcı motorları 
NSU - Lüks, balon ve normal bisikletleri 

Mağazamızda fazla miktarda bulunmaktadır. Her hanu:i bir bisiklet 
veya motosiklet almadan evvel NSU mamulntının kataloglanm görmek 
ve fiatlanm tetkik •etmek s zi de bir NSU mUşterisi yapmak için k!fidlr. 
Fiat ve kataloglarimız taleb vukuunda derhal gOnclerilir. 

N S U 
Bisiklet ve motosikletleri 

Sahf mağazam Taksim : 
Cumhuriyet meydanı No. 6 

letanbul Beroııu 

Sajia 11 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 1--------Senelik muhammen kirası 240 lira olan Yenihalde 58 numaralı yazıhane üç 
.sene müddetle kiraya verilmek üzere aç ık artırmaya konulmuştur. Şaruıamesi 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 54 liralık ilk teminat mektub 
veya makbuzu ile '1:1/9/937 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (6124) 

~Asipln Kenan 
' 

Sizi soAuk algınhfiından, nezleden, gripten, b•t 
~•randan koruyacak en tyl lllç budur. 
_. ismine dikkat buyurulması 

-- - ·-------------
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi i14nları f. 
Muhammen bedeli 7931 lıra olan muhtelif cins ve eb'atta makkap kalemleri 

20/10/937 Çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır: 

Bu işe girmek istiyenlerin 5H4,82 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları Ye nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, H:ıydarpaşada 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (6214) 

---------------------------------~---------~~ .... -SİPAHİ OCAGINDAN: 
1937 SONBABAB KONKUR IPIKLEBI 

Red müsabakası 7, 8, 9 Birinciteşrin, araba, Dresaj ve Mani müsabakalan 
10 ve 17 Birinciteşrin Pazar günleri Sipahi Ocağı bahçesinde yapılacaktır. 

İştirak etmek istiyenlerın, müsabaka günlerinden nihayet dört gün evveli
ne kadar Ocak Bürosuna müracaat ile atlarını veya arabalarını kaydettir-

meleri :ilan olunur. ' 
------ ----------------------------
KARYOLALAR 

Fabrllla llattaa satılıyor. 
A A 

ASRI MOBil YA MAGAZASI AF~~~~ 
Is tanbul Rıztıpaşa yokuşu No. 66 'J'fil. 23407 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitusü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz tecrübe hayvanlarının bir senelik yiyecekleri olan 37000 kilo 

arpa açık eksiltmeye konulmuftur. 
2 - İhale 29/9/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 16 da Yükaek Ens-

titü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 1572 lira 50 kuruştur . 
4 - Muvakkat teminat 117 lira 94 kuruştur. 
5 - Fazla izahat ve parasız prtname almak istiyenlerin Enstitü Daire Mü-

dürlüğüne müracaatları ilin olunur. c3295> c6138> 
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-
u 

~'S~AN~1 

QAYJ;?AK 
l=iATLARINI 
UCUZLATMISTI~ . -

MÜRACAATLARI 

GECEL ·GÜNSEL 

RİCA 

1. Arzu edilen mık· 
darda en büyük sıpa· 
rışıerı dahi en kısa 
zamanda karşılaya
bilecek şekilde tertl· 
bat ahnmıştır. 

2. En küçük boydan 
başlayarak 1,oox1 ,so 
eb'adına kadar olan 
bayrakların ay yıldızı 
natürel yani kendin· 
den dokunmuş ola· 
rak imal edlleblllr, 

3. Ankara, lstanbul, 
Beyogıu ve lzmir ver
it Mallar Pazarlarında 
slparış kabulüne 
başlanmıştır. 

4. Kanuna uygun 
surette bayrak al· 
mak isteyen Devlet 
dalreıerı, Belediye," 
Mektep ve bilumum 
Müessesat ve saı; 
müşterilerin 

OLUNUR 

KANZUK 

SAÇ BOYALARI 
JUVANTİN 

KUMRAL - SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kai'iyyen çık
maz, tabii renk veren tanınmış 

yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANmt 

BEYOGLU - İSTANBUL 

... ; ................ ..ı 
Modellerimizi kopya, biçimi· 
mizi taklid ediyorlar. Birinci 
nevi İngiliz kumaşlarından 
KAOIN, ERKEK ve ÇO-
ÇU KLARA mahsus treno
kotlar, muşambalar, kover
kotlar ve gabardin parde
sUlerin zengin çeşitlerini 

ucuz fiat ve şeraitle takdim 
ediyoruz. 

MÜSAVi CINSTB ISL.. 
DAiMA ÜSTÜNÜZ. 

Baker Matazaıan 

.... ·--···-... ······-·············· ... --------
İlan Tarifemiz 
Birinci •ahile 400 kunıı 
ikinci •ahile 250 » 
Oçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
lç sahifeler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlo.ca mikdarda ilan yaptıracak • 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizden is· 
tifade edeceklerdir. Tam, yarını ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayn b.ir 
tarüe derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlanna aid 
işler için şu adrese müracaat edil· 
melidir; 

'1~ncılık Kollektlf Ştrteıı. 
Aşır Efendi caddeaf. 
Kahramanzade Hın 
Ankara caddesi 

KIZ • ERKEK YUCA ÜLKÜ . LiSELERi ORTA • LiSE 
BIB ELBiSEM DABA BABAi OLMUŞ 

Bu teseyyübümün, ibmalimin 
neticesidir. Eğer ( ESKi : 1 N K 1 L A 8 ) 

Kuranı, Direktörü: NEBIOGLU HAMDI ÜLKÜMEN 
Resmi Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere mufassal 

tarifname gönderilir. Çarşıkapı. Tiyatro caddesi. Telefon : 20019 

Nişantaşında Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: 

IYATILll ŞiŞLi TERAKKİ LiSESi 
ANA - iLK - ORTA - LiSE - KISIMLARı 

Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilAtı vardır. Fransızca, Almanca, 
lng lizce kurlarına dokuz yaşından başlıyarak bntnn öğraniciler iştirak edebilirler. Okul hergtln saat 10 • 17 

arasında açıktır. 'felefon : 42517 

Eski FEYZlATl 

Yatılı B O G A Z İ Ç İ ~ İ S E L E R İ Yatısız 
Kız ve erkekler için ayn bölüklerde : Ana - lık - Orta - Lise sımflan 

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

Arnavutköy tramvay caddesi : Çifte Saraylar. '{defon - 38.210 ~ 

Son Poıta Matbaası 

NEŞ'E, ŞETARET ve FERAHLIK Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

için 15 - 20 damla K A R D O L almak aynı zamanda asabi 
-~ buhranların tekerrürüne mani olmakbr. 41 ___ _.,, 

S ı 1 S. Ragıp EMEÇ 
AH PLER ı A. Ekrem UŞAKLIGİL 

SUDORONO PERTEV 
kullanmış olsaydım büyük fe • 
dekarlıklarla yaptırdığım bu en 
güzel elbisem bir terleyişte 

harap olmıyacak idi. 

SUDORONO PERTEV 
Terin tabribkar tesirini yok eder. 
İstimali kolay, tc.siri devamlıdır. 

MUHTEREM ANKARA HALKINA 
Ankarada, H•cıbayrem caddesi, Ylldız aok•lında 

DOGU BiÇKi VE DiKiŞ YURDU 
Şimdiye kadar yetiştirmiş olduğu mezunlarile müftehirdir. Mesleğin soJl 

incelikleri hakkında Lozan ve Paristcki tetkikatını ikmalen Pariste Napoli
tan mektebinde imtihana .iştirak etmiş ve parlak bir surette başarmış olan 
Yurd Direktörü Bayan GÜLİZAR ÖNDİN avdet etmiştir. EylCı.ıün yirmisin
den itibaren talebe kaydına başlanacaktır. 


