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Başve.kil Akdeniz 1 Büyük tarih kurultayı 

anlaŞmasını . bugiin Türklln medeniyete 
büyük hizmetleri Mecliste izah edecek 

Y T • k h • 1 • • k 1 r Tarih kurultayına iştirak etmelı IJzere dlJn ti• 
. vazife alaca arp gemııerımız ararıaşmış, r ransız ve aç 11cn•bl lillm ıehrlmlze gelmiştir. Altailerln 

f ngi/iz donanmalarının hangi limanlarımızdan istİ/ade Jıurullaga arzedecBklerl tezler 

~- edecekleri-de agrıca tesbit edilmiştir 

'Ankara 17 (Husu
si) - Büyük Millet 
Meclisi yann saat 
on dörtte fevkalade 
toplantısını aktede
cektir. Meb'usların 

b üyük bir kısmı şeh· 
rimize gelmiş bulun
maktadır. Yarın öğ -
leye kada~ muhtelif 
istikametlerden :e • ,.,.., 
ıecek trenlerde bu • 
lunanlar da vardır. 
Büyük bir ekseriye • f 
tin bulunacağı tah -
min edilen bu top • 
antı Abdülhalik Ren. 
da tarafından açıla

caktır. 

\farinatoı ~il Fehtr Gatı 

İk.incı 'liirk Tarih Kurultayına iftirak l Tokatlıyan otelinde misafir edilen ba
1 

edecek olan ecnebi Alimlerden üçü daha kıymetli §ahsiyetlerden Yunanistanın ta-
dün şehrimize gelmiştir. (Devamı 11 inci ıayfada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Balkan güreş şampiyonası 

Tayini esami ile " "l ket& 
yoklama yapılarak Nyonda Akdnt.ı meıelal OÖ1'ÜfÜ "" Güreşçilerimiz ilk günkü· 

. müsabakalarda 
ekseriyetin bulunduğu anlllflldıklan ~- ı kol'lollhk el'allne ~ ltuhu edilecek ı :.:=====·= .. =·=·-======::=-
ra gelen evrak cetvelinde ve dUıdenlz ( llev«mo ~l lncı 14ııf"4J Atatürk garın 

. 

Türk mühendisinin Türk ·Şehrimizi 
. . . . b .. .. k ' . :Şere/lendirigor 
ışç1sının uyu eserı · Ankara 17 (A.A.) - Reisicumhur 

dört galibiyet kaZandılar 

· Atatürk refakatlerinde maiyetleri ol

İzmir 17 (Hususi) - Belkan güreş o
yunları saat 18 de stadyomda tarihi o • 
limpiyatlara mahsus törenle açıldı. Stad 
Balkan bayraklarile donanmış. tribünler 
dolmuştu. 

yısile elektrik tertibatı mükemmeldi 
Yunanistan, Yugoslavya Türkiye güreı 
ekipleri halkın dinmiyen alkışları ara -. 
sında sahaya çıktılar. Geçit resmi munta
zam oldu, askeri bando Balkan milletle-

Gölcükte inıa edilen yağ 2emisi dün lzmittea geldi, 
aıerasimle karıılandı, 2emiyi inıa edenler tebrik edildi 

Yağ gemtd Dolmabahçe önünde 

Cumhuriyet idaresinde tesis edilerek ı niz fabrikalarımızda ilk olarak inp edl-
en kısa zamanda inkişaf eden Gölcük de- (Devamı 3 üncü 141/ftıdtı) 

Sivas -Erzurum hattı 
Demiryolu ay aonunda Divrife, gelecek eylulde de 

Erzincana varmıı bulunacak 

duğu halde bu sabah saat onu beş ge
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Müsabakaların geceye kalması dola - (Devamı 11 inci sayfada) 

onPosı: 
nın 

Kış Mevsimi Hazırlıkları 
Liaanımızın ilk milkemmel zabıta romanı 

Valide Sultanın gerdanhğı 
Y acın: Cevad Fehmi 

Bir çok zabıta romanı yazmış ve bir çok zabıta romanı ter -
cüme etmtı arkadaşlar bu eseri okuyunca co kadar mükeıumel 
ki adapte .eya millheın zaunolunacağından endişe ediyoruz. 
dediler. Bunun iizerine biz de eser hakkında hüküm vermeyi 
daha aallbiyettar ve daha bitaraf ellere bıraktık. İstanbul po
llslnln i§den çekllmlf en kıymetll ve en tanınmış bir slmasile Türk 
çeye en çok zabıta romanı tercüme etmiş kıymetli bir muharrir 
,.. maruf bir münekkldhnlz elyevm romanı okumakla meşgul
dllrler. qnıann hükümlerini yatında okuyacaksınız. 

Edebiyatıniıza bir ıDrpriz olacak bir aşk romanı 

S~lara giden köprU 
YIUC!': Halid Fahri O:.uınıoy 

Edebiyat llemirntzln en mümtaz simalarından biri olan H:ılld 
Pahri Ozansoy, 1Jilrleri ve manzum plyeslerı ile tanını~. Üstadın 
bunlardan baııta bir de romancılık tarafı vardır Jd edebiyatı
mızın bugüne kadar tanımadığı bu cepheyi biz meydana çıkar
dık Ye bununla irfan Alemimize yeni bir hizmette bulunduğu -
muza taUlz. •Sulara giden köprü. yü okuyunca romancı Halid 
Fahri'nin ıalr ve tiyatro ınuharrlri Halld Fahri 'kadar kıymet. 
ll ve ü.stad olduğunu görecek, bu yüksek kabillyetın ~imdiye ka
dar meçhul kalışına §aşacaksınız. 

Çok eğlenceli ve iıtif adeli b ir müıabaka 

Resimli fıkra müsabakası 
Sadece günün vak'ası, makalesi, hikayesi, romanı kAfi değil. 

Kadınları yakından alakadar edecek bir anket r 4 I 
lstanbulun en t•k kadını kim? 

Anketi yapan: Suad Derviı 

Romanlım, hlklyeleri, ve röportajları ile tanınan maruf lı:adın 
&azet.eclmlz Suad Derviş, yüksek sosyeteye mensup bayanlara so
ruyor: .ıİstanbulun en şık kadını klm?D Anketin bunun kadıır 
cazip daha bir çok surtlleri var. Mevzuun güzclllğlne muharririn 
kudretini de ekledik ve anketin kadın okuyucularımız arasında 
büyü! allka uyandıracağı kanaatine vasıl olduk. Sizin de bizim 
fikrimize iştirak edeceğinize eminiz. 

Güzel ve eğlenceli bir röportaj aeriıi f5l 
lstanbul meyhaneleri l=-ı 

Röportajı yapan: Naci Sadulld 
Meyhaneciye göre akşamcı, akşamcının gözile meyhaneci, esti 

ve yenl meyhaneler, çalgılı gazino, tezgah başı, ev sofrası- Dü
nün ve ougünün meşhur akşamcıları, akşamcılarla müllkat, meş
hur akşamcı hika.yelerl... Bütün bunları Naci Sadullahın tuv
veuı ve renkli kaleminden dlnleycekslnlz. 

Çok meraklı bir tetkik seyahatinin intıbaları f 6 l 
Eğlence t•hirlerlnde 60 gün 

Ya.zan: Kemal Ragıp 
Kıymetli muharrir s1zl İstanbuldan alacak, Avrupanm eğlence 

şehirlerini dolaştıracak. Paris sergisine götürecek, meşhur ku -
marhanelcrc sokacak. beraberce plii.jlara, stadyomlara, barlııru, 
danslnglere, at yarışlarına gideceksiniz. Aarn yerde size bir c" e 
kalb hlkfıyesl, bir sevw macerası anlatacak ... Bütün bunları öyle 
sürükleyici bir üslupla nakledecek ki hakikaten onunla gezmiş 
gibi zevk duyacaksır.ız. 

Bugün.~ü siyase~ v.'! !~tısaı 171 
dunyasının ıçyuzu . 

'Jivrik yolunda bir demiryolu köprü.rii (Yazısı 11 ind saJfacla) 

Bira' da eğlence lbım. •Son Posta. bu düşünce Ue bir miis:ı
baka tertip etti. Meşhur Bekri Mustafamn 40 tane fıkrasını ala
cağız. Her fıkra lçln blr resim yaptıracağız ve her gün bir fıkra 

l ile bir başka fıkraya alt bir resim koyacağız ve sonra okuyucu
larımızdan ıoracağız: .Hangi resim, hangi fıkranındır?" Bilen " 
lerden yüze yakın okuyucumuz para mükA.tatı kazanacaklardır. 

Arkadaşınuz Muhitt1n Birgen ve İktısat fllemindc nazari vr a
mell bllglst Ue tanınmış olan Sabri Denlher clyevm Avrupada 
bulunuyor. Avdet edince size bugünün siyaset ve lktısat Avrupa
sında olup bitenleri salA.hiyetll kalemlerlle anlatacaklardır. 



r 
Her gün ' 

Ngon 
Kon/ eransından sonra 

Acaba bu karara neden varam1yot
Jar? Avrupa baştanbaşa meşru•yetci 
oldu da muayyen bir ana kanuna daya

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Bir Amerika gazetecisi şimal memleketlerinde tetki
kat yaparken İsveç kraliçesi ile konuşmuştu, kraliçeye 
sarayda kendisine en büyük zevk veren meşgalesinin ne 
olduğunu sormuştu, kraliçe: 

- Kocam için reçel, pasta hazırlamak, sevdiği bazı 
yemekleri elimle pişirmek, cevabını verdi. 

X Ev kadını.. X 

A vrupanın şimal memleketleri ile Almanya da ve İn
gilterede bir kadının mevkü ne olursa olsun ev işleri ile 
bizzat meşgul olması bir meziyet olarak sayılmaz, bila
kis gayet tabii bir vazife olarak görülür, ev işlerini ya
pan kadına ev hanımı, yapmıyana da zevk ve eğlence 
oyuncağı denilir. 

• ·ak meşruiyet dahilinde hüküm sıi- r 
dtl bir hükumete karşı her hangi bir 

isyan fıkrini kabul etmekten ıstinkfıf I S TER İNAN İSTER 
. 
iN ANMA! 

mı ediyor? Bunu farzetme~e mahal 
yoktur. Çünkü, şimdıye kcid"ir Avrupa 
bu tarzda isyanları çok kolay kabuı et
hıiştir. Değil böyle, her hangı bi.r ıçti
mai sınıfa karşı harb açmış olan diğer 
bir içtimai sınıfın kütle halindeki. is- ' 
yanlarını, alelade şahısların yaptıkları 
hükfımet darbelerini bile kabul etmeğe 
alışıktır. Bugün, bir kısım Avrupa dev
letlerini bu meselede gayet ihtiyatkar 
ve meşruiyetci yapan sebebler btisbiı
tün başka şeylerdir. Bir taraf, Franco-

'Devamı 11 inci sayfada) 

Bir kadın okuyucumuz anlattı: 
c Yolda çorabım yırtılmıştı, çok ta fena duruyordu. He

men değiş~iı mek istedim, gözüme ilişen ilk tuhafiyeciye gir
dim, İktısad Vekaletinin halkı çürük çnrab almaktan kurtar
mak için çorab fabrikalarını damgalı ve ipek olup olmadığı 
yazılı çorab yapmaya icbar ettiğini biliyordum. Bunlardan 
istedim: / 

- Yoktur, daha hiçbir fabrika bu çeşid çorab yapmamış
tır, dediler. 
İnan madun. Bir defa karar vermiştim, Beyoğlu caddesin· 

de ne kadar tuhafiyeci varsa hepsine de birer defa uğradım, 
gerçekten yoktu. Gene bir çürük çorab alarak ayağımdakini 
değiştirelim, fakat e:ve dönmeden bu yenisi de söküldü., 
İktısad Veklıletinin damgalı ve yazılı çorab yapmak için 

tesbit ettıği müddet henüz bitmemiştir, fakat mühim bir kıs
mı geçmiştir, bu dinlediğimiz hikaye gösteriyor ki çorab fab

rikaları elan eski şekilde çalışmakta devam etmektedirler. 
Meydanda damgalı ve yazılı bir tek çorab mevcud olmadığı 
için biz buna :nanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

l STER lN AN IS TER İNAN 1\f A: 

Eyltll 18 

------------------, 
Sözün Kısası 

Serbest delilerden: 
Çam deviren 

E. Tolu 
IE3) una patava~sız, densiz, savruk 
19> derler. Hiç şüphesiz ki şuurun • 
da, muhakemesinde bir eksiklik, müva • 
zenesinde bir kusur vardır. Aklına gele
ni, geldiği anda, bilamuhakeme ve bilfi -
teenni söylemek ihtiyacındadır. Ucu ne
reye varacak? Onu asla düşünmez. Ve 
devirdiği çamın farkına varınca dn, şa
~ar, onu düzeltmeğe uğraştıkça yenisi· 
ni devirir. 

Bu huy, sanırsınız ki ciğerlerine işle • 
miştir. Onun sebebine binbir macera ge
çirdiği, başına gelmedik musibet kalma· 
dığı halde gene mütenebbih olmaz. 

cfnsan bir lakırdıyı sarfetmezden ön • 
ce, dilini ağzının içinde yedi defa çe • 
virmelidir!, diye haniya bir baba nasi
hati vardır. Bu, sanırsınız ki cçam devi· 
ren, e göre söylenmiş değildir. Lakırdı, 
akla gelir gelmez, bozuk bir otomatik 
makineye atılıp da ğeri gelen paralar gi· 
bi, doğruca ağzına, oradan da diline ka • 
yıp, anide dudaklarından dışanya fırlar. 
Mesela: 
, - Şu gudubet kan da kim, Allah askı
na? diye sorar. 

-Zevcem! 
Gllya tashihe kalkışır: 
- Refikanız bayanı biliyorum. Onun 

yanındaki mendeburu sordum. 
-Kızım!! 

Çam deviren çabuk enayileşir .. afallar. 
Devirdiği çamla alakadar olan zatın alıli 
alık yüzüne bakar. .. 

Fakat uslanmış olmaz. On adım ötede 

bir şaheser daha yumurtlar. Yaşlıca bir 
adamın yanına sokulup, beraberindeki 
genç karısını işaretle: 

- Maşallah! Kerimeniz size ne kada:r 
benziyor! der. 

Demese, sussa olmaz mı? Lakin o za· 
man onun, benliğinden :ferağat etİnegi la
zımdır. 

Körün yanında gözden, topalın yanın· 
da bacağının sağlamlığından bahseder; 
iakandallı bir surette boşandığı cümlece 
malum olan bayanın kocasından haber 
sorar; genç kızlara: cÇocuğunuz var 
mı?,; haremağasına: cEvli misiniz?, sua
linde bulunur. 

Çam deviren muzır değil, fakat müz'iç
tir. Sosyal toplantılarda bulunmamasına 
itina edilir. Lakin o, bunun da farkına 
varmaz. 

- Acaba beni niye çağırmadılar? 
Diyerek, bir çam da kendi kendine de

virir. 

Rüzgar saniye -

de 9 metre sür'at -
le yıldızdan es • 
miş, rutubet derecesi de 60 olarak tesbit 

olunmuştur. 

Dün öğleden sonra barometre 762 ye 

yükselmiştir. 

Giillef : 5.43 Otıe : U . 08 
lkiıacll : 15,33 Akpıa : 18. 19 
Yat. : 19 • ..\ll lıualr • 4.0J 
kuıai " " 13$3 - Arabi .... US~ 
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Japonlar 100 bin Çin askerini 
Şimal cephesinde ihata ettiler 

Şimalinde 80 bin Japonla 300 bin Çinli Çinin 
arasında şiddetli muharebeler olmaktadır 

Londra 17 (Hususi) - Halen §iınali I törlü vesait bakımından pek geri kal • ı Şangha!da şiddetli yağm~~lar baş~a -
Çinde, Çin • Japon muhasamatınm baş - maktadırlar. mıştır. Yıyecek kıtlıjı baş gostermesın -
langıcındanberi en büyük ve tiddetli 1 Japonlar, son 24 saat içinde 12 mil Uer· ı den endişe edilmektedir. 
muharebe cereyan etmektedir. Mükem • lemiş olduklarını bildirmektedirler. Nankinden bildirildiğine göre Çin tay-
mel surette mücehhez bulunan Japon ÇinHlerln munffaldyetleri yareleri Svatov önünde bir Japon harb 
kıt'aları ileri hareketlerine devamla Pe- Diğer taraftan Çinliler de Şanghayda gemisini batırmışlardır. 
kin _ Hankeu demiryolunun bir kısmını muvaffakiyet kazandıklannı iddia et - Çinlilerin müdafaa hattı 
ele geçirmiş ve yüz bin Çin askerini Çolu mektedirler. Şanghay civarındaki Japon Nankin 17 (A.A.) - Çinliler şimali 
vadisinde ihata etmişlerdir. ihraç noktalan şiddetle bombardıman e- Çindeki Japon ileri hareketini durdur -
· Şimali Çinde çarpışan Japon askerinin dilmiştir. mak için Paotingfu ile Çangçu arasında 
ıdedi 80 bin, Çinlilerin ise 300 bin tah- Japonlardan 100 kadar telef olduğu ve bir müdafaa hattı tesis etmişlerdir. Pao
tnin edilmektedir. Sayı itibarile Japon • diğerlerinin de ric'at etmek mecburi - tingfu şehrinde 350 bin kişilik bir gar • 
~ra teveffük eden Çinliler, silah ve mo- yetinde kaldıkları iddia edilmektedir. nizon tesis edilmiştir. 

Türk mühendisinin, Türk 
işçisinin büyük eseri 
(Bqtarafı ı inci sayfada) Türk denizciliği büyük sür'atle )(ik • • 

len Gölcük yağ gemisi dün lzmitten li - selmektedir. O kadar ki. kı::;a senelerde 
manımıza gelmiş ve Dolrnabahçe sarayı bu eserleri göğsümüz kabar.ırak gördük· 
önünde demirlemiştir. Geminin süvarisi ten sonra gene pek yakın yıllarda büyük 
binbaşı Hulki, çarkçısı yüzbaşı İhsandır. harb gemilerimizi de yapacağımıza dair 

Gemi, dün saat 10 da İzmit deniz ko- kat'i kanaatlerimiz de bir kat daha kuv· 
mutanlığı önünden hareket etmiştir. Göl- vet bulmaktadır. Karabük demir fahri • 
cük gemisinde Milli Müdafaa Vekaleti kamız kurulunca bütün malzemesi Türk 
imalat şubesi müdürü Rıza, deniz fabri
kaları umum müdürü albay Naim Ar -
nas, fabrikalar ikinci müdüt·ü Hüseyin, 
inşaiye mühendisi yüzbaşı Ata ve diğer 
subaylar bulunuyorlardı. 

Gemi deniz tecrübeleri ve manevralar 
yaparak hazan 12 mil, bazan 10 mil veya 
dah az sür'atle yoluna devam etmiştir. 

Geminin karplanması 
Gemiyi karşılamak üzere deniz erki • 

nı ve matbuat mümessilleri Güven ve 
Kartal motörlerile saat 15,15 de köprü
den hareket etmişlerdir. Bu zevat ara -
sında eski donanma kumandanlığından 

mütekait Halim, İstanbul deniı; komutanı 
yarbay Mahmut Gökbora, deniz lisesi 
müdürü albay Ertuğrul, deuiz gedikli 

malı olarak dritnotlar yapacağımız se
neler uzak değildir. 
Boğazın çırpınan sulan üstünde bir 

gelin kadar sevimli ve bir muharib ka • 
dar haşmetli duran (Gölcük) den ayrılır· 
ken ona doyamadığımızı hissediyoruz. 

Tevfik Necati Kozol 

ikinci gemi kızağa konuluyor 
Adapazarı 17 (Hususi) - Gölcük yal 

gemisinin t.ecriibeleri muvaffakiyetle 
neticelendL Gemi Marmaraya açılırken 

büyük tezahürat yapıldL İkinci gemimiz 
de kızağa konulmak üzeredir. 

Akdenizin emniyetine 
dair dün Cenevrede bir 
itilif daha imzalandı 

mektebi müdürü Hilmi, eski liman müdü-
J Seyit Rıza maktul rü Hamdi bulunuyorlardı. 

Motörler Moda açıklarına geldikleri 

AtalBrlı garın 
Şehrimizi 
Şereflendiriyor 

(Bqttıra.fı 1 iftci aayfada) 

Cenevre 17 (Hususi) - Akdeniz kon -ı Londra 17 (Hususi) - Bir Fransız 
feransı bugün, biri saat 12 de ve diğeri harp gemisi Cezayir sahilleri açı~~ • 
de saat 18 de olmak üzere iki toplantı rında bir Fransız ücaret gemısı • 
aktederek, denizüstü gemilerile tayya • ne hücuma hazırlanan bir 'Fran
relerin gayrimeşru hareket ve faaliyet- kocu kruvazörünün yolunu keserek, 
lerine müteallik munzam itilafları ka • sahadan uzaklaşmağa mecbur etmiştir. 
bul etmiştir. Kontrolden vugeçiliyor 

İtilifname, konferansa iştirak eden Londra 17 (A.A.) - İngiltere ve Fran-
devletlerin mümessilleri tarafından im- sa İspanya etrafındaki kontrolden vaz 
zalanmıştır. İtilifname mucibince, 936 ta- geçmişlerdir. 
rihli Londra deniz anlaşmasına muhalif Bu kararın ittihaz edilmesine sebep, •
hareket eden denizüstü gemileri ve açık demi müdahale prensibini tatbik için ka
denizlerde ticaret gemilerine hilcumda rakol gezen ıemilerin AkdenJzde kor -

Karısını bir türlü vakit, Gölcük yağ gemisinin, denizin üs
tünde l1ir yağ gibi kayarak gelmekte ol-U n uta mı yor duğu büyük bir sevinçle görülmüştür. 

Eııı. • 17 (H·--·..t) _ Se ·ı Rı Cumhuriyet idaresinin çelikten bu canlı 
11zız ... uaa yı zanın . . h k kt d- b- 1 tak· · · b b - d . li 1• k d esennı er es uza an ur un e ıp e-

ıstıcva ına ugun e gız o ara evam ı d. d 
d·ı · t" Se · R -h· "f tta ıyor u. e ı mış ır. yıt ızanın mu ım ı şaa a··ı .. k :-= 12 ·ı -r' tJ t 16 
hı dğ . .

1
.. __ .. ocu gemllN mı su a esaa 

u un u u, aşıret reıs ennm iç yuzunu da Moda açıklanna gelmiştir. 
anlattığı anlaşılmaktadır. Gemi, harb gemileri renginde ve tıp-
Yoğurt ve süt ile beslediği makt~l ka- tı güzel bir yata benzemektedir. Biraz 

rısını hatınndan çıkaramıyan Seyıt Rı- sonra Gölcük gemisi durmmı ve f" • 
- ~ - ~M za mutema yen: deki zevat gemiye geçmişlerdir. Albay 

- Ah Besi diye, içini çekmektedir. Naı·m Ar .:ı;ı1r d · ba lar . . . nas ve ""'"6er enız su y ı -
Seyit Rızanın, diğer reislerle bırlikte mız gelenleri karşılamlflardır. Albay 

çe Ankarayı teşrif buyurmuşlardır. 
Büyük önderi, Ankara valisi Tando • 

ğan, mevki ve jandarma kumandanı Po
latlıda, Başvekil İsmet İnönü ile bazı ve
killer Etimes'udda, diğer vekillerle meb'
uslar ve VekBletler ileri gelenleri, mer· 
kez kumandanı ve emniyet direktörü ve 
kalabalık bir halk kütlesi de Ankara is-
tasyonunda hararetle karşılamışlardır. 

Atatürk brplayıcılara iltifatta bulun
muşlar ve yeni yapılan Ankara istasyoı. 
binasını gezdikten sonra Çankayayı te,
rif etmiflermr. 

* muhakemeleri çok yakında Tuncelinde Nalın Arnas ve diğer subaylarınıız gelen-
başlıyacaktır. ler tarafından tebrik edilmiJlerdir. Ankara 17 (Hususi) - Atatürk tren • 

den indikten aonra yeni gar binasım 

Su sporlarında 
İstanbul , birinci 

Deniz gedikli mektebi her sınıf tale - gezmiş ve takdirlerini aliblılara söyle
besinden ayrılan bir talebe arupu, arka- mek lutfunda bulunmU§tur. 
daflan namına albay Naim Arnasa bir 
buket takdim etmişler ve kendisini tebrik Atatürk yum pliyor 

bulunan tayyareler korsan sayılacak ve sanlığı tenkil vazifesinde daha ziyade işe İzmir 17 (Hususi) _Türkiye su spor-
tmha edileceklerdir. yanyacaklan mülahazasıdır. ları birincilikleri neticelendi. 200 metre 

Ankara 17 (Hususi) - Cumhurrei& 
ile talebelerin §Ükranlaruu bildirmiş - Atatürk, R .. .-ekil İnönü ve ekseri ve • 
lerdir. """"9~ 

Bu mütemmim anlaşmada kabul edi - İtab'an pmileri S..,.et limanlarına serbestte Mahmut İstanbul, 100 metre 
len hükümlere göre, bu nevi tecavilzlerde ainmaJacak sırtüstünde Şlmil İstanbul, 1500 serbestte 
tıpkı denizaltı gemilerinin tecavüzü gi- Bükreş 17 (A.A.) - Gazetelerin bildir- Halil İstanbul şampiyon oldu!ar. 
•i tenkil edilebilecektir. Maamafih, Po- diline göre, Köstencedeki İtalyan seyri- İstanbul mıntakası '13 puvanla birinci, 
lltisin talebi üzerine şurası tasrih olun - ıefain kumpanyası acentası, Romadan Balıkesir 40 puvanla ikinci oldu. Madal
ınuştur ki, kendi karasularını kontrql e- İtalyan gemilerinin Karadenizde Sovyet .ralar tevzi edildi. _ AdNm 
decek olan devletler serbesti hareketleri- limanlarına hareketini meneden bir • • 
ni muhafaza edeceklerdir. mir almıştır. 

Kahraman Ordunun 
sonbahar manevralan 

lann da yetiştirilmesi etüd edilecektir. 
Bu hareketler sırasında mefruz diif • 

man hava vasıtalarının taarruzundan ko. 

Japongada 1940 
Ollmplgat hazırlılıları 
Geri lıaldı 
Tokyo 17 (A.A.) - 1940 olimpiyadı 

Japon teşkilatı komitesi, Japon hükWne
tinin §imdilik her hangi bir mali yar -
dımda bulunacak vaziyette olmaması se
bebile her türlü ihzari faaliyelin ve mas
rafı mucip olacak diğer çalıpnalann Çin
Japon anlaşmazlığının sonuna kadar mu
vakkaten tatil edilmesi llzım geldiğini 
bildirmiştir. 

Gemi karşılamağa gelenled aldıktan killer tarih kongresinde bulunmak ü • 
zere yarın akpm İstanbula hareket ede

sonra Boğaziçine doğru yoluna devam et- ceklerdir. 
miş ve Dolmabahçe sarayı önüne gele - Meb'uslar için de yarın akşam hususi 
rek demirlemiştir. Gölcük, makine (di • bir tren tahrik edilecektir. 
zel) hariç diğer bütün aksamı yerli ola-
rak yapılmıştır. Albay Nalın Arnas, in
şaiye mühendisi yüzbap Ata ve diğer 

kıymetli arkadaşlarının mesaiJerile mey
dana gelmiştir. Geminin inpsında yalnız 
Türk işçisi çalışmıştır. 

Gemi, subaylarla efradın istirahatleri 
için de kamaraları muhtevidir ve geniş, 

Frankoculara 
Denizaltı gemileri 
Gönderilmiş 

güzel bir salonu vardır. Şunu da kayde- Londra 17 (Hususi) - İspanya nas 
delim ki, yağ gemisini yapmak bir harb yonalistlerinin elinde kaç denizaltı ge
gemisini yapmak kadar ince bir teknik misi bulunduğu meselesi bir mua,mma 
işidir. Türk deniz mühendisleri bunda şeklini almıştır. İzmir 17 (Hususi) - Manevra mınta • 

kasındaki hazırlık hararetle devam et -
mektedir. Sonbahar manevrası yalnız 
manevra mıntakasındaki harekitla kal
mıyacak, hazerden sefere geçişte yığınak 
noktalanna en kısa zamanda her vasıta
dan istüade ile varış esasları üzerinde 
çalışılacaktır. 

runmasını temin eyliyecek tedbirler alı
nacaktır. Bu vadide gece hareketlerine 
de baş vurulacaktır. 

Resmi, hususi nakil vasıtalarından 
hesaplanmış, istifade imkanlannın ha -
kikatle yakınlığı ölçülecektir. 

tamam.ile muvaffak olmU§lar ve en son General Delyano'nun bundan evvel 
sistem bir gemi kurmuşlardır. Denebi • yapmış olduğu beyanata göre, sivil har 
lir ki, büyük Avrupa devletleri donan • bin başlanğıcından sonra Frankocular, 
malarında bile bu kadar güzel ve modem dört denizaltı gemisi satın almışlardır. 
bir gemi pek azdır. İnşaatın resaneti iti- Halbuki İtalyan mültecileri tara • B af rad=t bir cinayet barile de en yüksek deniz fabrikalan in- fmdan Fransada neşredilen bir mec -

Bir adam iki kadınla bir şaatile korkmadan mukayese edilecek de- muada yazıldığına göre İtalya hüldi -
re~~ir. . . ,meti, İspanya nasyonalistlerine 12 de-Halkın bu işe. alıştırılması sivil memur-

Pariste askeri mahiyette gizli bir 
teşekkü l meydana çıkanldı 

erkeği Öldürdü Es!° bahrıye kumandanı Halim bu nizaltı gemisi göndermiştir. 
gemı hakkında bana dedi ki: . Numaraları ve işaretleri mecmuada 

Paril 17 (A.A.) - Esrarengiz bir katil 1 İcra edilmekte olan tahkikat esnasında 
hadisesi münasebetile yapılan tahkikat, yapılan bau gevezelikler, hükumet me
Azası Cagoulards adını taşıyan hakiki bir murlarının dün icra edilen laharriyata 
teşekkül mevcut olduğunu ve bu tefek • teşebbüs etmelerini zaruri kılmıştır. 
külün askerlik haricinde askeri mahiyet- Şimdiye kadar dört kişi tevkif edilmif
te bulunduğunu meydana çıkarmı~ır. ür dah bir takım te kifat · edilmes" 

P · •- viliA tl rde , __ •-L.--_ , a v ,cra ı 
arısı.c ve ye e yapı&11&1 ..ua&- • 

riyat, bir miktar esliha ve m6hlmmat muhtemeldir. 
meydana çıkarılmasına medar olmU§tur. . ~~s ~7 ~A._A.) - ~rşist. Tanbu -

Casoulards'lar, müfrit sağ cenah fır • rmın ın ılk ıstıcvabmda ifadesınden bazı 
kalanna merısupturlar. ~ tenakuzlar ve ne ile meyul olduğuna 

Bu işin Presbourg ve Boisaiere 90kak- dair vermlf izahatta bir takım flpheli 
larında yapılmış olan suikastlarla bir a- hususlar görülmüştür. Tanburinhı istic
likası olmadılı meydana çıkanlmııtır. vabına devam olunuyor 

-
Bafrada feci bir cinayet olmuş, bir a -

dam iki kadınla bir erkeği öldürmüş, bir 
bekçiyi yaralamış, kenmsi de öldürül • 
müştür. Bu adam Domuz ağı köyü muh
tarı 35 yaşında, evli ve altı çocuklu Aslan 
Kaplandır. Aslan Kaplan evli olmasına 
rağmen Baf ranın Rıza mahallesinde otu
ran pracı Al.inin Fatma isminde M ya
şındaki balchzına ifık olmUft onu köye 
götürmek istemiş, Ali razi olmam11t As -
lan Kapla ... da kızmış, evvela Aliyi, son
ra karısı zeyi, daha sonra da baldızı 
Fatmayı öldjrmüş ve kaçmıya başl&ml§
tır. Bu esnada kendisini yakalamak isti
yen mahalle bekçisini de yaralamış, ken
disi de atılan kwıunlarla öldürülmüştür. 

Sahte bir 
Yüz liralık Bu sabah ;;;re;,-....-pe,ş

0

t~de 
6 · Haber verildiğine göre Ahmet oflu 

Pro-'esörler Arı.e~e'er Ramazan isminde birisinin Doyçe or . 
'J . a aı '~ yant bankın İstanbul şubesine ibraz et -

~azartesi ~nü toplanacak ~ büyük Peşte 17 (AA) _ Nuyonalfatlerin tiği ,Uz liralığm sahte olduğu anlaşıl -
tarih kongresınde bulunmak uzere bu .. . 1 . dol mış, hakkında takibata batlanmıştır. 
sabah da fe)ırimlze üç profesör ıelmlftir. .numay~ en 8.yJlile bir takım arbe- Ahmet oğlu Ramazan manifatura tüccan 
Bu pr~felörle~ bay ~a, bay .. Dortvil, deler z~ur ebniştir. A'l'bedeler .~• • olduğunu söylemi§ ve parayı aldığı ye • 
bay P.ışerofskidir. Dıter profesorler de sında tüfekler patlamıştır. On dört ya- rin adresini vermiftir. Tahkikata devam 
bugün geleceklerdir. rah vardır. Altı Çşi tevkif · · ~ir. 

• 1 

-: B.u ge~!.= ~Türk her şeyi ~apmağa yazılı olan bu denizaltılarının idare ve 
kadırdır• sozunun elle tutulur bır deli - sevki İtalyan bahriyelileri tarafından 
lidi~! _ yapılmaktadır. 
Bır mutehassısla da konuştum, dedi ki: Roma hükWneti, mecmuanın bu id-
- İngiliı: fabrikalannda dahi inşaat bu diasını tekzip etmiştir. 

kadar iyi olabilir. . • 
Geminin çok nazik subaylan davetlile- Harp vazıyeü . 

re izahat verdiler. Ve her tanfı gezdir - Madrid, 17 (A.A.) - Cumhuriyet• 
diler. çilerin kuvvetleri, Cer.ro de I..guild ve 

Gölcük gemisinin lnpatına iki sene Cues~ de Las -~ic~. mın~lann • 
evvel başlanmıştır. İlk ve nümune ge. da duşmam ~uşlerdir: Cu~ 
misi olan Gölcüğün inşaatına çok ehem- de. Las Perdices ~ Cumh~ye~iler, 
miyet verilmiştir. Gemi pazartesi günü- biler n kinunusanıde ele geçırmış ol
ne kadar kalacak ve tarih kongresi mü· duk "'."8.Zİ)'İ yavaş yavaş istirdat et• 
nasebeüle Dolmabahçe sarayında açıla- mişle. 

cak olan tarih sergisinin Atatürk devrine vı·yanada panayır 
ait deniz kısmmın bir nilmwıesi olmak 
üzere görülecek ve gezilecektir. 

Atak Ma,. -- binası yandı 
Pek az zamanda inkipf eden Türk . Viyana 18 (A.A) - Viyananm öteden

harb gemileri inpatından olmak üzere beri bütün sergi ve fuarlarının kuruldu
okuyuculanmıza bir mtıjde verelim: ğu binada yangın çıkmış ve büyük hol 

Gölcük deniz fabrikasında gene Türk yanmıştır. Ateı civardaki binalan da teh. 
malı olarak Atak mayn gemisi inşa e • dit etmektedir. İnsan zayiatı olup olma~ 
dilmektedir. Bütün abamı kızak üze - ğı belli değild~. Yanaının sebebi de be
rinde yapılmakta olan bu gemi cumbu- nüz tesbit olunamamıştır. 
riyet bayramında denize indirilecektir. Yanan bina, 1873 de ilk beynelmilel 

BUndan bafka fabrikada iki adet te Viyana panayırının kurulması milnue • 
f&pope (mayn romortlrtl) J&pılmlfhr. betile 7ap~ 
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Metresini yaralıyan ve 

Otob .. scüler tramva Yugoslav 
nıanevraları 

ra ini öldüren Yasin 
dün tevkif edildi 

ur ak 
• e ı 

e Haydarda Bıçakçı Aiaeddin soka -
Mareşal Fevzi Çak~nak ğında oturan kundura boyacısı Vanlı 
bu akşam Adatepe ile Yasin metresi Fatınanın sl"yyar k:.ır _ 

a puzcu Ha!il oğlu Salihe kaçmış olma -
h .. r~ket ediyor sından muğber olmuş ve Salibi bıçakla 

-- l Dost ve müttefik Yugoslav ordusu _ vurarak öldünnuştür. 
Maçka He Beyazıt arasında işleyen vay caddesini notobüslere takip ettiril- nun bu ayın yirm.s nde yapacağı ma _ Fatma bir ay kadar evvel Yasınin 

otobüs servis ndc çalışan arabaların sa- memesi bu taraftaki ist.fadc~ i de hıçe nevra:ara davetlı oulunan Genel Kur- evinden kaçmış, iddiaya p,öre kaçar -
yısı çoğaltılmıştır. Oto~üsler Maçka ile indirmiştir. Diğ:r hatlarda. da otob~s 

1 

ınay B· ~kanı Mareşal Fe\ .Gl Çakmak k.~n ~a&.nin e~yalarını da .. götürmüş -
Beyazıt arasında hergun vasati olarak ı çalıştıranlar aşagı yukarı b1r çok muş- Ada tepe torpıdosu ile bu akşam saat tur. Yasın de karakola muracaat ede
dôrt bin yolcu taşımaktadır. Sabahle - külfı.ttan şikayetçidirler. OtobüscJler, sckızdc limanımızdan ayrı:acaktır. A -ı rek eşyalarının gerı alınmasını .iste -
yın ışle~en ~tob~sler~e Maçka dan İs - şehir ~ahilinde. işley.en otol)i.~sie~ ,n bir 1 dat~pe. torpidosu. doğru Yu~oslavyanın miştir. .. . 
tanbul cıhetıne gıden yolcu sayısı, Be- elden ıdare edılmedıkçe yanı, bır oto- Splıt lımanma gıdecektir. Fevzi Çak _ Karakoldan donerken de metresıle 
yazıttan Beyoğlu cihetine geçenlerden b?scüler. bi~li~i kurulmadı~ça . bu şi -ı mak ora~an trenle manevra sahasınu k.arpu.z~u ~ali~.in, kolkola gezmeğe git
bır misli fazladır. kayetlerın onu alınamıyacagı .ırnnaa - geçecektır. Genel Kurmay Başkanımn tıklcrını gormuş, yanlarına yaklaşarak 

Otobüscüler kendilerine tahsis edi- tindedirler. 1 refakatinde harp akademisi muallimle- Fatmaya demiştir ki: 
len durak yerlerinden de memnun de - Şehir otobüsleri belediyeye bir hay-j rinden Albay İzzet, yarbay Cevdet, Mil - Varın siz güle güle oturun .. fakat, 
ğildir. Zira, bu durak yerleri tramvay li varidat temin etmektedir. Maçka ile 1 li Müdafaa Vekaleti hava müsteşarı ben.im eşyalarımı ver,. ben gideyim. 
durak yerlerinden uzak yerlerdedir. Beyazıt arasında işleyen otobüslerden yarbay Şefik ve harp akademisinden Iddiaya göre, Fatma, bu isteğe ters 
Halbuki otobüscüler tramvay durak bir ay zarfında belediyeye verilen yüz- binbaşı Şevket bulunmaktamr. cevaplar vermiş, kanı beynme sıçrayan 
:; erlerinden kendilerinin de istifade et- de onların miktarı bin beş yüz lira tut- Yugoslav manevraları beş gün sü _ Yasin belinde taşıdığı kamayı çekerek . 

Fatma melerini istemektedirler. Saniyen Ka- maktadır. Kuvvetli tahminlere göre be recek, bu müddet zarfında Adatepe kadını kolundan hafif yaralamıştır. Bu 
raköyden Tepebaşına ve Tepebaşından lediye şehir dahilindeki otobüslerden torpidosu Split limanında Mareşalı bek sırada, Salih fırlayıp kaçmağa başla -
Parmakkapıya kadar olan mesafe da- bir senede yüzde on hakkı olarak 70 bin liyecektir. mıştır. Yasin arkasından koşarak bıraz rahpaşa hastanesine kaldırılan yaralı .. 
bilinde otobüsierin yolcu alıp verme - lira almaktadır. Buna köprü resmi de ileride yetişmiş, Salibi de karnından ve ]ardan Salih fazla kan kaybettiğinden 
}erine müsaade olunmamıştır. Kezn, ilave olunursa kabarık bir yekun elde Bir adam f bir kaç yerinden yaralamış, ondan son- hastanede ölmüştür. Katil, dün ilk tah-
Taksimden Tepebaşına gelirken tram- €:dilmektedir. ra da kaçmağa teşebbüs etmiştir. Yara- kikat evrakile adliyeye verilmiştir. ,. _.,.,..__.._.. ...... --... ---.....- Korkusunun lıların ve etraftan görenlerin t-ağrışma- Birinci sorgu hakimi Ya&inin tev -

Yen 1
1 d p r s y ı' ı n da ortam ekte p ve larına yetişen polis ve bekçiler, Yasini kifine karar vermiştir. 

u 5 Kurbanı oldu elinde kamasile kaçarken yakalamış - Dün Salihin cesedini muayene eden 
!ardır. Yasin cürmünü itiraf, hadiseyi tabibi adil Enver Karan, gömülmesine • d k t 1 d Kasımpaşada oturan, liman şirketi b k·ıd kl t · t' · · 

S 
( fl: r e o u c 'l er s er u şe 1 c na e mış ır. ızın vermiştir. Fatmanın yarası hafif, 
Ü U ] yedek çarhçılarından İsmail Hakkı, Sıhhi imdat otomobililc derhal Cer- sıhhi vaziyeti yerindedir. 

Beyoğlunda muhtelif yerlerde rakı ve ----------~ 

Poliste: Şehir işleri: 
ue'lç kız. arın da erkek talebeler gibi askerlik dersleri 

görn eltri için bakanlık tarafından emir veriliyor 

şarap içtikten sonra, evine gitmek üze
re hareket etmiştir. Bedreddin yoku -
şundan inerken arkasından bJ.inin ta - Bir çocuk kaynar su ile haşlandı istimlak muameleleri tamamlanıyor 
kip ettiğini görmüş, sarho4!ukla me - Samatyada Hacıkadın caddesinde Belediye tarafından bu sene bıtirıle -

Kültür Bakanlığı on iki gün sonra/ müşterek olarak birinci sınıfta iki saat zarlığın d~varı üzeri:ıe çı~nıt~, . orada 36 numaralı evde oturan A 7minin 7 va cek istimlak muamelelerine devam e
başlıyacak olan yeni ders yılı ıçinde o: okutulacaktır. koşarken .. uç metr: ~ukseklıktekı du - şındaki çocuğu Halid mutfakta oyun ~y dilmektedir. Şehzadebaşında kurula • 
ta mektepler ve liselerde ok~tulacakı Askerlik d~rsleri; ikinci ve üçüncu varda~ duşere~ yuzunden Vt'! muhtelif. narken man al üzerinde kaynamakta cak konservatuar binasının yer ndeki 
dersler hakkındaki kaıarını alakadar - sınıflarda ikışer saat okutulacaktır. 1 yerlerınden agır surette yaralanmış - g . 27 parçadan 23 ü istimlak edilmiştir 
lara bildirmiştir. Tanzim edilen prog - (Kızların askerlik dersleri için emir ve t;r. . olan su tenceresı üzerine devrilmiş, Diğer dört yer için cebri isciınlak u.m-
rama göre orta mektep dersleri şu şe- rilmek üzeredir.) Yaralı Ismail Hakkı bağırmağa b3.Ş- muhtelif yerlerinden yannıış, tedavi e- lü tatbik edilmek zarureti hasıl ola . 
~ilde okutulacaktır. Kızlar birinci sınıfta iki saat biç - lRmış, o civarda bulunan karakoldan dilmek üzere Cerrahpaşa hastanesine caktır. Çemberlitaş civarındak. istim • 

Riyazıye dersleri; orta okulun b:rin- ki - dikiş dersi gösterilecektir. (Bu sa-
1 
k?ş.a~ polislere de "bir. kaç ~el~~eyle, kaldırılmıştır. Jak muamelesi ikmal edilmiş oiduğun-

ci ve i~inci. sını~ında geçen sene .. o~u - atl~r .esna~ınd~ er~ek t~!ebe ?kul ida -ı bırısı :arafmdan takıp' edıld,gı~?cn Bir sabıkalı bir kadını yaraladı dan burası yakında bahçe şekline so · 
tulan rıyazıye kıtaplarından ve uçun - resının munasıp gorecegı şekılde meş - korktugunu, kaçarken duvardan duş - kulacaktır. 
cü sınıfta bu yıl bakanlık tarafından gul .edilecektir.) 1 tüğünü söylemiştir. Poli~ler ~erhal et- .Fatihte Haydarda oturnn Mustafa - · • · · • · ··· · · · · · · · · · ·

0

• • · - ·-- • ,. -

hazırlattırılan riyaziye kitabmdan 0 _ ikinci ve üçüncü sınıflarda kızlara rafı aramışlar, saklanrnaga ugraşan bi- ile karısı Esma Şehzadebaşır.da çimen- Sah binin Ses Artislleri den 
1<utulacaktır. birer saat biçki - diki§ gösteriiecekt!r. I risini görmüşler, yakalamışlardır. Bu- li bir arsada oturup yemek yerlerken, 

Fen bilgisi ve kimya; birinci ve ikın- Bu saatler erkeklerin askerlik saatle - nun, Kadri isminde bir genç olduğu an sabıkalılardan 15 yaşında Refik bir taş F .
1 

KM ERŞ H u
1
:; y E .. 

ti sınıflarda fen bilgisi okutulmıyacak, rinden alınacaktır. laşılmışt~.. . atm ta Esmanın gözüne icabet ede-
vçüncü sınıfta bu sınıfa mahsus oian Liselerin ikinci devresinde de ders- Kadrı, Ismaıl Hakkıdan alacaklı ol- ış, ş 
ren bilgisi ile birlikte bu yıl ilave edi- ler aşağıda gösterilen şekilde okutula- duğunu, bunun için arkasından gittiği- rek yaralamıştır. Esma tedavi altına a- Bu akşamdan itibaren en yeni v~ 
len kimya dersi üç saat içinde okutula- caktır: ni, fakat fena bir maksadı olmadığını lınmış, Refik yakalanmıştır. modern şnrkılRrını 
caktır. Derslere aid olan saatlerde değişik - söyle_mektedir. . 17 yaşında aşık 

Fizik; bu yıl yalnız ikinci sınıfta üç lik yoktur. 1 Fılhakika, Kadri ile Isma_il Hakkı - Taksimde Sakızağacı cadüesinde o- NOVOTNiDE 
saat olarak okutulacaktır, Jaboratuar Edebiyat, filozofi, sosyoloji, tarih, 1 ~ıın evvelce tanıştıkları anıasılmıştır. 
saati buna dahildir. coğrafya, yabancı dil, jimnasti!{, asker-ı Ismail Hakkı, yaralı olarak kaldınldı- turan 1 7 yaşında Anastasla Tepe başın- okuya<'al<tır. 

Biyoloji ve hıfzıssıhha; eski progra- lik derslerinin müfredatında değişiklik ğı ~.ey?ğlu beledtye hastanesinde dün da oturan 16 yaşında Siman arasında Fiyatlarda deAl,lkllk yoktur. 
ma göre ikjnci sınıfta iki saat ve üçür.- yoktur. 

1 ölmuştür. Tahkikata ehemmiyetle de - bir kız yüzünden kavga çıkmış, Siman ~!!~~~!!~!!!!!!~!!!!~~~' 
cü sınıfta üç saat okutulacaktır. Liselerin birinci sınıfında (Riyazi - vam edilmektedir. bıçakla Anastası yaralamıştır. Anastas i 

Tabii ilimler; Bakanlık tarafından ye), (Tabii ilimler), (Fizik), (Kim - Florya yolunda bir hastaneye kaldırılmış, Siman yakalan -
onuya f uhıırrırlerınden 

tercümeler serisi : 14 
hazırlatılmış olan yeni kitaba göre, bu ya) dersleri bu yıl Bakanlık tarafından mıştır. 
sene yalnız birinci sınıfta ilç saat için- hazırlattırılan yeni kitaplardan akutu- kamyon kazası ----- ALEXANDRt DUMAS FILS . ____ ,_, .... -.--.... •. ---
de okutulacaktır. (Laboratuar saati bu lacaktır. Lisenin ikinci ve tiçüncil sı - Dün, Bakırköy _ Florya yolunda bir KRTUCRUL SADi T K 
na dahildir.) nıflarında halen mevcut olan program kamyon kazası olmuş, hadise üç kişi _ La Dam O Kamelya 

Elyazısı; kız ve erkek...__t~e~ k~t~~·~.::.!dp olunacaktır. nin ağır surette yaralanrnasile netice-
lenmiştir. 

Türkkuşu 
Filosunun 

Şoför Koçonun idaresinde olan kam
yon Floryaya doğru fazla sür'atle gi -
derken, telsiz istasyonu civarında bir -

Bu gece 

B ylerbeyi 
Pttzartesi Bebek 

tıyatroinrında 

MUSTAFA N 1 HAT 
Fiatı 50 Kuruş 

REMZi KiTABEVi 
Yanan adliye 
Arsasında 
Hafriyat yapılacak Y 

• h • denbire devrilerek, içinde bulunanlar- ~--•••••o """•IEl-•-11:11-..-.. 
t ,. • Kibhr ve adl ı hır muhitte cereyan eden .... ....,. eni Seya a ) dan. Refiğin kolu kırılmış ve Mehmet mühim, alt\kuhahş ve cazip bir tnri. çeyi tasvir eden 

. . . . . " ile Ispiro isminde iki kişi de muhtelif 
Sultanahmette yanan adl;ye bina - ~eşnnıevvel ayı ıçın~: bır Türkku- yerlerinden yaralanmışlardır. Yaralı _ 

sının yerinde Fransız Enstitüsü ile şu fılosu memleket dahıhnde seyahate lar Gureba hastanesine kaldırılmışlar 
müştereken Müzeler Umum Müdür - çıkacaktır. Bu seyahate iştirak edecek-! kamyonun şoförü Koça yakalanmış ~ 
lüğünün eski Bizans eserlerini çıkar - ler arası~da bu ayın sonunda İnönü 

1 
tır. 

mak üzere yaptıracağı hafriyata teş - kampını ıkmal edecek gençler de bulu- -· ----·-- · ·· ··~·---· ··--· ·-·· ···-·
rinievvelin bidayetinde başlanacak - nacaktır. 
tır. Bu hususta Fransız Enstitüsü i!e Filo Ankaradan hareket edıp İstan
Maarif Veka!eti arasında tam bir an - bula uğradıktan sonra Karadenize gi -
laşma olmuştur. Bir kaç senedenberi decek, oradaki bazı şehirleri ziyareti 
Arasta sokağında hafriyat yapmakta o- müteakıp Ankaraya dönecektir. 

SAKARYA 
Sineması .. 

lan İngiliz profesör Bakster Bizans sa- - · - · ---··~•H-·-- ' · ·---
t 

. . dır. 
Bugnn matinelerden itibaren bOyUk 

rayının an resını meydana çıkarmıştır. Önümüzdeki senelerde Tarih Ku _ 
Burada 1 ~O m.~tr~ ~urabbalık bir sah~- rumunun yaptıracağı ve Müzeler idare
da mozayık doş~lıdır. Ya~an adliye bı- sinin Avrupa alimleri ile müştereken 1 
nasının altında ıse antresı meydana çı-' va aca ·ı hafri ata daha genis şekilde 
kanlan sarayın muayedc sa1onu bulun- ·d p g d'l kYt. · evam e ı ece ır. 

maktadı~. Bu bakımdan b~rad~ !'apıla- Evveıa Trakyada mevcut 600 höyük 
cak hafrıyat daha ehemmıyetlıdır. Bun Türk Tarih Kurumu tarafından mey -ı 
d'an s?nra Türk eserlerind~~ gayri e. - dana çıkarılacaktır. Her höyük asg~~i 
serlerı meydana çıkarmak uzcre hafrı- bin lira sarfedilerek kazılmaktadır. 0-
yat yapmak isteyen sermaye sahipleri nümüzdeki sene Vizede mevcut dokuz 
ile Müzeler Umum Müdürlüğü de müş- höyük kazılacaktır. Gene önümüzdeki 
tereken çalışacaktır. sene profesör Bakster İstanbulun diğer 

bir aşk... Bir tarih ve 
kabramanlık sahifesi... olan ve 

BARBARA &TANVICK ve 
PRESTON FORSTl!R 

tarafınd .ın oynanan 

iSTiKLAL 
SAVAŞI 

Fransızca sözlü film. lıavcten : 
Paramount Journal ve ( 3 dakika) 

şayanı hı.yret ilmf bir film. 
Yurdumuzun topraklarında mevcut bazı semtlerinde sondajlar yapmak su 

eski Türk eserleri ise halen Türk Ta-j retile hafriyat mıntaka~ı keşfetmekle 
r ih Kurumu tarafından çıkarılmakta- meşgul olacaktır. ~--•••••••••••rl 

ViCDAN MOCADELESi 
SÜMER SiNEMASININ 

Göstereceği ikinci gtızel filmdir. Baş rollerde : 
JEAN 

t1aveten: 
GALLAND - RENEE St. CYR - JULE& BEERY 
EKLER .JURNAL ve (MERMER SANA Yll ) öğrelı i film. _____ ... _. .................................... .,, , ____________________________ ....... . 

Uful etr..ıiı olmasına 

SARAY 

rağmen Holyvud'un sarışın yılduı 

JEAN HARLOW 
en ıon şaheseri olan 

iKi KARiLi 
KOCA 

Fransızca sözlü filmi ile 

SiNEMASINDA 
pnrlök muvatrııkiyeller kazanmaktadır. lıaveten: F .)X JUHNAL ve l--·, ÇiÇEKLER NASIL YE'flŞlR Türkçe öğretici film. 



Bursa san' atları 
Bursada . doğup tekamül etmiı san' atlara ıimdi bir de 

merinosculuk ilave ediliyor 

.. ~~rla ka~gası Kadın yüzünden iki 
yuzunden hır adam b . . . . 

öldürüldü kasa ada 4 cınayet ışlendı 
Refahiyenin Kürtkendi kövünde İz- ı 8 . d karısil ,.. kını b" .. ~ nl Jf. • d · · · 

zet ve Fazlı isminde iki kö lU anyana ır a am e aşı ' ır genç mşa ısı olan kızın evm eki mısafırı, 
olan tarlalarında bir ağı~ ~vgasına bir adam sevdiği kadının kocasını öl dürdü. Birisi de karısına gbz koyan 
başlamışlar, biribirleıti..ne ağır sözler adaını vurdu. 
söyliyerek köye dönın~ler, ~öyde ka"'.'- Hekimhan (Hususi) - Geçenlerde ka- pand-ığ_ı_n_ı_g_ö-ri.ı-.n-c_e_k_e_n_d_i_k_e_n_d-in-e bir plan 

ga daha kızışmış, Fazlı Izzetı taşla hafif zamıza tabi iki köyde birbiri ardına iki hazırlamış, bir gece tüfeğini alarak karı 
yarala"inıştır. Bunun üzerine İzzet Faz- cinayet olmuş, biri kadın olmak üzere iki kocanın yattıkları yere gelmiş. yanyana 
lıyı yere vurmuş, yerden alJığı büyük kişi ölmüştür. Yukarı Girmana köyün - yatan Yusufla Fatmanın yataklarına ya

bir taşla da kafasına birkaç defa vura- den Mustafa oğlu Cebrail bundan 7 yıl naşmış ve tüfeğini Yusufun başına tu -
rak birkaç yara açmıştır. Fazlı baygın evvel köyden Hasna isminde birile ev- tarak ateş etmiştir. 
bir halde, kağnı ile hükumet tabibliği- lenmiş, 3 sene evvel bir iş dolayısile Tabanca seslerine koşan komşu köy • 
ne götürülmüş, muayeneden sonra kö- memleketinden ayrılmış, Hasna yalnız lüler Alinin karanlıkta kaçtığını görmüş. 

kalınca köyden evvelce mütemayil bu- ler, Fatma da korkudan dili tutulmuş bir 
yüne dönmüş, fakat aldığı yaranın tesi-
rile ölmüştür. lunduğu Ahmed isminde birisile ayn bir halde bulunmuştur. Yusuf derhal ölmüş-

evde metres hayatı yaşamağa başlamış- tür. Katil Ali sıkı bir takip neticesinde 
Katil İzzet yakalanmış, muhakeme - tır. Bu sıralarda Cebrail köye dönmüş, Ayıbasan dağında yakalanmıştır. 

edilmek üzere Erzincana gönderilmiş- Hasnanm bu gayrimeşru hareketini gö- Arabkirde 
tir. rünce aleyhinde dava açmıştır. Arapkir (Hus1:1si) _ Kazamızda bu 

Bıırsadaki ipek fabrikalarıncıan biri Davaya başlanac~ğı gün Hasna ile Ah- hafta kadın yüzünden iki cinayet işlen • 

Bursa (Hususi) - Havluculuk, do- ı Bir sanayi şehri olan Bursada çok lzmitle bir tren kazası met kazaya doğru yola çıkmışlardır. Ceb-
ku ıl k · k 'l'k b ak ık 'b' b akı d b' ı f b ika b t'' rail de arkalarını takip etmiş, yarı yolda mac ı ' ıpe cı ı , ıç cı ı gı ı a· y n a ın erce a r nın acası u- İzmit (Hususi) - İstanbuldan gelen 
Zı san'atlar vardır ki, bunlar söylenin- teceğine şüphe yoktur. An.kar ks . k"' _ t f b 'k .. .. taşıdığı silahını iki aşığın üzerine bo -
ce ha tıra Bursa gelir. Bu sanayi, Bursa- Merinos tohumlama faaliyeti ldi- ~ e presbı. ~ı a lrı ası. olnu.ne şaltmıştır. Hasna ile Ahmet beyinlerine 
da doğmuş, Bursada tekamül etmiş İki aydır devam eden Merinos to- ge gı zan:~ ır aza o m~ş'. ış _erın- yedikleri kurşunlarla derhal ölmüşler -
san'atlardır. humlarna işleri bitmek üzereclir. Geçen d~n çıkan ık:i ameleden Şakı~ ısmınde- dir. Katil yakalanmıştır. 

Burada havlucularm bir çarşısı var- sene 18 binden fazla koyun tohumlan- ki karşı tarafa geçerken trenın altında İkinci cinayet 
drı. Bütün havlucular bu çarşıda top- mıştı. BU yıl ise, daha geniş tutulan bir kalmış, 80 metre kadar sürüklenmiştir. Bu hadisenin tahkikatı henüz bitme -
lanmıştır. Havlucular gibi, bıçakcılar, programla, şimdiye kadar 72 binden Amelenin vücudünün muhtelif yerleri den ertesi gün Hırın köyünde bir cina -
dokumacılar ve ipekciler de birer mm- fazla koyun tohumlanmıştır. Bazı istas- kırılmış, fakat ölmemiş, hastaneye yet daha işlenmiştir. 
t~kada toplanmışlardır. Bu san'atlar yonlar henüz faaliyetlerini bitirmemiş- ;nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Köyden Yusuf isminde biri Fatma is-· 
bti.tün Türkiyede maruf ve hemen !erdir. Bunlar da faaliyetlerini bitirin- minde bir kadınla evlidir. Kendisi askere 
Bursaya has olduğundan, san'atkarlar ce bu mikdarın 90 bine varacağı talı- Ad gidince kadın babası evinde kalmıştır. 
hiçbir zaman işsiz kalmamaktadırlar. min Q}unınaktadır. Önümüzdeki kuzu- apazarmda bir J80Qln Bu sırada Halican köyünden Bekir oğlu 

Bunlardan başka, şehrimizde, yüze lama mevsiminde Merinos kuzularının Adapazarı (Hususi) - Kömür paza- Ali Fatmaya göz koymuş, bin türlü uğ-
Y~kın fabrika vardır. Bu fabrikalarda, geçen senenin dört beş misli fazla ola- .rında bir y~angın çıkmış ve Cumhuriyet raşmalarına rağm.en namuslu kadını iğfal 
\ı l d f k k d 1 ... uh kk k edememiştir. Nihayet Yusuf askerlikten 
ın erce ul ve a ir a ıtı ar açlış- cagı m a a tır. kahvesi ile iki dükkan tamanıile yan-rn kt k d " h 1 . 1 . d ı dönmüş, karısını babası evinden kendi a a, geçinme te ır. Merinos to um ama ış erın e ça ış- dık:t ·· d" ··ım .. tü y 
Bu fabrikaların başında, Sümer Ban- mak üzere başka memleketlerden şeh- akn hsonr~ son :zrud uş 

1 
r. _ anb~- evine almış, gene eskisi gibi yaşamağa 

k · ... M · f b ·k · · ·ı b t ı · 1 · · b"t' nın a venın ocagın an çı ı::tıgı tes ıt başlamışlardır. 
ın yem yaptırdıgı erınos a rı asını rımıze verı en ay ar ar ış erını ı ır- . . . . . . .. .. 

zik:retm k ı · d y 
1 

b d .. • .· 1 kendi m~ntakalarına dönmüş- edılınıştır. Yanan bınalar s1 gortalıdır. Alı artık butun kapıların yüzüne ka _ 

1 e azım ır. anız ura a yuz mış er, • • ••••••••••••••••••••••••••••••,~••••••••••••• •••••••••••••• .. 

·;~:~:iŞ::·;:;;--~;;;;;;;; ve Enez de Cumhuriyet bayramrnda Manisa da 
1::;::,aları ~=~~~~:~:!k iki yeni eser açıllyor 
Van (Hususi) - Vilayetin Şah Ma

ll.iz mevkiinde maden kömürü arama 
faaliyeti son günlerde ilerl emiş, müsbet 
lletice alınacağı ümitleri !rnvvetlenmiş
tir. İlk ist ihsatatm sevkiycı.tına başlan
tnıştı r. Halkımız bu vaziyetten büyük 
sevinç duymaktadır. 

Devletin şirkete yalnız arama ruh
Satiyesi verdiği, satış için hiç bir ruh
sat Yerilmediği söylenmel{ıedir. 

Vanda e~ektrik tesisatı 
kuvvetlendirildi 

Edirne (Hususi) - Trakya ve Bil
hassa Edirne mıntakasında yapılmak· 
ta olan sıtma mücadelesi hararetle de
vam etmektedir. İpsala gibi bataklık 
muhitleI.de bile mücadelenin tesirleri 
şimdiden görülmeğe başlanmıştır. Ge
lecek yıllarda mücadelenin daha ziyade 
tevsi edileceği ve bu meyanda İğneada, 
Enez gibi mıntakalarda durgun gölle
rin kurtulacağı anlaşılmaktadır. 

Osmanmk çarşısı için 
umumi hela .. 

. ':.. ·- ·. 

• 

miştir. 

Birinci cinayet kazamızın Şötük nahi· 
yesine bağlı Kalınharman köyünde ol · 
muştur. Köyde Mamonun kızı Nazlı civar 
köylerin en güzel kızıdır. Bir çok taliple- _ 
ri olmasına rağmen babası kızını kimse
ye vermemektedir. Taliplerin en hara -
retlileri civar köylerden Zampalolu İb • 
rahim oğlu Mehmet, Kızıluşağı köyün -
den Hüseyin oğlu Osmandır. 

İki delikanlı güzel Nazlının aşkı için 
birbirlerinin düşm~nı kesilmişlerdir. 

Nazlı da bunlardan Osmana bigane de
ğildir. Uzun müddettenberi Osmanı giz • 
lice ve için için sevmektedir. 

Nihayet bir gün Mamo kızını Zampo
lulu Mehmet ile nişanlamış, böylece genç 
kızın da, Osmanın da hülyaları sona er
miştir. 

Fakat Osman sevgisini hala muhafaza 
ettiği için arasıra çok iyi tanıştığı Ma
monun evine gelmekte ve Nazlısını gö
rebilmektedir. 

Bir kaç gün evvel de Osman gene Ma
monun evine misafir gelmiş, bu misa -
firliği 3 gün devam etmiştir. 
OSinanın gittikçe Nazlıya yaklaştığını 

gören Zampolulu Mehmette kıskaınçlık 

baş göstermiş, nihayet evvelki gece si· 
la.hını kaptığı gibi Mamonun evine gel -
miş, bir köşede ev halkının yatmasını 

beklemiş, nihayet elayak çekildikten son
ra Osmanın yattığı odaya girerek silahı· 
nı zavallının beynine sıkmıştır. 

Osman derhal ölmüş, Mehmet te ken· 
di köyünde yakalanmıştır. 

Dördüncü cinayet 
Gene Arapkirde sokak ortasında pat

lıyan bir tabanca bir adamın hayatına 

maloluyordu. Hadise şudur: 
Çobanlı mahallesinde oturan Şerif oğ

lu HulUsi, ayni mahallede oturan Ali oğ
lu Hüseyinin yolunu beklemiş, karşıdan 

geldiğini görünce tabancasını çekmiş ve 
Van ( Hususi ) - Belecl.!yemizin ye

lli geiirt t1ği elek trik dinamosu faaliye
te başlamış ve şehrin ışık tertibatı bir 
lnisli daha kuvvetlenmiştir. 

Bir müddet evvel cOsmancıkta bir ba
taklık kurutuluyor> serlevhası altında bir 
yazı yazmıştık. Bu fıkra orada oturan bir 

okuyucumuzun gözüne çarpmış. Derhal 
söyliyelim ki bu bahis te biraz bedbince
dir. Tahminlerinde yanılmış olmasını te
menni edelim. Fakat isteklerinin arasında 
bir tanesi var ki başarılması bize de la
zım ve kolay göründü: 

Mqnisada yeni mem Ieket hastaneri hasmını yaralamıştır. Fakat Alı oğlu Hü
seyin derhal Malatya memleket hastane-

Belediye ışık tesisatını sokaklarda 
taınamile ikmal et tikten sonra, evlere 
de elektrik vermiye başllyacaktır. 

lzmirde kaymakamlar toplantısı 
İzmir, (Hususi) - Altı ayda bir de

fa içtima eden kazalar l{aymakamları 
\ralinin riyasetinde mutari toplantısını 
Yapmıştır. Bu toplantıda vılayetin u
mumi işleri üzer inde görüşmeler olmu~, 
köylünün iktısaden kalkınması için 
tedbirler alınmıştır. 

- Osmancığın koca çarşısında bir tek 
umumi hela yoktur ve bu yokluğun ne
ticeleri de göze çarpmaktadır, diyor. 

Bu temenniyi değerli bir zat olduğu 

okuyucumuzun mektubunda da tasrih 
edilen şarbayın nazarı dikkatine koyu
yoruz. 

Manisa, (Hususi) - Umran yoluna tır. Hastane gibi insani eserlere dalına sine gönderilmiştir. 
!, ıren Manisada yükselen yeni binala- büyük bir rağbet gösteren Manisalılar, Cinayetin sebebi şudur: Ali oğlu Hü • 
ruı, yapılan yolların yakın bir zaman- bu hastane ile güzel bir eser kazanmış- seyin uzun müddettenberi Şerif oğlu 
da gözlerimiz önüne yepyeni bir şehir lardır. Hastanenin tefrişi ve fennt ilet- Hulilsinin karısına göz dikmiş. Guya bir 
çehresi çıkaracağı muhakkak .. Ön üç leri için 50,000 lira sarfedilıniştir. Kız gece de kendi evinin penceresinden Hu -
seııe içinde dolgun varidatile halkın Enstitüsü binası da 29 ilkteşrinde me- lıisinin evinin pencerelerine elektrik fe-
faydalanacağı eserler meydana getire- ,rasi.mle açılacaktır. neri tutmuş .. 
miyen bu güzel üzüm şehrinde bugün •••••••• •••••••• •••••••••••••••••••••••·•• •••••••••••••••••••• 
görebildiğimiz faaliyet, şüphe edilemez Somanın kurtuluş bayramı 
ki yeni valinin eseridir. 

Mansada 150.000 lira sadile meyda
na getirilen yeni Memleket hastanesi 
29 ilkteşrin günü merasimle açılacak-

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

- Hasan Bey, hamdol -
SUn öyle seviniyorum ki .. 

• 

. . . Bizim kerime bu se • 
ne, fizik, kimya, tarih, fel
sefe, edebiyat, ve riyaziye.. 
)'i .•• 

.. . Adamakıllı öğrenerek 
Üniversiteden kocaman bir 
diploma aldı.. Şimdi artık 

evlendirmek sırası geldi. 

Hasan Bey - Dur öyle 
ise, sana elinden mükenı· 
mel yemek, ütü, çamaşır, 
gelen bir damat bulalıml 

Soma kurtuluş t>ayramın da bulunanlardan nir grup 

Soma (Hususi) - Somanın kurtulu- sabaya giriş iıey ecanb bır şekilde tek
şunun 15 inci yıldönümü büyük teza- rar edilmiş, bayram dolayısile gelen 
hüratla kutlulanmış, hükumet ve parti köylülere çay ziyafeti verilrnşi, şehidli
b~aları ile Cumhuriyet meydanında ğe gidilmiş, cirid oyunları yapılmıştır. 
muteaddid nutuklar söylenilmiş, alay Gece de fener alayı yapılmış
sokaklan dolaşmış, 1 S yıl evvelki ka- tır. 



Karışık bir yangın davası 
Bir gazinocu kendi haczettiği eşyayı ve gazinoyu 

ya~mak suçu ile mu hakeme ediliyor 
Kasten yangın çıkarmaktan suçlu 

Süleyman isminde bir gazinocunun, dün 
Ağırceza mahkemesinde duruşmasına 

başlanmıştır. Suçlu hakkındaki iddia şu
dur: 

Fatihte oturan Süleymanın Bayram 
isminde bir akrabası vardır. Bayram ile 
Süleyman yanyana bulunan iki gazinoyu 
ortak olarak işletmektedirler. Fakat, bi
iahe herhangi bir meseleden dolayı ara
lan açılmış, birlıkte çalışmaktan vaz geç
mişlerdir. Ancak, Bayramın SüJeymana 
bir miktar borcu kaldığından, gazinosun
daki eşyaya Süleyman tarafından haciz 
koydurulmuştur. 

Halbuki, bir müddet sonra Bayramın 
gaz.inosu içindeki haciz edilmiş eşya ne 
beraber yanmıştır. Yapılan tahkikat ne
ücesinde yangında kast olduğu anlaşıl . 
mış ve elde edilen deliller, yangının çı -
kışındaki bütün ihtimaller Blyramın es
ki ortağı Süleymanın üstünde toplanmış
tır. Fakat, Süleyman bu işi niçin yapmış-

tır? .. İşte, burası meçhuldür. Zira, içeride 
yanan eşya Süleyman tarafından haczet
tirilen eşyadır. 

Dün, Ağırceza mahkemesi 
hadisenin sebeplerini ortaya 
çalışmıştır. 

bu karışık 

çıkartmıya 

Dün dinlenen şahidlerin ekserisi esas
lı bir şey söyliyememişler, yalnız ko -
miser muavini Feridun mahkemeyi ay -
dınlatıcı mahiyette bazı malUmat ver -
miştir. 

- Ben, hfıdısenin olduğu sabah tahki
kata el koyanlardandım. Yangında bir 
kast olup olmadığının anlaşılması için bir 

ehli vukuf teşkil edilmişti. Yapılan e -
saslı tetkikattan sonra içeride yanan is-

kemlelerin demir kısımlan bulunamadı. 
Diğer taraftan ortadaki enkaz ve küller, 
eşyanın yangından evvel dşm çıkarıl -
rnış olduğunu gösteriyordu. 

Duruşma, diğer şahidlerin celbi için 
başka güne bırakılmıştır. 

~~~~~., • ., J"""1ı* wwt 

Gece motöre yanaşıp bir sandal Yalan şahithk yapan bir kadınla 
dolusu kavun çalmışlar hır erkek tevkif edildi 

Haliçte Tekirdağ iskelesinde bir gece 
Alt ve Mustafaya ait iki motörden bir 
sandal kavun çalmaktan suçlu İzzet, Os
man ve Ahmet isminde üç kişi adliyeye 
Yerilmişler ve tevkif olunmuşlardı. 

Suçluların, Sultanahmet 3 üncü sulh 
ceza mahkemesinde dün duruşmaları ya
pılmış ve şahid olarak dinlenilen polis 
Şevket şunları anlatmıştır: 

- Hadisenin olduğu gece saat birden, 
sabaha kadar bunları tarassut ettik. Ni
hayet her iş olup bittikten sonra, sabaha 
karşı, çaldıkları malı sahile çıkaracakları 
sırada, üçün_ü de cürmü meşhut halinde 
yakaladık. 

Yapılan duruşma neticesinde, hırsız -
]arın suçu sabit olarak, İzzet 7 ay 15 gün, 
Osman 5 ay 25 gün, suç ortakları Ahmet 
te 1 ay 20 gün hapse mahkıim edilmişler
dir. 

Melek ve Tarık isimlerinde iki kişi a
rasındaki sövme davasında, yalancı şe -
hadette bulunmaktan suçlu Mustafa ve 
metresi Refet dün Sultanahmet 1 inci sulh 
ceza hakimi tarafından tevkif edilmiş -
lerdir. 

Adliye mDsteşarı lstanbula geldi 
Adliye müsteşarı Hasan Seyfeddin, Zat 

işleri müdürü Muzaffer şehrimize gel -
mişlerdir. 

Askeri müzedeki tasnif ifi 
tamamlanıyor 

Askeri müzedeki eserlerin bir hey' -
et tarafından yapılmakta olan tasnif işi 
ne devam olunmaktadır. i\fovcut eserler 
on dördüncü asırdan ba~lamak sureti -
le asır asır tasnif edilmcl.o:tedir. Ş:mdi
ye kadar on dört ve on beşinci asra ait 
eserlerin ~ifi ikmal edilmiştir. 

24 saatteki knalar Fanila sanayicilerinin dünkü to1,Jantısı 
Vatman Seyfinin idaresindeki Top- Fan!Uı sanayiinde kullanılan p~muk lp-

kapı - Sirkeci tramvayı Topl:apıdan Ak Ultler 1çln kabul edilen beş senelik b"ilmrük 
"d k f" M h d' 1 1 muafJyetı 938 haziranında kalkacaktır. İd -

saray? gı er en şo or e me. ın. ru • hal serbcsttsı ile fanllAlar hariçten g!rmde 
landıgı 2205 numaralı otomobı1 bırden- ı başladığından muaflyet kalkınca dahm sa
bi re Taşmcktep sokağından çıkmış, nayUn korunması hakkında ne gJb! tedbJr -
tramvayla çarpışmıştır. Otomobille ler alınması lAzım geldlğlnt İkLısat veklıleU 
tramvay hafif hasara uğramış. tahkika- milli sanayi blrllğinden sormuştur. 
ta başlanmıştır. Bunun üzerine dün fanUA sanayicileri * Şoför Usepin idaresindeki 1669 Milli "Sanayi Birliğinde toplanmışlar ve gö-

. rüşrnu~lerdir. Konuşmalar bitmediğinden ö-
numaralı otomobı1, Tarlabaşı Ma - nümüzdeld salı günü tekrar toplanacaklar -
car caddesinde oturan Coniye dır. 

çarparak muhtelif yerlerintien yarala - istnnbulda ylrmlye yakın ı.t~rJka vardır. 
mıştır. Cani hastaneye kaldırı1mış, ~o- Bunlar senede 1kl milyona yatın fnnllA 1 -
för yakalanmıştır. mal etmektedir. * 120 numaralı Şişli tramvay: Tak- imtiyazlı fİrketlerin hava 
sim bahçesi önünde durmaacm Beypa- kurumuna yardımları 
zarlı Osman atlamak istemi~. düşerek İstanb'ulda mevcut elekt-ik. tram -
muhtelif yerlerinden ağ1r rnrette yara- vay, tünel, havagazı gibi imtiyazlı şir
lanmış, hastaneye kaldınlmıştır. ketler Türk Hava Kurumu İstanbul şu-* Şevketin idaresindeki 2670 nu - besine her yıl muayyen miktarda bir 
maralı yük arabası 7 5yaşbrmdn Mih- tcberrüde bulunmayı teahhüt ctınişler
rana çarparak yaralamış, Mihran h:ıs- dir. Dolmabahçe havagazı şirketi senc
taneye kaldınlmış, Şevket yaklarunış - lik taahhüdünün ilk taksitini Kuruma 
tır. yatırmıştır. 

CÖNÜL İSL RıOO 
Kabahat 
K~ndinlzlndlr 
tamını, hattl mahallesinin semtin! yaz

mıya hakkım olmıyan bir genç kız bana 
derd yanıyor. Söylediği hlkiiyc ou: 

- Çok yatından konuştuğumuz bir al
lenln otlu lle nişanlanmışt;k. Evlenecek
tik. fakat evveli bizim hazırlanmamızın 
arızaya uğraması yüzünden çıkan bir ma
nia, sonra bir hastalık, n!şanlı:ııın aile
sinde vutua gelen bir ölüm evlenmemizl 
tehir ettl. İk1 seneye yakın bir :raınan 
nlşanlı halinde k·Jıl~ık. Derken nişan)). 
mın halinde bir soğukluk sezlndlm. Dk 
günlerde bu, bir hissikablelvuku gibi 
idi, derken nişanlım bir dul kadın ile ta
nışmış, ftşık olmuş. birll~t~ ~aş.~mıya baş
lamış. Bir gr.n niqan yuzu!l\ln-ı iade edi
verdi. Doğrusunu soylemek lazım gelirse, 
ben de nişanlımda ufak tefek lmsıırlar 
bulmuştum. Fazla mi.ıteessir olmrıdım .. t.a
kat_ biraz zaman geçince b!!nılyerek, JS

t.emlyerek hayatımı mahvetnılş olduğumu 

anladım. Uzun süren nişanlılık hayatım
da nişanlımla epeyce aerbest olarak gez
mlştJm. Nişan bozulduktan sonra bir fı
sıltı halinde kulağıma geldi: Muhltlm be
nım bir metres hallne geldlğiınc kanaat 
etmiş. Art.ık talibim yok. Vakıa etrafım 
genç erkeklerle dolu, falı::ıt. hcpsl de ev
lenmek değll, düşmüş telakkı ettikleri bir 
yanm kızdan istifade .etmek emelinde_ 
halbuki yemin ederim :AramıZda bır teic 
buse bile tedtı edllmedl. T!!yzeclğlm ben 
bu vaziyetten nasıl kurtulııyım? 

* Bu genç kızın düotütü vaziyetten ken-
disi mes'uldllr. Nlıanın bir :ıkld oldu{;unu 
bilmesi, her ne sebeble olursa olsun mhd
detinl uzntmaktan çeklnmesl, hele ni
fQnhsı ile gezip tozarak kendlslnl afişe 
etmckt.cn kaçınması lazımdı. Şimdi hata
yı tomlr edebilmek için müracaat e:.h:bl· 
leceğl tek bir yol vardır. o da :ıilcslnln 
mukabil bir propagandaya ~MşmPsl, el 
altından bir lf:oca ~edarlk etmesidir. 

TEYZE 
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HADİSELER 
1 

KARSISINDA 
t [!RADIKLARIMIZ j 

Hangisine inanayım ? 
- Haberin var mı İsmet? 
- Haberim yok! 
- Öyleyse haberin olsun. 

Makalem var, 
gazete arıyorum 

Yazan : Sala.hattin Enis 

Gazetem var, 
muharrir arıyorum 

Yazan : ismet HulOsi 
- İstemem, olmasın! 
- Canım dinle. 
- Dinlemiyorum, dinlemiyeceğim! 
- Şu gazeteyi oku. 
- Okumam! 
- Resme bak. 

Muharrir olma -

nın, çok zor bir iş 
olduğunu hayli es-

ki bir maziye aid 

bir tecrübemle 

binnefis bilirim: 

1 

Benim bir gaze
tem var; cyalan • 
dıra gazeteme bir 
muharrir lazımdı. 

Bir ilan koydum: 

~ 

- Bakmam! 
- Gör bir kere canım. 
- Görmiyeceğim! 

- Şu sıra sıra dizilmiş güzel kızları 
insan görmek is~mez mi? 

- İstemez. 
- Bunlar Taksim stadyomunda. 
- Bana ne? 
- Şarkı söyliyeceklermiş. 

- Yalan! 

- Hem iki. .. 
- Yalan bir bile değildir. 
- Dur lafın arkasını kesme •. 
- Kesersem ne olurmuş .. 
- Kesme de dinle, iki yüz. 
- Kuyruklu yalan buna derler. 
- Dur kesme diyorum, tam iki yüz 

elli kişi imiş .. 
- Yalan, yalan, yalan, olamaz. 
- Niye olmasın canım, iki yüz elli kişi 

bir ağızdan şarkı söyliyeceJder. 
- Olmaz, olamaz, iki yüz elli kişi de

ğil ,iki kişi, yarım kişi, yarımın yansı 
kişi bile çıkamaz. 

- Bunları Beyoğlu Halkevi toplamış. 
- Toplıyamaz. 

- Toplamış, provalarını bile yapmış-
lar .. 

- İnanmam! 
- İşte resimleri canım, şarkı da söylü-

yorlar. 
- Yalnız ağızlarını açmışlardır. Re

sim onlar ağızlarını açtıkları zaman çık
mıştır. Belki de esniyorlardır. 

- Amma da yapıyorsun, bu ne inat
çılık. 

- Ben bilirim, inatçılık değil! 

- Şimdi demek sen iki yüz elli kişilik 
bir koronun şarkı söylUıeceklerine inan
mıyorsun ha? 

- Asla! 
- Ya duyarsan, dinlersen? 
- Gene inanmam! 

- Şu inanmamanın sebebini merak e
diyorum. 

- Niye inanacağımı şaşırdım da onun 
için? 

- ????? 
- Taksim stadyomunda bir ağızdan 

şarkı söyliyebilecek iki yüz elli kişinin 
bir araya toplanabileceğine mi inanayım, 
yoksa fstanbuldaki operet tiyatrosunun 
şarkı söyliyebilecek bir tek kişi bile bu
lunamaması yüzünden tatil edilmiş ol -
masına mı? 

1mıet Hult1si 

Süleymaniye 
Müzesinde yeni bir 
Salon açıldı 

Süleyrnaniycde Türk ve İsiam cser-

Bugün çoktan tarihe karışmış olan bir 
gazetede bir gün beni yazı yazmağa ça
ğırmışlardı. Bu iş, o devre göre kıl üs -
tünde perende atmaktan farksızdı. Siyasi 
bahislere pek aklım ermediği cihetle ya
zacağım şeyler, şehir ve memleketin ihti
yaç ve derdlerinden ibaret olacaktı. 

O gün bana matbaada tahsis edilen ma
saya oturdum, önümdeki kağıdı düzelt
tim. Sonra yararlana sığınarak kalemi e
lime aldım. 

İlk makalemin, okuyucu zümresi üs
tünde iyi bir tesir bırakması için bihak
kın güzel, orijinal ve kuvvetli olması, 

ayni zamanda da halkın ihtiyaçlarına da 
cevab vermesi lazımdı. 

O vakitler böyle elektrikli tramvaylar 
yoktu. Halk, muayyen duraklarda at de
ğistirme yüzünden uzun beklemelerle 
çok bizar olurdu. 

İ~te ben, buna tercüman olarak tram
vaylar yüzünden şehir halkının çektiği 

sıkıntılardan bahis şiddetli bir makale 
yazdım. 

Bu, bir makale değil, bir avuç ateş, bir 
kürek lavdı. 
Yazımı, bugünkü tabirile yazı işleri 

müdürünün, o zamanki tfıbirile heyeti 
tahririye müdürünün masasına bıraktık
tan sonra !esimi başıma geçirerek mat
baadan ayrıldım. Ertesi sabah uyandı

ğım zaman hemen bir tane gazete aldır
dım. Sayfaları asabi asabi çevirdim. Ga
zete çıkmış; fakat bizim yazı çıkmamıştı. 
«İhtimal kesreti münderecat dolayısile> 
diye düşündüm. 

Bir gün, iki gün, üç gün ... Kendi ken
dime: «Yarabbi bu ne bitmez tükenmez 
kesreti münderecat?a diye söylendim ve 
nihayet dördüncü günü soluğu matbaada 
aldım. Biraz dargın bir sesle heyeti tah
ririye müdürüne: 

- Kesreti münderecattan dolayı mı be
nim yazım çıkmadı? 

Diye sordum. Müdür, naz.ik bir yüzle: 
- Hayır! diye cevab verdi. Çok sert 

bulduk ta onun için. 
- Peki - dedim • biraz daha yumuşak 

yazalım. 

İkinci makalem, İstanbul kasablarında 
satılan etler mevzuu etrafında •idi. İfade 
pirzola gibi tuzlu biberli, baharlı ve ke
kikli değildi. Bilakis bu yazımda, adeta 
tuzu yok denecek kadar az, suyu bol, ba
harsız ve bibersiz hafif bir et suyu ifa
desi vardı. 

Tahrir müdürüne götürerek: 

- İşte istediğiniz gibi bir yazı dedim. 
Hikmetinden sual olunmaz, bizim ma

kale, bu defa da ilk makalenin akibetine 
uğradı. Bir gün, iki gün fotizar ... Bu de
fa üçüncü gün matbaaya damladım. 

Benim bibersiz, baharsız değil, hatta 
!eri müzesinde -mevcut dört salona i~a- tuzsuz olan makalem bile ga:.:etenin tab'ı. 
veten bir beşine: salon daha hazırlan - na hem baharlı, hem mayhoş gelmişti. 
mış ve iki gü"l cvvei açıJmıştır. Bun· - . . . 
d ık . a·· d k t 4 Ancak o vakit vazıyetı kavradım ve an evve ı ort saıon a ıymct ar ve 

·· hh 1 h fl d. hemen yazı masasının başına oturarak 
muze ep e yazm~sı mus a ar, pa ı- .kayın ağacı mı daha sağlamdır, yoksa 
şahların el yazılarııe fermanlar, Sel - d b d k , b 1 - lt d b. k 

1 k 1. ış u a mı.• aş ıgı a ın a ır ma a e ~u , ran, Hafkas halıları; meşhur hat d 
tatların el yazı!arı vesaır kıymetli asar yaz ım. 
vardı. Bu beşıncı salonda, iyı h:r tas _ Ertesi gün yazımın neşrini gördükten 
nife tabi tutulmuş olarak valnız halı maada öğleye doğru yazıhaneme bir a
vc seccade te~hir edilmektedir. Bura • dam geldi; akşam üstü mutlaka gazeteye 
daki halı ve seccadeler asırlara ve do - uğramaklığımı heyeti tahririye müdürü 

namına rica etti. kunduğu yerlere göre tasnif olunmuş, 
Gazetede daha odadan içeri adımımı Üzerlerine yapıldığ: yer ve zamanları-

aimış atmamış idim ki adamcağız yerinnı gösterir etiketler takılmıştır. Bu sa-
den fırladı: !onu, dün ve evvelkı gün bir çok mc -

- Monşer! dedi, bir yazı yazmış degv il, ı aklılar ziyaret etmiş1erdir. 
bir şaheser ibda etmişsiniz. 

Kıymetli bir kitabe Ve sonra alelacele iJave etti: 
Şehzadebaşında Fevziye caddesin -

- Bu yazılann tekrarını rica için sizi 
den Şehzade karakoluna çıkarken !,.>1 davete mecbur olduk. 
tarafta bir çeşme, bu çeşmenin üze - Ruhi haleti anladığım için ikinci ma-
rinde de kıymetli hir kitfıbc vardır. 

kalem şu mevzuu ihtiva etmekte idi: Çeşme yıktırılmaktaôır. Bu kıymetli 
kitabeyi ihtiva eden taşın kırılmama- .Ayva neye tüylü, patlıcan niçin tüy-

. !-iÜZdiır?> sı ve ziyaa uğramaması için Tüı k ve 

İslam eser1eri müzesine ka!dmlması 
tekarrür etmi§tir. _..;:,.. ____ _ 

Tiran elçisi dün gitti 
Bir mtlddettenberi şehrimizde bu -

lunan Tiran elçimiz Emin AJi dün va -
zifesi başına hareket etmiştir 

Bu yazımın matbaada husule getirdiği 
tesir, birinci yazımınkinden daha kuv
vetli idi. İlk makalem ~hesc:r telakki e
dildiği halde yazı işleri müdürü, sevinç 
içinde, ikinci makalem için tavsif edecek 
sıfat bulamıyordu. 

Salci1ıattin Enis 

cFalan filan ga
zetesinin bir mu -
harrire ihtiyacı 

vardır, taliblerin 
müracaatları.> 

Ertesi gün matbaaya gidiyordum. Fa
kat matbaanın köşesini döndüm ve ora: 
da kaldım. Sokak o kadar kalabalıktı ki 
bir insan değil, bir kedi bile kendine ge-
çecek yol bulamazdı. Birdenbire ürktüm. 

- Acaba matbaayı mı bastılar? 
- Acaba makineci istrotip ocağına 

mı düştü? 

- Acaba, acaba! 
Ben böyle acabalarla kafamı yorar

ken, bizim idare memurunu gördüm: 
- Bu ne hal yahu! 
- Hani ga~eteye, bir muharrir istiyo-

ruz! diye bir iHin koyduktu ya! 
- Ene olmuş? 
- Sen bir istedin, Allah bin verdi. 
İdare memurunun ve mahalle bekçisi• 

nin yardımile güç halle matbaaya girdim~ 
- Şimdi ne yapacağız? 
İdare memuru: 
- Bakalım, dedi, birer birer içeri ala" 

hm, hangisini muvafık bulursanız. 
- Pekiıliı! 

İlk gelen yirmi iki yirmi üç yaşların• 
da bir delikanlı idi: 

- Muharrir arıyormuşsunuz. 
- Evet! 
- Benden iyisini bulamazsınız... 
- Siz neler yazabilirsiniz? 
- Aşıkane yazılar. 
- Fakat bu günlük gazete! 
- Dah

0

a iyi ya bayım .. Gazetenin san· 
şı bir misli, iki misli, beş misli, on beŞ 
misli artar .. Fakat bunun için ilk yapıla· 
cak iş gazetenin adını cAşka olarak d~
ğiştirmektedir. İşte benim yapacağım ış 
de bu .. Ötesine kanşmam. Tecrübe edin, 
artarsa kazancın yarısı benimdir. 

- Ya artmazsa. 
- Artmaz olur mu?! Bütün dünya aşık, 

ben aşıkım, siz aşıksınız. Kuşlar, kurd· 
lar da aşıktırlar ve onlar aşk ararlar. 
Aşk.. ve dolayısile Aşk isimli gazeteyi .. 

- Biz size haber veririz! 
Dedim, atladı. Bir ikincisi girdi. Bu 

genç bir bayandı. Marlene" Dietrichvari 
bakıyordu. Martha Eggerth tarzında ko· 
nuşuyordu. Camilla Horne gibi güiü· 
yordu. Brigitte Helme vücudlü idi. 

Göz süzdü, dudak büktü: 
- Bir muharrir istemişsiniz! 
Dedi. 
- Evet! 
- Ben geldim. 
- Buyurun oturun, siz ne yazarsınız1 
- Ben mi? 
- Tabii siz! 
- Ben yazmak, okumak bilmem ki ..• 
Şaşırmıştım. Güldü: 
- Ne geri düşünceli insanlarsınız .. Ga

zetede yazıya ne lüzum var; benim muh· 
telif pozlarda çekilmiş resimlerimi ko· 
yarsınız. Gazete dolar. 

- Ya gazeteyi kim alır? 
- Kim mi alır? Almıyan kalmaz .. Bil· 

tün dünya gazetelerinden daha fazla ga· 
zete satmak isterseniz bundan iyi çare 
yoktur. 

Adresini istedim: 
- Ben size haber gönderirim, daha 

iyisi bizzat kendim gelir, haber veririll'l· 
Dedim. Tekrar göz süzdü, dudak bük· 

tü, el öptürdü ve çıkıp gitti. 
Sıra ücünciide idi. Kapı ardına kadar 

açıldı. B;nim iki boyumda biri iceri iir'. 
di: 

- Muharrir arıyorsun ha! 
- Evet efondim. 
- İşte, ben geldim. 
- Buyurun, rica ederim şöyle buyu· 

run, o sandalya biraz sakatçadır da .. 
- Ha ba!: bilmiş olasın, ben ne çürük 

tahtaya basarım, ne de çürük sandalyaya 
otururum. Hele birisinin aklından böyle 
bir şeyler geçtiğini sezsem, alimallah 
beynini patlatırım. 

- Mallım efendim. 
- Ben muharrir olacnğım .. 
- Hay hay emreder.siniz. 
- Muharrir demek mücadeleci de-

mektir. Mücadeleci demek sporcu demek· 
f Devamı 11 inci sayfada) 
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8 Sayfa 

··•···•·• .... . . . . . . . . . . . . ····:·:· 
~···· .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... • ... • 
stüdyolarında bir dolaşma 

~~~~~~~~~~-

« Güneşe doğru » filmi 
nasıl çevriliyor? 

Ama tlJr senarist, rejisör ve artistler tarafından 
hazırlanan bu film çok muvaffak olmaktadır 

[pek-film stüdyosunda yapılan filmler den. cBir millet uyanıyor> dan bir ıahne 
Sinema ve tiyatro meraklıları, son - Yüzüğü sana verdiğimiz zaman, pa-

günlerde, memleketimizde çevrilmekte raları bize iade edeceksin! Anladın mı 
olan bir filmin dedikodusile meşguldür- babalık? 

ler. Bu filmin ismi cGüneşe Doğru> dur. Fakat cbabalık> halA: 
Filmin rejisörü de, senaristi de, hatta - Anladım! demiyordu. 
artistleri de amatördürler ve bu film, O zaman, çevrilmekte olan film hak-
ömründe kukla bile oynatmamış bir re- kında daha fazla malumat edinmeyi lü
jisôr tarafından Çevrildiği, ömründe ma- zumsuz buldum. Öyle ya? .. Bu kadar laf 
sal bile yazmamış bir senarist tarafın- anlamaz kimselerin çevirecekleri filmden 
dnn hazırlandığı, ve ömürlerinde tiyatro ne hayır umulabilirdi ki .. 
sahnesine ayak basmamış artistler tara- Bu kanaati edinince, orada daha fazla 
fından oynandığı içindir ki, şimdilik çok vakit kaybetmekten vazgeçerek yerim· 
geniş ve çok eğlenceli bir dedikodu mev- den kalktım. Fakat tam stüdyodan çıka
zuu teşkil etmektedir. Sinema san'atında cağım sırada, tesadüf beni eski dostum 
geniş şöhretten ve ihtısastan başka hiç İhsan İpekçi ile karşılaştırdı. Ona, evve
bir şeye kıymet vermiyenler, sade ama- la oraya yaptığım bu ziyaretin, sonra da 
törler tarafından hazırlanan bu yeni fil- orndan kimseyle konuşmaya lüzum gör
mi dillerine iyice dolamışlar. Tenkid edip meden ayrılışımın sebebini anlattım. İh· 
duruyorlar. san İpekçi, sözlerimi uzun bir kahkahay-

Ben, kulağıma kadar gelen bu tarizlerl la karşıladı ve: 
birçok bakımlardan haklı bulmadım ve - Sen, dedi, o salonda yapılan işi tah-
bu hususta isabetli bir kanaat edinebil- minde yanılıyorsun! 
mek için, film hakkında biraz daha ma- - Film çevirmiyorlar mı? 
lümat toplamak lüzumunu duydum. - Hayır! 

Filmin çevrilmekte bulunduğu stüd- - Ya ne yapıyorlar? 
yoda, sual soracak muhatab bulmak hay- Koluma girip beni o esrarengiz salo-
li zor oldu. Çünkü orada çalışanların, ha- nun kapı~ına doğru sürükliyerek cevab 
na cevab değil, selam vermiye bile va- verdi: 
kitleri yoktu. Hademenin gösterdiği oda- - Gel de gör! 
da beklerken, içime hüzün bastı. Çünkü İhsan İpekçinin tokmağını çevirdiği 
bulunduğum odanın duvarları, Şehir ti- kapı, kapkaranlık bir salona açıldı. !çe
yatrosunun ölmüş, evlenmiş, seyahate riye girince ne görsem beğenirsiniz? 
çıkmış, tahsile gitmiş, hastalanmış san'at- Karşıya gelen beyaz perdede sessiz bir 
karlarının resimlerile doluydu ve bu re- sinema oynanıyor. Beyaz perdede komik 
simler oraya, perişan olmuş bir aile o- filmlerde gördüğümüz meşhur bir şiş
dası manzarası veriyordu. Bulunduğum man artist, iki kişile konuşuyor. Sonra 
odanın karşısındaki salondan, kulağıma perde kararıyor. Gene ayni sahne görü
nezleli •bir erkek sesi geliyordu: nüyor: O meşhur artist, gene iki adamla 

- Yüzüğü sana verdiğimiz zaman, pa
raları bize iade edeceksin! Anladın mı 
babalık? 

Bunu duyunca, kendi kendime: 

- Anlaşılan, dedim, içeride bir yüzük 
•lı~erişi var!. .. 
Kısa sükut fasılalarile ayni ses, ayni 

cümleyi tam üç defa daha tekrarladı. O 
zaman, bu sesin sahibine karşı merhamet 
ve onun alık muhatabına karşı da bir 
hiddet duydum: 

- Zavallı, dedim, çok sabırlı adam
mış. Allah cümlemizi, bir lakırdıyı on 
defa tekrarlanmadan anlatnıyan böyle 
babalıklardan korusun! 

O sırada bulunduğum odaya giren ha
d~meye, bu sesin geldiği salonu göster
dım: 

- Orada kimler var? 
Hademe, çetrefil bir Trabzon §ivesile 

ceva b verdi: 
- · Film yapıyorlar! 
Bu cevabı alınca ilk tahminimde ya

nıldığımı anladım ve: 
- Demek, dedim, içeride yüzük alış

verişi yok. Şu meşhur film çevriliyor ve 
rejisör, amatör aktörlerden birisine ro
lünü anlatıyor. 

Fakat bu kadar basit bir rolü kavraya
mıyan aktöre ele cbabalık> değil, cAllah
lık:ı. demek lazım! 

Ben böyl~ düşünürken ayni ses, ayni 
cümleyi hala tekrarlıyordu: 

1~nbul sokaklarında filminden bir sahne 
karşı karşıya.. Gene perde kararıyor .. 
Gene ayni sahne beliriyor.. ve bu, böy
lece devam edip gidiyor. 

Faka~, perdenin önüne, yanyana üç 
tane mıkrofon konulmuş. Bu mikrofon
ı~:~an birinin önünde, yüzünü göreme
dıgım uzun boylu bir adam var. Beyaz 
perdede, meşhur fişman komik gözüküp 
te ağzını açınca, o yüzünü görmediğim 

SON POSTA 

Melek sinemasında: 

İlk acı 
Oynıyanlar: Magda Schneider, ıvan 

Petrovich. 
Piyanist Martenrod Avrupada ilk defa 

olarak bir konser verecektir. Halk kon
sere o derece büyük rağbet göstermiitir 
ki boş yer kalmamıştır. Konserde kibar 
halk arasında fakir kıyafetli bir kadın 
vardır. Bu fakir kadın az sonra otelinde 
ağır yaralı olarak bulunuyor. Polis mese
lenin mahiyetini meydana çıkaramıyor. 
Bir kapıcı kadını tanıyor. Marie Hasler 
isminde olan bu kadının bir sinema yıl
dızının hizmetçisi olduğu anlaşılıyor. 

Bir çocuktan da bahsediliyor. Çocu
ğun bir erkeğin yanında bulunduğu söy
lenmektedir. 

Polisin tahkikatı neticesinde kadının 
piyanist Martenrod ile münasebette bu
lunduğu anlaşılıyor. Martenrod bu kadı
nı birkaç sene evvel tanımıştı. O vakit 
Martenrod bir birahanede ça:igı çalıyor, 

kadın ise gardrob memureliği yapıyordu. 
Marie Martenroda çok yardım ediyor ve 
Martenrod Marienin kendisini eskiden
beri sevdiğini anlıyor. 

Ertesi gün piyanist yeni bir angajman 
buluyor. Gitgide şöhreti artıyor. Sene
lerden sonra memlekete döndüğü vakit 
otelinde küçük bir çocuğa rasgcliyor. Bu 
çocuk Marieden olan çocuğudur. 

Martenrod şimdi çok şöhret bulmuş, 

zengin bir adamdır. Marie ile birleşmek 
arzusunda değilse de genç kadının cid
den yüksek bir kalbe malik olduğunu an
lıyor. Nihayet mes'ud bir yuva kuru
yorlar. 

adam, dışarıdan dinlediğim o mahud 
cümleyi tekrar ediyor: 

- Yüzüğü sana verdiğimiz zaman, pa· 
raları bize iade edeceksin! Anladın mı 
babalık? 

Sinema perdesi kararınca, arkamdan 
hafif bir ses duyuluyor: 

- Gene olmadı, biraz daha çabuk söy
lenecek! 

O sırada İhsan İpekçi, kulağıma eğile
rek, bana, yapılan bu garib işin mahiye
tini fısıldıyor: 

- Dublaj yapıyorlar. Yani almanca 
bir filmi türkçeye çeviriyorlar ... Mese-t 
la, şu seyrettiğin sahne, filmin 43 ncü 
mükalemesidir. O şişman artistin sesini, 1 

mikrofon önünde gördüğün Ferdi tem-
sil ediyor. Gördüğün gibi, şişman aktör 
ağzını açınca, Ferdi söze başlıyor. İste
nilen şey, Ferdinin söze, şişman aktörün 
ağzını açtığı zamanda başlaması, ağzını 
kapadığı zamanlarda susması ve cümle
sini onunla tamamen ayni zamanda bi
tirmesidir. Gene gördüğün gibi, buna 
muvaffak olununcaya kadar prova tek
rarlanıyor. Görüyorsun ya? Şişmanın 
bir cümlesi 20 inci defadır tekrarlanıyor. 
100 hatta 120 defa prova olunduktan son-
ra filme uydurulabilmiş cümleler de çok
tur. Yani senin anlıyacağın, bir filmi 
türkçe sözlendirmek te, yeni bir film çe
virmek kadar zordur! 

Biçare Ferdi, sesini, şişman komiğin 

ağız hareketlerine uydurmak için ter dö
kerken, biz İhsan İpekçi ile ilk oturdu
ğum odaya geçiyoruz. Ona, çevrilmekte 
olan yeni film etrafındaki dedikodular- t 
dan bahsediyorum. Tarizlere alışkın bir 
insan soğukkanlılığile gülerek cevab ve
riyor: 

- Filmin senaryosunu ben yazdım. 
Ben vakıa, şimdiye kadar senaryo yaz
mış değilim. Fakat diyebilirim ki, Tür
kiyenin en çok sinema seyretmiş adam
larından birisiyim. Yani gözüm, kulağım, 
kafam, hatta sinirlerim, yirmi küsur yıl
dır, henüz tecrübe etmediğim bu • güç 
san'atın terbiyesini alınış bulunuyor. Fil
ınin hazırladığım mevzuu şu: 

Mütareke yıllarında, bir darülfünun 
talebesi, tarih imtihanına giderken kam· 
yon altında kalıyor. Bu kaza neticesinde 
hafızasını kaybediyor ve kendisini, kra
liçe Victoria devrinde yaşayan seksenlik 
bir ihtiyar gibi görüyor. Bir gün, yatı

rıldığı akıl hastanesinden kaçıyor. Tesa
düfler onu yaşlı bir doktorun evine gö
türüyor. Doktorun, genç, hassas, zeki ve 
güzel bir kızı vardır. Genç kız, babasını, 
delikanlıya bir ameliyat yapmaya zorlu
yor. Doktorun yaptığı bu ameliyat mu
vaffakiyetle neticeleniyor. Fakat hafıza
sına kavuşan delikanlı, aradan geçen on 
beş seneye dair hiçbir iey bilmiyor. Ken
disini hala, o meş'um kazaya ı;jradığı 

(Devamı 12 inci •yf ada) 

Eyıuı ıa 

Gölcük tersanesi ilk 
gemiri nasıl yaptı? 

Geminin Nkeletl kurulurken 

lnıaat ilerliyor lı biterken 

ıCuruluıtan sonra 
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18 Eylfil 

1 Küçük H:kaya 1 -----
Deli Ahmet 

Onunla ilk mektepte tanışmıştık. Ben
den bir sınıf ilerde on üç on dört yaşla
rında, büyümüş te küçülmüş gibi uslu, 
halim ve kamil bir çocuktu. Adı Ahmed
di. Lakin, bilmediğim ve kendisine sor
maktan da utandığım bir sebebden dola
yı çocuklar ona eDeli Ahmed> diyor
lardı. 

• Bir gün mektepten çıkmış, onunla eve 
doğru ağır ağır yürüyorduk. Mahallemiz 
mektebe biraz uzaktı. Diğer çocuklar, 
evlerine giden sokağa sapmış. yolda son 
olarak Ahmedle ikimiz kalmıştık. Yüzü-. -
mü kızartarak sordum. 

- Ahmed, dedim, sende delilik ala
meti yo'k. Böyle iken sana ne için edeli> 
diyorlar? 

O, olduğu yerde durakladı. Sualimden 
biraz sıkılmıştı. Başını önune eğerek du
dakl:mnda beliren hafif bir gülümsemr: 
ile anlatmağa başladı: 

- Bir tatil günü idi. Evden çarşıya gi
den caddeye çıkmış, yürüyordum. 

Birdenbire yolumun üzerinde göz ka
maştırıcı bir ışık parladı. Dikkat ettim. 
Bu, güneşin aydınlığında parlıyan pır

lanta bir yüzüktü. Derhal eğilip aldım 

ve düşüren sahibine verilmek üzere onu 
en yakın polis karakoluna teslim ettim. 
Bunu duyan arkadaşlarım: 

eAhmed, sen delisin. İnsan o yüzüğü 
satıp ta parasını yemez mi?• 

Dediler. Ben hiç ses çıkarmadım. İşte 
o gün bugün benim biricik adım ede
li> dir. 

Kapılarının onune geldiğimiz için eli
mi sıkarak evine girdi. Ben hem yoluma 
devam ediyor, hem de Ahmedin bu ma
cerasını düşünüyorum. Aradan bir ay ka
dar geçmişti. Bir sabah Ahmed mektebe 
gelirken yolda bir para çantası bulmuş, 
bunu da sahibine verilmek üzere götü
rüp müdürün masası üzerine koymuştu. 

Ahmed mektebi bitirmiş, fakat babası 
fakir olduğu için daha fazla okuyama
mıştı. Bir aralık şehir belediyesi yangın 
arazözüne şoför olmuştu. O zaman da 
içinde 55 lira bulunan bir para cüzdanile 
bir defter bulup ealm kaybınızı> diyerek 
sahibine vermişti. Cüzdanla defterin sa
hibi defteri almış, cüzdanı içindeki pa
ra ile beraber Ahmede vermişti. 

Fakat o, doğruluğunun haklı bir mü
kafatı olan parayı kabul etmemiş ve: 

- Ben alnımın terile kazanmadığım 

bir parayı zevkle harcayamam. 

Deyip geri vermişti. O gün bu hadiseyi 
duyan bazı düşüncesizler, ayni sözü tek
rarlamışlardı: 

- Deli! 

SON POSTA 

Şişedeki suyu içtim l __ M_e_r_ak_h_v_e_Fa_y_da_l_ı _I 
Çinde yaban ördeğ: avı 

Oynıyanlar Bay Ural: Baba 
Bayan Ural: Anne 
Günay: Altı yaşında çocuk 
Amca 

ePerde açıldığı zaman Bay Ural, Ba
yan Ural ve amca bir masanın etrafına 
dizilmişlerdir, masada çay fincanları var
dır. Amca ile Bay Ural gazete okurlar, 
Bayan Ural örgü ürer.-

Bayan Ural - Hava bugün ne güzel! 
Bay Ural - Bu sessizlik ic;inde insan 

sayfiyenin zevkini çıkarabiliyor. 
Amca - Eviıı içinde bir marangoz ça

lışmamış olsaydı ben de fikrinize iştirak 
ederdim. 

Bayan Ural - Evde marangoz yok ki 
amca .. 

( İçeriden çekiç 
sesleri gelir.) 

Amca Siz 
duymuyorsanız a
la, ama ben çekiç 
seslerini duyuyo -
rum. 
· Bay Ural - Ha 
bu çekiç sesleri 
mi?. Günay içer • 
de oynuyor. 

Amca - Ne de güzel oynuyor. 
Bay Ural - Kızmayın amca, Günay 

çocuktur. 

- Bir perdelik komedi -

I 
Günay - Vermem, ben onunla oynu-ı kacağınız çocuk böyle olur. Bak gene 

yorum. gitfi. Şimdi ben bakayım.. Ne yapıyor 

1 

Bayan Ural - Haydi yavrum güzellik-, hele? 
le çekici babana ver! (Amca çıkar, Bayan Ura!la, Bay Ural 

Günay - Vermem! kalırlar.) 
Bay Ural - Ama ben almasını bilirim. Bayan Ural - Bu bizim amca da yaş-
( Çekici zorla Günayın Elinden alır, !andıkça tuhaflaşıyor . 

Günay ağlamıya başlar) Bay Ural - Çocukları hiç sevmez de .. 
Amca - Çekiç sesi bitti, sızıltı başladı. Bayan Ural - İyisi mi bırakalım, am· 

Of insan, rahat bir nefes alamıyor. ca istediğini söylesin, Günay da istediği-
Günay - Sen nefes alacağın zaman ni yapsın, biz karışmıyalım. 

ağzını ben mi kapıyorum amca?. (Günay görünür.) 
Amca - Ver şu çekici şuna da artık Bayan Ural - İşte Günay geliyor. 

zırlamasın! Bay Ural - Elindeki rende ne oldu? 
Bay Ural _ Be- Günay - Rende ile amcamın, burnunu 

nim sözümü din • 
lemesini isterim. 

Bayan Ural -
Ama sen çocuğu 

çok hırpalıyorsun! 

Amca - Bu yüz
den bu hale gel • 
di ya! .. 

( Bay Ural çe-
kici geri verir, 
Günay oynıya ay
nıya gider.) 

Amca - Çocuk 

büyütmek size kalınca böy.~ 1.1. ur. 
Bay Ural - Büyürse bu hal geçer. 
Amca - Bir insan küçükken ne ise 

büyürse de o olur. 
( Susarlar ... Evden artık çekiç sesi gel

miyordur.) 
Bayan Ural - Merak ettim. Acaba ne 

yapıyor? 

rendeledim. 
(Amca da görünür.) 
Bayan Ural - Amca, Günayın söyle

di[; doğru mu, senin burnunu rende
ledi? 

Amca - Evet, Günayla oynadık. Bu 
rende oyunu çok eğlenceli şeymiş. 

Bay Ural - Sahi mi söylüyorsun am
ca? 

Amca - Sahi söylüyorum. Hem biz 
Günayla artık anlaştık. Bir daha hiç ona 
karışmıyacağım? Ne isterse alsın, ne ile 
oynarsa oynasın! 

Bay Ural - Nihayet amca sen de bizim 
gibi çcıcuk sevenler arasına karıştın? 

• &·f ~-* Amca Ben 
(}_~ ... ~ Günayı çok seve-
(.~ rim ya? 

Bayan Ural -
Ama biraz evvel 

böyle değildin? 
Günay - Amca 

Bu resimde gördüğünüz adam bir Çin
lidir. Yabani ördek avlamak için böyle 
sazlı bir tahtayı başına geçirir ve göle 
girer. Yabani ördekleri elile yakalar. 

__.... 
Beyaz saçlı ~ar 

Siz de görmüşsünüzdür. Pek nadir &o 

larak bazı insanlar, daha doğdukları 7.a• 

mandan saçları, kaşları ve 
kirpikleri beyazdır. Bunların 
hemen hepsinin gözl ri az gö
rür. Bu cins insanlar yalnız 

beyazlar arasında değil, zen
ciler arasında da vardır ve 
zenci ana zenci babadan be
yaz renkli. saçları beyaz kaşları beyaz, 
kirpikleri beyaz insanlar doğduğu olmuş
tur. Zenciler bu insanları mukaddes sa-
yarlar. 

Günay - Şişedeki sudan içtim. 
Bay Ural - Amca şişede ne vardı? 
Amca - Kuvvetli bir zeh:r, fotograf 

banyolarında kullanıyordum. 

Bayan Ural - Ne diyorsl!n! 
Amca - Zehir! Bay Ural - Günay, Günay neredesin? 

ben artık ne ister- Bayan Ural - Yavrum, evltıdım; zehir 
(Günay elinde rende görünür.) sem verecek mi- içti ha! 
Günay - Oynuyı um. - · ? B u l Ah ğ _.,. sın. ay ra - çocu um. 
Bayan Ural - O ne o elindeki? Amca - Tabii vereceğim! (Günay ağlar.) 
Günay - Rende. Günay - Benim tonton amcacığım? Bay Ural - Ağlama yavrum, amca ne 
Amca - Gene güzel bir oyuncak, ne • Bayan Ural - Oh artık evimizde ra- oturuyorsun çabuk bir doktor çağırsana! 

rede ise elini sıyırır. Yaygaraya başlar. hat rahat yaşarız. Amca - Ben şimdi rahatımı bozmam! 
Amcn - Biz de bir zaman çocuktuk Bay Ural - o. (Amca· cebinden bir küçük şişe çıka-, Bayan Ural - Bu ne laf, zehiri koy-

ama böyle gürültü patırdı yapmazdık. nunla oynama ço- rır, masanın üstüne koyar.) dun, çocuğuma içirdin .. 
Bayan Ural - Kızmayın amca şimdi cuğum, elini keser. Günay - Amca o şişeyi bana versene! Amca - İçmeseydi. 

onu sustururuz (bağırır) Günay, gel yav- Günay - Ben Amca - Ne yapacaksın? Bayan Ural - Sen katilsin amca. 
rum gel. de elime ne alsam Günay - Oynayacağım .. Hani ben ne Amca _ Olabilir. 

( Günay elinde bir çekiçle girer.) kabahat, oynamı- istersem verecektin ya, öyle dememiş- (Bayan Ural ağlar, Bay Ural Günayı 
Günay - Beni neye çağırdın anne? yacak mıyım? miydin? kucağına almıştır.) 

Bayan Ural - Sen şu elindeki çekici Amca - Bu ço- Amca - Evet, al! Amca - Merak etmeyin biı şey değil, 
babana ver .. çekiçle amcanın kulakla,.ını cuğun bir alay o- (Şişeyi Günaya verir, Günay yere otu- şimdi geçer .. 
patlatmışsın.. yuncağı var. On- rur, Bayan Ural örgüsüne dalar, amca Bayan Ural - Geçer mi? 

Günay - (Amcaya bakaı) Kulakları larla oynarsa ol- g~~etcısi~i e~ine ah~, Bay Ura_ı hake~! ı Amca - Evet, esasen bir şey değildi. 
patlamamış. Patlamış olsa beBi olurdu. rnuyor mu da bun- Gunay şışenın kapagını açar, şışeden bır Şişede tuzlu su vardı. 

Amca - Sen patlatmadın da kediler lan veriyorsunuz? k~ç damla yere damlatır. Sonra şişeyi Bay Ural - Tuzlu su mu? 
patlattı. Bay Ural - Biz başına diker, birkaç yudum içer, yüzünü Amca - Evet, ben bu işi ,sizi akıl-

Günay - Söyle o kedileri amca, şimdi mi veriyoruz? buruşturur.) landırmak için yaptım. Hakikaten zehir 
çekiçle onları döveyim. Amca - Siz vermiyorsamz, pekfıla Günay - Anne, baba? olsaydı da içecekti. Onun için çocuk her 

Halbuki o deli dcığil, akıllı ve temiz Amca - Kabahat sende değil, sana bu elinden alabilirsiniz. Bayan Ural - Ne var, ne oldu? rasgelen şeyi alıp, karıştırmaya alışma-
ahlaklı bir insandı. çekici verenlerde.. ı Bay Ural - Ağlıyor, ne yapalım? Günay - Anne acı! malıdır. 

M. Ali Aydoz Bay Ural - Şu çekici ver Günay. Amca - Fena alıştırmışsınız. Sizin ba- Bay Ural - Acı olan ne? * * .................................... -·zö·~a; e···-ka--a~a·····-------·-ıvi·N·o····i~iO'LM'ECEM"ô'Z 

- Bu tahta neye yarayacak dostum? 
- Biraz ıonra görürsün! 

Btr zü.rofe dcıkmt§tı. Mağaranın Ö· 

nündeki delikli tahtamıı deliğindeki 
otu gördü 

- Hele şu tahtayı mağaranın kapısı
na koyalım. Şimdi biraz beklemek 
lazım! 

Otun delikten dı§anda olan kısmutı 
yedi ve içeridekini de yemek için ba
ımı uzattL. 

- Sen bu ilmikli ipi böyle tutacak· 
sın. Ötesine kanşma, ben mewuı olu
rum. 

O anda ilmikli ipi çekmişler ve zil
ra.fetJi yakalamışlardı. 
- l§te bu tahtanın neye yaradığını 
fimdi anUadm mıl 

Yemiş toplıyan şu 

iki arkadaşın re
simlerini kesin, re
sim çok güzel yapıl

mıştır. Siz boyarsa· 
nız daha güzel görü-

necektir. Haydi, baş· 
layın boyamaya .. Ol
du mu? 

- Oldu! 
Diyorsunuz, öyle 

mi?. Olduysa bir zar
fa koyun, zarfın üze
rine bugünkü tarihi 
de yazın ve bize gön
derin. Şimdi mekteb
lerin açılma zamanı· 
dır. Mekteb çantası 

lfızımdır. Onun için 
bu resmi en iyi boya
yana bir mekteb çan
tası ve iyi boyayan
ıa,.rınn diğer yüz ki
şiye de Son Postanın 
küçük okuyucuları 

için yaptırdığı Üzer

"' ı' ... :\ 
lerinde .Son Posta gazetesi> yazılı kıyın etli hediyelerden vereceğiz. 

Bilmeceye cevab verme müddeti on beı gündür. 
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GÜNEŞ. RÜZGAR - DENiZ 

ÜÇ SIHHAT KAYNAÖI 
Bir iki hafta sonra salon hayıtma dalacak bunlann cilde 

yapacağı tahribattan müteeuir değiller çünkü 

KREM PERTEV 
ile yapbğı masajların cildlerine Tereceği taraTetteD - g~çmİf 

senelerin verdiği • tecrübe ile o kadar emindirler ki 

1 İstanbul Belediyesi llinlan 

1600 metre İnce ara bezi beher metresi 25 kuruştan 

900 > Kaim > • > > 28 • 
120 • Renkli bez • • 42 > 

Düşkünlerevine lüzumu olan ve yukarıda mikdarları yazılı bulunan amerı'Kan 

bezi açık eksiltmeye konulmuştur. Bezin nümunesile şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstek!iler 2490 n umaralı kanunda yazılı vesika ve 50 lira 
28 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek.tubile beraber ZJ/9/937 Perşembe 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (6023) 

IJl#W 

Keşif bedeli 1224 lira 75 kuruş olan Flo ryada yapılacak spor ft eğlence tesisatı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşü evra kile şartnamesi Levazım Müdürlüğün· 
de görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kan unda yazılı vesikadan başka belediye 
f.en işleri müdürlüğünden alacaklan fen ehliyet vesikasile 91 lira 86 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23/9/937 Perşembe günü saat 14 de 
Daimi E!!cümende bulunmalıdırlar. (B.) (5987) 

Senelik muhammen İlk teminatı 
kirası 

Eski Alipaşada Hoby-ar sokağında 107 No. lı dükkan 36,00 2,70 
• 

Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinin dere sokağında 
hazne vekili Hacı Osmanağa mektebi. 96 7,20 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller teslim tari

hinden itibaren 38, 39, 40 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayn kiraya verilmek 
üzere açık arttırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler hizalarında gösteril en ilk teminat makbuz ve rnektubile be
raber 4/10/937 Pazartesi günü saat 14 de Daiıni Encümende bulunmalıdırlar. 

(İ.) (6292) 

IJl#W 

Ekmek ve francalaların kAğıtlara sarıl arak satılması hakkındaki kararın 

!/8/9371nrihinÇen itibaren hir buçuk ay sonra tatbik edileceği ilan edilmiştir. 
Görülen lüzum üzerine işbu Belediye tenbihinin tatbiki bir buçuk ay müd

detle tehir edilmiştir. c6290ı. 

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pezarhk Komisyonu ilanları. 

Keşfi işin özü • 
Muvakkat teminat 

319 lira 4242. 77 lira Fen Fakültesi Jeoloji ve Mineroloji. 
enstitüsünde yapılacak tadilat ve ta-
mirat. 

1 - Yukarıda yazılı iş 'Oniversite Rektörlüğünde 30.9.937 perşembe günü saat 

15 de ihale edilmek üzere açık eksiltme ye konulmuştur., 
2 - Talihlerin 2490 sayılı kanunda ya zıh belgeler ile 3000 liralık bu gibi işler 

yaptığına dair İstanbul Bayındırlık: Direktörlüğünden vesika getirmesi lazımdır. 
3 - Şartname hergün Rektörlükte görülür. Teminat ihaleye kadar Üniversi· 

tc Muhasebesine yatırılmı§ olmalıdır. (6142) 

~ 

1 - Muhammen bedeli 2063 lira tutan Eczacı okulu için alınacak laboratuvar 
teraze ve vezinleri 7/10/937 perşembe günü Üniversite Rektödüğünde ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerile beraber 155 liralık mu
vakkat teminat vermeleri lazımdır. Liste ve şartname her gW'.ı Rektörlükte g(). 
rülür. (6265) 

Betonarme Köprü inşaab 

Nafıa Vekaletinden: 
1. - Diyarbekir Vilayeti dahilinde Diyarbekir. Silvan yolunda Anbarçayı ve 

Siirt Vilayeti dahilinde Diyarbek.ir - Bitlis yolu üzerinde Pisyar köprülerinin 
betonarme olarak inşası kapalı zarf usu lile eksiltmeye çıkanlmıştır. Bu iki köp· 
rünün keşif bedeli cl63 50011 liradır. 

2. - Eksiltme ~/9/937 tarihine müsadif Perşembe günü saat cl6ı. da Nafıa 
Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında yapıla· 
caktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri diğer evrak c81L ~ bedel 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliği kaleminden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girmek istiyenlerin c 9425• liralık muvakkat teminat verme
leri ve Vekaletimizden alınmış müteahhiUik ehliyeti fenniye vesikasile ayrıca 
bir taahhütte en az c75 ooo. liralık köprü veya betonarme ve sair inşaat yap
mış olduklarına dair vesaik ibraz etmeleri lazımd.ır. 

İstc>klilerin teklü mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evve
line kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c3115ı. c5842. --·--- -

İstanbul Orman Direktörlüğünden: 
l. - Orman müdüriyeti uınumiyesi hesabına malzemesi orman idaresi tara

fından verilmek üzere nümune ve şartnamesi veçhile 8676 adet defter, 491500 

ndet cetv~l, 13300 adet cildin tab ve teclidi açık arttırmaya konulmuştur. 
2. - Bunların ihale tarihinden itibaren bir buçuk ay zarfında tab ve teclidi 

ile orman idaresine teslimi şarttır. 
3. _ tıan ıı Eylıil tarihinden 25 Eylul tarihine kadar on beş gündür. Yevmi 

ihale 25 Eyllıl Cumartesi günü saat onda orman başmühendisliğinde müteşek-

kil komisyon marifetile icra edilecektir. 
4. _ Tab ve teclidi muhammen bedel 1960 liradır. Teminatı muvakkat. 14T 

liradır. Talib olanların teminat :makbuzlarile komisyona müracaaUarı. (6062} 

80• PO'SI'& .--------..1 Dewlel Delliryollan " Limanlan işletme U.ıQI i*'9li Ublan 
Pastil Antiseptik İdarece vagoa ve sairenin naklin(ie kullanılan dubaların tamiri içln. edi-

K A N Z U K 
lecek kızaltn imaline muktazl apğıda cl ns ve miktan yazılı (i) kalem muhtelif 
eb'atta kereste ~/9/937 Perşembe günü saat 15 de Haydarpapda pr bin811 
dahilindeki satmalma komisyonu tarafın dan pazarlıkla atın ahnacaktır. 1 

Tenef!Qs yollarlle geçen has· 
talıklara karşı koruyucu, tesiri 
kat'ı pastillerdir. Nezle, Bronşit, 
Grip ve Boğaz rahatsızlıklarında, 
ses kısıklığında pek faydalıdır. 
BOto.n eczanelerde bulunur. 

lNGlLtz KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu lstanbuJ 

D IŞ TAB iBi 

RATIP T0RKOGLU 
Ankara caddesinde: Meserret oteli 
karşısında (88) No. h muayeneha· 
nesinde hergtl.n saat on dörtten 
(19 ) a kadar kabul etmektedir . 

Dr. H A F 1 Z C E MAL 
(Lokman Hekim) 

DahW7e mü&ehassw: Pazardan maada 
hergün <2 - 6> Divan.yolu numara 104, ev te
lefonu 22398 • 21044 

Muhammaı bedeli 3035 lira 75 kuru§ olup bu pazuhla strmek ~erlD 
kanunun tayin ettiği vesaik ve 227 lira 68 kuruş muvakkat teminatlarile bir~ 
te pazarlık günü saatine kadar komisyona müracaatları lizımdır. ·' ..; 

Bu işe ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. .(12'11)~ 

kabnhk 
Boy ell S.lııf. ıa 

Adet M. S.M. 
10 Gürgen azmam 16-17 x 23-25 x 23-25 10.6Z5 
50 Gürgen İzgaralık 4x14 - 15 x 14-15 4,500 
50 Gürgen İzgaralık 5- sx 15 x 20-30 1:1,500 

60 Gürgen veya meşe ıs- 6-12 x 20 x ~ 43,JOO 
kara döşemeliği 

10 Köpeştelik meşe eğri· 3- 4X 22-25 x 28-30 3,000 
si veya kara ağaç eğrisi 

74,8!5 ,.,.,.,. 
Muhammen bedeli 39984 lira olan Ankara gar binası mefruıatı 29/9/9'n Çar

şamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın. 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2998,80 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni giin saat 1' 
de kadar komisyon reisliğine vermeleri Iazımdır. 

Şartnameler 195 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vemelerinde satılmaktadır. 
(61M) 

· Yüksek Mühendis Mektebi Arbrma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Eksiltmeye konan me 
vaddm cinsi Mikdan 

Tahmin Pey ak-
fiatı çesi 

Karpuz 4000 A. 10 Ku. .: 
Kavun Kırkağaç 1000 A. 13 > .: 

Eksiltmenin T •• Ola ve 
... u 

Kavun Hasanbey 500 A. 13 > ~ 61 L. '1/10/'n Perşembe 14 
Üzüm Yapıncak 500 K. 13 > 

Üzüm Çavuş 500 K. 30 > : 

Mektebin 937 mali senesi 2 nciteşrin bidayetine kadar ihtiyacı olan yukarıda 
cins, mikdar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı mevad açık eksiltmeye ko-

nulmuştur. Eksiltmesi hizasında gösteri len gün, tarih ve saaıte yapdacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmeye girmek istiyenleriıı belli 
gün ve saatte Gümüşsuyundaki rnekteb binası dahilinde müteşekkil Komisyona 
müracaatları ilan olunur. c-6244> 

İSTİKLAL LİSESİ Direktörlüğünden : 

• 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına gllndnz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henüz mUracaat ebnlyen eski talebenin kayıdları kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak mcıraout 

kabul edilmiyecektir. 
8 - İsteyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şeh7.adebaşı Polis karakolu arknsL Te lefon: 22534 

( 

biri 

' I 
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JI Ey11il .... 

Başvekil Akdeniz anlaşmasım 
' bugün Mecliste izah edecek 

... 
' \ • 

·(Btı§tarcıfı 1 nci sayfada) men merlyete girecek olan lttdekl hükümle-
. t k db. 1 h kk d ki N ri kararlaştırmışlardır: tnüş ere te ır er a ın a yon an- İspanyada mücadele halinde bulunan !.a-

laşmasına dair kanun layihası> ismini ta- rafların hiç blrlne ald olmıyan t.!caret ge • 
şıyan layihayı ve merbut anlaşmayı ha- mllerine karşı denizaltı gemileri t:..ra:fından 

SON POSTA 

Gazetem var, 
muharrir arıyorum 

(Baş tarafı. 6 na sayfada) 
tir. Ben sporcuyum, yani ;mücadeleci, 
inanmazsanız, bu hususta beni imtihan 
etmek istiyorsanız gösterin birini, ine
yim beynine! 

Kendimi topladım. Atlatmanın yolunu 
riciye encümeninin tetkik ve müzakere Akderurue tisparzya ihtilafı mün:ısebeLlle aradım: 
etmesine ve mazbatasını hazırlamasına mükerrer tecavüz vaki olduğunu, bu teca - _ Bravo, dedim, mükemmel. Tam be
fırsat vermek için kısa bir müddet tatil vil.zlerln ticaret gemilerinin tahribi h:ıkkın- nim aradığım muharrirsiniz. Şimdiden 

dald 22 nisan 1930 tarihli Londra muahede- kı 
edilecektir. sinin 4 üncü kısmında münderiç hukuku dü- işe başlarız. Siz evvela kapıya çı n ve 

Bu müddet zarfında Parti grupunun vel kaidelerini ihlfl.l ettllUni en iptidai ınsa- şu biriken halkı bir dağıtın! 
bir toplantı yapması ihtimali kuvvetıi - niyet prensip1erJne mugayir olduğunu ve bun - Hay hay! 
dir. l:Lrın bihakkın korsanlık hareketi olarak tav- Poyraz gibi gelmişti. Lodos gibi çıktı. 

Nvon ve Cenevre anlaşmaları sif edilmesi lazım geldiğini nazarı it!bare Kapının önündekileri çil yavrusu gibi 
J alarak: 

İkinci ceasede Nyon anlaşması ve bu Ve İspanyada mficadele halinde bulunan dağıtıyordu. 
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Büyük tarih kurultayı 
(B<ı§tarafı 1 inci sayfada) 

rihi abideleri ve Girit arkeoloji servısı 

müdürü Dr. Marinatos bir arkadaşımıza 
şu beyanatta bulunmuştur. 

Ywıan profesörünün beyanatı 
- Çok sevdiğim İstanbula ilk defa 932 

senesinde gelmiştim. Güzel yurdunuza 
karşı büyük bir sevgi beslemekteyim. 

Giritte, Kandiyadaki müzenin müdü· 
rüyüm. Müzemizde eski Türk san'atına 
dair bir çok kıymetli eserler vardır. Esa
sen Giritte, 16 ncı asırdan kalma çok de
ğerli Türk abideleri, tarihi mezar taşları 
ve muhtelif levhalar vardır, bunları yeni 
inşa etmekte olduğumuz müze binasında 
toplamaktayım. Yeni binamızı, zelzele 
ve bu gibi tabii afet1erdcn korumak ~in 
Japon usulile betondan inşa ettirmekte-

yeni tetebbüatım vardır. Bu eserlerim~ 
de, umumiyetle Türk kavimlerinin gar'D 
(Avrupa) kültürüne yaptıkları hizmet • 
ler teşhir edilmiştir. 

Türk medeniyeti . 
Garblıların Türk medeniyetinden is • · 

tüadeleri bilhassa şu sahalarda görülm~ 
tedir: 

1 - Askeri tabiye usulleri. 
2 - Askeri kıyafet. 
3 - Devlet teşkilatçılığı. 
4 - Ziraat işleri. 
5 - Ticaret sahası. 
Eski Türk • Bulgarlar Pekin (Çin) ile 

Lyon (Fransa) arasında yapılan ticaret 
işlerinde büyük bir rol oynamışlar, Av.
rupa ile Asya arasındaki ticari münase •ı 
batın inkişafında amil olmuşlardır. nnlaşmaya mü:ıeyyel Cenevre anlaşması taranardan blrl veya diğerinin r.ıuharlp hu- Kendi kendime: • 

ile an1aşma1arın tatbik şekilleri hakkında kuku kullanmak veya deniz muharebesi ka- • - Acaba benim aradığım cins bir mu-
Başvekil İsmet İnönüriün yapacağı be • :rnnlarına riayet etse bile açık denizde Uca- harrir bulamıyacak mıyım? yiz. 
yanat ve bu münasebetle söz alacak bir ?i seyrüseferi kontrol etmek hakkını hiç blr Diye düşünüyordum. Nasılsa kapıdan Girid medeniyeti 

Türk - Bulgar medeniyetinin eserle • 
rini Volga (Rusya) nehri sahillerinde de 
görüyoruz. 9 uncu ve 10 uncu asırlarda 
burada basılmış olan Türk sikkelerine. 
İskandinav memleketlerinde de tesadüf 

sureUe tanımaksızın ve işbu mukaveleye iş- . . d b.lm. bi .. 1 b d den leb 
çok hatipler dinlenecek, hariciye encü - tirak eden herhangi bir devletin açık deniz- ıçerı ala ı ış nsı; e eme • 
meninin mazbatası okunacak ve kanun de her türlü müdahalelere kar§l tendi tica- lebiyi anlamış gibi: 
layihası müzakere edilecektir. rl seyrüseferini hJmaye etmek :izere ittlha - - Ben varım! 

Başvekilin beyanatı sabırsızhkla zmı muvafık görece~ herhangi bir !mrekette Dedi, sordum: 
ki . bulunmak ve sonradan kararlaştırılacak S rsın, 

be • enıyor müşterek dJ~er tedbirleri almak hılkkına ha- - en ne yapa · . ı· . 
İsmet İnönünün beyanatına hususi bir ıeı gelmemek şartile tşbu mukaveleye ioıUrak - Başmakale yazarım, havadıs ge ırı-

ehemmiyet atfolunmakta ve sabırsızlıkla eden devletler evvelemlrde denizaltı geml - rim, havadisleri sıraya dizerim, tercüme 
'beklenmektedir. Hükumetin bu sabah lcri tarafından yapılan k~_rsanhk e!'a!ine ,Yaparım, resim yapanın. mürettiphane -
Meclise sevkettiği kanun layiha ve mer- karşı aşağıda zlkredllen muştereıc tcctabiri ye girer yazı dizerim. Makine dairesinde 
butu esbabı mucibe ile anlaşma metni md ahı ~sayı kararlııştumıığı ınıumıu adde - gazete basarım, bayilik eder, gazeteleri 

er er. • 
Meclis matbaasında basılarak geç vakit Tedbirler dağıtırım, hatta bir kısmını koltuguma 
burada bulunan meb'uslara tevzi edil - ı _ Konferansa iştirak eden devletler alır, kendim satarım. 
miştir. Layiha sayı numarası olarak 274 kendi bahri kuvvetlerine İspanyada mticade. Gene sordum: 
rakımını taşımaktadır. le halinde bulunan taraflardan birine aid - Bunların hepsini de ayni zamanda 

Kanun layihasına merbut esbabı mu - olmıyan ticaret gemllerlnl himaye etmek ü- yapacak mısın? 
be zere aşağıdaki iki ve fiç numaralı fıkralara _ Tabii! 

'!i mazbatasını bildiriyorum: tevfikan hareket etmeleri için tallmat ve -
Esbabı mucibe mazbatası receklerdlr. - Sana ayda yirmi lira versem yeti • 

cİspanyada mücadele halinde bulu- 2 - Bahri teslihatın tahdid ve tf'nklsl 1- ~r mi? 
nan taraflardan hiç birine aid olmıyan çın Londrada. 22 nisan 1930 tarihinde imza - Teşekkür ederim, yetişir! 
ti Akd d olunnn muahedede zlkrolunup Londrada 6 İdare memurunu çag·ırdını: 

caret gemilerine karşı eniz e te~rinlsanı 1938 dn imza olunan protokol ile 
bazı denizaltı gemileri tarafından bir teyld edilen hukuku düvel kaidelerine mu • - Aradığım muharriri buldum, dedim, 
takım tecavüzler vaki olmuştur. haut olarak böyle blr iemlye taarruz eden bu bay gazetemizde çalışacaktır. 

İlkönce1eri İspanya sahHlerine in _ herhangi bir denizaltı gemlsfne bllmukabe- lsmet Hul&i 
hisar eden bu taarruzlar gittik"" Ak _ le taarruz edilecek ve mümkünse tahrip o -

:1- lunacaktır. Sivas - Erzurum denizin garbından şarkına kadar yayı- 3 _ İspanyada mücadele hallnde bulunan 
larak deniz ticaretinin emniyetini kal- tarn!lardan hlç birine aid olmıyan bir ge - Hallı 
dırmış ve bu denizi korsanlık faaliye • minin yukarıdaki fıkrada zikredilen kaide - Sivas • Erzurum demiryolu üzerindeki 
Une açık bir saha haline getırmişt\r. ler hllrıtına olarak taarruza uğradığı blr nok çalıc:malar son hızı ile devam etmekte • 
B .. . . . . ta civarında tesadüf edilen denlzaltı gemi - ı.--~ 

u tecavuz1er beynelmılel tıcaretı ıh- sine tesndilt olunduğu ahval taarruzun fa- dir. Hat eyllıl sonunda 177 inci kilomet -
lal eder mahiyette olduktan başka esas ın kendisi olduğu tıkrln1 tevlld cdlyorsı:ı. yu- redeki Divrik istasyonuna kavuşmuş ola· 
itibarile de her türlü insani ve hukuki k:ındıı. zlkrolunan htikfimler kezalik tatbik caktır. Yol boyunca istasyon binaları, 
prensiplere tamamen aykırıdır. olunacaktır. köprüler yükselmekte, yüz ameliyatı ik-

Fazla olarak tecavüzlerin vukuu es- 4 - Yukarıda zikredilen kararları pratik mal edilmiş bulunmaktadır. Divrikte bil· 
nasında ticaret gemilerin·e karşı deniz- bir surette icra için konferansa iştirak eden yük bir sevinç baş göstermiş bulunmak-
}t ·1 · in h k tl . d . Lo devleUer aşağıdaki hususlan kararlaştırmış-

a ı gemı erın are e erme aır n !ardır: tadır. Divrikliler istasyona gelecek tre-
drada 6 teşrinisani 1936 tarihinde im - ı - Garbi .-\kdenizde n Malta kanalın- ni büyük tezahüratla karşılıyacaklardır. 
zalanan ve Cumhuriyet hükumeti tara- da nezaret hususu ayn hükümlere tabi ola- Hattın küşat resmi 29 teşrinievvelde ya
fından da 23/vi/1937 tarihli ve 3227 cnk Tirenyen mıntatası müstesna olmak ü - pılacaktır. Gelecek eyllılde tren Erzincan 

1 k · · il ·h k 1 zere işbu icraat açık denizde ve konferansa 
numara ı anun mucı?.ınce . tı a o u- iştirak eden devleUerin kara sularında ln _ ovalarına varmış bulunacaktır. 
nan Proseverba1de munderıç hukuku g.llfz ve Fransız donanmalanna -iki hüktl. Kültür direktörlüğü Divrikte bir orta 
düvel kaidelerine de riayet edilmediği met arasında kararlaştırılacak tevzi şekline okul açmıya karar vermiştir. Mektebi yol 
görülmüştür. göre- ıerettüp eder. müteahhidi Nuri Demirağ yaptırmış, le-

Bu vak'aların tevlid ettiği vaziyet Şarki Akdenizde vazımını da temin etmiştir. Orta okul da 
karşısında fikir teati olunmak nıaksa - ı - Şarki Akdenizde: A - Bu icraat kara cumhuriyet bayramında -açılacaktır. 
dile İngiltere ve Fransa devletleri Ak- sularında aliikadar hükfunetıerden her biri- __ ..... - .............. ·----· .. ····-·---
öeniz devletleri ile diğer bazı alfıkadar ne kendisine aid kısımda terettüp eder. tekarrür edecek bazı esaslı yollar tavsiye e-
devletleri 1 O Evlfılde toplanacak olan B - Açık denizde Adriyatik denizi müstes- deceklerdir. 

J na olmak üzere Çanakkale bo~nzının med - · nı hl bl 
bir konferansa davet etmişlerdir. İtal- · ... 7 - Işbu a aşınanın ç r hükmü kon-

haline kadar işbu icraat Ingillz ve Fransız feransa iştirak eden devletlerin kendi deniz 

Milattan iki bin sene evvelki Girit me
deniyetile ayni tarihlerde ön Asyada mes
kiın Hitit medeniyeti arasında pek göze 
çarpan bir müşabehet vardır. İki mede -
niyet arasındaki bu derin benzerlik, an
cak mukabil bir kolonizasyon hareketile 
izah edilebilir. Ben şahsen bu kanaatte -
yiın. 

İleride bu havalilerde hafriyat yapıl
dığı takdirde, kanaatimi teyid eden de -
lillerin meydana çıkacağından hiç şüp -
hem yoktur. 

Esasen, Giritle karşı karşıya bulunan 
Hatay havalisinde, Minetelbeyda ve Ras
şambrada yapılan hafriyat söylediklerimi 
isbat edecek mahiyette neticeler vermiş· 
tir. 

Hitit ve eski Girit medeniyetinin yek
diğerine müessir olduğu muhakkaktır. 
Kurultayda yapacağım komünikasyon 
buna aittir. Komünikasyonumun mevzuu 
cMilattan iki bin sene evvel Girit ile Hi
tit devleti arasındaki münasebetler> ola-
caktır.> 

Macar profesörünün beyanatı 
Macar alimi Prof. Fehir Geza ise şun

lan söylemiştir: 
- Macaristanın muhtelif havalilerin -

de Türk tarihi hakkında tetkiklerde bu -
lunmaktayım. Macar maarif nezareti ta· 
rafından, proto Bulgarların - yani eski 
Türk Bulgarlar - kültür ve menşelerine 
dair araştırmalar yapmak üzere Sofyaya 
gönderildim. 

Bulgaristanda yaptığım araştırmalar 

ve diğer tetkiklerim hakkında Macar, 
Bulgar, Fransız ve Alman ilmi mecmua -
larda hayli neşriyat yapmışımdır. 

Eski Türk • Bulgarların dini bir yeri 
oJan Madara'da (Şumnu civan) Kurum 
ve Omurtağ hanlara ait vesikalar üze -
rinde tetkiklerde bulunmuş, Türk - Bul
garların eski payitahtı olan ve şimdi 
Pliska (Bulgaristanda) adını taşıyan ha
valide hafriyat elan devam etmektedir. 

Bütün bu çalışmalarım saytsinde vardı 
ğım netice şu olmuştur ki, devlet mefhu
mu Türkün teşkilatçı dehasının mahsu -
lüdür. 

ediyoruz. 
Hülasaten diyebilirim ki Türkler, 

Slavların devlet teşkilatında birinci de
recede amil olmuşlardır. 

Kurultayda okuyacağım tezin mev~uu 
cTürk - Bulgarların, Macarların ve diğer 
Türk kavimlerin Avrupa medeniyetin • 
deki tesirleri> olacaktır. 

Kurultayın büyük faydalar temin ed~ 
ceğine hiç şüphem yoktur. Türk kültür: 
ve tarihine dair her yerde dağınık bir, 
şekilde araştırmalar yapılmaktadır. Ku
rultay, bu dağınık çalışmaların tevhidine 
vesile olacaktır.> 

Pere Azais'in beyanatı 
Askeri papaz kıyafetini taşıyan ve h.,. 

len Fransız ordusunda papaıt.lık yapan 
Pere Azai, hayatının 30 senesini Habe
şistanda askeri papaz olarak geçirdiğini 
ve Habeşistanın Harar, Dire - Dauva gibi 
mühim merkezlerinde hafriycıt ve teteb
büat yapmış olduğunu uzun boylu anlat
tıktan sonra, demiştir ki: 

- ilk defa 1918 senesinin sonunda İs
tanbula geldim. İhtısasım dolayısile Trak
yada hafriyat yapmağa memur edildim. 
Dedeağaç civarında çok mühim dolmen· 
ler ve diğer tarihi kümbetler buldum. 
Bunların İ!;inde büyük bir san'at eseri o
!an vazolar ve diğer bazı eşya meydana 
çıkardım. Hususile Türk tarihi ve Türk 
kültürü hakkında çalışmış değilim. Ku • 
rultayın çok istifadeli olacağına emi • 
nim.> 

Tarih Kurultayı hatıra pullarının 
tab'ı tamamlandı 

İkinci Türk Tarih Kurultayı hatırası o
larak darphanede bastırılan pullar ta • 
mamlanarak dün posta idaresine gönde
rilmiştir. 

3, 6, 7,5 ve 12 kuruşluk olan bu pullar
dan bir kısmının üzerinde bir geyik res
mi ve ikinci Türk Tarih Kurultayı ha • 
tırası yazısı, diğer kısmında da Atatürkün 
büstü ve hatıra yazısı bulunmaktadır. Bu 
pullnr pazartesiden itibaren mevldi te
davüle çıkarılacaktır. ya ile Almanya bu davete icabet et - donanmalarına --.seyrüsefalnln tehllkeli ol - üstü gemilerini Akdenlz!n herhangi bir kıs _ Hazırlanmış ve matbaaya verilmiş bazı 

memeleri üzerine Tµrkiye, Bi.ıyük Bri4 duğu korkulan _mıntakalarda iki hilkümet a- mına göndermek hakkını tahdld etmez. ---------------------
tanya ve ı:;imali Irlanda birleı::ik krallı- rası~da tekarrur edecek tevzıe göre- te - s - Yukarıdaki hükümler MUlt!tıcr ce. Nıyon Balhan giireş 
~ ~. "" rettup eder. tc cll ttı Ş • 
gı Bulgarıstan Mısır Fransa, Yuna - . miyetı kAtipllğlne s e rilml§ olan bey - u .ç d ampıgonaSl 

.' J J t • ı•W• işbu konferansa 1ştıra.k eden devletler • nelmllel teahhutleri hiç bir suretle lblfil et- non,eransın an sonra 
nıstan, Romanya, SovyeJer Bır ıgı ve den Akdcnlze sahlldar olanlar kendi vasıta- (Ba§tarafı 2 inci sayfada) (Baştarafı 1 iııci sayfada) 
Yugoslavya rnurahhaslarmdan mü - ları nJsbetınde bu donanrnalara istenecek me~. _Konferansa iştirak eden de\·letıerden da bir dost ve taraf dar, öteki de onda rinin mnrşlarını çaldı. Milletler kendi 
rekkep olarak İsviçrenin Nyon şehrin- müzaherette buiunmağı teahhüt ederler. Bil biri işbu anlaşmadan çekilmek niyetinde dillerilc yaşa bağırdılar. Vali muavininin 

k t bir düşman ve aleyhtar görüyor. F.;:an-de 1 O Eyliildc tc•)lanan konferans dört hassa donanmaların hare e lni kP.ndl kara bulunduğunu haber verirse böyle bir tebliğ d a"ılış nutkuna Yunan, Yugoslav, Türk 
sularında takip etmelerine ve kcz.allk intl lr de ın hit co, kendisini tanıyanlar için Ak .enizde :s günlük mesa·dzn sonra 14 Eylıildc bir - 30 günıük b va n amında muteber kafile reisleri cevap verdiler. ı hap edecekleri limanlardan bu donnnmala - olacaktır ve konferansa iştirak eden devlet- bir kuvvet, kendisini tanımıyanlar iç:n 

<lnlaşmaya vasıl olmuştur. rın istifade eylemelerine müsaade edecekler- !erden herhangi bir diğeri de bu husustaki de bir zaaf demektir. Böyle olunch, d0- Sat 19 da güreşlere başlandı. 
Emniyet meselesi c!ir. ııiyet"ınl mezkür tarihten evvel blldlımek su 1 d t· 56 kiloda Biris ((Yunan) Kenana .sayile nüp do aşıp iş e aynı ne Il!Pye varı-İşbu anlaşma mucibince Türkiye 3 - Şurası da mukarrerdir ki yukarıda ı retııe ayni tarihte anlaşmadan .;::?IJleblle - yor: İspanyada harb edenler, İspanyol- galip geldi. Bu neticeyi dost milletin gü-

Cumhuriyeti de kendi kara sularında ve 2 numaralarda zikredilen mıntakaJann cektır. reşçısı kazanmasına rağmen halkımız 
. t t . d k 1 . tt b hududu ve tevziatı her zaman vaz.lyettekl Nyonda 14 EyUU 1937 de Fransızca ve İn- ]ar değil, Avrupalılar, Avrupamn iki 

1 1 cmnıye esıs e ece 0 an ıcraa ~ . u • her türın değişiklik hesaba kntılmnk üzere cmzce olmak ve her lki meUnde de muteber mühim zümresidir. Bir vakitler, İspan- gözleri ı okşıyan güzel bir spor ruhi e a • 
lunacakttır. Kara sularımız harıcınde konfernnsa iştirak eden devletler tarafın • ı bulunmak üzere blr nüsha olarak tanzim e- ya tacJnın varisliği meselesi .~vrupada kışladı. 
seyrüseferin emniyeti için lazım olan dan değiştırlleblllr. dilmiştir. hangi ihtilaflara sebeb olmuşsa bugiin 61 kiloda Antonoviç (Yugoslav) Filips 
icraat İngı·liz ve Fransız donanmaları - Mutabık kalınan noktalar Arnavutluk, Biıyük Brttanya ve şimali · (Yunan) a savıyla galip geldi. 66 kiloda 

1' de ispanya hükfunetinin alacağı ~ekil J na terettüp etmektedir. 5 - Konferansa iştirak eden devletler şu Irlanda birleşik krallıır.ı, Bulgarlst~n. Mısır, Pangras (Yugoslav) Polihronyos (Yu -
hususta mutabık kalmışlardır ki hilkümlerln Fransa, Yunanistan, Romanya, Türkiye, Sov meselesi gene aynı devletler arasında nan) a 4 dakı"kada s"yıyla g"lı"p geldi. Tiirkiyenin müzahereti ı ·ht·ı • fl d w Ş f kl l · .. ... icrasını kolaylaştırmak maksadUe kendi de- ~etler, Yugos nvya. aynı ı ı a arı oguruyor. u ar a :ı . (Y 

Türkıye hükumeti de kendi vcsaa- kd lzd ,A ~nlaşmanın tatb"ı)u· t d b k k .1 · ··k· 72 kiloda Ankaralı Hüseyin Fıser u-nızaıtı gemilerinin A en e ... tımallni d - o zaman or a a aş a uvvet er nu um 
)eri nisbetinde bu donanmalara istene- tideki şekilde tahdld edecefklerdir: Hariciye Encsümkeni Reisi Trabzon sürüyorlardı, bugün de başka kavvetle- ~=~:~li ~~~;r~i;a(~g!:~:~) 7: s~yilıoy~: 
cek müzaherette bulunacaktır. Bil has- n - Aşağıda~! B ve c ıkral~rında derpiş 1 meb'usu Hasan a a yarın sabah İs _ rin çarpışmaları karşısındayız. 
sa Fransız ve İngiliz donanmalarının edilen ahval mustesnn olmak uzere hiç bir tanbuldan şehrimize gelecektir. İspanya tacının veraseti meseleleri, galip geldi. En heyecanlı güreşler son 
hareketi Türkiye kara sularında d'1 ta- denizaltı gemisi Akdenlzde denize ç:knı.lyn - 1 k b . • . . . likidas _ iki güreş oldu. 

cakLır. Denizaltı gemllerl konferansa lştlrak Nyon an aşmasının a ul ve tasdı- Avrupada umumı hır reJım 87 kiloda Mustafa Grekakis (Yunan) a 
kip etmelerine ''C irae eyliyeceğimiz t.'den devletlerden her birine tebliftı.tta bu - kine dair kanun yarın mecliste kabul yonuna kadar giden bir tarih vukuatı-
] . l d b d nmların t ·r d c h 3 dakika 16 sani,,•cde çifte c_:apraza al -ıman ar an u ona ıs 1 a e lunduktan sonra deniz üzerinde ve bir su edildikten sonra um ur Reisinin tas- nın sıralanıp gitmesine sebeb olmuştu. .; 
etmelerine diğer sahildar devletler gi- üstü gemisi refakatinde olmak şarUle s~yre- dikine arzedilecektir. Acaba, bu defaki İspanya mi.icadclcsi mak suretile tuşla galip geldi. Çok alkış-
bi Cumhuriyet hükumeti de müsaade deblleceklredir. • Atatürk yarın akşam İstanbula ha _ de bu derecede ileriJere kadar gidcct!k landı. Ağırda Çoban Çardis (Yunan) a 

li ekt. c Konferansa iştirak. eden devletlerden iki dakika 15 saniyede tuşla czalip geldi. ey yec 1r. - reket edeceğinden buradan avrılma - mi? Tarih tekerrür değildir; fakat, onı!n ·· -
ld her biri melfuf Jahikada tayin cıllllp A ve .; Oğleyin on ikide Balkan güreş kongresi 

Cumhuriyet hükümeti evve en be- B tıkralarında münderi" tahdldata tfıbl tu _ dan evvel kanunu tasdik etmesi ihti- inkişaf ve tekamül safhalarında bü- t 
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anlaşma sivasetinin yeni bir te1 .. ahürü kendi denizaltı gemilerine tahsls edetllir - 18 E ı · 1 t r"hli resmi g t d rkl · h • diseler üzerindeki tesir esa a gorusu u. a an ırıncı 1 • 
J Y u a ı mh . az:.eA e neşre - ze~ ı. enn a k 

1 
k 'kd .. - }erinin Atin~da vapılmasını Yunan mü-olan Nyon itilafını yüksek meclisin ler. Kezalik konferansa iştirak eden devlet- dilecek ve Cu unyet hukumeti an lerını kabul edece o ursa ' ,,,..~ enı;:ın . . k .f /p k .,_ k 

t · t a ·k· d ler şu hususta mutabıktır k1 mecburi tevak- .. .. .. d k" .. .. . d 1 lt d h . messılı te lı ettı. azara arar \'El"i.-ce -asvıp ve as ı ·ıne arze er.• kuf veya yukarıdaki B fıkrasında derp~ e _ }aşmayı onumuz e ı pazar gunu tatbi· hangı a gasının a ın a veya angı tir._ Adnan 
Anlaşmaıun Türk.;c metni dilen şartlar müstesna olmak nıere kı>ndi ka- kc başlıyacakhr. kıvrımının içinde saklandığını bilmeğe -·-··· .. ••••• .. -··········· .. •• ..................... N._ 

Lfıyihaya raptedilmiş bulunan Ny- ra sularında hiç blr ecnebi denlznltı gemısı- Karasularımızda vazife alacak harp imkan olmıyan denizaltı kaptanı Ne - feransının müsbet neticelere çabuk var-
on anlaşmasının Türkçe metni şudur: nin bulunmasına müsaade etmlyeceklercllr ge.."llilerimiz kararlaşmış, Fran~ız ve İn mo'nun torpillerinden de son derece mış olmasına rağmen, bu sabah gaze-
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bulunanlar Nyonda konferans halinde 9 ey- programın icrasını kolaylruıtırmak için ken- , . . . . • • . 
JQ.Jden H eylül 1937 ye kadar toplanarak he- <il ticaret gemilerine Akdenizde aralarında mbjtir tesırı altındadır. Bunun ıçın Nyon kc:,n· Muhittin Bırgen 



.. 12 Sayfa 

<< Güneşe Doğru » filmi 
nasıl çevri iyor? 

(Baş tarafı 8 inci sahifede) 
mütareke devrinde sanıyor. 35 yaşına 

geldiği halde, hisleri, bilgisi, tecrübel_e
rile on beş sene evvelki toy talebcdır. 
Dünyanın on beş senede geçirdiği muaz
zam değişiklikler, kazandığı yenilikler 
onu yıldırıyor. Kendisini tam on beş se
ne geri kalmış hissediyor ve intihara ka
rar veriyor. Bu niyetle de Sarayburnu 
parkına gidiyor. Sahile doğru yürürken, 
yolda bir kese kağıdı görüyor. Açlığın 

verdiği insiyaki bir ümid ve arzuyla bu 
kağıdı alıyor. Kese kağıdı, elma kabuk
larile doludur. Bu sukutu hayal, yürü
mek takatını kesiyor, ve önünde bulun
duğu bir sıraya yığılıyor. Gayri ihtiyari 
elinde tuttuğu kese kağıdına ilişen göz
leri, bir cümle üzerinde duruyor. Oku
yor: cÖlmek kolay ... Yaşamak güç, fakat 
şereflidir! :ıı 

O sırada, hastanede bulunduğu sırada 
tanıdığı çirkin bir bestekarı hatırlıyor. 

Sevdiği kadın tarafından terkedildik· 
ten sonra kendisini sefahate veren, son
ra sefalete yuvarlanan, ve nihayet ken-

disi gibi intihara karar veren o biçare 
bestekar, hastaneye kanlar içinde geti
rilmiş ve kavuşmak istediği ölümden zor
la kurtarılmıştır. Bestekar, ihtimal ölü-

mü çok yakından tatmanın korkusile, 
jhtimal ölüme çok yaklaşınca hayatın 

kıymetini anlamanın acısile, tedavi olun
duğu yatakta, her gece sabahlara kadar: 

- Yaşamak ... Yaşamak istiyorum! di
ye inlemiş, bağırmış, sayıklamıştır. 

Kese kağıdındaki cümleyi okurken, 
bestekarın feryadlarını da duymak, ada
mın bedbin varlığında büyük bir aksüla-

mel yapıyor. Kararından vazgeçerek, 
kendisini kurtaran doktorun evine dö
nüyor. Doktorun kızına, ilk ve ikinci ka
rarını bildiriyor. Sonra: 

- Ben, diyor, senin için, yaşça değil, 
fakat yaşayışça çok gencim... Şimdi 

hayata gidiyorum. Sana, kaybettiğim on 
beş seneyi kazandıktan ve: hayatı yendik
ten sonra döneceğim! .. 

Ve o, hayata, yani cGüneşe Doğru> 

giderken, genç kız hıçkırarak yalvarıyor: 
- Çabuk gel Mustafa ... 

• 

İhsan İpekçi çok samimi bir tevazula: 
- Fena değil değil mi? diye soruyor; 

ve tasdikimi beklemeden ilave ediyor: 
- Rejisörlüğü de Osman İpekçi ya

pıyor. O da şimdiye kadar bu işi tecrübe 
etmedi. Fakat ömrünü stüdyolarda geçir
miştir. Sesil B. Dömildcn, Fritz Langdan, 
Ertuğrul Muhsine kadar dünyanın en ta
nınmış rejisörlerile beraber bulunmuş, 

onların nasıl ç~lıştıklarını tetkik etmiş
tir. Binaenaleyh, onun da, belki nazari 
olarak, fakat çok zengin bir sinema kültü. 
rü vardır. 

Aktörlere gelince... Ferdiden başka 

hepsi amatördürler. Mediha, hiç sahne· 
ye girmemiş bir aile kızıdır. Bestekiır 

rolünü bir bestekarımız, heykeltraş ro
lünü bir heykeltraşımız, çirkin rolünü 
bir çirkinimiz oynamaktadır. Yani filmde 
herkes kendi rolündedir. Herkes kendi 
hayatını oynayacaktır ve hepsi de, bü
tün aleyhtarları bilfiil susturacak, hatta 
utandıracak kadar muvaffak olmakta
dırlar. 

Bana, yeni filmin çevrilmiş bir parça· 
sını da seyrettiren İhsan İpekçi, ayni sa
mimi tevazula soruyor: 

- Nasıl? Fena mı? 
Yazımı, ona orada verdiğim cevabı tek

rarlıyarak bitiriyorum: 
- Güzel... Profesyonel san'atkarları

mızı sahneye çıkmaktan utandıracak ka-
dar güzel? Naci Sadull.ah 

DOGU MEKTUPLARI 
(Ba§tarnfı 7 inci sayfada) 

Şu halde ortada bir tedbır kalıyor: 

Köylüleri ve köyleri müsaid yerlerde 
toplamak, köylülere orada geniş araziler 
vermek. 

Fakat burada da başka bir müşkülle 

karşılaşıyorsunuz. Köylü !muhafazakar 
oluyor. Senclcrdcnberi oturduğu toprak 

kulübesini ve oradaki birkaç dönüm a
razisini bırakmak isıemiyor. Eski köyü-

nü terkedip te bir nümune köyünde otu
racak olursa ölecekmiş gibi oluyor ve sı
zıltı başlıyor. 

Şu halde köylüye terakki ve refahı 

vermek için, medeni vasıtaların ne oldu
ğunu 11nlatmak lazım, yani gene maarif 

işi ve bu devri daim böyle dönüp duru
yor,' mesele de bu yüzden zorluk ve e
hemmiyet kazanıyor. 

Hükumet, köy kalkınması davasını, 

:valilerin mevzii işi olmaktan çıkarıp bü· 
yük bir programla bütün memlekette 

ayni zamanda tatbik etmeğe başlıyarak, 
dahili reform yaptığı gün, bu mesele de 
halledilmiş olur, hükumet şimdi köylü
nün huzuruna çıkmağa hazırlanıyor. Ev-

ıvela tren yollarile memleketi birbirine 
bağlıyor. Valiler ilk hazırlığı yapıyorlar 

ve hükumet bütün hazırlığile 20 hanelik, 
beş hanelik, bir hanelik köylerin eşiğine 
sokuluyor. 

Mustafa Fuad 

" Son Posta • nın edebi tefrikası : 36 

Yazan: SELAMI iZZET 
- Bir kelime ile, klsaca: Gönül mad· Sustum. Gönül bize doğru geliyordu. 

didir mi demek istiyorsun? Bir aralık uzaktan dikkatli dikkatli bi· 
- Hayır, maneviyah yoktur da di- ze baktığını görmüş, fakat aldtrış et

yemem; fakat madd: şeyler hayatında memiştim. Meğer bizim yanımıza geJ
büyük ve miıhim rol oynar ... Manevi mek için fırsat gözlüyormuş. Belki de 
cihetten de noksanı yok ki .. koca3ına benim Mazlumun yanından çekilmemi 
bakıyor musun?.. bekledi, çekilmediğimi görünce daya-

- Bakıyorum. namadı, geldL 
- Ne anlıyorsun?.. - Bu gece sızinle istediğım gibi meş-
- Hiç. gul olamadım, sizden uzak kaldım, k:.~-

- Hiç deme, adam karısına baktıkça 
göğsünü kabartıyor O da Gönül ile if
tihar ediyor. G 11rurun çoğunu karısın
dan alıyor ... Bôyle güzel bir k:ıdına 
malik diye ona gıpta ettikleri için gu
rur duyuyor . 

- Gurur da aşk demek değildir. Ya
zık kı, Gönül ona ancak gurur ilham 
ediyor. 

- Gönülü seviyor. 

- Ben inanmıyorum. 

- Havdi Mazlum, endişelerine son 
ver; bu Çıkmazdan geri dön, bir daha 
da avdet etme. Mazıdcn hayır yok ... 
Mesele halihaz•rdadır. Seni temin ede
rim, ablamın bugünkü vaziyet; de ga
yet iyioir. Onun hayatt::ı başka bir e· 
meli yoktur. Emeline kavuştu, maksa
dına erişti. 

suruma bakmayınız, ama öyle yorgu· 
num ki.. neyse, biraz başbaşa konuşa
lım, dedi. 

Kanapeye oturdu, bizi de iki yanına 
oturttu. 

-Of!. .. 
- Ne oldun, çok mu yorgunsun? 

-Bu oflamam yorgunluktan değil. 

-Ya neden? 

- Artık misafirler gitse diye bakıyo-

rum. Ne güzeldi bizim eski zamandaki 
topluluklarımız ... Öyıe değil mi Maz-

lum? ... Sana da çok teşekkür ederim, 
güller hakikate.'1 harika ... 

- Bir şey değil Gönül... 
Gönül parmağını Mazlumun yaka~ı

na götürdü, ucuntı. ıuttu ve samimi bir 
eda ile: 

SON 

18 Eylfıl 1937 Cumarlesi 
ISTANBUL 

Öf le neşriyatı: 
12.30: Plflkla Türk musikisi. 12.~0: 

dis, 13,05 Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşrıyah: 

Havıı.-

18.30: Plakla üans musikisi, 19.30: Konfe-

--- --- -----·-- - - - - -.... ~ -- -
--·~ -· ---------- -.- - <-0:. ~ ~ 'S.-•- --

EyMJ 18 . 

• • • 
mesaısını 

rans: Dr. İbrahim Zati: Mesakın hıfzıssıh- İstanbul Ayakkabıcılar kooperalıfl cemi - ihtiyacı esnaf birliği iş dairesi ve d.Llpanser 
hası. 2.?= Suat Gı.i.n ve arkadaşları taratın: yetıerinin yardımı ile faaliyet sahıısını ge - ınarifetlle karşılamaktadır. Diğer taraftan 
~an Turk musiki.sı ve halk şa!:'~.ıları. 20.30: nlşletmeğe başlamışlardır. Ege mıntakası ha- dispansere, prevanteryoma, haatane~ ya -
Omer Rıza tara~mdan arabca soyıev. 2~ ~5 zır ayakkabıcıları 0 civarda bulunan toptan tırılacak esnaf, ticaretini idame ettirmek !
Semahat ve arıe:adaşları tarafından ı urk sııtış sahiplerinden yüksek fiatla çürük kun-1 çln malzemeye ihtiyacı olan esnaf me\"cut -
musikisi ve halk şarkılan, (saat ayanı. 21.15: dııraları alıp satmak mecburiyetmde kal - tur. Bunların her iste~ yenl yardım ıe ldll· 
Taksim stadından naklen: Beyoğıu Halke'fl- makta idiler. Kooperatif İzmirdc bir §Ube tı ile yerine getirilmek lstenm,ldedlr. B11 
nin müzik şenliği. Bıiyük ~rke3tra ve koro, açmıştır. Buradan gönderilen kunduralar İz- teşkilat ile esnafa geniş bir kredi sahaa te
ajans ve borsa habcrlerı, plakla sololar, ope- mirdekl şubeden buradan alınan toptan fl - ınln edilecektir. Esnafa, bak.kal, kışlık ve l· 
ra ve operet parçaları. atına Ege mıntakası esnafına dağıtılmak - cabına göre yazlık giyinmesi için nu(taza, 

Y A. B l N K 1 P R O G il A M tadır. Bu suretle Ege halkı İsLanbul halkı hastasını yatırmak için sağlık yurdlan ve • 
19 Eylw 1937 Pazar glbl ucuz hazır kundura giyebilecek demek. saire gösterilecektir. Para lle yardım şek.n 

İSTANBUL tir. Kunduracılar kooperatifi ayni maksatla ihtiyar edilmiyecektir. Bir taç toplantıdan 
Öjle tıeşriyatı: çalışan bu tarzdaki satış şubelerini yurdun sonra bu hususta bir nizamname h.azırlana-
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.SO· Hava- bir çok taraflarında da açmak üzere teşeb- caktır. 

dis. 13: Beyoğlu Halkevl gösteri~ kolu tara- büslere girişmiştir. Evvelô. İstanbul ve An - Aksarayda yeni bir kredi 
fından bir temsil. karada birer perakende satış 'ubeleri açı -
Akşam neşriyatı: lacaktır. Bundan sonra diğer şubeler sıra 1- kooperatifi teşkil edildi 
18.30: Plakla dans musikisi. 1!).30: Konfe- ıe açılmağa başlıyacaktır. . 

rans :Selim Sırrı Tarcan (Polonya milli mu- Ege mıntakasına kundura yetiştiren Iz - Aksaray <Hususi) - Al~arayda kurulma.. 
sikisi ve Şöpenı. 20: Müzeyyen ve arkadaş. mirdeki şube, her hafta İstanbuldan 15 - 20 .sı kararlaştırılan dört ziral kredi kooperatl
ları tarafından Türk musiki~ı ve halk şar- sandık kundura çekmeğe başlamıştır. Her tinden birisi bu hafta içinde l.'.urulmuş, me
kıiarı. 20.30: Ömer Rıza tarafından nrabca sandıkta vasati olarak 200 çift kuııdura mev rasimle açılmış ve faaliyete başlam~. 
söylev. 20.45: Bay Muzaffer ve arkad3şları cuttur. Eskiden senelerce faaliyette bulunan n ba
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, istanbulda on bin kundura tezgflhı var - zı sebebler dolayı:.ile tasfiye edilen Çiftd 
(saat fi.yarı). 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans dır. Bu tezgahlarda çalışan kunduracıların Kardeşler kooperatifine dahll 21 köye tasfi
ve borsa haberleri. 22.30: PU'ıkla sololar, ope- sayısı ise otuz bini bulmaktadır. Demek kl 1 yeden isabet eden hisse bu yf'nl kopcratlfln 
ra ve operet parçaları. her gün otuz bin kundura işçlsl İstanbul ve ı lhtlyat akçasın~ teşkil etmektedir. 

civarı için kundura yapmakta devam et - Aksaray ziraı bakımdan ehemmiyeti hals 
j l [ l b / k mektedir. Fakat bunlardan ancak 250 tez -ı bir mıntaka olduğu için kooperattnertn bir a ya.n ar a l gah sahibi kunduracılar kooperatifine ka - a~ e.~vel faallye~ ~eçmesi köylünün JU.zünü 
A/mıya baş/adılar yıdlıdır. Kooperatif sermayeli sermayesiz, a-

1
guldurecek ve koylu aradığı kred.lyi kolayca 

şağı yukarı bütün kunduracı esnafını çatısı bulabilecektir. 
Son günlerde fazla palamut çıktı~ı i~in 

balıkçıların flatı d~şürmemck maksadlle 
yakaladıkları palamutları denize döktükle
rini yazmıştık. Balıkçılar den!z~ dokülen ba
lıkların bayatlamış balıklar olduğunu bildir. 
mektedlrler. Bir İtalyan balıl:cı gemisi li
manımıza gelmiştir. Bu gemi günde 15 bin 
çift palamut almaktadır. İki İtalyan gemisi 
daha balık almak üzere limanımıza gelmek
tedirler. 

altında toplamak için yeni şekilde faaliyete Yeni kurulan kooperatifin şlmd.llJt mas· 
geçmiştir. rafa tahammülü olmadığından ortaklardan 

Bu şekle göre isteyen her esnafa kredi ve- bir idare heyeti tarafından tRdvir edUecek
rlımektedir. Bu kredi para değildir. Kundu- Ur. Yapılan intihabda bu heyet seçilmiş olup 
ra yapmak için ne malzeme l~msa. işçi o- idnre heyeti Seleci Köse, Tolundan Mehmed 
nu .kooperotırin göstereceği bir yerden imza All ve Baymışlı Halil Çavuştan müte§ekkll
muknblllnde almakta, bundan sonra yaptı- dıı. Taşpınarlı Demir de kooperatifin mfırn
ğı kunduraları getirerek kooperatife teslim kıblığına tayin edllmlştlr. 

Muradlı kooperatifi 
Muradlı (Hususi> - Ziraat Bankası tara

fından Muradhda tesis edilen kooperatl!in 
büyük faydaları görfilmekterl!r. Gayet cüz'i 
bir falzle yardım gören köylü kendisine da: 
lıa fazla istihsal yapabilme kabiliyeti gör
mekte ve bütün gayretile çalışmaktadır. 

ermektedir. Kooperatife kayıdlı bulunan bu Bu kooperatifin kurulmasında halen Muğ
esnaf satılan kunduralardan malzeme para-! ın Ziraat Bankası direktörü olan Sadık ~k
sı tarhedildlkten sonra blr miktar kfır al • nray Ziraat Bankası direktörfı B. Baki Oz
maktadır. Ayrıca umumi satıştan da ken - dalın büyük hizmetleri sebketıni§ ve bu zfı. 
disine bir temettü bırakılmaktadır. Bu su - tın yüksek gayretlle koopere.tlrln resmi mu· 
retle hiç sermayesi bulunmıyan bir kundu - ameleleri ikmal edilerek faaliyete geçmesJ 
rncı mesaisi nlsbetlnde yakın zamanda bir temin edilmiştir. 
miktar sermayeye sahip olmaktadır. Aksaray hayvan pazan açıldı 

Esnafın yaptığı kunduraları kooperatif a- Aksarayda. hayvanlarda. çıkan şap hasta
Iırken onları sıkı bir muayeneden geçirmek- lığı zail olmuş ve geçen haftadan itibaren 
te, çürükler iade edilmekte, sağlamlar alıko- hayvan pa•arınrn açılmasıns müsaade e-
nulmaktadır. dllmlştlr. 

Adapazarında pancar mahsulü 
çok bereketli 

Adapazarı (Hususl) - Kazamızdan T'ski
şehlr şeker fabrikasına pancar scvkiystınn 
başlanmıştır. Bu sene mahsul çok bereketli
dir. Günde üç dört yüz ton scvklyat yapıl
maktadır. Bu sene ekilen pancar geçrn yıl
kinden dnha azdır. 

Trikotaj sanayicilerinin içtimaı 

Bu suretle kooperatif halka çÜl'iık kun - . • ..., 
dura giydirmemek bilakis saıtıaın ve ucuz Dıyarıbekırde buyday mubayaası 
kundura vermek azrr~lndedlr. _ r~u~durncıl3r Dlyarıbckir (Hususi) _ Bir haftadanberl 
kooperatifinin y~nl bır teşebbusu ae A'.lru - faaliyete geçen Ziraat Bankası Dlyarıbekir 
pa.dan sağlam kosele ve malzeme getirmek - ş besi köylülerimiz ellndo bulunan buğday· 
tır. Bu temin edilirse halk endişesiz surette la~ı pl~asadan ve hububat tar.lrlenndcn da
kooperatifin pe~akende. şubelerinden kun - ha fnzla flatla almaktadır. Başta Banka mü
duralarını tedarık edebilecektir. durü Osman Erman köylülerin lsUtadcs1n1 

Bu şekli temin edebilmek için Avrupada düşünerek Bankaya satmakta fay:ta göre
dalmt olarak birisinin bulunması icap ~t - ceklerinl köylülere bildirmektedir. Sanayi Birliğinde toplanan s:ınayl erba

bı iplik vesair mevadı iptidaiye hakkında 
İktısat Vekaletinin kaldırmak istediği mua -
flyet meselesi üzerinde görüşmüşle.· ve tc -
ınennlyatlarını idare kurumuna bildirmiş • 
lerdlr. İdare Hey'etl cuma günü t,ıplnnarak 
bu hususta bir karar ittihaz edecektir. 

nıektedlr. Buna da bir çare bulunmak uze- ••••••••••••~ 
redir. ,~-

Esnafa kredi temin edilecek 1 ~stanbul Borsası kapanış 
Esnafa kredi temini için kurulacak yar -

dım teşklHitının esaslarını hazırlamak üzere fiatları 17 - 9 - 1937 
çalışan komisyon dün tekrar toplanmıştır. 1--------==~·=-====------I 

Fransız frangının vaziyeti 
Dün frank sterline nazaran 146,87 ile 

146,43 arasında muamele görmüştür. Evvelki 
güne nazaran flatıarda bir istikrar vardır. 

Bu toplantıda esnafa ne şekilde kredi temln ç EK L E B 
edileceği görüşülmüştür. Esnafın bir çok ih- -------=--------
tıyaçları vardır. Evvela sıhhatini idame et -
tlrebllmck için doktora, hukukunu müdafaa Londra 
edebilmek için avukata ihtiyaç vardır. Bu 

Açılı, 
'i28.0) 

Kapll 11$ 
t.28.00 

- Sana bir şey söyliyeyim mi r.faz- yatında mevcud olanların hiç birini 
lum?.. evYelden beklememiş, istememiş, ha-

- Söyleyiniz.. la da istemiyormuş sanırsınız. Sanki o-
- Ama darılma. nu bu hayata tesadüfler, ani hadiseler 
- Neden dardayım. sürüklemiş ve o biçare de bu had!satırı 
- Bilmem, beliti darılırsm. zincirine yakalanıp sürüklenmiş, ken-
- Söyle söyle.. dini hiç sevmediği bir hayatın ortasın-

- Bu gece getırdiğiıı güllere, eski- da bulmuş ... 
den getirdiğin küçük kır çiçeklerini ter- Öyle ya, onun gibi masum, hayat ca
cih ederim ... Hani Ankaradayken bana hili bir genç kız ne bilir . Zaman onu, 
her akşam, kırlardan topladığın bir iki hiç arzulamadığı bir kadere ram edi
çiçek getirirdin... Ne güzel gezmiş, ne vermiş.·· 
iyi eğlenmiştik.. Ben, hiddetimi yenmeğe çalışarak, a· 

Gönül, belki hayatında ilk defa ola- rada bir gözlerimi kapıyarak, arada bir 
rak .samimi bir göğus geçirdi: de başımı sallıyarak onun yan:p yakıi-

- O zamanları çok arıyorum ... 'Cs
masını dinliyordum. Nihayet sözüne 
şöyle son vereli: 

tünden henüz bir sene geçti ... Ama n _ Anladım, anladım ama geç kal-
büyük değişiklikler .. oldu. dun ... Ne yapayım, önümde bir nasi-

0 eski hatıralarını anlatıyor, Mazlum hat verenim yoktu. Eğer ;;ana doğru 
bütün kulak kesılmi~ dinliyor... yolu gösterseydiler .. 
Şimdi birbirlerinden niye ayrılama- Galiba rolüne fazla dalıp yanında 

dıklarını, neden her gün görüşmek, bu- benim oturduğumu unutmuştu... He
luşmak, konuşmak için can attıklarını nim sesimi duyunca birdcnbiıc ırkildi, 
anlıyorum. Demek hep eskiden, eski j}iklerine kadar ürperdi: 
günlerden bahsediyorlar ... Gönül, eski - Doğru söylem1yqrsun

1 
dedim. 

günlerin müşterek hatıralanm ihya e- Döndü, baktı: \ 
derek Mazlumu yeniden kendine bağla- - Neden? ı 

masını bilmişti. Bu sefer de böyle bir - Kimseden akıl sordun mu? Tasi- 1 1 
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Türk borcu ı peşin kurnazlık düşünmüştü ... Eskl. günler- hat istedin mi? Söz dinledin ıni? Baki • • 1 vadeli 

Açılıı 
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Ka;ıanıı 

ou:oo 
IS YIS 
12,95 den öyle canla başla bahsediyor, eski ile evleneceğin sıralarda öğüt kabul e- • • n vadclı 

hatıraları öyle canlı canlı anlatıyor, deccğini sanmıyordum ... Bir gece, ev- •------- ~--:-------
bugünden öyle bir yeisle konuşuyordu Ienmeğe karar verdiğini bize nasıl bil· T A H V İL A T 
ki, Mazlum onun hayatından memnun dirdin unuttun mu? Ben unutmadım... -
olmadığına, evlendiğine pişman oldu- Sen kafana koymuştun, kat'i kararını Anadolu ı pe. 
ğuna kanaat getirmişti. Onda bu kana- vermiştin, bu kararından geri dönme-]' • 1 vadell 
ati köklcndirmenin de çaresini bulmuş· ne imkan yoktu, bunu kimse sana yap- : ~ ~:·. 
tu. tıramazdı... Anadolu mu. pe.,1n 

Hayır, onu dinleseniz, bugünkü ha- (Arkası var) •iıliiııııiımlliıııİll1İlllllİ-••••••w 
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Denizi erin Makraveli 
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tan um Bum 
Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Biz gülüşerek yemek yerken dışarda bir gürültü oldu 
ve hepimiz kaplan korkusi)e yay gibi ayağa fırladık. 
Bir ses: " Hey, orada kimse yok mu? ,, diye sesleniyordu 
Somatraaa kaplanlar ülkes;n:n göbe-ı - Teş kkür ederim baylar! Ben de/ cPadang> a kadar ormanda seyahat .~t

ğindc bulunuyorduk ve sankı .bu k<lfi zaten ~zlere hizmet etmek · ç n. gel- meyi hiç de hoş görmüyordum. Çun
gelmiyormuş gibi üzerimizde hiç b!r dim. Ben mülk ye h"zmetine iımeden kü benım gibi bir şişko için balta y~
sılfilıımız da yoktu. evvel Holanda ordu unda zab'tlik et- zü görmemiş or~anlarda. yüzlercew.rn~l 
Bınaenaleyh majestenin köşk ismini tim. Bu ıtibarla cesur ve erkek kimse- yürümek hoşa gıd~cek. bır şe!. deg!l~ı. 

verdiği kulübede gözlerimizi dört aça- Ieri severim; cesareti ve kahramaniığ.: Binaenaleyh komıserm teklif! benım 
rak yasamak mecburiyeti vardı. Maa- takdir edenlerdenim. Diğer taraftan için cidden ele geçmez bir fırsattı; h~ 
nıafih kaplan tehlikesine rağmen ben Alman milletine karşı kalbimde daimi de hiç ümid etmediğim bir fırsat. Belkı 
kendi hesabıma kendimi çok rnes'ud ve bir sempati hissetmişimdir... de komiserin şalopesi ile sahil boyunca 
bahtiyar telikki ediyordwn. İnsan mü- İçeriye gi,rdi; hepimiz ayrı ayrı: seyahat eder ve (Padang) a daha ça-
kellef bir sarayda esir olarak yaşamak- - Hoş geldiniz, Bay Komiser!.. de- buk varmış bulunurduk. . 
tansa, mütevazi ve tehlikeli bir kulü- mek suretile kendisine beyanı hoşame- Ben yoldaşlar namına bay komısere 
bede hür olarak yaşamayı arzu ediyor di eyledik. teşekkürler ettim ve: 
doğrusu... Hele benim gibi dik kafalı Komiser Filet cPulo Madra» da bir - Müsaade ederseniz arka~aşla_rla 

Hikayeleri 

Hayatının ilk ve son aşkı 
Yazan: Salllhattln Enis 

ve aklına esen.ı yapmak itiyadın~ ~- şalopesi olduğunu ve bu şalopeyi em- bir görüşeyim .... d~ Bunun uzenne 
lan kimseler için serbesti ve sarazad rimize tahsis ederek onunla camınız ne- Mayn heer cFıleb bızi başbaşa bıraka- BCl§ını genç ctıı6ınm diıiu Jcoıld• ve OM fU ıon fCWkıya acJı1Uı1enk can 1'eT'dı 
olmak kadar büyük bir nimet olamaz- reye isterse gidebileceğimizi söyledi. rak çekilip gitti. Sesi onun sadece tamdıklanm delil. nende heyeU de prkı IÖJlilyordu. 

dı. .~i~ş:;te~ta~ıı~·h~b~un:,::a~d:;e~rl;e;rd;,;i~.;B;,;e;:n~za;,;;;ten;;.:.,====--==z==-----'·A•r•kan--va-r >_ herke~ ateflere heyecanlara veren bir Saz ona hot gelmlfti. Fakat sesleri 
cPelulavan• dakı kaplan tehiikeli kadındı. ' mayhoş buluyordu. Onun için üçüncü 

kulübemize yerleştikten sonra Singa- Kadın go·· zı·ıe Avrupa Bazı insanlar vardır ki aesleri güzel· kadehini içtikten aonra içinde bir isya-
Purdaki dostlarım İngilizler hatırtma dir· fakat çok kereler çehreleri çirkindir. nın kabardığını duydu. 
geldi. Ben de dayanamadım, kendileri- , Ve' sonra gene bazı kimseler vardır ki Fasıl Şattıaraban saz semaisini ikmal 
ile Şu satırları yazd~: • • (BCZ§ tarafı 7 inci ıahifede) elimi tuttu. çehreleri çok güzel olduğu halde sesleri etmişti ve bir şarkıya henü~ b~şlanmıştı 

cŞu daln1radan itıbaren .. k~n~ı~ı, den akıllara hayret verici bir değişiklik- - Durunuz; ıjzin için daha ne yapa- nahoştur. ki, bütün seyirciler, ve seyırcıler kadar 
•Tanglin~ ~~ ~.!~ ~~~~u~u:.•; tir. Okuduklarıma ve ışittiklerime göre, bilirim? Ha, müzelere serbestçe girmek Bu kadın bu iki tipin de haricinde idi saz heyeti de derin bir hayret içinde şa• 
nıezun bır rüknu te k e ıgım~ dı • esasen çok münevver ve seviye itibarile için kart vereyim. Sesinde Davud peygamberin llhuti eda- şırmışlardı. Seyirciler arasından b si, 
d~~· de~ ~yg.alanmı sunarım. : e~ garblılarla aşağı yukarı bir ayarda sayı· On dört yaşında bir genç kız çevikli· sı, lahuti sadası ve llhuti ahengi vardı. bütün fasıl heyetinin sesini bastır n la
hunı şerefmıze kaldırıyorum Bay la ... . 1 bilen Türkler bu inkılabı çok st>vine- ğile karşıki etajere giderek kartı arı ge- Hatta öyle bir eda, öyle bir sada ve öyle hu ti bir sesle kendilerine iştirak edıyor-
ı Hah, hah, hay!.. Bana öyle gelı~orl~ r:k karşılamışl~rdır. Bu da başlıbnşına tirdi. lahuti bir anhek ki ona Davud peygam- du. Bu ses o kadar yakıcı, ve o kadar 
ngil zler bu kartımı alınca er ıa e büyük bir muvaffakiyettir. Hele Türk - Şimdi geliniz. Size matbaayı gezw berin bilmem kaçıncı batında bir hafi- harikulade idi ki, nihayet vecd içınde 

bana ra~et okumamışlardır._ kadınının iri tiği dereceler garl-lılara direyim. desi bile denmekte tereddüd edilmezdi. kalan hanendeler susmağa ve saz he~ eti 
Akşam uzen vemek haz1rlıgına baş- k rt ş ktad Biraz evvel geçtiğim büyük karanlık Bu, onun manevi ve ruhi ciheti idi musikilerini onun sesine uydurmaga 1 ~ • . - k parma ısı ma ır. 

atlık; pirinç ve tavuk pışırmege Jrar - hole girdik. Bir düğmeye basarak orta- Yüz ve vücud güzelliği itibarile de bu mecbur oldular. v 

\'erdik. Gülerek ,eğlenerek, latıfe ede- - Fransız kadını da bugün rey :hakkı- lığı aydınlattı. kadın ilAht sesinden asla aşağı değildi: Onun sesi gecenin hududsuz kar n ıgı 
tek hem yemeklerimizi hazırlıyor, hc.n nı almak üzeredir sanırım. Bakınız. bir _ Bakınız, ne güzel tenviratımız var. Levend ve haşmetli bir endamı vardı. içinde kalbleri yakarak perde perde m-
de aramızda lif atıyorduk. senedenberi kabinede üç kadın var. Birdenbire karşımda çok tatlı bir ışık- Başındaki siyah saçları abanozdan yapıl- tidad ediyordu. O gece ilk defa vecd 

Bir aralık Remhart: - M. Blum ötedenberi kadına rey la aydmlanm11 geni§ ve muntazam bir Dllf muhteıem bir tacı andmyordu. Ha· içinde bir şarkı söyledi; şarkısının s~~ 
- Lauterbah, dedi, pyed yamyam hakkı vermeli vAdetmlşti. Zaten k'.ıvve- salon gl>rdüm. Gelirken loflqkta uyuyan rikullde de güzel ve beyaz bir teni -ve f nağmeleri, bir ağlayış ve hıçkırık gıbı 

bir kaplan bize hücum ederse hepimızi tini biraz da buradan alıyordu. Nitekim, duvardaki raflar, pmdi canlanmış gibi tıpkı, güderiyi andıran bir beşeresi vardı. titriyerek biterken onun güzel gözlerin· 
bir tarafa bu-.;ıkır da, aram1zda en nefis Leon Blum kabinesi bunu parlmanda idiler. Geniş alnının altında kavislenmiş iııce den dökülen iki katre yaş, yanaklarında 
Parça olmak üzere sizi midesine indirir resmen de kabul etti, fakt iş sadece ora- _ Ne güzel! siyah kaşlan, birbirine girift olmuş uzun sağlı sollu iki ziyadar çizgi hasıl etmışti. 
olaği! mi? da kaldı. Hakikatte hiçbir ll"Y yapılmadı - Delil mi? Burumm projesini mi- tlrplklerin uklamıf olduğu siyah üzilm Bütün halk: . 

.Pipomdan derin nefesler çekerek ve Blum ancak zavahiri kurtarmıık için rnarla birlikte kendim haZU'ladıAım fçfıı renkli iri gözlerile ona traşide ve nadi· _Yaşa, yaşa! ... diye bağırıyor ve mu-
iÜldüm, fakat cevab vermeme vakit akıllıca bir hareket yaparak iiç kadını başkalarına befend.Jrmekten büyük bir de bir güzellik heykeli demek kabildi. temadiyen onu alkışlıyordu. O, şimdi du
bıı:akrnadan cJessen» söze karıştı: müsteşar olarak yanına aldı. İşte bu ka- zevk duyuyorum. Bu itibarla Allah bu kadının phmıda ve manlanınış başı ve sislenmış gözlerile 

- Evet Lauterbab, arkadaşımızın dar! - Öyle ise, pzetecilikten maada biru varlığında güzellik denilen iki ilibl mu- doğrudan doğruya kendi ruhi alemi~e hakkı var. içimizde bir kaplan için en Fransanm dahili politikasına aitl olan da artistliğiniz olmalı madam! cizesini de birleftirmifti. dalmıştı. O gece faslın imtidadınca hıç 
leziz lokma muhakkak kl sizsiniz... bu mevzuu uzatmak lstemlye.,.ı. hahsi Gilldfl: Onun p1ıa1 hayatı da bambaşka bir bir §OY söylemedi, hlç bir ıeY konu~-

Ve hepsi makaralan koyverip kahka- değiştirdim: - Çalışan kadın muhitine kendi ka- llemdi. Babasından tevaril.I ettifi lt!Jlit dı. Hayatında birçok kereler sevmek ıh· 
halarla gülmeğe başladılar. İçler•nde - Siz büyük bir mecmuanın müdire· dmhlmdan biru katmazsa hayat diim· bir iradı vardı. ıı.ıenmek diye tavsif et· tiyacını duymuş, fakat hiç kimseyi sev-
tn fazla gülen gene bendim. Zira bir dfllntz. Maiyyetinizde tercihan kadınlan düz bir çöle döner. Uğim dünya evine girmemişti. memişti; fakat işte ilk defadır ki o gece 
kaplan, hattA bir kaplan ailesi için dol- mı kullanıyorsunuz? Elimi kuvvetle ve çok sıcak bir saıni- Apartımanı dosUarının ve ahbabları- ruhunun bir çöl kadar bomboş olduğunu 
rusu iri yan gövdem cidden enfes ve - Mümkün olduğu kadar yanımda ka· miyeUe sıktı. nın hemen gece aprı toplandıkları bir düşündü. Bütün dost ve ahbablarına sa-
leziz bir yemek olurdu. dınları bulundurmaktan daha çok hoı- - Görii§tülümüze çok memnun ol- yerdi. Orada içki sofralan kurulur, va- dece bir sempati ile bağlı idi. 

Bu latifeler arasında yemeğimiz piş· !anıyorum. Bir kadının erkeklerden zi- dum ... Şimdiye kadar bir Türk kadınlle kit gecenin geç saatlerine kadar hay ve Bir gün ahbablan, onun salonunda 
ti, kotanldı ve hepimiz sofranın et- yade kadınlara emretmesinin daha kolay karpla§Ulamı§tım. Vaktiniz olursa gene hu;la geçerdi. genç bir delikanlının peyda olduğu~u 
rafına dizilip ilk lokmaları atıştırmış- olduğu kanaatindeyim. Fakat mecmua- buyurunuz. Doktorlar onu birçok kereler içki iç- gördüler. Bu, Adanadan İstanbula darul
tık ki dışarıda bir gürültü, bir patırdı nın yazı işlerinde, kadın ve erkek farla Teşekkür ederek kapıdan çıkarken mekten m~etmiflerdi. Fakat o, buna as- fÜnun tahsili için gelmiş bir gençti. Sa· 
Oldu. gözetmeksizin, mütehassıslardan istifa- kendi kendime llÖylüyordum: la aldın§ etmemişti. londa mahcub ve çekingen hareket toi-

Hepimiz yaylı imişiz gibi, ayağa fır- de etmekteyim. - Gazetecilik mejer ne kolay ve zevk- Hatti dosUarından bir doktor daha ile- yordu. 
ladık. Acaba kaplan mı gelmbjti! Şayed Bu çok nazik kadını daha fazla rahat- il bir mealekmifl ri giderek onu bir gırtlak kanseri tebcil- Onup ahbablanm~ asıl. hayretini mu-
•ihtiyar> her gece bu kadar erken ku- sız etmemek için yerimden kalkarken M. Bt1'kand dile korkutmak istemişti. o zaman o, cib olan nokta, kendilerinın gece yarışın-
lübemizi ziyarete kalkışırsa halimiz ni- gayri ilıtfyarl lfilthmemif,.. ımaca ona dan sonra gitmelerine ratmen bu deli· 

~olurdu? N . K rgın fU cevabı vetmlfti: kanlının apartımanda kalması id~. .. Hayır; gürültünün sebebi kaplan de- eşesız ve ) _ Bu da mı gama doktorcuğum? .. Bu Sesi kalbleri yakan kadının bır gun 
iilmış. Dışandan bir ses ingilizce ses- sesi verenin onu alması da kendi elinde, çılgın gibi bu gence aşık olduğu öğrenil• 
leniyordu: 8 AŞ J t D J Ş LE R J A ~ R J YOR değil mi? ... Bırak içelim ... diyerek önün- di. Öyle bir aşk k~, bütün d~nya ~nun 

- Hey, orada kimse yok mu? cEın- deki içki kadehini başına dikmi§ti. için sadecıe bu delikanlıdan ıbarettı. 
den:. in bir zabiti varmış. Onu görmek H a 1 b u k 1 b 1 r 18 k Onun ciğerlerinde yatajını parçalayıp Aradan pek ~ bir mman geçmışU 
istiyorum. Nerede kendisi?.. mütemadiyen etrafa taşmak fstiyen gür ki bir gün onun apartımanının kapısım 

Seslendim: bir şeWenin azamet ve heybeti vardı. çalanlar, bomboş apartımanın açılmayan 
- Buradayım, burada ..• Hayrola, ne G Rı • Pı • N Bazı geceler, ahbablarının ısrarile pr- kapısı karşısında elleri boş ve yüzleri 

~r, ne istiyorsunuz? kı söylerdi. Biltün semt bu sesteki hu· mütehayyir geri döndüler. Dostlarının 
- Geliyorum, anlatırım.·· dudsu.z ihtipm ve azameti tanıdıiı için bu ziyarete devamlan bir ay kadar de-
Ve iri, yarı; bıyıklan askerce yukat civardaki bütün pencereler ıayri ihtiya- vam etti; fakat onlar, apartımanm kap~-

rıya doğru kıvnlmış bir kimse kapının A I s 8 b 0- ı o 0 rl açılır, ve her pencereden bqlar bir sını. kendilerine karp her defasında. bır 
eşiğinde belirdi. Görünüşe göre kırk salk m halinde sarkardı. taş gibi sessiz buldular ve avdet ettiler. 
)aşmda kadar olmalı idi Başındaki sı- ) B~ dakika1arda sokaktan ıeçenler ~ Onun bu gaybubeti herkes için bir sır 
tak memleketlere mahsus geniş şapka agn"' ar geçer t rur devriye polisi olduiu yerde kalır, ObnU§tU. 
Yüzünün 6st kısmını gölgelendlnnekle b bekçi bir çivi libi kaldırıma mılllamr, Hiç kimse, se~ kalblerl yak~ gen~ ~· 
beraber sevimli 'bir siması olduğu fark 18 at eder• pencerelerden uzanan bqlardan kimisi dmın ıenç Apkile Pqabahçen"! hakim 
ediliyordu. hUfU ve vecd içiııde onu dinler, JWnlli bir tepesinde Boğazın muhte§em manza-İçeriye girince bııdisini ti>Yle tak· R ati N 1 Gri allaı ve ldmial de cah! ... > derdi a höim kesif alaçlar arasına gö-
dim etti: Airılar - om zma • ez e • P 0 hunları d1J7111Udı bil•- 0 , .. 1o1ı- mtlli1 bir 1ıar1a1 yuvuuıı onchran mçük 

- Ben bu mmtakanm tomiseriyim. dir istiyor, ne ah ve vah taıeb ediyordu. bir kötke çekilmit oldutunun farkında İsmim Mayn Heer cFileb dir. cPulo Sadeee maksadı, yürelfni dolduran il&hl delildi. 
lladra• daki memurumdan bir rapor sesi bir peypmber gibi te~ etmekti. Onlar sadece bazı meh~blı geceler~e 
aldım, sizin Siıigapurdan firar etmiş Son günlerde phrin bahçeli ve tanın- lı:öşkü terkederek sahile inıyor~ v~ bır 
Almanlar olduğunuzu ve burada bu- Dl1§ birçok pztnolarında sazheyetleri kayığa athyarak alır ajır sahili takib e-
lunduğunuzu öğrendim... prkı söylüyorlardı. diyorlardı. Bazı geceler, o yavaşta~. pr-

Hepimizi dikkatli dikkatli ve ltema- Bir alqam misafirlerinin umum! ıara- kıya bqlıyor; fakat bir an sonra gozlert 
li hayretle süzüyordu. K d d hal • t t b J rile o da beraberce oraya gitti. Zaten ka- genç Aşıkının göz bebeklerinde olduğu 

- Evet, hakkınız var. Singapurdan 81ŞJSJD 8 er nC 8 e meC Ur 0 Ul • fası daha akşamdan ifba balindeyctt. halde bu prkı imUdadlı bir hıçkınk a• 
kaçan Almanlar biziz. içeriye buyursa· ı b ab J Şehrin en tanınDl1§ bir 80 heyeti mu- bengile b(ltiin Bolaziçi sahillerinde UZUD 

•ııza... cabında günde 3 kaşe 8 D i ir. mı..çabyor ve o kadar taınnm11111r ha- (Dcwemı ıs itici •JddaJ 

• 
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Eli silah tutan bütün Ermeniler zorla ve tehditle komite 
teşkilatına alınıyor, askeri talim ve terbiye öğretiliyor
du. Fakat bütün şiddete ragmen Ermenilerin ekseriyeti 

bu teşkilata girmek islemiyordu Bir gün, Midya orduları İran topraklarına girdi ve 
O devri hatırlamak insana rüya gi- 1 biye görmüş Ermeni çeteleri vücuda K K "" d b k • h k J d d 

bi geliyor. İtt.had \'e Terakkinin Erme- getirilmesini ihtiva ediyordu. Balkan ey aVSJll Or ll arını 0Zafa payıta t apJ arına ayan J 
ni komitelermc karşı yaptığı yegane muharebesinden sonra gayri müslimler . 
hata, onların harcketierın ! _karşı yu- de silah altına almaralc talim gürdü!::- . Iranla ~~~nd:an a.~asmdaki hrırb i- zırlandığı, kurnazca uydurulan b?r ma- beraber en büyük milli kahramanllll'I 
muşak davranmı;; olmasıdır. lttihld ve !erinden bu il kend:Iiğmden kolaylaş- kı se~.e .~urdu. Isfen.aıyar b~ harbde sal gibi anlatıldı. Bu arada Siyaveşin, olan Rüsteınle harbetmeyi akıllarııı4 
Terakki umumi harbin arifesinde ih- tırılmış oldu. çok buyuk kahramanııklar ve ıdare ka- vaktile annesine ne suretie hakaret et- sığdıramıyorlardı. İranın her taraf.ınıı; 
malciliği elden bırakarak aklını bası- p ·ı·h t . "k" . .. biliyetleri gösterd ı . Elde ettiği muzaf- tiği de hatırlatıldı. Muhtelıf tarzlar:la İsfendiyarm bu hareketi takbih olunıJ1 

. . . . ·-· · rogramın sı a eaarı ·ı ıuzumunu f · tle le İ d ··h t k d h " ı · h "k d"ld" · · ·· '1,..,. na alıp ıcraata gırışmek ıstedıgı zaman . . .. .. .. . .. crıye r ran a şo re azan ı. ıs erı ta rı e ı !. yor .. bu fesadı çıkaran ıhtıyar hukUJ>" 
artık iş işden geç::niş bulunuyordu. Bun 1?Lıva eden uçuncu kı~m! ıse. kap:tu- Mazendranla müsalcha aktedildik- Dalkavuklar

1 
İsfendiyarm kalbinde dar Keykavsla muhteris vezirlerine ti· 

lar ilk fırsattan istifade ederek ~rlci A-j lasyonları~ mevcu~ıych sayesınde .k~· ien sonra, aradan biı kaç ay geçmeden Siyaveşe karşı derm bir kin ve husu- net ediliyordu. 
nadoluda müs!ak;l bir Ermenistan vü- layca temın olunabıhyordu. Bu kapıtu- ~ark hududla.rında, Tur~~lı hükümdar- met uyandığından emin olunca, Key- Halkın ekseriyeti bu hareketin alet 
cuda getirmek istıyor, ve tarihi inka:- lfısyonlar ecnebi konsoloshanelerın eş- ;~rın_ ordul~rıle ~a:bc gı~ışmek mecbu- l:avsi harekete geçirdiier. Hükümdar hinde olmakla beraber, İsfendiyar, p~· 
ederek şark \'ilayetlerimizin Ermenile- yalarını gümrüksüz ve muayenesiz ge- ~ıyetı başgoste:d.ı. Is~endıyar buralard_a oğlunu çağırdı. Zfı.loğlu Rüstemin ı;e - ra kuvvetile, mühimce bır kuvvet~ 
re aid olduğun·ı iddia ediyorlardı.. çirmelerini miımkün kıld:ğmdan E.rme- ua ordusunu ıyı kuılandı. Muzafferı- nelerdenberi isyan halinde bulunması- başına geçerek Zabulistan üzerine yıJ• 

Tabii bu işde Ermeniler Rusya, Jngil- niler bu kanaldan istifade ederek mem yetler kazandı. . • . . nın, hele Siyaveşin de orada bulunma- rüdü. 
tere ve Fransa tarafmdar. yardım görü- lekete istedikleri kadar s;Hih sokuyor- Ot1:1z yaşına geldıgı zaman Isfendı- sının İran taht ve saltanatına karsı bü-
yor.ardı. 1908 de meşrutiyet ilan olu· lardı. Bazı konsoloshaneler bu imtiyaz- yar, Iranda büyük bir şöhret sahibi ol- yük bir tehlike olduğunu anfata;ak is 1 

(Arkası vaj..-

nalıdanberi b~ üç devlet, Osmanlı dev- ları istimal ettiklerinden Ermenilere n:~ştu. :Ve.zirler, dal.ka~uklar onun ~- i~den geçmeden hunun öni.ine geçilmc.3l Akşam çaylannda... . 
leline karşı E!'nıeniler:e beraber müşte- dağıtılan harb tüfekierınin, rovelvcr- nunde tıtrıyorl~~dı. Ih.tıraslarını .. Ui~:nı- için Siyaveşin diri yahud ölü olarak be- ve akşam yemeklerınde ... 
rek bir düşmanlık siyaseti takib edi- lerinİI\, bombaların ve dinamttlc:-~n ne, menfa_a~lerını ~emme p~k .guçl~kle hemehal yakalanmalarının zaruri bu- tiyatro ve sinema çıkışlarında ... 
yorlardı. haddi ve hesabı yoktu. Bunlar komit<?· yol. bulabılıyorl~raı. Keykavsın ~:ma- lunduğunu söyleylnce, İsfendiyar 1a-

Burada Ermeniler deyince hep Er Jerin gizli depolarında saklanıyordu. Y?sınde yaşadıkıarı rahat J.ayatı Isfen- ten bu gayelerle hazırlanmı-ı olduğu i-
meni komiteierinın faaltyetini göz ö- Ermeni kiliseleri, manastırları ve dıya;ın zamanında bulamıyac~~lar:n_ı .. 

1 

çin, hiç düşünmeden: TOKATLIYAN'a 
k hatta o zaman havatlarından bı ıe emın ş k tı· b b - ı ıı· k t nünde bulundurmak lazımdır. Bu o- mezarlıkları birer silah deposu idi. Ha- 1 • . . - e\• ·c u a acıgım. ıç mera e -

d f o amıyacaklarım anlad tkları ıçın onu , 8 'd b ·· .. · k 1 t 
1 

d ı· 
93 

s ı ·· iill" miteler meşrutiyetten sonra ilk . e a ricten getirilen veyahud Ermcni.ic: ta- h . 1 me. en, gı er u puruzu o ayca e- ge iniz. Ora a 21 Ey ul 7, a ı gun 
k 1 12 1909 d k ma vetmıye çare arıwır ardı. . 1 . z·r . R .. t . d s· 

uvvet erini nisan a çı ar· rafından dahilde yapılan silahlar böy- Bu dalkavuklar, bu. vezirler, birer su- ~ız. erım. a ın ~e, kus e .. mın e, ıya- den itibaren 
dıkları Adana hadiselerınde denediler. le yerlere saklanıyo.··du. Hu'"kuAmct me- ti h k t .1 1. f d" \eşın de kafalarım ese., ayaklarının 
Orada hükumet kuvvetinden z;yade murla 1 d t 1 t · 1 h" d . . . .

1 
K. k" a ına ge ırır.m. re e are e e gcçt: eı. s en ıv:ırm a- it ı · . . p Ü G A N y 

rı ora ar a araş ırma ar yap ıKça .ey ın e tezvırata gırışh er. ev avs D d" Türk halk kitleleri faaliyete gererek ko e ı 
~ Ermeni patrikhanesı ayaklanıyor, Türk bu tezviratın tesiri altında kalmıva baş- ·• . _ 

mitelerin kanlı teşebbüslerini kanla memurlan mukaddes yerlerimize kar- ladı. Oğlunun kazand·ğ· şöhret ~c mu- Keykavs, aı~·gı cevab~an. pe~ me~: 
bog·dular. h bb t ·· ·· d b"' .d .. k b .... d .. 0 nun oldu. Ogluna haz ·neaen ıstedıut meşhur, Macar kadın orkestrasını di.fl~ 

yeccksiniz. Virtüoz kemanc.ı Bayan Lİ1 
SZEKELL Y'nin idaresindeki bu orkeS 
tra her gün saat 17,30 dan itibaren en ııe< 
fis müzik parçalarını çalacaktır. 

şı hürmetsizlik gösterıyor, diye b:ır bar a e gozun e uyu u ·çc uyu u. - · · · o 
Ermeni komiteleri böyle münferid bağırıyordu. Rusya, Fransa ve İngiite- nun bir gün halkı ayaklanciırarak ken- kadar pa_raledat:nas:nı, ordusunu hazırla-

suikasdlerden ve isyanlardan bir fay. disini tahtından atacağından korkm?ya m~sını soy 1• • 

da çıkmıyacağını anlaymc<! Taşnaklar rede bu yaygaralar derhal akisler ha- başladı. Isfendiyar halk·nı sevgisine istinad 
Erm,.,ni milletim umumi bir isyana ha- sıl ediyordu .Babıali, bu Ermeni hare- Vezirlerle da!kavuklar, İsfendiyarın ettiği halde biitün gayretine rağmen 
zırlamağa başladılar. Rusyanın yardı- katına mani olmak hususunda çok m~ş- son harbinden avdetınde, her· geçtiği Zaloğlu Rüstemin üzerine gidecek o - Not - Bu müstesna müzik ziyafeti. 
mile bu faaliyet sür'atle ilc::-ledi. küHit çekiyordu. yerde halktan gördüğü coşkun sevgiyi, lan ordusuna iste~iği kadar efrad top- konsumasyon fiatlarının ehvenliği dolB' 

Eli silah tutan bütün Ermeniler teş- (Arkası var) hükümdara binhir ildve ile an~attıl;ır. lıyamadı. Halk, lsfendiya•·ı sevmekle yısile herkes için uygundur. 
kilfıta alınıyor, onlara. askeri talim ve r ~ Bunu, öyle kurnazlık!arla, İsfend!yarın 
terbiye öğretiliyordu. Amerikada, şu- Bir Doktorun fohinde 'bir kıyamın başlangıcı şeklin-
rada burada bombacılık Ye silah ima-

1 
de tasvir ettiler, Jı:ı Kcykavsin göıleri 

lini ö~renen başka Emıenilel' de ınem- Günlük Canıanesı 1 karardı. Oğlunun, oir gün, kendısiİ'ıe i-
leke' in her tarafmd~ bomba, fişek ve 

1 
Notlarından (*) hanet edeceğine inandı ve İsfendiy:ırın 

haltfı tüfek imal ediyor, bu suretle si- derhal zindana atılmasım irade etti. 
ıah ve cephane depoları tesis oıunuyor- Nezle nasıl isrendiyar üç sene zindanda .ıcaldı. 
du. r.n küçük bir köyün bile bir cepha- Hükümdar da zevk ve safasına dnUı. 
neliği vardı. Başlar ? ı' Bir gün, Midya orduları İran araı.i

Nezte tevellüdündc başlıca Amil otan ha· s;ne girdi. Keykavsir. prduları her ta-
Bu şiddetli faaliyete rağmen Erme- raret tebeddulünüf\ tesirlerldlr. Havnnın rafta bozuldu. Payitaht düşmanın isti-

nilerin ekseriyeti bu teşkilata giımek bir soğuyup blr ısınınaslle bunun ins:ın lfısına maruz kaldı. 
islemedi, sulh ve selamet içinde yaşa- üzerine olan tesirleri ~k mühimdir. Bu- Keykôvs, muztar vaziyet~e kaldığ• 
ınayı ve işi giicile meşgul olmayı ter.::ih gün şiddetli bir cenub rtizgflrı bW terle- için og·ıu İsfendiyarı zindandan çıkarmı 
ett. B u·· ze,.·ne 1'ac::nak yenı"den tip hemen sırtımızdan elbiselerimizi at-ı. unun • ı "' ' • ya .. ordula'rının başına geçirmiyc mec-
cebir v-c şiddet göstermcğe başladı: Ko- mağa mecbur ettigi halde ertesi günü şl- bur oldu. 

mal rüzg!m poyraz esmekle şiddetli bir 
mite reisleri bizzat Ermeni köylerin! soğuk hüküm sürüyor. Lodos sıcak ve İsfendiyarın iş başına geçişi bozulan 
dolaştılar. Ermeniiere birer metalib rütubeUI bir rilzgfı.r. poyraz ise soğuk İran ordularının manevi kuvvetini ça-
l ·ı B l b ve kurudur. Ha\•a tahavvülü hararetin ~ .. .. 
istesile müracaat ettı er. un arın aş tcbccttrulünü lntac etmekt~dlr. Bunun bucak yerine getirdi. Duşmanın onun-
Iıcası komiteye dahil olmak ve muay- ıse insanın sıhhati ÜZ€'rlne pelt büyült te- den geriye çekilen kuvvetler dayanmı-
yen vergileri vermekti. Ondan sonra her slrlerı oluyor. Blr inan en soğuk bir za- ya, sonra da Midya ordularını bozmıya 
köylüden kendı par9sile b!r sıluh tcda- manda vücudüniı muhafıua etmciti bl- başladı. İsfendiyar, çok geçmeden İran 

lirse hiç bir ziyan görmez. Vücudün 1- 1 · · · d'" d ku tar,1 M"d l rik etmesi isteniliyordu. Çünkü her ta- arnzısını uşman an r uı. ı ya ı-
daresı kolayl1L4:r ve al~ır. h kd 

rafta silah tevziatına başlanmıştı. Fakat mütemadiyen değişen hava ''elev- larla şerefli bir müsa1e a a .ne mu-
ki mutedil olsun bedeni harab eder. Çün. vaffak' oldu. 

Komitecilerin bu arzularına muha- kü hararetin her Lc~dülü vücud fab- Keykavs .. oğlunun daha biıyük bir 
lefet edenler şiddefü cezalara çarpılı- rikasının idaresindeki intizamı ve ahen- şöhret kazandığmı görünce, onun ınut-
yorlardı. Bu cezalar köyden tard, ev- gl bozar. Sıcak zamanında tatbik edilen laka intikam alınıya kalkışacağını, hal-
lenmek ve veraset hakkından malıru hayat vaztfele!'"l soğuğun zuhurUe bozu- kın da onunla bercıber olacağını dilşün-
miyet gibi hafiflerinden başlıyarak da- 1 lur ve soğuğıın müsald bulunduğu hale 

getirmek için hayllce sıkıntı çekilir. miye başladı. Vezirlerle dalkavuklar da 
yak ve ölüme kadar yükseliyordu. Bu İşte bu mütenevvi hararet teslrllc sıhhat onun evhammı körüktüyorlard.; fakat ı 
meyanda papasların dini ve ruban: cc- bozulduğu gibi hastalıklar da artar, te- ne yapabilirdi? İsfendiya'!"ı, halkın bu 
zaları komiteciıerirı pek ziyade işleri- davi güçleşir. kadar sevgisi kar§ısmda idan"'. edemez-

1-----------------------------1 ne ~arıyordu. t•> ISa notları u.tp ak.layuıu, yaba1 ' di. Muhakkak memiekette ihtilal ko-
Zavallı Ermen~ milietj bu zalimane tttr aUtime yapqt~ ıı:oıı-.ı7- 1a .. nu. pardı. Zindana da atamazd1. Halkın, o· 

Sılwatı samaaınmla ini notlar ltlr MJd.- nu oradan çıkarıp tahta oturtacağından muameleye karı.;ı nasıl mukavemet e- 1 ... 1 ,_,.,_... • ......... 
r.. --uusa 1e.....,_.. korkuyordu. · 

de bilirdi? Türk memurlarına ıltica et- :---------------------------• 
mek komitecilerin naz:ırında Enneni r -~ Onun korkusunu artıran bi: şey ıie, 

l N~b f J Zfıloğlu Rüstemin isyankar hareketi 
mi letine karşı i.51enmi.ş en ağır cürüm u e C idi. Rüstem .. senclerdenberi, kendisi-
gibi telakki edildiğinden ve ölüm ceza- E~ I 1 
sile cezalandırıldığından Ermeni mille- ... CZBne er ni tanımıyor .. Siyaveşi himayt- ediyor-
ti tamamile Taşnak!am:. tahakkümil Aksarayda: (Pertev). Alemdarda: (Sırn du. Sonra, vukua gelen harblere ne ~en 
altına girmiş oluyordu. dır: 

1 

disi iştirak etmiş, ne de· derebcylikten 
:isbtıbul eih.e&inaeldler: en küçük bir kuvvet göndermek sure-

Bu .suretle •raşnaklann ihtilal hare
katına en ziyade muarız olan Ermeniler 
bile Taşnak teşkilatına girmeğc mecbur 
kaldılar. Garibi Şu ki zorla idhal edilen 
yeni ihtilfilciler bir kere devlet aley
hindeki cereyana kapıldıktan sonra es
kileri geride bırakmağa baş!adılar. 

Aksarayda: (Pertev>. Alemdaıda: ,Sırrı tile muaven~t cylemiş~i. 
Asım) . Beynzıdda: (Belkıs). Samntyada: ı 
<Ercımos). Emlnönfrnde: rnensason;. Keykavs, Rüstemin de bir .:naks:ıd 
Eyübde: <Hikmet AUamaz). Fenerıle: (E- takib ettiğinden .. bir gün payitaht üze
mllyııdl). Şehremininde: <Hamdl). Şeh- rine yürüyerek Siyavcşi tahta geçire
zadebaşında: (Asaf). Karagümtiikte: CA- ceğinden şüpheleniycrdu. o, bu şüphe
rtt>. Küçükpazarclıa (Yorgl). Bılnrkö-

Beyoflu cihetindeldler: vuk nedimlerini, muhteris vezirlerini 
yünde: CHllfil>. 

1 

}erle, bu korkuyla kıvrandıkça, dalka-

Diğer taraftan Hınçak komitesinin İsUklfıl caddesinde: CDellil.suda). Tepe- etrafına topluyor .. bu tehlikelere nasıl 
de büyük bir hararetle çalıştığı göz ö- başında: <Klnyom. Karaköyde: <Büse- kal'§ı koyacağtnı müzakere ediyordu. 

yln Hüsnü>. İstiklal caddesinde: (Llmon-
niinde tutulursa, umumi harb arifesin- clyan). Pangaltıda: (NargUeclyan>. Be- Kurnaz dalkavuklardan biri, bir 
de hemen bütün Ermeni milletinin Os- §lktaşta: (Nail Halld>. sarıyerdc: <Nur!). gün, hükümdarın çok hoşuna giden bir 
manlı devkti aleyhine-vaziyet almış ol- Betaziç!, Kadıköy ve Adalardakiler: çare buldu: İsfendiyara, Siyaveşin Za-
masına hayret etmemek lfızım gelir. Üsküdnrda: ~.Ömer Kenan). KadtköyUn- 1 bulistanda bulunmasmm, kendi menfa-
Taşnak tarafından takib edilen prog- de: (Büyük, Uçler>. Büyükadada: <Halk). 

1
1 ati aleyhin?e olduğu .. onun, Rüstemin 

Heybelide: (Halk). d ·ı ı h · h ramın ikinci kısmı, askeri talim ~c ter- ·-....;;;,_ _________________ .....,: yar mu e ran ta tını zaptetmıye a-: 

---===I~-~-ı·=s~-!:_-l=a:_-------================ı U. Müdürlü~ünden: 
1 - Nümune ve şartnamesine tevfıkan 8000 kilo baş ipi pazarlıkla satın aııns· 

caktır. 

Il - Pazarlık 20/IX/1937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kaba. 
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pB' 

ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5789) 

~ 

1 - Şartnamesine tevfikan pazarlıkla 2000 kilo kazein kolası satın alınacaktır• 
2 - Pazarlık, 20/IX/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Kaba ' 

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapllocaktır. 
3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralB' 

rile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c582h 

Ankara Mektepleri 
Satınalma Komisyonundan: 

Cimd Mıktan Muhammen Muhammen % 7ö Mnnakasa 
J<'iatı bedeli Teminatı 

Tarihi saBti Kuruş Lira Kr. Lira Kr. 

Yerli Kok 2457 Ton 2800 68796 00 5159 50 20-9-937 15, 
Kömnrn Pnzartesi 
Kriple Kömürtı 290 Ton 2'200 6380 00 478 50 20.9.937 t5,3° 

P11zartesi 
ı - Komisyonumuza bağlı yatılı okulların ihtiyacı olan miktar, muhaırunell 

bedel ve ilk teminatı karşılarında yazılı kok ve kriple kömürleri ayrı ayn k8 " 
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 20/9/937 Pazartesi günü 
saat 15 ve 15,30 da Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

2 _ Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle komisyona gelmeleri. 

3 - İsteklilerin tekil mektuplarını 24 90 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona makbuz mukabilinde vermeleri ve 
şartnamesini görmek istiyenlerin mektepler muhasebeciliğinde komisyon katib14 
ne müracaatlan ilan olunur. c307h c5781:..,. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Sahnalma Komisyonundan: 

ı - Muhtelif büyüklütc 300 tane Milli Bayrağın 4/10/937 Pazartesi günü sa8' 
11 de açık -eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlan.mış değeri 1104. liradır. 

3 - Şartname, evsaf ve şali nümunesi komisyondadır. 
4 - İsteklilerin 83 liralık teminat makbuzu veya teminat mektuplan Te ~ 

nuni vesikalaıile birlikte o gün eski ith alit gümrüğü binasındaki komutanirl' 
Satmalma komisyonuna gelmeleri. c627'1> 

Turgutlu Belediyesinden: 
938 senesinde tahsisatı fazlalaştırılmak şartile halen Belediyemizin 165 liri 

ücreUi fen memurluğu münhaldir. 
Bu memuriyete talip olmak için mühendis diplomasını haiz olmak ve Nafi• 

Vekaletince memuriyeti tasdik edilmek şartile taliplerin evrakı rniisbitelcrile 
Turgutlu Belediye riyasetine müracaatları ilan olunur. c6259> 
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inkıbazı, hazımsızhğı 

Mi DE 
ekşi lik ve yanmalarını 

&aria ıs 

MAZON MEYVA TUZU giderir. 
Mide ve barsakları alışbrmaz. içilmesi latif, 

tesiri kolay .Ye mülayimdir. Yerini hiçbir mümasil 
müstahzar tutamaz. M A Z O N isim, H O r o z 
markasına dikkat 
Deposu: Muon ve Boton ecza deposu. lstanbul Yeni postana arkasında N. ''l 

HER SABAH I Hayatının i lk 
Ve son aşkı 

(Baş tarafı 13 üncü sayfada) 

akisler bırakıyordu. Şehirde devriye po

-------A 

' 

DAHA GENÇ! 

, 8-U AKŞAM . Terkibinde Vi • 
·yana Üniversite -

il profesörü Doktor Stejskal'in cazip 
keşfi cBiocel> cevheri bulunan ve 
yegane cild unsuru olan pem~ ren
gindeki Tokalon kremini kullanınız. 
Hüceyreleri canlandıran bu cP.Yhcr, 
kemali itina ile seçilmiş genç hay -
Yanlardan istihsal edilmiştir. Hali
hazır fenni sayesinde, buruşukluk
ların, cildin tabii unsuru olan bu 
cevherin kaybolmasından ileri gel
diği anlaşılmıştır. Binaenaleyh 
Tokalan kremi ; terkibindeki Biocel 
cevheri siz uyurken, cildinizi besler 
ve onu gençleştirip yumuşatır. 

YARIN SABAH : 
İlk kullanışında, Cildiniz.in ne ka
dar tazeleşip yumuşadığını göre-

ceksiniz. Bir kaç gün sonra, buru

şukluklar kaybolmağa başlar ve 

bir hafta nihayetinde senelerce 

gençleşmiş görüneceksiniz. Sabah

ları da (yağsız) beyaz Tokalon 
kremini kullanınız. Siyah noktaları 
eritir. Ve Cildi beyazlatıp JUJJlUŞ3.· 
tır. 

50 yaşlarındaki kadınlar, gene; kız
ların bile gıpta edeceğl aehhar bir 
tene malik olurlar. 

----~-----------------..._ ______________ ~---------------~·----------
fstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden: 

Kuruçeşme antreposunda bulunan MULMESN markalı ve 46800 kilo gayri safi 
SAS 

ığırlığında ve 12608 lira 75 kuruş değerinde olan ayıklanmı§ ve kısmen kurtlan-

~ pirinçler 29/9/37 günü kapalı urf usulile Sirkecide Reşadiye caddesindeki 
gümrük satış salonunda satılacaktır. Şartnameler bu yerdeki satış müdürlüğün· 
den parasız alınır. İsteklilerin 946 lira muvakkat teminat .makbuzlarile Ticaret 
Odası vesikalarını usulü dairesinde zarf !arına koymaları lizımdır. Teklif rnek-

tublarını havi zarflann ayni günde tam saat 12 ye kadar satış müdürlüğüne 
makbuz karşılığında verilmesi ve mektu bların prtname albndaki yere yazılma
lı mecburidir. Zarflar saat 13 de satış salonunda usulü dairesinde açılacaktır. 

.(6163) 

Oper • t &r ' Dr. A. BiZ& TEZEL J 
Taksim - Tarlabaşı caddesi 
Gnngör aparbman No: 5 

Son Posta -Yevml. Wyul. Havadia n Balk paetua 

- .. 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FtATLARI 
- 1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr: Kr. K.-. Kı. - - -TORKln 14JJ 700 4W t&>u 

YUNANiSTAN l J lJ 12:W 710 27J 
SCNEBİ 27) l 14 1 ı-oo 800 

- - - -

Abone bedelı peşindır Adres 
değıştırmek 25 kuruştur. 

' 

Gel.n euralı geri oerilma. 
llônlardan me•'uliycl alınmaa. 

Cevap için mektuplara 1 O k\ll"Ufl~ 
Pul ilavesi lhimdır. 

1 

Pomı kutusu: 741 İstanbul 
Telrraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

, 

lisini durduran, bekçiyi yerinde mıhlı

yan ve halkı bir salkım halinde pencere
lerden sarkıtan bu ses, burada da geçen 
sandalları hareketten alıkoyuyor ve ya
lıların pencerelerinden tıpkı istanbulda 

olduğu gibi, insan başlarından mürekkeb 
salkımlardan bir hevenk teşkil ediyor -
lardı. 

Güzel sesli kadının bu mes'ud ve mu
hayyel denecek kadar efsanevi hayatı 

çok mu devam etti? Hayır!.. Serin bir 
gecedeki bir sandal gezintisinde ağır su

rette hastalandı ve birkaç gün sonra ağır 
bir ateşle yatağa düştü. Doktorların de
diği çıkmıştı. 

Gösterdiği arzu üzerine karyolasını 

denize bakan pencerenin önüne koydu
lar. 

Güzel sesli kadın, hastalığının imtida
ciınca hiçbir vakit ölümden korkmadı ve 
ha tti aşkın ve saadetin kemali içinde ya· 

şadığı için çok zaman ölümü bir reha ve 
teselli addetti. 

Onun son dakikası çok haz.in oldu. Ba
şını genç aşıkının dizine koydu ve ona 
şu son şarkıyı söyliyerek can verdi: 
~ômrüm seni ıevmekle nihayet bula

caktır!. 

Bu şarkı, sesi kalbleri yakan ve ateşe 
veren kadının son şarkısı ve son nefesi 
idi. Onun hayatının ilk ve son aşkı işte 
böyle bitmişti. 

Yarmki n ushamıziJa : 

Çifte ihanet 
Yazan: Brive Hilaire 

Çeviren: Nurullah Ataç 

----··. -···---·----"'r- •· Beşiktaş "' "' 

DİKiŞ YURDU 
Elişleri sergisi ay sonuna ka

dar umuma açıktır. Biçki, dlklo 
öğrenmek isteyenler bu sergiyi 
görerek kayıd olmahdular. Ta
labe kaydı da açıkbr. 3 aylık 
kurs da vardır. 

Beşiktaş Akaretlerde ~ No. -· 

Kiraıac ağını z 

. yeni apartıman 

d a h a rahat o la -

c a ktar ..•.. 

Çünkü b i r H a v a-

gazı Şöfbeni v ard1r. 

MAVAliAZI 5DFBEfti 
Yüksek Mühendis Mektebi Sabıi1llma Komisyonundan• 

Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan 41700 kilo ekmek açık ek· 
siltmeye konulmuştur. İlk teminatı 344, 05 lira ve beher kilosunun muhammen. 
bedeli 11 kuruştur. Eksiltmesi 1/10/937 Cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün 
ve saatte Gümüpuyunda mekteb binası dahilindeki komisyona müracaatı.an 

ilin olunur. .~ 

HER YASTA 
fi 
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isviçre'de webbolite A. G. ın 

E CiHAZLARI 
Kuyunuz un, 
suyunu O .. 

musluğunuzun kireçli 
1 derecede tatlı suya 

ve acı 
• • 

çevırır 

VEBOLİD tasfiye cihazları, içindeki madde değiştirilmeksizin mütemadiyen kullamlır. 

ile kireci tasfiye edilmiş su; Vebolid 

BANYODA • Cildi ve saçları ipek gibi yumuşatır, ondülasyonu devam ettirir, saçların ke
• peklenmesine mani olur. 

y E M E K ve c Ay DA : 
ÇAMASIR ve BÜLASIKTA: 

Et ve kuru sebzeleri çabuk pişirir ve lezzet temin eder, çaya kendi nefis 
renk ve kokusunu verir. 
Sodaya ihtiyaç kalmaz, elleri tahribattan kurtarır, sabundan % 60 tasarruf 
temin eder, çamaşırların yıpranması na mani olur. 

KAZAN ve KALORiFEROE: Kazanların kireç tutmasına ve boruların zamanla tıkanmasına mani olur. 

BOYAHANELERDE • Daha az boya sarfile daha parlak ve sabit netice verir • • 

VEBO İD Kaloriferlerde, motör, radyatör ve şömizlerinde ve ale-
• ICımum sanayide, ev idaresinde, hastane, laboratuvar, 
• mektep, otel ve lokantalarda mutlaka lazımdır. 

Tazyikli ve taxyik.lz au ile 
işler, 1&atta 250 litre taıfiye 

eden portatif cihazlar. 

25 T. Lire•• 

Cihazların tasfiye kudreti, Sıhhiye vekileti hıfzıs· 
aıba enstitiitü ile Gülhane As. ve Zürih hıfzıssıhha 
enshtüsü tarafından tevsik edilmiıtir. 

Tazyikli ve tazyiksiz ocak Ye aoğıık au ile itler. Bü· 
tün masrah bin litre tatlı ıu için yalnız bir kilo adi 
tuzdur. 

Siparişler poıta ticreti alınmak11.zm ıönderilir. 
T aleb üzerine bir memurumuz cihazla beraber tecrübe 
yapmak üzere adresinize gönderilir. 

Su boruıuna, depo al· 
bna, tulumbaya, vaz
olunmakla bütün ıu 
ıebekeaini taıfiye eden 

aabit cihazlar 

125 Liradan 

VEBOLID LtMITED lstanbul, Galata Voyvoda caddesi No. 40-42-Tel.445.07 

Satış yerleri: 

Ankara: Vehbi Koç Ticaret Evi ve Şark Merkez ecza deposu - İstanbul: Ziyaeddin Said Voyvoda Cad. 40-42 Galata -
İzmir: Şifa eczanesi • Adana: Feyzi Dural • Samsun: Şik Terakki Ticarethanesi - Kütahya: İhsan Şerit eczanesi • Ma· 
ıatya: Mahmud Nedim ve Biraderi - İne bolu: Selahaddin Çelebi - Sivas: Yusuf Ziya Ünsalan ve oğlu • Biga: Zühtü 
Zeren_ Kastamonu: Mustafa Nuh oğlu - Taşköprü: Türkmen kardeşler • Elaziz: Salim Kule - Kayseri: Asri Işık Pazarı -
Denizli: Eczacı Sabri _ Aydın: Raif Gün aydın • Bursa: Behçet Yarıcı • Merzifon: Larlar kardeşler - M. Akhisar: Hilmi 
Faiz. Tosya: M. Remzi Damgacı oğlu· Mersin: Halid Arsal, Singer acentası - Eskişehir: Hikmet Özgür - Muğla: Faik 
Kazez oğlu _ Edremit: Ali Rıza Karagöz oğlu - Edirne: Aziz İ~ Bilen • Zonguldak: Mehmet Hilmi Gürol - Gaziantep: 
Mehmet Sırrı Özkaya • Antalya: Adil Aşçı oğlu • Biyarıbekir: Celal Ayyıldız - Adapazarı: Eczacı M. Reşat Kürem -
Safranbolu: Nuri Sarı oğlu - Ayvalık: Salih ve Necmi Komili. 

Anadolu, Hatay, Suriye, Irak ve lran'ın başlıca şehirlerinde sahş yerleri ve 
plasyeler aranıyor. ~ 

PATI 
Antivirüsle tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannın arasındaki kaşıntılar. 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traf 

yaralan, ergenlikler, koltuk alb çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
fark lap en çlyarı Llboratuvarı, l&TAN IUL 

~ .............................. , .......... ., 
Kadın Hastalıkları Mütehassısı aranıyor -

Mudanyada hususi bir doğum evi için birinci sınıf ihtisas sahibi bir ka -
dın hastalıkları doktoru aranıyor. Talihlerin İstanbul Belediyesi karşı • 
sında Kadın hastalıkları ınütehassısı bay doktor Ali Esad'a müracaatları , ______________________________ _, 

• 
Ttlrk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
&. cı k•flde 11IBlrlnclt•trlnı1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 2 O O. Q Q Q liradır ... 
Bundan baıka: 40.000, 25.000, 20.000 15.000, 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (2<.0.000 ve 50.000) liralık iki adet mükAfat vardır .. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Birinciteşrin 937 güntı akşamına kadar biletini 

değiıtirmiı bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

Kolaylık-Şİklı~ 
"" t•1d•ıt ••••I kolerl•I• .,,~ 

ırarı .,., l'lle•ık1111 e., ... ,.,, onl•• 
•otn repıll'llıf ol•n b11 ıutDr-lıO• 
1otlın 11•1•,.k flklllı de tel'lllll •I 
l'lllf olurlar. Hutwtu lnc•lllr VO 
011•1111 teH.ObOnG dDıolllr ve tı. 
f•dld bı,.kltlude bole hl"lrr•• .. , ...... 
flyıu ı 'I ıı 2 !Iradı" lllbaren, 

••••• r•rl ralnı• ı 

llTANBUL, BlroglU 
TOn•I m•rd•M 12 No. iv:\ 

Mefeı•mıaı ııyareı edlftlı vırı 
111 No.lu terlfemlzl lıleylnlı., 
l'ırıtlenmııdı bOyOlı leulltt. 

.. ............ ·-········-·--·--······-.. ····-····-
İlan Tarifemiz 
Birinci •ahile 400 lruruı 
ikinci •ahile 250 » 
Vçüncii •alaile 200 » 
Dördüncü •alaile 100 » 
iç •ahi/eler 60 » 
Son •ahile 40 >> 

Muayyen bir müddet zarf rnda 
fa.zlo.ca mikdarda ilan yaptıracak • 
lar aynca tenzilatlı tarifemizden is
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil· 
melidir: 

Ulncuık Koılektıf Şirket!, 
Kahramanzade Ihn 

Ankara caddesi 

-·-····· .. ···· .. ··········-···············-······----
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi: s. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGİL 

İngiliz ve 
müthiş ve 

beş 

ASA 

Eylôl 18 

Avrupa meyva tozlarına 
ezici bir rakip olup dört 

misli daha ucuzdur. 

G z Z OZÜ 
Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz ve en nefiJ 

bir şampanya hülasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa İngiltere ve 
İtalyada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. Basan Ga· 
zozu midevi ve hazımdır. Yemeklerden sonra J veya 2 çorba kaşığı içilebilir· 
Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan Gazoz Özü alınız. Çok u • 
cuzdur: Kavanoz içinde küçük 2S, iki misli 3S, dört misli SO, sekiz misli 
90 kuruştur. 

y a 
Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazU 

midelere yemekten sonra, küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı midevi ve ha· 
zıındır. İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç karnına t-2 tatlı kaşıl• 
müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Mepaların özünden ya.pılmqtır. Şe· 

kersizdir. Şişesi 40, büyük 60, dört misli 100 kuruştur. 

Uzvivetiniz şiddetli bir sademe
ye maruz kaldığın1, zafiyete ve 
kuvvetsizliğe duçar olduğunuzu, 
ciddi ihtilatlar tehlikesi belirdi· 

ğini hissettiğinizde : 
Kuvvetinizi iade ve uzvlyetlnlzl 
takviye edecek bir kuvvet 11• 

cına ihtiyacınız vardır. 

Bu gibi ahvalde en pyanı 
tavsiye, en mükemmtl 

KUVVET ve SIHHAT 
EKSiRI olan 

.uı A LAROCHE'u 
kull•nınız. Her eczanede ••tıllr 

.................. 
____.... ... 

ISt~ C, ••••••• • 
•••••••• 

= 

NEOKALMiNA 
G R ı P - N EZ!: E - NE V R AL J 1 B AŞ ve 

DIŞ AGRILARI - ARTR1T1ZM 
......................... ~ım!iimll .. 1 ................ ..... 

Eskişehir Hava Okulları Komutan lığından: 
Hava okulları kayıd ve kabul müddetin in Eylıil 1937 sonuna kadar uzatıldığı 

ilan olunur. (6073) 


