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Barbiye okulundan bu yıl mezun olan bin küsur subaya Ankarada evvelki fÜD merasimle ı betile yapılan geçit resminde gösteriyor. Diğer fotograf geçit resminden bir başka bıtıbadır. 
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Hariciye Vekili Cenevreye Filistin davası için Şamda 
.d k V d.k . bir kongre toplanıyor 

gı er en ene J te Arap aleminin çoktan beri bahsettiği bu kongre 

I• 1 • ı • • ı •• •• k Filistinin taksimi aleyhindeki Arap cereyanının 
ta Ya n r ı C a ı 1 e g O r U Ş e C e gittikçe kuvvetlendiğini . gösteriyor, . bu itibarla 

kararlan ehemmıvetle beklenıyor ,.. . 
Şam, 28 (HUSU• 

si muhabirimiz ya
zıoyr:) - Suriye Va 
tanilerinin bır nok
tada hakları var -
dır: Şam, Kahire -
den sonra Araplık 
için en mühim ve 
en merkezi bir nok· 
tada, garba en ya. 
kın büyük bir (A -
sime (Baş şehir) -
dir. Araplık alemi • 
ne ait bütün hare -
ketler burada der ~ 
hal akisler yapar. 
B~un içindir ki Hi 
caz Emiri Majeste 
İbnissuud tarafın • 
dan Filistin mesele
si rnünasebetile ak· 
di tasavvur edilen 
büyük Arap kon. 

Rüştü Arasın Akdeniz, Uzakşark ve ispanya işlerini 
konuşacak Konseyde Balkan Antantı ve Küçük Antant 
cephesi namına mühim bir nutuk söylemesi bekleniyor 
Hariciye Vekili Rüştü Aras, eylülün İtalya yolu ile Cenevreye gideceği an- ---·; ....... 1 ...... •w ... _ 

10 unda Cenevrede toplanacak olan Mil- !aşılan Hariciye Vekilimizin Venedikte y 8 n 1 z 1 r a a t 
letıer Cemiyeti konseyine iştirak için bir gün kalması ve İtalyan ricalile bazı 
~ma günü şehrimizden hareket ede- temaslar yapması çok muhtemeldir. 
~ktir. (Devamı 11 inci sayfada) 

Canavarlar itiraf . etti ter: 
-
''Muallimin beş yaşındaki 

kızını tıpkı kurban 
keser gibi kestiler!,, 

teşkilatı 
kadrosu çıktı 

Terfi edenlerin listesini 
neşrediyoruz 

Ankara il <Hususl) - Ağustosun blrln
den Ulbaren meriycte ıtren yeni ziraat teı
ldlAtı kanununa göre hazırlanan tertt Us • 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Çinde iki taraf 
gresi için içtima ma Şamdan bir manzara ve Şektp &?mı 
halli olarak Şam intihap edilmiştir. Ö-ı Şam civannda güzel bir yazlık yeri o. 
nümüzdeki eylUlün sekizinci iÜJlÜ (Devamı 3 üncü ıayfada) 

Hükumet Bigadiçteki facianın tahkikine lstanbul ve 
Ankaranın eski cinayet komiserleri olan iki nahiye 
müdürünü memur etti ve bu sayede esrar çözüldü 

tayyare 1 eri j Kadınları~ hi~ hoş!arına gitmigecek 
aman vermiyorlar bırcurmu meşhud 

Geçen temmuz ayının sonlarında Bi·ı mindı bir muallimin küçük kızı 
diçte feci bir hadise olrnu~, Nazif is- (Dwamı 11 inci ıa11fada) 

Londra 31 (Hususi) - Japon tay • 
yareleri, Şanghayın on mil uzağında 
bulunan Voosung liman ve kasabasını 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Meçhul denlzalfl 
gemisi bir Rus 

vapurunu baflrdı 
Londra 31 (Hususi) - Cebelütta • 

rıktan Portsaide gitmekte olan bir 
Sovyet yük gemu:;ı, Cezair açıklarında 
meçhul bir deni1.alt!. gemisi tarafından 
batırı~tır. 

Geminin 26 kişiden ibnet olan mü
t t ,rettebatı ile üç kadın, balıkçı kayıkla-

1 er p tarafından kurtarılıruş ve Cezair li-
-·-·-- ~4-üw-iilıuiiftür. 

PoUı kGTdonıınıı J14T tn4JICI çal1f4n kadınlar (Yuası 



2 Sayfa 

----------------------------, 
Her gün 

Uzak,aTkta iki 
Siyasi hadise: 

Yazan: :Muhittin Birıen 

İngiltere hükumeti, Çin sefirinin uğY~ 
dığı kaza şeklindeki tecavüzden dolayı 

in g llterenln 
Jepoa,r•Y• 

notası 

ziye. 

Japonya hükume
tine bi~ nota vere
rek ondan fiç şey 
istedi: 

1 - Tam bir tar-

2 - Bu gibi hadiselerin tekerrür et
miyeceği hakkında teminat. 

3 - Tahkikat yapılarak mütecaviz 
tayyarecilerin cezalandırılımisı. 

SON POSTA . 

Resimli Makale: X Dünya geniş bir !O ··nedir. X Sözün Kısası 
-

Yazı Çok, Olduğa /çin 

Bugün Konamadı 

........ ....-. ...... 
Kadınların hiç 
Hoşlarına gilmigecek 
Bir cürmü meşhud 
Kadınlar sakin zamanlarında, içlerin· 

deki duygulan saklamaya kolaylıkla 
muvaffak olduklan durgun dakikaların· 
da, ne zaman erkekten bahsedilse, he• 
men hemen istisnasızca, hepsinin de du• 
daklanndan şu kelimeler dökülür: 

İstenilen şeylere bakılırsa, İngiltere 
bu meseleyi çok sıkı tutmaya karar ver
miş görünür. Tam bir tarziye, Japon 
hükumetinin şeref ve haysiyetine halel 
vermiyecek, fakat ayni zamanda İngiliz 
bayrağının şan ve şöhretini, tam olarak 
teyid edecek bir teessür ve teessüf ifa
desi ise Japon hükumeti bunu vermek
ten çekinmiyeceklir. Fakat, bu gibi ha· 
d.iselerin tekerrür etmiyeceği hakkında 
teminat vermek bahsinde uaponyanm 
ne suretle İngilizleri memnun edebilece
iine akıl erdirilemez. Tahkikat yapıla
rak mütecavizlerin cezalandırılması bah
sinde Japonya, belki de İngiliz notasını, 
,Ulen memnun edebilir; ancak, bütün 
bunlar, Japonyanın şeref ve haysiyetini 
rencide etmfyecek şekiller dahilinde 
mümkündür. Aksi takdirde Japonyanın 
İngiliz notasını tamamen memnun ede
cek bir cevab vermesine imkan görü
lemez. 

- Erkek mi? Hiç te entettsan bit 
· mahliık değildir! 

Bu ahvale göre, İngiliz notasının U
zakşarkta İngiltere ile Japonya arasın
daki siyasi vaziyeti birdenbire pek ger
gin bir şekle sokmuş olduğuna hükmet
mek ve bundan vahim akıbetler zuhuru 
ihtimallerini düşünmek ıazım gelecek
tir. Fakat, bugünkü dünya vaziyetine 
nazaran İngilterenin Japonya ile harbet
mck fikrine gitmesine imkan yoktur. Şu 
halde bu notanın meydana çıkardığı me
sele mutlaka halledilecektir. Şimdiden 

Japon hükumetinin ctam tarziye> tnbi
rile ne anladığını İngiltereden sorduğu 
veya soracağı hakkında bazı haberler 
geliyor. Bu, Japon hükiimctinin, cevab 
vermezden evvel İngiltere ile konuşaca
ğına ve şekil meselelerinde anlaştıktan 
IO?lra, her iki tarafı da memnun edecek 
tesviye tarzı bulunacağına delılet eder. 
Şu halde bu hadiseye şimdiden kapan

Dllf gözile bakabiliriz. 

* 

Bir tiyatroda sahneye çıkan iyi aktör kendi benliğini 

unutur, yaptığı rolün hüviyetini takınır, muharrinn haya
linde yaşattığı phsa verdiği hisle mütehassis olur. Ağhya
bilmesi, gülebilmesi, ten veya kederli görünebilmesi hep 
bu temsil kabiliyetinin bir neticesidir ve seyircilerin gör
dükleri piyesten mütehassis olup olmamaları da aktörün 
samimi olup olmamasma bakar. 

Hayat ta geniş bir sahnedir ve yapyan insaıı.lann her 
biri bu sahnede oymyan bir aktör sayılır: İyi bir adam ise 
iyi bir muhitte yaşamış, üzerine iyi bir rol alınış demektir. 
Fena bir adamsa, fena bir karaktere sahip ise, fon• bir mu
hitten mütees.5ir olduğu şüphesizdir. in.sanı insan eden 
muhiti ve okuduğudur, ne görür, ne öğrenir, ne işitirsek 
onu teknır ederiz. 

( 
Hol ve bacak 
l(ırarak sahtekarlık 

Yap11n makinist 

ARASONDA 
·----------------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
En fenasını yazmışsınız 

Fransa kralı on dördfü1cii Luinin 
YO-§adığı devir, Fransa edebiyatının 

en parlak devriydi. Bıı devirde Frin
sada edebiyat meraklıları pek fazla-
1.apnışlardı. On dördürı.cü Lüi de 

bunlardan biriydi. Bazan şiirler cl.e 
yazardı. Yazdığı. §iirlerden birini biT 
gün meşhur mü.nekkid Buvaloya gös
termiş, fikrini sormU§tu. Bın:alo, şii
ri okuduktan sonnı: 

- Efendimiz. dedi, siz her şeyi 

yapmıya muktedirriniz. Fena bir piT 
yazmak istemişsiniz. Ba§kalarının ya
zamıyacakları kadar fena bir şiir yaz-
mış.nnız. 

Sulhun temini 
Ancak dansı 
Sevmellle llabilmlş l 

) 

Uzakşarktan gelen ikinci mühim bir * -• 
haber de Sovyetlerle Nankin hükumeti Bir Jngillz 75 Ingilterenin Vançugurt şenri bele-

arasmda bir dost- Yılda en aşağı aiye reisinin kendisine mahsm garip 
Sowyet • Çin luk paktının alt- k y d ı 20 öküz gerıniş ! bir ana_at_i van:lır. e~ yüz~ e .. su -

doalluk P9kb de~il~iş olduğu~a Amerikanın hususi detektifleri ye- . hun ternını ancak dans ıle rnümkun o· 
_ daırdır. Bu hadise ni ve çok orijinal bir sahtekarlık mey- . Bir lngilizi~ w ?ütim. hayatı ~üdde- !acakrnış! Eğer bütün insanlar dansı se 

de bazı dunya matbuatında biraz heye- dana çıkarmışlardır. Hadisenin tefcr- tınc.e neler yed~gın: d~ır ~o~ gunlerde ver ve dans öğrenirlerse muharebeyi 
~a mütalea ve tefsir ediliyor. Halbuki rüatı oldukça enteresan ve o nisbette İ~gil~:ede ga~ıp ~ır. ;stat.:stık ne~:e - di.işünmeğe vakitleri kaimazrmş! 
hakıkatte buna da mahal yoktur. hayrete şayandır. dılmıştır. Bu ıstatıstıge gore her in - Belediye reisi bizzat bunun tecrü • 
Paktın neşredilmiş olan resmi şekli, Son günlerde Amerika sigorta kum giliz sene~e vasati olarak 140 ~il? et belerini yapmağa teşebbüs etmiş ve 

SovyeUerin ötedenberi muhtelif rnemle- panyalan el ve ayak kırılmasından ınli Y~~edir. 15 sen~ y~yac. bır. I~ - .İngilterede şehir şehir dolaşarak Tan
keUerle akdetmiş olduğu komşuluk, dost- tevellid kazalar için dehc::etı: tazminat gılızın 1 OO ton, yanı muntazam hır m- 1;0 fokstrot müsabakalan armag· a ba!:-
1 k d ~ ·· d w • w d 1275 d "' ' r·· ;$ u v__e ~ cmi tecavüz paktlannın umumi vermeğe başlamışlar. Bu arada ikinri san vucu ~nun ag_ırı_ıgı? an . w. e - lamış. Dans Aşığı belediye reisi 56 ya-
forınülunden pek te başka bir şey değil- derecede bir artistin de sa.ndalyadan fa. fa-718. yıyecek ıstıhlak ettigı hesap şında olmasına rağmen bu müsabaka -
d~. Bun~n:a S. S. R. t. devl~t~ Nankin düşerek ayaklarını kırdığ~ ve 20 bin edılmıştır. .. ların çoğunu bizzat kazanmaktadır. 
hukumetının manevi kuvvetını aı tırma- dolar tazminat aldığı görülmüstür. Bu 1 OO ton~ yuzde 12 den 25 0 Belediye reisi bu faaliyetinden meın 
yı kasdetmiş olsa gerektir. Lüzumundan Şüpheye düşen sigorta kumpanya • kadarı ekmek,_yuzde 7 kadarı et, 2 den nun görünmektedir. Gazetecilere de _ 
fazla ehemmiyetle bahsedilen gizli mad- ları, hususi detektiflerini derhal bu i- 3 e kadarı yag ve. yaln~~ca 1 o. to~1u miştir ki; 
delere gelince, bu maddeler hakikaten şin tahkikine memur etmişler. Niha _ n;-eyva ve s.ebzedı:r .. İngı~~ etle::ın ı • _ cGençler danslara koşuyorlar, 
rnevcud olsa da, olmasa da Sovyctler, Çi- yet arana tarana Giorge West isminde çınden ~n zı!ade sıgır etını ~eı-:1? et • ayni zamanda yaşlıları da beraberle -
ne bütün kuvveilerile yardım edecek- bir makinist ele geçirilmiştir. Maki • mektedır. Bı~aenaleyh her !ngı.lız ~~- rinde sürüklüyorlar. Bu suretle Avru
lerdir. Yardımda şeklen belki de biraz nist biraz sıkıştırılınca el ve ayak kı- yatında vasatı obrak en aşagı yırmı 0 • pa ve Uzakşarkta muharebe işlerin -
dikkatli ve ihtiyatlı olabilirler, fakat, 1 hAd· 1 . . 'b b ' d küzü gövdesine indirmektedir. d b h d"lm. B d b- ··k b. . . rı ma a ıse erının se e ı mey ana -·--- .... -· . _ -·- ·- ..• ·- ·-- en a se ı ıyor. u a uyu ır 
e~~sta herha~gı . bır mukavele ve taah- çıkmıştır: den kırıyormuş. Sonra tazminatın ya- kardır. Hakikaten sulhu sevenler dan. 
h~d mevcudıyetı olsa da almasada, hiç Meğer makinis:, bu iş için bir ma- nsmı alıyor ve kınklan kısa bir za - sın taammümüne çalışmahdırlar. Çün
b1:1 fark bulunmıyacaktır. Japon~a, hem Jtine icat etmiş, bu makınc sayesinde manda yerine koyarak ayakları veya kü harp ve dans birbirine zıd iki ha -
Çme, hem de Rusyaya karşı harbetmeğe el ve ayakları hiç bir ağrı hissettirme- elleri mükemmelen tedavi edıyormuş! rekettir!• 

Halbuki, bu sözleri söyliyen kırmızı 
dudaklar, erkeklere boş görünmek içi.Jl 
boyanmıştır. Onların üzerinde, kendile
rini güzelleştirmeğe yarayan her ne var• 
sa· erkekler içindir. Onlar bunu daima in• 
kar ederler fakat, birçok zamanlarda da 
yakalanırlar. 

İşte, fotoğrafın objektifi onları bu se
Jer de yeni bir meşhud cürüm esnasında 
yakalamıştır; yukandaki fotoğrafa bakı• 
nız: Elele verip canh ve heybelli bit 
kordon vücuda getirmiş olan İngiliz po 
lislerinin arkalarına sıcak bir helecanla 
çarpan göğüslerinin bütün kuvvetile 
yüklenmiş olan bu genç kadın ve kız ka• 
filesi, Londra istasyonunda büyük biı 
~y bekliyorlar. Bu, bir insandır; bir irı• 

san ve bir erkek! 
Hangisinin çantasını karıştırsanıs 

içinde, onun birkaç türlü fotoğrafını gO. 
rürsünüz. Hangisinin yatak odasına gi~ 
seniz, yazı masasının üstüne, tuvalet a'f• 

nasının önüne baksanız orada onun şıı 
ve yahut ta bu pozdaki bir resmini bU• 
lursunuz. Hepsi de ona aşıktır; hepsi de 
onun bir hareketi, bir duruşu, bir bakıŞl 
veya gülüşü, bir (İlow Yon!) u karşı• 
sında saatlarca hulyalara dalmışlar ve 
mestolmuşlardır. 

:Ve işte, ş:iıncll, bu heyecanlı dakika dBı 
onun, meşhur yıldız Robcrt Taylorutlı 
Londra istasyonuna gelmesini bekliyor
lar. Gene onlar Valentino ölürken, gün• 
lerce kapısını beklemişler ve onun içitı 
ağlamışlardı. 

Şimdi, heyecan içindedirle..r, bekliyor• 
lar. Birkaç saat ~onra, tekrar kendileri• 
ni toplayınca, ayni şeyi söyliyeceklerditl 

- Erkek mi? Hiçte enteresan bir matı~ 
luk değildir! 

Mekteplere kabul için 
bir yaş küçük ve iki 

yaş büyüge bakılmıyacak 
Ankara, 31 (Hususi) - Maarif vekft• 

leti yaşlan muayyen yaştan bir yaş kil• 
çük ve iki yaş büyük olduğu için lise ve 
orta mekteplere talimatname mucibiJlC1 

kabul edilmiyen çocuklarla, kayıt müd• 
detini geçirenlerin eğer orta mektep ,,e 
liselerde yer varsa kabul edilınelcriııl 
teşkilatına tamim etmiştir. 

Kaymakamlar arasında 
Ankara, 31 (Hususi) - Kaymakamlat' 

arasında yapılan nakilleri bildiriyorurıı: 
Gölcük kaymakamlığına Ünyeden Ne• 

dim, Ünyeye Erovadan Avni, ErovaYıı 
Şarki Karahisardan Nihad, BakırkÖYe 
Emirdağından Ahmed, Ayvalığa Osrnıı• 
niyeden Celfıl, Osmaniyeye Sökeden G8' 

fur, Emirdağa Fenikeden Hüseyin, os· 
mancığa Işıkdağdan Kemal, Yalvaca j\Jt• 

şehirden Talat, Akşehire Cihanbey1ide11 
Mehmed tayin edilmişlerdir. 
_..... • ·-·-· ·- ~· ...... .-ıa:eo-, ... __ _ 

BUGOHK
t-IAVA 

"'I: TAK 
taraftar değildir. Ayni zamanda Rusya-
nm da, Japonya ile harbe taraftar olma- r . 
dığı muhakkaktır. Bununla beraber Rus
ya, bütün imkanların müsaıidesi nisbe
•;nde Çine yardım edecektir ve etmeğe 

iSTER İNAN iSTER iN ANMA! 
Dün hava açık ve ııcalı g.çti. ı 

l Kandilli rasat istasyonunun verdı~ 
malfunata göre dün hava açık ve sıca 
olarak geçmiştir. . 11 

<..e mecburdur. 

iki memleket arasında, hukukan, as
kerlikçe bir harb yoktur ve bu hal iki 

' taraf ta harbi istemediği için, şimdilik 
bu suretle devam edip gidecektir. Fa
kat, resmi ve hukuki bir sulha mukabil • 
iki memleket arasında manevi harb za. 
ten ilfuı edilmiş bulunuyor. Ne Japonya 
Rusyaya hürmet gösterecek, ne de Rus
ya Japonyayı rahmet okuyacaktır. 

Şu hale göre, Çin ile Sovyetler arasın
da imza edilnllı olan yeni pakt, filen 
mevcud olan vaziyette hiçbir yenilik 
yapmıı veya yapacak değildir. 

Dün akşam köprü üzerinde bir zat çivili yol haricinden 
geçmek istedı, polisler mani oldular, halk adamın başına 
toplanmıştı, bıneceğimiz vapur kalkmak üzere olduğu için 
ndiceyi anlıyamadık. Fakat az sonra vapurun yan ka -
mat~sında iki dost arasında geçen garip bir muhavereye 
şahit olduk. Birincisi: 

- Tekmil sokaklara bir taraftan ötekine geçilecek ge-
çıtlcri gösteren böyle çiviler döşense ne iyi olacak, diyordu. 

llWıcisi sordu· 
- Stbep? 
Birincisi anlah. 
- Dün bir alacaklım köprü üzerinde beni lr.;;rşıdan gö

rünce benim tarafıma geçmek istedi, fakat memur vardı, 

kendini çabuk topladı, ve çivili yere gidinciye kadar ben 
savuştum. Ayni şeyi bugün de başka şekilde tekerrür etti. 

Bu defaki daha müziç bir alacaklımdL Beni görünce köpür

dü, köprünün çivısiz yerlerinde yürümenin yasak oldu
ğunu hatırına bile getirmeden koşmıya başladı, eyvah de
diın, kurtuluş kalmadı, belayı bulduk. Fakat adam tam ya-

ya kaldırımına ayak basacağı sırada memurlar tuttular. A
dam ,bırakınız alacaklımdır, kaçırmıyayml> diye tepini-

yordu. Dinlemediler, çal yaka götürdüler, ben de geniş 

bir nefes alarak vapura atladım.• 

Biz bu hikiyey1 dinledik, söyliyeni samimi bulduk,, doğ
rulu.tuna inandık, fakat, ey okuyucu sen: 

1 STER iN AN lS TER l NAN M A! 

Güneşte sıcaklık 

55, gölgede en faz
la 27, en az 18 ola
rak kaydedilmiş· 

tir. 
Rüzgar saniyede 

8 metre sür'atle 
poyrazdan esmiş-

tir. Hava tazyiki ··w 
751 i göstermiş, rutubet derecesi de yıl 
sek olarak kaydedilmiştir. 

G- s 26 /W_ • 12.J.f llJlet : • ..,... • 
1JWıdi : u. n _ Akt- . ıs .+t 
Yauı : 22.19 - lm .. k ; 3,,.0 
~ - l3S3 - Anbi .... US• 

Hwı 119 

t 
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1 Eylfil SON POSTA 
---- - -------- -- - -- --- . -------

TELGR-AF HABERLERi 
Çin de iki 

aman 
taraf tayyareleri 
vermiyorlar . 

(Bqtarafı ı in.ci sayfada) Londra 31 (Hususi) - Çin hariciye 

ispanyadaki 
harp ne vakit 

bitecek? 
E 

e Uzakşark hadiseleri 
büyük ihtilatlara yol 
açmak istidadını 
gösteriyor 

Yazan: Selim Karıp Emeç 

• ~gün şiddetle bombardıman etmi~ • nazırı, President Hoover adi Amerikan 
a !erdir. Bombardımanı müteakıp Japon gemisinin yanlışlıkla bombardımanı mü-

ttt'aları kasabayı işgal etmişlerdir. nasebetile, Nankindeki Amerika masla· 

Şanghay 31 (A.A.) - Asrı hazır tari
hinde ilk defa olarak bir kadın bir harb 
meclisinde yer almıştır. Bu kadın, ma· 
dam Tchang-Kai-Chek olup Nankin ali 
kumandanlığının konferanslarında ek
seriya hazır bwunmaktadır. Madam, icra 
komitesinin tayyarecilik meseleleri hak· 
kındaki bütün mesaisi ile meşgul olmak
tadır. 

Ç in . Japon silahlı ihtilafı müna· 
sebetile, ortaya, iki mühim bey· 

nelmilel mesele çıkıyor: 
1 - İlanı harp edilmeden bir devletin 

sahilleri abluka altına alınabilir mi, alı· 
namaz mı? hatgüzanna teessürlerini bildirmiş ille 

Bombardıman esnasında Voosung -
• dan nakledilmekte olan Çin mülteci ve Çin hükumetinin istenilen tazminatı ver· 

)'aralı askerlerden 200 kişi ölmüştür. meğe hazır olduğunu beyan etmiştir. 
Çinin bu dürüst hareketi Amerika res-

Japon kıt'aları Vang - Pu nehrini de mi mehafilinde müsait bir tesir bırak· 
•şınış olduklarını ve mühim bir sev -
tuıceyş noktası eie geçirdiklerini id _ mıştır. Hadise kapanmış sayılmaktadır. 
dia etmektedirler. Çin askerleri Japon- Tayyarelerin faaliyeti 
!arın ileri hareketine şiddetle ınuka - Şanghay 31 (A.A.) - Şehrin fi.malin· 

Haydutlar hir Fransız mektebini 
yağma ettiler 

Pekin 31 - 1000 kadar haydud Fran
sız Marist frerlerinin Pekin yakınındaki 
bir mektebine taarruz etmişlerdir. 

Franko kuvvetlerinin aldıkları yP.TLP.ri 
(siyah yerler) ve hükumet kuvvetlcrini!l 
elinde kalan araziyi (beyaz yeTler) 

2 - Muharebe halinde olmadan mu • 
harebe eden iki memleket ıırazisinden bi
rinden de, bitaraf bir devlet tebaası, diğer 
taraf kuvvetleri tarafından tecavüze uA • 
rarsa ne olur? 

Umumi birer kaziye haline ifrağ edil • 
mek üzere betahs~ ihtimale müstenit iki 
vakıa halinde kaydettiğim sorguların her 
ikisi de, son günlerin hadisatından alın • 
mış birer ana misaldir. 

'· de şiddetli bombardımanlar yapılmıştır. gösterir harita 
''lllet etmic::lerdir. 

~ Sekiz Japon tayyaresi şimal istasyonunu 
tinliler mukabelei bihnisil istiyorlar bombardıman etqıişlerdir. Hasarat mü· 

Londra 31 (Hususi) - Şanghay ti· himdir. Çin tayyareleri Yangtsepu ma
Caret odası, Nankindeki merkezi hü • hallesini bombardıman etmişlerdir. Ma· 
tfunete müracaatıa Japon tayyareleri hallenin mUhtelif yerlerinde yangınlar 

• larafndan Voosungda yapılan bombar- çıkmıştır. 
duııana şiddetle mukabele edilmesini, Kanton 31 (A.A.) - Bu sabah erken
.laponyanın işgal i. aitmda bulunan For- den Japon tayyareleri şehrin üzerine iki 
lt.ıoza adasında ayni derecede tahribat akın yapmışlardır. Hasarat mühim de
>'apılmasını, Şanghaydaki Japon bina- ğildir. Bir Japon tayyaresi düşürülmüş, 
!arının topa tutulmasını ~stemiştir. içindekiler ölmüştür. 

Haydudlar, mektebi yağma etmişler 
ve papazları esir olarak tutmuşlardır. 
Haydudlar, fidyei necat istemektedirler. 

Japon makamatı, vak'a mahalline bir 
müfreze göndermiştir. 
Şanghay 1 (A.A.) - Şakilerle Kongre

gasyon mümessilleri arasında müzakere 
başlamıştır. Şakiler 500 bin dolar fidye 
istiyorlar. Bunlar rehine olarak üçü 
Fransız, biri İrlandalı 6 sı muhtelif mil· 
Iete mensup olmak üzere 10 papası alıp 
götürmüşlerdir. Fransız büyük elçiliği 
Delegeleriyle bir Japon müfrezesi hadi· 
se mahalline hareket etmişlerdir. Hava· 
nın fena olması şakilerin takibini zorlaş
tırmaktadır. 

Frankocuların Santander şehrini de 
zaptetmelerini müteakip Okyanus kıyı

sındaki İspanyol toprağında hükiimet
çilerin elinde ancak bir avuç yer kalmış
tır. Vaziyeti yakından takib eden Avru· 
palı askeri mütehassısların mütaleaları
na bakılırsa bu avuç içi kadar yerin de 
Franko kuvvetleri tarafından işga.i edil
mesi nihayet bir gün veya bir hafta me
selesidir. 

Bunlardan birincisi, Japonya tarafından 
Çinin cenup sahillerine tatb!k edilmek is
tenen muameleyi, diğeri, münhasıran Çin 
arazisinden geçerek Nankinden Şangha
ya giden İngiliz elçisinin Japonya tayya
releri tarafından uğradığı tecavüzün do
ğurabileceği hukuki vaziyeti istihdaf et • 
mektedir. 

~~··························· ............................. . 

Atatürk tayyare meydanrnda 
H~va Genel Komutanlığı teşkilih hazırbğı 

il,rileyor, yeni tombardıman tayyarelerimiz getirildi 

R.~isicumhur Atatürk dün akşam 
saat yediye doğru Yeşilköy tayyare 
llleydanına giderek Devlet Hava yol
larmm yeni getirtmiş olduğu 4 mo -
törlü büyük yolcu tayyaresini tetkik 
etmiş ve işletme amiri Abdullahtan 
iıahat almışlardır. 

* 
Ankaradan bildirildiğine göre Mil· 

1i Müdafaa Vekaleti Millet Meclisi • 
nin son toplantısında kanuniyet kesp 
eden Hava Genel Komutanlığı kanu
nu hazırlıklarını bitirmek üzeredir. 
'l'eşkilatın başına Korgeneral Hüse • 
Yin Hüsnü Kılkışın getirileceği söy
lenmektedir. 

liava Genel Komutanlığı memle • 
ket müdafaası bakımından hazarda 
\'e seferde bir çok mühim işlerle tav
zif edilmiştir. Ayni kanunla yüksek 

&elüıiyetli bir hava müdafaa komis
yonu teşkil edilmiştir. 

* Amerikadan yeni bombardıman 
tayyarelerimiz ve bunların motörle
rini yerlettirip ayarlıyacak olan A· 
merikalı mütehassıs ve pilotlar gel • 
miştir. Yeni tayyareler Glein Martin 
fabrikasında yapılacaktır. 

Bu tayyareler saatte 363 kilometre 
sür'atle uçmakta, Boş olduğu zaman 
6 dakikada 5 bin kilometre irtifaa çık· 
maktadır. Boş olduğu zaman 6 ton 
ağırlığındadır. 3 buçuk ton hamwe 
almakta, bin kiloluk bir bomba ve
yahut da yekunu bin kiloyu doldura-
cak bir kaç bomba taşımaktadır. 1500 

kilometre mesafeye gidip vazife gör
mekte ve dönebilmektedir. Biner bey
girlik iki motörü vardır. __________________________________________ ..) 

~"'ilistin davası için Şamda büyük bir 
arap kongresi toplanıyor 

(Buırırafı l inci myf#Jda) tul Bekir Sıtkı paşanın yerine erki • 
lan Beludan'da rnuhlelif Arap mem - mharbiye reisliğine tayin edilmiş o -
~ketıerinin miimessilierinin iştirak e- lan eski mil!i müdafaa nazırı Abdül
~ekleri bir kongre toplanacaktır. Bu latif Nuri paşa, yeni memuriyetıne gi-

ngrenin, en çok muhtemel reis nam- derken buraya geldiği zaman, kendi -
~i de Arap ve İs!am ittihatçısı Şe - sinin Bağdadda tekaüde sevkedilip ye. 
h P :Aslandır. Filistinin taksimi ve Ya- rine birinci fırka kumandanı Fevzi pa 

11~dıliğin Filistinde gı:ti.kçe fazla bir şanın tayin edilmiş olduğu haberini al 

Kolen da bq ıösterdi 
Şanghay 31 (A.A.) - Fransa imtiyazlı 

mıntakasındaki Çinli mülteciler arasın
da 8 kolera vak'ası çıkmıştır. 

Çinliler taarruza hazırlanıyorlar 
Paris 1 (Hususi) - Çin.Japon harbi 

çok kanlı bir safhaya girmek üzeredir. 
Japon harp gemileri dün de Şanghayın 
Çin mahallesini şiddetle bombardıman 
etmişler, bunu müteakip karaya yeniden 
asker çıkarmışlardır. İhraç edilen yeni 
askerin miktarı 20,000 kişi tahmin edil
mektedir. 
Diğer taraftan büyük Çin kuvvetleri 

Japon hatlarına taarruz etmek için mer
kezden emir almışlardır. Her dakika iki 
taraf arasında çok şiddetli çarpışmaların 
vukuu beklenmektedir. 

Musolininin 
Berlin seyahati 
tahakkuk etti 

Londra 1 (Hususi) - Musolininin Ber
lini ziyaretinde konuşulacak meseleler 
şunlardır: • 

1 - Milletler Cemiyeti konseyinin ö
nümüzdeki toplantısında müzakere edi
lecek olan Habeşistan meselesinin hal
linden sonra, İtalya ile Almanyanm bey
nelmilel vaziyet karşısında takib ede· 
cekleri siyaset ve Milletler Cemiyetine 
karşı alacakları vaziyet. 

2 - İspanyaya karşı takib edilecek 
hattı hareket. 

3 - Garb paktı meselesi. 
4 - Akdenizde İngiliz • İtalyan teşriki 

\lfusıa yerleşmesi aleyhınde bulunan mıştır. Mısır ve Suriye gazetecilerine, 
~ap cereyam, yakından tetkik edile· Irakta orduyu tamamen siyas~tten çck
teıc olursa, daha bugünden çok kuv • meğe karar vermiş olduğunu beyan e
\>etli olan ve gıttıkçe kuvvetleneceği den Bay Midfatınin aldığı bu son ted
llıtıhakkak bulunan b!r harekettir. Ge- birin de bu maksatla alakadar olduğu ik İngiltere, gerek Milletler Ceıniye- anlaşılıyor. Suriye muhitinde dolaşan 
ı._' Filistin meselesin:n ham esnasında haberlere göre Jtevzi bey Elkavukçi'ye mesajsi. 
~ hareketi de hesaba katmaya mec • de Irakta mühim bir askeri vazife ve- 5 - Almanya ile Papalık makamı ara· 
""ll'durlar. Vakta, hareket, bugün içm, rilecekmiş. Fevzi bey, Türkiyede ken- sındaki ihtilif. 
~Uteıere dayanan ve milli bir $uur disinden vaktile çok bahsedilmiş bir ---B--M-.d.;.f-. -t ~-f -d---k-. -be-
:iU>.d · · ı d k d. t 1 h b · kında ay : aı ar1 :n an va ı . tiı e birleşen bır sıyaset an ayışı e- as er ır. ta ya mu arc esı zalııanın - • • 

1 
• b. 

1
• t 

1 
be. dir; fakat, Arap milletinin bütiin da deniz ve kara yollarilc Trablusa yanatı~ d~grud'~guna ır a ame 0 a • 
~urları arasında, umumi bir Araplık harp malzemesi kaçırmak ıe Yunan rak telakkı e : ıyor. 
~~gusu vardır ve, sırf bir duygu ha - harbi esnasında Akdenizde ·~velan!ar Arabisl11nda 
~ kuvvetli bi:· harekettir. Filiı\tin yapan .Hamidiye krU\·azörün<: deniz - Se'erberllk 
,Jelini tetkik ejen hey'et verdiği tak-ı de kömür, erzak \ıesaire temın eden ı~ 
~ raporunu İngiliz parlamentosu ka yarı asker ve yarı politikac?, cesur, a- Ammandan bildirildiğine göre Abdül
"Ql etmedi. Bu rap0rlar Milletler Ce· tılgan ittihatçı idı. Suriyedeki af.:lan aziz İbnisuut, hakimiyeti altında bulu • 
~Yetine gittiğ~ zaman orada da pek istifade edemediği için son zamanlar. nan bütün ülkelere haber salarak, tebaa
rı huı yüzü görıned~. Ancak, Milletler da I,rakta bulunuyordu. Kendisine ne sını mukaddes cihada çağırmakta ve 
~ltıiyeti encümeninirt geçen hafta gibi bir vazife verileceği malum değil- memlekette umumi seferberlik ilan et • 
~at"diği karar da mahiyet itibarile bu dir. mektedir. Bu yüzden Arabistanda büyük 

Pordan çok başka bir şey değildir. Sabık Irak Ba~vekıli Hikmet Sü - kabile akınları olmuş ve bedeviler, mer-
ı..... Aradaki fark bir şekil farkından i • leyman beyin Anbra sefirliğine ve keze doğru göç etmiye başlamışlardır. 
~~ttir. Bu karar1ar malüm olunca I bugünkü Ank:ı ta sefirinin de MaJeste 1 Memlekette büyük bir heyecan hüküm 
~Plık alemi de, çokt*1beri bahset - Gazinin sır b1tipLğ ne tayin edılece- • sürme~te~~r. ~rabistanda ans.ı:~n ve 
~iti bu kongrenin loplaım~asma knrar ğine dair bur<ı~ a bazı. h1berler geldi. sebebsız ılan edılen bu seferberlıgın, Ab-
'tdi. Bakalım, kongre ne vapacak? Şam muhitine gÖı'e, Hikmet Süleyman dülazizin ülkesinin hudutlarını genişlet-* w beyin Ankara elçil!~ine tayini, yeni I- mek ve cenuba doğru yeni arazi fethet-
Şaın muhiti Irak ahvali ile de meş- rak kabinesin~n TürkLyc dostluğuna mek arzusundan doğduğu söylenmekte-

ür. Eski hükumet tarafı.ndan mc:ak- eskisi Jibi ehemmiyet vereceği hak - dir. 

Maamafih Okyanus sahilindeki İspan
yol topraklarında hükumet nüfuzunun 
kalmaması İspanyol ihtilalinLrı Franko 
kuvvetleri lehine bitmek üzere olduğu 

§eklinde telakki edilmiyor. Vakıa bugıin 
İspanyol toprağının üçte ikismderı faz· 
lası General Frankonun kumandasınd:ı
ki ihtilalcilerin ellerindedir ve bunların 
asrl harb malzemeleri bitmiyecek bır 

stok halini almıştır, fakat karşı tarafın 
da vaziyetini ıslah ettiği muhakkaktır. 

Bunun içindir ki Aprupalı askeri müt.e
hassıslar: 

- İspanyol gailesinin bu kıt sonu gı>l
meden önce şu veya bu tekilde tasfiye 
edilmesi beklenemez, diyorlar. İsparı;s ol 
gailesinin sönmeden evvel Avrupanın 

başka taraflarda daha pek çok sürpriz· 
ler göstermesi çok muhtemeldir. 

Tekrar gönüllü 
gönderilecek mi ? 

Londra 31 (Hususi) - Paristen bil
dirildiğine göre Fransız hükCımeti, gö
nüllülerin İspanyaya gitmesıni mene • 
dilmesinin artık hiç bir manası kalma
dığı kanaatindedir. 

Mahaza hükumet ademi müdahale 
komitesinden çekilmiyecektir. 

Diğer taraftan Fransız hükümeti • 
nin, Musolini ile Franko arasında San
tanderin işgali münasebetile teati edi
len telgrafları adem~ müdahale ko -
mitesi nezdinde protesto etmesinden 
va.zgeçeceği anlaşılmaktadır. 

Yugoslav filon Yunan limanlannda 
Atina 31 (Hususi) - Dün bir Yugos

lav filosu Faler limanına gelmiştir. Bu 
filo Yunanistanın bazı limanlarını ziya
ret edecektir. 

Sabahbın Sabaha : 

Milletler arası mevcut muameleler, 
an'ane ve taamüller nazarı dikkate alı· 

nırsa, bir devletin diğerine ilim harbet· 
meden muharip sıfatını iktisap eyleme • 
sine imkan yoktur. Muharip sıfatını ikti· 
sap eylemiyen bir devletin de bir diğer 
memleketin sahillerine abluka tatbik et -
mesi hukukan mümkün değildir. Çünkü 
muharip sıfatını alan bir devlet, bu sıfatla 
bitaraf gemilerde araştırmalar yapmak ve 
harp işlerine yarıyacak eşyanın müsade
resi hakkını kazanmış olacaktır. Halbuki 
bu da bir şartla kabildir: Harbin resmen 
ilan edilmesi şartile. 

Japonya ile Çin arasınra resmen hali 
harp ilan edilmediği için Japonyanın Çin 
sahillerine tatbik etmek istediği abluka· 
nın da gayri hukuki olacağı bedihidir. 

İngilterenin Nankin sefirinin Japon tay 
yareleri tarafından uğradığı tecavüze ge
lince resmen harp ilan edilmediği için 
hali harpte bulunduğunu bilmekle mü
kellef sayılamıyacağı Çin topraklarından 
geçen bu diplomat, usulen Çin makama
tına hareketini haber vermiş bulunuyor
du. Bu ahval ve şerait altında tecavü -
ze uğraması, her hangi bir sivil şahsın, 
sırf insan imha etmek kasdile hareket e
den mütecavizlerin taarruzuna uğrama· 
sı demek oluyor ki, bunda da. Japonlar 
baştan başa haksızdırlar. İngiltere, bu 
münasebetle Japonyadan istediği tarziye
yi, bu gibi hadiselerin ademi tekerrürü
ne ait teminatı ve müsebbiplerinin ce
zalandırılması karar ve vadini alabilir. 
mi, alamaz mı? Burası şimdiden kestiri· 
lemez. Fakat kat'iyetle kestirilebilecek 
olan şey ahvalin rengini değiştirmekte 
olması ve Uzakşark hadiselerinin hiç bek
lenmiyen bir zamanda bir takım büyük 
ihtilatlara yol açmak istidadını göster
mekte bulunmasıdır. Selim Ragıp Emeç 

Radyoda 
Bir kaç gündenberi İstanbul radyosunun yeni kadın spikeri hakkında ga· 

zetelerde birbirine zıt fikirler ileri sürülüyor. Bir arkadaş kadın spikerimi • 
zin fransızca kelimeleri tam Fransız aksanı ile söylemesine iüraz etti. Biri 
de aksini müdafaa etti: 

1 

- İyi ya .. Ecnebi .kelimeleri bize asıl şivesi ile söylüyor. Teşekkür edelim, 
dedi. Askerlik hizmetini yaptılı için izinli olan asıl spikedmiz un'atkit 
Mes'ut Cemile vekilet eden genç Türk kadını anlaşılıyor ki iyi frenkçe 
biliyor. Belki bir kaç dil daha .konuıuyor. Türk kadınları arasında ecnebi 
dillerini mükemmel konqpnlar pek ıoktur. Türk milletinin bilhassa lisana 
istidadı • hele yabancı dilerin fivesini ifadeye kabiliyeti he1 milletten fazla
dır. Bunu kimse inkar edemez. Onun için spikerin ecnebi kelimeleri tam 
aksanlarile konuşmasını takdir etmeliyiz. Bu belki bazılarına züppelik gibi 
gelir. Fakat doğru değil. Ecnebi kelimeleri ya olduğu gibi almalı, ya türkçe
sini bulup söylemeli. Mesela çoklan otomobile otomopil derler. Ne müna~bet. 
Lisanımıza yerleşen ecnebi kelimeleri halk tabakalarına da olduğu gibi 
öğretmek lazımdır. Gazete yazıları ve radyo neşriyatı bu vazifeyi yapacak 
en kuvvetli vasıtalardır. 

Yalnız bir nokta var. Radyo spikeri ecnebi kelimeleri tam şivesile söyl~ 
diği halde bazı eski şarkı güftelerini, içinde arapçası, farsçası bol olduğundan 
berbat ve perişan ediyor. Daha beste başlamadan insan en güzel güftenin 
mesela Nedime, Ziya Paşaya ait nefis bir kıt'anın spikerin ağzında manası· 
nı, zevkini kaçırdığını duyup muztarip oluyor. Spiker de muhakkak bır çok 
kadınlarımız gibi bir kaç ecnebi dil bildiği halde Türk edebiyatill? meşgul 
olmamıştır. Bunun için hiç olmazsa her gecenin programını okumazdan ev
vel eski güfteleri iyi bilen birin~ yazdırsa ve bir kaç kere tekrar etse ve 
ahengini, şivesini bozmadan bize söylese çok isabet olacak! 

Bif'1uan Camı 
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Radyo ruhsatnamesi alma' Orman ve ziraat 
.. dd . d .. b• . Müdürlüklerinin 

mu etı un ıttı Yeni k~droları 
Radyo makineleri yüzde on nisbetinde ucuzlayacak, 

radyo neşriyatı islih ve istasyon takviye edilecek 
Yeni telsiz kanununa göre radyo sa-r ~ 

hiplerinin posta telgraf ve telefon mer 
kezlerine müracaat ederek ruhsatna -
melerini almaları için tesbit olunan 
müddet dün akşam bitmiştir. Müddet 
uzaWrnarnı.şhr. Dün, son gün olduğu 
için müracaat edenler posta ve telgraf 
merkezlerini doldurmu§, memurlar 

geç vakte kadar çalışmı~lardır. Bazı 
şubelere tehacüm fazla olduğundan 
fazla memurlarla :takviyesine lüzum 
görülmüştür. 

Eskiden radyosu mevcut olup ta 
ruhsatname almamış olanlar hakkm -
da ruhsatiyesiz radyo kullanmak mad-
desinden kanuni takibat yapılacak vp, 
mahkemeye verilerek cezalandırıla • 

Ziraat Vekaleti ve Orman Umt~m 
Müdürlüğü vazife ve teşkilat kanunu 
dünden itibaren meriyet mevkiine gir
miş bulunmaktadır. 

Bu kanunla alakadar makamlar bay 
tar müdürlüğü ve müdürlüğe oağİı 
müesseselerle Orman Başmüdürlüğü 
ve Ziraat Müdürlüğüdür. Bu müdür -
lüklerin kadroları da dün vilayete teb
liğ edihniştir. Kadrolarda hiç değişik
lik olmamıştır. Batarlar, muavin bay -
tarlar ve hayvan sıhhiye memurlan 
barem mucibince maaşlarına zam ya -
pılmak suretile birer ve ikişer derece 
terfi etmişlerdir. 
. Ziraat Müdürü' l'ahsin bir derece, 

zıraat merkez memuru Mecid Eker i -
1 ki derece terfi etm~ler, ücretli me -
I rnurlardan mücadele memurlarile to -
ı hum ıslfilı istasyonu müdür ve me -

caktır. Dün akşama kadar 1 O bin ka -

dar radyo ruhsatiyesi verilmiştir. 937 ilerideki satışlarda kontrol 
ücretleri bu ayın sonuna kadar kabul tir. 

ı
murlannın ücretleri maaşa tahvil edil
miştir. 

r Orman Başmüdürlüğü kadrosu da 
edilecek - dün gelmiştir. Kadroda değişiklik yok

edilecek&il\ Ücretini vaktinde verrni- Bundan sonra yeni radyo makine

yenlerden bu ücret yüzde yirmi beş si alarak ruhsatname isteyenlere bit -
zammile alınacaktır. tabi cezasız ıruhsatname verilecek ve 

Radyoya sahip olanların en ziya - bu gibilerden makinenL"l hangi tarih-
desini Pangaltı ve Beyoğlu merkez t 1 d w d . f t kt e a ın ıgına aır a ura aranaca ır. 

semtlermde oturanlar teşkil etmek - K tatb·k t · · b" · anunun ı a ı ıçın ır nızamna -
tedir. Adalar ve Kadtköy ikinci, diğe:r . . 

tı - - ·· 1 kt d . me hazırlanmaktadtr. Satış :ışlerını ve sem er uçuncu ge me e ır. 

Bundan sonra gelecek radyolardan fatura. meselesini nizamname tayin e-
damga resmi alınmıyacağından radyo decektır. 
makinelerinin yüzde on nisbetinde u - Yeni varid.atla radyo istasyonları 

cuzlaması 18zırn gelmektedir. Bu cihet, ve neşriyat islah edilecektir. ..... 

Poliste: 
Bir adam karı.anı yaraladı 

Yedikulede Ermeni hastanesi kar -
şısmda, 6 numaralı evde oturan Des
pina bir müddettenberi, kocası, sabı -
kalı Vehbi ile dar~n ve ayndır. Des -
pina, evvelki akşam Kumkapıya git -
miş, saat 21 sularında Kumkapıda ge
zerken, kocası Vehbi karşısına çıkmış: 

- Senin gece vakti buralarda ne i -
şin var? diye çıkışmışt!r. Kadın, key
fi nerede iste.rse orada gezeceğini, o -
nun kendisine karJşmaya hakkı olma

Mütef errlk: -
Dün Namık İsmail ihtilali yapıldı 

Merhum Namık İsrnailin hatırası-
nı taziz için dün saat 18,30 da Beyoğ
lu Halkevinde bir ihtifal yapılmıştır. 

İhtifalde şehrimizin tanınmış si -
malan, merhumun dostlarJ ve talebe
leri hazır bulurumıştur. İhtilale Hal -
kevi Başkanı Ekrem Turun k1sa bir hi
tabesile başlanmıştır. Bundan sonra 
söz alan profesör Nazmı Ziya merhu -
mun san'at kudretini anlatmış, muhar
rir Elif Naci merhum hakkındaki ihti-

dığını söyleyince Vehbmin tepesi at - saslarından uzun uzun bahsetmiştir. 
mış, bir bıçak çıkararak ;kadını yara - İsmail Safa Günay merhum Namık 
laınağa teşebbüs etmiştir. Despina ko- İsmailin hayat ve ;dareciiiğinden hay
runınak için elini uzatmtş, sol bileğin- ranhkla bahsetmiş ve akademide yap
den yaralanmıştır. tığı yenilikleri saymıştır. Müteakıben 

Bundan sonra, Vehbi, bıçağını ka - ihtifale son veri~tir. 
dının yüzüne doğru tekrar sallamış, Bundan sonra ipek çoraplar 
çenesinin sol tarafından da yara!a,"'TlıŞ damplanacak 
ve kaçmıştır. Yaralı Haseki hastane -
sine kaldınlrnış, kaçan Yehbı aranma- İpek ve sun'i ipek kadın çorapları 
ğa başlamıştır. standard nizamnamesi Ticaret Odası -

24 saatteki kazalar na bildirilmiştir.· Çoraplara cinslerine 
Acıbademde Boyacı Mehmet so .- göre damga vurulacaktır. Nizamname 

kağmda oturan belediye tahsil memu- meriyet mevkiine gir.miştir. Yalnız 
ru Nazımın 4 yaşmdakı kızı Suzanla mevcut stok çoraplar için altı ay müd-

2 yaşındaki oğlu Semihe, evlerinin ö- ~--~~=~~:.. ·-· .. --·-·-
nünde, ayni sokakta 3 numarada otu- Prof. Doktor 
ıan Cemilin kullandığı arabc. çarpa • FAHRED iN KERiM 
rak ikisini birden yaralamı~tır. Çocuk- D GOKAY 
lar tedavi altına nhnmı~. Cemil yaka - Seyaha.ten dönmnş, hasta! mııı 
lanmıştır. kabu~e başlaını5tır. * Fenerbahçcde aktarma anbarın-
da asker Hıdır oğiu Ali Feyziye, Ka -
dıköyünde Söğütlüçeşme caddesinden 
geçerken, Emir Alinin kulland1ğı 6'J9 
numaralı yük arabası çarpmış, muhte
lif yerlerinden yaralamıştır. Yar.ılı te
davi altına alınmış, arabacı yakalan -
mıştır. 

-----
BALK OPIBITI 

gidiyor 
Perşembe akşttmı 

Fuar Tiyatrosunda 
ilk temsil 

PIPIÇA 
Operet 3 Perde 

Bliyllk orkestra Bale 

ERTUGRUL SADi TEK 

* Pangaltıda Zafer caddesinde 3l> 
numaralı evde oturan 70 yaşında ~er
kis kalfaya, Beyoğlunda, Cumhuriyet 
caddesinde, binicisi meçhul olan b:r 
motosik!et çarpmış, ağır yaralamıştır. 
Yaralı Serkis Sen Jorj hastanesine kal 
dırılmış, kaçan :motosikleti kullanar. Bu gece (Bnyokada) 
meçhul şahıs aranmaktadır. Yann (Yeşilköy) * Hüseyinin kulland ğı Cerrahp:ı- Cuma (Heybeli) 
fa hastanesine ait çift atlı su araba - Cumartesi (Beylerbeyi) 
sma, dün sabah köprü üzerinde, şo - Tiyatrosunda 
för Dem·r Alinın kullandığı 2490 nu- . __ ... ·-

tur. Hey'eti .fenniyede memur olan -
Jar birer derece terfi etmilşer, bazı ün
vanlar da değiştirilmiştir. 

Sular idaresi 
Evkaftan 22 bin 
Lira istiyor 
İstanbul Evkaf Başmüdürü Hüsa -

meddin cami şadırvanlarına alınacak 
şehir suyu hakkmda temaslar yapmak 
üzere Ankaraya gitmıştir. Cami şadır
vanlarına şehir !:Uyu alma işi Başmü -
dür Ankaradan döndükten sonra hal -
]olunacaktır. Sular idaresi cami şadır
vanlarma terkos suyu tesisatı yapmak 
için 22 bin lira para istemiştir. 

lngiliz fil osu 
Yarın geliyor 
Yarın, İngiliz donanmasına mensup 

beş harp gemisi limanımıza gelecek -
tir. Misafirlerin karşılanmalarına ve 
burada kaldı.klan müddetçe şerefleri -
ne verilecek ziyafetlerk ziyaret ve i:ı

dei ziyaretlere aıt program evvelki gün 
hazırlanmıştır. Bugün vilayete bildi -
rilecektir. 

Yann, kumandan vilayeti ziyaret e
decek, vali de iadei ziyarette buluna -
cak, akşam Perap~.lasta misafirler şe -
refine bir ziyafet, müteakiben de bir 
süare verilecektir. 

Bugün sanayi 
Birliğinde bir 
Toplantı yapılacak 
İktısat Vekili Cel81 Bayar, dün öğle 

trcnile Ankaraya gitmiştir. Celal Ba . 
yar, on beş gün kadar Ankarada meş -
gul olduktan sonra tekrar şchrimıze 

gelecektir. 
İktısat Vekaleti Sanayi Umum Mü

dürü Reşad da Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Bugün Umum Müdür Reşad 
ın riyasetinde Sa.oayi Birliğinde bü -
tün sanayicilerin iştirakile bir içtima 
yapılacaktır. Bu içtimada muhtelif iş
ler ve yeni ithal3t rejiminin tatbika. 
tından sonra sanayicilerin bazı dilek
leri tetkik edilecektir. Bır kısım sana
yiciler, yerli sanayiin inkişafı için da
ha fazla himaye görmek ihtiyacım ile
ri sürmektedirler. Bilhassa deri sana
yicileri bu meyandadır. Sanayicilerin 
istekleri arasında dahili mamuUıttan 
alınan muamele vergisinin kaldırılma
sı veya bir nisbet dahilinde ham mad
deye ayrıca zam yapıJarak gümrükle
re ircaı da vardır. 

Bugünkü konuşmalarda diıekler te:s 
bit edilecek ve rapo:- halinde İktısat 
Vekili Ceial Bayara verilecektir. 

Bir kuma~ hırsızı dün yakalandı 

Suçlu mahkômiyet sayısının 
hesabını şaşırmış 

Davacı da "Eğer polis haber vermeseydi bu adamıtı 
paramı aşırdığının farkında oJmıyacaktım, doğrustJ 

• şaşhm bu işe ... " diyor 
Dün sabıkahlardan Bursalı İbrahim 

Yenicamide Kamil isminde bir köylü
nün para kesesini aşırmış, fakat az sonra 
yakalanarak adliyeye sevkedilmiştlr. 

Sultanahmed 3 üncü sulh ceza mahke· 
mesinde yapılan duruşmada davacı Ka
mil hadiseyi şöyle anlatmıştır: 

- Dalgın dalgın Yenicamiye doğru 
yürüyordum. Bir aralık yanıma bir po
lis yaklaştı. Bana, çalınan param filan 
olup olmadığımı sordu, ceplerini bir a
raştır bakayım dedL Elimi cebime sok· 
tuğum zaman, içinde 270 kuruş bulunan 
para kesesinin yerinde olmadığını anla
dun. Meğerse, benim paramı aşırmışlar 
da haberim yokmuş.. Polis hatırlatma
saymış, gene de haberim olmıyacakmış .. 
Doğrusu ya, şaştım bu işe .. 

İbrahimi, cürmü meşhut halinde ya· 
kalıyan polis memuru da, suçluyu takib 
ettiğini, keseyi aşırdıktan sonra derhal 
yakaladığını söylemiştir. 

Bundan sonra hakim Kamil suçluya 
sormuş, o da bu keseyi yerde bulduğunu 
iddia ederek, cürmünü inkar etmiştir. 
Suçlu, hakimin şimdiye kadar mahkU
miyeti olup olmadığı sorgusuna da, şöy
le cevab vermiştir: 

- Bir hayli olacak amma .. doğrusunu 
isterseniz, sayısını bilmiyorum. Hesabı 
şaşırdım. 

. Duruşma neticesinde suçu sabit olan 
lbrahim, 9 ay hapse mahkum edilerek, 
derhal tevkif olunmuştur. 

Şoför Zeki tevkif edildi 
Birkaç gün evvel, şoför Zekinin idare

sindeki kamyon Ayvansarayda cıvata 
fabrikasının karşısındaki ~eşmenin ya
nında geçerken, ameleden İdrisin başı· 
na çarpmış, beyni parçalanan amele az 
sonra ölmüştür. Çarpmanın .sebebi, İdri
sin geçerken kamyona doğru eğilmesi, 
fazla yüklü olan kamyonun da inhina 
yapmış olmasıydı. • 
Şoför Zeki adliyeye sevkedilerek 4 ün

cü sorgu Mkimi tarafından tevkif edil
miştir. 

Zeki, hadiseden önce habersiz olduğu
nu iddia etmekte ve şöyle demektedir: 

- İdris, ihtimal kamyonla çeşme ara
sından geçmek istedi, yahut kamyona 
atlamağa teşebbüs etmiş olmalı .. Çünkü, 
kan lekeleri kamyonun arka kısmınday
dı. Fakat. ben su~uzum .. Zira hadiseden 
evvel, yol üstünde kimseyi görmedim. 
Ancak facia olduktan sonra işin farkına 
varabildim. Zira, biraz yol almıştım ki, 
polisler durdurdular, bana kaza yaptığı
mı söylediler. 

Polise sayğısızhk gösteren 
kahveci hapishaneye gönderildi 
Dün akşam saat 11 sularında, Koca

mustafapaşada bir sllah araştırması ya
pılmıştır. Bu arada kahveci Alide de bir 
bıçak bulunduğu ihbar olunmll§, polis
ler dükkanda yaptıkları araştırma neti
cesinde, kahveciyi karakola davet et
mişlerdir. Fakat suçlu Ali karakolda işi 

azıtmış, memurların ve komiser mua~ 
ninin üstüne hücum etmiş, hepsine kan' 
yakışık almaz sözler sarfetmi§tir. 

Dün adliyeye sevkedilen sdçlu, asU>" 
4 üncü ceza mahkemesinde yapılan dıl' 
ruşmasında, 1 ay 25 gün hapse, 30 lif' 
ağır para cezasına mahkum edilerek, def' 
hal tevkif olunmuştur. 

lzmir Müddeiumumisi şehrimiz~ 
İzmir müddeiumumisi Asım, mezurı,

İstanbula gelmiştir. 

Eskişehirdekl 
Merasimden avdet 
Dün akşam Adana trenine Eskişeblr 

den takılan hususi vagonla Reisicurnbıı1 
Atatürkün hemrişeleri Bayan Makbııl' 
ile zafer bayramı günü askeri havacıll' 
diplomasını almış bulunan Atatürk ~ 
Sabiha Gökçen gelmişlerdir. 

Ayni trenle Orgeneral Fahreddin Iİ 
tay ve diğer generaller gelmişlerdir. 

Aslıerlik işleri : 
333 doğumlular muayeneye 

çağrılıyorlar 

Kadıköy yabancı askerlik şubesinden: J<I' 
dıköy Üsküdar ve Beykoz şubeleri çev~ 
de bulunan 333 doeumhı ve bunlarla Jllll 
ameleye tlibl erlerin voklamalanna ı - ~ 
lfıl - 937 tarihinden itibaren Kadıköy ıı\1 , 
kfunet konağında yapılacağı. Müracaat e , 
dcceklerln iki kıt'a fotogra: ve nüfus cii~ 
danlarile birlikte müracıın tıarı ilfı.n oıunııl * Tüm. As. D. Ba•ıknnh~ından: 
1 - İstanbul mıntakasmda Yalova harlC ~ 

lunan Çatalca, Silivri, Beyoğlu, Fatih, Erol~ 
önü, Beşiktaş, Bakırk6y, Sarıyer kazaıarı 
nın 333 doğumlu ve bunlarla muameleye ıJ~ 
bt eratın askerlik mccll.31r.ri 1/ 9/ 937 detı 
tlbaren açılacaktır. 

2 - Aldkadaranın mensup oldutı# 
ve yabancıların mıntakalannda bulundllJ 
lan yabancı askerlik şubelerine mfiracıuıt r 
derek yoklamalarını yaptırmaları. 

3 - Tayin edilmı, olan müddet zsrfıtı~ 
müracaatta bulunmıyanıar askerlllı: tanıJ 

~~-~ .• ~? •..• :ı •..• ~.-~.-~.~.=~ •. ı~.~.~-•. ta ••••• ~~.!-.k .~.~.:..~ ...... /.· 
TEPEBAŞI BAHÇESiNDE 

Yann akşam 

3 ncü 

SON 
Balkan Festivali 

dSAMEBESI 
ROMANYA 

YUGOSLAVYA 
BULGAR 

YUNAN 
TÜRK 

gruplarının 

Milli Dansları 
DUHULiYE SERBESTTiR 
Konsumasyon mecburidir. 

............................................................ 
Iraiı askeri hey'eti İzmirde 

maralı otomobil çarpmış. arabayı ha- Kalani dün saat 12,20 de ikınci kat 
sara u-ratmış, 1'.>0ygir1e .. den birin i de penceresinden dü1erek ağır surette ya 
a.ğır surette yanı amıştır. Şoför ynk:ı- ralanmış, polise haber verilmeden Ye
lanmışhr. dikule Ermeni hastanesine kaldırılmış 

* Fat·hte Sancaktar mahallc~inde tır. Çocuk hastanede bır müddet son
Marmara caddeo;indc 32 numaralı evde ra ölmüştür. Polisçe tahkikata başlan
oturan Toga'nm 4 yaşında~ çocuğu 1 mıştır. 

Necdet isminde biri, Sultanhama -
mında Azizin kumaşçı mağazasından 
bir top poplin kumaş çalmış, ceketinin 
altına saklıyarak kaçarken, tezgah - .Manevraları takib etmek üzere ıehrim ize gelen İran askeri hey'eti tzıniri '~ 
tarlar tarafından yakalanmıştır. Suç - Emirgaziyi ziyaret etmişti. Bu resim he y'eti !.m ıirde mevki kumandnnbğı bıfl~ 
lu, adH,ycye verilmiştir. sına giderken ıöstermektedir. 



l Eylfil 

Gölcükte modern bir _ 
şehir kurulacak 

Gôtcükten ~r görunüı 

fzmit (Hususi) - Gölcüğün imar pli· 
!hını hazırlıyan Holindalı mütehassıslar

öan mürekkep heyet işini bitirmiş, mü -
tehassıslar memleketlerine dönmüıler -

\ Wr. Gölcüğün Türkiyenin en modern ieh
rl, adeta bir nümune şehri olacağı söy -

1 
lenmektedir. Planda, nhtım ve tersane 

j an ön safta gelmektedir. Rıhtım inşaatı
na mümkün mertebe sür'atle başlana -

( ,caktır. Denizden doldurularak kazanıla
{ cak kısımda istasyon ve etrafına bahçe 
yapılacaktır. Tersanede deniz harp va -

11taları imal etmek fçb:ı lizım gelen mü
kemmel tesisat yapılacaktır. 
İmar projesine göre, hükılmet konağı, 

koru, stadyom, cumhuriyet meydanı ve 
üç boy ve tipte yiizer ev yapılacaktır. 
Bunlar, memurlar, zabitler ve işçilere 

tahsis edilecek, halktan istiyenler de bu 
tipte evler yaptıracaklardır. Evler, me
deni bir evin bütün ihtiyaçları göz ö -
nünde tutularak, bol ziya ve güneşli, bol 
sulu ve bahçeli olacaktır. 
Yolların iki tarafları ağaçlarla süslü ve 

asfalt olarak yapılacaktır. .,..................____ __ 
Kemaliyede şap hastahgmm 

ön üne geçildi 
Kemaliye (Hususi) - Bazı köylerin 

sığır ve koyunlarında baş gösteren şap 
hastalığı dolayısile vilayet baytar mü
(fürlüğü mücadeleye başlamış ve mü
cadelenin iyi neticesi derhal görülmüş
tür. Köylü büyük bir sevinç içinde 

Geyvede bir belediye binası 
yapılıyor 

İzmit (Hususi) - Geyvede bir b elediye 
binası yapılacaktır. Projeler ve keşifler 
tamamlanmıştır, inşaata başlanmak üze. 
redir. 

Geyvede belediye iyi çalışmaktadır. 
Hıraklı suyu filitreden geçirilerek hal • 
ka içirilmektedir. Bu güzel kasabada imar 
hareketleri de inkişaf eylemektedir. 

1 
yüzüstü kalan harmanını dövmeğe baş
lamıştır. Mücadele esnasında Boluya 
Uaç dağıtılmış, köylüler mücadeleye 
büyük bir alaka göstermiş ve hayvan- 13 J&tlllda bir mı kaÇ11'dllar 
1 t da · ı · · ba ·dür. Ceyhanm Ayvalı k:öyilnden 13 yaf].arında 
annın e vıs ıçm ytar mü lü - Hürriyet adında bir kızı, ayni köyden Av -
ğünün direktiflerini canla başla tatbik p.r Abdullah isminde blrlıi kaçırmıştır. Jan 

k •• etmişlerdlr. damla, Abdullah ve Hllrriyeti aramaktadır. 
\. ~~ .. ...._... ........... ~ 

Çorlu hastanesi ikmal ediliyor 
, 

Çorlu (Hususi) - Geçen sene temeli atılan askeri hastanenin inşaatına büyük 
l>ir çalışma ile devam edilmektedir. İnp.at bir seneye kadar bitecektir. Binanın 
hışaatına 500 bin lira tahsis edilmiştir. Tefrişat ve sıhhi alat için de 500 bin lira 
sarfolunacaktır. Hastane 300 yataklıdır. İnşaat mimar Abdullah Ziya tarafından 
deruhde edilmiştir. Hastane, Türkiyede mevcut askeri hastanelerinin en bü -
yüğüdür. 

Çorludaki askerl mahfel, şimdiki halde hastane ittihaz edilmiştir. İnşaat bit -
oii.kten sonra mahf el tahliye edilecektir. Kolordu komutanı orgeneral Salih o. 
ınurtak., inşaatı sık sık tetkik ederek ala· kadar olmaktadır. 

1 

Sayfa 5 

Manisanın çehresi değişiyor 
Vali doktor Lütfü Kırdar bir buçuk sene gibi kısa bir 

zamanda şehrin bütün eksikliklerini tamarnladL 
Şimdi de elektrik işini ele aldı 

Manisad.an yuıh

yor: Ege bölgesinde
ki şehirlerin duruş 

ve kuruluş bakımın-

dan modern bir şehir 
olmıya en elverişlisi 

Manisadır. Ne ya .. 
zık ki bu zamana ka-

dar uzun bir ihma
lin, yahut geri bir 
düşünüşün kurbanı 

olmuştur. 

Şimdi gözünüzü ne 
tarafa çevirseniz baş 

döndürücü bir çalış
ma görürsünüz. Bu • 

gün bir binanın kor· 
deiası kesilirken, dün 
kü merminin topra· 
ğm bağrında açtığı 

çukura yeni bir te
mel taşı düşmektedir. 
Geleli iki yılı geçmi
yen vali Dr. Lutfi 
Kırdar Manisanın öl. 
gün bir zamanında 

elinden tutup imda-
dına yetişmiştir. Ma- Manısa valisinin e$erle rfnden kız enstitüsünün temeli atılırken 

nisa cumhuriyetin nurıu feyzini inkila-ı ni yapılmıya başlıyan stadyom, halkevi, memiştir. Şimdi bütün Manisa havalisij 
bın tadını en ziyade o geldikten sonra parti binası, çocuk bahçesi hepsi onun e- valiye karşı derin bir sevgi ve saygı bes• 
almış, bütün mahrumiyetleri onun za • seri, bir buçuk senenin çalışma mahsulü- leyip; onun yüksek ferağatinden hay "' 
manında sona ermiştir. dür. Lutfi Kırdar iyi düşünüş, isabetli ranlıkla bahsetmektedir. 

Yeni vali kazalar, köyler ve belediye görüş, muttasıl çalışma.sile uzun zaman Elektrik i§i 
ile elele vererek bütün Manisa havalisi- süren kötü ihmali bir buçuk sene gibi Bir buçuk senedir Manisanın yüzü bir 
ni çalışmak için seferber etmiştir. kısa bir zamanda telafi etmiş, Manisanın parça gülmüşse de bilhassa gece hayatı 
Manisanın her derdine deva bulmak ezeli dertlerine deva bulup, bütün ya • çok sönüktür. Hali hazırdaki elektrik ce

için durup dinlenmeden, bıkıp usanma - ralarını sarıp, her ihtiyacına ses verip, reyanı ihtiyaca kili gelmemektedir 
dan, gece, gündüz ça~n vali Dr. LUtfi uzun süren mahrumiyetine kavuşması Mehtap olmadığı gecelerde insan dünya .. 
Kırdar! çalışkanlığı, temizliği, dürüstlü- için gece, gündüz çalışmaktadır. Mani - yı yalnız oturduğu evden ibaret zanne
ğü ile mütevazi tam ideal bir halk ada- sayı her bakımdan yükseltmek istiyen der. Vali Manisanın bu çok mühim ihti • 
mıdır. Onu her gün ya bir kordela ke • vali onun en büyük eksiği olan Atatürk yacını da gözönünde tutarak yeni bir 
serken, ya yeni bir temele harç döker • anıdını dilemek için kat'i kararlar almış- fabrika kurınağı d~ünmektedir. Bu sı
ken, yahut halkın dertlerini dinlerken, tır. ralarda şehir ekseriya ıssızdır. Pazar gün-, 
yahut ta köyde bir hastanın başında gö- Çalışkan vali dürüstlüğü ve ferağatile !erinden başka şehirde memur ve esnaf 
rürsünüz. Vali Dr. Lutfi Kırdar çok kısa gençliğin ruhuna derin tesirler yapmış halktan başka kalabalık görülmez. Yerli 
bir zamanda tasavvura sığmıyacak ka _ her işte, her sahada gençliğe önayak ve halk bağlara köçüp gitmiştir. Şehirde ka
dar büyük işler başarmıştır. Muntazam nümune olmuştur. lan halk gece ve gündüz eğlence husu • 
bir şekilde döşenen yollar, memleket has- Manisa Gençliği hiç bir vali zama _ sunda sıkıntı çekmektedir. Her hususta 
tanesi, yapılmakta olan kız C'Dstitüsü, ye- nında bu kadar bağra basılıı> himaye gör- Manisanın elinden tutan vali halkın bu 

.. Mi"~i')~~td·~·-.. y~~f ··;~kt~p·· f;~§~~~ 
binaları yaptırılıyor 

Midyat (Hususi) - Mardinin en gü • 
zelve en büyük kazası olan Midyat, gün 
geçtikçe hızlı a • 
dımlarla ilerle • 
mektedir. Geç • 
mişin kötü idare· 
si yüzünden ba • 
kımsız kalan bu 
güzelim kasaba 
cumhuriyetin ilk 
günündenberi JA. 
yık olduğu sevi • 
yeye kavuşmuş -
tur. Kasabanın 

kurulduğu yerin 

Kasabaya girilen cadde üzerinde Ata
türkün güzel bir anıtı dikilmiş, Curnhu· 
riyet meydanı genişletilerek yanında şık 
bir çocuk bahçesi yapılmıştır. İki sene 
evvel alt katı yapılan ve yarıda kalan 
belediye binası ikmal edilerek süslü bal
koniar ilave edilmiş ve modern bir şekle 
sokulmuştur. 

Ceyhanda ela bir kaza oldu 
Ceyhan istasyonunda ildndl vakti bir 

yük vagonu hamal Süleyman ve Hasan ta-. 
rafından doldurulduktan sonra tartılmış ve 
ileri dlğer vagonlar ya.nına götürlilmek ü -
zere Hasan ve Süleyman vagonu sürerken. 
Hasan iki vagon arasında kalarak kabur -
gaları ezil~tir. Yarası pek ağır olduğun
dan ölmüştür. 
Bafrualı köyü clnayeüniu fa.ili bulundu. 
Çarşamba (Hususil - Batracalı köyün .. 

den Hıdır oğlu Kllzımın ölüm hadisesi et -
rafında zabıtaca yapılan tahkikat ikmal e
dilmiştir. Hafız Mustafanın Kazımı vurdu -
ğu tahakkuk etmiş, suçlu tahkikat evrakl
le birlikte adliyeye teslim etlllmişt1r. 

Sorgu hlldmi Muammer, suçlunun tev -
ldfine karar vermiş, tevkifhaneye gönder -
ınlştir. 

Bir üylü ark:ulaşmı vurcl• 

düz ve arızasız ol· Midyat kaymakamı 

ması bu ilerleyi - A. R. Kocamanoğlıı. 

şine daha çok yardımd~ bulunmuştur. · 

Payasa bağlı Kürküt köyünden Hacı Ha
san oğlu Hayrettin ayni köyden Ahmet o~lu 
Emin isminde bir arkadaşım, bir kavga ne
ticesinde tabanca ile vurmuştur. Hayrettin 
yakalanarak adliyeye tesl1m edilm1'. yara -
ıı da tedavi altına alınmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

Midyata yakın bir tepe yamacında inşa 
edilen (Şehitlik abidesi) şehrin güzel
liğini bir kat daha arttırmıştır. Şehrin 

binaları hep beyaz mermer taşından ya
pılıdır. Havası çok sağlam olan Midyatm 
en büyük derdi sudur. Halk sarnıçlarda 
biı:iken yağının: sularını içmektedir. Hay
van sırtında Gercüşten de su getirilmek· 
te ise de çok zorluk çekilmektedir. Mer~ 
.kezde beş sınıflı bir ilk mektep vardır. 
Epşi ve Kindiripte de birer okul binası
nın inşasına başlanrmştır. 

Bir amele kavl'au 
Mihmandarın Prince bucağı köyünde a

meleler arasında çıkaa bir kavsada, Ada -
nanın Eskihamam mahalle.ilnden Adem oğ· 
lu salt, Mahmut oğlu Arif lle Hanlrurbu ma
hallesinden Mustafa oğlu Ahmet a~ su -
rette yaralanarak:: memleket hastanesine ya 
tınlmışlardır. Suçlu diğer ameleler yakala -
narak adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Şehir işlerile çok yakından alakadar 
olan kaymakam Akif Rahmi Kocamanoğ
lu bütün Midyatlıların aevgi ve saygısı
nı kazanmıştır. 

Kalkan nahiyesi harap oluyor 
Kaş (Hususi) - Eskiden Akdeniz sa

hillerinin en ehemmiyetli b ir ihraç is • 
kelcsi olan Kalkan nahiyesi eski ehem -
miyetini kaybetmiş, ihracab yalnız pek 
mezle üzüme inhisar etmiştir. 

Nüfusu gittikçe azalmakta, kasaba • 

- Dün bizim Bay Nafizi Burnu kırılmıs.. ca • ... Yüzü delik delik ol- Ha B Akd . nın viran oluşu buraya garip bir man -
------"--"''-.-~-~------'"""'"'""0,._; _.n,.., .. crrnnU-, ....... ______ -mnnıL----------~üe:1LJsanllef::ml~ey.-2J~ll'JUenıısınz~-....Lza-~~ ver:::e~ ... :mar faaliyeti pek za. 

Kuduz bir çakal bir çocukla 11 lrnyvatn mrclı 
Dörtyolun Ocakh köyünde kuduz bir ça· 

kal bir kız çocutu ile ild inek, altı tane man
da ve üç buzağı ısırmıştır. Gerek çocuk vı 
gerekse hayvanlar doktor ve baytar tara -
fından tedavi altına alınmıştır. 

Maıı1sa ktz enstitii.•ü 
Manisa (Hususi) - Manl!a kız enstitüsl 

binasının inşası bir aya kadar lkınal edile. 
cektlr. Mani.sa kız enstitüsü llkteşıin ayında 



6 Sayfa 

Tarihi telkih/er: 

Bir P() dişah ölüsü 
nasıl kaldırılırdı? 

ikinci Beyezıttan ber: dört yüz küsur yıl ayni yerlerde, 
ayni şek.ide yapı :an merasime bir bakış 

Yazan: Turan Can 

SON POSTA 

HADBSELER 
Kn.~SUSD ri\lJ DA 

Sayfiye dönüşü 
Eylulün biri artık dönelim! 
Dediler .. 

- Dönelim. Sayfiyenin tadı kaçtı. 
Kadın düşündü: 

- Nasıl dönerim. Sırtımda bır bas. 
ma entariden başka giyeceğim yok. Şe-

ltu dünya bir misafirhancd~r. Gelen ğümleri ve beyaz maşrabaları getiriyor- hirde böyle gezilmez ki. 
gider ve bu kaideden hiç kiınse kurtula- lardı. Genç kız düşündü: 
maz. Ölümün gözünde meteliksiL bir rli- Geniş ve uzun bir teneşir tahtası, ye-:- - Nasıl dönerim. PiJama ile Beyoğlu 
lenci ile en büyük imparatorlar ve mil- deki malta taşlarının üzerin~ konmuştu. caddesine de çıkmak adet olmadı ki! 
yonerler arasında fark yoktur. İkinci Beyazııtanberi dört yüz ki.ısur Kadın gene düşündü: 

Ölümün önünde müsavi olan insanlar yılda gelip geçen bütün padişahların ö- - Ne yüzle dönerim, bizim mahal-
cemiyet içinde hiç bir zaman müsav: o- lüleri burada yıkanmıştı. leden bu-raya gelenler oldu. Hiç b_iri -
lamamışJardır. Bu hal, hayatta oldugu Dört* hoca kolları sıvalı bekliyorlartlı. sini evimizde mfsafir etmedik. Şimdi 
gibi, öldükten sonra ebedi istirahat yer- Padişahın ölüsü teneşir tahtasına yak- hepsi bize dargınd•rlar. 
lerine götürülürken ve götüruldüklerı laştırıldı. Örtüler birer birer kaldmidık· Genç kız gene düşündü : 
yerlere göre de göze çarpar. Kimi ham:ıl ça ölünün vücudunun hatları gittikçe be- - Ne yüzle dö·nerim, Süheylayı, Ja-
sırtında ve uğurlanmadan gider, kimi liriyordu. En sonra krem rengiı:d~ pike leyi, Lemanı bir defa olsun buraya ça
binlerce kalabalığın önündt! ve el ü.:ı - yüzlü bir şilte üzerindeki beşinci Meh - ğırmadım. Şimdi onlar da çay verdik. 
tünde götürülür. Kimi soğuk toprağa hl- met göründü. Yüzüne tülbent örtülmü~- leri zaman beni evlerine çagırmıyacak-
ce bir kefen içinde gömülür; kimi de tü . lardır. · 
muhteşem türbelerde abanoz vey<ı ser- Hademeler ölüyü teneşire indirdiler. Erkek düşündü: . . I · 

vi ağacından altın veya gümü~ işlemeli Ölünün üstünde beyaz ve ince bir yün - Ne yüzle döneritn. --:Buraya gelir-
tabutlara girerek yatarlar. fanila vardı. Hademelerden biri onu bir ken bakkala bir miktar· borcuıu vardı. 

Aramızdakilerin nasıl öldiiklerini, n-:ı- çakı ile keserek çıkardı. Altında ince do- Bir ay sonra vereceğimi vadetmiştim, 
sıl gömüldüklerini biliriz. Fakat içimizde kumadan bir gömlek göründü. Onu da vermedim. Ev 3ahib~ne üç aylık :kira 
bir padişahın ölüsünü görenler, onun yı- kestiler ve ölü çıplak kaldı. birikti. Hizmetçi mutfağın camını kır-
kanrnasına, gömülmesine şahit olanlar Balkondaki kazandan sular alınıytır; mıştı. Dönüşte y~ptırırız . diye dü~ün -
pek azd.ll'. güğümlerle taşınarak ölünün üstüne do- müştüm. 

Bu yazımızda beşinci Mehmedin olu- külüyordu. Ölünün her tarafı sabun kö- Kadın kocasına baktı: 
münü anlatacağız. pükleri içinde kalıyor; sonra bunlar gi - - Bizim salonun perdelerini hani * • diyor ve gene köpükleniyordu. buraya getirmiştik de onları kağıtla 

1918 senesinin sıcak bir temmuz gü - Yıkama işin bitince hocalar ipek boh - örtmüştük. 

nüydü. Ramazandı. Türk çocukları dört çalardan çıkardıkları ipek işlemeli hav- - Ha evet! 
senedenberi cephelerde harbediyorla:: - lularla onu kurulamağa başladılaf. - O perdeler güneşten soldular. 
dı. Bütün memlekette. olduğu gibi İstan - Daha sonra oraya orta boylu ve servi - Zarar yok boyahrız. 
bulda da her çatının altı hasret ve yok - ağacından yapılmış bir tabut getırdfıer. - Yalnız salsalar iyi yırtıldılar da .. 
sulluk doluydu. Padişahın ölüsünü kefenledikten sonra Genç kız ann~sine döndü: 
İmparatorluğu idare edenler arasında içine indirdiler. Yüzüne işlemeli bir ör- - Anne! 

Eylw 1 

ı "Son Posta,, nrn 
_______ \ 

L resimli zablta hikayeleri -
Kaza mı, cinayet mi? 

1 - Bugün Bellanın bütün güzel• 
liği üstünde idi. Kayığı çeken delikan• 
hyı süzüyor, gülümsüyor, her hal ve 
tavrile cesaretlendiriyordu. Delikanlıda 

olmıyacak arzular uyandıran Bella san
ki, yaptıklarının hiç farkında değilmiş 
gibi, bütün kadınlığı ile ona bakıyordu. 

besbelli bir telaş vardı: Beşinci Meh - tü yaydılar. Koynuna kınalar, bol bol - Ne var? 
met ölmüştü. gülsuları döktüler. - Hani benim şiltemi bozmu!'\, bir l. - Bulundukları yerden 

Yıldız sarayını sessizlik kaplamı~tı. Gümüş buhurdanlarda anberler ve öd uzun mınder yapını~ buraya getirmiş- 20 kadem ötede demirli hu· 
Halbuki her tarafta fevkalade kalabalık ağaçları yanıyor ve bunlar h.rasıra yeni- tik. · lunan seyyar ve sahih bir 
görünüyordu: Kırmızı fesli. siyah İstan- leniyordu. - Sahi ondan da hayır yok. kulübeden feryadlar, çığlık· 
bulinli, kaloş kunduralı hademeler kor · Tabutun kapağını kapadılar, mır bü· - Ben nerede yatacağım~ lar koptu. Bir ses (imdad, 
donlarını çıkarmışlardı. Resmi elbiseli rümcük sardılar. Üstüne de b1r örtü yay- - Hatırlıyor musun. Evden ç1kaca-
yaverler, redingotlu ve te.:;bihli mabc - dılar. Bu örtü nar renginde ipekLendi ve ğımız gece banyo yapmiştık. İmdad) diye bağırıyordu. 
yinciler, nazırlar... sarı sırma çiçekler, san dallarhı işlen - - Evet! 
Şurada bir kaç kişi, beyaz sırma işle - mişti. - Odunu sobanın altından çekmeyi 

meli beyaz seccadelerde akşam namazı - Tabutun en üstünde Kabenin kjpı per- hizmetçi unutmuştu. 
nı kılarken hademeler gümü~ tepsilerde delerinden bir parça koydular. Bunun ü- - Sonra .. 
gümüş zarflı•fincanlarda sade kahvel~r zerinde kalın sarı sırmalarla ayetler ış- - Banyonun kazanı yanmıştı. 
dağıtıyorlardı. lenmişti. Erkek ayağa kalktı, duvardaki kı 

Fısıltı halinde konuşanlar vardı. Bır - Üstüne kıymetli taşlarla süslü kemer- rık bir aynanın karşısına geçti. Kadın 
birlerine, ölen padişaha ait hatırala: an- ler takıldı. ı kızdı: 
latıyorlardı. Bunlar şüphesiı hep iyı Başimam geniş yenli kara cübbC'sinden - Sanki şimdi aynaya bakıp iuva-
şeylerdi. Çünkü meşhur sözciür: Ölüleri tombul ellerini çıkardı ve avuçlarını gö- let yapmanın sırası mı? 
hayırla anınız! ğe açarak duaya başladı. Sesine aralık Erkek cevap verdi: 

O gece padişahın ölüsü Topkapı sara· verdikçe ağlıyor ve etrafındakiler de o- - Tuvalet yapmıyorum. 
yında (Hırkai Saadet) dairesıne kaldı - nu taklit ediyorlardı. - Ya niçin aynanın k::ırşısında:>ın? 

rıldı. Bu daireye Lale bahçesmden g~çı- O sırada yeni padişah altıncı Mrhmet - N:çin mi aynanın kar~ısmdayım'? 
lerek gidilir. Bir dehlizden sonra sarı bır Topkapı sarayına geldi. Vezırle.r ve dev- Sövliyeyim .. Şu üç aylık sayfiye safa. 
kapısı vardır. İçeride koyu nefti örtülü letin büyükleri ona biat ettiler. sının mevsim sonunda burnumdan na
jki kerevet ve Üzerlerinde yüksek ayak- Beşinci Mehmedin tabutu musalla taşı- sıl fitil fitil geldiğini görmek için ay
lı tahta kollu bir sedye bu1unuyordu. na götürülmüştü. Yeni padişahla arka - nada burnuma bak1yorum. 
Sedyenin yanlarından bürümcekler ve sındakiler tabuta doğru yürüdü~o·. İhti- ismet Hulftsi 
koyu renkli şallar sarkıyordu. Eeşınci yar bir hoca tabutu göstererek oradaki - .......................................................... .. 
Mehmet işte bunların altında yatıyordu. lere sordu: 

Pencereler ve kapılar açılmıştı. Halice - Merhumu nasıl bilirsiniz? 
bakan balkonun eski malta taş!arı üze - Hazır olanların ağızlarından mırıltıya 

rinde ince odunlar yanıyor; kara bir k:ı- benziyen sesler çıktı: 
zandan buğular çıkıyordu. Rugan kayışlı - İyi biliriz! 
nalınlar giyen hademeler, sarı bakır gü- (Devamı 8 inci sayfada) 

Evlenmede nahdi 
Cihaz mesele.t~i ... 

Büyükderede oturan bir genç kız benden 
soruyor: 

- Yoksa drahvına adeti yavaş yavaş 
b1zde de teessüs etrne:C iızere midir? 

Bu genç kız rumeıı. bir kelime kullana
rak drahoma dediği şeyin n:ıkdi clh:ı.z ol
duğunu verdiği izahattan anlıyorum. 
cYakından tanıdığıımz bir kadın an

neme müracaat cdereit benimle müşter~lt 
bir yuva kurmaktan çok mes'ud olaı::ağı

nı, fakat ticaretine genişlik verebilmek 
için maddi yard.ımıı. muhtaç olduğunu, 
bizde de bu yardımı bulamıyacağını kes
tiremediği için ter•.?ddüc geçirdltinl söy
lemiş. Annem a~n arandı~mı anlıyaraıc 
menfi cevab vermiş. Adı geçen dellkanlıyı 
bir defa bir aile me'cllslndc görmüş ol
makla tanıdım. Aramızda hiç bir müna
sebet yok. Binaen:ıl~yh üzülmedim. Fakat 
bir müddet sonra başka bir aile tarafın
dan buna benzer bit müracaat yapıldığı
nı işitince düşünmeye başladım. İı;lme bir 
korku düştü, onun teslrlle size yazmak, 
sizden sormak istedim, ne dersiniz? 

* Yeni bir vaziy2t karşısında bulunduğu-

muzu sanmıyorum. Fakat her şeyden ev. 
vel her iki mtirn<.::ıatcının da gorı;;us11z 

insanlar olmaları icab ettiğim kaydede-
yim. 

Geçinme şartlarının bu kadar güç, ha
yatta muvaffakiyct ihtimallerinin bugün
kü kadar az olmadığı zamanlarda bile: 
- Kadın malı ateşten gömlektir, kal -

desine ehemmiyet verrnlyenler gene var
dı. Alacakları kadmm şahsan zengin, ve
ya büyük bir se.:•ıf!te muhtemel varis ol
masını araştırırlardı. Vaziyet bugün de 
öyledir. Yalnız btl şekilde düşünenlerin 
nisbetl eskiye nazaran artmıij ve bun-
ların arasında mülk halinde servet de
ğil nakld halinde cihaz arıyanlar da gö
rülmiye başlamışnr. Faka>; ben genç kız

lar için te13.,şa m:ıhal görmüyorum. Nak
di cihaz adeti Avrupadn.kı şekli lle bize 
de elbette gelecektir ,fakat bugün yamı 
değll, yavaş yavaş .. belki çeyrek asır son
ra kendisini hlssettirereK .. gelecektir. 

* ' 
Aksarayda Bayan Nusrete: 
aDoğan• güzel bir isimdir, kulağa da 

güzel gelir. Fakat bn, sizin bileceğiniz bl.r 
meseledir. 

TEYZE 

l;_Gü_N_ü_N_A_D_AM_ı_I 
~ir Hugessen 

Bir İngiliz, ellinci yaşın~ henüz geç
mişken Çine sefir tayin edi_lirse- hu zatın 
bir kıymet ifade 
ettiğinden emin 
olmak icab eder. 
Filhakika İngiliz
lerin Çin sefareti 
derecesinde ehem
miyet verdikleri 
pek az mevki var
dır. 

Japon kurşunla-

1'1 altında yaralan
mak suretile gü
nün vak'aları a ra-
sına feci bir şekilde girmiş olan bu diplo
mat meslek hayatında pek sür'atli adım

larla yürümüştür. Meşhur Eton mekte
binde, Baillol kollejinde, Oxford Üni
versitesinde klasik bir tahsil yapmıştı. 

Hariciye nezaretine 1908 yılında girdi. 
Bundan 10 iene sonra Versay sulh kon
feransında İngiliz heyetinin başkatibi o
~arak göründü . . Hemen Brüksel, L ahey, 
Isveç, Norveç, Iran sefirliklerine tayin 
edildi, derken (Nankin) e sefir oldu. Ja-
1pon kurşunu Sir Hugtes Knatchbul Hu
gessonun hayatına hatime çekseydi İn
gilizler iyi bir diplomat kaybedecekler
di. Kurşun siyası bir hadise çıkarmakla 
iktüa etti. Öyle bir hadise ki Japonların 
sinir kuvvetlerinin ölçülmesine de Yara
yacaktır. 

4 - Delikanlı duba
nın üıtündeki kulübeye 
çıktı. İlk tedavi usulle· 
rini bildiği için, (koca .. 
nız, nerede, bir ıey ya. 
pabi1iriz, belki!) dedi. 
Kadın, ümidsiz ümidaiz 
baıını salladı ve deli
kanlıya merdivenleri 
ip.ret etti. 

6 - Delikanlı, güvertede 
BeDanın meçhul kadını te
selli etmeğe çalı,makta ol
duğunu gördü. Etrafına ba .. 
kındı, görünürde baıka bir 
kayık yoktu. Sahilde de 
kimseler görünmüyordu. Ve 
en yakın köy de en aıağı iki 
kilometre uzakta idi. 

3 - Delikanlı, kayığı derhal duba 
üstündeki kulübeye yana§tırdı. Gü
vertede adeta banlmak derecesinde 
bulunan bir kadın: (Kocam müthi§ 
bir kaza geçirdi. Belki de öldü. Bu
rada yardım edecek kimsem yok) di
ye ıeılenebiMi, 

5 - Merdivenin aıağısında ihtiyarca 
bir adam uzanmııtı. Deli.kanlıya yapılacak 
bir it kalmamı§tı. Zira adam çoktan öl
müı bulunuyordu. Poliıe haber vermek 
İcab ediyordu. 

7 - Bella, iımi 
madam F oater o
lan kadınla kaldı. 
Delikanlı da ıahi
le çıkarak hızlı 
hızlı uzaklaıtı. Ya
rım saat sonra bir 
komiser ve dok
torla sahih kulür 
beye döndü. 

M a~am Foster ko
mısere ver -

diği ifadede, yarım sa
at sahile çıkıp biraz 
dolaşarak ayakları -
nın hamlığını gider -
meğe çalıştığını, dön -
düğü vakit, koeasını 

merdiven ayağmda bey 
huş veyahut ölınüş bir 
halel~ uzanmış buldu
ğunu, hemen güverte
ye fırlayınca, delikan
lıyı görüp lmdat iste -
diğini söyledı. 

Doktor cesedi mu -
ayenc etti, öliimün bir 
sukut veya b!.r darbe 
neticesi kalb durması 

yüzünden vukua gel • 
diğıni bildirdi. 

Komiser de, ölü ~ 

mün bir kaza netice -
si olduğuna inanır gö
ründu amm:ı. şüphe ı. 
çind~ kalmıştı. o nun 
için, Madam Foste • 
r~ bir kaç sual sordu 
Kadmm yüzü, suçunu 
bellrltl. 

Evet, o da o küçük 
noktayı ihmal etmiş -
tl. Kadın neyi unut -
muştu, acıı.bo.? .. Bile • 
mezsenlz 9 uncu say • 
faya bakınız. 
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Kahraman Ordumuzun En Genç 
Ve En Yeni Subayları 

w 

Harbiye mezunları and içerlerken 

Harbiyenin Ankara kütüğüne ilk çiviyi çakan mektebin birincisi 

Cumhuri yet abidesi önünde lstıkldl marşı söyle nirken 

Abideye çelenk konurken 

Yugoslav ordusunun 
büyük manevraları 

Atina 31 (Hususi) - 20 eylfılde Yu

goslav ordusunun yapacağı büyük ma

nevraları takib etmek üzere diğer Bal

kan hükumetleri erkanıharbiye reisleri

le birlikte General Papagos ile erkanı

harbiycsi Yugoslavya hüklımeti tarafın
dan davet edilmiştir. 

Harbiye mezunlarından bir grUf' 

Mareşal Çakmağın 
Teşekkürleri 
Ankara 31 (A.A.) - Genel Kurmay 

Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, büyük 
zaferin yıldönümü rnünasebetile ordu 
namına nlmış olduğu resmi ve hususi 
tebriklere ayrı ayrı cevab vermek müm

kün olmadığından bilmukabele samimi 
tebrik ve teşekkürlerinin iblağına Ana
dolu Ajansını tavsit buyurmuşlardır. 

ltalya Kralı Efgan 
Generaline nişan verdi 
Roma 31 (A.A.) - Afganistan hava 

kuvvetleri kumandanı General İhsan 

Han İtalyadaki tetkik seyahatini bitir
miştir. Dün akşam verdiği veda ziyafeti 

esnasında İtalyan hava nezareti müste

şar General Valle mumaileyhe kral na

mına İtalyan taç nişanını vermiştir. 

Asker gözü ile Çin - Japon harbi 
Şanghay vukua t ı 

nasil başladı ? 
[Maruf bir askeri mütehassısın mütaleaları] 
Bu yazı ile beraber ~-----.... ----~--~n-ı~-~----.. 

bir krokisi verilen 
Şanghay şehri, üç 
milyon nüfusile bu
günkü Çinin en bü
yük bir şehri ve en 
büyük limanıdır. cÇi
nin• demek pek te 
tamam doğru olmaz. 
Çünkü şehir, hem 
Çine, hem de muhte
lif milletlere aid kı

sımlardan mürekkep
tir. Şanghay enter· 
nasyonal bir şehir

dir. Enternasyonal 
mahalleleri havi olan 
büyük kısmında, ti
carethaneler, antre
polar, imalathaneler 
ve hatta fabrikalar 
vardır. Bu sahada he
men her millete men
sub insanlar bulunur. 
Bu arada en son ista. 
tistikler, 20,000 Ja
pon, 11,000 Rus, 9000 
İngiliz, 400 Ameri· 
kalı ve 1600 Fransız 
nüfusu kaydediyor· 
lar. Çinin iktısadi 

hayatında pek bü
yük roller OJ.nayan 
bu ecnebilerin mü-

-İ;A'4ETL ER.. .: • jAPON KottSoLO$ /..IAN551 

.ŞoS E o .ş imendÜfer 

Şanghayın haritası 

him kısmı, dört yüz milyonluk bir nü- cat fabrikasını ve Wangu nehrinin kena
fusu diledikleri gibi istismar eden büyük rında bulunan Japon konsoloshanesi ve 
dünya firmalarına mensupturlar. Kroki- nskeri karargahını, onda::l sonra ayni ne
de eski Çin şehri gösterilmiş olduğu gi- hir üzerinde bulunan Japon donanması
bi, bu şehrin nehir kenarına yapılmış nı beş kilogramlık bombalarla bornbar
ve büyük kısmı da görülür. Şimal istas- dıman ettiler. Bu bombalar, gemilere 
yonu Çinlilerin elinde bulunduğu gibi isabet etmedi; fakat, Japon mahalleleri 
Capei ismini taşıyan ve şimal istasyonu arasında yeniden fazla insanın ölmesini 
civarını dolduran şehir parçası da Şan- ve pek çoğunun da yaralanmasını muclb 
ghayın gene Çine aid yeni bir kısmıdır. oldu. 

Şehrin cenubu garbisinde bir tayyare Bu sırada Japonlar. Şanghay önündeki 
limanı, aerodrom vardır. İşte, Çin ile Ja- harb gemilerini artırmışlardı. Amiral 0-
ponya arasında bir muharebenin patla-

1 
kohi, derhal karaya 6000 kadar bahriye si. 

masına sebeb olan ve Japonyanın Şan- lahlısı çıka~ıp gemilerinin batarynları
ghay üzerine hareket yapmasına vesile nı ve tayyare filolarını harekete geçirdi 
veren hadiselerden biri de burada cere- ve bir aralık Hongkin parkını zaptede
yan etmiştir. Geçen ağustosun dokuzun- rek oraya yerleşmiş bu~ıınaı~ Çinlilerin 
da, maiyetinde birkaç bahriye askeri bu- oradan atılmalarını emrt..tti. Ya:ctse 
lunan bir Japon bahriye 7.abiti, bu tay- ağzındaki istihkamlar ile Yukong tersa
yare limanına girmek istemiş. Buraya nesi, koşu meydanı donanmanın ateşi 
girmesi için elinde lazım gelen müsaade altına alındı. Ayni suretle ateş altına alı
kağıdları bulunmadığından Çin askerleri nan tayyare limanında elli kadar Çin 
tarafından mümanaata uğr&mış, o bu tayyaresi tahrib edilmiştir. Bu sır.:: larda 
mümanaati dinlemediği için maiyetin· Çinliler kuvvetli bir tayyare filosu ile 
deki askerlerle birlikte öldürülmüştür. mukabil bir taarruza geçmek istcmişler-

Bu hadise üzerine, Japon hükO:. ·neti ta- se de bunlardan on dört tanesi düşürül
rafından istenilen şekilde tarziye ver- dü ve diğerleri ric'ate mecbur edildi. 
mekten Çin hükumeti istinkaf edince Çinliler, yolda bulunan Japon kuvvct
yirmi kadar Japon gemisi Şanghay ö- }erinin gelmesine vakıt bırakmadan 
nünde görünmüş, bu esnada, Çinliler de Şanghayda mevkilerini tahkim için, ev-
87 ve 88 numaralı fırkalarını, alelacele velce şimali Çine gönderilmek üzere ha
Şanghay üzerine sevketmişlcrdir. 88 inci zırlanmış olan kuvvetlerinden iki veya 
fırka, ağustosun llı-12 gecesi Şangha- üç fırkayı daha Şanghay üzerine hareket 
ya vasıl olmuş ve Çapei sahasını işgal ettirdiler. Bunu haber alan Japonlar da 
etmiştir. Evvelki makalemizde söylediği- Şanghaya küUiyetli kuvvetkr gönder
miz veçhile, Şanghayı müdafaa edecek meğc başladılar. Bu suretle, :'lyın 14 ün
olan kuvvetlerin kumandanlığına da, den itibaren Şanghayda büyük mücade
Nankin hükumetinin eski bir düşmanı leler olmaya başladı. Bir taraftan Japon 
olan Genefal Tsaiting-Kay getirilmiştir. filosunun çıkardığı silahlı bahriyelilerle 
Bunun üzerine, Şanghay ömindeki Japon faik Çin km·vetlerin anısında donanma 
filosu amiralı, Çin hükumetine bir nota ateşinin himayesi ile mücadele devam 
vererek, 5 mayıs 932 tarihli itilaf muci- ederken öte taraftan da Japon nakliye 
hince, Çin kuvvetlerinin yirmi kilometre g(mileri kara askerlerini ayın yirmisi 
uzağa çek:Imesini talcb etti. Fakat, Çin- ile yirmi üçü arasında Yangtse nğz.ında 
liler bu talebi yerine getirecek yerde, karaya çıkarmaya başladılu. Siperlerde 
bilakis, şimal istasyonu ile Kiangwan a- saklannn Çinlilerin Karaya asker çıkar
rasındaki demiryolunu tuttular ve bu ma ameliyatına karşı yaptıkları rnüma
hattı daha şimale, Wusunga doğru tem- naat esnasında Japonların pek ağır za
did ederek bir müdafaa hattı vücuda ge- yiata uğradıklarını telgraflar bildirdller
tirdiler. sc de henüz bunlara aid mütemmim ma-

Çinliler bununla da iktifa etmediler. lümat alınnmamış olduğu için bu zayia
Şanghayın garbında bulunan ihtiyatla· tm nisbeti belli değidir. Ancak Japonlar, 
rından 40,000 kişilik bir kuvvet alıp Şanghaya asker çıkarmaya ve karşıla-

1 Wusung-Kiangwan hattı üzerine sev ket- rındaki Çin mukavemetini kırmaya mu
!iler. Ayni zamanda, Çinliler. Japonlnra \'affak oldular. 
nefes aldırmak ve toplanmalarına vakit Şanghny muhitinde askeri harekat bu 
bırakmıyarak ıentcrnasyonal sahadaki suretle inkişaf ederken Japonlar bir ta
Japon kuvvetlerine ve ezcümle Hongkin raftan da Çin ordusunun tahaşşudüne 
parkındaki Japon karakollarına hücuma mani olmak üzere Nankin ile Şanghay 
başlamışlardır. Bu suretle ağustosun on arasındaki yollan tayyareler vasıtnsile 
üçüncü günü Şanghayda, Çinlilerin te- ateş altına almışlardı. Bu eımada İngil
cavüzleri ile, Japonya ve Çin arasında terenin Çin sefiri pek ağır bir surette 
bir muharebe başlamış oluyordu. yaralanmıştır. Şanghay gibı siyaset ba-

Çinliler el çabukluğunu daha ileri gö- kınımdan nazik bir noktada bu nevi ha
türmek istediler: Ağır bombardıman disclerin çıkması zaten he>klencbilirdi. 
tayyarelerini harekete getirerek, Japon- Şu veya bu şekilde halli gecikmiyecck 
lara aid bir koşu meydanını, bir mensu- olan bu hadise,· harbin bugünkü inkişaf 

prtlannı değiştirecek de ildir 
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(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 gazi mücadele memuru İrfan. ~ · \ 

teslnl vekil tasdik etti. Allikadarlara telgraf- Zat 1§lerinde Rnslm, mutemed M•ıu:•, 
ıa tebliğ edilen lliteyl bildiriyorum: knlemde Ferid, Ankara ormnn müdl\rl 

Yazan : Arif Cemil Teftif hey'etınde Reis Bekir baremin ı - ğünde Ata, levazun memuru Mustafa. •• T ) • T ) "" p J k kinci derecesine, müfettl.§ Salih Adil dör - On ikinci dereceye terfi edenler: "' 
günu ay ıryan, a at aşanın apartımani e arşı dilncilye, Hnydnr vek6let zat işleri Sabit Ztrıınt i§lcrinden Gıılip, Hfiseyin, pu:. 

Tuncay, Birinci Umum MllfettişUk Müşavir lıdan Zek~, Çankından Rıza, Gtruuıı Ertesi 
/ karşıya du••şen odaya taşındı muavini Şevki, ikinci umumt müfett.tşllk mü- Remzi, G~müşhaneden Abdurrahman, ıo; 

şavir muavin! Kemaleddin Oünny beşlncl _ eehtrden Ibrahim, Aksaraydan Cevdet, alı 
ye, Nuri. VekAlet n~yat mUdikU Nihad aı- nıı::rbaşmdan Hasan, Kocaellnden TuD tL 

karakola Salamon Taylı·ryan ı·smı·ıe kayıdedı·ıdı· tıncıya, evrak müdürü Haydjlr yedlnclye, Slllfkeden TaJ}"t.r, Lilleburgazdaııı Neo&" 
Trabzon orman müdürü Tevfik, Ö'skUdar Bayramlçten Tevfllc, Amn.syadan AU Ba11., 
veteriner müdürü Muharrem, Evrıık mfime- dar, Bursa.elan Mevlud, Buraadan Yqar, 

ve 
İki saatten beri Berline kar yağıyor- ra Vahan Zaharyanın evine gittiler. düşünseydi, bir Ermeninin tam TalAt ylzl Rlfat. Den1zU böcekçlllk müdürii Ek _ neboludan JBQnya.mln, Ankaradaıı ee-

öu, Hardenberg sokağının ortasında bir Ertesi günü Tayliryan TalAt paşa- paşanın apartımanı karşısında bir oda rem, teftif bürosunda müıneyiz Hıılll seki - Denlzllden Şevket. Erzlncandan Halid, ~ 
baştan öbür başa kadar uzanıp giden nın apartımanile karşı karsıya düşen kiralamıc: olduğu derhal dikkat nazan· zlnclye, ZOnguldak ormnn mtldürll ceıa.ı do- kird~ndand Yusuf, Ertenközyd~nıŞa~., 

· · · ba • " k t ,.,,erl " eylzl Abdullııh clkten Cev et, Tarsus an ea.er ya, ...--
yeşil çimenhk saha ınce bır kar ta - odaya taşındı. Pansiyon sahibesi Ma. nı celbeder ve keyfıyetı hiç olmazsa uzuncuya, za ~ mum ' ilkten Ahmet, Bursadaı: Hüsnü, BandırJDI" 
k ·ı ·· ı··1·· "d' ff lık k b' d d n·tt S 1 T ı· . . hukuk müşavtrllQUıden Muhsin onuncuya.. _ .. att ası e or u u ı ı. ır ara ar ır en- am ı mann onu a amon ay ıryan Talat paşaya haber verırdL Diler termer: dan Mes'ut, Bursadan Kemal, Bdlrnau-
bire durdu. EvvelU gökte bulutların ismile o mahallenin polis karakoluna · Nazım üretme çiltllğl nılltehassısı Cell\l İlyas, Bursadan Cemal, Hayrettin, A1 " 
içinde koyu mavi bir delik hasıl oldu. kaydettirdi. Bu noktayı bilmek çok mü- - 9 - beşinciye, Adana ziraat mektebi müdllrü neddin, Mehmet Emin, Şarköyden ~ 
B d lik 'tt•k b .. ··d·· 'h t ·· h. di ç·· k.. k" . R hmi ltı Ad toh ısı•h ısta Hakkı, levazımda Şerlf, teftişte Muharrt u e gı ı çe uyu u, nı aye gu- ıın r un u o zaman ı sosyalıst ko- a a ncıya, ana um ~ s- " .. ü d fi ed Dl 

· · ' ' üdü ·· Se fi Ad 1s1Ah fi Akif e On uçunc ereceye ter e n: 
neşin şuaları şehir üzerıne aksettı. Yal- münist A1manyanın, Talat paşa gibi U- Tayııryan artık yeni pansiyondaki O· ydlonclu m ur·~~-!_: hsan

1
a 

8 
d kşe ı•h Yd- Bergnmadan Necip, Manlsadan Oeftd. 

lik .. . d t t b·ı . 1 i H b'd kad Alm . . d b b n ye, m ı.c1~ Ta n, a ı ' Sa u a sert' nız çımen uzerın e u una ı mış o an mum ar e sonuna ar an ıt- dasından, Talat paşanın evın e era er din seldzinclye, neşriyat mtlmeylzi Hikmet Çumradan Sıtkı, Konyadan saıt, Kay 
karlar crimeğe başladı. tifakına sadık kalmış olan bir devlet a- oturuyormuş gibi eski sadrazamın her dokuzuncuya, Nazilli çiftli~lnde fer. memu- den Muzaffer, Ankarndan Reşad, :lsmnbul" 

Bu esnada Krikor, Hardenberg soka- damını her hangi bir tehlikeye karş: türlü harekatını tarassud edebiliyordu. ru Ömer, asistan Esad, Malatya.da nsıstan dan
0 
B~~a;:. ~e:en Raufierfı de.nler' 

ğmm 4 numaralı apartımanın karşısı - korumayı hatırına bile getirmediğine Caniyane maksadını icra mevkiine koy Ze~. Adanada asistan Senih onuncuya, Na- u:ıur:r ~~~llrlll~~:'reRıza 0~11 Şe~ 
d.. ı · b" b" ·· d ge · b-yük d lili. b d B .. 1 lm .. .. 1 kl t _,_ zllllde asistan Avro on·blrlncJye Nazllllde i • • _ .. L na uşen ev erı ırer ırer goz en - en u e u ur, oy e o asay- mak için butun hazır ı arını aınn:ı.uı- Faik Ada d ...__ tttncı • Ad d Atiye, cIAl, Muammer, Sabri, CelAl, Keuı-

. · d O d k kt İ 1 · d Alma b ta b" ·· ·· ·· k ' na a .1.nııan on ye, ana a Tun ellnd All R Emır d :..; __ ıL çınyor u. ra a ço :v Y~. u. § erıne ı, n za ı sı ıraz gozunu açara ~ yordu. Safa, Namnt, Mehmet, Cemil, Ziyn, Mehmet, c en ıza, " um an ceı;; 
yarayabilecek yalnız uç, dort ev vard1. Talat paşayı himayesi altına almayı (Arkan var) Şamil, Be'klr, Ballın, Mehmet, Na.zllllde Sn- İstanbulda.n Kemal, Kutahyadan l'uıl. 

· b. lim M bittin 0 ha 8 l"'--tt•- Al" ddin §ehtrden Şükrfl, Anlmradan Salflhatun, C"' Krıkor bu cvlerın kapılarını ırer • u • A r n, 11 ıuu. :.lll, ~e • d Halid İzınlrd R .awdınd_. 
· • Nusret, Nac1, Adem, Iğdırda Rfistem Antat- rum an • en agıp, ~ 

bırer çal.eh. Kapıc~lar?an o apartıma~- ı • F •• b •• k ynda Mehmet, Aclanada Öztllrk Nu~ı. Mus- All Kema~ Malatyadan Asaf,_ Samsun~ 
da oda kıralıyan bır aile veyahut pansı- zmır uarı gur uz çocu tafa on dördüncüye te:rfi ebnişlerdtr. Ahmet, Dörtyoldan C'"ilneyd, Ünyedtn JP_ 
Yon bulunup bulunmadığını sordu. Bi- 0 b. . lll, Tefennlden Ahmc~. Ceyhandan BWeJ 

. • . • . . n ırınci dereceye terfi edenler man, An karadan Şi:ıasl, Seyhandan aaJ1J1ı 
a-ıncı evden r:~ cevabı aldı, ikin:-1 e~ın mu·· saba kası yapıldı Ziraat işleri umum müdfirlüğ~nden Ek: - Demirköyden Nabi, Bursa.dan Fethi, 1'•-
kapıcısı kendısıne cevap vermeie bıle rem, HulQsl, ziraat işlerinde Omer Lfttfi, nlsadan Yusuf, Kozandan Turan, .Mudaıı -
tenezzül etmedi. Fakat üçüncü apartı- Ankara zlrant memuru Gıyasettln, Behçet, yadan Ömer, Ankaradan Hasan, Ha.flm, il" 
manın kapıcısı Krikore: Cavidl\n, Bursa zlraat memuru KD.zım, A- mirden Bahtiyar, Mel:'kezden Bekir, Be1 ' 

. . . . lanyn ziraat memuru Feham, Rize zlrnnt hnndıın Sadık, Merkezden Abdfilhalll, Ad•' 
- Burada bırmcı katta bır .ma~am memuru Hüsnü, Adana ziraat memuru Ta- p:ıznnndnn zıya, Çorumdan Hnnlfl, Anl\ll' 

Dittmaun oturuyor. Onun daıresınde lft.t, Konya ziraat memuru 8ad!etUn, Ereğ- radan Muzaffer, Esklşehlrden Atıf, Ordu • 
kiralık oda bulunur. Bir kere çık da U zlrant memuru Reşad, Beyşehir ziraat me- dnn Zlya, Esklşehlrden İsmnll, BallbattlJlo 
sor!• muru KA.zım, Maraş ziraat memuru Rüştü, Ankare.dan T~tan, Adapazanndaıı NU -

Bursa ziraat memuru Rıfkı, Adapazarı zi- rı, İlhami, Çl!telerden Kbım, Trakya ör • 
, Dedi. raat memuru Ekrem, Tavşanlı zJraat me - net çiftliğinden Fehm~. Qlftelerden eetrD'°' 

Krikor bunu işidlnct mal bubnuş muru Arif, Anka.ra mücadele memuru Na - Yeşllköyden Hayri, İzmlrdM Şerif, EreJl ' 
mığrıb~ gıöi 'koşat'ak merdiveni çıktı zun, Beyhan mücadele memuru Bekir, iz - köyden Nndlr, Manls:ıdan Abdurrahman. 
ve madam Dittmaunun kapısım çaldı. mir mücadele m!muru Celll, Kırkla.reli fi- Orman umum müdllrllltilnde :ueıunel ı 
Karşısına çıkan hizmetçiye oda aradı- danlık memuru Fazıl, Bursa enstıtfisfindcn evrakta Sabri, Osman, hukuk mfipTlrJJllO ' 

Akif, kışlak memııru Sadett.tn, Bursa böcek- de Satp. 
ğmı söyledi. Hizmetçi: çlllk mektebi mlldl\rü muavlnt NUzhet, A - On beşinci dereceye terfl edenler: 
. - cBir kere madama sorayıml- di • masya kontrol memuru Hidayet, Dlyarbe - İzmtrden Turgut, Adanadan Osman, JI ' 
yerek çekilip gitti. Bir kaç saniye son- klr kontrol memuru Recep, Eskişehir to - dlrneden Muhsin, Yeşllköyden Kemal, e"ff" 
ra gelerek: hum ısı~ istasyonu e.slstam Saim, İbra - ktitlbi Mehmet. 

· · b ı d. k Krl hlm Halli, Adapazarı tohum ısldh 1stnsyo- On altıncı derecl'ye terli edenler: 
- clçerıye uyrunuz.• ıyere - nu asistanı Muhsin, Ankara mücadele me - İzmirden Niyazi, Anknradan Naciye, sıst' 

koru salona aldı. muru Saıt, İçel ziraat mtlcadele memuru sa.dan Sadettin, Esklşehlrden Samiye, is ' 
Orada, oda kiratayan Alınan kadınla· Mehmet İstanbul gfınırük mücadele mcmu- tanbuldan Mürvet, Kocaellnden Klmll, 8' 

rının çoğunda görüldüğü gibi Krikor ıu Ali Rıza, Niğde nıücadele memuru Enis, sundan Mustafa, Adanadan TaUp, Slvaaı' 
madam Dittmaun tarafından uzun bir Oemllk mücadele memuru Mehmet, Orhan- Necatı, Konyadan Vesim. 

--~-sorguya tabi tutuldu. Krikor: 
- c Odayı kiralayacak olan arkada

şun makine tahsili için burada bulunu
yor. Odayı uzun 7.aman için tutacaktır. 
Çapkın değildir. Eve kadın getirmez.• 
gibi teminatı birer birer madam Ditt -
maunun önünde say1p döktükten sonra 
kadın nihayet Hardenberg sokağına bt.· 
kan bir odayı Salamon Tayliryana ki

M(la(ıt>cıkada kazanan çocuklar hediyelerini aldıktan ıonrcı Mekteplerdeki m,emur ve 
listesi 

katiolerin 

ralaınağa razı oldu. 
Tayliryan odayı ı;örünce hiç şüphesiz 

memnuniyetinden srçrayacaktı. Çünkü 
oda tam Talat paşanın oturduğu aper. 
tunanla karşı karşıya idi. Hardenberg 
sokağı, ortası çimenlik olmak üzere 
bulvar şeklinde tanzim cdilın~ çok ge
niş bir sokak olduğundan karşıki apar
tunan gözle tarassut altında bulunduru
lamazsa da bir dürbün sayesinde Talat 
paşanın evini gece gündüz göz hapsine 
almak pek kolaydı. Odanın balkonun
dan yeya penceresinden Talat paşanın 
evinde olup biten şeyleri ve eve girip 

fzmır, (Husus!) - Fuar, programına 
dahil bulunan eürbüz ve sıhhatli çocuk 
mtlaabakası yapılm.ııtır. Müsabaka gece 
saat 21 de olnıu§, hakem heyeti, müsa
bakaya iştirak edecek çocukların yokla
masını tamamladıktan ıonra, çocuk dok
toru Sami Salih çocukları muayene et
mif ve hepsine birer numara vermiştir. 
Bu ıırada hakem heyeti de, tesbit edilen 
bir bareme göre çocukların hepsine ayrı 
ayn, gizli notlar vermiştir. 
Müsabakanın neticesi §Udur: İki yaşın

daki çocuklardan Reşid. Piroli birinci, üç 
yaşındaki çocuklardan Güngör birinci, 
dört yaşındaki çocuklardan Suzan Mal-

lzmir Fuarını ziyaret 
Edenler:n istirahatleri 
Temin ediliyor 

çıkan eşhası görmek temin edilmiş o- İzmir - Fuarın kazmıd.ığı emsal -
luyordu. siz rağbete rağmen lzmiri ziyaret eden 

Krikor, odanın bu fevkalade müsait ler asla yer sıkıntısı çekmemekt~dir -
vaziyetini görünce arkadaşının ertesi ler. Fuar komitcsı başkanı -~e lzmir 
günü taşınacağını madam Dittmauna şarbayı Dr. Behçet Uz bu munasebet
söyledi. Odanın kirasını, pazarlığa fa· le demiştir ki: 
lan hiç lüzum görmeden kadına peşinen İzmir enternasyonal fuarına karşı 
verdi. Ondan sonra taharriyatının bü- gösterilen büyük alili içten ve dıştan 
yük bir muvaffakiyet!e neticelendiğini akın akın kafilelerin şehrimizi ziyaret. 
cürüm şeriklerine tebşir etmek üzere leri hemen her gün tebarüz etmekte -

tu birinci, sekiz yqındakl çocuklardan 

Taıkın Demir birinci, dokuz yaşındaki 

çocuklardan Ayhan Tayman birinci, on 

ya§ındaki çocuklardan Aslan birinci gel
mi§tir. Müsabaka sonunda derece alanla
ra hediyeler verilmiştir. 

Öyle tahmin edilir ki birçok fakir ve 
orta halli aileler, sırf fuar gazinosunda 
iigal edecekleri masaların ücretini öde
yememekten dolayı bu müsabakaya i§ti-

rak edememişlerdir. Müsabaka hazırla
nırken belki de unutulan bu noktanın, 
gelecek müsabakalar için nazan itibara 
alınması faydalı olacaktır. 

terfi 
Ankara, 31 (Hususi) - Muallim, orta ı Adana kızdan İsmail, KasıınpaŞ'' 

mekteplerle liselerde .çalışan memur ve dan Kemal, İzmir Kızdan Neyir, Es.~ 
katiplerin terfi listesi: kişehirden Mustafa, Çankırıdan Cel"' 

22 liradan yirmi beşe: İzmir liscsin- Vefadan Galip, İzmir kızdan Senif" 
de Asım, kız muallimde Hasan Rüştü, Pertevniyalden Talia. 
Kastamonu ortada Hüseyin, Kastamonu 12 den - 14: Adanadan zeki, Al<f 
lisede Mifir. birden Bekir, !stanbuldan Zimnur. 1' 

20 liradan yirmi ikiye: Erenköy lise- t bl O lddan -MI 2: ~amsunuktesid81:" Rhakleşad:"' 
F ik G 1 t an u an emış, m p ;vr 

sinde Fuat, Samsun~an a ' 8 a asa- 20 olanlar Adanadan Kemal, Bile ' 
raydan Bektaş Tahsın, Knbataştan Ta· ikt M taf 
)at, Cumhuriyet ortadan SaUıbaddin, kız c en us a. 
muallimden İzzi, Denizli liseden Şevket, Meslek mekteplerinde 
Sıvas ortadan Şevki, Balıkesir muallim- Meslek mektepleri mualllmlerl arUJ1!~ 

Filistinde den Raşit, Niğde ortadan Arif, Bursa li· k! terfi llstes1 bugtin tasdik edllmlf, aıv-, 
Ortalık tekrar seden Fuat. dnrıara tebll~ edılmek üzere gonderllJlllf 

dir. 
Karıştı 17,5 liradan yirmiye: İstanbul kız lise- Listeyi aynen blldJriyorum: 

sinden Nuri, Mümtaz, Süleymaniye or- · t fi .. n1er 
) D " ır .. n y f 40 liradan U Ura.ya er eue 111 

Kudüs 31 (A.A. - un a~m a a tadan Cemil, İstanbul mualUmden Lut- t),.." 
b b b 1 İstanbul san'at mektebinden Celll. ~ .. , 

ile Talaviv hududunda ir om a pata- fi, Eyüp ortadan Cevat, Antalya lisesin- dar kız enstıtiliıilnden Fatma, sennıa. " 
mış, bir Yahudi ile iki Arab ölmüştür. den Rıza, Sıvu muallimden Hamit, Bo- mir orta ticaret mektebinden Beytı. 

Kudüste birkaç yerde arbedeler çık- lu ortadan Mustafa, Gazi Osmanpaşadan 35 liradan &O liraya terfi ed..W: gıJ 
ka 1 •ıJ!.ı.. t 1 ışt B h"di Bursa kız enstitüsünden Ay§e, Bıdıl~lca. • mış, bir ç e sı au a ı m ır. u c:ı. - Salfilıattin, Konya muallimden Faik, Ki-

• A - b -ımr... bi ka çu.k Hatun lm ensUtüaünden Rafla. ~ 
seler esnasında bır .n.ı.a 0 ~· r ç lis ortadan Lutfi. Heybeliden Arif, E· zon ticaret mektebinden Şaban, ADıcad 
Arab da yaralanmıştır. Vaziyet g~- dirne muallimden Güven, İzmir liseden caret Useslnden Abdııllah. 
gindir. Leman, Erenköyden Bedriye, Konya or· 30 liradaıı S5 lira7a terfi e4teW: ' 

Bütün Kudüs arazisinde polis harekete tadan Rıfkı, Kayseriden Lutfi, Denizli- İzmir san'at mektebinden Ha7dar. (JIV 
hazır bir haldedir. • den Cevdet, Çorumdan Nazmi, Samsun· küdar kız enstitüsünden Cemlle, BaıadLaıf 

metpaşa kız enstltilsünden Refia, Z1Ja. ~ 
Tugsberg sokağındaki pansiyona koştu. dir. 

Tayliryan ile Apelyan orada kendisi- Yeniden bir çok evler pansiyon ha- Tarihi tetkikler 
ni sabırsızlıkla bekliyorlardı. Krikor Ilne gelmiş olduğundan otel ve p::msi
odadan içeriye girince müstakbel katil yonlarda daima taleb'e amade boş. yer
Tayliryan hemen yerinden fırlayarak: Ier bulundurulmaktadtr. Esasen zıya -

dan Enver, Erzurumdan Mehmet, Kaba- sa kız enstitüsünden Fabr1, Adana or1' ıt' 
taştan Şinasi, Afyondan Şükrü, Edirne caret mektebinden Z1hn1. Ankara Ueart& ' 
muallimden Halil, Ordudan Sadrettin, sesinden Cevad, İzmir orta ticaret ırı::: ' 
Erzincandan Salim, Erenköy kızdan Ne- binden Enver, Beyoğlu aqam san•aı 

- c Nasıl işe yarayacak bir oda bu- retçilerin doğrudan doğruya yer ara -
Jabildin mi?• diye sordu. mak külfetine katlanmadan evvel fu -

Bu sual üzerine yaptığı işleri bütün ar ransenyoman bürola~ı~a telef~n.la 
tafsilatile ona anlattJ. Üç cani, hainane dahi olsa müracaatları ıstırahatlerının 
rnaksatlarımn husulüne doğru mühim teminine kafi gelecektir. 
bir adun atttldanndan dolayı, vahşi 
hayvanların biribirlerine dişlerini gös- Macarislanda 
termesini andıran htşırttlarla bakıştılar. Hummayi tifoldiden 
Ondan sonra da A~e~yan: . . !JO Jıişl öldü 

- c Bu akşam gıdıp keynyetı Va - . 
h d t b · d 1· Budapeşte 31 (A.A.) - Salgın bır §e-ana a e şır e e ım.> • . . 

Diye bir teklifte bulundu. Bunu d!·] kilde devam etmekte olan humın~yı tıfo· 
ğerleri de kabul ctti1er. Üçü birden ak- idi ~~d:ı1 Kiskunhalas §ehrınde 30 

şam yemeğini pansiyonda yedikten son k1il ölmuştur. 

(Ba.§ tarafı 6 ncı sahifede) 
Dua edildi ve tabut saray adamları -

nın omuzları üstünde ve tekbirler ara • 
sında Babüsseadeye doğru uzaklaştı. O -
rada şeyhislam tarafından cenaze nama
zı kıldınldı. Daha sonra türbesine göt:ı
rülmek üzere yola çıkarıldı. Yeni padi -

şah onu orta kapıya kadar gidereı> u~ur

ladı. 
Birisi gitti ve diğeri onun yerine otur-

du. 
Dedik ya, dünya bir misafirhanedir; 

gelen gider ve bu kaideden hiç kimse 
kurtulamaz. Ne mutlu ona ki cbu kub ~ 
bede bir boş sada• bırakır. 

Turan. Can 

tebinden Esad. 
rime, Kabataştan Nizamettin. • 

25 liradan 30 liraJ& terfi f'Clen)er· "-
14 liradan 17 buçuğa: Galatasaraydan İstanbul san'at mektebinden Ahrnet.ııı'' 

Cemal, Şefik, Hakkı, Üsküdardan Asım, sa kız enstıtüsün'.ie:ı Bakiye, Selçukhat ~ 
Mersinden Tevfik, Konyadan Ahmet, E- dan Tevhide, Üsküdıı.r kız ensUUlaQndtll 6' 
dimeden Enver, Bandırmadan Zihni, mlle, Beyo~lu nkş:ım san•at mektebltıjJJ' 
Rizeden Adnan, İstanbul lisesinden İb- Fehamet, İstanbul teı:zlllk mektebinde:ıo ' 

snn, Zeki, İzmir Cumhuriyet kız ens ' 
rahim, Bursadan Etem, Davut- sünden Hüsniye, Ruhiye, Melek, Meli~ 
paşadan Şakir, Erzurumdan Refik, dlrne san'at mektebinden Kemal. 
Vandan Zeki, Kastamonudan Faik, 20 liradan zs liraya terfi eddııer: ıı'' 
Bartından Ali, Adapazarından Abdül- 'Ö'sküdar kıZ enstıtüsllnden RuhlY9

• 1'•' 
· O bia, Hamide, Belçulthn.tun'dan Be~ -.t1"' 

kadir, Urfadan Vehbı, Trabzondan s- i:smetpa§a kız enstıt.tlsünden P' 1"' 
man, Amasyadan İrfan, İnegölden Ru· ::~~ıu akşam m san'at mektebındetl-' 
ni Yalvaçtan Emin, İmıitten Melek, dide, P'ahrünnilla, istanbuı aqam ııt 
Edirneden Behice, Bilifkeden Rüştü. aı mektebinden Münevver. 
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Deniilerin Makyaveli 

Kaptan BUm Bum 
Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Üsera kampından beni amiralın ·yanına götürürlerken 
perdeleri kapalı bir otomobile bindirdiler : " Yerliler 

sizi taşa tutabilirler!,, dediler. Ben buna inanmadım 
Akşam oldu mu Fransız bahriyelileri/ 

hep bir ağızdan milli marşları olan 
cMarseyyez•i terennüme başlarlardı. 
Biz Almanlar musikiden. iyi anlar a -
damlarız. Sonra da doğrusu sağlam çi
ğerli, kişilerdik. Fransızlar cMarsey • 
yez•i söylemeğe başladılar mı biz de 
cDie Wachtam Rhein•i gırtlaklarımızı 
yırtar ve Fransız ıarm sesini bastırırdık. 

Bu vaziyet yeln~z bizi değil muhafız 
Hintlileri de memnun bJrakıyordu. Bir 
Hintli küçük zabit bir gün yamma ge
lerek bana: 

- Sahip, demişt~, belki sizler bura
da birer esirden başka bir şey değilsi
niz. Lakin peygamberinize ilahi oku -
rnak işi mevzuubahs olduğu zaman 
Fransızlar size çıkışamıyorlar onlan 
gölgede bırakıyorsunuz. Evet, sahip, 
sizler fena adamlar değilsiniz. 

Bando müzika konserlerimiz bize 
Hintli rnuhafızlar!mızm muhabbet ve Şayet kaçma/Ja teıebbils ederı em, benimle beraber gelir mısın? 

Sayfa 9 

f-osta ,,_ nın Hikayeleri 

On altı limbalı radyo 
Yazan: ismet Hulusi 

ilanda en !esli radyoları sattığınızı söylüyorsunuz. Ben de böyle bir 
radyo istiyOTum 

Bay Nihat Azsöz, radyo ~atan dük - - Hayır ben onların radyosundan §İ .. 

kAnlardan birine girdi. Raflarda dizili kayetçiyim .. Çalmıya başladılar mı? B~ 
radyolara göz gezdirdi: nim apartımanımda çalınıyormut &ibi o-ı 

_ Radyo mu istiyorsunuz h;ıyım? luyor. Benim radyomun sesini de duy ~ 
alakasını temin cttigwi muhakkaktı. Bu y lnı b · · ka t bb" a z unun ıçın çmıya ece us S t d b h · b 't' · h , .. suretle bir taşla iki kus vurmuş oluyor. . _. . . -ı.. . ır ım a a rıye za ı .erme ma sus .a-
d k H 'k' .1 · . l 'k h t etmıyecegınıze daır namusunuz uzen- civerd üniformadan başka elbisem yok. 

_ Evet! mak imkanı kalmıyor. 
_ Şimdi bir tanesini muayene ede • - Siz de alt kattakilerin radyosun~ 

u : em musı ı ı e esır ı aya mm ne .. l' . . 
yeknasaklığını gideriyorduk, hem de Bso21 vermt'lme ısınıdz... k t cSingapur> lu bir terziye bir iki kat 

d ] ··h- .. k u cen ı en uşmana neza e ve elbise sipariş edebilir miyim~ 
zın ancı arımızın teveccu unu azan - iyi kalbı·ı·.ı:..:-d d ı t kk" l 

cektik, daha bugün gümrükten çıktı. Üç dinlersiniz .. Hem radyonuzun llmbal~ 
dalga üzerine çalışııor. çabuk eskimez, hem de cereyan sarfet ~ 

m ı d k 1 1
b"l.J1 en ° ayı eşe ur er Kumandan arzumu derhal is'af etti 

ıHş. otl~yor u.. f d d ettim ancak böyle bir vaitte bulunmaya ve ertesi günü bir terzi kampa gelerek 
m ı garnızonun e ra ı arasın a söz vermekten de itizar eyledim. Zira 

cidden insan v~ erkek gözlh bir H~nt!i ne yapıp yaparak behemehal kaçmıy;ı ölçümü aldı. Herife iki kat haki elbise 

- Dinliyeyim bakayım. mezsiniz. 
Radyocu, anteni, toprağa bağladı: - Olur mu canım. Ben Londrayı dinle-
Hoparlörden ıslık sesleri ı;ıktı. Takur mek isterim, onlar Mısın dinlerler. Ben 

tukurlar duyuldu: kısa dalgadan hoşlanırım. Onlar orta, 
çavuş var~ı. İn, yarı boyu ve kara ıpeit karar vermiştim. ısmarladım. . 
s~~l~'. ~uheyke~ ~ndamı il~ ?u adaı:ı Hatta şimdiden bir takım planlar .. Bu sıralarda efradını:zda~ bır~~çı. ~l
hakı unıforması lÇınde ve buyük sangı kurmuc komb' nl b'' h 1 • kayette bulundular. Üç yuz kışı ıçın 

-ıı ınezo ar ııe azır a k .. h ı· .. 
altında cidden görülmeğe değer bir tip mıştım. kampta anca uç tane e a ve uç taııe 

Daha sonra bir caz sesi.. Radyocu ku- dalgadan istasyonlar ararlar. 
lağım radyoya verdi. Gözünü Bay Ni • - Peki siz ne düşünüyorsunuz? 
hada çevirdi: - Ben bir şey düşünmüyorum. Bu • 

idi. Zaten bütün ~intli küçük zabitler Her şeyden evvel bana lazım olan duş yeri vardı. Bundan mada yemekler 
oldukça fasih bi~ Ingil:zçc konuşuyor- şey kaçmıya müsaid elbiseler tedariki de yenilir şeyler değildi. 
lardı. Ben evvela çnmyarması Hintli idi ki bunun da en münasibi şayed Bir gün binbaşıya dedim ki: 
~avuşl~ ahbap olmuştum. S~nra ~a dı- mümkün olursa haki bir lngili:ı ünifor- - Burada ıslah edilmeğe !Ayık bir 
~C:l~~le ahbabl~~. v: Y.ar:nıı.~ t:s1~ e~- ması olabilirdi. Kumandanla görüşmek çok şeyler var binbaş.ım. ~vvel.a hast~-

.. mpa geldıbımın uçuncu gunu bır arzusunu izhar ettim ve yanına çıkın- lık fazla! Efraddan bır çogu dızanterı-
z~b:t ~~lere~ beni (Si~~ap~~) ~e.hrine ca: den kırılıyorlar. 
goturdu. Meger o havalıaeki Ingılız de- _ Emden'den üniforma alamadım (Arkası var) 
niz kuvvetlerine kumanda eden amiral · 

--==========-=---=ıı=z===-=======-==--=--=-=----r:==-=ıı:ı===---
b eni görmek arzusunu izhar etmiş imiş. 
Beni perdeleri inik kapalı bir otomobi1e 
bindirdiler. Buna sebeb olarak: 

- Yerliler sizi taşa tutabilirler!.. de
nildi. Ben bu tedbire sebeb olarak, yer
lilerin beni recmetıneleri ihtimalinden 
ziyade yolda herhangi bir kimse ile :şa
ret veya parula ile anlaşmama mani 
olmak endişesini daha makul telakki 
ettim . 

Öyle ya! Singapurlular beni neden 
taşa tutsunlardı?. 

Amiral beni •Ernden• hakkmda uzun 
uzadıya sorguya çekti; gemimizin kor
san akınlarının bütün teferrüatını öğ
renmek istedi. Tabii ben elimden gelrii
ği kadar işi saklamak istiyordum, Jfikin 
ihtiyar deniz kurdu kolay kolay do1ma 
yutmuyor ve gizlediğim veyahut tahrif 
ettiğim cihetleri hemen tashin ediyor
du. 

cEmpress of Japan» vapurile knrşıla
şıp esir düşmesinde sebeb olan cEks -
ford>da puslayı kasten bozmuş olduğu
mu söylemiştim. Maksad~m da bu yanlış 
pusla ile vapurun kayahkıarn bindirme-

Resimli zabıta 
hikayesinin 

hal şekli 
Komiser dubanın yanında duran kü

çük kayııtın küreklerinin güvertede ol
duğuna, bunlarm üzerinde de maktulün 
şapkasının bulundutuna dikkat etmişti. 

(Resim 6) Kadının, aahlle çıktıtını n 
geri döndüğünü !şltlnce, gelirken gör -
düğü kayıkta kürek bulunmadıtını ha
tırladı. (Resim S) Seyyar deniz Jı:.ulube
si, sahilden 10 metre ötede idi. Binaen
aleyh, kadın sahile küreksiz bir sandal
la çıkamazdı. Onun için, komiser, ka
dına ne suretle !:Ikıp döndüğünü .sor -
du, mesele de anlaşıldı. 

Kocasının, kalb büyümesinden hasta 
olduğunu bilen kadın, bir ağız dalaşı ne
ticesinde hiddetlenip onu, merdivenler
den aşağı itmiş, ölümüne sebep olmuş, 
sonra da bir kaza olmuş gibi ıüverteye 
fırlnyarnk imdat ~t~mı,, bu suretle ze
vahiri kurtnrmnk arzusuna kapılmıştı. 

sine sebeb olmaktı. Bu planım elifi e]j.- İstanbul 6 ıncı jcra memurluğundan: 
fine tahakkuk etmiş, kumandayı deruh- Bir borçtan dolayı dairemizin 37/120 
te etmiş olan genç mü18zim vapuru No. lı dosyasile mahcuz olup paraya 
oturtmuş. 

Amiral bana soruyordu: 
- Eksford ile c;ığltklardan ve. kaya

lıklardan nasıl geçmeğc muvaffak oldu
nm;~ 

çevrilmesine karar verilen muhtelif ev 
eşyasının Kartalda İstasyon caddesinde 
8 No. lı hanede 7/9/37 salı günü saat l4 
den itibaren açık arttırma ile satılaca-

- Basbayağı ~eçtim. Bu suali niçin ğından taliplerin yevmi mezkUrda ma-
sordunuz amiral? hallinde bulunacak memuruna müraca .. 

- Eksford kayalıklara oturdu da ... atları ilan olunur. (34956) 
- Hah, hah, hah!.. . 
Kendimi tutamıyarak makara!<l"''l lstanbul İkinci İfla-ı Memurluğundan: 

koyuvermiş, kahknhayı basmıştım. ~Tj. Beyoğlunda İstiklfıl caddesinde Tokat
hayet arnırala küçuk hilemi izaha mec- lıyan karşısında perükar İstavridis hale
bur oldum. O da güldü ama benimki fi Oskar Cılaciyan mas~ memurlarından 
gibi candan değildi kahkahaları... ve masayı alacaklıların kararile münfe-

Maamaf ıh sonradan ögrcndiğimc go- riden temsile mezun avukat Nurullah 
re (Ek~!ord)u İngilızler tekrar yüzdür- istifa etmiştir. Diğer masa memuru sıhhi 
meğe muvaffak olmuşia: ve tamir et - mazeretinden dolayı alacaklıların malU
t'ktcn !'.Onra şimali Atla.; Okyanosuna 

matı altında taşrada bulunmaktadır. A
hir c:ef ı göndeı miş!er. Lakin bu sefor 

lacuklıların istifa cihetini tetkik ve icap 
bir den zaltı gemimizin hücumuna uğ- .. .. 
r mış , (' denizin dibini boylamı~.. eden kararları vermek uzere 8 Eylul 937 

A i 1 ayrılırken dedi ki· Çarşamba günü saat 16 da dairede hazır 
- Ü cra kampı kumandanı sizin şe- ı bulunmaları bilinmek .üıeie ilan olunur. 

hirde bir otele naklinizi iltımas etti. (34963) 

bezdiren ıey : 

GRIPIN 
i tecrübe edinciye 

kadar çekmeğe 

mabkôm olduğu •irı 

ve nzılardır. 

GRiPIN 
En şiddetli baş ve diş 

ağrtlannı keser 

GRiPiN 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrılarına 

karşı bilhassa müessirdir. 

GRiPiN 
Kırıklığı, nezleyi, soğukalgınlıklarından 

mütevellid bütün ağrı, sızı ve 
sancılan geçirir. 

_ Nasıl? gün gazetelerde ilanınızı görünce bura• 
_ Ses az! ya geldim. İlılnda en sesli radyoları sat .. 
_ Biraz kıstım. tığmızı söylüyorsunuz. Ben de böyle bir 
Bir düğmeyi sağa çevirdi. Ses ofr misli radyo istiyorum. Alt kattakilerin rad .. 

arttı: 

- Şimdi nasıl? 
-Az! 
Radyocu gülümsedi: 
- Bu ses çoktur bayım, belki kulağı

nız ağır işitiyor da .. 
- Hayır kulağım gayet iyi ~itir .. Na

sıl anlatayım .. Mesele §U, benim bir rad· 
yom var. 

- Satacak mısınız? 
- Bir kaç gün evveline kadar öyle bir 

ıey düşünmüyordum. 
- Yerine başka bir radyo almak isti

yorsanız, getirin bize üste biraz para ve
rin değiştirelim. Bu radyo seslidir. Niye 
beğenmiyorsunuz? 

- Dur da lafımı bitireyim. 
- Buyurun bayım. 
- Benim bir radyom vardı, demiştim, 

benim radyom ufak bir radyo .• 
- Aıneriken, dört limba. 
- Sen sus ki ben anlatayım. 
- Susayım. 
- Anladın ya, biraz paraziti kes te be-

ni dinle! 
Ben bir apartımanda oturuyorum. Alt 

kata yeni kiracılar taşındı. 
- Radyodan şikayet ediyorlar. ---· ---·--··-
IRA'DVOI 

BugünkU program 
ISTA.1\lBUL 

1 EyJôl 19J7 Çarpmba 
ÖfJe tıeşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musııı:ısı. 12.so· Hova

dls. 13.05 : Muhteıır plik neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Plakla dans musiki.si, 19,30: Tliı·kçc 

tangolar: Bayan Ferıh'a Tevfik, 20: Burhan 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk tarkıları, 20,30: Bay Ömer Rıza tara
fından arapça söylev, 20 45' Hamiyet ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, (Saat ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: 
AJans ve borsa haberler1. 22,30 Plfıkla solo
lar, opera ve operet pal'çalan. 

YARINKi PROC:RAM 
! Eylül 1937 Perşembe 

İSTANBUL 
ötıe neşriyatı: 
12.30: Plfıkla Türk muslk1s1. 12.50: Hav~

dls, 13,05 Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plftkla dans musikisi. 19.30: Spor 
musahabeleri: Eşref Şefik tarafından. 20. 

· Suat Ergün ve arkadaşları tarnfınd:m Türk 
musikisi ve halk ,arkıları. 20.30: Bay Ömer 
Rıza tarafından arabcn söylev. 20.45 : Su
zan ve arkadaşları tarafından Türk muslkl
sl ve halk şarkıları, <~a::ı.t Ayrı ı. 21.15: Orkes
tra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 22 30. 
PlA.kla sololar, ooera ve operet parçaları. 

yolarından kuvvetli olsun. 
- Yeni gelen radyolardan bir tane 

on altı Iambalı var. Ondan daha seslisl 
piyasada yoktur. 

- Bir dinlesem! 
- Şimdi. 

Radyocu yerde duran bir yazıhane bü. 
yüklüğündeki radyoyu gösterdi: 

- İşte bu! 
- Hele çal! 
Anten, toprak bağlandı, cereyan ve • 

rildi. Düğme sonuna kadar açıldı. Bir kaç 
tak tuktan sonra can kurtaran otomobili
n in düdük sesini andıran bir ~es duyul
du. Arkadan kulakları sağır eden bir 
musiki.. 

- Nasıl? 

-İyi! 
- Daha fazla da ses vardır. Açayım 

mı? 

- Aç! 

-Kapa! 
- Mükemmel, bunu kaça vereceksin? 
- Dört yüz lira! 
- Çok değil mi? 
- Gümrüğü fazla, daha aşağı verirsem 

zarar ederim. Hem başka miişteri de var. 
- Başka rnü~teri de var mı? 
- Var bayım, bir iki gece dinlemek is· 

tiyordu. Biraz sonra göndereccğım .. 
Bay Nihat Azsöz de bu söze kanmıştı; 

artık pazarlığa girişmedi: 

- Ona göndermeyin. Rndyoyu ben a
lıyorum. 

* Bay Nihat Azsözün alt katına taşınan 
ertesi gün radyocu dükkanına gırdi; rad· 
yocu gülerek karşıladı: 

- Seninki geldL 
- Radyoyu nldı, haberim var, dün ge-

ce alabildiğine çalıyordu, hiç uyuyama
dık. 

- Bu akşam uyursunuz! 
- Her halde .. Ben radyoyu açmıya -

cağım için o da kendi eski radvosunu ha
fif hafif çalacaktır. Sen kaça ~attın? 

- Dört yüz! 
- Ver kırk lirayı! 
Radyocu paraları saydı. 
- İyi yaptım değil mi? Senin on ıııtı 

lfımbalı radyoya başka türlü mü•teri 
bulmıya imkan yoktu. 

Yarınki nushamızda: 

Takvimdeki kadın 
Yazan: Peride Celal 
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Yazan: SELAMI iZZET 
AHikasını kesmek için Ankaraya gi - luyordum, çünkü ben ikinizi de çok se

den Mazlfun dün geldi... Ben şaştım, verim. Sizin saadetiniz biraz da benim 

SON POSTA 

lsoN POSTAi 
nm 

TARiHi 
TEFRIKASI 
-89-

Yazan: 
1 M. Ruiıa Ôzgea 

Eylw 1 

daha saat ondu. Hizmetçi de: saadetim olacaktı. Z"' J h• K 
- Bay Mazlfım sizi is_tiyor, ~edi... .. Ben konu~tukça Mazlum, yumuşu. a t 0 gece IÇ uyumamJŞfJ. UVVefİDİ biraz topladıktan 

.. Hemen koştu:n. ~~zlum sakın .gar~- yordu. Kaşlarının çatıklığı, yüzünün k k d d 
n.~Y~:du. A~a ıs~edıgı ka~ar s-~~ı~ go-fsomurtganlığı geçiyordu. Bakışları tat- sonra apının ar asın a gar İyanı beklemiye ba$1adı 
runsun kalbınde Kasırgala~ estıgını an· lılaşıyor, hiddetini unutuyordu. Gardiyan .. ayağa kalkınca son biz • 

}adım. ld. M 
1
• 

1 
• Ben devam ediyordum: metini hatırladı. İpi aldı. Onu jki pen-

- Hoş ge ın az um; sa ona gırse- B .. . .. .. · 
- u son gunler yalnız sem duşun- cerenın arasında duvar bölmesine bağ-

ne... dilin Mazlum Sen· teseır et k · !adı. Zal da ipin bağını muayene ettL 
- Hayır Sevim, seninle biraz soka- terdim. . . . ! ı me ~s- O da .düğümlerj sıktı. Gardiyan: 

ğa çıkalım, bir maniin var mı? ı 
G .. ··ı·· k lb" t - ·· . - şte arkadaşım da böyle bag·ıardı. - Yok çıkalım. Teyzem nerede? - onu un a ıme aç ıgı yara soz-

1 k l d d - ·ı S . !pin öteki kısmı da uçuruma inip c.ık-- O evde. Ben sen;nle yalnız konuş- e geçece yara ar an egı evım ... 
masına kafi gelirdi. Ha .. ben biraz son. 

mak istiyorum. Birdenbire sustu ve sank~ h~çkırı- k 
ra aleden çıkıp atların yanına gide -- Peki MazlCım, mantomu alayım yormuş gibi tekrar etti: -
cegim. Sen acele etme! Gece yarısından 

da... - Sevim, Sevim, çok bedbahtım, çok evvel uçuruma sarkma! Tedbirli dav-
Sokağa çıktık. MazlUm acı bir gü - bedbahtım Sevim.. ranmak herhalde hayırlıdır. 

lümscmeyle: · Onun ıztırabı da tıpkı Bernanın ıztı- D d. e ı ve muva!fakiyet temenni ettik-
- Sana, bana karşı gösterdiğin açık rabına benziyordu, o da Berna gibi a- ten sonra çekilip gitt!. 

sözlülükten dolayı t~şekkür etmek is· zab içinde kıvran:yordu. İtiraf ederim Zal.. sabırsızlık içinde kıvranıyordu. 
tiyorum Sevim, diye birdenbire söze ki ,bu iki erkeğin çektiği azab karşı- Gezinfü, oturduJ arkas1 üstü uzandı. 
başladı, susmak hakkını da haiz değH. sında ömrümde duymadığım ıztırabı Vakit geçirmiye çalıştı. Ay, yavaş ya· 
din. Vazifen bana doğruyu söylemek- duyuyordum. Benim de yüreğim par. vaş ufka iniyordu. o, harekete geçıne-
ti. ça parça oluyor, gözlerim yaşarıyor, sini ayın batmasına bırakmıştı. Ona 

Vakit kazanmak için sordum: gırtlağımda hıçkırıklar düğümleniyor- öyle geliyordu, ki ay yerinde duruyor .. 
- Niye dair~ du. Mazlumla ablamın nikahlarında bu ufka inmiyordu. Kabil olsa elini u-
Mazlumun yanında kendimi küçücük kadar muztarib olımyacaktım, buna zatacak .. ayı yerinden koparacak, uf-

hissediyordum; sözleri de ok gibi kal- da kaniim. kun arkasına fırlatacaktt. 
bime saplanıyordu. Kalbimin kalbi için Gözlerimin ya~ardığınJ. görmesin <li- Zal.. ayın battığını, pencerenin al • 
attığını, o zaman sustumsa, gene onu ye başımı <)ıe yana çevirdim: tında karanlığın koyulaştığını gördüğü 
incitmemek, kırmamak için sustuğu- - Beni de müteessir ediyorsun Maz- zaman, göğsünü sıkan sıkın~ısın. boşai.-
mu neden anlamıyordu? lum, acıyorum sana!.. tır gibi derin bir oh çekti. Sonra pe.1-

- Neden bahsettiğımı anlıyorsun, Uzun bir müddet konuşmadan, sessiz cer:nin üstüne sıçradl. İpi yavaş ym·aş 
fakat mademki anlamamazlıktan ge:i- yürüdük ... Neden sonra Mazlum ko- aşagıya sarkıttı. Bu iş bitince pencere-
yorsun, daha açık söyliyeyim. Neden nuştu: nin içinde karnının üstüne yattı. İpin 
Günülün Bakiyi sevdiğini benden giz- düğüm yerine yakın kısmından tuta-

- Seni kırdırnsa affet Sevim, biraz 
ledin?... .. . 1 h k rak ke. ndisini aşağıya sarkıttı. Her iki 

l d dim. O evve a sızlık ettiğuni itiraf ediyo-
Başırnı sala ım, cevab verme elini !pin üzerinde kisım kısım har'-'· rum... Sen bana karşı daima müşfik " 

devam etti: • ket ettirerek uçuruma inmeye başladı. · ~ davranmışsındır, bunu unutup san:ı. 
- Ablanı sevaiğimi ve onunla ev- Zal.. ipin üzerinde birbirinin altınd:-t .. hiddet etmeğe hakkını yoktu. Affet, 

lenmek istedigimi de biliyordun; bunun • hareket eden ellerine yüklendig"ı· 1·çı·n kendimi kaybettim. 
için Gönülün Bakiyi sevdiğini ve ona rışağıya doğru sür'atle deg"il yavaş ya-

·- Artık bundan bahsetmiyelim Maz-
varacağını benden saklamamahydın. vaş iniyordu. İpin ucuna geldig· i zaman 

lum. Artık bunu unutmağa gayret et... 
Mazlum benimle bu kadar sert, katı, bilekleri, avuçları sızlıyordu. Bu acı-( Arkası var) 

tok ve hadid ko:mşmamıştı. Evvela a- ---............................. ._ ....... _._ ...... dan kurtulmak için derhal yere atla-
falladım, sonra içimden bir isyan ka- mak istedi; fakat ihtiyarı haricinde bir 
bardı, bu kadarı fazlaydı, bu kadarı Bir Doktorun hareketle başını eğerek aşağıya baktı. 
haksızlıktı. Gu··nıu··k Orada yere benzer hır şey göremedi. 

- Ben GönüHin Baki ile evleneceği- Çarşamba Altında kapkaranlıı.t bir boşluk derin-
ni bilmiyordum Mazlum. Notlarından (*) Ieşiyordu. 

- Peki, bana yaptığın imalar ney- Zal.. zihninde kıvrılan bir şüpheyle 
di?. Demek Gönül beni sevmediğiniJ Dil ve bir kaç defa daha baktı. Orada, karan. 
benim kendine gö!'e bir koca olmadı- lıklar içinde yere, kayaya benzeyen bir 
ğımı sana söylemişti. Hıfzıssıhhası karartı aradı. Bir şey göremedi. 

Titriyerek, ' Dil ağzın mühlm bir uzvu oımaıtla bera- Bir dakika atlayıp atlamamak karar -
- Evet Mazlum, dedim. ber konuşmak, yutmak, tad duymak gi- s~~lığı içinde kaldı. Bu anlarda, içinde 
- Maşallah!.. Benimle karşılıklı alay bl mühim vazıreıeri vardır. Şekli yarım ş~pheler büyüdü. Gözünün önüne gar-

ettiniz demek? beyzldir. Üzerindeki u!ak taneler vası- dıyan geldi. İpin kısalığının sebebini 
taalle her hangi bL.- gıda maddesinin ta-

- Bu nasıl söz Mazlum? dını hlsset.tirlr. Aristonun (Dil sıhhatin düşündü. Bilhassa bu noktaya fikri sap-
- Doğru söz. Tekrar edıyorum, ba- aynasıdır> sözü bugün ıçın de kıymetini landı. Nihayet son kararını verdi: U-

na haber vermeliydin, benden hakikati muhafaza etmektedir. Sıhhatlı bir klın- çuruma atlamıyacaktı.: 
gizlememeliydin. sede dil penbe renktedir. Bastallkla dl- - Vay alçak gardiyan! Az kaldı 0 lln rengi değişir. .Mubtellf renlı: paslarla d k 

- Demek bunun için bana dargın- kaplanır. Bu naslar bazı hastalıkların o un afasile beni faka bastırıyordu. 
sın, hiddetinin sebebi bu öyle mH Öy- te§hls1ne yarar. Bütün bu pasları &ünde Dedi ve can kaygusile ipe sarılarak 
leyse izin ver de sana bir sual sora- birkaç defa temizlemek llzınıcıır. Kü- tırmanmıya başladı. Pencerenin kena-
yım. çük çocukların dlllerlnln temlzlenmesı nna bitkin bir halde ve son bır gayret-

- Sor. için en iyi vasıta bikarbonat dösild'lll ]e atlıyabildi. Sallana sallana yatag· ına 
temiz tülbend lle dili silmelidir. 

- Eğer doğruyu söylemiş olsaydım, Dilin tahrişine scbcb olan maddeler u. gitti. Arkası üstü uzandı. 
bana gene kin besliyecek değil miy· mumlyetıe t.ütfin, alkollü içkilerdir. Ay- * 
din? .. İyi düşün ve doğru cevab ver, nı zamanda sıhhat için de zararlıdırlar. Gardiyan .. odasında uzun zaman ö-
bugün açık komışuyoruz. Çok baharatlı ve çok sıcak yemekler de nüne serdiği altınları, mücevherleri 

.tal, en büyük anahtan kilide soktuJ çevirdi, kilit açıldı 

- Vay mel'unf Öteld. dünyada mJ mıştı. Ellerini güç halle kımıldatabili· 
görüşeceğiz? Madem, ki öyle istiyorsun yor .. yalvardığını gösteren işaretler ya• 
işte seni emeline ka vuşturuyoruın. As:l pıyordu. 
sana Allah selamet versin dedi. Zal.. büyük bir kinle, intikam hısila 

Gardiyan.. nefes alamamaktan öyle gardiyanın boynunu gevşetmeden sı· 
bunalmıştı, ki çabucak dizleri büküJdil. kıyordu. 
Yere çöktü. Gözleri yuvalarından fırla- ( Ar1«uı t>ar) 

AŞ Ç 1BAŞ1 markalı 
LÜKS ve EKSTRA 

MAKARNALAR 
En iyi makarn•l•rd1r. 

Siparişlerin doğruca fabrikaya 
verilmesi rica olunur .....1 

Manisa Tarihi~ 
Memleket tarihlerini ayrı ayrı 

okumak milli hissiyatımızın şevkini 
artıran en şerdıi ödevlerinden biri
dir. Merd, kahraman, ilicenab Türk· 
lerin tarih devrimleri içinde Mani
sada da mühim vak'alar kaydetmek
tedir. Manisalı Kemal Irmağın yaz
dığı bu resimli kıymetli eseri tavsiye 
ederiz. 

Satış merkezi İstanbul Ankara 
caddesi Cağaloğlu yokuşu No. 8 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

Ac•telet~ı Karalıl1 ~ 
Tel. 42362 • Sirkeci Miih&rclanad• 

Han TeL 22740 ____,,. 
Karadeniz Hattı Postaları 
1 Eyllılden itibaren Karadeniz hat

tı postaları İstanbuldan Pazar ve 
Salı .günleri saat 12 de ve Per§elllbe 
günleri saat 16 da kalkacaklardır. 

Pazar postasından başka Salı postası 
da Hopaya kadar gide<:ektir. 

Mersin Hattı Postalan 
İstanbuldan Salı günleri kalkmak

ta ve dört aydanberi on beş günde 
bir yapılmakta olan Mersin birinci 
postaları 1 Eyhilden itibaren her 
hafta yapılacaktır. 

Mudanya Hattı Postaları 
1 EylUlden itibaren Mudanya hat-

tı yaz ikinci devre programlarının 

tatbikine başlanılacağından yaz bi-
rinci devre tarifesi mucibince İstan
bul ve Mudanyadan Cumartesi gün
leri 14 de kalkan postalarla Pazar 
günleri İstanbuldan 18 de ve Mu
danyadan 18,30 da kalkan postalar 
yapıhmyacaktır. Yeni tarifeye göre 
hcrgün İstanbuldan 8,30 da ve Mu
danyadan 11 de vapur vardır. c5734> 

dil hassasiyetini bozar. Çok baharaUı tt• s -
Mazlum go··zıerı·m:n içine bakarak bi. seyre 1• onra yatagma uzanarak is - - -- ·--·-

ve bilhassa çok sıcak yemeklerin atız<a ------------·-----------------. raz düşündü, sonra başını önüne iğdi. n dilde kanser husule eeUrdJ~ her n- tikbal hülyalarına daldı. Nihayet uyu. 1 
- Sahi, dedi, belkı de beslerdim? kit doktorlar arasında sö)lenmelı:tedir. ya kaldı. 
_ Görüyorsun ya, seni darıltmam Ona göre dikkat etmelldlr. Sabahleyin erkence uyandt. İJk işi 

mukadderdi. Ne yapsam bana gücene- <•> Ba aotıan U.lp Mlda7um, Jall•• koynundaki servetini yoklamak oldu. 
cek, daha doğrusu kızacaktın. Bunu an· •lr aı•tm. JaPlthnP kelWaıtJea ,.._... Sonra, büyük bir merakla dışarı çıktı. 
ladığım için bir müddet daha seni hiıl- lakla&• aamnıaw4a h ..tıar Mw ..._ Merdivenlerf tırmanarak Zalın odası-

11'1 im•••••._ ,....... na dogr· ld Od k b kt • yanla başbaşa bıraktım. Ancak bir ka- u u. anın apısı ıra ıgı 

bahatim var, bu kabahatim de büyük: -···-· .. -· .. ·-··-·· .............. ·--··-·-- gibi kapalı idi. Kapıyı açtı. Zalın yata-
Bu mevzuu açmıyacaktım, seninle Gö- r ., ğına baktı. Orada kimse yoktu. KoştuJ 
nüle dair bir şey konuşmıyacaktıın. Fa- NIJbelçl pencereden uzandı. Uçuruma sarkan 
kat sen o kadar coşkun görünüyordun, Eczaneler ipi salladı. İpin bomboş sallandığını gö-
o kadar sabırsızlanıyordun ki ,işi anla- rünce 
dığımı ihsas etmekten kendimi alama- B• ıece nöbetcl olan eeuııeter tuıılar· - Allah selamet versin delikanlı! 
dım ... Bu garib bir izzeti nefistı, neti- ~~nbal cihetindekller: Öteki dünyada görüşürüz. 
cesi de işte meydanda: Seni bugün kar- Abarayda: (Sarım>. Alemdarda: (Ab- Dedi; fakat o ands arkasından boy-
şımda düşman gibi görüyorum, yani dülkadlr>. Beyazıdda: (Cemil>. Bamat- nuna bir demir cember geçtiğini zan-
bana düşman gibi davranıyorsun ... A- yada: <Teomos). Emlnönünde: <Ballh netti. Nefesi tıkanıyor .. boğuluyordu. 
ma emin ol Mazlum, Gönülü seninle Necatn. Eyilpte: CArU Beşir). Fenerde: Zal, o gece hiç uyumamıştı. Yatağın-

CHü.samettın>. Şehremininde· (Nlzım). d b. k ı 
evlendirmek için elimden geleni yap~ Şehzadebaşında: Ü. Hakkı>. Karaiilm- an ıraz uvvetini top adıktar. Svnra 
mak isterdim ... Zihnimde ben sizi çok- rükte: (Suad). Küçukpazarda: (Necatı kalktı. Kapının arka:;mda durdu. Saat-
tan evlendirmiş, çoktan yuvanızı kur- Ahmet). Balı:ırköyünde: (Merkez>. lerce gardiyanın gelmesini bekledi. 
muştum. Daha çocukken, Gönüle mey- Beyotıa cibetindckilu: Gardiyan kapıyı açınca kapı kanadının 

İstiklal caddesinde: <Galatasaray, Ga- k d · · k d d d lin oldugu" nu seziyordum. ar asın a sesıru çı arma an ur u. 0-rth>. Galatnda: (Hidayet). Kurtulu§ta: 
- Sahi mi? (Kurtuluş). Maçkllda: (Feyzi). Be§llı:- nun pencereden baktığım gördüğü za. 
- Her kız çocukta, her genç kızda, tafta: <All Rıza>. sarıyerde: (Asaf>. man yavaş yavaş ilerledi. Arkasına git-

her kadında bu hassa vardır, böyle Botaziçl, Kadıkö1 ve Adalardakller: ti. Onun sözlerini dinledikten sonra iki 

Şeyleri derhal sezerler, sevda, kalb 'Osküdarda: Cİttihad). Kadı.köyünde: elile gardiyanın boynunu yakaladı. 
(Bilyilk, Üçler). Büyülı:adada: (Şinasi k · 

me1"'1i onların go .. zünden kaçmaz ... Senı· Demir gibi uvvetli elıerinin icinrte 
J Rıza). Heybelide: (Tanaf). 

ablamı sever gördükçe çok memnun o- onu boğmağa başladı 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
I - Şartname ve nümunesine tevfikan pazarlıkla 10,000 metre Amerikan be• 

zi satın alınacaktır. 
II - Pazarlık, 16/IX/1937 tarihine ras tlıyan Perşembe günü saat 15 de Kaba -

taşta Levazım ve Mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartname parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5702) 

~ 

1 - Şartname ve nümunesine tevfikan tütün denkleri için cl25,000> adet beyaz 
çul cbaşı bağlı> pazarlıkla satın almaca ktır. · 

2 - Pazarlık, 20/IX/937 tarihine rastlı yan Pazartesi günü .saat 16 da Kaba • 
taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

larile birlikte adı geçen komisyona gelm cleri ilan olunur. c5703> 

tıııNtııN 

I - Paşabahçe fabrikasında şartname ve pliinına tevfikan yapılacak kömUr 
yığma yeri inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhammen bedeli 5851,32 lira muvakkat teminat 438,85 liradır. 
III - Eksiltme 16/IX/937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de Kaba· 

taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün İnhisarlar İnşaat şubesinden alı • 

na bilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güveııme na· 

ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmclcri ilan olunur. c5704 



t EJhil 

Canvarlar itiraf ettiler: 
''Muallimin beş yaşındaki 

kızını tıpkı kurban 
keser gibi kestiler!,, 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
evinin önünde oynarken çalınmış, ertesi 
günü de boğazı kesilmiş olarak sokakta 
ve evinin önünde bulunmuştu. Hadise 
bütün bu havalide derin bir teessür ve 
heyecan uyandırmıştır. Hükümet bu 
vak'anın tahkikine ve faillerinin meyda
na çıkarılmasına evvelce İstanbul ve An
kara cinayet komiscrliklerinde bulun
ınuş olan Savaştepe ve Bağcılar nahiye 
müdürleri Bilal Yalçın ile Hüsnü He
kimoğlunu me.mur etmiştir. 

Her iki müdür de kendilerinden bekle
nilen hizmeti çok kısa bir ı.amanda ba
şarmaya muvaffak olmuşlar, cinayeti 
örten kalın esrar perdesini yırtmışlar ve 
cinayetin faillerini meydana çıkarmış

lardır: 
Cinayeti işliyenler bu civarda Cellid 

ailesi diye anılan bir ailenin oğlu olan 
Kasım ile arkadaşı semerci Kara Musta
fadır. Cellad ailesinin diğer efradının da 
cinayetten haberdar olduk.lan ahlaşıl

nııştır. 

Vak'a yazı ile tasvir edilemiyecek ka
dar feci ve vahşiyanedir. Hadisenin se
bebi de basit bir iğbirardır: Cellad ailesi 
bir çocuk kavgasından dolayı muallim 
Nazif ailesine muğberdir. Semerci Kara 
Mustafa da Nazifin hemşiresi için vaki 
izdivaç teklifinin reddedilmiş olmasın

dan dolayı hırslanmış bulunmaktadır. 
Cellad ailesinin çocuğu Kasımla, se

ınerci Kara Mustafa bu kinlerini söndü
l'ebilınek için muallim Nazil ailesine :fe
nalık yapmayı kararlaştırmışlar ve bir 
plan hazırlamışlardır. Planı tertib etük
t~ sonra da Üzerlerine kimsenin p.iphe
Sini .(ekmemek için bir daha bir araya 
gelmemek üzere sötleşınişlerdir. 28 t em· 
ınuz günü Xasım muallim Nazifin küçük 
kızı İlteri bir desise ile kendi evlerine 
celbetmiştir. Küçük kızın eve getirilme
si güç olmamıştır. 

Cellad ailesinin beslemekte olduğu Ni
hal isminde bir küçük kız vardır. Bu kız 
İlterle sokakta oynarken Kasım beş ku
:ruşluk şeker almış, yanlarına gitmiş, iki
sini de sevmiş, onlara şeker vermiş, İl
tere de: 

- Sen bize gel, bak ben sana daha ne 
ciciler veririm demiş ve Nihalle birlikte 
İlteri evlerine götürmüştür. 

Cella ailesinin evinde İltere büyük bir 
iltifat göste.riJmiş, çocukları sevindirici 
birçok şeyler ikram edilmiş ve nihayet 
İlter Nihalle koyun koyuna yatırılarak 
uyutulmuş, Kasım ile semerci Kara Mus
tafa da ledelicab isbatı mekan için gece 
kahveye çıkmışlardır. 

Kahve dönüşü her ikisi de evleri civa
rındaki me.rkeb abınna girmişler, bir 
kan çukuru kazmışlar, sonra yukarı çı

kıp uyumakta olan küçük İlteri kucak
lamışlar, bu kan çukurunun başına ge
tirmişler ve burada .. kendi tabirleri ile • 
gırilağını çukurun kenarına getirip kur
ban keser gibi kesmişlerdir. Çocuğu ke
serlerken Kara Mustafa çocuğun bağır
maması için ağzını tıkamış, debelenmc
mesi için ellerini ve ayaklarını tutmuş, 
bir de mum yakmıştır. Kasım da daha 
evvel bileyip hazırladığı keskin bıçakla 
bir çekişte yavrunun boğazını kesmiştir. 
Sonra da ayni bıçağı üç defa çocuğun 

karnına saplamıştır. 

Bu· iş bittikten sonra Kasımın babası 
Cellad Halil iki caniye: 

- Mademki bu işi yaptınız, J!Ötürün 
çocuğu köprü başında üç yol ağzına atı
nız .. Nereden gellirilip bırakıldığı belli 
olmasın! demiştir. 

Kara Mustafa çocuğu 3 yol ağzına at
makla hıncını alamıyacağını düşünmüş 

ve: 
- Benim intikamım daha bitmedi, ço

cuğu başka yere götüreceğ:z demiş ve 
zavallı yavrunun cesedini bir çuvala ko
yarak evvela İbrahim isminde bir ihti
yat zabitinin evinin önüne, sonra öğret
men Nazifin evinin civarındaki maran
goz Ahmedin oğlu Alinin evinin kapısı

na bırakmışlardır. 
Marangoz Ahmedin oğlu Ali semerci 

Mustaf aya verilmiyen kızın yeni nişan
lısıclır. 

Kara Mustafa bu i§i yaptıktan sonra 
Celladın evine dönmüş, ahırdaki kanlı 

toprakları toplamış, bir teneke içine ko
yarak götürm~, <ıivardaki kuyuya at
mıştır. Bu çukura da başka yerden top
rnk getirerek doldurmuştur. 

Bugün caniler adaletin pençesine tes
lim edilmiş bulunmaktadırlar. Cinayetin 
üzerindeki esrar perdesinin bu suretle 
kaldırılmış olması vak'ayı büyük bir te
essüre karşılamış olan halkı sevindirmiş 
bulunmaktadır. 

Geredeye şiddetli yağmur yağdı 
Gerede (Hususi) - Bir kaç saat de

vam eden sağanak halindeki yağmur 
yüzünden koca şehir su içinde kalmtş
tır. İhti)~rlann söy1ed.ik1erine göre 
Gerede çok zamandanberi böyle bir 
tehlike geçirmeınıştır. Saat 14 de şeh
rin üstünü kesi! bır bulut sarmış, bir 
müddet sonra bardaktan boşanırcası -
na yağmur yağmağa başlaımştır. Bu 
sırada pazar yerinde bulunan seyyar 
esnaf ve sebzeciler mallarını toplaıru
ya vakit bulamamtşlardır. Yağmur ay
ni hızla devam etm:ş, sokaklardan sel
ler akmağa başlamış, şehrin ortasın -
dan geçen çay taşmış ve dağlardan ve 
ovalardan koparıp getirdiği kütükle -
ri birer yonga parçası sür'atile şehir 
sokaklarında dolaştı.rm1ştır. Ani su bas 
kınına maruz kalan halk, çoluk çocuk, 
kadınlar: 

c- Mahvolduk. Boğuluyoruz.• ses
lerile kaçışmağa, oradan oraya koşuş -
mağa başlamıştır. 

Yağmur dindikten sonra şehir ta -
nınmaz bir hale gelmiş, sokakları ça -
mur, kütük ve kumlar istill etmiştir. 
Afetin gündüz vuku bulması yüzün -
den halk kendim koruyabilmiş, insan 
ve hayvanca zayiat olmarilı.ştır. Şehir 
içinde biriken suların bir çok evlerin 
alt katlarını kapiadığı görülmüştür. 

Belediye sel basan köprülerden nakli
yatı menetmiştir. Selin civarda ne ka
dar tahribat yaptığı henüz malfun de
ğildir. 

------------------------
Hariciye Vekili 
Cenevreye gidiyor 

(Baştarafı ı inci ıayfıuk) 
Ruznamesinde Habeşistan, Akdeniz, 

İspanya ve Uzakşark meselesi bulunan 
Milletler Cemiyeti konseyinin toplantı

sına hususi bir ehemmiyet atfedilmek
tedir. 

Bu meseleler karşısında Balkan An
tantı ile Küçük Antant devletlerinin 
müttehiden hareket edecekleri tahmin 
olunmaktadır. 

Hariciye Vekilimizin, konseyde, bu 
müttehid cephenin lideri olacağı ve dün
ya sulhunun muhafazası hakkında mü
h,im bir nutuk irad edeceği söylenmek
tedir. 

BEŞİfl KEHAL-HAHM,UT CEVAT 
ECZAN6$1 ' 

llllKCCI 

Sıçrama, bayılma, gerıinlik, 

boğulma hisleri, nef ea daral-

muı K&BDOL'a hlraz 

deTamla nihayet balar. 

• 
SON POSTA 

Fransanın Midi havalisinde ye
tiştirilen bazı çiçeklerin merke
zinden istihsal edilen saf ve şeb
nem gibi taze erimemi§ balmu
mu He yüzünüıü banyo ettikte 
en sert bir cildi bile bir gece .zar
fında yuınu.şatmağa kafidir. 
Parfömlerin istihsal edildiği bu 
havalinin kadınlan, ilk defa o
larak taze ve yağlı bu cevherin 
beyazlatıcı, yumuşatıcı hassaSJ
nı keşif ve bunun yerini tutaw 
başka bir maddenin mevcud ol
madığını beyan etmişlerdir. Bu 
cevheri kullananların yeni ve 
gençleşmiş cildlerini bu havaliyi 
ziyaret edenler tarafınslan tak
dir nazarlarile aeyı'edilmekte

dir. cSir a Septin> tabir edilen 
ve latif ve kullanışlı bir formnı 
haline getirilen bu cevheri, gece 
yatmazdan evvel cildinize tat· 
bik ettikte, siz uyurken cildiniz
de husule gelen çirkin tabakayı 
eritir ve gayri mer'i bir tarzda 
kısmı kısmı dökülür. Ve onunla 
beraber siyah noktalar ve açık 
mesameler de ıail olur. İhtiyar
lık çi%gileri silinir 'ft altındaki 
yeni cildiniz tazeliği ve yumu
şaklığı ile meydana çıkar. Yüzü
nüzün açık ve beyaz cildin güı.el
liği ile nahoş bir tezad teşkil et
memesi için cSir a Septin> i 
boynunuza, omuzlarınıza, kol 
ve ellerinizde de kullanmanız 

l!zımdır. Yalnız Faris Aseptin 
lAboratuvarlan bu calibi dikkat 
ve şayanı hayret cSir Aseptin> t 
istimal hakkına maliktirler. Şu 
halde eczahanenizdeıı veya par
fümörünüzden cSir Aseptin> 1 
musirren isteyiniz. 

KANZUK 
·NASl~ ;lACl 

DOKTOR JEMSIN 
AMERIKADA UZUN TETKi
KAT NETİCESi OLARAK 
BULDUGU BİR FORMÜLDÜR. 
KANZUK NASIR ILACI 
en eski nasırları bile kökün
den çıkanr. Ciddi ve şayanı 

itimat bir nasır ilicıdır. 
lNciıLİZ KANZUK ECZANESi 

BEYoGLU - lsTANBUL 

Iayıp: Eminönü Malmüdiirlilğünden 1U5 
:tu& numaraSDe aımuta old1llwn maafa 
alt tatblk miüıüriimü kaybettim. Yenlslni 
7aptıracairmdan e&k1l1n1n lalbli ,._, 

Smekll J'ÜMp ha& 

Sayf4 il 

İpekli kumaş yapan ve 
satanlara 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Türkiyede dokunan ipekli kumqlann 30 temmuz 1937 tarihli Resmi gazete ile 

neşredilen cipekli kumaş standardı nizamnamesi> ile tesbit edilen standard esas
larına uygun olması lazundır. 

Mevcut stokların tesviyesi için nizamnamenin mer'iyet tarihine geçtiği tarih· 
ten itibaren üç ay mühlet bırakılmıştır. Fabrika ve mağaza sahipleri bu müd • 

detin hitamından evvel nizamname hükümlerine aykın olarak dokunmuş, elle
rinden mevcut ipekli lrumaşlann cinsini, vasıflarını, top adedini ve her topUA 
kaç metreden ibaret olduğunu bildiren bir beyanname tanzim ederek odamıza 
vermeleri ve kumaşlannı damgalatmaları nizamnamenin 15 inci maddesi emri 
iktizasındandır. 

Alakadarların beyanname vermek ve kumaşlarını damgalatmak içln her gün 
iş saatlerinde odamız Sanayi Şubesine müracaat edebilecekleri nan olunur. 

c5688, • 

Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

Cuınurbaşkanlığı Filarmonik Orkestrasına bağlı, ayni zamanda salon Orkes· 
trası vazifesini de görmek üzere bir caz heyeti teşkil edilecek ve namzetler ka· 
bul imtihanına tabi tutulacaklardır. İmtihanda kazananlar çaldığı sazların ne
vine göre ayda 80-150 lira ücrtle angaje edileceklerdir. 

Salon Müziği ve caz için : 
- Bir Piyanist, - bir birinci kemancı 
- Bir ikinci kemancı (bqka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Tenor saksofon (Bandonion ya but Akordiyon çalabilecek) 
- Bir .Batori 

- Bir Kontrbas (başka bir alet de çalacak) 
- Bir Tromboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Trompet çalan (bafb bir atel de çala bilecek) 
- alınacaktır. 

İsteklilerin hüviyet cüzdanlan ve elindeki sair vesaik.le birlikte imtihan edil

mek :üzere 6 Eyliılden itibaren 11 Eyl\ıl 1937 Cumartesi gününe kadar İstanbul
da Galatasaray Lisesine ve Ankarada imtihana girecek namzetlerin ise 15 Ey
lfilden 20 Eylfil Pazartesi gününe kadar Cumurbaşkanlığı Filarmonik Orkes
trası şefliğine ~ vurma1l'r:ı IAzımdır. 

Müracaat ve imtihan zamanı saat 10-13 arasındadır. (2'122) (5224) 

1 latan bal Belediyesi Iıan lan 1 
Senelik muhammen kirası 150 lira olan Rumelikavağında İskele caddesinde 

4/1 No. lu gazino 936 veya 939 ve MO seneleri mayıs sonuna kadar kiraya ve
rilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün• 

de görülebilir. İstekli olanlar 11 lira 25 kuruşluk ilk teminat mektup veya mak· 
buzu ile 2/9/937 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (5352) --Ke§Ü bedeli 484ıO lira 81 kuruş olan Fatih tamir atölyHinin bakiyei inşaatı 
açık eksiltmeye konulımıştur. Keşif evra kile şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 24:90 No. h kanun da yazılı vesikadan başka belediye ien 

işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 363 lira 5 kuruşluk ilkte
minat makbuz veya mektubile beraber 2/9/937 Perşembe günü saat 14 de Dai-
mt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5355) 

Kilo 

2700 
4000 
5000 
3000 

Cinsi 

Buğday 

Arpa 
Mıstr 

Pirinç kırmaaı 

Bir kilosunun muhammen bedeli 

5 kuruş 

4 > 

5,50 kuru§ 
3 

Vilayet tavukçuluk müessesesine lüzumu olan ve yukarıda mikdarile cınsıeri 
yazılı bulunan tavuk yemi açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gününde 
giren bulunmadığından eksiltme 7 /9/937 salı gününe uzatılmıştır. Şartnamesi 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 

ve 49 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda ya-
zılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (5756) 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 1 
1 

. 
Muhammen bedeli (10.800) lira olan sabit asetilen cihazı ve buna mütcferri 

febeke malzemesi 15/10/1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (810) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları, resmi gazetenin, 7.5.1936 gün ve 3297 veya 1.7.193~ g. 3645 No .. h 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif-

lerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri luzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarnda Malzeme dairesinden. Haydarpaşada 

Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (5728) 

Muhammen bedeli 3075 lira olan 5000 litre haşerat öldürücü mayi 8/9/9!7 
Çarşamba günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki satınalma komiJ.. 

yonu tarafından kapalı 7.arfla satm alınlcrıktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 230 lıra 63 kuruş-

luk muvakkat teminatlarını muhtevi tekliflerini eksiltme günü saat 14 de ka
dar komisyona vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (5448) -
Kültür Bakanlığı Erkek T crzilik Okulu 

Dire1..ttörlüğündco : 
1. - Okulun dikit ve biçki kısımlarına talebe kaydına başlamnıftır. 
2. - Kayıt ve kabul §el'aiti için okula müracaat olunması. 

Adrıa: 

8ahualmetl ~ Telefon =··· 



• 
12 Sayfa SON POSTA EylQl 1 

Pirinç - Yulaf - Mercimek - ~ 

Buğday - İrmik - Patates -

Mısır -Arpa- Bezelye- Çav-
~ 

dar - Türlü Badem 

•• z nar 
Yevrular ••v• aeva yiyorlar. Ve bu lezls 
gıdalara bayıhyorlar. Tabiatın ••f hubu· 
batının özlerinden lstlhsal edlldl§I için 
çocuklar çabuk neşvünema buluyorlar. 
Çabuk bUyUyorlar. Hastahk•ız ve çok 
uzun 6mUrlU oluyorlar. 

Mutlaka HASAN ismine ve Markasına dikkat ediniz. 

Mektep, 1 ngilizceyi en iyi ötreten bir mOessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
tarafından ö~retilir. Milll terbiye ve kOUDre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülDnD temin eder. Lise kısmı 

• • derslerine munzam olarak ticJret dersleri gösterilır. 

MUHENDİS KISMI . Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir. 

KAYIT G0NLER1:1 Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
7 ~ltUden sonra hergUn 

Fazla~ n1al<lmat için'' n\el<tupla •veya blzznt möracnnt «'\,dilebilir:'-

1 
HASTABAKICI 

LAV 
HEMŞiRELER 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. 

Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemtire yeti,e· 
rek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan mücueaelcr
de çalıımalarına mahsustur . 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler huausi 
doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir 

isteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmit 
olmaları §arttır. Diğer ıartlarımızla fazla izahat için yazı ile veya 
bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul Direktör· 
lüğüne müracaat edilmesi. IS eylul 1937 den ıonra müracaatler 
kabul edilmiyecektir. 

(j) • • • J 
ı~ seryısınae aahi 

POKER PLAY. 
frtJf /JıçıJJındtın' 

ddhd UCUjUl1ll 
a 

bultJ111"JS';11ıı 
~~ 

Türk Hava Kurumu 

. ,_K_E~~-e~-e ·-,-ş-.-K ... r iyS E s i G~~~~lü 1 Bu Y.n~ !ide ,,!!.~98 ÇP.SU 
lSTANBUL • NlŞANTAŞı • 

Memleketimizin en eski h?su~ lisesi~i_r. Ana, l!k! Orta ve Llse kısımları, Fen ve. ~debiyat k_ol~a.rı_ vard~r· ı BUyUk ikramiye: 5 O O O O liradır .• 
fstnbulun en havadar ve sakın bır muhitinde Teşvıkıye Karakolu karşısında ve Teşvıkıye camii ıltısalındedır. • 
Kayıt için hergnn ondan 17 ye kadar mnracaat edilebilir. İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 44039 Bundan ha§ka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

~·-------------------··---------------' (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır •• 
Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Erzakın Mikdan Beherinin tahmin bedeli İlk temınatı Eksiltmenin yapılacağı Eksiltmenin 
Cinsi Kilo Kuruş S. Lira Kr. gün ve saati şekli 

Beyaz peynir 15!100 36 767 55 15/9/937 Çarşamba 
Kaşar > 9200 55 saat 14 de. Kapalı zRrf 

Zeytinyağı 12500 65 609 38 15/9/937 Çarşamba 
saat 14,15 de. Kapalı zarf 

Kok kömürü 50 Ton 1950 73 13 15/9/937 Çarşamba 
saat 14,30 da. Açık 

Sabun 9200 Kilo 40 276 15/9/937 Çarşamba 
saat 15 de. Açık - Kavun 17000 Kilo 5 50 

Karpuz 16500 • 5 15/9/937 Çarşamba 
Üzüm Çavu~ 9000 • 22 381 75 saat 15,30 da . Kapalı zarl 
Üzüm Yapıncak 9000 • 15 

Komisyonumuza bağlı yatılı list:lerin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarıda mikdarı, muhammen bedeli, 
ilk teminat, eksiltme gün ve saatleri hızalannda yazılı yiyecek ve yakacaklar yanlarında gösterilen §ekilde eksiltmeye 
konmuştur. ' 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnamelerdeki yRzılı kanunt vesikalardan başka Ticaret Odasının yeni yıl vesika ve teminat makbuzları 

ile birlikte belli saatte eksiltmelere gelmeleri ve kapalı zarflarında eksiltmeden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına 
tevdileri ve şartnameleri görmek üzere Komisyon Sekreterliğine müracaatları. c562h 

Kız ve 
Erkek 

BeyoAlu • TUnelba91 • Yenlyol 

ALMAN LiSESi ve Ticaret 

mektebi 

Tam devreli Lise - Ticaret Mektebi - .Almanca öğrenmek için ihzarı sınıf 

DERSLERE 9 EYLOL PERŞEMBE BAŞLANACAKTIR. 
Kayıt muamelesi 1 Eylnlden ıtıbaren hergtın saat 8 den 12 ye kadar, 

nüfus tezkeresi, aşı kağıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tasdikname 
veya diplomnsile yapılır. Fazla tafsilat için mektebe müracaat veya 49486 ya 

telef on edilmesi. , 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

Tabletleri , Her eczanede arayuıu. (Poata kutu.su ) 1255 

Galata l.tanbul 

Dünyada birinciliği kazanan 

saatleridir. 

Ber yerde araymıı .. 
~ 115 birinci mükafat. 

Son Posta Matbaam 

Neşriyat Müdüıil: Sellin Ragıp EMEÇ 
sAHIPLE&la s. Raaıp EMEÇ 

A. Ekrem t1ŞAKLIGİL 

DiKKAT: 
Bilet ala• herkes 7 Eylül 937 günD akşamına kadar biletini 

değiıtirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki bakla 
sakıt olur. 

Beyoğlu Akşam Kız San'at Okulu 
, Direktörlüğünden : 

1 - Elaziz ve Manisada açılan Akşam Kız San'at Okulları için muhtelif be· 
den numarasında . cl32, adet manken kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Kat'i ihalesi 1937 Eybllünün 16 mcı Perşembe günü akşamı saat 18 da 

yüksek mektepler muhasipliği odasında toplanan komisyon huzuriyle yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedel 1580 muvakkat teminat 119 liradır. 
4 - Eksiltmeye girecekler bu baptaki teklif mektuplannı ihale için tayin kı· 

lınan saatten bir saat evvel komisyona tevdi etmeleri ve posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet bu saate kadar gelmiş olmaları ve dış zarfının mühür mu· 
mu ile iyice kapatılmış olınası lAzımdır. 

5 - Mankenlerin evsafı ve teslim şeraitini anlamak istiyenler Beyoğlu Akşam 
Kız San'at Okulu İdaresine müracaat edebilirler. c573h 

1 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes ıslahat ameliyatı sahasında ya· 

pılacak Belevi, Cellat ve Sağlık kavuşutları inşaatı. 
Keşif bedeli: cl30 444, lira ,44, kuruş_!.ur. 
2 - Eksiltme 20 Eylfil 937 tarihine rastlıyan Pazarlesi günü saat l!S de Nafıa 

Vekaletinde Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı 

zarf usulile yapılacaktır. 
3 ....:_ İstekliler, eksiltme prtnamesi, mukavele projesi, "Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, fenni şartname ve projeyi c6> lira c53, kuruş bedel mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c7772, lira c23> kuruşluk muvak· 
kat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafıa Su İşlerini taahhüt edip muvaffaki• 
yetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğull8 

dair Nafta Vekaletinden alınmış müteahh.itlik vesikasını ibraz etmeleri. . 
İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveli

ne kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri llz,ıındıt• 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2525, c5555> 


