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Kabine C. Bayarın riyasetinde toplandı 
C. BAYAR, KABINESINll 
NE VAKiT KURACAK 7 

İntihabatın 
haberleri 

yenileneceği 
yalandır! 

Yeni kabinenin programı 
hakkındaki neşriyat -mevsimsiz addediliyor 

Yeni bir vekaletin ihdas edilip 
edilmigeceği de ancak 

1 inciteşrin sonunda belli olacaktır 
Ankara, 28 (Hususi) - İcra Vekilleri 

Heyeti bugün öğleden sonra CelM Baya
rın reisliğinde toplanmıştır. Toplantı üç 
saat kadar devam etmiştir. 

Rivayetler 
Ankara, 28 (Hususi) - Başvekfilette 

vukuu mukarrer değişiklik etrafında ve 
1 

bu değişiklik dolayısile son günlerde or
taya çıkan ve hiçbir esasa istinad etmi
yen rivayetlerin bir İstanbul gazetesinin 
sütunlarında yer almış olması üzerine 
bugün neşrine lüzum görülen tebliğ vü
zuhsuzluğu izaleye yardım etmi§tir. 

Büyük Millet Meclisinin tecdidi intiha-
ba karar vereceği ve bir ayan meclisi ku
rulacağı gibi haberler kabul bir dereceli 
seçim usulünün kabul edileceğine dair o
lan havadisin Ankara mehafilinde teb
liğde kullanılan nazik tabirle laubalilik 

. . 

telakki edildiğini işaret etmek faydalıdır. Celcil Bayar 

1 

ı 
J 

1 

Teşkilatı esasiye kanunumuzun hüküm- lerine ve Parti programımızın esaslarına _ ......................................................... . 
• • 1 •• ve ruhuna asla uygun olmıyan bir takım 

1 S M E T 1 N O N U ~:ka:.,~~:id~:k::ı~;~-::.. ':ıe: 
ve 

CELAL BAYAR 
JE5) aşvekil İsmet İnönü bir buçuk 
lg} ay mezuniyet aldı. İktısad Ve

kili Celal Bayar da İsmet !nönünü taki
(Devamı 8 inci sayfada) 

kufsuzluğu ile tefsir edilmiştir. 
Hükfunet normal faaliyetine 

devam etlecek 
Bugün için vaziyet §Udur ki: Hük\1met 

Celil Bayarın reisliğinde normal faaliye
tine devam etmektedir. İkinciteşrinden 
birkaç gün evvel veya sonra Celll Ba
yarın yeniden kuracağı kabine usulen 
Büyük Millet Meclisi huzuruna ha -

(Devamı 8 inci sayfada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hitler, Musolini Berlinde 
sulhten bahsettiler 

Nutuklar 3 milyon kişi önünde söylendi, Musolini, 
ispanyada binlerce ltalyan telef oldu~unu bildirdi 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Teşkilatı esasiye kanununun tebdili mahiyetindeki 
şayialar da hiçbir esasa istinat etmiyor 

Riyaseticumhur Genel Sekreterliği bir tebliğ ile vaziyeti aydınlath ve bir gazetenin 
çok malumat veriyormuş göriinmek arzusile yaphğı garip neşriyab tekzip etti 
İstanbul 28 (A. 

A) - Cumhur baş- ,. 
kanlığı genel sekre
terliğinden tebliğ 

edilmiştir: 

cBaşvekil İsmet 1-
nönünün mezuniyet 
alması üzerine bazı 
gazetelerde. rivayet 
teklinde çıkan va 
hakikate uygun ol· 
mayan ıayialar, i· 
çeride ve dışarıda 

yanlı§ akislere mey .. 
dan verecek bir ma
hiyet almaktadır. 
Başvekil İsmet f .. 

_nönü mezuniyet al· 
mıştır ve Meclis 
toplandığı vakit Ce .. 
li1 Bayar'ın Ba§Ve
kAlet makamına ge
tirilmtii ~ 
etmıotir. 

ısta nbul. 2s.-a.a.-
c umnur başkanııaı 9cn~ı cekrete~ l i=indon tcb11a 

~d11n1ştır : ~ 
1 'başvekil ismet ı nönü~uniyct alması ·üzcr"!no 

bazı 9azctolcrdc rivayot . şcklindo çıkan v~ hakikat~ uy
gun o1mayan şayialar, içc~dc vo dlşardtı yanıış o.S<isıoro 
m~ydan v~~occk bir mahiyst uım'"ıktadır. 

b a şv ok 11 1 s m ç t 1 n Ön u · m c z un 1 y c 1: a l ıtı l. ş t l. r., v c m o c 11 s 
toplanu.ı~ı vakıt coıaı bay'1.f' 1 ln başvckul::::i: makamına 9ct1-
rilmas1 takarrur ~tm1şt1r. ~ 

şayialar namı alt~nqa tan gazctostnin 2a oylul tarih~ 
11 nusnasinda çı~an teşkilatı cisasiyo kanununun ~obdili 
mah1yjtirtdek1 yazııar v~ intihabatın yanllcnmosınc a1d ri
vayoft'~or, h1çbi~ esasa ıst.inact ctmayon h~O>:?l"l ~ ~dir, 

~ 'bazı gazctclcrin,momlckct1m1z1n csasıı işlcr11-: aıa
kada.r rivay.:;tlnri, hiçbir kontroıa tabi tutmaksızın ve 
mosuı ve salahiyetli· mcrc1lcrdon tahkik otmcdo·n tıcr-tıan91 
uzak ve yabancı b1r .momlekett~ gı;ç1yor:.m~s gibi ve ın.Übal1 
btr tarzda ncşrotm.:;1cr1, .,ıııil'!ct!m.izln yuksok· monfaatıcrilo 
h 1 ç b 1 f\ va k ı t k a o i ı 1 t c 1 i f • d c ğ i l d 1 r ; v c t Ü rk .: f k a r ı umu -
miyosinin bÖylo haro~~tlori tasvib ntmiyoc c ~inc şüphe yok
tur"'' ' 

Anadolu Ajansı bülten.bide tebliği ihtiva eden kısım 

Şayialar namı altında Tan gazetesi
nin 28 eylOl tarihli nüshasında çıkan 
teşkilatı esasiye kanununun tebdili ma

. hiyetindeki yazılar ve intihabatın ye
nilenmesine aid rivayetler, hiçbir esa
sa istinad etmiyen haberlerdir. 

Tan gazetesi Vekiller Hey' eti 
kararile 10 gün kapatıldı 

Ankara 28 ( A.A.)- 28 eyluı tarihli Tan gazetesinde çıkan, te§kildtı esasiye ka
nununım tadil edileceğirı;e, intihabatın yenileneceğine dair haberler ve devlet ve
sikasını tahrif ederek vaki neşriyat memleketin umu mı siyasetine dokunacak 
mahiyette bulunduğund,an matbuat kanununun ellinci maddesi muci;ince bu 
gazetenin on gün müddetle kapatılmasına Vekiller Heyetince karar verilm~itir. 

Bazı gazetelerin, memleketimizin e
saslı işlerile allkadar rivayetleri, hiç 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Bir deli pastahaneyi 
altüst etti 

Trakyada yenilikler 
Sarımsaklı ve yoğurtlu 

şampanya içtiği 
için bu hale gelmiş ! 

Delinin saldırdığı Bay Kadrinin. Mdise 
esnasında tesadüf en orada bulunan foto 

muhabirimiz tarafından alınan resmi 
(Yazısı 8 inci sayfada) 

Sovyet Hariciye 
Komiseri ispanyaya 

gidecekmiş! 

Tekirdağın su işi halledildi, burada bir lise, 
Çorluda da on bir ilkmektep açılıyor, 

yeni gelecek göçmenler için kararlar verildi 
Trakya, gün geçtikçe daha geniş bir lan İstanbul - Lüleburgaz asfaltının 

refaha, ve inkişafa kavuşmaktadır. Trakyalılara temin edeceği yeni ve bil 
Evvelki gün küşad merasimi yapı - (Devamı 8 inci sayfada) 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Yugoslavyayı geziyor 

Büyük Erkanı Harbiye Reisimiz her tarafta 
tezahüratla karşılanıyor, ayın 

ilk günü Dubrovnikten lstanbula hareket edecek 

Berlin 28 (Hususi) - Cenevreden Fol
kişer Beobahter gazetesine bildirildiğine 
göre, halen Cenevrede bulunan Sovyet 
hariciye komiseri Li.tvinof, Valensiya hü-

M usolini Milnihte Aiman kıt'alarının önünden geçerken Hitlerle birlikte kUmetini ziyaret edecektir. 

Berlin 28 (Hususi) - Alman payıtahtı J tıt'. Musolini ve Hitler Olimpiyad sta- Bu ziyaretin, a.ğlebi ihtimal önümüzde-
bugün tarihi günlerinden birini yaşamış- (Devamı 3 üncü sayfada) ki ay içinde yapılacafı söylenmektedir. 

Mare11aı Fevzi Çakmak Yugoslav OTdtı.s tt1tUn manevralarında tayyare filolann"~ 
harekcitım takib ederken (Yazası 3 üncü sayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
Mussolini - Hitler 
Mülakatı 

r --, 
Resimli Makale: IC Arkada kalan gol.. X 1 S ·· ·· KJSdSI ---------------------------------- Serb::::ilerden; 

- Yazan: Muhittin Birgen -
- Budape§te, 25 -

M usoHni !talyadan dün ayrıldı. 

Şu satırları yazdığım sırada Mü

nibe varmak üzere bulunuyor. Bu seya
hat, A vrup~nın §U günlerine hakim olan 
en büyük siyasi hadisesidir. 

On beş gündenberi her iki tarafın mat
buatı bu seyahatten bahsetti. Almanya, 
faşizm şefinin on beş senedenberi, mem
leket haricine yaptığı bu ilk seyahatini 
büyük hır tantana ile süslemek için gün
}Prdenberi hararetli hazırlıklar yapıyor. 
Bu hazırlıklar, şimdiye kadar Berlinde 
yapılmış olan bütün tantanalann üstün
de olac·ık. Musoliniyi ve Alman - İtalyan 
dnstluğupu hararetle selıimlamak için ha
rekete getirilecek olan süs, makine, in
san kuvveti, Berlinde, mesela geçen se -
neki olimpiyat, bu seneki 700 üncü sene 
şenliklerindeki nisbetleri çok geçecek -
tir. Ayın yirmi sekizinci .salı günü Berli
nin bütün rC'smi daireleri, fabrikaları, 

şirketleri, ticarethaneleri kapanacak ve 
bu suretle, dört milyon şehir nüfusunun 
bir milyondan fazlasının Musoliniyi se
lamlamasına ve Alman - İtalyan dostlu
ğunu alkışlamasına imkan verilecek. On
dan evvel, büyük Alınan manevraları -
nın son perdesini seyredecek olan Mu -
5olini de almanca büyük bir nutuk söy
liyecek ve bu nutuk sade Almanyanm her 
tarafında değil, bütün dünyada dikkatle 
ve ehemmiyetle dinlenecektir. 

* 

· 120 yıl evvei Amerikanın Hüdson nehrinde işletilen ilk 

buharlı gemi taşa tutuldu. İngilterede toprağa döşenen ilk 

demiryolu söküldü, Londra civarında görülen ilk kamyon 

da parçalandı, insan havadan daha ağır bir cismin uçabile· 

ceğine inanmamıştı, ilk tayyareyi delilik eseri olarak telak· 
ki etti, elektriği de ancak laboratuvar tecrübelerine yarıya

bilecek bir kuvvet olarak gördü. İçimizde her yeniliğe karşı 
tabiatten gelme bk ürküntü vardır. 

Napolyon hayatm«.ıı en büyük , teessürünü Vaterloda 
mağlup olduğu gü~J duymadı, bir İngiliz gemisinde esir ola
rak götürülürken bir buharlı gemiyi görünce kendisine ilk 
olarak tekli! edilen bu yeni icadı kabul etmemiş olduğunu 
hatırlayınca hayatının en büyük acısını tattı. Fennin her yeni 
icadı mutlaka iyi değildir, fakat faydası anlaşıldıktan son
ra da kabulünde gecikilen yenilik kabul edenle etmfyen 
arasında uçurum açar, ahlakta muhafazakarlık bir kuvvet 
olabilir, terakki karşısında muhafazakarlık ölümdür. 

( 
\.. 

sez ARAS O NDA ) 
Hızlı, daha hızlı, 
Daima daha hızlı HERG .. u·N BiR FIKRA • r Dünya anarşistleri 

Faaliyete geçtiler 

1 Girgin 
E. Talu -le:=' kseriya ufak bir memur, serma-

~ yesiz bir tüccar, karisiz bir mu -

barrir, devlet düşkünü bir mirasyedidir. 
Taliin kendisi için tesbit ettiği mev
kii az görüp, onun kademe kademe üs
tüne çıkmak daimi endişesidir. Bu endi
ıe ile yüksek sosyete mensuplannın bu
lundukları muhitte ne yapar yapar yer -
leşir. Yerleştikten sonra da tıpkı sızan 

bir çirkef suyu, salgın bir hastalık mik
robu, pis kokulu bir duman gibi, sinsi 
ainsi sokulur. Sokuldu mu? Sokuldu .. O 
vakit te kah ellerini uğuşturarak mah -
çup ve muti bir dalkavuk tavrile, bazaa 
da yüksekten atan bir küstah tavrile 
meclise ve meclisin başlıca şahsiyetleri -
ne nüfuz etmeğe çalışır. Şayet evli ise 
karısını da kendine uydurarak mesaisini 
iki baştan, dişili erkekli sarfeder. 

Herhangi bir sosyal toplantıda bu a
dama rastlarsanız biliniz ki davetsizdir. 
Kapıdan bakmış, ve içeride gördüğü bir 
tek aşinanın nezaketine güvenerek içeri· 
ye dalmıştır. Ondan sonra en büyük a
damların masalarına pervasızca gidip o
turmuş, kıt bilgisi, zabıt ve rabıttan mah
rum sohbeti ve sevimsiz simasına rağmen 
her bahse karışmaktan, ve her bahiste 
yüksekten atmaktan kaçınmamıştır. 

Girgin, ruhan malllldür: Onda görün
mek, tanınmak, etrafındakilere daima en 
ön ve en ileri safta bulunduğu hissini 
vermek ihtirası her histen üstündür. Say. 
gı, haya, tevazu hassaları körleşmiş, 
,.~,.ofye olmuştur. 

Bu kadar tantanalı bir ziyaretin vere- ŞI dl d m uirgin, başkalarının nezaketini ·suiis-
ceği netice ne olacak? Şimdiden bu hu- m sana acı 1 timal eden, başkalarının tahammülünü 
susa daiı kehanet yapmak elbette doğru Hocanın biri sarığını. ba§ından hiç istismar eyliyen ve bunun farkında olsa 
değıldir. Fakat, her iki taraftan da şim- çıkarmazmış. Bir Bektaşiye merak ot- bile, kendi ihtirasını tatmin ettikten son-
dl·ye kadar so-ylenmı·ş ve Y""•lınış olan mu~, ~ormwı: b 1 ...... -. ~ ra üst tarafını düşünmiyen ir zaval ı -
şeylere. ayni zamanda her iki tarafın da - Hoca, demiş, sen bu sanğı bir da- dır. 
fimdiye kaciar takip etmiş olduğu siyase- kika olsun başından çıkarmaz m-mn? Zavallıdır, çünkü o eşeğe takılan bir 
te bakarsak diyebiliriz ki Hitler - Mu - Hoca cevap vermiş: çalı, enseye konan bir at.:;ineği, gözün 
*olini karşılaşmasının neticesi, arada her - Çıkarmam, çünkü o benim ima- içine kaçan bir kurum parçası gibi istih· 
hangi bir siyasi mukavele yazılmasına nımdır. faf, istihkar ile karşılanan füzuli ve tu-
ve bunun altına imza konulmasına kadar Bektaşi düşünımüş: feyli bir nesnedir. Kendisine karşı gös -
gitmiyecektir. Menfi istikamette böyle - Ya öldüğün zaman mezara da terilen lakaydiyi ihtiram ve itibar saya-
bir kehanet yapmıya imkan vardır. Müs- bC1Jınd4 sarıkla mı konıc.lacaksın? cak kadar saftır. Lafa karıştığı zaman 
bet manada, bir kehanet yapmak için de _Hayır 0 zaman başımdan çıka - Son günlerde dünya anarşistleri fa- mukabilinde gösterilen sükutu muha -
imkan vardır: Her iki şef te, nasyonal rılacak. alıyetlerini ~k arttırmışlardır. Bilbas- tabının aczine hamledecek kadar ahmak· 
sosyalizm ile faşizm arasında Ekı bir İnsanların bir vasfı mümeyyizi de _ Vah vah, şimdi .sana acıdım. sa İspanya harbi, kendilerine ~k ge- tır. 
ideoloji birliği bulunduğunu tesbit ede- sür'ate olan meclu~yetleridir. İnsan- _ Niye? niş bir faaliyet muhiti yaratmıştır. Mahza istiskal maksadile kendisine ha· 
cekler ve bolşevizme karşı açıkça vazi - lar daha ilk zamanlardan itibaren da- - Öbür dünyaya imansız gidecek- Şimdi en serbest ve en k9rkunç ola - vale edilen hasis işleri iltifat sayar. Ha· 
yet alacaklardır. Her iki devlet adamı • ima daha hızlı hareket etmek, daha ça- sin del rak buralarda icrayı faaliyet etmek - sılı, girgin, benliğini kavuran ve haddi 
nın da sulhtan bahsedeceklerini söyle • buk gitmek için çalışmaktadtrlar. İlk •·--------------* tedirler. Bundan maada daha geçen - zatında zararsız olan bir ihtirası tatmin 
mek için de kahin olınıya lüzum yoktur. önce kendisinden daha hızlı koşan atı Beyaz karıncaların lerde Parisin göbeğindeki Patronlar uğrunda kendisini daima ve daima haltiı 
Her şeyin yeni bir harb hazırladığı şu yakalayıp. üzerine binen in. ~an. , bugün ·{f!aganı hayret hayalı cemiyeti bir anrşist bom basile havaya ve gülünç mevkie düşüren bir biçaredir. 

!etleri yeni bir harbe doğru sürüklediği .asırlarca ımrenrek seyrettıgı kuşları ğa teşebbüs edildi. ' -
devirde, yakın veya uzak, her şeyin mil- _ y uçuruldu. Bir tünele de bomba konma - d0 

bile bir karınca sür'atinde bırakan va- H~erat mütehassısı İngiliz Erbert Noes ,/ .e:_ 
muhakkak olan bir dünya içjnde sulhtan Yukarıdaki resim bu korkunç teşek- ~ . • 4 ~~ , 

sıtalara maliktir. son günlerde isimlerine beyaz karınca , ___ ,,., , 
bahsetmeleri, siyaset denilen komedi sah- küllerin en kuvvetlisi olan İspanyol a- -nesl·nı·n '-bı·ı· bı·r dekorudur. Şimdiki halde rekorlan ı!Udur: De- denildiği halde karıncalar ailesine da - . t f d b w .. 

,wı -s narşıs e erasyonunun ayragmı gos- -··-.... - ...... ·-·~--···""''''·'-··--· -· · d tt 203 kil t k d hll olınıyan böceklere dair bir eser neş-Yeni harbi, sulhtan bahsede ede çıka- nız e saa e ome re, ara a sa- termektedir. 
retmiştir. Noes bu böcekler hakkında seracak olan devlet adamları için, atte 440 kilometre, havada da saatte 
nelerce Hattıüstüvada tetkikatta bulu -

kim ve nerede olursa olsun, sulh 700 kilometredir. 
narak bu hayvancıkların insanların en es-aözü agızaan düşürülntiyecek bir H 

edef şimdilik saatte 1000 kilomet- ki medeniyetinden daha eski bir mede
tekerlemcdir. Fakat, Avrupanın gö - redır' . 

niyete sahip bulunduklarını isbat etmiş-
beğinde bir takım menfaat zıd- --~-... -.. , ·-
diyetleri içinde bulunan ve buna mu- gün Berchtesgadende, şimali Almanya tir. 
~ bil a·· h Boylarından binlerce defa daha yük-a.a unyn siyaseti sa asında birbirle- manevralarında ve Berlinde konuşulacak 

· b' d k d d 1 sek yuvalar yapan bu beyaz karıncalar nne ır creceye a ar yar ım üzumu- şeyler de her iki taraf için gol imkanla -
h . d b ·k· ı k Noese göre şayanı hayret derecede mü-nu ısse en u ı ı mem e et, yazılı ve rmı arttıracak bir siyasete devamdan 

sabit hedefli bir mukaveleye kadar git- ibarettir. hendis, mimar, dülger ve kinıyagerdirler. 
miyec"kl d" B' b. l · · ld trn d Yuvalarından her birinde mahalleler ve " er ır. ır ır crını a a ış, a- Öyle tahmin edilebilir ki bu seyahat, 
ha dog~rustı b·r· a·; · ld 1 husust ikametg&hlar vardır. Mükemmel 1 ı ıgerıne a anmış 0 an onun içinde vukua geldiği sahnenin bü-
bu iki memleketin imzaya o kadar kıy- tün parlak dekorlarına rağmen, Alman- şokaj santrallan, muntazam polis devri-
met verdikleri de yoktur. Almanyanın ya ile İtalya arasında dört senedenberl yeleri, belediye müstahdemleri mevcut
zihninde daima yeniden aldatılmak kor- takip edilen siyasetin esaslarında hiç bir tur. Şehirlerinde işsizlik kat'iyyen yok -
kusu, İtalyanın zihninde de bir caldatıl- tur. Hepsi umumun menfaati için çalış-
ma k b 1 . ğ t J k d. . değişiklik yapacak değildir. Varacagwı ne- malar ve yapacakları ı'şlerı· bu"yu"k bı'r mu a e esme> u ra ı ma en ışesı 

b tice, bu siyaseti daha sıcak ve daha canlı dahil' d ulundukça, yazılı bir mukavelenin hiç intizam ın e icra ederler. Bütün bu 
bir kıymeti olamaz. bir hale getirmekten ibaret olacaktır. Fa- haller, beyaz karınca denilen bu hay -

kat şimdilik kehanette ileri gitmiyelim vanların idrak sahibi olduklarını anlat
ve söylenecek nutuklarla, yazılacak ma - maktadır. * kaleleri, neşredilecek resmi tebliğleri Beyaz karıncalar muharebe de ya .. 

Amerikada keşfedilen 
şayanı hayret bir hadise 
Nevyorktak:i cAmerikan kimyagerler 

centiyeth azasından üç kimyager müthi§ 
bir madde keşfettiklerini tebliğ etmiş -
!erdir. Kimyagerlerin keşfettikleri bu 
madde cA.kdiloholinizı> cevheridir. Ve 

bu cevherin yarım gram kadar bir mik
tarı, milyonlarca insanın kan tazyikını, 
saatlerce baygın kalacak derecede azalt. 
maktadır. 

Bu yeni keşiften muharebelerde isti • 
fade edilebileceji tahmin olunmaktadır. 
Bu madde muharebelerde kullanılan di
ğer gazlar gibi havaya dağıtılarak cep • 
hede bulunan askerler bayıltılacak ve as
kerler, bu suretle esir edildiklerinden bir 
müddet sonra tam sıhhat içinde kendile
rine gelmiş bulunacaklardır. Almanya ile İtalyayı bağlıyan şeyler 

fUnlard~r: Almanya müstemleke ister; 
İtalya yeni elde ettiği rnüstem1ekeyi 
hazım için rahat bırakılmak arzusunda -
oır. Almanya ile İtalya arasında hakika -

bekliyelim. 

Muhittin Birgen 
parlarmış ve bu muharebelerde Avru - dilmeden evvel ordularca tatbik edilen 
pada seri ateşli silahlar ve toplar keşfe· sevkülceyşin ayni tatbik edilmekte imiş! 

t n bir ideoloji birliği vardı~ Ayni d~ ~·~~~~~~~--~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-~---------~~~-~ 

nin muhtelif iki mezhebine mensup bu- J S T E R i N A N i S T E R Jr N A N M A ! 
lunan Bay Bitlerle Bay Musolini, bu di- ' 
nin evvela müdafaasında, sonra da ya _ 
yılmasına çalışmakta pek güzel anlaşabi
lirler. Her iki taraf ta görüyor ki bugün 
kendileri, Avrupa sahasında, mukabil ta
raftakilere karşı gayet muvaffakıyetli 
ve yüksek teknikli bir maç yapıyorlar. 
Siyaset topunu birbirlerine geçirmekte 
büyült bir maharet gösteren bu iki şef, 
bir kaç senedenberi daima mütearız bir 
oyun oynamışlar ve bir kaç defa da gol 
yapmışlardır. Her iki tarafın da gayreti 
bu a>lleri arttırmaya münhasırdır. Bu -

Bir arkadaşımız anlattı: 
Dün bir şekerci dükkanından şeker alıyordum. Dükkana 

şık bir bayan girdi. Fondanlara göz gezdirdikten sonra :ıe

ker.::iye: • 
- BwJlar tcaze m~? 
Sualini sordu.. Şekerci ~saca: 
- Tazedır. 

Dedi. Bayan ellnf uzattı bir fondan aldı, yed!. 

- Taıe değil! 

Deyip dükkandan çıktı. Şekerci bana döndü: 
- Bu kadını gördünüz mü, bay, dedi, bir haftadır her gün 

muntcuaman bu saatte dükkana geliyor. Bugün yaptığı 
giui fondanlarm taze olup olmadığını soruyor ve bir tane 
yedikten sonra: 

- Taze değil! 
Deyip dükkindan çıkıyor.> 

1 STER 1N AN 1 STER l NAN M A! 

L-------------------------·-----------------------_, 

Ku - Klux · Klan 'ın yeni 
bir cinage ti 

&nerikanm Birmingham şehrinde çı

kan bir gazete Ku-Klux-Klan cemiyeti
nin eski bir azasının param parça edilen 
cesedinin şimendifer yolu üzerinde bu
lunduğunu yazıyor. Öldürülen adamın 
bu korkunç cemiyetin esrarını ortaya ve
receği tahmin edildiğinden bu cinayet 
irtikap edilmiştir. 

A~erika yüksek mahkemesi azasından 
bakim Blakın bu cemiyete dahil olduğu
nu ihbar edenin de katledildiği tahmin 
edilmektedir. Bu hakimin böyle korkunç 
ve cinai bir cemiyete mensup olduğunun 
ortaya çıkması Amerikada pek büyük bir 
skandala sebebiyet vermiştir. 

bU GUH~ u··--
1-1 AVA 

y& T'AK"1" 

Dün hava rüzgarlı geçti 
Kandilli rasad istasyonunwı dün saat 

14 den sonra kaydettiğine göre hava açık 
ve rüzgarlı geç- ,_-............. ----. 
miştir. Barometre 
763 e kadar yük
selmiş, rüzgar poy
razdan saniyede 11 
metre sür'atle es- L.1t111•••••.J 
miştir. Güneşte hararet 51, gölgede en 
fazla sıcaklık 22, en az da 18 olarak kay· 
dedilmiştir. 

Rütubet derecesi de nisbi olarak 52 idi. 

Gün91 : .5.54 Otl• U.04 
lkiDdi : 15,lS - Akfıı:111 ı 11. S7 
'im. 1 19.30 - .lmaak • 4.14 
kuuıi 1ene 1353 - Arabi ,... U.>o1 

Hızır .147 
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Japonlar 
Çinliler 

Şimal cephesinde, 
Şanghayda ilerliyor 

Tayyareler dün tekrar Nankini bombardıman ettiler, 
şehrin bazı yerlerinde yangınlar çıktı 

Londra 28 (Hususi) - Nankin bu sa-ı bulan Suzuki müfrezesine mensubdur. 1 temdit eden bir emri yevmt neşretmiş-
i bah tekrar Japon tayyareleri tarafından Cephe hatlan yarıldı ttr. 
bombardıman edilmiştir. Tayyare mey- Londra 28 (A.A.) - Gazete muhabirle- Japonların tekzibi 
danı ile mühimmat depoları l?ilhassa rinin Pekinden bildirdiklerine göre, bir Tokyo 26 (A.A.) - Bir Japon de -
bombardımana hedef ittihaz edilmiştir. Japon zırhlı treni, Pekin-Hankeu demir- nizaltı gemisinin birkaç Çin balıkçı ka-

Şehrin bazı noktalarında yangın çık- yolunda Hsinlo istasyonwıa hücwn et- yığını batırdığı hakkında dün Hong -
mış ve alevler etrafı sarmıştır. Japon te- miştir. Japonlar, Şanting hududuna on kong'dan verilen haber, bahrıye neza., 
Jefatı ve maddi zarar henüz tesbit edil- mil mesafede Fençiau'yu elde etmişler retince tekzib edilmektedir. 
memiştir. ve Çingçien'in şimali garbisinde Tsey Sovyet sefirinin seyahati 

Şanghay cephesinde şehri boyunca tesis edilmiş olan Çin hat- Nankin, 28 _ (Reuter ajansının 
Diğer taraftan Çin ajansına göre, Çin larını yarmışlardır. muhabiri bildiriyor:) 

kuvvetleri ve bilhassa sekizinci orduya J aponlar tedbir alıyorlar Sovyet sefiri Bogomoloff bu sabah 
rnensub kuvvetler, Changha'ın şimalin- Tokyo 28 (A.A.) - Çin ile muhase- tayyare ile Moskovaya gitmiştır. Se -
de kain Lianhiotu-Kuangling yolundan matın uzun müddet devam etmesinden fir 2 ilkteşıinde Moskovaya muvasalat 
şimale doğru ilerlemektedirler. Bu kuv- tevf4llüd edebilecek mahzurlara !karşı edecektir. 
vetlerin hedefi, Japonların işgali altında koymak üzere harbiye nezareti, bu sa- Bu seyahatin sebebi hakkında bir 
bulunan Tatung ve Kalgan'dır. balı faal ve ihtiyat ordulardakı kıtaata şey söylenmemekte ise de ortada pek 

Ric'at etmekte olan Japon kıt'aları, mensup zabitan ve efradın askeri biz - mühim bazı sebepler mevcut olduğu 
Çinin şimalindeki hareketlerile şöhret metleri müddetlerini iş'arı ahire kadar bildirilmektedir. ................................................................................................ 
G. Metaksas 
A!ıkaraya 
Geliyor 
Atina 28 (A.A.) - Resmen bildirildi

ğine göre, Başvekil B. Metaksas, Make
donyada yupılacak sonbahar manevrala
rından sonra, Ankarayı ziyaret edecek 
ve orada cumhuriyet hükO.meti ile bey
nelmilel siyaset ve Balkan meseleleri 
üzerinde mühim görüşmelerde buluna
caktır. 

Atina 28 - Atina ajansı bildiriyor: 
Katimerini gazetesi başvekil Metak 

sasın Ankaraya yakında yapacağı zi -
yareti mevzuu bahsederek Yunanis-
tanın , Yugoslavyanın, Türkiyenin ve 
Romanyanm son müza1;:erelere vahdet 
halinde iştirak ettiklerini ve Balkan 
Antantı devletlerinden her birinin 
menfaatleri mucibince suihun nefine 
olarak hadisat üzerinde müessir olduk
larını kaydetmektedir. ------
Mareşal Fevzi Çak m ak 
Yugo~lal1yayı gezi yor 

Bclgrad 28 (Hususi) - Yugoslav or
dusunun manevralarında hazır bulu -
nan Türkiye Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak ve maiyeti er
kanı, bugün, hususi trenle Mostar'a ha 
reket etmişlerdir. 

Yugoslav Genel Kurmay B&.şkanı 
General Nediç, Yugosla.vyanın Anka -
radaki askeri ataşesi ve diğer bazı as -
keri erkan Mareşale refakat dmekte -
dirlcr. 

Belgrad istasyonunda Türkiye elçisi 
Ali Haydar Aktay, elçilik erkanı ve Yu 
goslav hükumeti mümess!lieri ıarafın
dan hararetle uğurlanmt~ olan Mare -
şal Fevzi Çakmak, Mostar'da büyük te
zahürat ve merasimle karş!lano.cak -
tır. 

General N~iç, Mareşal 1erefine bir 

ziyafet verecektir. Bilahare, şehir ve 
ha valisi gezilecek tir. 

Mareşal Çakmak ve maiyeti erkanı 
yarın Dubrovnik'e giderek, Teşrinicv -

velin birine kadar orada kalacak ve o 
gün öğleden ra Adatepe muhribile 
İstanbula hareket edeceklerdır. 

iz nir civarında 
Bir orman yangını 
İzmir, 28 (Hususi) - Bu gece sekizde 

Yamanlarla Tahtalıköy arasında büyük 
bir orman yangını çıktı. Derhal yetişen 
jandarma ve halkın gayreti sayesinde a
teş söndürülmuştür. - - ------

Bulg~r ordusunun 
T 

manevraıarı 

Sofya 27 (A.A.) - Askeri manevra
lar, diin de Kralın huzuı ile devam et
miştir. Kral, iki taraf mevzilerini gez
miş ve yabancı ~taşemiliterleri kabul 
etmiştir. Bugün iki taraf kat'S bir mu -
harebeye girişeceklerdir. 

Türkkuşu filosu 
Elazizde 

Sabiha Gökçen ve arkadaş
ları Seyit Rıza ile görü§tüler 

Diyarbekir, 28 (Hususi) - İlk kadın 
askeri tayyarecimiz Sabiha Gökçen ve 
arkadaşları şerefine belediye tarafından 
vali konağında bir ziyafet verilmiştir. 

Kadın tayyarecilerimize belediye namı
na kıymettar birer altın bilezik te hediye 
edilmiştir. 

Tayyarecilerimiz saat 14,35 de tayyare 
meydanını dolduran binlerce halkın al
kışları arasında Elazize hareket etmiş
lerdir. 

* Elaziz 28 (HustıSi) - Diyarıbekirden 

kalkan Sabiha Gökçenin de dahil olduğu 
Türkkuşu fılo;;u bugün buraya gelmiştir. 
Elazizliler yakından kahramanlıklarını 

bildikleri Sabiha Gökçeni tezahüratla 
karşılamışlardır. Sabiha Gökçen ve ar -
kadaşları Seyit Rıza ile muhalefet ele ba
fılarından ve aşiret reislerinden Kambel
le görüşmüşlerdir. Filo yarın Ankaraya 
hareket ed!:'cektir. 

Akdenizde 
Kontrol 

Pariste ltalyanlarla esaslı 
müzakereler bugün başlıyor 

Faris 28 - Fransız, İngiliz ve İtalyan 
bahriye mütehassısları, bir buçuk saat 
devam eden bir müzakereden sonra saat 
12.30 da dağılmışlardır. Mütehassıslar, 

yarın sabah yeniden toplanacaklardır. 
Bugünkü konferans, dünkünün mü

temmimi olmuştur. Filvaki, İtalyanın Ak
denizdeki kontrole iştirak etmesinden 
ibaret olan esas meseleye girişilmemiştir. 

Roma hükumeti tarafından kendilerine 
vekalet verilmiş olan mütehassıslar, ya
rınki celse için hükfımetleriyle istişare

lerde bulunacaklardır. 

Busabahki yangın 
Eminönünde b ir piyazcı 

dükkanı yandı 
Bu sabah saat altıya beş kala Eminö

nünde Hüseyin Hüsnü eczanesi yanında 
piyazcı Ömer ustanın 8 numaralı dük -
kanından yangın çıkmış, dükkanla üze
rindeki oda yandıktan snra söndürül -
nıüştür. Dükkanda geceleri kimse yat -
ınamaktadır. Yangının nasıl çıktığı tah
kik edilmektedir. 

Terfi eden 
Hakim ve 
Müddeiumumiler 
Ankara 28 (Hususi) -Adliye Bakan-

1ığı müddeiumumi ve hilimler için yeni 
bir terfi ve tayin listesi hazırlamıştır. 

Listedeki isimleri bildiriyorum: 
İstanbul ikinci ticaret mahkemesi re

isliğine terfian İsmail Hakkı Tur, İzmir 
ceza hakimliğine Halil Fidar. Sıvas hu
kuk hakimüğine Celal Aslanoğlu, Tekir
dağ müddeiumumiliğine Salih Muşkara, 
İstanbul asliye azalığına Aydın müddei
umumi muavini Kamil, Akçakoca sulh 
hakimliğine Abdullah Arlı, Bozdoğan 

hakimliğine Şevki Yılmaz, Aydın müd
deiumumi muavinliğine eski Erzurum 
müddeiumumi muavini Hadi, Eskişehir 

hakim muavinliğine hukuk mezunların
dan Mefharet, İstanbul aza muavinliğine 
Şakir Ziya tayin edilmişlerdir. 

Milletler Cemiyeti 
Japonyayı 

Takbih etti 
Cenevre, 28 (Hususi) - Milletler 

Cemiyeti asamblesi bugünkü toplantı

sında açık Çin şehirlerinin Japon tay

yareleri tarafından bombardımanını a
lenen takbih eden bir karar suretini 

ittifakla kabul etmiştir. Çin mümes -
sili Wellington Koo bu münasebetle 

asambleye teşekkür etmiş ve bundan 
sonra celse tatil edilmiştir. 

Avusturya ve Çek Başve
killeri görüştüler 

Viyana 28 ( A.A.) - Çekoslovakya 
başvekili Hodza ile Avusturya baş ve -
kili Schuschnigg, dün Viyana civarın -
da Baden'de bir görüşme yapmışlardır. 

Atlantik denizi 10 
saatte aşıldı 

Londra 2 8 (AA.) - Cambria is -
mindeki İngiliz deniz tayyaresi Bot -
wood'dan Fognes'e vasıl olmuştur. Tay 
yare, Atlan tik denizini 1 O saat 33 da
kikada katetmek suretile yeni bir re -
kor tesis etmiştir. 

K ültür Bakanı An karada 
Ankara, 28 (Hususi) - Kültür Ba

kanı Saffet Arıkan bu sabah şehrimize 
gelmiştir. 

İzmirde bir 
Yunan Veli- htı n=şanlandı Tren kazası 

Alina 28 (A.A.) - Resmen bildi - İzmir, 28 (Hususi) - Bugün Basma-
rildiğine göre, Yunanistan Veliahtı hane civarında bir tren kazası oldu. İki 
Prens Paul, Hanovre hanedanının şefi vagonun çarpışması neticesinde gardfren 
Büyük Britanya ve İrlanda Prensi İbrahim vagonların birinin altında kala
Dük de Bvauschweig - Lünebur'un kı- rak nğır surette yaralandı, hastaneye kal
zı Prenses Frederick ile nişanlanmış - dırıldı. 

tır. 

Hitler, Musolini 
Berlinde. sulhtan 
Bahsettiler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

dından bütün Alman ve İtalyan milletine 
hitaben birer nutuk söylemişlerdir. Bu 
münasebetle stadın iç ve dışında toplan
mış olan halk üç milyon kişiden fazla 
tahmin edilmektedir. 

İlk olarak kürsüye çıkan propaganda 
nazırı Göbels, Alman milleti namına Mu
soliniyi selamlamış ve bu ziyaretin Al
manya için unutulmaz bir hatıra olaca
ğını söyledikten sonra, Hitlerin bir nu
tuk irad edeceğini bildirmiştir. 

Bitler in nutku 
Milyonlarca kişinin tezahürat ve a l

kışları arasında kürsüye gelen Hitler ez
cümle deınıştir ki: 

- Eşi olmıyan tarihi bir hadise önün
de bulunuyoruz. 115 milyon kişi bu ha
disenin şahididir. Tek başına bütün bir 
tarihi yaratmış olan bir adamı aramızda 
selamlıyoruz. 

Toplantımızın en samiınl gayesi sul
hun muhafazasıdır. pünyaoa, Alman 
milleti kadar sulperver bir millet yoktur. 

Büyük harbden sonra uzun seneler 
ınağdur bir vaziyette kalmış olan Alman
ya yalnız faşist İtalyadan teveccüh gördü. 
Bu teveccüh Alman ve İtalyan milletle
rinin besledikleri ayni hislerden ve taşı
dıkları ayni karakterlerden ileri geliyor
du . 
Mağdur Almanyayı bugünkü mevkiine 

yükselten Nasyonal - Sosyalizm gibi, 
Musolininin idare ettiği Faşizm 

de eski Roma imparatorluğunu tekrar 
ihya etmiş bulunuyor. İşte bu şahsiyeti 
ve onun temsil ettiği milleti selamlıyo

ruz.> 

e Bütün Avrupanın gözü 
Almanyadadır 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

M. Musolini birkaç gündenberi Alman
yadadır. Alman ordusunun büyük ma
nevralarında hazır bulunmuş. başlıca Al
man sanayj merkezlerini gezmiştir. Bu
günlerde ve nihayet aybaşında İtalyaya 
dönecektir. M. Musolininin Almanya se
yahati, Avrupa diplomasisi için bir inti
zar devresinin başlamasını intaç etmiştir. 
Bütün gözler, şimdi Almanyaya çevril
miştir. Hitlerle Musolininin gizli konuş
malarını, açık hava ziyaretlerini takib 
etmekte ve Berlin stadyomunda bu iki 
devlet adamının verecekleri nutukları 
beklemektedir. Maamafih bu nutukların 
muhtevası ne olursa olsun; Hitlerle Mu
solini, sulha karşı olan iştiyaklarını ne 
suretle ifade ederlerse etsinler, Musolini
nin Almanya ziyareti, bilhassa Fransada 
namüsaid bir şekilde tefsir edilmektedir. 
Fransa, henüz bu husustaki kat'i kanaa
tini ortaya vurmamakla beraber Hitler -
Musolini mülakatının, bir Alman - İtal
yan askeri ittifakına müncer olacağı en
dişesi beslenmektedir. İngiltere ile Fran
sa, böyle bir akıbeti tahmin ettikleri ve 
bunu önlemek için olacak; İspanya me
selesi hakkında, İtalyaya, çok sarih bazt 
sualleri ihtiva eden bir nota vermişler, 

fakat bu notayı, Musolininin seyahatin
den evvel yetiştirememişlerdir. Nota 
muhteviyatı Musoliniye telgrafla bildi
rilmiştir. Bittabi icab eden müzakereler 
ancak dönüşte başlıyacaktır. Bu müzake
reler, İspanyaya karşı italyadan, takib 

Musolini söylüyor etmesi beklenen hattı hareket etrafında 
Hitlerden sonra kürsüye çıkan Musoli- cereyan edecek ve üç taraflı bir konuş

ni nutkuna, arkadaşlar diye başlamış ve ıoa şeklinde cereyan edecektir. Bu hu
derniştir ki: susta berveçhi peşin bir şey söylemek 

- Bu ziyaretim, alelade bir diplomatik mümkün değilse de geçmişe bakarak ge
ziyaret gibi telakki edilmemelidir. Ber- lecek hakkında az, çok tahminlerde bulu
linden sonra gideceğim başka bir yer nabilmek mümkün olduğu için, bu mü
yoktur. Buraya İtalyan hükfuneti reisi o- zakerelerin. pek müsbct şeyler tevlid et
larak değil, Faşist partisinin şefi olarak rniyeceği söylenebilir. Bu takdirde Fran
gelmiş bulunuyorum. sa ile İngiltcrenin daha kat'i bir hattı ha-

Ziyaretimin hiçbir gizli gayesi yoktur reket ihtiyar etmelerine muhakkak na
ve esasen bölünmüş olan Avrupada yeni zarile bakıiabilir. Bu hattı hareket bu
bir rahne açmak istemiyoruz. Bütün ar- günden yarına bir Avrupa harbine mün
zumuz sulhun tarsin ve muhafazasından cer olmayacaksa da böyle bir harbi her 
ibarettir. halde yakınlaştırmış ve zümreleri daha 
Faşizm ve Nazizmin bir tek düşmanı bariz bir surette yekdiğerinden ayırd et-

vardır. O da üçüncü enternasyonaldir. miş olacaktır. - Selnn Ragıp Emeç 
Habeş harbinde İtalyaya karşı tatbik f;c;ktı;.:~· ... - .•. · · · · · ,_ .. · - · · ·······-

edilen zecri tedbirlere Almanyanın işti- Musolini ve Hitlerin bu nutukları 
rak etmediğini asla unutamayız. şiddetle alkışlanmıştır. 

Bazılarının iddiasına rağmen İtalya ve Hitler ve Musolini nutuklarında 
Almanyada diktatörlük yoktur. Memle- Bolşevizmc kLrşı ta ki b edilen müca -
ketlerimizde bilakis teşkilatlı ve sistema- delenin iki de\·letin siyasetlerinin baş
tik bir çalışma usulü tatbik edilmekte- lıca esasını teşkil ettiğini tebarüz et -
dir. Bizler, umumi sulh ve medeniyetin tirmişlerdir. 
yayılması için çalışmaktayız. Bu uğurda Musolini nutkunu Almanca söyle -
İspanyada binlerce İtalyan telef olmuş- miştir. 
tur. Kordiplomatik davet edilmedi 

Biz, hudutlarımız haricinde reji - Berlin 28 (Hususi muhabirimizden) 
miınizin propagandasını kat'iyen yap- Musolininin ziyareti münasebetile ya
mayız. Fakat buna rağmen, diyebili - pılan merasime kordiplomatik davet e
rim ki bütün Avrupa yarın Faşist o - dilmemiştir. 

rF Sabahtan Sa.baha : 

Dosya 
Resmi işlerde sür'at ve hareketi arttırmak için kırtasiyecilik dediğimiz ha

valeli, tekidli, derkenarlı, istizanlı muamelelere nihayet verileceğini müjde
liyen y~ni haberler duyuyoruz. 

Mevsim mevsim devlet dairelerine yapılan tamimlerle önüne geçilmek is
tenen bu kırtasiyeciliğin emirle, kararla ortadan kalkabileceğine emin ol

mamakla beraber kadıaskerlik müjdesi alan Bağdad kadısının sevinci gibi 
memnun olmamak ta kabil değil. 

Fakat dün garib bir tesadüf bu sevincimi yarıda bıraktı. 
Pek sade bir intikal muamelesi ta kib eden avukatım Yeniköyden telefon 

etti. 

- Buraya kadar gelmeniz lazım. imzanız olmayınca muamele yürümüyor. 
dedi. 

Muamele şudur: Bahçeme bitişik bir arsayı alıyorum. Bunun için arsanın 
bulunduğu nahiyeden ilmühaber yapmak lazım. Bu ilmühaberi ben değil, sa
tıcı haz:rlıyacaktır. Ve benim ancak terağ günü tapu dairesine gitmem lazım. 
Halbuki eskiden mahalle muhtarlarının hazırladıkları bu ilmühaberleri şimdi 
belediyeler verdikleri için ış değişmiş. Alıcının da satıcı gibi beledi:veye gidip 
ilmühaberi iki şahid önünde imzalaması mebcuri olmuş. Halbuki fotoğraf 
var. Telefon var. Resmi vekaleti haiz bir de avukat var. Şu halde daha tapu 
dairesine intikal etmiyen bir alım satım ilmühaberinin hazırlanması için alı
cının da işini gücünü bırakıp bu iş peşinde koşmasına ne lüzum var? 

Görülüyor ki bütün emirlere, tamimlere rağmen kırtasiyecilik devam edi
yor. Resmi dairelerin herhangi birin de en ehemmiyetsiz bir işe başlarken bile 

derhal bir dosya tertibatı alınıyor. İş yazıla çizile bir tomar kağıd haline 
geliyor. 

Bütün isteğimize rağmen kırtasiyeciliğin, dosyacılığın önüne geçemiyoruz. 
Herhalde pek radikal bir hareket yapmak lazım. Bi.i.rlıan Cahid 



'..,.. •ON POl'IA 

Pedagoji Enstitüsü 
Profesörü 

kararı doğru bulmuyor 
Orta mekteplerin lağvı ve ilk mek

teplerin 8 seneye çıkan~ması hakkm -
daki karar alfıka ile karşılanmıştır. 
Ancak bu husustaki karar alakadarla
ra resmen bildirilmiş değildir. Üniver
site pedagoji enstitüsü Tecrübi ruhi -
yat profesörü Peters dün kendisile gö-
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riişen bir muharririmize: .. . . 
_ Türkiycde modern kültür teşki _ Dun ıehrımıze gelen ve 4k§am An karaya giden. Alman gazetecileri 

latı yeni kurulmuş ve kurulmakta bu - Balkan memleketlerinde, iktısadi ve retinin mümessili Dr. Şröter ile Nazi 
lunmaktadır. Böyle yeni bir teşkilatı jçtimai sahalarda tetkikler yapmakta partisinin organı olan Folkişe Beobah,,. 
sarsacak başka teşkilatın kurulması ka olan sekiz kişiden ibaret bir Alman ga- ter gazetesinin muharriri Dr. Nonen • 
naatimce doğru değildir. Ankarada yal zetecHer grupu dün şehrimize gelmiş bruh'un da dahil bulundukları bu 
nız orta mektep muallimi yetiştiren ve akşam doğruca Ankaraya gitmiştir. grup, bir müddet Ankarada kaldıktan 
Gazi Enstitüsünün ideal denebilecek İçlerinde Alınan propaganda neza - sonra tekrar şehrimize dönecektir. 

Kültürparkın yapııacagı satıa 1 nın havadan glirunuşu 
Tramvay şirketinden alınacak bir mına göre burası denize kadar açıla -

milyon lira ile Y enicamiin etrafını aç- caktır. Bilahare buraları tanzım edile

kadar mükemmel olan tedris faaliyeti 
de bu suretle sekteye uğrayabilir ki bu 
da elbette şayanı arzu değildir, de -
miştir. . 

İstanbul lisesi müdürü Şerif !nan 
ile İstiklal lisesi müdürii Agfıh Sırrı 
da böyle bir karardan haberdar o1ma
dık1arını söylemişler, böyle bir kara -
rın mevcudiyetinden kat'i surette ha -
berdar olmadıkça da bu karar etrafın
da mütaJca serdetmenin doğru olmı -
yacağını bildirmişlerdir. 

13 yaşında bir hırsız 
Bir adamı vurdu 

mak için yapılacak istimiak muamele- cek, meydanlar vücuda getirilecek ve Feriköyünde Baruthane caddesinde 
!eri için teşkil edilen tahmin komisyo- icap eden yeni binalar inşa olunacak- 13 yaşında Murad oğlu Mahmud, Pa
nu perşembe gününden itibaren çalış- tır. Ayni zamanda Sultanahmet parkı zaryerinde Kemerburgazlı sebzeci Hil
mağa başlıyacaktır. Komisyon, bele - Kültür park şekline ifrağ olunacaktır. minin at başlığını aşırırken mümanaat 
dı.} e fen hey' eti müdürü Hüsnünün ri- Tramvay şirketinin mukavelesi tetkik etmesi üzerine Hilmiyi bıçakla kası -
yasetınde, beledıye harita şubesi mü - ediliyor ğından yaralamıştır. Yaralı hastaneye 
dürü Galib, belediye im. r şubesinden Tramvay şirketinin hükumetle ,Yap kaldırılmış, Mahmud yakalanmıştır. 
bir mühendisten ıbarettir. Bu tahmin mış olduğıı mukaveleyi Nafıa Vekaleti -
komisyonu tetkiklerini Daimi Encü - tetkik ettiği gibi İstanbul belediyesi de Alman doktorları Türk doktorlanna 
mene verecek ve ondan sonra icap e - tetkik etmektedir. Bu tetküdcr esna - bir çay verdiler 
den muamelelere tevessul olunacaktır. sında şirketin vecibelerinı yapıp yap - Bir ·aç gün evvel şehrimize gelen 

OSMANLI BANKASINDAN: 
Osmanlı Bankasının Galata İdarei Merkeziyesile Yenicami ve Beyoğlu şube

leri gişeleri ve kiralık kasa daireleri, gelecek Birinciteşrinin I nci gününden iti
baren iş'an ahire kadar, aşağıda yazılı saatlerde açık bulunacaktır: 

Galata ldClTei Merke:z.iyeaile Beyoğlu Şubesi: 

Gişe saatlari: 

Saat 9,30 dan 12 ye kadar 
> 14 > 16,30 a kadar 

> 9,30 > 11,30 a kadar 

Kiralık Kaa Daireleri Saatleri: 

Saat 9 dan 12 ye kadar 
> 14 , 18 > 

9 > 12,30 

Y enicami Şubesi: 

Gişe saatlari: 

Saat 9,30 dan 16 ya kadar 
> 9,30 , 11,30 , 

Kiralılı Ktua Daireleri Saatleri ı 

Saat 9,30 dan 17 ye kadar 
> 9t30 , 11,30 , 

} 

} 

Adi günlerde 

Cumartesi günleri 

Adi günlerde 

Cumartesi günleri 

Adi günlerde 
Cumartesi günleı. 

Adi günlerde 
Cumartesi günleri 

Bu~m~~~e~i~~edi-~~~~tamh~w~~~rre~w~~de~eri~d~~~m~ü~e -••••••••••••••••••••••••••••~ 
tnce yanan adlıye sarayının bulundu- \islerine ne tarzda devam olunduğu 450 seyyah bulunan Alman bandıra1ı r 
ğu arsa ile civar ndaki ev ve arsalar da tesbıt edilecek ve bir r por tanzim o - Bılvelbe vapuru dün Midilliye hareket BU 
satın alınacaktır. Yeni ımar progra - 1unacaktır. etmiştir. Vapurda bulunan Alman dok AKŞAM MELEK SINEMASINDA 

---..---• • .....,..__ tor1arı Türk doktor lan şerefine vapur-
Ti ca re l işleri: Şehir işleri: da bir çay ziyafeti vermişlerdir. 

Şirketlerin senelik teftişi Yük hayvanlannın muayenesi 15 liraya müstakil kiralık 8V 
i ttısat Vekaleti müfettişleri şirket- At, kısrak ve bu gibi hayvanatın se- Nişantaşında Teşvikiye camiinin arka-

lerde senelik teftişleı e başlamışlardır. riri muayeneleri iki ay içinde ikmal e- smda Çınar sokağında bakkal Dimitrinin 
Buğday piyasuı dilmek üzere şubelere tebliğat yapıl - ittisalinde beş odalı, iki sofalı, bir antreli 

Dün piyasaya 24 vagon buğday, 12 mıştır. Şubeler kendi mıntakalannda müstakil bir ev kiralıktır. Tramvaya bir 
vagon arpa, ı vagon çavdar gelmiştir. bulunan bu gibi hayvanlan tesbit e - dakika mesafededir. Bol güneşli, vasi 
İstanbul değirm n ve silolarında stok derek muayene edecek erdir. manzaralıdır. Bahçesi, elektriği ve suyu 
mal fazla oldugundan ve zahire stok e- Sabah pazarlan vardır. Talib olanların bakkal Dimitri-
decek yer olmad gından tüccar mal al- Bir teşrinievvelden itibaren şehir - nin üstünd.'ki evde mukim Bay Enise 
mamışbr. Bu sebeple pıyasa gevşek - de kurulacak sabah pazarlarının esa - müracaatları. 
tir. Yumuşak buğdaylar 5,09, - 5,30 ku- ,misini dün Belediye Daimi Encümeni 
ruş, sert buğdaylar 5,02 - 5, 15 kuruş- gözden geçirmiş ve Üzerlerinde bazı ta 
tur. Arpa 4 kuı u 2 para ıle 4 kuruş 14 dilfıt yapmıştır. 
para arasındadır. Çavdar 4, l O - 4120 Sabah pazar yerleri bugün ilim olu-
3ir. nacaktır. 

Hataya ilk vapur 
hareket etti 

dün 
~~ 

Tepebaşı Dıram Kısmı 

1-10·937 Cuma gnnnnden 
ı itibaren saat 20 - 30 da 

, lıl KURU GOROL TO 
Komedi 3 Perde 16 Tablo 

Yazan: SHAI :ESPEARE 
Tnrk çesi M. ŞÜKRÜ 

Şehir Tiyatrosu Operet 
1-10-937 Cuma gnnnnden 

saat 20-30 da 

T O K A 
komedi 5 perde 

Yazan : EDVAR RURDB 

Kısmı 
itibaren 

Tllrkçesi FiKRET Adil 
-------------

ERTUCRUL SADi TEK 
Bu gece 

(Bnynkada) da, Per
şembe (Yeşllköy) 

Cuma (Heyb •li) Cu
martesi (Boynkdere) de 

DONANMA 
GECESi 

Sinema dünyuınm ı büyiik yıldızı 

KLARK JOAN 
GABLE CRAWFORO 

Fransızca sözlü qk ve giizellik filmi 

GCNCL 
YOLU 

Aynca Paramount 
havadisleri. 

dllnya 

RADYO... GRAMOFON... BÜTÜN 'EHIR ... 

T 1 N O B O 1 1 1 'ala 

Bu hafta SÜ M ER Sinemasında 
takdir nazarlarile seyredip candan alkışladıkları 

Kitaralar Çalarken 
musikili, mOkemmel, eğlenceli , zengin ve hissi fılminde söylediği nefis 

şarkıları ile romans ve serenıtdlarını teganni ediyor. 
Bu emsalsiz filmi gidip görUnllz. lHlvt-ten: EKLER JURNAL 

TÜRK &INEMASI 
Hazırhklannı ikmıtl ederek tamamen modern bir şekilde ~ni mevsime 

pek yakındıt bnslıyt r. 

B E Y A Z Z A M B A K 
Amerikanın en gOzel yıldızı 

KAY FRANCiS - RiKARDO KORTEZ 
Genç bayaı ların zevkle görecekleri ve uııutanııya,·aklı>n bir şaheser. 

--- -
V ALSDEN CAZA • . • VlY ANADAN NEW - YORKA 

Diln Hataya hareket eden Konya vapunı 
Devlet Denizyolları tarafından ih -ı Vapur İzmir ve Mersinden sonra 

das edilen Hatay seferlerine dünden i- Payasa uğrayacak, oradan da İskende
tibaren başlanmıştır. Hataya ilk ola - runa gidecektir. 
rak gidecek olan Konya vapuru dün] Hataylılar Türk bayrağını taşıyan 
saat 1 O da Sirkeci rıhtımından kalk - bu ilk vapuru merasınıle karşılaya -
Dll§tır. caklardır. 

Aşk ve musiki göklerincıe şimdiye kadar işitilmemiş derecede ı uhte:;;eın GÜZEL MAVİ TUNA. 
Gözler kamaştıracıtk parlak, Zftr r, c Zıbedar bır fılın. 

Ş A M P A N Y A V A L S İ ( Fransızcl aözlü ) 
Oynıyanlar : Metropolitan operasının billOr sesli primadonnası GLADYS SWAR'l'HOUT ve dünyanın en birinci 

dansörleri VELOZ ve YOLANDA yarınki Perşembe akşamı bıt~lıync11k olan bu fiım 

SARA V SiNEMASININ 
bir muvaff akıyeti olacakbr. 



•t ---

lspartanın bir kısmı yeni 
baştan inşa ediliyor 

~stasyon civannda bir çok ıehirlerimizi imrendirecek 
gayet ıüzel bir stadyom yapbrılıyor 

Çarşambada bir 
hadise , -

Deli Hafız denilen bir 
müezzin valinin nazan 
dikkatini celb için garip 

bir çareye başvurdu 
Çarşamba (Husust) - Yeru yapılan 

Kurtuluş okulunun küşat resminde bir 
hadise olmuştur. Okulun tam karşısına 
rastlıyan hır duvarın üzerine gaye~ bü
yük bir şekilde ve arap harflerile yazıl-
mış garib bir cümle törende 
bulunanların, bu meyanda vali 
Fuat Toksalın nazan dikkatıni celbet
miş, bu yazının kimin tarafmdan ve ne 

zs 7 1 

Tatvanda yepyeni bir 
şehir kuruluyor . 

maksatla yazıldığının derhal tahkikıni Tatvat1 iskeled 

emretmiştir. . h b t lim' ti ve 
Kaymakam Halil Rıfat Demirbağ ve Bitlis (Husust) - Ta\vanda, gem.il.er meleğin saffeti, ica ı, es ıye 
-dd · umf Ferit Beşkardeş tahki _ yapan, atelyeler kuran, evler, oteller, ıs- necabeti yer aldı. 
:~ ~

1

U::dıklan sırada valinin yanına keleler vüc~de geür~~ ve b~arı akıl, * 
b. daınaş kuim hayale gelmıyecek muddetler ıçlnde ba- Ellerindeki cBitlilt gemili de cVan. ır a 

80 uş, . . .. "an Tü'r'- iw-ilerinin arasındayım. Şan- ··--
1

-
azdım demişt _. .. -ırs gemisi gibi 225 tonluk, 38 metre u..Ul&U&• 

- Bu yazıyı ben ~ '. ı~. tiye işçileri matematik çalıfmalarile mu- ğunda, 12 metre eninde olacak.. Birincl 
Bu adam bu muhitte ~?~ ~ d~ye hit i§çilerine ömek olmU§lardır. Faali - mevkide ilti salon, dört kamarada cm .. 

glfrllmı, tanılan ve Rahtıvan camımın muezzın- yetleri riyazi olduJu kadar fasılasızdır kiz yatak, bir banyo, bir büfe, aynca ına ı.pa.taclaa ,e..ı bir lijlnl yapan adımıdır. Bu iti na iç.in ela. Nitekim, &ünlerden pazar olduğu kamarada iki yato)t; ikinci mevkide bir 
hparlada çok eanlı bir imar full:retl ~ lılr ~ bıp e.ıo-ı.: yaptığı sorul~ """'? demlf!lr lrl: halde anlan ifde, ellerinde çalıpna ilet- ..ıon, Od Jwnarada 8 ,.tat bulunacak 

- çarpmaktadır. Geçen Jıl trene ka - tir. Projesi Ant.ara stadım yapan Viyetti - 926 senesmdenben Rahtıvan ca- lerl ve alınlarında yüz alartan terlerile ~n Ispartada tataayondan tehrtn fu- Vlyoli tarafından yapılmıftıı:· Bedel keleşfl münde müezzinl!k ya~ıy~~ Ma~şım 4., bAQında görüyoruz: cHab ları kudsi- Van gölünü yenecek blr kudret. .. Yali;;;-merkezJ olan Cumhuriyet meydanı- 90 bln lira olup bet senede ikmal edi - kesile kesil.e 1 O liraya mdi~di. Acız ve ~ti~ terle, durmadan, etraflarına bak- kında bunun da denize indirme meruiml 
na kadar başlanan istasyon yolunun 800 cektlr. Isparta be§ sene sonra 33 metre- şaşkın vazıy.ette ~dun, .ailem efradı- madan çalışıyorlar. yapılacak. 
metrelik kısmı beton olarak yapıltnıf ve lik yilzme havuzunu ve tenia: voleybol, nm iaşe ve ıdaresini temin f'demez ol- cTürk gibi ba1Iama1ı, İngiliz gibi bitir- c Van gemisi> nin iki gün evvel tecrü-
yol ortuına ağaçlar dfkilmi§tir. Şimdi de futbol Abalarını ve kotu p~, atlama dum. . . . meli!:t sözünü hurafeler diyarına attılı- be seferi yapıldı, iki gün IOnra teallm a-
yolun diğer cephesinin tesviyesi yapılmıf yerleri ile kapalı kort n trib~eri ve Bugün mektebm açılış m~ımınl mu; tarihin üstünden on üç cumhuriyet lmacak ve iki gün sonra da posta ala • 
Ye taş ferşiyatına başlanmıştır. Şehrin soyunma yerleri ve banyoları ihtıva e - yapmak üzere buraya geleceğ~ ~uy- bayramı geçti. Ondan sonra cTürk gibi cak. 
fi.mali p.rktsinde bulunan ve evvelce tar- den çok güzel bir ltadyoma kavupcak. - dum. Derdimi size anlatmayı ~~ - baflamalı, Türk gibi bitlrmell!:t hakikati 
ta ve bahçelerden ibaret olan istasyon ve tır. Stadyom yanma tl1kü adında bır düm. Yanpııza sokulabihnek J&ll1 bu nıata olmak gerekür .. Şüphesi olanlar * elvan §ehrin imar mıntakası olarak b- ilk mektep binası yaptınlmaktaclır. çareyi düşündüm. gelir, Türk işçisinin, vatanın tA uzak bir 
bul edilmlg ve imar edilmeğe baılan - Hükbıet konalmm da modem bir ıe- Vali keyfiyeti orada hazır bulunan- köşesinde nelere başladığını ve ne1eri 
mı§t\r. Caddenin istasyona inen sat kıl- kilde Cumhuriyet meydanında yeni- !ardan sormuş, başardığını görürler! 
mına çok modem bir stadyom yaptınl- den yapılmuı kararlaftınlmIJ ve projesi - Bu adam delidir. O ciımleyi de Kahraman çocuklarımız dört ay içinde 
maktadır. İstasyon caddesi yaya kaldı - kll tasdik dilm1ftlr Hüldllnet ko- bir cinnet buhranı ile yazd!ğına şüphe Tatvana, her türlü deniz vesaiti ihzarına 
nmlan ile beraber 20 metre geniıliğin- Ve !~in lira :eşi! !ıecWıı olup ilç se- yoktur denilmiştir. müsait bir atelye, her ıeyl ıı. modem b~r 
de bir bulvar olmak~dır. S~dyom 33 nafı . . . ktir Yeni bina bütün hü- Fakat vali deli bir adamın müezzin· otel, mükemmel ve mürefieh bir müdu-
bin metre murabbaı bır saha ışgal et - nede bıtı~ılece. . ·. . alacaktır lik yapamıyacağını on bir senedir mü- riyet dairesi, sağlam bir iskele, bir kilo-
mektedir. Yannın ihtiyacını tamamen kt1met dairelennı ıçme ' ezzhılik yaptığına göre de bu adama metre kadar uzunlukta, etrafı ağaçlarla 

___......._.._ • ._...,, -- ..., .., deli denemiyeceğini söylemi~, evkaf süslü bir yol, binaların etrafında birer 

Z ıd kt b• ı• memuru Mustafayı çağırtarak müez- parktan müteşekkil bir cgü.zellik. man -ongu a a ır ıse zinin tayinine ait dosyayı tetkik ede- zumesile bir gemi ihda etml§lerdir. Da
ceğini bildirmif ve dosyanın kendisine ha bir gemi de hazırlanmaktadır. 

tesl•sı•ne zaruret duyuluyor verilmesini emretm.iştir. Tahkikata de- Bir işçiye soruyorum. 
vam edilmektedir. - Tatil günleri de çalıpyorsunuz. Ne 

zaman dinleniyor, ne zaman eğleniyor -

Şantiye civarında modem bir tehir te
sisinin esas itibarile kabul edildili ma • 
hundur. Ben bunun plinmı bile görmüt
tüm. Cıdden nefis.. Zannederim tem a
meliyesine öniımüzdeki yıl başlanacak • 
tır. Şimendifer hattının da buradan geçi-
rileceği tahakkuk eder gibi olmuştur. O 
vakit cTatvan~ ülkemizin son ucu olan 
cHakari:t den, öteki ucu olan Edirneye 
kadar bir çok şehırlerin ve biıtün kasa • 
baların güzellik bakımından, mutlak su
rette birincisi olacaktır. Bugünü dört 
gözle bekliyoruz. 

Tok 

Ceyhan köylerinde mektep Z o n g u 1 d a k çocukları ise tahsillerini ortamektepten A ) ) d sunuz? 

"(Hususi) - Zon - ileri aötilrememek zarureti altında kıv- nta ya yo UD 8 - Onu sen benden iyi bilin. Ceyhan (Hususi) - Koramıza botla 
b' liae ramnaktaclırlar. - Nasıl bileyim! b ıuldakta ır Zonguldak maden kuyularınm ana say bir kamyon devn•Jdı• 1---..'l:ı.. ·1 H l V Kırmıt nahiyesinde geçen sene güzel ir açılması için bil - Beraber eğ ~ mı · an c an ilkmektep binası yapılmı§tır. Mektebin 

ihtiyacı 

'--ç zamandan • unsuru olan köylü amelenin çocuklarını gemish denize indirilirkenU. 
&11 afa b '--

1

·- ,...., ... trü n1ar baba Soysalı, Tumlu, Tatlıkuyu, Isırganlı, Gü· beri 
b t bir tar ıraAAJ.Ull. ._...u&A o • 9• k• • •ıd • 8 ki • Anladım! Emeklerinin güzide netice -azı ema • ld ı.. .. d ,,,_ bakı dan - ır lfl O "- fi mu" rdili köylerinden 36 ve nahiye mer-larının a la& gun eu.w. mın .- • .., sini verdikleri zaman umduklan huzur 

7filler ve istekler ekte ... ı._n_ d · ğı ah kezlerinden de 62 ki cem'an 98 talebesi .. .. . birde, ortam pte ~ evam ıın- a r yar ve saadeti buluyorlar. 
&öriilmekledlr. kAnlanndan da malırunidurlar. Madenle- Husuol) _ .. _ E! Bu Iradan yetiyor mn?. vardır. Uzak köylerden gelen bu ,.,,..,... 

Viliyete yapı • rin cdaiml amelesi> ismini alan stable Isparta 
28b~ '-=._ Şofor Bümünun Türkü söyler gibi kelimeleri musiki • 1ar her gün sabahleym mektebe gelmek-Jan 

resmt bir md· · · --·'-'-- ...... 1.--.ı- da ı ...... et idaresinde unan aawyon Antalyaya te .1rc. .. - ı nn· e dönmektedirler i§Çilerının ç\,l\;ı..uucuı ,,--..uca .,..... 'd ten devrilınİfÜI' Yolculardan bir le,tirerek karplık veriyor: ve ~· eve · 
raeaatla bu lefeb- !fa- - .,_ •llillm gibi, tahsil Mviyelerinin orta iP ~':. _ • dır Dö d Mektep bir mwılllmle idare edlldllin-lıüaler fiil l8bası • fola 11 loln llra .,.., l mektep hudutlan içinde sıkıpp kalma - kiti olmllf, ;:,~ kltik 1' -.::n - - Bizim ıonlümiiz gani · ·rı •Y a den hali hazır mevcuttan fazla talebe a-
na varımı bulun - etlen '.l'icear Meh-ect smdan muztariptirler. ~l§tediU:·ım· tır~r. ya ' •nmıı, a yeye beş bayram yeteri lmmamakta ve gelen v.vrular geri çev • 

Çelllrel teslim uş Beş bayram dediği de otel, atelyı ve J-maktadır. Şehir Vasati bir hesapla (120) kUl'Uf gün • ötekiler! rilmektedir. Civar köylerde baıka bir tüccarlarından Mehmed Çelik! vt- delik alan bir daimi işçinin, çocuğunu Allhlsarda Bir kaç kelime daha konll§tuk. Ayrı • mektebin bulunmaması ve Ktrmıt mekte-
llyete vaki müracaatında Zon- masraf ederek lise bulunan yalan yer - brken elini sıldnalc istedim. Çekindi: binin muallim ve talebe kadrosunun darlı. auJdaiı:ta bir ıı.e 1es1s1n1ıstemekteve1ıu- 1ere meseli, ı.tanbuıa gönderip okut - Dt1fine aranıyor _ ıcırııı tı yüzt1ııden ıier yıı bir çok yavrular 4
• için maarif emrine (30) bin lira koy - mas'ı maddeten imk!nsızdır. 
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., Akhisar (HUSUSi) - Akhisarın ta • Dedi. tahsilden mahrum AAUiıa ta ır r. u 
dutunu bildirmektedir. Bu para, Maarif Vlllyeün mfiııabaka lmtihanile llaelere nınm11 ailelerinden Ekmekçibaşı'run - Sılı: ellini delltaıılıl O kir; bu ter lto- civar köyliller Kırmıt meklebinin mual-
Vekiletinden verilecek p.rojeye göre ya- go"nderdı'.ıırı· meccani talebenin savı•• ise, T A--'b• ı... ...... _ '-·- b lın in al be kadr . 1 .,.,_ '-

6 -1- damadı ~ ı, &'1Cı.uluş sırasında .. W»u izim a • mız!. liai ve t e osunun genıı eı.&UJre• 
fllacak mektep binaııı lçuıdir · mevcut lise tahsili çatında talebe sayısı ( l 0,000) lira kıymetinde mücevher ve Kıpkırmızı yllzilnü yere ej!dL Demlıı- ihtiyacı karpbyacalı: bir hale getirilme • 

Türldyenin bir endüstri merkezi olma- yanmda hiç demekür. san lirayı eviıılıı ve dükklnınm muh .. ki kahramanın içinde flmdi çocu1un, sini beklemektedirler. 

-~~~~~~~~- ~~~~ri~lli~~-~~~~~ü~~-----------------------------ııClr derecede artan Zonguldak için bir Ji- lan Zonguldakta bir lise açılması için ya- rek Atinadan şehrimize gelmiş ve u - Eskişehir Kad . G ı· o·k· y d 
... en bafta gelen lhü,.çlardan biri ol- pılan bu çok hayırlı \eıebbiisün allka ile sulü dairesinde arama için müracaatta nye a ıp 1 1§ ur u 
mU§tur. brplanacağı fÜphelizdir. bulunmuştur. Bu hUSUs aid olduğu ma 

Bugünkü §artlar altında zengin ço - Zonguldakta kurulacak lise maarif he- kama bildirilmiştir. Limbinin sözüne 
cukları okuyabilmektedir. Zonguldak sabma en büyük bir hareket olacaktır. inanılırsa Akhisa.nn muhtelif yerle • 
nüfusunun ekseriyetini teıkil eden ifçi A. N. rinde define Var?nlf. 
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Selim Hocanın katilleri 
dün mahkllm oldulaı 

Maktulün dünkü mu ha kem ede hazır bulunan karısı 
hıçkıra h çkıra ağlıyordu 

Sarayburrıunda bir paçavra deposunda 
bekçi hoca Selimi öldürmekten maznun 
Abdullah ile Artin oğlu Serkis ve suç or
takları Saimenin muhakemeleri, Ağırce
za mahkemesınde dün nihayetlenrniştir. 

Yapılan duıuşma neticesınde, bekçi 
Selimin Abdullah ve Serkis tarafından 

bıçakıanmak suretile öldüğü anlaşıl

nııştır. 

Diğer taı aftan suçluların bekçiyi vur
duklan bıçağı bilahare Abdullahın met
r~si SaimcyP yıkaması ve saklaması için 
verdikleri de, cürüm ortağı Saimenin ik
rarı ile anlaşılmıştır. 

Ancak, Selimi bıçakla hangisinin vur
duğu tesbit edilememiş olduğundan, her 
iki suçlunun da 10 ar sene müddetle ha
pislerine, ebediyen amme hizmetlerin
den mahrumiyetlerine ve ölen bekçinin 
ailesine bin lira tazminatın verilmesine, 
ıuç ortağı Saimenin 20 gün müddetle 
hapsine karar verilmiştir. 

Dün, Ağırcezada karar okunurken Se
lim hocanın yaşlı karısı hıçkırıklarla ağ
lamıştır. 

Muhakeme edilan nahiye muduru 
Ahmed Nnsret isminde birinden 25 lira 

rüşvet almaktan suçlu Yeniköy nahiye 
müdürü A!aeddinin duruşmasına, asliye 
birinci cezada dün de devam olunmuştur. 

Dünkü celsede yeniden görülen lüzum 
üzerine şahid polis memuru Hamdi din
lenilmiş ve kendisine vak'a günü nahiye 
müdürünün ellerinin cebinde olup olma
dığı ve baston taşıyıp taşımadığı sorul
muştur. Şahid arkadaşlarının en arka
•ında yürüdüğü için pek farkında olma
dığını, faka~ müdürün elinde baston bu
lunduğunu söylemiştir. Muhbir Ahmed 
Nusret ise, kat'iyyen baston bulunmadı
ğını iddia etmiştir. En ufak teferrüatın 
bile hadisede büyük rolü olabileceğini 
nazan dikkate alan mahkeme heyeti, şa· 
hid Hamdiye tekrar sormuş, o da: 

- Biz aldığı 25 lirayı bir kenara atma
sın diye, dikkat halindeydik .. Baston v. s. 
gibi şeylere fazla dikkat edemedim de
miştir. 

Muhakeme halen Ağrıda bulunan polis 
komiseri Fahri ile, Alişanın tekrar ifa
deleri alınması için başka güne bırakıl
mıştır. 

ArnavutköyUndeki kavgamn 
muhakemesi 

Bir müddet evvel, Arnavutköyüncle 
Markonun gazinosunda Siyami ile, arka
daşı şoför Halidi yaralıyan eski polis ko
miserlerinden Latifin duruşmasına, asli
ye 3 üncü ceza mahkemesinde dün başla
nılmıştır. 

Dünkü celsede, dinlenilen Siyami ha
dise hakkında şunları anlatmıştır: 

- Ben vaktiyle, Beyoğlunda umumi 
ev sahibi Gülizar ile, dosttum. Bıliihare , 

ayrıldık.. Benden sonra, Gülizar Latif ile 
dost olmuş .. Vak'a gecesi, arkadaşım Ha
lidle beraber Sirkecide istasyon gazino
sunda rakı içiyorduk.. Bu sırada LAtifle 
Gülizar, yanlarında Receb isminde bir 
arkadaşları olduğu halde gazinoya gel
diler.. Bunun üzerine kalktık, Arnavut
köyüne Markonun gazinosuna gittik, Gü
lizarla Latif de arkamızdan oraya geldi-
1er.. Biz aldırış etmedik, bir müddet iç
tikten sonra, gitmeğe karar verdik .. Tam 
<'ıkacağımız sırada, birdenbire başımıza 
bir tabak yağmuru yağmıya başladı .. Şa
şırmıştık; ben: 

- Yapma Latif, vazgeç diye bağır

dım .. İşte, bu söz üzerine Latif silahını 
çıkardı ve rasgele yedi el ate~ etti. Ha
lidle, ben yaralanmıştık .. Halıd daha ağır 
bir surette yaralandı .. Hadiseden sonra, 
.suçlular kaçmışlardı. Latif ve arkadaşı 
RecPb az sonra Demirkapıda yakalan
dılar .. Atılan kurşunların boş kovanları 
da, polis memurları tarafından ele geçi
:ildi.. 

Suçlu Latif ise, cürmünü inkar ederek: 
- Ben, eskiden polis komiseriydim, bi

Jihare işden çıkarıldım .. Bu hadisede be
nim hiçbir suçum yoktur ve vak'adan ta
ınamile bihaberim .. O gece, Arnavutkö
yünde başka bir i§ dolayısile bulunuyor
dum .. demiştir. 

Gazinocu Marko da, müddeiumumiliğe 
müracaatla suçludan, 500 lira tazminat 
istemişti.. Muhakeme, Markonun celbi 
için başka bir güne bırakılmıştır. 

Çocuk çigniyen şoför tazminat 
verecek 

Bir müddet evvel Kuruçeşme önünde 
Yusuf isminde bir çocuğu çiğniyerek, ö
lümüne sPbebiyet vermekten maznun 
şoför Sadrettin, asliye 4 üncü cezada ya
pılan duruşması sonunda 11 ay müddetle 
hapse, 29 lir:ı 10 kuruş para cezasına ve 
ölen çocuğun ailesine 300 lira tazminat 
vermiye mahkum edilmiştir. 

Bir elektrik hırsızı mahkOm oldu 
Unkapanında İhsan isminde bir adam 

saati olmadığı halde, müsbet ve menfi iki 
kutbu birleştirmek suretiyle kaçak elek
trik kullanmış, şirket suçluyu adliyeye 
vermiştir. Sultanahmed 2 inci ceza mah
kemesinde yapılan duruşma neticesinde, 
suçu sabit görülen İhsan 1 ay müddetle 
hapse mahkum edilmiştir. 

lstanbul orman baımilhendialiğf 
İstanbul Orman Baş Mühendisi E -

min Gürel Konya Baş mühendisliğine, 
Emin Gürelden açık kalan İstanbul 
Baş mühendisliğine Fevzi Baban ta -
yin edilmişlerdir. Henüz Fevzi Baban 
vazifesine gelmemiş olduğundan bu va 
zifeyi mıntaka mühendisi Necati Ilgın 
vekfıleten idare etmektedir. 

ÖNÜLİSLERİ 
Kadının parası ile .• 
Geçinen erkek 
İzınlrden •K• imzası ile btr kadın mek

tubu aldım. Söylediil birkaç kellme lle 
hül~a edilebilir: 
•- Kocam bet yıldır lşs2z kaldı. Fakat 

benim bizi müreffehen yaşatabilecek bir 
iradını var, geçinip gidiyoruz. Kocamdan 
fikAyetcl detııım. Ratı içmez, oarab iç
mez, hattA tütün de kullanmaz. Yabancı 
:tadında gozii yoktur, esasen sokata çık
maz ld çapkınlık yapmıya imk~ •e za-
man bulabilsin, bütün vaktlni evde geçi
rir. Sabahın ilk saatlerinde ~l~ek bahçe
linin işleri ile meşguldür. Ond:m sonra 
gazeteye veya kitaba dalar, konuşmaz, aoy
lemez, kendi kendine blr hayat yaşar. 
Bazıları bu hali işlU!eler belki ne iyi adam 
derler, fakat bu kukla hallne ge:en erkek 
artık beni sıkmıya başladı. Kendisini Jn
cit.mek istemem. Fakat biraz faaliyete, 
biraz erkekllğe sevketmek için ne yapa-
71m?• 

* Kadının parası ile yqıyan rrte:t dtın-

yanın bütün memleketlerlnd3 ı~renç gô
runur, istihfaf uyandırır. Fnknt mevzuu 
bahsedllditi zaman hatıra selen genç bir 
erkek, yaf}ı bir kadındır_ Ben bu okuyucu
mun mektubunda böyle bir vazıyet gör
müyoru.,_ Anladığım ıudur: 

- Kadın ve erkek yekdlierlnlnkl ne 
mütenaslb yaştadırlar, yıllarca evvel ev
lenmişler, mes'ud yapmışlardır. O zaman 
arada servet farkı da yoktu, bu tarlı: erte
lin işsiz kalmasını mütealdb caşlamıştır. 
Binaenaleyh hakkında tenn bir hüküm ve
remeyiz. 

Bana öyle geliyor k:l erkelı1 ntaıete sev
keden §eY yarı manevi blr hastalıktır. İ§ln 
içinde bir sinlr yıpramaaı aranabilir. Her 
§eyden evvel bir doktorla konuıunuz. Son
ra kfiçutten baılıyan yen! bir işle erkeği 
yeni bir taallyet hayatına hıız1rlanıak giıç 
değlldlr. 

* Bay (Aral) a: 

İlk mektubunuz gelınJş ve gazetede 
çıkmıştır. Kollekslyona bakınız. 
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KARŞISINDA 

insan ve araba 
- Artık arabadan aşağı inmiyor! 
Dedim, sordular: 
- Tabii kibirinden de durulmuyordur. 
- Bilakis kibirlenmemiş. 
- Nasıl olur? 
- Ben de şaştım, fakat olmuş. 
- Her ha!de yaya yürüyenlere tepe -

den bakıyordur. 
- Hayır, hiç kimseye tepeden bakmı

yor. 
- Eski tanıdıklarının evlerinden aya

ğını kesmiştir? 

- Gene kemafissabık eski tanıdıkları
r.ın evlerine gidiyor. 

- Masrafı da artmıştır, giyimine, ku-
şamına fazla dikkat eder. 

- Eskiden nasılsa gene öyle! 
- Yeni bir mahalleye taşınmadı mı? 
- Nerede doğdu ise orada yaşıyor, ve 

mahalle değiştirmiye hiç niyetli değil .. 
- Kim bilir arabasında nasıl kurulu -

yordur? 
- Kurulduğunu görmedim. Arabanın 

bir köşesine büzülmüş, gidiyordu. 
- Eşini dostunu artık yanına almaz? 
- Ne münasebet; eş dost hep birlikte 

binip geziyorlar. 
- İkide bir nerede olursa olsun bir a

rabası olduğundan bahsediyordur. Mar
kasını söyler, metheder, başkalarınınkini 
beğenmez .. Öyle değil mi? 

- Öyle değil, bir kere bile ağzını açıp 
bu yolda lAf ettiğini duyan olmamış. 

- Şimdi anladım ... Araba başkası -
nındır. Bir gün için filan binmiştir. 

- Araba kendi hususi arabası. 
- Tuhaf şey!.. 
-!!!!! 
- Benim bildiğim bütün insanlar bir 

arabaya sahip oldukları zaman kibirle -
nirler; yaya yürüyenlere yüksekten bak
mıya başlarlar, eski tanıdıklarından yüz 
çevirirler, arabaya kuruldukları zaman 
eş dost gözlerine görünmez olur. İkide 
bir kendi arabalarından bahseder, baş -
kalarınınkileri kötülerler. 

- Fakat o bunların hiç birini yapmı-
yor. 

- Ben böyle bir insan görmedim. 
- Ben insandan bahsetmiyorum ki .. 
- Ya neden bahsediyorsun? 
- Bostan patlıcanından! 

lam.et Hulasi 

Ma•um bir ineğin 
Başına gelen felaket 

Bu inek masumdur. Bu vaziyete girme
sinin kabahati de kendisinin değildir. 
Çayırda sakin sakin otlarken muzib kö
peklerin şerrine uğramış ve can hevlile, 
oraya buraya saldırırken, geçmek istedi
ği kapının tahta havalesine boynunu kap
tırmış ve adeta boyunduruğa girmiş bir 
vaziyete düşmüştür. 

Toplantıl11r : 

Kadıkay Halkevinin konaeri 
Kadıköy Hallı:evl açıldıfı gunden bugüne 

kadar lld sene zarfında musiki sahasındaki 
çalı§IDalarını halka göstermek ve bir nıuslkl 
yayımı yapmak üzere, Fenerbahçe atadyo -
munda büyük blr açılı: hava konseri yapma
ta tarar vermlttir. 

Bu konserde memleketimizde ilk defa o
laralı: Koral, yanı toplu teganni taızı din -
Ienecettlr. Şimdiye kadar tek seslerden baş
ka blr suretle teganni usulü tatbik olunrnı 
yan memleket!Jnlzde Kadıköy Haltovlntn u
zun çalışmaları neticesinde elde edilen po -
llfonlk teganni ilk defa bu konserde d!nle -
nllecelı:tlr. 

Konser 2/ 11/ 937 cumartesi günü saat 16 
da verilecektir. 

Dün gelen seyyahlar 
Dün Romanya vapuru ile şehrimize 

muhtelil milletlere mensup 150 sey -
yah gelmiştir. 

Otomobil ile istanbuldan Avrupaya 
Paris sergisinde en çok 
rağbet gören yer: Gazino 
Sanki beynelmilel bir ticaret ve sanayi sergisinde 

değil, enternasyonal bir oburlar meşherindeyiz 
Yazan : Vasfi Rıza Zobu 
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Paris se1"gisinde Alman ve Sov yet pavyonlan karıı karııya 
Paris sergisinde en ziyade göze çar

pan eserler; Sovyet ve Alman pavyonla
rıdır. Cidden bir san'at eseri olan bu 
pavyonlar görülmeğe değer şeylerdir. 

Bütün muhalefetlerine ve birbirlerini 
sevmemelerine rağmen, sanki bir kasd 
eseriymiş gibi, sergide karşı karşıya yer 
almışlar. Sovyetler orakla çekiçlerini 
gürbüz bir kızla bir erkeğin eline teslim 
etmişler. Mütemadiyen uçuyor ve yük
seliyorlarmış gibi, bu gençlerin rüzgara 
ve fırtınaya karşı gelen bir halleri var. 
Alman pavyonunun tepesindeki armada 
malum olan ucu çengelli haçtır. Amma 
haçı yalnız başına Ruslarına karşısında 

bırakmamışlar. Kayserlik zamanından 

kalan ihtiyar kartalın himayesine ver
mişler. Kartal; yumurtasından çıkardığı 
yavrusunu düşmana karşı nasıl muhafa
za ederse, çengelli haçı da müthi§ tır

naklarının altına öylece almış. Karşıdan, 
Üzerlerine doğru hücum eder gibi duran 
corak ve çekic> e yan yan bir bakışı var. 
Fatih camii avlusunda dövüşecek iki az
gın koçun ilk karşılaşışlarına benziyor. 

* Tebii ilk iş, herkesin yaptığı gibi, sergi 
denilen bu muazzam yangın yerinde, Al
man ve Rus pavyonlarını gezmek oldu. 
Sanki bu sergiyi Fransızlar değil de Al
man ve Ruslar açmışlardı. Dalgınlık.la 

bu işe girrni~ gibi duran Fransızlar, yal
nız kapıda bilet kesip para almakla meş
guller. Komünistliğe hevesli olan Fran
sız amelesi iş değil, sadece grev yapmak
ta mahir. Ceblerindeki komünist bayra
ğı: Mendil kadar sık sık ceblerinden çı
kıyor ve her çıkışta birkaç saatlik u
mumi grev kendiliğinden doğuyor. Bu 
suretle inşaatta bir günlük iş, on günde 
yapılabiliyor. 

Onun için sergi dahilinde yabancı mil
letlerin binaları yer yer yükselirken, 
Fransızlarınki yerden bir karış bıle yük
selememiş. Hatta rivayete bakılırsa, bu 
şımarık amelenin kahnna dayanamıyan 
Almanlar, tayyare ile memleketlerinden 
işçi getirmişler. İlkönce mübalağalı gö
rünen bu söze sonra in:ındım. Onu yapa
bilmek için Alman disiplin ve bilgisi la
zımdır. Haydarpaşa garının merdivenle
ri gibi geniş basamaklarla çıkılan, Berlin 
olimpiyad kulesi gibi bir kule ile süslü 
duran bu binanın içinde neler yok. Ağır 
ve. hafif sanayiin en ilerisini burada 
gördüm. cGüzel san'ah larm, güzelleşti
rici işlerde nasıl kullanıldığını burada 
öğrendim. Alman sanayHnin bir kompri
mesi halinde duran bu pavyonda insan
lık namına gurur duymamanın imkan 
yok. Pavyorı, bu gibi işlerde ihtısas ve 
rey sahibi olmamama ra ~men, kafamın 
içine şu iki mısraı mıhladı: 

cAyinesi işdir kişinin, lafa bakılmaz. 
cŞahsın görünür rütbei aklı eserinde. 

* 
Sovyetler, Parise kadar eşya taşımağa 

lüzum görmemişler. Ustadane yapılmış 
binalarının ıçinde, milli faaliyetlerini re
ilmler ve yazilarla öğretmeyi daha mü-

nasib bulmuşlar. Göze çarpacak cmah 
iki otomobil, birkaç kürk, biraz konser
ve, biraz pamuk gibi, Sovyet Rusyanın 
ikinci ve üçüncü derecede gelen işlerine 
aid nümunelerdir. Yüz seksen milyonlu1f 
bir insan kütlesinin bir emir altında bil· 
yük işler ve ağır sanayi yolunda çalıştı· 
ğını duyduğumuz gibi, geçen seneki Rus
ya seyahatimde de gördüm. Umumi harb. 
den sonra, yükselmeğe her millet ve 
devletten evvel başlıyan Sovyet Rusya. 
nın, herkese parmak ısırtacak kadar gü· 
zel eserler vücude getirdiği muhakkaktır 

Bu suretle Paristeki Sovyet pavyonu 
bir sergiden ziyade, bir resim ve heykel 
galerisi nümunesi olmuş. Ben de pavyon· 
daki tabloların karşısında hayran hay
ran dolaştım. Sıcak o kadar fazla, o ka
dar bunaltıcı idi ki: Hararetimi söndür
mek için, ıçecek soğuk bir şey aramak 
ı.oecburiyetile kalabalık arasından dışarı 

dar fırladım. 

* Paris sergisinin en rahat binaenaleyh 
en fazla rağbet gören yeri, gazinolar, lo
kantalar, kahveler ve sanduviç satan 
dükkanlardır. Halk mı pisboğaz, yoksa gö
rülecek başka bir şey mi yok nedir, bu, 
yenilecek, içilecek nesne satan pavyon
ların önü adam almıyor. Burası sanki 
beynelmilel bit sanayi ve ticaret sergisi 
değil de, enternasyonal bir coburlar> 
meşheri. Macarların pavyonunda cPeşte 
lokantasa, Avusturyalıların •Viyana 
kahvesi-, A:manların cMünih birahane
si> ve nihayet Hollandalıların cBrezilya 
kahvesi.. sanki sergının görülmeğe layık 

en güzel pavyonlarıdır. Binbır ayak bir 
ayak üstünde. Bilmem cmnh~er> dPnılen 

yer bunlardnn daha mı kalabalık ola
cak?. HuHi:;a bizim Çırpıcı çayırı ve Ka
ğıdhane alemlerinin alafrangası. Biz ora
larda içer içeı nara atardık ; bunlar bura
da içip içip sızıyorlar galiba. Onun ıçin 

ses sacla yok. Ses ve sadanın olma) ışı sı

zışlarından mı dersiniz? Ben pek zannet
miyorum. Nasıl bağırsınlar ki: Herkesin 
ağzı yiyecPk bir şeyle tıkalı. Sanki sergi, 
sergi değil bir çöl, arka arkaya yürüyen 
insanlar, insan değil, bir deve katarı. E
min olun ki, bu muazzam karvan deve
lerinin gevış getirme sadası, bura halkı
nın ağız şapırtısından daha fazla değil

dir. Bakıyonım da iyi kızarmış bir domuz 
budunu, güzel bir taôlonun seyrine, ar
k:ısından top top beyaz dumanlar çıkaran 
bir tayyarenin cambazlıklarını. buz gibi 
köpüklü bir duble Alman birasına ter
cih edenler daha çok. 

* Sergi münasebetile yeni açılan cyera1tı 

treni.. cidden enfes. Dığer bi ı çok güzel 
ve enteresan şeyler de var. Fakat bütün 
bunlar bugünkü eksikliği, bugünkü inti
zamsızlığı affettirecek cgöz boyalarh o
lamıyor. Bugün belki sergi mükemmel 
bir şekil almıştır, fakat benim gibi o za
man gidenlerin ne günahı vardı? 
İstanbuldaki Fransız konsolosluğundan 

(Devamı 11 inci ıayfada) 
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Bizde sinema Ücretleri 
hak ika ten yüksek mi? 

[ Sf'' R ) Yüz bin anarşiste 
L...B-u ........ ha-if;~ta_ç_o-=-k~. ~ hükmeden adam anlatıyor 
Mühim serbest 
Güreşler var 

-, -
Yunanistana 18 liraya giren bi~ filmden 
bizde alınan gümrük resmi 500 liradır 

Hindli pehlivan Mülayim 
ve Tekirdağlı Hüseyin ile 

güreşecek 
cAlkazar• sinemasının sahih ve müdü

rü genç sinemacılarımızdan Bay İzzet 
Cemali ilk sualime biraz düşündükten 

sonra şu cevabı 

"erdi: 
- Geçen sinema 

mevsimini normal 
bir şekilde geçir
dik. Elde eylediği
miz neticeden doğ
rusu memnunum. 

Yeni sinema yı
lına da çok büyük, 
çok kuvvetli ümid
lerle giriyorum. 
Parise, Londraya B. izzet Cemali 
gittim. Oralarda 

.bizzat yerinde görerek, tetkik ederek, 
mukayeseler yaparak yeni filmler aldım. 
Esasen sınemamda cUğe:rl.l.erinin göster
medikleri korku ve heyecan veren film
ler gösteririm. 

Bu seneki programlarım için sekiz bü
yük kumpanya ile anlaştım. Bu kumpan
yalar şunlardır: 

ı - Metıo Goldwyn Mayer, 2 - Para
mount, 3 - United Artist, 4 - Columbia, 
5 - Foks, 6 - Republic, 7 - R K O Ra
dio film, 8 - Jaumont British. 

Bu büyük kumpanyaların yüzlerce 
filmlerinderı 35 tanesini seçtim. Hepsi 
birbirinden kuvvetli filmlerdir. Büyük 
sinemalar ile şiddetli bir rekabete girişe
ceğim ve neticede muvaffak ta olacağım. 

- Sinemanıza en çok hangi tabaka 
• halk devam eder? 

- Sinemama en çok devam eden orta 
halk tabakasıdır. 

- Sinemacılıkta muvafiakiyetin sırrı 

nedir? 
- Sinemacılıkta muvaffakiyetin sırrı 

basittir: Fedakarlıktan çekinmemek, en 
iyi programı yapıp en ucuz fiat tatbik et
mek ve her şeyin en iyisini temin eyle
mek. Filinin iyisi, makinenin iyisi, pro
jeksiyonun iyisi, yerlerin iyisi muvaffa
kiyeti her zaman temin eder. 

- Sinemaların fiatlarma pahalıdır de
niyor, ne dersiniz? 

- Yanlışhr. Balkanlarda, hatta Avru
pada en ucuz sinemalar !stanbuldadır. 
Birinci vizyon iki film olduğu halde en 
yüksek fiatımız 30 kuru§; en aşağı fiatı
mız 20 kuruştur. Bundan ucuz olur mu? 

- Sinemaların tabi oldukları vergiler 
ve sair resimler hakkındaki fikriniz? 

- Maalesef dünyanın en ağır sinema 
vergileri, en ağır cfilm gümrük resim -
leri> Türkiyededir. Herhangi bir film 
hududlarımızdan içeriye 500 lira vergi 
ile girer. Halbuki ayni film Yunanistana 
18 lira ile girebilmektedir. 

Dünyanın 

Ameritada film Jildızlan ara
sında yapılan bir gO.zelllk mü.sa -
bakasında genç aan'atlı:A.rlardan 
Dorothy Lamour blrlncWtl kazan
mıştır. Yukarıdaki restm, gü"Zel 
yıldızı son çevlrdift fllınlerden bi
rinde göstermekted.lr. Ne dersi -
nız acaba Dorthy Lamour cdiln
yanın en güzel kadıııh ünvanma 
IAyık mıdır? 

en 

- Halk hangi filmlerden hoşlanmak
tadır? 

- Bence halkın hoşlandığı filmler; he
yecanlı, kuvvetli mevzulu, zengin film

i !erdir. Artık eski kostümlü olan filmler
den tamamile yüz çevirmiştir. Modern 
elbiseli filmleri tercih etmektedir. 

Sinema san'atkarlarına gelince en faz
la tercih ettikleri Robert Taylor, Marta 
Eggert, Greta Garbo, Marlene Ditrich, 
Charles Boyer ve sairedir. 

- Türk sinemacılığı hakkındaki fikri
niz? 

- Maalesef Türk sinemacılığı çok ge
ridedir. İlerlemesi için hükumetin yar
dımı şarttır. Esasen her memlekette hü
kUmet filmciliğe çok yardım eder. 

Osman Tuğrul 

"Alkazar" sineması: 

Korsanlar treni 
Tayyareci Larri Bekerin babası bir 

tren kazasmda ölür. Larri tren kazasının 
sebeplerini tahkik ile uğraşmaktadır. 
Tren kumpanyasının rakibi bulunan ha- Tii.rk pehlivc:cnlarile güreşecek ol(fn 
va yolları kumpanyasının müdürü de Hindli pehlivan Fazzal Mohammed 
Gray Uragan namındaki şahıstır. Memleketimize dünyanın sayılı profes-

Tren kumpanyasından kovulmuş bir · yonel pehlivanlarını birer birer getiren 
memuru olan Stratton ile lokomotif a - organizatörler bu hafta için de Hind peh
teşçisinin kazayı tertip eyledikleri sanıl- livanlarından Fazzal Mohammed ile Yu
maktadır. nan şampiyonlarından Dimitri ve Pana-

Stratton'un kızı Gloria tayyareci Lar- giyi getirmişlerdir. Bu tanınmış Yunan 
ri Bekerin sevgilisidir. Gloria, demir • güreşçilerden biri Hayati ile diğeri de 
yolları umum müdürünün katibesidir. Molla Mehmedle güreşeceklerdir. 

Trende altın bulunduğunu haber alan Hindli pehlivan da biri Tekirdağlı Hü-
azılı bir haydut trene hücum eder. Fa _ seyinle, diğeri de Mülayimle olmak üze· 

Korsanlar treni filminden bir sahne 

kat Larri ile Gloria altınları kaçırır .lar 
ve gizli bir mahalle saklarlar. Burası 

metruk bir madendir. Meçhul şahıslar 
tarafından madende bir infilak vukua 
getirilir. Vak'alar birbirini takip eder. 
Nihayet gençler maksatlarına nail olur • 
lar. Haydutlar ve suikastçılar da ceza • 
larını görürler. 

güzel kadını 

re iki glireş yapacaktır. 
Türkiye başpehlivanı olması itibarile 

usulen son güreşi Tekirdağlı Hüseyin, 
Türkiye ikincisi olmak dolayısile de bi
rinci güreşi Mülayimin yapması icab et
mektedir. 

Müsabakalar hakkındaki kararı öğren
mek üzere organizatörlere müracaat e
den Mülayim, ilk müsabakayı kendisinin 
yapacağını öğrenince bu karar itiraz et
miş ve: 

c- Ben dışarıdan gelen pehlivanlarla 
karşılaştığım zaman dalına Hüseyinden 
çok daha iyi güreşler yaptım. Hiç olmaz
.sa bu sefer Hüseyin birinci güreşi tutsun, 
ben son güreşi yapayım> demiş ve bu ka
rarında ısrar etmiştir. 

Tekirdağl! Hüseyin Çorluda tertib edi
len güreşler dolayısile İstanbulda bulun
madığından bu mesele hakkmdaki dü
şüncesini geldiği zaman anlamış olacağız. 

Tekirdağlı Türkiye başpehlivanı olma
sı münasebetile haklı olarak ilk güreşi 
yapmaya mecbur değildir. Mesele bugün 
kat'i şeklini alacaktır. 

Cinı Londos 
Nihayet 
Mağlup oldu 
Kendisini mağlup eden 

fstc.nbullu 
güreşçi Cim Sarandos'dur 

Cim Sarandos'un Son Postaya hediye 
ettiği imzalı fotoğrafı 

Nevyorktan haber verildiğine göre 
dün~a serbest güreş şampiyonu Cim 

~ 

Barselonda meydana çıkarılan anar§istlere aid bomba fabrikasında. bomba kalıbları 
[Fransız muharrirlerinden biri, Paris

te anarşistlerin son faaliyetleri üzerine 
cDünya anarşistlerinin faaliyeti ve kul
landıkları bombalar> hakkında saldhiyet
li bir adamla konuşmuştur. Şayanı dik
kat bulduğumuz bu yazıyı okuyucuları
mıza takdim ediyoruz:] 

Profesör Kling, belediye kimya la
boratuarında çok meşgul olmasına rağ 
men beni kabul etti. Sordum: 

- Bombalar hakkında malfunat is -
tiyorwn. Bu korkunç silahların nasıl 
yapıldığını ve nasıl istimal edildiğini 

lfı.tfen anlatır mısınız? 

Profesör Kling, güldü: 
- Nitratlar vesair yüksek kudret -

te infilak maddeleri hakkında biraz ev 
vel başkalarına izahat verdim. Benden 
Cerbere tüneline konulan bomba hak
kında malumat aldılar. İçinde bulun -
duğurnuz zamanı nazan itibara alacak 
olursak bombaların esrarı ve nasıl i -
mal edildiği hakkında size malüma t ver 
menin ne dereceye kadar doğru oldu -
ğunu bilmiyorum. Geçen vukuat& ba
kılacak olursa bu tehlikeli usulün si -
rayetinden daima korkmalıdır. 

Bomba ile hasar yapmak, bir yere 
bomba koymak caniler tarafından en 
fazla taklid edilmek istenen bir suikast 
şeklidir. Çünkü suikastçı lar bu suret -
le, hem bir adamın başka herhangi bir 
vasıta ile yapamıyacağı kadar büyük 
zararlar husule getirebilirler, hem de 
yakalanmaları ihtimali asgari radde -
dedir. Bütün cinayet mütehassısları 

bunda müttefiktirler. 
Bombalann harici şekli 

Bombaların harici şekilleri yekdi -
ğerlerinden çok farklı ve çok çeşitli -
dir. Fakat -tabir caizse- modern bom -
baların şekilleri tıpkı Termoz'a ben -
zer. Nitekim bir kaç ay evvel ispanya -
da bir kaza neticesinde düşen General 
Mola'nın içinde bulunduğu tayyarede
ki bombaların şekilleri de böyle idi. Ve 
sukut neticesinde infilakları yüzünden 
tayyaredekileri tanınmıyncak derecede 
parça parça eden bu bombalardır. 

Anarşistler, maksatları uğrunda 

şüpheyi davet etmemek için pek muh
telif şekillerde bombalar imal etmiş -
lerdir. Ben, İspanyol anarşistlerinin 
dünyada eşi olmadığı muhakkak olan 
koleksiyonlarını gördüm. Bomba şekil
leri arasında çiçek vazosu, otomobil a
kümülatörü, kahve değirmeni, saat, a
yakabı kutusu taklidleri vardı. 

Bu mesele hakkında İspanya anar -
şistlerinin reisi Alnozo bana şu sözleri 
söylemişti: 

«- Anarşistler bazı defalar vazife -
_. ........................................................ .. 
Londos, kendi milletinden olan İstanbullu 
güreşçi, Cim Sarandos ile Bostonda Stant. 
stadında Llti buçuk saat süren çok heye
canlı bir karşılaşma yapmıştır. 

Bu ufacık kutu, yüzlerce kic:iyi 
öldürebilmek kuvvetini haizdir 

lerini görmek için hemen hemen İs -
panyanın yarısını ayakla katetmek mec 
buriyetinde bulunurlar. Bu sırada ek -
seriya seyyar satıcı kıyafetine girer -
ler. Ve işdc kullanacaklar;. bombaları 
yanlarında götürürler. Bu sebepten do
layı şüpheyi davet etmemek için bom
balarımıza pek muhtelif şekiller ver -
mek mecburiyetinde bu~unuyoruz.» 

Fransız Anarşist Federasyonu 
Profesör Kling'e, son zamanlarda 

Pariste cereyan eden anarşist tedhişini 
hatırlatarak Fransız anarşistleri hak ~ 

kında malUmat istedim. Anlattı: 
- İspanyada bir «İspanyol P.narşist 

Federasyonu:. olduğu gibi, Fransada da 
bir «Fransız Anarşist Federasyonu:. 
vardır. Bu federasyonun Faris ve cıva
rında bir çok şubeleri olduğu gibi Mar
silya, Tulus, Perpignan, Lımoj, Havı 
ve Lil'de de şubeleri vardır. 

Fakat Fransız anarşistierinin mikta
rı ciddi bir tehlike teş!{il ~decck dere 
cede çok değildir. 

Alnozo bana gülerek şunları "iiy • 
lem işti: 

«- Fransız anarşistler nın en k y -
metli (!) uzuvları, ihtilal başlar ha~la
ınaz Barselona gelmişler Ye orada İs -
panyol anarşistlerile ittifak edereK mü~ 
tereken hazırlana ı bir suikast liste-,in• 
tatbika başlamışlardır. Bun ar ya nı~ 
İ:::panyada değil, Fransan•rı da bir ço1' 
~erlerinde faaliyette bulunmuşlardır 

Bütün suikastlar icra edildikten, !Jun· 
!arı yapanlar hududu aştıkt~m veya e· 
min bir yere gizlendikten sonra hfıdi • 
!:ıe alakadar hükumetlere resınt'n bil • 
dirilmiştir. 

Başında bulunduğum ve dünyanın 
en büyük anarşist fed.erasyonu olan 
«İspanyol anarşist federasyonu.o nun 
5000 şefi, 100.000 aza:;ı ve 8 yiiz bin 
sempatizanı v~rdır. İsoanvadan dün -
yanın her tarafına bo~b; ihraç edilir. 
Bu bombalar Fransız. İngiliz \·e A'man 
anarşistleri, Bulrrar komitecileri ve Be 
yaz Ruslar tarafından bol bol istimal 
edilir. 

Bu karşılaşmada iki Yunanlı birbirle
rile amansız bir şekilde çarpışmışlar, 

genç ve yeni güreşçi Cim Sarandos, pro
fesyonel ve pişkin rakibinin tatbik ettiği 
bütün oyunları atlatmış, gür€şin yarısın
dan sonra Cim Londosu mütemadiyen 
hırpalamıştır. 

Cim Londos oyun esnasında sık sık Sa
randosun altına düşmüş, fakat tecrübe
leri sayesinde kurtulabilmiştir. Netice
de Cim Sarandos sayı hesabile galib ilan 
edilmiştir. 

Haddi zallnda çok tehlikeli gibi gö
ıünen bu ihracat çok b3sit şekillet e ve 
kolaylıkla yapılmaktadır. Mesel.i İ3 . 
panyadaki bir tüccar. fa'an ınem C'ket
teki diğer bir tüccara konserve satar. 
Her bir konservenin içinde yüzlerce 
insanı öldürebilecek kuvvette bomba -
lar mevcut olduğu kimin hatır ve ha
yalinden geçer?> 
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Yurtta spor hareketleri 
'.Ayvalıkta Balıkesir İdmanbirliği ile muhtemeldir. Merkezi umumiden tel

Ayvalık İdmanyurdu arasında yapılan grafla yeni yapılmakta olan spor saha.
maç 2-0 Balıkesir lehine neticelenmiş- sının vaziyeti sorulmuştur. Gençler va• 
tir. ziyetten çok memn~ o1II?-uşlardır. 

Balıkesirde Y13pılan Ba1ıkesir-,A.khi- Çanakkalede hır denlZ yarışı 
sar İdmanyurdu maçını da 5-1 Balıke- hazırlanıyor 
sir kazanmıştır. Çanakkale (Hususi) - H~l~ aras~-

Bign • Çanakkale mnçı da deniz sporunu yaymak ıçın şehrı-
Biga-Çanakkale maçında hakemin mizde deniz sporlarile işti~al eı:le?:er 

idaresizliğinden oyunun deva:n etmedi- son günlerde ciddi bir faalıyete gınş-
ği yazılmıştı. Biga İdmanyurdu başka- tiler. . .. 
nı Reccb İkiz gönderdiği .:nektubda ha- Denizciliği ilerletmek için denızcıl~ 
kemin oyunu gayet iyi idare ettiğini şubesinin açılması ve ~u ~?eye .fa~.a 
yazmaktadır. alaka gösterilmesi muhıtte guzel hır ın-

Çarşamba at yanşları tıba husule getirdi. 
Çarşambada güz at yarışları Kanar- Yakında bir deniz yarışı yapılması 

yadta yaprlrnı,ş, birinciliği Kızılot kö- için hazırlıklar yapılınaktadtr. 
yünden Şabanın hayvanı kazanm1şbr. 
Bandımın yüzmede Türkiye ikincisi 
İzmirde yapılan kürek ve yüzme bi

rinciliklerinde Balıkesir mıntakası na
mına iştirak eden Bandırmalılar Tür
kiye ikinciliğini kazanmışlardır. 

İncgöJdeki maçlar 
İnegölde Y enişehjr Gençlerbirliği 

birinci takımı ile Yenidoğanspor ikinci 
takımı arasında yapılan maç 2-2 bera
berlikle neticelenmiş, bu maçta Yeni
doğanın sol içi kasab Mustafa kalecinin 
üstüne düşmüş, kolu çıkmıştır. 

Bozöyük takımı ile Yenidoğan ara
sında yapılan maç da 5-5 beraberlikle 
neticelenmiştir. 

Mıntako grup maçlan Manisada 
yapılacak 

Manisa (Hususi) - Mmtaka grup 
maçlarının vilayetimizde yapılması 

intihabatın 
Yenilenecğl haberleri 
Yalandır! 

(B<J§ tarafı 1 inci sayfada) 
bir kontrole tabi tutmaksızın ve mes'ul 
ve salahiyetli mercilerden tahkik et
meden herhangi uzak ve yabancı bir 
memlekette geçiyormuş gibi ve laubali 
bir tarzda neşretmeleri, milletimizin 
yüksek menfaatlerile hiçbir vakit ka
bili telif değildir ve Türk efk.8.rl umu
miyesinin böyle hareketleri tasvib et
miyeceğine şüphe yoktur.> 

Bir deli pastahanegl 
Altüst etti 

Dün öğleden sonra bir deli Pangal
tıda bir pastaneyi altüst etmiştir. Yap 
tığımız tahkikata göre hAdise şu şekil
de cereyan etmiştir: 

İstanbulda ölüm 
nisbeti azalıyor İsminin Faruk olduğunu söyliyen 

bir adam, saat 15 buçuk radde1erinde 
Evlenmelerde de azalma Pangaıtıdakl HayJayf pastanesine gir-

·ı- miş, garsona bir dondurma ile bir süt-göriı uyor, lü kahve ısmarlarnışhr. 

Be71lerbe-
1 yinden Sü.zcın im

ıasile soruluyor: 
- Muvaffak o • 

lacak mıyım? 
Derli toplu ol -

mak iyi vasıflar -
dan birini elde et
miş bulunmak de
mektir ki savruk
lara muvaffakıyet 

pek mev'ut otmıyhılilir. İşliyen ve azim
kir bir kafo ise, muvaffakıyetinden ne 
için şüpheye düşsün. 

~ 

Kafasile çalışmakta muvaffak 
olan bir tio 

Isparta okuyu
<CU.lanmızdan N. 
ônder fotografı -
nın tahlilini isti • 
ye~ek soruyor: 

- Muvaffak o • 
la.cak mıyım? 

Okumll§ veya o
kumağı seven bir 
insan simasını an
dırıyor. Her halde 

kafasile çalışmakta muva!faıt olacııır. A
tak değildir. Hatır§ınas olınağa gayret e
der. Kendisine kıymet verdiren tavır ve 
hareketlerile muvaffakıyetlerini kolay -
laştırabilir. Bazan arkadaşlarından ayrı 
bir tip imiş gibi kendi aleminde bulunur. 

Hayat işlerine intizam veren 
bir genç 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
ben Başvekfılet Vekilliğine geldi ve artık 
kat'iyyetle &nlaşıldı ki bu bir buçuk ay
iık mezuniyetin hitamından sonra da İs
met İnönü eski makamına avdet etmiye
cek ve Başvekalet vazifesini şimdilik ve
kaleten yapan Celal Bayar Meclis açılm
l!a Başvekilliği asaleten ifa etmeye başlı
yacaktır. 

* İsmet İnönü bu memlekete büyük hiz-
metler ifa etmiş bir devlet adamımızdır. 
Büyük kurtarıcının irşad ve önderliği ile 
milli mücadele gibi muazzam bir davayı 
başaran, ondan sonra da muvaffakiyetli 
bir kalkınma hareketine geçen Türk mil
leti İsmet İnönünün üa ettiği büyük hiz
metleri daima şükranla yadedecektir. Bu
nun içindir ki İsmet İnönünün çekilmesi 
umumi bir teessür uyandırmıştır. 

Atatürk isminin anıldığı zaman onun 
daimi irşadlanndan ilham almış olan İs
met İnönünün hatırlanmasına o kadar 
alışılmıştır ki bu ayrılığın daimi olabile
ceğine ihtimal verilemez. 

Fakat zaruri bir ayrılığın icabı olarak 
kendisini behemehal istihl.9.f edecek bir 
insan arayıp bulmak lazım gelse, onun 
yerini doldurabilecek ne kadar çok liya
katli kimse göze çarparsa, memleket he
sabına, o nisbette memnun olmak icab 
eder. 

Trakya da 
Yenilikler 

Celfil Bayar, işte bu §artlar dahilinde 
iş başına geliyor. 

?~ * ~ ~ 1 

Atatürkün teveccüh ve itimadları ne
ticesi müşarünileyhi istihlfıf eden Celal 
Bayar mali ve iktısadi hayatımızda mü
hiın rol oynamış kuvvetli bir şahsiyettir. 
İsmet İnönü kabinesine İktısad Vekili 
sıfatı ile girdikten sonra gösterdiği ihti
yatkar durendişlik, bu vekfilet işlerinin 

tedvirinde yaratmaya muvaffak olduğu 
modern zihniyet, günün ihtiyaçlarını 

kavradığını gösterdiği gibi kendisine her 
suretle emniyet ve itimad edilebilir bir 
insan olduğunu da aynca isbat etmiştir. 
Atatürkün önderliği ile yeni deruhte et
tiği vazifesinde millet ve memlekete en 
hayırkar olabilecek kararları alacağın

dan şüphe edilemez. 

Memleketin nef'i ve hayrı namına ken
disine muvaffakiyet ve hakkında göste
rilmiş olan yüksek itimada liyakat gös
termesini dilemek bir vazifedir. Nitekim, 
İsmet İnönünün de bir an evvel yogun
luğunu giderip herhangi bir sahada her-
hangi bir memleket işini deruhte edebi
lecek bir vaz'ı sıhhiye bir an evvel gel
melerini temenni etmek te gene bir borç
tur. Bu borcu yerine getirirken büyük. 
manevi bir zevk duyduğumuzu kaydet
meye bilmeyiz lüzum var mıdır? 

C. Bayar, kabinesini 
ne vakit lıuracak ? 

(Baştarafı 1 nci sayfada) (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
yük kazançların bir kısmından dün zırlıyacağı çalışma programilc çıkarak 
bahset~tik. itimad istiyccektir. 

:au merasimde bulunmak üzere Trak Celal Bayar kabinesinde görülmesi 
yaya giden arkadaşımız, bu kısa seya- muhtemel yeni simalar, mevkilerini 
bati fırsat sayarak Kırklareli, Tekir - muhafaza edecek vekiller veya kabi -
dağ vali ve belediye rei.slerile, ve Çor- nenin arzedeceği manzara hakkında 
lu kayrnakamile de görüşmüştür. şimdiden tahminler yürütmek imkan-

*nkaradan Çağ- Bu görüşmelerden öğrendiğimize sız görülmektedir. 

fakat boşanmalar artıyor Az sonra, yerinden kalkarak o sı -
Yapılan istatistiklere göre İstanbul- rada önündeki masada bir istida yaz - • 

da her sene vefiyat miktarı azalmak
tadır. 1932 senesinde 13,300 kişi öl -
müş, 933 de bu miktar 12,500 e, 934 de 
12, 100 e ni!layet 935 senesinde 
12,052 kişiye düşmüştür. 

~r imzalı okuyıı - göı:e, yakın günlerde, Trakyada1 birçok Bundan başka gene yeni hüküm~t 
cumuz fotog~afı - yeniliklere daha şahid olacağız. programı hakkında neşriyata tcvessul 
nın tahlilini isti - Tekirdağ valisinden ve belediye re- etmek mevsimsiz bir gayretkeşlik sa -
yor: isinden aldığımız haberlere göre, Te - yılmaktadır. Zira Celal Bayarm bazı mev-

Gene yapılan bir istatistiğe göre 
932 de 4800 kişi, 933 de 4014 kişi, 934 

makta olan pastanenin ve Tan sinema
sının vekili avukat Bay Kadrinin ya -
nına gelmiş ve önündeki kağıdı kapa
rak parçalamıştır. 

Bay Kadri daha şaşkınlıktan kur • 
tulmadan deli: 

de 3083 kişi, 935 de 4740 kişi evlen - - Sen ne sıfatla, ne hslt ve salahiyet-
miştir. le karşunda şapka ile oturuyorsun? 

istanbulda boşanma hadiseleri git- diye bağırmağa ve adamcağızı azarla -
tikçe artmaktadır. 932 senesinde 179 mağa başlamış, sonra tekrar yerine o
çüt boşanmış, 933 senesinde bu mik - turarak sütlü kahve ile dondurmasını 
tar 148 e düşmüşse de ertesı seneler yemeğe koyulınuştur. 
gene çoğalmış, 934 de 188 çift, 935 se- B d t d k' .. t ·ı 

. . u sıra a pas ane e ı muş erı er nesınde 245 çıft boşanm1ştır. • f 
1 1 

lise d d h 1 t 
ayaga ır amış ar, po e er a e-

Niksarda. kaçıık çakmak taşı lefon edilmiş ve deli: 
Niksar (Hususi) - Ateş oğullarından Mus- _ Sarımsaklı yoğurtlu şampanya 

taranın dükkt'uıında 200 ü miltecavtz çakmak . . ' . . 
taşı ve bine yakın kağıt evinde de bir mlk- ıçtım de bu hale geldım, dıye haykıra 
dar tutun yaknlanmışt.ır: haykıra karakola götürülmüştür. 

" Son Posta • nuı edebi tefrikası : 48 

Yazan: SELAMI iZZET 

Başkalannı kıs- kirdağ vilayetinin imar pianı tamam - zular etrafında tetkiklere tevessül et -
kandırmıyan bir lanmış bulunmaktadır. tiği ve yeni çalışma devresi için hazır -
hali var. Orta ze- 4500 liraya mal olan bu plan, Ame- lıklara başladığı haber veriliyorsa da 
kftsile işlerine bir rikan kolejinden mezun bulunan E - bunlar üzerinde durmak ve karileri 
intizam ve istika- min ve Raşid adında iki Türk mühen- bunlardan haberdar etmeğe teşebbüs 

. met verebilir. Şık- disine hazırlatılmıştır. etmek için bir müddet daha h~klemek 
lığa, hayal ve sevgı mevzularına özenir. Tekirdağ çarşısı, yakında genişleti - lazımdır. . 

lecek, ve çarşıda bulunan bütün eski Yeni kabinede, yeni bir vekfiletın 
dükkBnlar yenileştirilecektir. Tekir - ihdas edilip edilmiyeceği de ancak bi
dağının en mühim ihtiyacı su ihtiya - rinci teşrin ayının sonunda belli ola -Son Posta 

Fotoğraf tahlili kuponu 
isim • • • • • • • • 
Adres • • • • • • • ~, ___ _ 

DİKKAT 
Fotograf tahlili için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi şarttır. 

cıdır. caktır. 
Sevinçle öğrendiğimize göre, Te - .................... - ....................... _. 

Jtl,rdağ, çok yakın bir istikbalde, bu bü ta değil, gün meselesidir. 
yük ve hayati ihtiyacına da kavuşa - Tekirdağın suya kavuşturulması i -
cak, susuzluk derdinden kurtulacak - çin Iazun gelen 165 bin lirayı, Tekir -
tır. dağ belediyesine belediyeler bankası 

Çünkü su işi planı, biltün Yekfüet - ikraz edecektir. 
lerce tasdik edilmiş bulunmaktadır. Ve Tekirdağ belediyesi bu borcu on tak 
eksiltmeye konulması da ay, hatta haf sfüe ve on senede ödeyecektir. 

Bütçesi ı 25 bin lira olan Tekirdağ 
toplanıp kara bir bulut olur. İşte benim lık ... Havada vedaa hazırlanan son kır- belediyesinin, bu borcun altından ko· 
de kalbim her gün biraz daha bulutla- !angıçlar dolaşıyor. !aylıkla kalkacağına da şüphe yoktur. 
nıyor... Gülerken ağlıyor, ağlarken Odaya annem girdi ... Annemde de be Tekirdağının nüfusu gün geçtikçe 
gülüyorum ... Müşfik ve munis bir kız nim hüznüme benziyen bir hüzün çoğalmaktadır. Nüfusla birlikte, mek -
olduğum muhakkak, fakat zalim, kötü var ... O da benim kadar, Mazlumun be- tep ihtiyacı da şiddetle artmaktadır. 
yürekli oluyorum ... Neden? İşte bunun ni sevmediğini anlıyor fakat bir şey Bilhassa bir lise açmak, Tekirdağında 
sebebini anlamıyorum~ anlıyarnıyo- soramıyor, ben gönlüm~ açayun isti- artık, geciktirilmesi caiz olmıyan bir 
rum ... Yoksa... yor, benim itirafımı beklıyor. .hayati zaruret halini almıştır. 
Düşünmek de istemiyorum, bunun Annemle aramda her zaman çekin- Tekirdağını, gelecek ders yılında, 

sebebini bilmek işime gelmiyor... genlik vardır. Birbirimizi derm bir mu- bir liseye kavuşturmak için icap eden 
- Hayır deme, tatsız olduğumu ken- tekrar ediyor, Mazlumun kalbine bu Dün arka balkona çıktun. Gene kal- habbet ve şefkatle severiz, fakat hissi- teşebbüslere girişilmiştir. 

dim de farkediyorum, ama seni temin sözile kuvvet veriyor... bime biriken bulutları dağ!tmak için yatımızı olduğu gibi birbirımize aça- Tekirdağının gelecek ders yılında, 
ederim çok mes'udum Sevim. Hem belki de bu gece Mazlum, be - etrafı seyrettim. Mavi gökyüzü, uzak- mayız. mükemmel bir liseye kavuşacağına 

Hafifçe gülümsedim: nimle evleneceği için sahiden iyi etti- taki tepelere doğru alçalıyor, sahillerde Annem sormak istediğini. hır türlü şimdiden muhakkak nazarile bakılmak-
- Memnun oldum, dedim. ğini biraz daha kuvvetle anlamıştır. ışıldıyan deniz, uzak uf uk1arda pırıltı- cesal'let edip soramaz, ben söylemek is- tadır. 
O sordu: * larını söndürüyordu. tediği.mi bir türlü açıkca söylıyemem. Çorluda da, mevcut ilk mektep bub 
- Ya sen? Bazı gün neş'eli, bazı gün neş'csiz o- Şaşıyorum. Hiç böyle bir günde in- Annem, bir şey sorarsa benim canı- ranını önlemek için büyük bir gayret 
Hemen, çekingisiz cevap vermedim, luyorum. Bunun sebebi nedir? Haydi san mahzun olur mu? ... Hayır, insanın, mı sıkar diye korkar. Ortaya yoktan bir harcanmaktadır. Bu ders yılı için, Çor-

veremedim. Yalan söylemek istemiyor- neş'emin sebebini anlıyorum, Mazlumu denize baktıkça içi açılıyor... mesele çıkarmaktan çekinir. Bense bir Iunun on bir köyünde birer ilk mektep 
aum, Mazlumu aldatmak istemiyordum, güler yüzlü, bana sokulur görünce Peki ama insan mütemadiyen bal- şey söylemem, çünkü annem düşünce- açılacaktır. 
fakat o andaki haleti ruhiyemi <le keyfıim geliyor, fakat neden mahzun konda oturup denizi seyredemez. !erimle, çocukca fikirlerimle alay ede- Bu mektepler, beşer dershaneden 
tahlil edemiyordum... Nihayet vazi - oluyorum?.. Filvaki kahkahalarla gül- İçeri girdim, koltuğuma oturdum, cek sanmm... mürekkep olacaktır. Bu suretle, Çorlu 
yeti kurtaracak kaçamaklı bir söz bul- meme sebeb yok, hayatım dün ne ise iskemlenin üstünde duran dikişime bir Ama bugün hissediyorum, &nnem be- köylerinde, mektep bulamamış tek bir 
dum: bugün de o ... Mazlumla nişanlanmam göz attım... Çeyizimi hazırhyorum ... nimle alay etmiyecek. Mazlum hakkın- köy çocuğu kalmamış olacaktır. 

- Kaderimi mes'ut karşılıyorum şimdilik hayatımı değiştirmedi. Fakat Ama şimdi kim dikecek?. Fakat boş dur daki hissiyatımı olduğu gibi söylesem Çorluya, bu sene 7000 göçmen daha 
Mazlum, çünkü senı olduğun gibi ka- insan tuhaftır, bazı günler, hiç yoktan dukça canım bütün bütün sıkılıyor... sevinecek, beni sevip okşıyacak, beni gelecektir. 
bul edıyorum ve bu halinle seviyorum. mahzun oluyor, gönülden geceleıin Elime bir kitab aldım, yapraklarını çe- teselli edecek... Bu suretle, Trakyaya yerleştirilmiş 
Apartımana yaklaşıyorduk. Mazlum karanlığı silinmez, kalb, tanyeri gibi, virdim ... Çeviriyorum, fakat ol:uyamı- Buna rağmen anneme soğuk davran- olan göçmenlerin yekunu 15 bini bula-

eliıni sıkı sıkı tuttu ... Sıktı, sonra, öp- güneş doğduktan sonra, bir türlü ay - yorum. dun, onun cesaretini kırdun ... Yanıma caktır. 
tü. dmlanmaz ... Her halde bu sinir bozuk- Hani durgun sular vard1r, insan ha- gelir gelmez, sanki soracağım biliyor- Gelecek olan göçmenler, Kırklareli· 

K ının önünde ayrıklık. Annem luğu olacak ... Buna sinir deyip geçilir, kınca, ilk nazarda berrak sanır, elini muşum gibi derhal başka bir söz attım: ne, Edirneye, Muradhya ve Çorluya 
bir an evvel yatağına kavuşmak için rıma buhran geçmez. Kederlerimiz c - sokup suyu karıştıracak olursa, derhal - Anne bak, dedim, şu kırlangıçlar şimdilik misafireten iskan edilecekler -
merdi\ enleri adeta koşarak çıktı. Tey- lemlerimiz yavaş yavaş günün seyrini bulanır. Benim gönlümde de böyle bir ne tuhaf uçuşuyorlar ? dir. 
zem de oğlunun koluna girdi döndüler... takib etmeğe baş1ar, günler geçtikçe su birikintisi var. Karıştıracaklar diye Annem baktı: Onlar için de yeni evler yapılmakta-
Konuştuklarını tahmin ediyorum, mu- her geçen günle beraber kederimizin, ödüm patlıyor, kanştırmağa korkuyo- - Sahi, dedi, döneniyorlar... dır. Misafireten iskan edilecek olan y:-
hakkak teyzem: elemimizin de geçtiğine zahib o~uruz, rum ... Balkona fırlıyorum. Hava ne gü- Ve biraz durduktan sonra kekeledi: ni göçmenler de en yakın zamanda, dı-

« Aferin oğlum, iyi ettin de Sevimi inanırız. Gelgelelim onlar, sis halinde, zel... Bulutsuz gökyüzü ı.şıldıyan bir - Sen hasta değilsin ya? ğer göçmenler gibi hazırlanacak evl~-
aljın, tebrik ederim• diyordu. buğu halinde gönlümüze yayılıp kalır mavi ile, yeryüzüne aydınlık saçıyor. - Neden hasta olayını anne?... re yerleştirilecekler, ve müstahsil bır 

Çünkü teyzem, her fırsatta bu sözü ve bir gün bağrımızın bir köşesinde Deniz de gökyüzü kadar mavi ve aydın (Arkan wr) hale sokulacaklardır. 
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Hikayeleri 

Dördüncü katın kiracısı 
Genç adam o ka

dar müteheyyiçti ki 
serkomiser Osman 
isticvaba nihayet 
vermek mecburiye -
tinde kaldı. Esasen 
kendisinden başka 
l>ir şey öğrenmenin 
'de imkanı olmadı .. 
ğı anlaşılıyordu. 
'Şimdilik bir yere gi 
demiyeceğinl söyli • 
yerek odasına gön • 
derdi. 

Rıdvan Sadullah 
bu mükalemeye hiç 

• karışmamıştı_ İçeri 
girerken genç mü .. 
hendisı baştan aşa -
ğı süzmüş, sonra ba 

• .. • .. ··..ı: • "' .. .: ;-...• 

Süleyman Bey dördüncü katın k.iracı-şını çevirerek tek .. smdan ikide bir §ik!yet ederdi. 
rar resımlere bak • _ Beş çocuğu bir kansı var. ~'\Iklar, 
mıya başlamıştı. O- yaramaz mı yaramaz.. Kansı §irret mi 
nun bu alakasızlığı §irret.. Adamsa ayyaşın biri.. Haydi 
doğrusu canmı sıkı- bunlar neyse .. Üstelik girdiklerindenbe-
yordu. ı·i bir aylık olsun vermediler. 

Nihayet münte - Süleyman Bey şikayette haklıydı. Va-
hirin zevcesi Nazan rı yoğu dört katlı bir apartımanı vardı. 
hanım kapıda gö · . Alt katında kendi oturuyor. Kalan üç ka-
ründü. İlk bakt§Uı 1sticvab onu fazla yormtl§tu. Başını oturduğu kanapenın arkasına da yamıştı. tını kiraya veriyordu. İkinci ve üçüncü 
güzelliği hakkında söylenenlere hak veri yacağım. Siz rahatınıza bakın!• dedi. t~e. çıkmak istiyor, dedi, dönüşte de katın kiracıları iyi insanlardı. Aylıkla _ 
dlın. Uzun boylu idi. Mütenasip bir vü- - Siz kaça kadar oturdunuz? Şışlıde oturacak. · rını ay başlarında verirlerdi. Fakat dör-
cudu, duru beyaz bir teni, tatlı san - On bire kadar · - Evli midir? düncü katın kiracısı mütekait bir me -
renkte saçları vardı. Yeşil gözleri na- - Yatarken kütüphaneye uğramadı- - Duldur. Kocası bir sene evvel öl- murdu. Mütekaitti amma ayda gene alt-
zarı dikkati celbedecek kadar iri idi, nız mı? dü. mış lira bir geliri vardı. Apartımanın on 
uzun ve kıvırcık :kirpiklerle çe.rçevele- H z . h k"f° ha- - Şişlide oturmak istemek Boğa:zi- sekiz lira a.vlığını veremez değildi Fa -. r - ayır. evcıın er gece u up. . çlndeki yalının eşyalarını &atmayı icab mış ı. · d b' mu-ddet kı·tap okumay ıtı- kat vermiye niyeti yoktu. Her akşam ra-Had. • k d k t - nesın e ır .. ettirir mi? 

ı lısen.ınd geG~~ 1 ~ ~nı ~~ sars ~r yat edinmişti. Ondan sonra kalkar, ya- _ Kim. bilir belki de iyi fiat teklif- kısmı alıyordu. Rakı bu, para dayanır 
an aşı :yor u. . o~ ~rım~ .a ı mor ,r tak odasına çıkarak yatardı. Bu müddet l . kar d 'k 1m t mı hiç .. Aybaşı okiu mu; rakı borcunu, 
halka ıle çevrılmıştı. Yururken sende- f da baskası tarafından rahats\Z en şısın a a ışır. .. .. kömürcü kasap borcunu şöyle üstün kö-
. M f.h ,. imk. zar m " Mademki eşyaları alm1ya Husnu ' 

l!yordu. aama ı cesur ve az ar ed·lmekten hoşlanmazdı Her gece ol - - . . .. " .rO ödeyince cebinde metelik kalınıyordu. 
b. k d ld - l lı' d Kapı- 1 

• Bey ta1ibmış, muzayedeye luzwn var ır ~-:n d 
0 b~g~.:n ~~ı )d~ .. t~· duğu gibi odasına gelip yattı, zannet- mıydı? Süleyman Bey çok defa kiracısı mü-

nınb7şıgdın _e ı'rl al dz~ .cere a·u benlson- tim. - Bunu ben istedim tekait Hüsameddin .Beyin kapısını çal -
ra ıze ogru ı er e ı. ese ın u un - _ Yatak odalarınız ayn mıdır? .. .. . · mış: 
duğu tarafa bakmamağa çalıştığı belli - Husnu Beyı bu eşyaları alıruya 
oluyordu. - Eve~. . da s'iZin teşvik ettiğiniz doğru mudur? - Affedersiniz, gerçi söylemesi ayıp 

. _ , . - Pekı ertesı sabah? _Evet efendim am.nuı hanı bir aylık olsun bir kira ver-Serkomıser Osman ayaga kalkm.şlı. _ Sabahleyı·n kalkınca bir anahtar · 
H ef d . · · b l ı .. -- . - Sebeb? - anım en ı sızı u e em ı gunu . t k · · atak odasına girdim. 0- . . 

nüzde rahatsız ettig· im için :ııüteessi- ıs eme ıçın Y • 
0 

- Tabıat meselesı. .. Ben şahsan Iaz-
dada yoktu yatagı da bozulmamıştı. l h f k. B b a· .. ı rim dedi. Ne yaparsınız ki adalet ve .' . _ a mu a aza arını. a a ya ıgar arına 

' . zaman endışe ıile aşagı koştum. h · t · · 
kanun ~unu icap ettiriyor. Lutfcn otu- _ Şimdi meseleyi hülasa edelim e emmıye .v~~ım. . . v • • 

runuz. Ifadenize müracaat mecburiye- . . . . . . - Pedennımn malık olaugu tarihı 
t . . .. k .. ld - k ..J k b. hanımefendı, sızce zevcılllz ıntihar mı bir gerdanlıktan bahsedi1dig-ini hıç mı mum un o ugu al<ar ısa ır za- t . f ? 

manda ifa etmeğe çalışacağım. Hüsnü e mış ır · . .. . _. . . . duydunuz mu? 
beyle ne kadar zamandanberı evlisi - - Vallahı ~e. soylıyece~ımı .b~lm.~y~- - Herkes gibi ben de duydum efen-

. ? rum. Vaziyetı sız de benını gıbı goru- diın. nız. Ö 
- On sencdenberi efendim. yorsunuz. yle olacak. . . --·-·---- .•. <A;rkası var) 
- Kendisini nasıl tamrsınız? Karak- - Letafet kadın buna ıhtımal ver-

teri hakkında biraz malumat lütfeder miyor. 
misiniz? - Ne dediniz? Letafet böyle mi söy-

- Çok iyi kalbli, çok dürüst ve çok ledi? Nasıl olur? Bu hükmü nasıl veri
azimkardı. Zavallı zevcimde kamil bir yor? Şu halde katledildi demek. Fakat 
insanın bütün meziyetlerini bulurdum. kim öldürdü? Bunun için delil lfız1m. 

- Düşmanlan yok mu idi? - Taban~ k~ndisinin değil. 
- Kat'iyen! Kadın endışe ıle atıldı: 

- Hadise günü veya ona tekaddüm - Kim demiş? Zevcimııı tnbancası-

seniz. 
Demişti. Hüsameddin Bey her seferde 

Süleyman Beyi: 
- Gelecek ay bütün borcumu ödiye -

ceğime söz veririm! 
Diyerek atlatıyordu. Gelecek aylar da 

geçen aylar gibi geçiyor, borç ödenmek 
ı;öyle dursun; borç üzerine borç biniyor
du. 

Süleyman Bey nihayet mahkemeye 
müracaat etti. Ve mahkeme apartımanın 
tahliyesi kararını verdi. Bir akşamüstü 
polisler, bekçiler kapıönünde toplandı -
lar. Bu hali gören konu komşu da pen -
cerelere toplanmakta gecikmediler. 

- Süleyman Bey dördüncü katın kira
cısını çıkarıyor. 

1 
- Yazık zavallılara.. Şimdi beş ço -

cuklarile ortada mı kalsınlar? .. 

Yazan: lamet Huluıj 

- Evet! 
- Acaba kendisi nerede? 
- Bilmem; ne kendisi, ne de karısı 

meydanda değiller. 
- Ben gördüm. Kendi katlarında otu· 

ruyorlar. Öyle ya, görünmek işlerine gel· 
miyor. 

- Necati Bey bari siz mani olsanız. 
Necati Bey ilerledi, kapıda duran po • 

lise: 
- Beyim günahtır. Bundan vaz ge • 

çiniz. 
Dedi. 
- Elimizden ne gelir ki beyefendi, biz 

de emir kuluyuz. 
- Beş çocuk babasını akşamüstü so • 

kaklara atmak bu olacak şey mi? 
- Haklısınız, haklısınız amma ne ya -

palım? 

Hüsameddin Bey dili dolaşa dolaşa an
lattı: 

- Gördün mü başımıza geleni komşu, 
sokak ortasında kaldık, bu gece yatacak 
yerimiz yok. 

Necati Bey bir an düşündü: 
- Bize buyurun canım ne çıkar. Başı

mızın üzerinde yeriniz var. 
- Aşkolsun Necati Beye .. 
Necati Bey mahallelinin takdir söz • 

lerini duydu. Koltukları kabardı. Hü .. 
sameddin Beyi, karısını ve beş çocuğunu 
evine götürdü. . 

Necati Beyin karısı bu vakitsiz misa -
firlcrden pek hazzetmemişti amma ne 
yapabilirdi ki.. Onlara elinden gelen ik
ramı esirgemedi. Güzel bir sofra kurdu . 
Hüsameddin Bey sofraya oturur oturmaz. 

- Ayıp olacak amma, dedi, ben rakı 
içmeden duramam. 

eden günlerde halinde hiç bir gayri ta- dır. 
biilik sezdiniz mi? - Fakat hizmetçiler görmedikle-

SIHMATINIZI 

KORUYUNUZ ! - Amma onlar da kira vermiyorlarmış. _ Çocuklar biraz fazla yaramaz! di .. 
1 

- Ne vakit olsa verirler efendim. Se- yecek oldu. Hüsamettin Bey yüzünü 

Bakkaldan bir kiloluk bir şişe geldL 
Çocukların karınları doyuruldu. Karnı 

doyan çocuklar evin içinde aşağı yukarı 
koşmıya başladılar. Bir vazo kırıldı. Rad
yonun hoparlörü patladı. Necati Beyin 
masasındaki hokka halıya devrildi. Ne .. 
cati Beyin karısının tuvalet takımı alt
üst oldu. Necati Bey, Hüsameddin Beye: 

- Hayır.! rini söylüyorlar. Hüsnü Beyin taban-
- Aıa. Şimdi hadise gecesine ge:e- cası nikel kaplı, daha büyücek bir si-

lim. Kaçta yemek yedin:z? liıhmış. 

- Sekizde. - O da, bu da zevcime aiddir, biz-
- İhsan bey de beraberdi değiJ mi? metcilerin bunu tanımamakta hakla-
Serkomiser Osman bu suali hususi rı var. Zevcim bu tabancayı daima ka

bir ehemmiyet verdiğini anlatarak sor- sasında saklardı. 
muştu. Maksadı kadının üzerinde bıra- Serkomiser bu mevzu üzerinde ısrnr 
kacağı tesıri anlamaktı. 1''akat hiç bır etmek istedi. Fakat Nazan Hanım veni 
değişiklik göremedik, Nazan hanım te- bir ~ey söylemedi. İstıcvab onu iazla 
reddiıtsüz ve gayet tabii bir eda ile ce- yor~UŞLU. Başını oturduğu kunapenin 
vap verdi: arkasına dayamıştı. Belki de hır buh-

- r:Vet İhsan da beraberdı. ran geçiriyor, fakat kendini zorlıyarak 
- Yemekte neler konuştunuz? belli etmiyordu. 
- Belli başlı bir mevzu yoktu. Şu- Rıdvan Sadullabın sesini duyduk: 

radan buradan konuşuldu. _ Osman Bey, müsaade ederseniz, 
- Konuşan kimdi? ben de hanımefendiye birkaç sual sor-

-Hepimiz ... Zevcim bır çok hika- mak istiyorum. Yalnız bir ıki sual. Ken-
yeler anlattı. dilcrini daha fazla yormamağa çalışa-

- Neş'eli mi idı? cağım. 

- Her zamanki gibi... Her znnıankı Hepimiz alfıka ile ona döndük, Sadul-
kadar .... · lah serkomiserden cevab beklemeden 

-Yemekten sonra ne oldu? kadına dönmüştü: 

- Yemekten sonra sofr:ı başında bi· - Kardeşiniz Kevser Hanun Boğazi-
raz daha oturduk, mükalememize de - çindeki yalının eşyalarını niçın satmak 
varn ettik. Kahvelerimizi orada içtik, istiyor, hanımefendi? 
zevcim yemekten sonra böyle sofra ha· Rıdvan Sadullah alay mı ediyordu. 
§ında bir müddet oturmayı pek seve:- Şimdi böyle bir sualin ne mür.rıscbcti 
di. vardı? Hepimiz suali garib bulmuş, fa-

- Sonra? kat ses çıkarmamıştık. 
- Sonra saat dokuz buçuğa doğru Nazan Hanım: 

cçocuklar ben biraz kütilphanede oku- - Kevser uzun bir Avrupa seyaha-

KANZUK MEYVA TUZU 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA
RIN USARELERİNDEN İSTİII· 

SAL EDİLMİŞ TABİi BİR MEYV A 
TUZUDUR. Emsalsiz bir fen ha
rikası olduğundan tamamen tak -
lid edilebilmesi mümkün değildir. 
Hazımsızlığı, mide yanmalarını, 
ekşiliklerini ve muannid inkıhaz -
lan giderir. Ağız kokusunu izale 
eder. Umumi hayatın intizamsız· 
lıklarını en emin surette islah ve 
insana hayat ve canlılık bahşPder. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANF.St 

BEYOGLU - İSTANBUL 

nelerce memurluk etmiş bir adama bu buruşturdu: 
yapılır mı? 

ı - Bilhassa beş çocuk babası .. Hüku -
met bile onlara karşı çok merhametli 
davranır .. Yol parası bile almaz. 

Hüsameddin Beyin karısı yaygarayı 
basıyordu: 

1 - ilahi evsiz barksız kalasın da sokak 
sokak südinesin e mi. Yarabbim, bize 
bunu yapan Süleyman kuluna dünyada 
rahat yüzü gösterme! Apartımanınm bir 
gün içinde yerle yeksan olduğunu gör -
sün! 

Çocukların on iki yaşındaki en büyü
ğü küfreCiiyor, üç yaşındaki en küçüğü 
bağıra bağıra ağlıyordu. Hüsameddin 
Beyse sokağa çıkmış iki yanına yalpa vu
rarak dolaşıyor: 

- Eğer ben de seni burada rahat bı -
rakırsam bana da Hüsameddin demesin
ler. Acısını çıkarmazsam yuh olsun er -
vahıma! .. 

Diyordu. Yakın komşulardan komis -
yoncu Necati Bey e\'ine gelirken bu man
zarayı gördü: 

- Ne vaı, ne oluyor? 
- Hiç sorma Necati Bey, Süleyman 

Bey kiracılarını kapı dışarı ediyor. Karı, 
koca, beş çocuk bu gece açıkta kalacaklar; 
bu rcvayi hak mı? 

- Günah, Süleyrnnn Bey de bunu yap
mamalıydı 

- Yok canım, ne yaramazlıkları var 
ki .. Çocuk bunlar oynuyorlar. 

Hüsameddin Beyin kansı: 
- Bir gecelik misafirin de çocukların -

dan şikayet edilir mi? 
Deyip lafı kesti. Bu sırada koltuklardan 

birini araba yapıp sürükliyen çocuk kol
tuğu devirdi. Koltuğun altında kaldı. Vı
yaklamıya başladı. Hüsameddin Beyin 
karısı kızdı: 

- Efendi, sen de rahatından başka bir 
şey d[işünmezsin, biraz da çocuğuna bak! 

- A hanım, çok oluyorsun.. Rnhalın 
rahat. Keyfimi bozmasana! 

- Ben senin keyfini bozmasını bılirirn 
amma. 

- Haltedersin sen! 

Karı koca kızılca bir kıyamet kopar -
dılar. Necati Bey karısile birlikte bir o -
daya çekildi. Karı kocanın kavgası, ço
cukların bağrışmaları, kırılıp dökülen eş
yanın şangırtısı kulaklanna geliyoıdu. 

Necati Bey kansına baktı: 
- Bu gece nerede yatacağız? 
- Bilmem misafir, küçük çocuğunu bi-

zim karyolada uyutmuş. 
- E şımdi? 
-Bilmem. 
Bir şangırtı daha koptu. Bir tokat se

(Ultfen sayfayı çeviriniz) 
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Denizlerin Makyaveli 

Kaptan Bum Bum 
Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçoğla 

Ya.zan : Arif Cemil 

Doktor Nazım, Bahaettin Şakir ve diğer arkadaşları 
Talat Paşanın bir türlü gelmeyişinden endişeye düş~ 
müşler, akıllarına fena şeyler gelmege başlamıştı. Bu 
defaki fena düşünceleri yersiz degildi. Çünkü Talat 

Cenazem çok kalabalık olmuştu. Boş bir tabuta benim 

Paşa bir saattenberi dünyaya ebediyen veda etmişti 

yerime eski tuğlalar koymuşlar ve kaptan Lauterbah'ı 
Bata via' daki Avrupalılar mezarlığına gömmüşlerdi! 

Muhakkak olan bir şey varsa o da (yordu. İki haftaya varmadan .Alman!a- Ben bir kaç gün sonra ölecektim. E- dı: Böyle kıyafetimi değiştirmiş bir şe-ı o da cenazemin çok kalabahk olınası 
Talat paşanın Berlinden ~aybolduktan dan çık~c~k ve Anad~luya gıde.~e~tı! vet vakıa alay olsun diye ölecektim kilde gidip bizzat kendi cenaze mera - idi. Bir mesele de canımı sıktı: cHelfe-
sonra tekrar or~ya şelmcs:. ':e Han.der,- .. Bu duşunceler, -~ndişeler ve umıdl~r ama herkes beni ölmüş bilecektL Bina- simimde bulunmak. Lakin ne kadar rih> boş tabuta eski tuğla doldurtarak 
ley sokağındakı evınde gorunmesıydı. ıçınde paşanın Dusseldo:-f'dan avdetın 1 h o .. lrnek üzere bulunan bir a- yazık ki beni cBornôo> ya götürecek cesedin ag-ırlıg-ı hissini vermill. Halbu-h d .. d"" .. r t" b ena ey ·---ı 

Tayliryan ?ir s.aba gen_e pencere - e_? sonra uç ort g':11 ge ıp. geç ı, u dam için vakit kaybetmek haram olur- olan şilep hareket etmek üzere idi. ki hiç olmazsa yeni ve kullanılmamış 
sinden karşıkı evı _tarassu~ ejerken m~ddet zarfında Talat. paşa ı_le dokt~r du. Ben de uyumamalı idim. Nihayet Yoksa vaktim olsaydı emin olun ki bu tuğla doldurtabilirdi. Öyle ya! Madeın-
Talat paşanın sokaga çıktıgıni ve Uh- Nazım, doktor Bahaettın Şakır ve Ru- b h k dalmışım. şayanı hayret tem~c:ıadan kendi kendi-

• · h. d ld k ı ·· k sa a a arşı ~ ki ben öldükten sonra ağırl•ğım tuğla land sokağındaki yazıhaneye dogru yu- su ı arasın a o u ça esrar ı muza e- _ . 
1
_ mi mahrum etmezdim. 

rüdüğünü gördü. Buna hem çok sevin- reler cereyan etti. Bu müzakereler gah _uyandıg~ za1?an asabım yer~n~ ge Bilahare haber aldığuna göre Inı!ğer ile ölçülüyordu, bunların hiç olmazsa 
di, hem de artık büyük anın yaklaştığı- paşanın kendi evinde, gah Uhland so - mış ve ~abıı halım avdet etmıştı. Ve ben hastaneye naklimden ikı gün son- yeni olmaları müreccah idi. 
nı hatırlıyarak titredi. Derhal telefo - kağındaki yazıhanede cereyan edıyor- ben yc~ıden şen ve şakrak olmuştun: ra teslimi ruh etmişim. Ve Bay cHelfe- İşte ben böyle alayivala ile defne
na koşarak meseleyi cürüm şeriklerine du. İttihad ve Terakki erkanı n,unta- Otomobı~le cSo~~abaya> yol~~u tut rih> beni cBatavia> dak.i Avrupalılar diiirken, Felemenk vapuruna atlamış 
bildirdi. O gün toplanarak aralarında zaman her sabah o yazıhanede buluşu- t~m ve lımana ınınce orada F ele~menk~ kabristanına gömdürmüş. ve mahalli maksuduma müteveccihen 
liOn bir konuşma yapılmasını kararlaş- yorlardı. Saat on ile on bir arasında da hle_ r tarafınd.an hareketlerıne mlısaad Görüyorum ki ben 0··ıdu .. k ten sonra 

d 1rn b k Al vlpurunun yola çıkmış bulunuyordum ve tamam tırdılar. Talat paşa gelip arkadaşlarına iltihak ~ ı eyen ır aç man .. .. artık dostlarım da, düşmaniarım da hep 
Bu konuşmadan sonra artık Osman- ediyordu. limanda yatmakta old.u~lar~.nı ~o~dum. meziyetlerimden bahsediyorlardı. Bu- mezara indirilip k~brimin üz~~e bir 

1ı devletinin sadrazamlığ'.nı yapmış o- 1921 senesi martının on beşi idi. Gü- Bu gemilerden birisının suvarıs: kap- nu vefatımı müteakib gazetelerin neş- dua okumak suretıle talkın verilirken 
lan Talat paşanın Ermeni komitecisi neş Berlinde o mevsimde emsaline na- tan cEngelhardb isminde es~ı bır ar- rettikleri tercümei hallerden :mladmı. belki de ben Felemenk şilebinin yemek 
Tayliryan tarafından katiedtlmesi bir diren tesadüf edilen bir ~har gününü kadaşım i~i.. B~ zatla çok eskıden tam- Demek ki bir insanın meziyetlerinin li· salonunda buz gibi bir bira şişesinden 
gün meselesiydi. Tayliryan için geri andırıyordu. Uhland sokagmdak. yazı- şır ve sevışırdık • yıkile anlaşılması, kıymetinin takdir bardağıma o köpüklü ve nefis mayii 
dönmek ve bahane çıkarmak imk~nı fa hanede bul~nan d?kt~ı_: Naz!m. ~e dok- cSourabaya> da dolaşıp tanınmak edilmesi için ölmesi icab ediyor. doldurmakla meşguldüm. 
lan yoktu. Paşanın bir daha Berlmd~n tor Ba~a~ttın Şa~ır ~ıger bır ~ı ark~- tehlikesine maruz kalmaktansa araba Her halde bir şeye memnun oldum ki (Arkaaı Nr) 
gaybubet etmesi ihtimali de nazarı uık daşla bırlıkte o gunku gazetelerı tetkık ile tersanenin yolunu tuttum ,.e arka-
kate alındığından, cinayetin işlenme - ile meşgul bulunuyorlar ve Talfıt pa· daşımın gemisine kapağı attım. ı------------------------------ı 
si için hemen ilk fırsattan istifade o - şaya verilecek siyasi bülteni hazırlı- cSohenberg> in otelde olduğunu bili inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
lunacaktı. _ . . yo~~rdL _ . . . ordum. Ancak c~urabaya> da birbi- ~--~-----~~-------~---------~ Kendisini kovalayan muthış tehlı - Ogleye dagru Bahaettın Şakır. Y 

rimize tesadüf ettiğimiz 1.aman yabancı k eden bihaber olan Talfıt paşa Düsscl· - Bugün paşa gecikti. Acaba gelmi- k 
imişiz gibi birbirimizi tammamazlı -

dorf seyahatinden dönelidenberi arka- yecek mi? dedi. tan geleceğimiz evvelce aramızda ka-
daşlannın ihtarlarına hiç kulak asmı - Doktor Nazım cevab verdı: rarlaştınılmı.ş olduğundan kendisine 
yarak yalnız başına gezintilerıne de - - Gelrniyecek olsaydı, her halde bir görünmedim. Kaptan cEngelhardb be-
vam ediyordu. Sokağa çıkmadığı gün haber gönderirdL Nerde ise gelir. ni tabii içten gelen bir sevmç ve sami-
yok gibi bir şeydi. - Sakın hasta o~asın? m1yetle karşıladı ve kamarasına misa-

On un bu hareketini garip bulan ar- - Zannetmem. Oyle olsaydı, gene fir ederek nefis cPilsen-. birası şişele -
kadaşları kendi aralarında fısıldaşarak haberimiz olurdu. . . .. .. .. d ··kellef bı"r geç"ıd 

k 1 k ·· rının onumuz en mu • 
şöyle konuşuyorlardı: Arkadaşlar bunu onuşur ar en şup- • . tt· d. 

b k ·b· ·· ·· h l:t "1 ~ b;....:b· ı · b k k resmı yapmasını seyre ır ı. - Paşa hayatından ı mış gı ı goru- e ınaza .. arıa u,. ır erme a ma - . . 
rı üyor. Devleti kurtarmak için tuttuğu tan kendilerini alam~orlardı. Çünkü Dostum bırkaç şışe yuvarlayı~ _adam 
yolda muvaffak olamamasından dola - ne zaman böyle müphem vazi~.et~crde akıllı n~ş'e~en~~.:en sonra J...endısıne ~
yı kendisini büyük bir nevmidi kapla- kalsalar, daima akıllarına bin turlu fe- lanı ~-ıt.~m.'. b~tun tasavvurlarımı .'.e 
dı, galiba hayatına artık ehemmiyet na fikirler gelirdi. İçinde bulundukla- sahte olumumu anlattım; ban~ cFılı
vermiyor. Yoksa her an tehlikede ol - rı vaziyet de zaten fena fikirler besle- pin• \'e cSelebes> adalarının bırer ha
duğunu bile bile böyle hareket eder meğe müsaiddi. . .. .. ritası . ile bir ~e~ge: ve bi.r de .ro~olver 
miydi? Arkadaşların bu defakı fena duşun- tedarık etmesını ı:ca e.t~m. Eskı dos: 

Bir diğeri bu sözlere şuniarı da ila- celeri yersiz değildi. Çünkü 'l'alat p3şa tum karay~ çıkıp ı.stedıgım ru şeyl:rı 
\ e ediyordu: bir sattenberi dünyaya ebediyen veda t~da~ik ettı, ayrıca takma bır _bıyık ıle 

_ Fakat düşünmüyor ınu k! biz bu- etmiş bulunuyordu. bır şışe saç boyası almayı da ıhmal et-
r ada bir çok kişiler tek bir vücud teş- O sabah, 1 S mart 1921 günü, Tay - metli. 
kil ediyoruz ve o vücudün başı paşa· liryan yatağından kalkınca kendi ken- Takma bıyığı üst dudağıma yerleş-
d r. Paşa olmazsa o vücudün uzuv - dine diyordu ki: tirdim, saç boyası ile saçımın ı·cngıni 
!arı ne işe yarar? Neye kadir olabilir? - Bugün işimi bitireceğim. Talat değiştirdim ve bu suretle yeniden teb-

I - Eskişehirde inşası mukarrer kapsül deposu keşif, şartname ve plin.ına 
tevfikan pazarlıkla yaptırılacaktır. 

II - Pazarlık 8/X/937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 de Kabatqda 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Muhammen bedeli 3879,38 lira ve muvakkat teminat 291 liradır. 
IV - Şartnameler c20, kuruş mukabilinde her gün İnhisarlar İnşaat §Ubesin-

den alınabilir. 
V - . İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pa

ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cM., c6378• 

lllıllWW 

Keşif bedeli 101619 lira 93 kuruş olan Cerrahpaşa hastanesine yaptınlacak 

mutfak ve çamaşırlık binası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İstiyenler k~ 
şif cvrakile şartnamesini 508 kuruş mukabilinde levazım müdürlüğünden ala
bilirler. Eksiltme 1/10/937 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacak
tır. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdürlüğün-
den alacakları fen ehliyet vesikasile ve f>330 lira 99 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukanda 
yazılı günde saat 14 de kadar daimi Encümende verIJlJ'lidi.ı:L:lr. Bu saatten sonra 
verilecek zarflar kabul olunmaz. cB.> c6257• 

I - Şartname ve nümunesi mucibince 71,5xl00 eb'adında 10000 tabaka mum· 
lu beyaz parşömen kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 7/X/937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Yerlerinden bile kımıldıyamazlar. paşa bir kaç saat sonra ölüler arasına dili kıyafet etmiş oluyordum. Takma 

Bu ve buna benzer endişelere rağ- karışmış olacak. Belki ben de ... Çünkü bıyık simamı o kadar değiştirmişti ki III - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
men herkeste bir dereceye kadar gene daha evvel davranamazsam, o beni vu- aynaya bakınca ben bile kendimi tanı- IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte% 7,5 güvenme para-
bir emniyet vardı. Çünkü Talat paşa racak.. yamamıştım ve sanki cİsto~holm• dan lariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cM,, c6.17'l• 
Berlini büsbütün terketmeğe hazırlanı- (Arkası var) henüz gelmiş sarışın bir Iskand1nav- - - - · - -

si işitıldi. 
- Seni edepsiz herif seni, bana tokat 

ha! Al sana!. 
Hüsameddin Bey karısile dövüşüyor -

du. 
Necati Beyin karısı içini çekti: 
- Bu gece bize rahat yok galiba! 
- Zannederim. 
- Ne yapsak bilmem ki? 
- Kendimize yatacak bir yer bulsak! 
- Bu evin yatacak bir yeri kaldı mı 

k "? ı. 

- Komşulardan birine mi gitsek? 
- Bilmem .. 
- Hani Süleyman Beye de hak vere

ceğim geliyor ya! 
- Benim de öyle. 
- Adamın da epey aleyhinde bulun · 

duk. 
- Ya, ayıp oldu. 
- Kendisinden özür dilesek mi? 
- Hiç fena olmaz. Hem şimdi gitsek. 

Daha uyumamıştır. 
- Evet, hemen gidelim. Hem ben on· 

dan bir şey rica edeceğim. 
- Ne rica edeceksin? 
- Bu gecelik bizi evinde misafir etse. 
- Nasıl olur? 
- Fena adam değildir. Bu evde uyu-

yamıyacağız ki.. 
- Doğru hakkın var. 
Karı koca evlerinden çıktılar. Süley -

man Beyin kapısını çaldılar. 

Yarınki nUshamız J ı = 

Mıcera peşinde 
Yazan: Exbrayat-Durivaux 

Çeviren: Nurul lah A taç 

r 
Nöbete! 
Eczanele1-

- yalı oluvermiştim. A . .8 Kenan 
" Bay cHelferih> in benim ;çin tedarjk sıpı 

~t:Ji!r~~d~~~t=~~kf =~l~~;;u~:~nİ::~1~ 
Bu cece nöbetcl olaa eczaneler 
dU': 

•anlar· ci bir İsveçliden hiçbir fark;m kalma- Sizi aoAuk elgınhAından, nezleden, gripten, bet 
.. ve dl aArllarından koruyacak en iyi llAç budur. 

istanbul cihet indekiler : mıştı. ismine dikkat buyurulması 
Bu tertibat alındıktan sonra dostum 

Atsarayda: (Sanın>. Alemdarda: (Ab -
dülkadir). Beyazıtta: CCemlH. Samat -
yada : (Rıdvan>. Emlnönünde· lAminas
ya). Eyübde :(Arif Beşir). Fenerde: (Vi· 
talil. Şehremininde: <Nfızım>. Şehzade

başında: <Üniversite)(. Karagümriıkte: 
(Suad). Küçükpazarda: <Necatı Ahmet>. 
Bakır köyünde: <İstepanl. 
Beyot l11 cihe tlndekiler: 
İstıklA.l caddesinde: <Galatasaray, Ga
rib). Galatada: (Hidayet). Kurtt:luşta: 

!Kurtuluş>. Maçkada: (Feyzi). Bcşiktaş
ta: <Süleyman Receb>. 
Boğaziçi , Kadıköy ve Adalardakiler : 
Üsküdarda: (İskelebaşı>. Sarıyerde: <Os
man). Kadıköyünde: <Saadet OsMan Hu
lüsi). Büyükadadn: (Şinnsl Rıza). Hey
bellde: CTnnaş). 

kaptan a:Engelhardt> benan küçük bir 
Holanda şilebile cBorneo-. ve cSele -
bes• e geçmekliğim için icab eden te
şebbüsatta bulundu. 

Bir taraftan ben böyle kıyafetimi 
değiştirmiş bir halde yola çıkmıya ha
zırlanırken o sabah inti~ar etmiş olan 
gazeteler de şu havadisi .1eşrediyorlar
dı: 

Kaptan IMıuterbah'ın ölitnıü 

erKaptan L auterbah bir kaplan avı 
esnasında yaralı bir kaplanın hücumu
na uğramış ve kudurmu~ bir hale gel· 
miş olan hayvan tarafından ağır su-

........................................ -................... ret te yaralannuştır. 

Açık teşekkür 
Bu feci kaza üurine av eğlenceleri 

h emen durdurulmuş ve yaralı yerliler· 
Yaptığı mühim ve muvaffnkiyetli le Bay «Hclfcrih» tarafından orınan

bir ameliyat neticesinde refikamı teh- dan yaylaya nakledilerek orada bir 
likeli bir hastalıktan kurtaran Malat - hastaneye yıatınlnuştır. Haber aldığı. 
ya doğum evi kadın hastalıkları müte- mı7.a göre yaralının vaziyeti fün idsiz
hassısı Etem Seçkine, gösterdiği haza- dir ve herkesin tanıdığı Alman kaptanı 
kat ve yardımlardan dolayı alenen te - haleti nezide bulunmaktadır ... » 
şek.kür ederim. Vay canına!.. Bu havadisi okurken 

Mardin vilayeti merkez karakolu benim bile gözlerim yaşardı. Demek 
polis memuru Etem Tüzün Gü\•en kaptan Lauterbah ölmek üzere bulu -

nuyordu ha!.. 
KAYIP Kim bilir bu havadis Felemenk gar-

1930 - 931 senesinde Feyztltt lisesinden bi Hindistanının yerli ve Avrupalı hal
aldığını ilse şehadetnamesini kaybettim. Ye. kı tarafından ne kadar heyecanla ve 
n lsinl aıa~atımdan eskls1nln h ükmö yoktur. helecanla karşılanmıştır. 

lılealuu lise 931 - 931 mesanlarm4an •• •. . 11··- aaı..p Birdenbire gonlumde bır arzu uyan-

lstanbul Tramvay ş~rketinden: 

Üniversite ve Yüksek Mekteb 
talebelerine 

Tenzilatlı tarifeden istifade etmek hakkını bahşeden ve evvelce verilmiş olan 
1936/1937 mekteb senesine mahsus yeşil kartlar 1937 /1938 senesi için değiştiri
leceğinden, Üniversite ve Yüksek Mekteb talbeleri 15 İlktcşrin 1937 tarihinden 
evvel yeni kartlarını almak üzere Tramvay Şirketinin Galatada, Tünel arkasın
da, Söğüt sokağında Hareket Kalemine vesikaları ile birlikte gelmeleri ilan 
olunur. Direktörlük 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden 
4000 aded Ankara Telefon rehberi bastırılmak üzeredir. Memleket iç ve dışı

na tevzi olunacak bu rehberin iş adamları ve ticarethaneler için kuvveUi bir 
propaganda vasıtası olacağını izahtan müstağni görürüm. 
İlan şeraiti İstanbul Telefon rehberinin aynıdır Kayıd muamelesi ve izahat 

almak için Müduriyet Abonman Dairesine bizzat veya (02) No. roya telefon 
edilmek suretile müracaat lazımdır. Rehber kısa bir zamanda tab'a verileceği 

için istical buyurulmasını rica ederim. Müdüriyet 

T. C. ZİRAAT BANKASI lstan bul Şubesinden: 
-----------------------------------

Hangar inşaatı 
Halkalı Ziraat rnektebile Yeşilköy Tohum Islah Enstitüsünde yaptırılacağı 

ilan edilen hangarların inşaat şeraitinde değişiklik yapılacağından bu hu.susta 
malumat almak için nihayet 30/9/ 1937 Perşembe günü saat 15 fe kadar Banka-

mız Müdiriyetine müracaat edilmesi. 
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Otomobil ile istanbuldan Avrupaya 
(BCl§ tarafı 6 ncı sahifede) l cek imtiyazlı adamlar sırasına girmiştik .. 

vizemi yaptmrken para mukab~linde. el~- Evvela, tenzilat için oteJ~iden ~.a~~adı~: 
me bir defter vermişler ve demışlerdı kı: c- Ben tanımam!> dedı. Otobusun bı
•- Bununla her yerde tenzilatlı seyahat let memuruna gösterdim: 
edecek, tenzilatlı alışveriş yapacak ve c- Bize c.id değil!> dedi. Lokantada 
tenzılatlı benzin alacaksınız!.> sordum: 

SON POSTA 

c- O! Mükemmel bir şey! Bu seyahat c- Sergide muteberdir!> cevabını al
bize sudan ucuz gelecek. Aşkolsun Fran- dım. Sergi kapısından girerken biletçiye 

1 sa devletine! Bak seyyah celbi için ne uzattım: 

kolaylıklar da bulmuş> demiştik. •- İçerde geçer!> dedi. 
Fransa hududuna girerken tabii ilk işi- Kapıdan bilet alıp yürüdük. Bir Macar 

ıniz memura bu defteri sormak oldu .. Ya- gazinosunda oturduk. Yedik, içtik .. Eh, 
kası sırmalı memur, defteri evirdi, çe- artık burada tenzilatlı para vereceğiz, 
virdi! Nihayet: diye gözümün içi gülüyordu. Garsonu 

c- Herhalde sergiye aid olacak. Orada çağırdık . .-Hesap!> dedik .. cAl~sta! Ha-
sorarsınız!> dedi. zır!:t Şöyle sigaramızın dumanını savu-

Parise gellnce tabii burada da ilk yap- rarak: cTenzilat!> diye emrettik. cNe 
tığımız mueımclc sergiye gidip elimiıde- tenzilfıtı?> .Sergi tenzilah!:ıı cO da ne 
ki defteri göstermek oldu. Onlar da bir- demek?> «İ~te tenzilat kartlarımız!-. .. 
birlerine sordular. Nihayet deftere bir Garson evirdi, çevirdi. cBurası Macar 
mühür bastılar. Tekrar fade ettiler. Ar- pavyonudur. Yanlış gelmişsiniz. Bu 
tık damgalanmış, her şeyi ucuz alabile- Fransızlara aiddir!> diye cevab verdi! ....................................... -.................... ..... 

Bürhaniyede iki 
cinayet 

Bir ad ::m harta ile, diö-eri 
de taba ca ile öldürüldü 
Balıkesir (Hususi) - Bürhaniyede iki 

cinayet olmuş, bir adam balta ile başı ke
silmek, diğer bir adam da tabanca ile 
vurulmak suretilc öldürü'rr!ü)crdir. Bal-

1 

ta ile başı kesilerek ölduı u!en adam Bür
haniyede koyun çobanlığı yapan Sun -
gurlulu Mehmet oğlu Abd'dir. Cinayeti 1 
işliycn de Bürhaniyenin mahkeme ma
hallesinden Mehmet o~lu Halildir. Ci -
nayetin sebebi henüz malUm değildir. 
Halil Abdir:ıin kendisine tecavüz etmek 
istediğini, bu vaziyette kend' ·ini koru -
mak için balta ile kafasını kopardığını 

söyleınektec!Jr. 1 
Tabanca ile öldüıiilen aJam Çoruk kö

yünden İbrahim oğlu Halildir. Koy ko -
rucusu Murat Halili ölü olarak Balıklı 
mevkiindeki dere içinde görmüş ve jan
darmaya hs.ber vermiştir. Yapılan tah
kikat sonunda Halilin köy civarındaki 

tarlasında bostan beklerken köyden Meh
met oğlu Fahri tarafından gece yarısı 1 

kulübesine girilerek derin uykuda iken 
öldürüldüğü anlaşılmıştır. Fahri cinayeti 
müteakip cesedi omuzuna alarak dere içi
ne götürmü~ ve atmıştır. Fahri suçunu 
itiraf etmiştir. '------·--

Bugünkü program 
29 Eylül 1937 Çnrş:ımba 

iSTANBUL 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Plfi.kla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13 05: Muhtelif plfık neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: PH'ıkla dans musikisi. 19.30; Konfe
rans: Beyoğlu Halkevl nıımına. 20: Bürhan 
VP. arkadaşları tarafından I'ür!~ muslkist ve 
halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza tsrnfı11dan 
nrabca soylev. 20.45: Sulhiye ve nrkadc.şları 

tarafından TUrk muslklsl ve hanı ş.ırkıl:ın, 
<saat. (ı.yarı>. 21.15: Or.kestr:ı:. 22 15: :Ajans 
ve borsa haberleri. 22.30: İnci: Tl:rkçe §an 
piyano refııkatlle. 

Askerlik işleri: 
Askerlik şubesine davet edilenler 

. slanl ul Bors...ısı kapan'' 
fiatları 28 - 9 - 1937 

ÇEKLER 

Açı:ı j 

Londr& li28,llO 

!oln-Yorll !>, 788) 

Par is n.9925 
Mlltmo 14,9713 

Brutsel 4.6815 

At1na 67.v2 5 
Cenevre S,4325 

Sof ya 63.6942 

Amsterdam 1.476J 

Praı; 22.3414 

Viyana 4.18 

Mndrid 11.6242 
:s rıın 1.9o;l8 
\ ar-;ovn "4 .173J 
Budnpeıte 3.9810 

Bu kreş 1L7.1655 
Belgrad :>oı.S55J 

Yokohama 2o1356 
Moskova ~ • .)375 
Stokholın ~. 884 

LSHAl\1 

Anadolu iffi. 1-ı 60 
peşin OO. 
A Şm. 60 vndel 00.00 
Bomontl - Nektar OJ.00 
Aıilan ç1mento 1 • 15 
Merkeı bankası .ıJ.UO 
İş Bankası OJ,JJ 
Telefon O.\Ji> 
ittıhnt. ve De~lr. OJ.uJ 
Şıırk Değ!rmenı \l.OO 

Ka'l\llj 
c.2.s ıJ 

<',7 :11 
23 ıı5 
1.S, .. 2 
4.7815 

67.44 
3, .42d) 

tA. 
1.4325 

22,6.S 
4 '..!) 

11 68 
1.9725 
4.1936 
4. 

107.68 
~ sı 
:ı.7486 

20 24 
S.JV32 

00. 
OJ.O) 
00. J 
ıo,ııo 
110.vi) 
00,JO 

Terkos O.'> ı O.Ol 
r....::.=..=::__~~~~=--~~~--~~-

l S '..l' l K K A Z L A B 

Türk borcu I peşin 
• • I vadeli 
• • II vndell 

Açılı' 
0:),l}J 

14 ıs 
13.70 

TAHViLAT 

Anadolu I pe. 
11 I vadeli 
• il pe. 
11 ll va. 

Açıı.ı 

00 .0J 
oo.oo 
Oi•.ıJo 

oo.uo 

K&paıııı 
0'),1)1) 

14.2J 
u.1J 

~..ı•.ı·ı 
0\) • .)0 

()().()() 

oo.oo 
oo.oo 

1 

Anadolu mü. peşin ıı:> uJ ııJ OJ 
.... a&:ılıiiiiıııiııırİlmlllİll: ....... ~ 

u.. ...... ~ ............ , •• ~.__ ·---

NEDEN? 
Uykusuzluğa, asabi çarpıntılara, 
baş dönmelerine göğüs germeli? 

KARDOL 
bunların şıfasıdır. 

Şimdiye kadar askere ça~rılnıamış vcl·a- ................................. :-········ ... ·····--··--
hut çağırıldığı halde sıhhi teyn sair knnu- kadar topçu. nııkllye, suvar!, demlryol, Is -

1 

r 
Fransanın Midi havalisinde ye
tiştirilen bazı çiçeklerin merke
zinden istihsal edilen saf ve şeb
nem gibi taze erimemiş balmu
rnu ile yüzünüzü banyo ettikte 
en sert bir cildi bile bir gece zar
fında yumuşatmağa kafidir. 
Parfömlerin istihsal edildiği bu 
havalinin kadınları, ilk defa o
larak taze ve yağlı bu cevherin 
beyazlatıcı, yumuşatıcı hassası

nı keşif ve bunun yerini tutaca.t 
başka bir maddenin mevcud ol
madığını beyan etmişlerdir. Bu 
cevheri kullananların yeni ve 
gençleşmiş cildlerini bu havaliyl 
ziyaret edenler tarafından tak
dir nazarlarile seyredilmekte
dir. cSir a Septin> tabir edilcJl 
ve latif ve kullanışlı bir formül 
haline getirilen bu cevheri, g~ce 
yatmazdan evvel cildinize tat
bik ettikte, siz uyurken cildiniz
de husule gelen çirkin tabakayı 
eritir· ve gayri mer'i bir tarzda 
kısım kısım dökülür. Ve onunla 
beraber siyah noktalar ve açık 
mesameler de zail olur. İhtiyar
lık çizgileri silinir ve altındaki 
yeni cildiniz tazeliği ve yumu
şaklığı ile meydana çıkar. Yüzü
nüzün açık ve beyaz cildin güzel
liği ile nahoş bir tezad teşkil et
memesi için cSir a Septin> i 
boynunuza, omuzlarınıza, kol 
ve ellerinizde de kullanmanız 
lazımdır. Yalnız Paris Aseptin 
laboratuvarları bu calibi dik.kat 
ve şayanı hayret cSir Aseptin> t 
istimal hakkına maliktirler. Şu 
halde eczahanenizden veya par
fümörünüzden •Sir Aseptin> 1 
musirren isteyiniz. 

KAYIP - Balat araba iskelesinde çalışmak
tı.. olan 3241 numaralı arabamın numara -
sını düşürdüm. Yeni.sini çıknrtncnğımdan 
eskisinin hükmü olmadığı llln olunur. 

Dır:ığman Sn.rayatası caddesi 
numara 8'7 de l\lastafa Beyko 

Son 
Yevınl. Siyası. BandLs -.e Halk cazeLe5 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 

ni sebeplerle geriye bırııkılmış v• ev\elkl tlhkam, muhabere, hava, muztkıı, 816 do - 1-------------==-=s:: 
celblerde askere çnğınldığı hnlde gel.niye - ğumundan 332 dahil doğumuna kadaı- de - Gazetemizde çıkan yazı ve 

tSTANBUL 

rek bakayaya kalmış veya geç nüfusa k.ıydc- nlz ve jandarma eraUle, fiç ay ve daha z1 - resimlerin bütün haklan 
dilmiş ve yaşıtıarlle muayeneye vaktinde yade tebdili hava alarak şube emrine gir- mahfuz ve gazetemize aittir. 
gelmiycrek yoklama kaçağı kalmış \'C bllfı- m!ş muhtelif doğumlu ve muhtelit tııufiara 
:t:are şubeye gelerek muayeneleri yaptırıl - aynlmış erat ayrıca 116.n edilecek günlerde 
mış ve henüz askere sevkedllmemlş 316 do - askere çnf;ınlarnk sevkedlleceklerdlr. 
ğumundan 329 dahll doğumuna ıı::dar plya- Şimdiden hazırlıklarını yapmaları ilan 

de . 316 doğumundan 331 dahil dofunıuna olu~~ımım••••••••••-. 

KAZ4NCI USTABAŞISI AR~NIYOR 
Zonguldakta emniyctlı bir maden müessesesi muhtelif model (Deniz, şa

kuli, lokomotif, buhaılı ve saire) kazanların hP.r türlü tamiratını ve resim 
üzerine gerek el iıletlerile gerekse muuıyyak hava ile müteharrik aıat ile 

her nevi saç ve demir işlerini yapmıya ve yanında bir tane kazancı veya ka
zancı çıraklanm çalıştırmaya ve yetiştirmeye muktedir gayet faal bir ka
zancı ustabaşı aranmaktadır. 

Namzedler orasından seçilecek olnn usta üç ay müddetle ve ücreti öden
mek şartile tecıiibe edilecek ve bu müddet zarfında işinden memnun kalın
dığı takdirde kat'i olarak istihdam olunacaktır. 

T.aliblerin kısa tercümei hallerini, şimdiye kadar çalıştıkları yerleri ve is
tedikleri ücreti bildirmek suretile mektupla Tophane 8 numaralı posta kutusu 
adresine müracaat etmeleri. 

.., ............................. ...ır 

ABONE FİA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. ... ... Kr. 

'rORKtYll 1401) 7w 4W ıoJ 
YUNANİSTAN lJU 1220 'illi 27l.I 
SCNEBİ 27 J) ı.ı)} bOO 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. - - _,,,, 

Gelen corak gm oailme:a. 
IUinlcudan me.'uliyet alınmaa. 
Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 

Pul ilavesi lhıındır. 

1 

Potta kutusu: 741 İstanbul 
Telıraf : Son Posta 
Telefon : 20203 
--ı 

Sayfa 11 

,BAŞvEDiŞ, KiRi . . 
BüTüN AGRILARI DfNDIRIQ_ • 

----- -

Muhammen bedeli 74 ira 57 kuruş olan Üsküdar 2 ,. İstanbul 11 inci 
mekteplere lüzumu olaı ".l'lek masası, talebe iskemlesi \ ı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmu~tuı f .,ıltmc 30/9/937 Perşembe güm. 15 de Daimi En-
ciimcnde yapılacaktır. ~ tnamesile listesi levazım müd r u unde görülebilir • 

İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 556 Jira 76 ı ır "uk :ilk teminat 
makbuz veya mektubile 1eraber teklif mektuplarını havi k pllı unflarını yu
karıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermclıdırler. Bu saatten 
sonra verilecek zarflar k bul olunmaz. (İ.) (6234) 

~ 

Keşif bedeli 1224 lirn 75 kuruş olan Floryada yapılacak çpor ve eğlence te
sisatı açık eksiltmeye kmıulmuş ise de belli ihale güni.ınd <.>n bulunmadığın
dan eksiltme 4/10/937 Paz..ırtesi gününe uzatılmıştır. Keşıf e' rakı ve şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde r!Örülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika
dan başka belediye fen i nri rnüdürlüğü:ıden alacakları f ,hlıyct vesikasile 
91 lira 86 kuruş ilk ten ı ıat makbuz veya mektubile b ra r yukarıda yazılı 

günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (6591) 

ELEK RİK VE MA E ·~-.. 

Tek reni Ar or 
Zonguldak'ta ehemmı,J<'tli bir maden müessesesi madc oca~ı harici işle

rind.., buharla işliyen muzayyak hava kompresörli, lavuar lektrik santralı, 

dar hattn buharla ve Dızcl motörile lŞliyen lokomotiflerı v viıkkme, boşalt
ma ilah ... tesisatına ve bunların tamiratını deruhte ede k b r elektrik 
ve makine teknisiyeni arnıımaktadır. 

İsteklilerin Tophane 8 numaralı posta kutusu adresine kısac" tcrcümei hal

lerini şimdiye kadar çalıştıkları yerleri ve istedikleri ücreti bildirmek sure
tile mektupla müracaat etmeleri. 

Semti meşhur Cadd " yeya Muhammen kirası 
ve mahalle. sokağı Numarnsı Cinsi Lira K. 

Hoca paşa. Aziziye Yeni Ankara 
caddesi 96 6 oda ve 2 hela 25 eo 

Aksaray, Şirmend-

çavuş Arapmanav. 10 Hnne. 18 00 
Kumkapı, Çadırcı-

ahmed Çelebi. Balipaşa yokuşu. Cami.yeri. 5 00 
Kumkapı, Nişancı Havuzlumescid. 1-30, 20 Lf1lahüscyin paşa 

-:ami yeri. 2 00 
Tavukpazarı. Hüseyinağa camii av-

}usunda. Bir oda. 2 00 
Hoca paşa. Aziziye yeni Ankara. 96 Dükkan. 25 00 

> Vezirçıkmazmda. 4-7 il 25 00 
Gedikpaşn, Diva-

nıfili. Gedikpaşa C. 65 > 20 00 
Kocamustafapaşa. Ağaçkakan. 24~26 Bahçe ve dükkfın. 4 00 
Müddeti icar - Teslimi tarihinden 938 Mayıs sonuns. kadar. 
Şehremini Me- 1-2 Melekhatwı cami 

lekhatun. Melckçeşmesi. yeri. 4 00 
Müddeti icar - Teslimi tarihinden itibaren 939 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Seneliği 
Sayımocağında. Nezirin mekanı civa-

rında kain. 500 ar tarla 20 00 

Müddeti icar - Teslimi tarihinden itibaren939 senesi Ağustos sonuna kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İstek1iler 7/10/937 Perşembe günü saat 15 c kadar pey paralarile beraber Çen
berlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelme-
leri. (6479) 

1 Dev.et Uemtqoıları ve Lımanları işletma Umum ı arası ılAnları 1 
30/9/937 tarihinde pazarlığı yapılacağı 25 ve 27/9/937 tarihlı Son Posta ga

zetesinde ilan edilmiş olan 1575 lira mu)ıammen bedelli 500 cilt 63 formadan 
ibaret kidem tablosunun göıiilen lüzum üzerine yaptırılmasından vaz geçilmiş 
olduğu ilan olunur. (6586) 

Akay İşletme Direktörlüğünden: 
30/EylUl/937 Perşembeden itibaren Adalar - Anadolu - Yalova hattında son

bahar tarifesi tatbik olunacaktır. 
Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 
Ayni tarihten itibaren Kadıköyünden 12,05 sefer i 11,45 te, 12,35 seferi de 

12,20 de kaldırılacaktır. c6559:t 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Sahnalma 
Komisyonundan : 

Okulumuzun 937 mali yılına aid sekiz aylık yiyecek ve yakacak ihtiyacının 
eksiltmeye konulduğunu gösteren ilan bu~nkü Tan gazetesile neşredilmiştir. 

İsteklilerin tafsilat almak için mezkf.lr gazeteyi okumaları lüzumu ilan olunur. 
c6442• 
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Avrupanın bayat, 

Yüksek evsafa 
meçhul çocuk gıdaları yerine saf ve halis ve taze hububattan olunan 

MA 
!1altk VIT AMİN, KALORİ ve GIDASI çok olan 

Z L R 1N1 yediriniz 
Bebelerin ana sUtUnden sonra yiyecekleri gıdalar 

1 Hasan Pirinç özü unu 

2 ,, Arpa 
" 

4 

5 

'' 
'' 
'' 

Buğday 
'' 
'' 

Neşesiz ve Kırgın 
BAŞI, DiŞLERi AGRIYOR 

Halbuki bir tek 
GRiPiN 
Alsa bütün 

ağrılar geçer, 
rahat eder. 

Ağrdar - Romatizma • Nezle - Grip 

Karşısında derhal ric'ate mecbur olur. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. --

fliiw'~~ 
Otomobil ve Makinist Okulu 
Taksim - ST ADYOM Tel. 42508 
Yeni devre 11 Birinciteşrinde 

başlıyacakbr. Şoför olacaklar 
şimdiden müracaat edebilir. 
Amatörler 7 direksiyon talimi ve 
blr kaç saat stajla Belediye f m
ti hamna hazırlanır. 

En kuvvetli, en idareli, en temiz kömür 

TÜRK ANT RASi Ti dir 
En sürekli, en \Parlak, en çabuk yanan kömür 

TÜRK ANTRASiTi dir 
Her sobaba ve malhzda yanan, fire vermiyen 

en hafif ve en ucuz kömür 

T Ü R K A N T R A S i T i dir 
Satıf merkezi : 

GiLKRiST VOKER ve Ksı Ltd. 
Galata, Yolcu salonu karşısında 
Tahir han, 5 nci kat. Tel. 44915 

Bay 1 Bayan t SU el! 
Şarkın en büyük tüccar terzis: 
Paristen birinci sınlf diplomalı 

BEYOGLU 
Terzihanesi 

M. Şükrü ve Ömer Eri Kardeşler 

ERZURUM 

BfŞİA. KEMAL-HAHMUT CEVAT 
rcz11H•lıi 
sı••a 

ilan Tarifemiz 
Birinci .ahilc 400 kurut 
I kinci aahile 250 » 
O çüncii aahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlr.ca mikdarda ilan yaptıracak • 
ıar aynca tenzilatlı tarifemizden is· 
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

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

UA.nclllk Koılektıf Şirketı. 
Kahramanzade U ın 

Ankara caddesi 

Çocukların hayatı ve tabii gıdaları 

•• •• 1 Hasan Yulaf ozu unu 
2 

!I 

4 

5 

'' 
'' 
'' 
'' 

Bezelye ,, 
Mercimek 
İrmik 

Çavdar 

'' 
'' 
'' 
'' 

GÜNEŞ - RÜZGAR - DENiZ 

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

apacağı tahribattan müteessir değiller çünkil 

K EM PERTEV 
. ile yapbğı masaııarın cııaıerıne vereceği taravetten • geçmif 

senelerin verdiği • tecrübe ile o kadar emindirler ki 

~-~ ÇOK DiKKATi 
FEMİL adet BEZLERi 

yerine başka marka verirlerse almayınız. ÇUnkQ FEMİL kanı emici ve 
muhafaza edici beyaz ve kırmızı iki cins hususi pamuktan yapıldığı 
Jçin beynelmilel kadınlar Cemiyetinin hercihetçe takdirini kazanmıştır. 

Daima FEMİL ve bağlarını isteyiniz ve kullanınız. Kutusu eczanelerde 
'z 65 kuruştur. - -

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz bi- Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mQşknıat göz 

onnnde tutularak yapılmıştır. Her eczanede sablır. 1 
-------

Mektep, hastane ve bilumum resmi 
ve hususi müesseselerin ihtiyacı olan 
yün ve pamuk battaniyelerle yatak 
takımlannın her çeşidi mağazalan
mızda mevcuddur. 
Sultanhamam 4 - Beyoğlu 376 Tel: 20625 

BURSA PAZARI : Hasan HUsnU 

__ D_i_K_K A-;Tp.!~-!~iiDüii_iinyiiaiidaiiiiibiiiiirıiiniiciliiiiiiğiiiikiiazaiiiinaniiiii. 
Yavrularımn saghgım 

düşünen 
annelerin nazarı dikkatine: 

Çocuklar için en lyt gıda ana sü
tüdür, fakat her hangi bir sebeple 
bu sütten mahrum kalan çocukla
ra verilecek en iyi ve mükemmel 
gıda Amerlkada mütehassıs dok

torlar nezdinde hazır

ı anan ve memleketimiz 
doktartarınca takdir 

edilen: , .. ' 1 Ş!!~i~!!rla~a~!~İ!n~~ ~~e! _1.-s--:-~-. ~-:-:;_:_·~-··:=tba==.a-.-.-----·--:.-:.-:...-._--.; 
S. M. A. 
mark ah 

Vitaminli süttür 

saatleridir. 

Ber yerde arayıaır. 
~ 115 birinci mükafat. 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

11 llkteşrin 1937 Cuma sabahından itibaren tatbik 
edilecektir. ı ı s. Ragıp EMEÇ 

SAH PLER : A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Fazla tafsilat istiyenlere: Meccanen 
literatür gönderlllr. Galata posta 

kutusu 1255 
Her Eczanede SatJlır. ~ 

Dr. A. K. KUTİEL 
Karaköy Topçular cad. 37 ' . , 

' Yuva • ilk kısım ' 

YENi NESiL OKULU 
Teessüsündenberl talim ve tedris ve terbiye sistemindeki ciddiyet ve ınttıamı İs

tanbul Kültür Dlrektörlüjtünün takdirine mazhar olmuı ve geçen senedenberi de 
resmi mekteplerle muadeleti tasdik buyurulmuştur. 

Ecnebi dill tedrisine çok ehemmiyet ver'Jen btr ıntiessesedir. Modem teşkllltıı 

mükemmel bir yuva sınıfı vardır. Kayıtıar kapanmak lizeredlr. Hergiln Cağalot -
'9 ıunaa Molla J'eherl cad~Hl otuıa müracaat olunma& 4m-• 

, M' ESKi FEVZİYE 

~~e~e IŞIK LiSESi Geceli 
Gündüzlü l İSTANBUL • Nl.şANTAŞı 

ı 
Memleketimizin en eski husust lisesidir. Ana, tık, Ortl\ ve Lise kasamları, Fen ve edebiyut kollttrı vardır. 

lstabulun en havadar ve sakin bir muhitinde Teşvikiye Karakolu karşısında ve Teşvikiye camii ittisalindedir. 
Kayıt için berg11o ondan 17 ye kadar mnracaat edilebilir. isteyenlere mektep tarifmımesi gönderilir. Telefon : 44039 


