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Bene 9 - No. 2912 :Yazı işleri telefonu: 20203 Ç~AMBA - 7 EYLUL 1938 

Siidetler aralarında 
1 

bir hiikUmet · teşkilitı 
viicude g~tirdiler 

Çekoslovak lıükiimeti dün kat'i 
tekliflerini Südetlere bildirdi 

SÜDETLER ISY ANA MI HAZIRLANIYORLAR ? 
·----·· ... ········-··-------···-······ .. --··· .... 

Al manyaya Balkanlardaki 
bir ihtar Alman elçileri 

ingiltere ve Fransanın toplan•yor .. lar 
·ıedbirleri Amerikada r 

iyi karştlandı 
ilk Südet kongresi için 
hazırlıklar 1apılıyor 

Nevyork 6 (Hususi) - ttnayted Pres 
,bildiriyor . · 'J'ragda günün en meşhur iki siması: 

Südet meselesinden mütevellid Av - Südet meb'usıı Kun<! ve Ransimenin 
(Devamt. 11 inci sayfada) mesai arkada§larından Gvatkin 

"'----~ 

Almalı silah fabrikaları 
gece gündüz işliyor 

Alman ajansından: "Franıa hadisatın İcab ettirdiği 
çerçeveyi qan tedbirleri geri alırsa fena olmaz,, 

Alman donanması manevralara başladı 
Berlin '6 - D. N. B. ajansi. Fran

sız ihtiyatlarının silfth altıp.~ çağırıl -
mış olduğuna dair Havas ajansı tara -
fın4an yapılan tebliğ hakkın.da aşağı -
da1d tebliği neşretmektedir: 

Fransamn bizim Garb hududları • 
mızda tevessül ettiği tedbirler, şayanı 
hayrettir. Hususile ki, bu babtaki teb-
liğ ayni zamanda umumi vaziyette his-

(Devam' 11. inci sayf~) 

İngiliz donanması da 
manevralara başladı 

Londra 6 (Hususi) - İriglliz 
anavatan donanmasının sonba -
har manevralarına yann (bugün) 

(Devamı 11 inel ıa.yfada) 

Denizbank teşkilibnda 
· değişiklikler yapılıyor 

Ankarada bulunan Alman 
sefiri de buaun için 
Berline çağırıl mıı 

Dr. Von Keller 
(Yuut 11 lnol 1&7f&4a -. ....... _ .................... --........ .____. .. ... 

Pazarlık ya~ağı 
Yunan gazeteleri: •Tür
kiyenin verdiği karar bize 

örnek olmalı,, diyorlar 
Atinaô.a çıkan Katimerinl gazetesi 

Bugün 16 sa.yfBI 

idare işleri telefonu: 20203 

Kahraman ordu Antep 
çevresinde de askeri 

manevralara başlıyor 

Kıtaat tayin edilen konaklarında 
hazırlıkla meşgul olmaktadırlar 

Milli mücadelede kadınlarına varıncaya lıadar 
aslı.er olan Antep hallıı bayram gapıgor 

Manevralara i§ti.rak edecek olan ağır tanktarı.mızdan bir kaçı ile bindiritm~ 
kıtaat ge çid resminde 

:Antep 6 - Burada yapılacak ma -ıdilen konaklarında hazırlıkla meşgul ot
nevraya iştirlk edecek olan kıtaat maktadırlar. Manevraya ü~ güne bdar 
,ehrimis çevresine gelmekte ve tayin e- (Devamı l1 inci sayfa.de.) 

Y angtze nehrindeki Çin 
müdafaa hattı yarıldı 

Çinliler geni miidafaa hatlarına gerleştller, 
cebhelerde şiddetli muharebeler devam ediyor 

Londra 8 (Hususi) -Japon kuvvetleri, Diğer taraftan Pekin • Hankeu dernir
Yangtze nehrinin sol sahilinde Çin mil- yolunun nıüdafaasında Japonlar tarafın· 
dafaa hattını yarmala muvaffak olmut- dan kullanılan bet yüz Çinli asker, J• 
l~dır. Çin kıt'alan yeni mıvdlere çe - ponlara kallJ. isyan etmi§tir. . 
kilmişlerdfr. Taarruz ve mukabil taarruzlar 
Japonların ileri hareketi devam et - Hankov 6 (A.A.) - Kiangsi cephesinde 

mektedir. (Devamı 3 ilncil sayfada) 

C:MESELELER::J 
•• 
Uzüm faciası 

Havuzlar ve fabrikalar direktörlüğüne vekaleten 
bir mübendiı ıetiriJdi, 

yazıyor: e· k d d.. h • . 
Türk gazetele~ verdiği ~alftma- ır ar a apmıı un ale gıtti, sonra manavları ıezdl 

eski direktör başka bir vazifeye ta1in edilecek 
Denizbankın İstanbul teş'kilatında 

bazı değişiklikler yapılacağına dair 
d ün şehrimizde dolaşan muhteJif ri • 
vayetler hakkında telefonla Ankara -
(lan Denizbank umumi merkezinden 
malumat ve tafsilat aldık. Edindiği -
miz bu malumatı aşağıya dercediyo -
ruz: 

Denizbank kanununa göre esasen 
bütün servislerin mahiyetlerine göre 
birleştirilmesi iktiza ettiğinden bu de -
fa işletme servislerinin birleştirilme -
sine tevessül olunmuştur. 'I'eşkil&.ta ve
r!len yeni şekle uygun olarak tanzim 
edilmekte bulunan kadrolar yakında 
teşkil olunacak yüksek mürakabe hey
etinin tasvibine arzedilecek, 1939 yılı 
başında tatbik mevkiine konulacaktır. 

ta göre, 1 Ey11llde~ ıtibaren mrk hal· &lı§ İle labc arasındaki fiat f kı Ü d •ki Ü d 
kı en büyük bir eglencesin.den mah • ,, ar J z e ı y z en 
rum kalacaktır. Esasen Şark! Avrupa baılamakta, iç yüze kadar yükselmektedir 
milleHeri de bwıu eğlence addederler
di. Yapılan bir kanunla pazarlık ya -
sak edilmektedir. Türk gazeteleri, bu 
kanunun çok ıor tatbik olunacağını id· 
dia etmektedirler. . 

(Devamı 11 inci sayfa.da.) 

Sırtta seyyar satıcıhğa 
yeniden musaade , 

edilmesi dUşUnUIUyor 
Sırtta küfelerle seyyar satıcılık, 

sırtta ve sırıkta hamallık İstanbulda 
bir müddettenberi yasak edilmiştir. İa
tanbul , Şehir Meclisinin vermiş oldu -
ğu bu kararın tatbikinde bir çok güo-
lültler e rastlanmıştır. 

HaVtızlar ve fabrikalar direktörü 
Cemil başka bir vazifede kullanılmak, 
üzere bu direktörlükten alınmış ve ye- ' · 

Tatbikatta tesadüf edilen müşkülAtı 
yazmış, seyyar satıcılığın t~tanbulun 'Halde bek !iyen üzümler 
coğrafi V8:,Ziyeti dolayısile , · ekrar la .. Dünkü nWıhamızda üzüm sergisi mü - üzüm satışları hakkında topladığı malu
de edilniesinin veya yerine bir' baıka naaebetlle H~rekede üzüm müstah.sille- matı yazmıştık. Bu sene üzüm pek bol • rlne vekil olarak inşaiye mühendisle - Denizbank umtım müdürü Yusuf Ziya. 

r inden Celal tayin olunmuştur. ôni§ (Devıımı. 1l inci ıayfada} rile eöriijen bir arkadaşımızın bu seneki . (Devamı. 11 inci sayfada) 

.. 



2 Sayfa 

Hergün 
Türkiyenin petrol "e 
Alkol meseleleri 

Resimli Makale: 

SON POSTA 

• insanı aydınlatan projektör = 
Eyllll 7 

Sözün Kısası 

Dost lran ve 
Trans iran ien · 

Yazan: MulaltUa...... s an'atkh Vasfi Rıza Zobunun Se· 

T ürkiyede petrol ve petrol yahatnamesini Son Postada ta .. 
müştakkatının sarfiyatı sene- k.ib edenler, kıymetli aTkadaşırnızın 

.. Talu 

den seneye yükselip gidiyor. Memleketi komşu İrana dair olan intıbalarını dik-
motörleştirmek politikasında gösterdiği- katle okuyarak, bunların üzerınde dur-
miz ihn:ı.ale rağmen, bu memlekette ha.1.3. malıdırlar. 
eşeği güzel bir nakil vasıtası zanneden Filhakika, aramızda, yeni İranı yakın-
bir zihniyet hüküm sürmekte bulunma- dan bilen ve tanıyan yok gibidir. Halbu-
sma rağmen memleket kendi kendisine, ki, yüksek ve kuvvetli bir iradenin, her 
yavaş ta ols~, motörleşmeğe gayret edi- manasile şahane bir azmin, pek yakın bir 
yor. Bugünkü cihan hayatı Türkiyeye de mazide, şairlerin cviran> dan başka bir 
motörleşme zaruretlerini öğretiyor. Es- sıfat yakıştıramadıkları bir bölgeyi, dün· . 
kimiş ve sökülmüş otomobil motörleri den bugüne nasıl baştan aşağı değiştir • 
bile şurada burada yardımcı hizmetler meğe, ıslah ve imar etmeğe muvaffak 
görmekte ve benzin sarfetmektedir. Ne olabileceğini anlamak ve takdir eylemek 
olursa olsun, motöre karşı rekabet etme- için İranı tanımak lazımdır. 
si istenilen eşeğin cinsi ne kadar ıslah e- Alman maaril idaresi her Alman çocuğunun gündelik ha- Bir adam ne kadar zeki, ne kadar muktedir ve ne kadar Kaçar sülalesinin elinde her tüı·lü geri~ 
dilirse edilsin Türkiye - her işde geç kal· yatında gözönfuıde tutması 18.zım gelen hedefleri tesbit etti çalışkan clursa olsun dostu ve tanıdığı olmadıkça karan • liğin uyuşturucu ve öldürücü tesiri al ~ 
mak bizim için eski bir an'anedir! - m::ı- ve bir sirküler halinde çocuk velilerine yolladı. Bu he - lıkta kalnuya mahkfundur. Dost eli bir projektöre benzer, tında kasden bırakılan bu geniş memle-
törleşecektir. deflerden bir tanesi: ayni zamanda da bir destektir. Yüzünüze çevrilince sizi ket ve bu kabiliyetli, faziletli millet, 

Türkiye motörleşükçe bizim için pet- - Her çocuğun yaşadığı muhitte dostlarını arttırması karanlıktan kurtarır, icabında ona dayanarak hayat yoku- iimdiki hükümdarı aı~ hazreti şehinşah 
rol ve petrol müştakkatı meslesi de e- lilzumlu olarak gösterilmiştir. şundan kolaylıkla çıkarsınız. Dost edininiz, arkadaş edininiz.. Riza Pehlevinin dürüst, kuvvetli, şuurlu 
hemmiyet kesbedecek. Bu meselenin hal ========~==========================================::= ve azimli idaresi sayesinde en eski şeha .. 

ff~~~1~~:~; ~_g;s~?~f:;;r;f~ 
den biri de bu görünüyor; hiç olmazsa Japonyada futbol , ......................................................... '\ Beş aglılı çocuk cuıtısu, denebilir ki, ıran ve tranlı1ar için 

biz böyle görüyoruz. "''asıl oynanır? ı.· Hergu··n bı·r fıkra j Konu.eabilir mi? bir saadet ve itila devresinin başlangıcı * L '°4 

• V' oldu. o tarihten itibaren memleket dahi-
Türkiyenin etrafı bir petrol kordonile 

çeVTilmiştir. Arnavudlukta, Macaristan
da, Romanyada, Kafkasyada, İranda, Mu-

i Senin sözün bana da tindeki anarşi nihayet buldu; tagallüb VEI 
şakavet ortadan kalktı; şehirleri ve kasa-. 

ders oldu baları birbirinden uzak ve dağınık bulu
sulda petrol hazineleri var. Bunlar, az Vasfi Rıza, lran•seyahatine çıkar -
veya çok randımanla işleyip duruyor. ken Hazıma bir tabaka vıidetmişti. 
Şimdi de Basrada, Kuveytte gayet kuv- !randan döndüğü zaman Hazımı gör-
vetli yeni hazineler keşfedildi ve işlenil- dii. 
mesine başlanmak üzere, bulunuyor. Şi- ! - Sana vadettiğim tabaka aklıma 
mali Suriyede hududlarımızın kenarın- ii: geldi, dedi, evvela bir sigara ver de 
da petrol hazineleri bulunduğu anlaşılı- anlatayım. 

yor. Biraz daha cenubda, Hicazın sahil : Hazım tabakasını çıkardı, Vasfiye 
mıntakasmda gayet mühim hazineler 1 bir sigarıı veTdi. Vasfi sigara elinde ~ 
keşfedildi ve en son Arab gazetelerinde i devam etti: 
okuduğuma göre~ kendilerine 11 kuyu = - Fakat ben orada fazla hesabsız 
açmak üzere imtiyaz verilen Amerikalı- .. . İ hareket ettim, param kalmadı, taba -
lar, açtıkları tek bir kuyudan günde beş 5 kayı alamadım. insan hiç 1ı.esabsız 
yüz ton neft çıkarmaya başlamışlardır. Japonyada futbol 642 miladi sene . i hareket etmemelidir. 
Etrafı böyle bir petrol kordonile çevril- sindenberi oynanır. 1938 yılında da, 0 E Hazım, Vasfinin elinde tuttuğu si-

~ olan bir memleketin topraklan da devirdeki kıyafetlerin muhafaza edil • ~. garayı çekip aldı. 
elbet petrol hazinelerine sahih olmak la- - Bu senin sözü.n bana da bir deTs 
zımdır. Bir gün gelecek biz de petrol bu- diğini, o zamanki futbol nizamlarına ~ oldu, dedi bundan böyle hesabsız 1ıa· 
lacağız. Bu husustaki ümidlerimiz çok- riayet olunduğunu resmimizde görü - 2 reket etm~miye karar verdiğim için 
tur. Yeni Türk.iye de eski Osmanlı impa- yorsunuz. i bu sigarayı da geri alıa1onım. 
ratorluğu gibi, geniş servet hazineleri . . . \ I 
·· .. b 1 .. dl ~ Bu oyunda geyik. densınden yapıl- "•····-.-······ .. •••• .. .-........ - ....................... .. ustünde oturup ta un arın vucu erın-

den haberdar olmıyacak derecede gafil ma bir top kullanılır, oyuncular, topu Yumurta hırsızı 
bir memleket değildir. Arıyoruz, elbet ayaklarile çekmeğe ve havalandırma • 

bulacağız. ğa çalışıyorlar, yere düşen top, düşü - m·ııyoner 
Ancak, bu hazineleri buluncaya kadar ren takım oyuncusunun aleyhine bir 

Bu bebek Macardır. Budapeşteli -
dir. Ve beş aylıktır. Bütün Macar dok
torlarını şaşırtmaktadır. Zira beş aylık 
olmasına rağmen bülbül gibi konuş -
makta, ve büyük insanlar gibi uslu a -memleketin bilhassa petrol müştakkatı- sayı kaydedilmesine sebeb olur. 

na olan ihtiyacını tatmin edecek tedbir- İspanya ile Cenubi Amerikada bü - kıllı sözler söylemektedir. 

leri ihmal etmemiz caiz de değildir. Bun
ları aramakla ve temin etmekle mükel
lefiz. 

* Petrol noksanını telafi edecek ve mem-
leketin bilhassa karbüran ihtiyacını tat· 
min eyliyecek tedbirlerin başında kö
mürden ve bilhassa linyitten benzin ve 
muhtelif cinste makine yağları istihsali 
meselesi vardır. Bir zamanlar fen için 
büyük bir mucize derecesinde mühim bir 
keşif sayılan ve istihsal tesisatı itibarile 
büyük sermayelere muhtaç görünen bu 
sun'i benzin işi, bugün alelade kimya iş
leri derecesine inmiş ve hatta her ciddi 
sermayenin başarabileoeği bir istihsal 
§ekli halini almıştır. Bizdeki dahili ben
zin fiatlan da bu istihsali iktısaden müm
kün kılar bir haddedir. Şu halde yapıla
cak şey, bu hususta nisbeten küçük ma
hiyetteki hususi teşebbüsleri himaye et
mekten ibarettir. Böyle bir siyaset, ipti~ 
dal maddesi yüzde yüz Türk olan ve 
Türkiyenin her tarafında mebzulen mün
teşir bu istihsalin kendiliğinden memle
ketin her tarafında teşekküle başlaması
nı temine klfi gelir. 

Petrol noksanımızı kısmen olsun tem.
fi edecek ikinci bir tedbir de, benzine al
kol karıştırmaktır. Benzin sarfiyatını 

yüzde kırk derecesinde azaltacak olan 
bu usul, hemen her memlekette tecrübe 
edilmiş ve hU& da edilmektedir. Bu usu
lü hiç tecrübe etmiyen veya edip te vaz
geçen memleketler, benzini ucuz satan 
veyahud, alkol için ihtiyacı olan iptidai 
maddeyi ucuza mal edemiyen memleket~ 
lerdir. Türkiyede ise, bugünkü tenzil e
dilmiş benzin fiatları böyle bir istihsali 
tktısaden mümkün kılacak bir seviye
dedir. 

Türk.iyede adedleri Ye istihsalleri gün-

yük bir şöhrete sahib olan ve bir çok • .. 
Dr. Şaht karısından fabrikaların direktörü bulunan, ayda Kedılere zulum eden adam 

bin lira safi geliri olan 68 lik bir ih - hapis yatacak 
ayrılıyor tiyarın yumurta hırsızlığı yaptığı, ve . . . • 

. .. . bir cürmü meşhud tertib edilerek po - İngilterede adamın bıri bır kedıyi, 
Alman Retschbank direktorü meşhur lis tarafından işaret konmuş yumurta- ilkönce suya batırarak bu şekilde on da 

iktısadcı doktor Şaht karısından ayrıl • ları çaldığı meydana çıkanlm.ıştır. İh _ ~ka tutup ~ldü~e~, sonra mahalle -
mak üzere mahkemeye müracaat etmiş - tiyar değeri 9 kuruş olan bu yumurta- nın tenha ~ır koşesınde kafas~ı _taşla 
tir. Doktor Şaht, otuz beş senedir evli idi. ıara mukabil 6 lira ödeyerek hapis ce- ezmek s~çile ~ahkemeye v~~ir ş ve 

• ı:+ıı,. bir ay agır hapıs cezası yernı~.. • Bır oğlu bir de kızı vardır. zasından kurtulmu'l·~· k d' . . . ··ıd" d" , 
• Adam, c e ıyı nıçm o ur un.> su-

den güne artan şeker fabrikalarile alkol 1 Beliti devlet elile idar~. e~d~.ği zaman aline karşı: cYavrularına bakmıyor -
istihsaline elverişli bir .hayli mahsul var. bu işde hesab bulmak muşkuldur. Fakat, du, kızdım. Onun için öldürdüm.> de -
Benim vaktile -bu mesele üzerinde yaptı- muayyen bir fiat rejimi tesbit edilip iş miştir. 
ğım çok ciddi ve esaslı bir tedkik, incir hususi veyahud kooperatiiler, şeker fab-
ve mısır fiatıarue alkol maliyetıeri ve rikaıarı gibi müesseseıere bırakılacak o- Bir orgun içinden neler çıkar 
benzin fiatlan arasında tam bir intibak lursa benzine karıştırılması, iktısaden 
bulunabileceği neticesini göstermiştir. mümkün bir maliyetle, mebzulen alkol 
Alkol inhisarı müstakbel bir idare halin- istihsali kabildir. 

* de bulunduğu ve benim de Aydın koope
ratitleri müdürü olduğum sıralarda, in
hisar idaresile uzun müzakereler yap
mıştım ve idare de bu hususta müsaid 
bir karar vermişti. Fakat, alkol idaresi 
tütünle birleştirilince, yeni müdüriyet 
bu fikirden vazgeçti Ve işi kendisi ele al
mak istedi. O gün bugündür bu dava 

Her bakımdan ehemmiyeti bilyük olan 

İngilterede 1 7 4 yıldan beri bir kili
sede bulunan org temizlenirken için -
den lüzumsuz kağıdlar, fındık, fıstık, 
portakal kabuklan, çikolata yaldızları 
çıkmıştır. Org'un büyük bir kısmı ~a 
içeriden, sic'im, kordell ve fotin bagı 

bu meselenin ihmale uğraması caiz olma
dığını zannediyorum. Dünyanın her tara
fında barut kokusu işitilmeltte olduğu 
bir zamanda bu işin layık olduğu ehem
miyetle mütalea edilmesi bilhassa el
zemdir. 

ile bağlı olarak bulunm~r. , 
Kiliseye gidenlerin nezır lçın bu 

bağlan bağladık.lan ve org'u da bir ne
vi çöp tenekesi gib'i kullandık.lan an
laşılmıştır. unutuldu. 

1 STER l NAN, 
cDostlarımızdan biri geçen gün Çamlıcaya gitmiş, ilk 

defa olarak tepenin en yüksek noktasına çıkmış, bir ta -
raftan Marmarayı, diğer tarı:ıftan Boğazı ve b~tün İstan
bulu muhteşem bir tablo halinde insanın önüne seren bu 
mevkii methede ede bir türlü bitiremiyordu. Yalnız bir 
şikay~i var ld o da Çamlıcanın en güzel yeri, _en yü~sek 
tepesi olduğu halde şimdiye kadar buraya basıt şekilde 
olsun yol yapılmamış olmasıdır. Zavallı arkada§ımız beş 

iSTER I NAN, 

Muhittin Bi.rgen 

IS TER I NAN M A! 
dakikadan ibaret oJan bu yolsuz yamacı tırmanırken başına 
haller gelmiş. 

~Bir taraftan İstanbulu memleketin birinci turizm mın
takası yapacağız sözlerini sık sık işittikçe seviniyoruz, fa
kat diğer taraft~ İstanbulun bütün güzelliklerini böyle 
bir bakışta herkese gösterebilecek yegfuıe rasad mevkii olan 
Çamlıcanın tepesine en iptidai surette yol bile yapamı -
yoruz.:. 

iSTER lNANMAI 

nan bu kişveri muazzamın her tarafına 
muntazam yollar yapıldı; seyahat ve ti
caret kolaylaştırıldı; ordu ve idare inti
zam ve inzibat altına alındı; devletb is· 
tiklali tanımı sağlandı; dış politikasınaı 
komşu memleketlerle yapılan anlaşmalar 
sayesinde, dürüst ve sulhperver bir isti
kamet verildi .. 
Şimdi de, yeni idarenin son bir muvaf· 

fakiyeti olarak, İranı Hazer denizinden. 
Basra körfezine kadar kateden Trans • 

1 iranien demiryolunun ikmal edildiğini 
meserretle öğrendik. 

Meserretle diyoruz: Çünkü, bugünkü 
Tacidarı zihaşmetinin tazeleyip tarsin ey. 
lediği, çok eski ve çok samimi dostluk v<> 
karde§lik duygularile bağlı bulunduğu .. 
muz İranm her ilerleyiş ve her yükseli~ 
hamlesi, tabiatile bizde de sevinçJi akis
ler yapıyor. İran komşumuzu mamur, 
İranlı kardeşlerimizi mesrur görmek a
deta bizim milli ülkülerimiz meyanında .. 
dır. Bunu bu vesile ile bir kere daha ale· 
me ilan etmeyi bir vazife biliriz. 

Bu yeni açılan demiryolu, her bakım .. 
dan, fevkalade ehemmiyetlidir. Bir defa, 
İranın kendi içerilerine refah getirecek, 
saniyen, dost memleketin tehlikeli an -1 

larda müdafaasını tesri ve teshil edecek
tir. Bundan b~ka; Transiranienin, bey-: 
nelmilel ticarete temin edeceği fayda a·. 
zimdir. -

Hemen bugün için değilse bile, yakın 

bir atide, Hind denizinden Avrupaya a .. 
kacak emtiai ticariyenin, uzun ve pahalı 
deniz yoluna, bu seri, kolay ve ucuz de-. 
miryolunu tercih eylemesi tabiidir. 

Bu suretle, şehinşah Rıza Pehlevi me!J)ı. 
leketine ve milletine emsalsiz bir bereket 
kaynağı ihda etmiş oluyor. Bu, onwı ba
şardığı mücizevi i§ler içerisinde, namı: 

hümayunlarını bütün dünyada saygı ile 
ve hayTanlıkla andıracak en güzel bir e-. 
serdir. 

Bu eserlerin seneden seneye bihad ve 
hesab artmasını ve komşu ve dost İran 
milletinin daha büyük ve daha geniş re
faha ulaşmasını, her Tilrk gibi can ve 
gönülden dileriz. 

E. Talu 
····•···•····················································• 
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NORNBERG KONGRESİ AÇILDI 
"Büyük Almanya il~ defa olarak 
Nürnbergde kendisini gösteriyor,, 

Bitler Avusturgadan, ik~ısadi vaziyetten bahsetti, 
demokrat devlet adamlarını şiddetle tenkid etti, 

Çekoslovakya hakkında ·birşeg söylemedi 
Berlin 6 (Hususi) - Nürnberg kon -

gresi bu sabah merasimle açılmış~ır. ~0?
gre salonunda partiye mensub yırmı bın 
aza ve iki bin milis hazır bulunuyordu. 
Kongrenin umum katibi Vagner, Hitle
rin beyannamesini okumuştur. 

Hitler Çekoslovakyaya kat'iyyen temas 
etmiyen' bu beyannamesinde ezcümle 

şöyle demektedir. 

Büyük Almanya ilk defa olarak v Nürn
bergde kendisini gösteriyor. ~ger es~ 
ki Cermen imparatorluğunun alam~tıe:ı 
bize bu eski Alman şehrine iade edilm1ş 
bulunuyorsa bunu altı buçuk milyon Al
man getirip vermiştir. Bu Almanlar bu-

. gün burada fikren ve ruhan ~leti.m.izin 
ı,ütün erkek ve kadınlarile bırleşmış bu-

lunuyor. 
Avusturyanın, Alınan imparatorlu~ -

nun bu eski hudud eyaletinin tekrar ım
paratorluğa avdet etmesi bize önüm~z
aeki sene için mütemmim vazifeler yük
lemektedir. 

Hitler Almanyanın ekonomik vaziye
tinden bahsederek ciddi iki noksandan 
muztarib olduğunu ve bunların da umu
miyet itibarile işçi noksanı 'ite l>ilhassa 
endüstri işçilerinin azlığı olduğunun kay
detmiştir. 

Hitler, bu sene ekinin fevkalade ber~
ketli olduğunu ve iddihar edilm1ş bulunan 
muazzam erzak stokuna ilave edilirse Al
manyanın bir çok seneler için iaşesi en
dişesinin ortadan kalktığını söylemiştir. 

Demokratlan tenkid 
Hitler, Demokrat memleketlerin 

devlet adamlarını şfddetle tenkid et -
m~ ve Almanyanın otarşi sistemini 
müdafaa ederek şunları söylemiştir: 

Bundan böyle Alman ekonomisi di
ğer memleketlere tabi olmaksızın baş
lıbaşına yaşayabilir. Artık Almanyaya 
karşı abluka silahı gömülmüştür. Bu 
silah müessir olamaz. Bizim ekono -
inimize hakinı olan yüksek karar şu -
dur: Milletin emniyeti her şeyin üstün
dedir. 

Bolşevik ve Yahudi tehlikesi 

Hitler, Bolşevik ve Yahudi tehlike
lerinin hala mevcud olduğunu ve is -
mini zikretmeden büyük bir Avrupa 
devletinin Nasyonal - Sosyalist devleti 
düşüncelerine tarnamile iştirak ettiğin
den dolayı memnuniyetini beyan eyle
miştir. 

Alınanyanın daha ziyade dahili va
ziyetine ve ekonomik münasebetlerine 
inhisar eden bu beyannamede Hitler, 
A vusturyanın Alman kanı dökülmek -
sizin ana vatana iltihakına muvaffa -
kiyet hasıl olduğundan dolayı derin 
memnuniyetini ifade etmiştir. 

Nürnberg 6 (AA.) - Büyük Cer -
men İmparatorluk tacı bu sabah bü -
yük merasimle Avusturya umumi va -
lisi Says İnkuart tarafından Niırnberg 
belediye reisine tevdi edilmiş ve Nüm 
berg şatosuna konulmuştur. Bu ema
netler 1 808 denberi Viyanada bulunu-
yordu. 

Sayfa 3 

Yangtze ne~rindeki Çin S' / 
müdafaa hattı yarıldı ~ ....... 

(Baştarafı 1 inci sayfada) A[ E 
Japonlar dün Yanghsi - Ui~ang yolunda-
ki Çin mevzilerine 13 kere taarruz et -
mişlerse de her defasında ağır zayiatla 
geri püskürtülmüşlerdir. Çin kıt'aları 
takviye edilerek tekrar taarruz ettikle
rinden Yuichang'ın cenubu şarkisinde 
şiddetli muharebeler devam etmektedir. 

Taarruz esnasında Japonlar asgari 2000 
kişi kaybetmişlerdir. 

Hankov 6 (A.A.) - Salı günü sabah -
leyin 300 Japon askeri meshur Lushan 
önünde kain Şitulen tepesi~e tırmanma
ğa teşebbüs etmişlerdir. Çinliler evvela 
ses çıkarmamışlar, Japonlar yarı yola 
geldikleri zaman mitralyözlerle ateş et
mişler ve mütearrızların üzerin'? yilzler
ce el bombası atmışlardır. 100 kadar .Ta
pon askeri tepenin eteğinde ölmüş, 50 ta
nesi uçuruma yuvarlanmıştır. 

Zehirli gaz 
Cenevre 6 (A.A.) - Çinin Ccnevredeki 

daimi murahhası, Milletler Cemiyeti ge
nel sekreterliğine bir nota vermiştir. Bu 
notada, Japonların Çinde icra etmiş ol
dukları harekat esnasında zehirli gazlar 
kullanmış olduklarına dair µnütemmim 
malumat bulun.maktadır. Bu nota, Kızıl
haç doktorlarının vermiş oldukları ra -
porlarla haziran ayında Anking civa -
rında maktul Japon zabitleri üzerinde bu
lunmuş olan vesikalara istinad etmekte
dir. 

~aponileri hareketi 
Tokyo 6 (A.A.) - Han.kova doğru yak

laşmakta olan üç Japon ordusu, bug~ ol
dukça ilerlemişlerdir. Merkezdeki Ja -
ponlar, Hankovun takriben 160 km. şi -
malinde kain olan Y ehkiyatin'i geçmiş -
lerdir. Çinlilerin Cekiyatsi'nin şimali gar
bisi ile cenubu garbisinde kain olan mev
zilerinin zaptedilmiş olduğu rivayet edil
mektedir. Sağ cenah müntehasında Japon 
lar, Taiking'i zaptetmişlerdir. Sol cenah
ta Japonlar, Kvangsi şehrine bir taarruz 

e Lord Runciman 'ın 
çevirdiği maharetli 
manevra 

Yazan: SeUm Ragıp Emeç 

Aynı kadını seven iki rakib i~p~n_ya sula~ı~da bir 
:. • • • • R ıngıhz gemısJ daha 

• yapmışlardır . 

O rta Avrupa işlerini yumuşa

tarak Südet Alroanlarile 

Çekoslovak devleti arasındaki ihtilafı 

bir itilafa müncer kılmak vazifei gayri 
resmiyesile Praga giden İngiliz lordu 
Runciman, hakiki bir diplomat olduğunu 
çevi.ıt.iiği ufak bir politika manevrasile , 
ortaya vurmuş oldu. Orta Avrupa buh
ranının başlangıcındanberi takib ettiği 

seyre bakılacak olursa, davanın esas ala
kadan olarak Südet Almanlarile Çekos
lovaklar nazara çarparlar. Almanyanın 
bu dava ile olan alakası bilvasıtadır. Na
sıl ki Amerikayı teşkil eden kırk ldsur 
devletten biri, ihtiva ettiği birçok Ame
rikan yurddaşa rağmen Amerikanın ta
kib ettiği siyasete aykırı bir siyaset ta
kib eyliyen bir devletle anlaşmaya te
şebbüs ederse, Alınanyanın Çekoslovak
yaya karşı ileri sürdüğü müddea da bu 
nevidendir. Yani Almanya, Amerikan 
Monroe prensipine müşabih bir Orta Av
rupa Monroe prensipi tatbik etmek isti
yor. Fakat bunu doğrudan doğruya iste
miyor. Südet Almanlarına istetiyor. Lord 
Runciman'ın son defa Südet partisi lideri 
Henlein'i Berline sevketmesi, Almanya
nın gizli planınının meydana vurulması
na vesile verdi ve Südetleri, Almanya -
dan mütemadi surette direktif ·alır kim
seler haline soktu. Halbuki esas mesele 
başka türlü gösteriliyordu. Südetler, ec- , 
zasından bulundukları Çek devletinden 
memnun değillerdi. Kendilerinden iste -
nen bütün vatandaşlık vazüelerine mu- : 
kabil bu külfetin miıkabelesini görmü
yorlardı. Çek devletinin defaatla yaptığı 
vadi tutmamasını ileri sürerek te, bu 
meselenin zecri surette ve Henlein tara
fından Karlisbadda sekiz madde ile hü
lasa edilen esaslar dahilinde halledilme
sini istiyorlardı. Almanyanm Südetlere 
olan müzahereti, ayni ırktan olup zulüm 
gören kardeşlere karşı duyulmuş sempa
tiye inhisar ediyordu. Vak:ta ki İngiliz 

lordunun sevkile Südet partisinin reisi 
Berline gidip Hitlerden talimat aldı: o 
zaman, bu işin Berlinden idare edildiği 

bırbırını yaraladı bombardıman edildi 
Dün ~ece Mercanda kanlı bir hadise Vak'anın tafsilatı şudur: 

olmuş, iki genç bıçakla birbirinin vü- Yenibahçede oturan 35 yaşınaa ara
cudüııü delik deşik etmişlerdir. Hadise ba sürücüsü Mehmed oğlu Emin, dün 
gece saat 23 ten sonra Mercanda Rüştü gece saat 20,30 da işini bitirmiş ve evi
Paş6l hanının avlusunda cereyan et - nin yolunu tutmuştur. Garagümrükten 
mistir. Ayni handa yatıp kalkan ve Yenibahçeye ayrılan yola sapmak üze
terİikcilik yapan Şükrü ve Cemal, re, sola doğru manevra yapacağı sırada 

· Hayriye adında bir kadını sevmekte Edirnekapı ıistikametinden fenerleri 
ve aralarında ay.ni kadını sevmekten sönük olarak yıldırım gibi ilerleyen 

' 'doğan kıskançlık sebebile husumet bu- bir otomobil birdenbire arabaya çarp -
lunmaktadır. mışlır. Çarpışma o kadar şiddetli ol -

İki rakip bu yüzden muhtelif zaman- muştur ki araba ortasından ikiye bö -
larda bir çok defa kavga etmişler ve ~ün~üş. parçalarda_n. bi~!si " 30 . n::~t:.c 
yekdiğerine sevgilisinden vaz geçmek ılerıdekı mahallebıcı dukkanının onu
teklifinde bulunmuşlardır. ne düşmüştür. Bu aralık arabacı da 

Buna ne Şükrü ve Cemal yanaşma- o parça ile berab:r düşerek kolları, ba
mıs ve he 'k' · de dig· erinin vücudünü cakları ve kaburgaları kırılmış ve ade-

~ r ı ısı • b' k 'k v h r lm' d 
ortadan kaldırarak sevgilisini kendisi- ta ~~ ~m~. yıgını a ~~ ge .. ış, er-
ue hasretmek emeline kapılmıştır. hal ~lmuştur. Arabayı ık~ye bolen oto-

Nihayet dün gece hanın avlusunda ~ob~l yol~av devam etn_U~ . ve yolun 
birbirile karşılaşan iki rakip, gene kav- uzerındekı aga~lar.dan bınsıne çarpa.
gaya başlamışlar ve bir aralık bıçak - rak onu da deV1rdıkten sonra otomobıl 
farını çekerek işi kanla halletmeğe ka- de parçalanmıştır. 
rar vermişlerdir. İşin vehamet kesbettiğini gören şoför 

Bu boğuşma esnasında Cemal ve labanla_rı kaldırıp kaçmak istemiş ise 
Ş"I .. muhtelif yerlerinden birbirini de, yetışen zabıta memurları tarafın -
r u·<rlu gva muvaffak oldukları halde dan yakalanmıştır. Gece geç vakit ha-
~ aı a ama ' a · h 11" t · · 1 b · f h t' 

. gene boğuşmayı bırakmamışlar ve bt- tıse rnb~l.a ıı:: gke.lırı en ır .. ~ntl ey:tı 
k , b · b · · kup çıkararak o orno ı ın yuz ı ometre sur a e gı -

ça laı 1~1 . ır ırı~e so t . lerdir tiği sırada kazanın vukua geldiğini 
kanlı dıdışmeye evam e mış · tesbit etmiştir. 

Hadiseyi görenler, zabıta memurla- Müddeiumumilik ve zabıta tahkika-
rını haberdar etmişler ve yetişen po- ta ehemmiyetle devam etmektedir. 
!isler artık tabü tüvanları kesilmiş ve 
yerde yuvarlanarak mecalsiz bir halde 
hata bitbirine yeni bir hamle yapmağa 
savaşan yaralıları ayırmışlardır. 

Gelen can kurtaran otomobili ile her 
iki yaralı da Cerrahpaşa hastanesine 

. nakledilmiştir. 

Bulgar Kralı Lord 
Ha lif aksla görüştü 

Londra 6 (A.A.) - Lord Halifaks, 
Bulgar Kralı Boris'i ziyaret etmiştir. 

Bir köylu hu1dugu bombayı 
karıştırırken ötdü 

Başlarından, kollarından ve vücud -
!arının muhtelif yerlerinden ağır bir 
surette yaralı bulunan iki rakip ayni 
koğuşta tedavi altına alınmışlardır. Geyve, 6 (Hususi) - Geyvenin Ce-

Zabıta hadise hakkında tahkikata laller köyünde Ali oğlu Cafer adında 
devam etmekte ve genç kadının bu bir çocuk bulduğu bomba ile oynarken, 
kanlı boğuşmada doğrudan doğruya bomba infilak etmiştir. Çocuk ağır su
amil olup olmadığını araştırmaktadır. rette yaralanmış, az sonra da ölmüş -

KaragUmrUkte bir otomobil bir tür. 

arabayı parçaladı arabam öldü Erzurumda zelzele 
Dün akşam Karagümrükte çok feci Erzurum 6 (A.A.) - Dün sabaha karşı 

bir kaza olmuş genç bir arabacı vücu- 3,25 te şimalden cenube bir yer sarsın
dü hurdehaş olmak suretiJe ölmüştür. tısı olmuştur. Zayiat ;yoktur. 

Londra 6 (Hususi) - Franko tay -
yareleri bugün tekrar Alikanteyi bom
bardıman etmişlerdir. Limanda demir
li bulunan cMard.ia> İngiliz gemisine 
üç tutuşturucu bomba isabet etmiştir. 

Gemi mürettebatından bir kişi' öl -
müş ve gemi de hasara uğramıştır. 

Son zamanlarda Garbi Akdenizde 
asi gemilerinin faaliyeti artmış oldu -
ğundan, ihtiyat tedbiri almak üzere 
İngiliz Hud zırhlısı, Cebelüttanğa git
miştir. 

* Barselona 6 (A.A.) - Ebr cebhesin" 
de vukua gelen bir çok hava muhare
beleri neticesinde Frankistler, 4 tay -
yare kaybetmişlerdir. Cumhuriyetcile
rin hiç bir zayiatı yoktur. 

İngiltere ve 
Milletler Cemiyeti 
Londra 6 - Diplomatik mehafil, Mil -

letler Cemiyeti konseyine iştirak edecek 
olan İngiliz heyetine bizzat hariciye na
zırı Lord Halifaksın riyaset edeceği key
fiyetine büyük bir ehemmiyet vermek -

tedir. . 
Zannedildiğine göre Ingiliz hükumeti 

bu suretle dünyadaki otorite ve kredisini 
Milletler Cemiyetinin hizmetine koymak 
istediğini gösterecektir. 
Diğer taraftan Londra ile Varşova ara

sında başlamış olan müzakerelere Cenev
rcde devam edilmesi mukarrerdi. Lord 
Halifaks bizzat Bek ile görüşecektir. 

Başvekil 
Geliyor 
Ankara 6 (Hususi) - BaşvekH Celal 

Bayar cuma günü buradan İstanbula dö-

necektir. 
.~----~~~~~---

italyada 19 Yahudi 
memuriyetten çıkarıldı 

Roma 6 (AA.) - Irkcılık sahasın

da alınan tedbirl€r cümlesinden olarcık 
d;ıhiliye nezaretinden 1.,2;-Yahudi yük
sek memur vazifelerinden uzaklaştı -
rılmışlardır. 

Amerika 350 tayyare defi 
topu sipariş etti . 

Vaşingtoq, 6 (A.A.) - Harbiye neza -
reti, tayyarelre karşı müdafaa tertibatı
nın takviyesi hususunda mesaisine de -
vam ederek 350 tayyare defi top sipariş 
etmiştir. Bu toplar, önümüzdeki iki sene 
zarfında teslim edilecektir. 

Kızıl ordunun 
manevraları 

Moskova 6 (A.A.) - Müdafaa komi _ 
seri mareşal Voroşilof, Moskova askeri 
mıntakası manevrası sahasına gelmiş ve 
askerin taliml~inde hazır bulunmuştur. 
Mareşal, kumandan ve askerlerle uzun 

uzadıya görüşmüştür. 

Etrüsk vapuru geldi 
Almanayaya sipariş edilmiş olan 
Etrüsk vapuru bugün limanımıza 

gelmiş ve gemiler tarafından düdük 
çalınarak selam.Ianmıştır. Etrüks De
nizbanka aittir. Ve (3,500) ton hac -
ınindedir. 

çığa vurdurulmuş oldu. Maaınafih bu 
noktaı.. işin öyle bir püf tarafıdır ki esas 
meselenin mahiyetini değiştiremez. Sa
dece vaziyeti daha ziyade vuzuhlandırır. 

Şimdi geriye kalan, Çek devletinin son 
yaptığı tekliflerin Südet Almanlarınca 
nasıl bir surette karşılanacağı kaziyesi
dir. Bir harb mevzuubahs d~ğildir. Dün 
de yazdığım gibi 1941 den evvel silahın 
patlaması pek beklenemez. 

Selim Ragıp Emeç 

Matbuat umum müdürü 
Ankara 6 (Hususi) - Matbuat umum 

müdürü Naci Kıcıman ve toprak mah

sulleri ofisi müdürü Hamza bu akşam ts
tanbula hareket ettiler. 

.................................................................................. :11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Seyahat notlan : 6 

Pijama 
Huy canın altında. Muhakkak. Buseyahate çıkarken elime kalem almamak, 

gazete, kitab okumamak için kat'i kararım vardı. Dinlenecektim. Yirmi beş 
yıldır gece, gündüz yazan ve okuyan bir insanın bu kadar dinlenmek te hak
kı idi. Zaten gözlerimi tedavi ettirecektim. Fakat bütün bu kararlar, kana
atler daha Marmarayı geçerken alfüst oldu. Vapurda hergün küçük bir ga
zete çıkıyor. Radyo ile alınan yeni haberleri okuyoruz. Gazetecilik aşkı, sa
bahları bu küçük gazeteyi heyecanla bekliyorwn. 

Vapurdaki hadiseler de bana takılmadan geçmiyor. Bu sabah arka veran
dada otururken aşağıda, ikinci mevki güvertede birkaç kadının pijama ile 
dolaştıklarını gördüm. Çıplak ayaklarına ökçeli terlikler geçirmişler, başla
rına renk renk mendiller bağlamışlar. Yanımdaki genç Fransız kadına ejil
dim: 

- Rahat değil mi? 
Yüzünü buruşturdu: 
- Belki rahat, fakat güzel değil? 
Ve ilave etti: 
- Plaj kıyafeti ancak denizde hoşa gider. Giyırunesini bilen sınıf başka 

yerlerde asla pijama ile gezmez. 
Parisli genç kadın o kadar emniYetle söylüyor ki moda hakkındaki fikrini 

kabul etmek lazım. Pijamn ile gezer.lerin ikinci mevki yolcuları olduklarına 
göre fikri de yanlış olmıyacnk! Fikir İstanbul hanımları için de faydalı olur 
belki! 

Bir şey daha var. Dans hevesi de eskiı::i gibi değil, birinci mevkide caz ça- ~ 
~arken kimse kalkmadığı h~l~c ('azm sesini uzaktan duyan ikinci mevkiin pi- I 
Jamalı yolcuları fırıl fml donuyorlar. - · Biirhan Cahid 



4f Sayfa. 

Rasadhaneye yeniden 
dört bina ili ve edildi 

Hükumet rasadhaneyi Avrupanın en modern rasad 
merkezleri haline getirmeğe karar verdi 

Y eni yapılan binalardan miknatis 8.yar dairesi 

Kandilli rasadhanesine yeniden dört cereleri çift olarak yapılmıştır. Tavan da 
bina ilbe edilmiştir. Bu binalardan bi - çifttir. Çatı setriyesi, tekuta denilen Al
r isi miknatis ve ayar dairesi, ikincisi manyadan getir!Jmiş bir madde He inşa 
miknatis yazıcı dairesi, üçüncüsü mer - edilmiştir. 

di · b" d- d" ·· - d k 1 rif İnşaatta demir çivi kullanılmadığı gibi Jan ınası, or uncusu e a o er ve . 
k d · · ı k kullanılacaktır y kilid· ve pencerelerin demır aksamı da azan aıresı o ara . e- . . . . 

.kamilen pırınçtır. Bunlar hususı olarak 
ni binaların temel, bodrum kısımları kar
gir, temelüstü ahşaptır. Temellerde as-

faltlı cam izolasyon yapılmıştır. Duvar • 

imal edilmiştir. Mühendis Rasih tarafın
dan yapılan üç bina Balkanlardaki eşle
rine faiktir. Hükfunet, rasadhaneyi Av

lar, on ikilik çeliteks tabir edilen kağıd rupanın en modern rasad merkezlerinden 
mahlCılü ile kaplanmıştır. Doğrama pen- biri haline getirecektir. 

Şehir işleri: 

Mimar Prost bu hafta 
şehrimize geliyor 

Parisin imar plAnını bazırlıyan şehir
cilik mütehassısı Prost, cuma günü şeh -
rimize gelecektir. Prost, Kadı.köy, Üskü
dar ve havalisinin nazım planını hazırlı
yacak, gelecek yaza kadar İstanbulda ka
larak bütün plaru tamamlıyacaktır. 

Mil tef errik : 

Barbaros gtlnftnün programı 
hazırlandı 

B arbaros günU yapılacak olan merasi -
min programı hazırlanmıştır. Vali ve be
lediye reisi Muhiddin Ustündağ Ankara.
dan İstanbula döndükten sonra bir top
lantı yapılacak ve programa kat'i şekli 
verilecektir. 

Balkanlararası tıb kongresi bugün 
ilk toplantısını yapıyor 

Dün şehrimize gelen Rıımen (yukarı.da) ve Yugoslav doktorlar 

Bu sene şehrimizde toplanması mukar
rer olan Balkanlararası tıp kongresi bu
gün saat 11 de Yıldız sarayının merasim 
salonunda açılacaktır. Kongrenin me -
saisi dört gün devam edecektir. 

Kongreye iştirak edecek olan 32 kişilik 
Rumen doktorlar heyeti dün cRomanya. 
vapurile şehrimize gelmişlerdir. Misaf1r 
heyet, Tıp Birliği başkanı Prof. Dr. AkH 
Muhtar ve Birliğin ileri gelenleri tara -
tından karşılanmıştır. 

Daha evvel gelmiş bulunan Yugoslav 
heyeti 45 kişiden mürekkebdir. Yunan 
heyeti de bu sabah şehrimize muvasalat 
etmiş bulunmaktadl!'. Misafirlerimiz kıs
men Perapalns ve kısmen de Tokatlıyan 
otelinde kalmaktadırlar. 

Sıhhat Vekili şclırimizd.e 
Ankara 6 (Hususi) - Sıhhat Veki

li Hulüsi Balkanlar arası tıb korıgre -
sinde bulunmak üzere bu akşam İs -
tanbula hareket etmiştir. 
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Hariciye Vekili 

bugün şehrimize 
geliyor 

Iğdır pamukları dış 
piyasalarda beğenildi 

• 
938 yılı mahsulünden bir milyon kilosunu alivre satıı• 

larla Alman firmaları ıimdiden mübayaa ettiler 

Hariciye Vekili doktor Tevfik Rüşdü 
Aras bugün aaat 16 da İzmir vapurile İz. 
mirden fehrimize gelecektir. Hariciye 
Vekili burada bir kaç gün kalacak ve cu
ma günü Ankaradan gelecek olan Baş -
vekille görüştükten sonra Cenevreye ha
reket edecektir. 

İktısad Vekili bu hafta 
şehrimize gelecek 

İktısad Vekili Şakir Kesebir bu nafta 
içinde Ankaradan şehrimize gelecektir. 
Vekil bir müddet İ.stanbulda kalarak 
muhtelif iktısadi meselelerle meşgul ola
caktır. Vekil daimi sergi bin:ısı hazırlık
ları ve ekonomi sarayı işlerile de meşgul 
olacaktır. 

T erkosta feci 
bir cinayet işlendi 

Genç bir kö1 l ..:nün vücudü 
!açma ile delik deşik edildi 

Dün Çatalcanın Terkos köyü civarında 
çok feci bir cinayet olmuş, Hamid ismin
de genç bir köylünün vücudü saçma ile 
delik deşik edilmiştir. 

Vak'anın tafsilatı şudur: 

Terkos köyü halkından Hüseyin, her 
gün köy civarındaki bir bostanda bekçi
lik eden Hamide giderek bir mikdar ka
vun karpuz alıp satmakta ve bu suretle 
maişetini temin etmektedir. Dün gene 
karpuz almak üzere bostana giden H:.ise
yinle Hamid arasında pazarlıkta uyuşu
lamaması yüzünden b ir k avga çıkmış, 

iki köylü birbirine sövüp saym:ığa baş
lamışlardır. Mevkiin tenhalığı ve iki kav
gacıyı ayıracak kimSe bulunmaması yü -
zünden, kavga gittikçe azışmış ve yavaş 
yavaş bir boğuşma halini almıştır. Bir a
ralık bekçi Hamid biraz ileride bir ağaç 
dalında asılı dı,. an · av tüfeğini kapmış 
ve hasmının üzerine çevirerek üstüste 
üç el ateş etmiştir. Hüseyin ilk ateşte 
kanlar içinde yere yuvarlanmış ve derhal 
bayılmıştır. 

Silfilı seslerine yetişen jandarmalar Ha
midi elinde tüfek olduğu halde kaçarken 
yakalamışlar ve baygın bir halde bulu -
nan yaralıyı da Çatalcadan getirtilen bir 
otomobille, Cerrahpaşa hastanesine nak
letmişlerdir. Hüseyinin yaralarının adedi 
pek çok ve ağırdir. Hadise etrafında zabı
ta ve müddeiumumilik tahkikata devam 
etmektedir. 

Garib bir hırsızhk 
vak' ası 

Dün Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde 
çok gülünç bir hırsızlık vak'ası olmuştur. 
Şahkulu mahallesinde Yeniyol soka -

ğında Hacısaid apartımanı kapıcısı Rıza, 

dün odasını kilidlemiş ve bir iş için çar
şıya çıkmıştır. Hayli zamandanberi ka -
pıcıyı gözetlemekte olan sabıkalılardan 

Selim oğlu Zeki, bu fırsatı kaçırmamış 
ve kapıyı kurcalamağa başlamıştır. Ki -
lidli k~pı açmakta büyük bir maharet 
sahibi olan Zeki, biraz sonra kapıyı aç
mağa muvaffak olmuş ve kendi kirli elbi-

Iğdır (Husu.si) - İtalya ve Almanya
ya satılan 937 yılı mahsulü Iğdır pamuk
larının son partisini teşkil eden 200 bin 
kilo Alınanyaya gönderilmiştir. 

Gerek pamuğun kalitesinden ve gerek
se pamuk kooperatifler birliğinin Tiicude 
getirdiği standard tiplerden ve bilhassa 
ilk alım satımdaki, taahhüdlerin harfiy
yen ifasından memnun kalan Alman 
müesseseleri, 938 mahsulü pamukları -
mızdan 1,000,000 kilosunu da tılivre ola
rak almışlardır. 

Yılda 2-3 milyon kilo pamuk istihsal e
dilen Iğdır bölgesinin mahsulü, şimdiye 
kadar her sene yalnız Sovyet Rusyaya 
satılmakta idi. Almanya ve İtalyanın 937 
yılı mahsulünü tamamen almaları ve 938 
mahsulünden bir milyon kilosunun aliv
re olarak Alınanyaya satılmış olması bü
yük bir mana ifade etmektedir. 

Iğdır pamuk tarım satış kooperatifleri 
birliği ihraç edilen pamukların nümu -
neye uygun olmasına çok dikkat etmek -
tedir. Birlik 937 mahsulünün ilk toplan
dığı zamanlarda Iğdır muhitinde bir hay
li yadırgamaları ve dağdağaları mucip 
olmuş sort işini de büyük ehemmiyetle 
takib etmektedir. 
Ayrıca standardizasyon, balyaların dai

ma ayni eb'adda prese edilmesi ve yeni 
kanaviçelere sarılarak geniş çemberlerle 
arsıulusal pamuk borsalarının kabul et
tiği şe~ilde balye hazırlanması ve marka
ların özenle vurulması işlerine de büyük 
ehemmiyet verilmektedir. 

937 mahsulünün satış mukavele şartla
rına göre, arbitraj işi Bremen borsasında 
yapılacak ve bundan mütevellid "masraf 
ve mali mes'uliyet müşteriye aid olacak
tır. K ooperatif birliğinin teslimatı milş -
teriye verilen nümuneye uygun çıkmaz
sa, Kars valisi Akif İyidoğan birlikte 
müşteri arasında hakemlik vazifesi göre
cektir. 

Kooperatiflerin teşkilinden evvel yir-, 
mi kilometre mesafedeki Rusyaya teslim 
edilmek için gönderilen ve hududa va -
rıncıya kadar yüzde yirmi nisbetinde bal
yeleri çözülen, patlıyan pamuk, koopera
tiflerin eline geçince, muhtelif nakil va
sıtalarına aktarma yapılmak suretile ve 
f'akat sağlam olarak binlerce kilometrelik 
mesafeye, Bremen borsasına varmıştır. 

Borsa, ar\>itraj sonunda pamuklarırnızın 
gayet nefis, örnek ve tiplere tamamile 
uygun olduğuna karar vermiştir. Yeni 
Iğdır pamuk mahsulünün daha çok ve -
rimli olacağı ve o nisbette rağbet göre -
ceği anlaşılmaktadır. 

Şaraplık uzum mubayaasına 
devam ediliyor 

İnhisarlar idaresi, Ege havalisinden şa
rablık üzüm mübayaasına devam etmek
tedir. Şarablık üzümlerin kilosu 3,5 ku
ruştan satın alınmakta ve imalathaneler
de derhal şaraba tahvil olunmaktadır. Bu 
imalathanelerde yapılacak şarablardan 

mühim bir kısmı bir sene bekletilmek ü
zere, Tekirdağı fabrikası Kavlarına gön
derilecektir. 

İnhisarlar umum müdürlüğünün İzmir 
mıntakasında inşa eUireceği büyük depo 
ve imalAthanc ile şarab fabrikası inşaa -
tına bu yıl içinde başlanacaktır. 

Yaş UzUmlerimiz lngilterede 
begenitdi 

selerini çıkarıp bir kenara attıktıuı son- İzmir TariŞ üzüm Kurumunun Se _ 
ra Rızanın pazardan pazara giydiği te - lanik yolile vagonlarla birinci parti o
miz elbiseleri giyin~iş ve a~anı? _kar - larak İngiltereye sevkettiği yaş çekir-

• §ısına geçip boyu~bagını ~e ~_:ı.ıre~ını ~ağ- deksiz üzilm Londrada çok beğenil -
!adıktan sonra eline geçırdigı bır mık - mişdir. Gönderilen üzümlerin aınba -
dar eşyayı da bohça yapıp koltuğuna sı- lajı gayet mükenunel olmuş ve üzüm
kıştırmışt.ı.r. Zeki tam dışarı çıkacağı sı- ler tazeliğini kaybetmeden ve hiç bo
rada kapı birdenbire açılmış ve oda sa- zulmadan Londraya varmıştır. 
hibi Rıza içeri girmiştir. Birdenbire çok Bu yıl tecrübesi yapılan razaki ü -
müşkül bir vaziyette kalan hırsız, elinde- zümleri de kapışılmıştır. 
ki bohçayı fırlatıp kaçmak istemiş ise de Bu satışlardan kuvvet alan Üzüm 
kuvvetli bir adam olan kapıcı onu yaka- Kurumu yaş üzüm ihracatına ehem -
mndan tutmuş ve bırakmamıştır. Bu sıra- miyet verecek ve gelecek yıl daha bü
da gürültüye yetişen apartıman kiracı .. yük teşkilat vücude getirecektir. Gele
ları vak'adan polisi haberdar etmişler ve cek yıl razakı ve şam razakı üzümle -
yetişen polisler hırsızı yakalıyal'ak müd- rinden daha fazla mikdarda gönderi -
deiwnwniliğe teslim etmişlerdir. lecektir. 

Diğer taraftan Alman kontrol da • 
iresi de kuru üzümlerimiz ve incirle • 
rimiz için fiatlar tesbit etmiştir. Tes • 
bit edilen fiatlar ihracatcılar tarafın -
dan çok düşük görülmüştür. 

Alman permi dairesi Hamburg tes
limi olarak 7 numaralı üzümlerimize 
14,5, 8 numaralı üzümlere 15,5, 9 nu
maraya 16,5, 10 numaraya 18,5, 11 nu 
maraya 21,5, 12 numaraya 24,5 kuruş 

fiat koymuşlardır. Üzüm ihracatcıları 
bu fiatlar üzerinde aralarında görüş -: 
meler yapmışlar ve tesbit edilen fi • 
atlarla Almanyaya ihracat yapmamaya 
karar vermişlerdir. 

Tutun ahcıları faaliyete geçtiler 
Yeni yılın tütün mahsulü memleketin 

bir çok yerlerinde toplanmış ve kuru • 
tulmuştur. Bir kaç güne kadar mahsu .. 
lün ambarlara nakline başlanacaktır. 

Memleketimizdeki Amerikan tütün 
kumpanyalarının ve inhisarlar idaresinin 
eksperleri muhtelif tütün mıntakaların
daki tütünlerin vaziyetlerini tesbit etmeli 
için faaliyete geçmişlerdir. 

Tütün piyasasının bu yıl açılacağı ta -
rih henüz kat'i olarak belli değildir. İktı• 
sad Vekili Şakir Kesebirin son İzmir se • 
yahatinde, bütün tüccarlar tiltün piya. 
sasının her yıl muhtelif tarihlerde açıl .. 
masının gerek müstahsil ve gerek tüccar 
için sıkıntı verdiğini ileri sürerek, herke-, 
sin bütün hazırlıklarını ona göre yapma
sı suretile, tütün piyasasının her yıl 15 
ikinciteşrin tarihinde açılmasını istemiş
lerdi. 
İktısad Vekaleti bu hususta tedkikle~ 

yaptırmaktadır. V ekal.et bu mesele ilze-
rinde alakadarların mütalealarını aldık • 
tan sonra piyasanın açılış tarihi hakkın • 
da kat'i bir karar alacaktır. 

Ankara borsası 
--··-----

Açılıı- kapanıı fiatları 6 - 9- 938 

ÇEKLER 

Açthj Kapt u , 
Londra 6, 10 6,10 

Nn-Yor• 126.475 124,7 

Parl.t S,4~08 S,42~ 
M.l.llno 6,66 6,66 

C.new• !t,661)() 28.6575 
Amaterd..Dı 68,38125 ~S.3375 

Berlln 00,6650 1)(),7 75 

Brüt.sel 21,3M 21,SM 

Atına 1,115 1,115 

SofJ• J.1505 ı.t()l) 

Praı 4,315 4.316 
Madrld 6·10 6,:10 

Varton 23.5525 2s 5525 
Budapeft9 ~4.89 75 ~4 8975 
Bilkreı 0,91 0,91 
Belıırad 2,8375 2,8376 
Yok.ohama !5°6125 ~6 6125 
Btokholm 31.45~5 31,41i25 
Mo.skOTa • 23, 58 ~3 68 

ES BAM 
Açıuı Kapanı I 

Anadolu fm· " eo 
peıtn 24 60 24 60 
A. Şm. " 80 n.1ell 
Bomontl - Nektar 6 90 6 90 
Aalan çimento 8 20 8 tO 
Merkez BankMı 103 ro 103 00 
t. B&nkuı ıo ıo 
·reıefon b GJ 
İttlba \ ve DelU. 11 50 11 liO 
eark neaırmenı l 05 
Terke» 6 ıe 6 10 

lSTİKRAZ. LAB 

1 

Açılıı 
Tllık boroo I pe,ın 1 c, 25 

• • rn • 19 325 
• • 1 vadeli -
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Cizrede büyük bir imar .. 6!r!dede bir adamı 
başladı 01~~~P<H~~~!de a!~d~!~'~ faaliyeti 

Ônümiizdeki yıl içinde Cizre ıu1a, elektriğe, 
sinema7a ve buz fabrikasına kavuşacak 

l 

Cizrede açıtan yeni bir cadde 
metli adliyeci Bay Ahmedin reisliği al
tında çalışan Cizre Halkevi muhite git
tikçe daha faydalı olmaktadır. 

Cizre, (Hususi) - Cizrenin hangi ta· 
rihte ve kimler tarafından kurulduğu 
kat'i olarak malfun değilse de sur ve ka
yalar üzerinde işlenmiş bulunan kabart
ma insan resimlerine, öküz kafalarına, 
Uzüm salkımlarına, ev, cami ve köprü 
harabelerine bakılacak olursa burada 
Türk Acem Rum Arab ve hatta Fenike-

, ' ' lk liierin hüküm sürdükleri anlaşılır. Ha 
arasında dolaşan efsanelere göre Cizre 
~uhun oğlu Yafes tarafından kurulmuş
tur. Bunu; Cizrenin Cudi dağı eteklerin
de bulunmasına, Dicle üzerindeki köprü
ye Yafes ismi verilmesine ve Ulucamide
ki mezarın Nuha aid olmasına atfederler. 

Sıhht durum umumiyet itibarile iyi
dir. (Hastalığı en bol bir kasaba) şeklin
de söylenen sözler asla doğru değildir. 
Orta ve son yaz aylarında görülen sıt
maya her yerde tesadüf edilebilir. Beledt 
ve sari hastalık yoktur. Ölüm vak'aları 
ayda onu geçmez. Yapılan mücadele so
nunda yılan ve akreb mevcudu % TO a
zaltılmıştır. 

saat mesafede bulunan Asmaca köyün· 

den Hüseyin oğlu Koca Emin köyden 
Jı.ayli uzaktaki tarlasında buğdayını 

beklerken gece ayni köyden Koca Dur 

muş va kardeşleri Ferhad, İlyu tara -

fından silahla öldürülmüş ve cesedi a
teşde yakılmıştır. Hadise kazaya ha -

her verilmiş, müddeiumumi vekili ve 

hüktımet doktoru vak'a yerine gitmiş
lerdir. Katiller yakalanarak adliyeye 
teslim edilmişlerdir. Hadise muhitte 

büyük bir tesir uyandırmıştır. 

Susığırhkta lağım 
suları ve bahçeleri 

Sayfa S 

Safran boluda ticaret 
işleri çok inkişaf etti 

Karabük fabrikalarının inşaatı Safranboluyu işlek bir 
hale getirdi, şehrin bağlara nakli kabil olamıyor 

Sa.franboludan gU zeı bir görünüş 

Belediye, Karabükle - Safranbolu ara
sında muntazam seferler temin etmekle 
yalnız seferlerden yapacağı kazançla 
kalmıyacak, halkın selametle gidip gel
mesini temin edecektir. 

Safranboluda yınardanberi bir türlü 
halledilıniyen bağlar - §ehir işi; kazanın, 
hergün birçok noktalardan ehemmiyet 
kesbeµniş olmasına !rağmen, inkişafına 

esaslı bir mani teşkil etmektedir. Bugün, 
kuyu kadar derin bir çukur içinde tesis Safranbolu Halkevi son zamanlarda 
edilmiş olan şehir yazlan oturma imk8.- oldukça ehemmiyetli bir faaliyet sahası
nı olmadığı için yüzlerce yıldanberi yaz 
geldi mi halkın bağlara atılmasına sebeb na girmiş bulunuyor. Köycülük şubesi-
olmuş, bu göç yüzünden hayli masraflar nin köylerdeki tedkik gezileri çok büyük 

faydalar temin etmektedir. Ayrıca do:i<.
yapılmıştır. Esasen pek dar olan belediye tor Rauf ve Abbas tarafından haftanın 
büdcesinin geniş bir saha üzerinden bir 
kaç cebheden sarfiyat yapmağa da küa- muayyen günlerinde yapılan bedava mu

ayene ve ilaç verme halkı çok sevindir
yet etmey-Ş Safranbolunun her çeşid 

miştir. Sık sık verilen müsamerelerle de 
genişleme imkanlarına sed çekmiş, ve 
yıllardır mütereddid vaziyette olan halk Halkevi halkı damı altına toplamaktadır. 
ta belediye cezri bir icraat ile ne bağla- Karabük demir - çelik fabrikalarının 

inşaatı dolayısile burada ticari işler ha
ra, ne de şehre ehemmiyet verememiştir. 

Bağlar, Durnar ormanlarının şark ete- raretli bir safhaya girmiştir. Küçük, bü-
ğinde kurulmuş, bugün, Safranbolunun, yük bütün ticarethaneler hiç durmadan 
yann da yanı başında kurulan Karabük işlemektedir. Bilhassa artık burası tek 
şehrinin eşsiz bir sayfiyesidir. Bu yüz- eczane ile idare etmez bir hale gelmiştir. 
den Safranbolunun bir an evvel merke- Hummalı bir faaliyet arzed~n Karabük 
zini bağlarla Safranbolu arasındaki Kı- tesisatında çalışan binlerce kişi ile bera
ranköy mıntakasına nakli zaruridir. ber Safranbolular ihtiyaçlarını bu ecza-

Halen Karabük Safranbolu arasında neden temin etmektedirler. 
Cizrenin diğer bir adı da Cezirei İbni 

Ömerdir. Cezire; Didenin feyezanı ha
linde kasabanın bir ada şeklini almasın
dan verilme bir isimdir. Abdülaziz oğlu 
Ömer tarafından Arab idaresi altına ge
çirildiği için İbni Ömer denilmiştir. Cizre 
Emeviler zamanında çok kalabalık, on 
jki bin evli bir şehirdi. 365 canıi, doksan 
medresesi mevcuddu. Mekkeye yapılan 
caddeye intizamından galat olarak cKör
ler yolu• denilmişti. 

Cizrede göze en çok çarpan şey imar 
faaliyetidir. Değerli ve enerjik bir genç 
olan Baki Başaran kaymakamlık ve be
lediye reisliği mevkilerinde kaldığı iki 
senedir Cizreye birçok yeni ve güzel e
serler kazandırmış Ve kasaba, asırlarca 

muhafaza ettiği harab çehreyi hemen 
hemen değiştirmiştir. Yapılan işler ara
sında; eskiden iki adamın yanyana geçe
miyeceği darlıkta olan caddeler oı:: ikişer 
metre genişliğinde açılmış ve döşenmiş, 
Cumhuriyet meydanına Atatürkün büst
leri dikilmiş, Halkevi, hükfunet konağı 

işliyen otuza yakın, kamyon ve otobüs- On üç kilometrelik: bir §Ose ile Kara
lerin belediye için çok ehemmiyetli bir büke bağlanan Safranbolu, yakın bir !s-

Susığırhktan yazılıyor: Susığırlığın ıa- varidat membaı olacağını evvelce yaz- tikbalde ik.ma~ ~dilecek ol~ Araç - Saf
ğım sularının bazıları civardaki bir kı- mı~tık. Fakat maalesef §imdiye kadar bu ranbolu şosesının açtlmasıle de Kasta'1 
sun bahçelerin kenarından geçtiği için mesele üzerinde hiç meşgul olunmamış- monu ile doğrudan doğruya irtibat temin 
bahçıvanlar bu pis sulardan istifade ede- tır. etmiş olacaktır. 

Cizrenin rakımı üç yüzü geçmez. Yan
larının kalın sur ve dağlarla çevrih ol
ınasından iklimi sıcaktır. Yaz günleri ha
:raret derecesinin elliye kadar çıktığı gö
tülmüştür. Kış ve her iki bahar gayet 
hoş geçer. Sathi mesahası bin kilometre 
murabbaıdır. Kaza merkezinde 5963 ve 
bütün kazada 27.022 nüfus vardır. 
· Cudi dağı etekleri istisna edilecek o
lursa hemen bütün Cizre toprakları arı
'Zasızdır. Ovada ziraat ve davarcılık, e
teklerde bahçecilik müterakkidir. Kaza
(ia yüz elli bine · yakın hayvan vardır. I
rak, Suriye ve Türkiye en ziyade canlı 
hayvan ve davar mamulatı ihraç edilir. 
'.Anadolu - Irak hattının inşası Cizre ik
tısadiyatı üzerinde mühim değişiklikler 
ve inkişaflar vücude getirecektir. Üç 
devlet topraklarının birleştiği noktada 
kurulmuş olan kasaba, inşaatın ikmalini 
ın.üteak ip yalnız ticari sahada değil, do
layısile diğer sahalarda da mühim terak
kiler kaydedecektir. 

Cizreliler çalışkan ve maarifsever kim
selerdir. Cumhuriyetten sonra maarif 
sevgisi çok artmıştır. Ne yazık ki, bütün 
kazada yalnız iki ilk okul açılmıştır. Yir

ve kaymakam evi inşa edilmiş, şehir par
kı, çocuk bahçesi, plaj, futbol sahası te
sis olunmuş, eski dükkanların yıkılması
na yerlerinde yenilerinin inşasına baş
lanmış, Dicle • Nusaybin, Silopi ve Irak 
yolları, Diclenin feyezanı halinde müna
kalatı temin edecek Deşt köprüsü inşa 

edilmiş ve belediye büdcesi geçen yıla 

nisbetle on bin lira fazlalık göstermiştir. 
Ayni ümran eserlerine köylerde de te
sadüf edilmekte ve tedricen köy kanunu
n un tatbik edildiği köy kalmamaktadır. 

Bu yıl başarılacak işler arasında su 
' elektrik, sinema ve buz fabrikası gibi çok 

mühim dört medeni dava vardır ve Ciz
re 938 mali yılı sonlarına doğru her dört 
güzel esere kavuşmuş olacaktır. 

rluradhmn Sevindikli köyünde 
yangm 

Muradlı (Hususi) - Muradlının aşağı 
Sevindikli köyünde kazaen çıkan yan
gında Ali oğlu Mehmed Turamn iki göz
den ibaret evile, samanlığı yanmıştır. 
Yangının etrafa sirayetine meydan veril
memiştir. 

nıi yedi bin nüfuslu bir kazada o da na- Anıasy& emniyet &miri Ankaraya tayin 
kıs teşkilatlı yalnız iki ilk okul bulunma- edildi 
sı, Cizre çocuklarının kültür sahasında Amasya emniyet amiri Hulfısi, Ankara b 
ilerlemelerine şiddetle mani oluyor. K1y- müdürlüğüne tayin edilmiştir. ŞU e 

rek bahçelerini sulamaktadırlar. Bu su
larla yetişen sebzelerin halkın sıhhati ü
zerinde yapacağı fena tesir büyüktür. Bu 
hususta belediyenin ehemmiyetle nazarı 
dikkatini celbederiz. Resim lağım suyu
nun bahçelere akışını göstermektedir. 

Bursada fenni ağaç bakımı 
ve aşıcıhgı kursu 

Bursa, (Hususi) - Meyvacılı~a pek 
müsaid olan Bursa çevresinde fenni ağaç 
bakımını ve aşıcılığı yaymak maksadile 
bir kurs açılacaktır. Bu kurs vilayet ıney
va fidanlığında açılarak, eylül nihayeti
ne kadar yirmi gün müddetle devam ede
cektir. Kursa, meyva yetiştiren köyler
den seçilme, 20 kişi alınacak ve bunlar 
pratik bir şekilde ağaç bakım ve aşı işle
rinde çalışacaklardır. Kurs müdavimle
rine bu müddet zarfında ayrıca elli ku
ruş gündelik verilecek ve orada yatırıla-

caklardır. 

Her yıl tekrarlanacak olan bu kurslar· 
dan muhitin bilgili bahçıvan ihtiyacının 
karşılanacağı ümid edilmektedir. 

Gemlikte zeytin mahsulü 
Geçen sene Gemlikte zeyt~ mahsulü çok 

bereketli ve yüzde yüz nlsbetınde iken ziraat 
dairesi ile ticaret odasının yaptı~ı tedklkat 
neticesinde bu seneki mahsulün umumi ola
rak yüzde onu geçmemekte oldu~ anlaşıl-
mıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey, geçen gün 
küçük oğlan, ağlıya ağlı

ya yanıma geldi ... 

' ' ' -

Küçük kız kardeşi -
nin entarisini çıkarıp ken .. 
di pantalonunu giydiğini 

söyledi.. 

. ... Tepem attı doğrusu .. 

. Kız çocuk pantalon giyme
. yi nereden aklına getirdi? 

Hasan Bey - Annesini 
cŞortı. la gezerken gör -

· müştür, azizim!. -1> 

Bursa kanah inşası devam ediyor 

Bursa (Hususi) - Bursa 
kanalı inşaatına büyük ve 
hummalı bir faaliyetle de -
vam edilmektedir. Şimdiye 

kadar yapılan kısımlar çok 
sağlam ve o nisbette yenidir, 
Bu kanal Bursa ovaları için 
bir servet membaı sayılmak
tadır. Yukarıdaki resimler 
inşaat faaliyetinden yapılan kısımlardan birer görünüştür. 

c . Küçük memleket haberleri ) 
. Isparta öfretmenleri Samsunda Gemli w • lıruı ıa 
Isparta öğretmenleri 70 kişilik bir grup 1 Şehircilik müte~ssısı ~a~de1::berk tara· 

halinde 30 ağustos zafer bayramı günü şeh- tından deruhte edilen Gemliğin imar planı 
rimtze gelmişlerdir. Buradan Kaysertye ha- sekiz ay sonra itmam edilmiş bulunacaktır. 
reket etmişlerdir. Yozgad sıhhat ··d·· ı· ·~ 

K bük. t b' . mu ur u6 .. ara e ır smema binası yapıldı .. .. .. 
Karabükte büyük bir sinema binası ya- Yozgad. 81~~t muduru Nafiz, Muğla 

pılnııştır. Her türlü eğlenceden mahrum olan sıhhat müduru .. ~~~~ ile becayiş etmiştir. 
Karabükte bu sinema. halkın büyük bir ibtl- Yeni sıhhat muduru vazifesine başlamıştır 
yacını karşılamı.ş ve pek çok rağbet kazan- Smdırgıda bando • 
mıştır. Sındırgı Halkevi kasabada bir bando teş· 

Çorluda P. T. T. binası kilatı vücuda getirmek maksadlle bir muslld 
Posta, Telgraf ve Telefon idaresinin nak- muallimi ve bando filatı getirmiştir. Şimdi 

Jettlğl yeni betonarme bina kasaba ve çarşı- gençler muntazam blr şekilde yetiştırll -
nm da merkezinde bulunması yüzünden mekte, kasabamıza mükemmel bir bando 
halkı çok memnun bırakmıştır. Blna istenen hazırlanmaktadır. 
şekHde tadll ve tamir edildikten sonra bütün Gemlikte bir köyde Cumhuriyet meydam 
ihtiyaçlara cevab_ ~erecek~ir... yaptlıyor 

Marmara Ereğhsme yem goçmenler geleli Bursa _ Gemllk yolu üzerindeki Engürü-
Vatan vapuru ile 448 hanelik llk göçmen cük köyüne geometp kaidelerine uygun blr 

kafilesi Marmara Ereğllsine çıkmıştır. Göç- Cumhuriyet meydanı yapılmaktadır. Mey
menler kurulan kamplarda bir müddet isti- danın tanzimi için çağırılan mühendis plfı
raha.t ettikten sonra mahalli müretteblerlne nını hazırlamıştır. Cumhuriyet bayramına 
yoııanacak.lardır. ;cadar tılnıaınlanmasını icab eden bu mey-

Köy ecza dolaptan danın Ol'tasına bir de Atatürk büstü konu-
Gemlik köylerinde ayni örnek ve renkte lacaktır. 

birer ecza dolabı lle birer kasa. yaptırılmak- Smdırgıda bir spor meydanı yapıldı 
tadır. Ecza dolaplannda köy hastalarının Sındırgı Halkevl memlekette sporu Uerlet
ilk tedavisine lbım olan tıbbi ecza, sargı met malc.sadlle spora azami ehemmiyeti ver. 
vesaire gibi şeyler bulundurulacaktır. mi§ ve bir spor meydanı vücuda getJrmlştlr. 
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MARKALAR 
~inimini kızlar için 

saç modelleri B ir 'koyup bin kazanmak istiyen 

bazı tüccarlar, Avrupadan, Ame
rikadan, şuradan, buradan kötü mal ge

mal çıkardılar. Bu arada o eski açıkgöz 
tüccar da bo§ durmaınl§1ı. O da harice 
gitmif, hariçten bir takmı feYler almı.ştı. 
Onlarla birlikte gümrüğe geldi. Güm • 
rük memuru açıkgöz tüccarın getirdik
lerini gördü. Kanunları okudu. talimat -
nameleri gözden geçirdi, sordu, soruştur
du: 

Bir sarhoşluk suçlusu mahkemeye 
sarhoş olarak ihzaren getirildi tiriyor, ve getirdikleri kötü malı: 

- En iyi Avrupa malı! 
Diye piyasaya sürüyorlardı. Tüccar 

memnundu; çünkü kazancı fazla ıdi. 
Maatteessüf elin da memnundu, çünkü: 

- En iyi Avrupa ,malını aldıın! - Bunlar gilınrükten geçebilir mi? 
Diyor. Hem kendini, hem de başkala .. Hiç bir kanını., hiç bir talimatname 

Adliye tabibi suçluyu muayene ile ifadeye gayri muk· 
tedir olduğunu tesbit ettiğinden duruşması geri bırakıldı 

nnı aldatıyordu. bunların gümrük.ten geçmesini menet • Arzuhalci Hayri isminde bir adam maksad.ile, Kadı.köyüne gitmek istedim 
Bu, uzun müddet böyle devam edegel· miyordu: dün Asliye birinci oeı.a mahkemesin - ve köprüden vapura bindim. Salona o• 

mişti Fakat hükfunet vaziyetin ienalığı- G bil" , de bir hadiseye sebeb olmuştur. turduın. Bir müddet sonra, Hayrünni .. 
m gördü. - eçe ır · Hayri bir türlü bırakamadığı içki sa ile ablası Fatmanın da, vapurda oI• 

- Açıkgöz tüccarın getirdikleri top - yüzünden ikide bir, bir vak7a çıkarır, duklarıru gördüm. Sarhoştum. Sevdi • 
- Bundan sonra, her şeyimiz yerli ola-

cak! tancılara dağıtıldı. Oradan mağazalann Uzun saç modeli Kısa saç modeli mahkeme kapılarını aşındırır. gimi görünce, coştum, aşka ge1erelr, 
Dedi, en iyi Avrupa malını Türkiye pi- camekanlarına, raflarına konuldu, açlk- Sarı, siyah, kızıl, kumral ... Bütün ço- Son defa gene 'ibu yüzden birini ya- pencereden havaya ateş ettim. Ama, o· 

yasasında ucuza sattığı iddiasında bulu- göz tüccar, hariçten getirdiği bu yeni şey- cuk saçları güzeldir. Çünkü ipek gibi yu- ralamış, mahkemeye düşmüştür. nu öldürmeğe, yaralamağa kasdim yolt 
nan tüccar bu söze kulak asmıyacaktı am- ler yüzünden gene hesabsız para kazanı- muşacıktır. Kendilerine mahsus güzel Bu son hadise Hayrinin maneviya • tu. Böyle bir iE!Yi hatırımdan bile, ge • 
ma, hükiımet onun da çaresini buldu: yordu. bir kokuları vardır. Dokundukça insanın tma tesir etmiş v~ artık k:at't surette çirmemiştim.: 

_ Hariçten gelecek eşyaya .fazla güm- - En iyi Avrupa malını aldım! adeta parrnaklanm okşarlar. Bu kadar içkiyi bırakmağa karar vermiştir. cTöv Şahidlerden, Haydarpaşa iskelesi 
rük koydum. Hatta bir kısmının idhalini Demek gafletinde bulunan da, bir ke- güzel bir saça ne yapılsa yaraşır. Çocu- be» isimli içki aleyhinde ve gençlere polis memurlarından Ahmed de, dün• 
menettim. re daha, hem de safça.sına aldanıyorlardı. ğun berrak cildine, temiz çizgıli yüzüne nasihatler~e dolu bir de kitab yazmış, kü celsede, hadise etrafında şunları 

İşte o zaman bir koyup bin kazanını _ * de hemen her şey yakışır. Ancak her ku- hatta bunu bastırmış, dostlarına ve söylemiştir: ' 
ya ilışmış tüccarın benzi sarardı: Açıkgöz tüccarın Avrupadan getirdiği vafür ~n~ ayni d~reced~ ~zell~~tire~~z: adliye muhitine ~ğıtmışt1:'. - İskelede nöbet bekliyordum. Va.} 

- Kar elden gidecek! ~ şeyler ecnebi malları değil, yerli malla - . Ç~~e~ının hususıyetle:ını ve ~orpebgın.ı Fakat, gelgele~ Hay1:'1 ~e kara- pur gelmiş, yanaşmak üzereydi. Fakat, * nnın üzerine yapıştırılmak üzere hazır - gozonunde °:1tarak s~ecek bıt ku:afur rında sebat e;emıyerek, ıçmege baş - içeme bir kargaşalık v~ ahali kaçı· 
HükO.met dediğini yaptı. Yerli fahri - larunı~ ecnebi markalardı. muhakkak ki rasgele bır saç modelınden lamıştır. _ . . . . . şıyor, Bağınşıyordu. Derhal içeri atla• 

kalar, dışarıdan gelen mallara kat kat faik !smet Hulusi daha fazla yakışır. Bu yuzd?1': Asliye ·~nrıncı ceza~ dnn. Elinde tabancası olduğu halde, 
=====~========================= ~~~~M~~bw~~m~~~~~~~ili e~~rm~m~~ey~~~m.~~~m~ 

C B 1 b
• ı• •d• • il =ı yen vasfı şudur: Kısa saç. Yani ense w Arzuhalcı Hayrının suçlu bulundu- kaladığım zaman, vapurun kenarın .. 

. Un arı 1 lyor mu 1 iniz.~ meydanda kalacak. Fakat tabiat bazı ço- gu bu .dav_anın da mevzuu~ ~hoşluk daydık. Tabanca, suya düşdü. 
cuklara o kadar gür, güzel bir saç bağış· ve aynı saikle bıçakla tehdıddir. Fakat, Muh k diw b ah"dl . 

b . .. ı·· mahk 1 · H a eme, ger azı ş ı erm 
lamıştır ki insan pek haklı olarak, bu ır tur u emeye ge emıyen ay- lb. . . b k b" .. b k l 

Hindistanda iki turlu Yahudi var 
Hindistanda bu

lunan Yahudiler, 
6 ncı asırda Sıru· 
.sun zulrn ünden 
kaçarak oraya il · 
tica etmişlerdir. 

Bunlardan bir kıs
mı cenubda Koşin, 
diğeri de Bombay
da Kolabada bu -
lunurlar. Fakat bu 
Yahudilerin Hindistana miladın ilk se
nelerinde hicret ettikleri de meydana 

çılonıştır. Bombay Yahudileri mil.adi 6 
ncı asırda Yemenden geldikleı·i ihtimal 

dahilindedir. 

Hindistandaki Yahudiler, iki kabiledir. 
Kabilelerin birisi beyaz, diğeri siyahtır. 
Arab Yahudiler, tıplq yerli müslümanlar 
gibi giyinirler, beyaz Yahudilerin elbi -

Kırım harbi nasd oldu? 
1852 de Fransız 

des yerlerin li . 
tin kilisesine iade-

• . . . . ~ lik ce ı ıçm, aş a ır gune ıra ı m1§ • 
saçları kısaltmaya kıyamaz. o zaman ya- rı~ın, m~em~ı daımı surette, ta br. , 
pılacak şey uzun saçların çocuğu vaktin- edılmektedir. Nihayet, mahkeme suç • • , 
den evvel büyümüş gibi göstermemesi lu Hayrinin ihzaren celbine karar ver- Kabadayılık ıçın adam tHdUrenler 
için bir yığm dal~a ve bukle yapmaya mi§ti~. . . . sorguya çekildi 
kalkışmamaktır. Orgü çocukta karışık Dun ıbzaren mahkemeye getırilen .. . . . 

b. k afü' d b" k' dah ·· 1 ·· suçlu daha içeri gı·rmeden kapının ö - Ortakoyde İsmail ısmınde tanıma -
ır uv r en ın ere a guze go- ' . . 
.. ·· E · · · b akıl 1 ·· nüne yatınış biraz sonra gürlükle sa- dıklan bır gencı, durup dururken, alti runur. n ıyısı uzun ır an saç an or- • ~ . . " ·· S d·ı.;; 

k b ·· ·· 1 · · · · · · .. ·· lana sokuJab.;ı.,..,..;.,tir Suçlu mahkeme yerınden bıçaklıyarak olduren, a lA me ve u orgu en - mınımmının yuzu- ~ · ' . İz . · · · 1 dir · 
k b. kild t · d hey'eti huzuruna suçunun sübut deli - ıle ak, adlıyeye teslım edilmış er • ne ya ışan ır şe e - epesın e, yan- .. . . . 7 . · 

lard k d t 1 aktır ille birlikte yani kendine hfilcim ola - Muddeıumumilik suçluyu ıncı sor-
a, ar a a op am . ' haki.mr-· k hakl d "lK 

Esasen körpe kızların kuvafürleri - is- mıyacak kadar sarhoş çıkmıştır. gu ıgıne verer~. ' ~rın .. a ~. . 
sini istedi. Ruslar tarabndan yardım gö- İfade verecek kudrette olmadığın - tahkikat açılmasına luzum gormuştur, 

ter uzun, ister kısa - mümkün olduğu ka- dd · ffkt 
dar basit ol.malıdır. Çünkü bir kere ço- dan hey'et, Hayrinin bu halile muha - . Su~l~ar, m~ eıumum ı . e .ver -, ren Yunan kilisesi zamanla latinleri, bu 

kemesine mini bir vaziveti olup olma- dtklerı ifadelerınde, gene hıç b1r şey 
cuk hergün saçlarının dakikalarca kıv- J 1 h" d" · b" k b d 

rışmıyan Türkler, Fransa veya Rusyayı rılmaınna sabredemez. İkincisi karışık dığını tesbit için adliye doktoruna mu- söylemeI?iş er, a ı:enın ır a a ~ ~ 
bir kuvafürün oynayıp zıplamaya taham- ayene edilmesini, kararlaştırmıştır. yılıktan ıbaret Qldugunda, ısrar etmış; 

camiadan çıkarrnıştL Dini meselelere ka-

gücendirmek istemediklerinden kah Rus- V"- ı dir 1 

mülü yoktur. Çabucak bozuluverir. Bu Adliye doktoru Enver .n.öran yap - er . . 
lara, kfilı ta Fransızlara uysallık göste - da v k . kin .. . .,.,. .. .. tığı muayene sonunda, suçlunun bu ha Hadisenin sebebi el'an meçhul, ma•, 

çocugu pe çır gosterır. uçuncu . . ,. h. ti k anık bulunmaktadır. 
ren bir siyaset kullandılar. Sonunda, Rus- mahzur· Bu türlü kuvafürler permanant lıle duruşmasının yapılmasına ımkan ıye ~ 1 

. . . . 

hd.d · 1 - mahk bildirmi..: • Tahkikat derınleştırılmektedtr. 
yanın te ı ine maruz kalınca, 1853 bi - yaptırmayı icab ettirir. Permanantsa ço- 0 amıyacagını, emeye ~~ ' • 
rinciteşrininde Rusyaya harb ilan etti - cuk için değildir. Dördüncü ve beliti hep- tir. . Kıskançhk yüzünden ışlenen 
ler ve Fransa, İngiltere ve Sardunyadan 
yardun görerek 1855 e kadar muharebe 

sinden daha mühimi; Çok dalgalı buk- Bu suretle, muhakeme gene talık e- c· ayet ' a·1 · r m leli bir saç, çocuğun körpeliğine uyrn:ız. ı mış ır. 

seleri başka türlüdür. 

* 
· ye devam ettiler. Bu Sıralarda sulh tek

ı lifinde bulundular. Ve muahede (30) 

· b b ah ı kı k V d d'"'' k d Tarlab~ında, karısı ile münasebet-
Işte ütün u ın zur ar, z çocuk u- apur a, SeV ·gı 8 ini te bulunan Saı'di tabanca ile öldüren, 

vafürünün basit ve sade olmasını zaruri ··ıd·· .., k" 1k b 1. • 
bir hale koymuştur. Basitten maksad 0 Urmege a IŞan er~erm A.rnavud Maksudun muhakemesine A ... 

lbtidat insanlarm sosu mart 1856 da imzalandı. dümdüz taramak değildir. Değil beş, on, muhak8ffi8SİR8 başJandl ğırcezada devam edilmiştir. 
================ on iki yaşlarındaki mini.minilerin, hatta Dünkü celsede üç şahid daha din • 

Kenya kadınları bütün dünya ka- peler, halhallar bilezı·k ve taçlar yapara_,_ Bir müddet evvel Kadıköy vapu - 1 ·1 k bunlar Maksudun kavın ne • 
- .:u daha küçüklerin bile saçlarına güzel bir enı ere , J • 

d.ınları gibi süse düşkündürler. Ellle - bunları kulaklarına, b~yunlarına baı:la- şekil vermek esastır. runda vukua gelen bir yaralama hadi- deri Eşrefe 300 lira vermek suretile, 
t 1 ai t 11 . d , '$ sesinin muhakemesine, Ağırcezada dün l"arısını Arnavudluktan r· stanbula ge .. 

nne geçen e gr e erın en süsler, kü- rma takarlar. M l" 1 b kl b kl k ı " ese a saç uç arı u e u e ıvrı ır, başlanılmıştır . 
................................................................................................................................... o··nıer hep arkaya taranır, bir kordela· 1·ıe ~ be tirttiğini söylemi§lerdir. 

· Hadisenin sebebi, hı çocukluktan - D d'v ah'dl · 1b' · 
bağlanır. Çocuk ne kadar koşsa oynasa ri, sürüp gelen, fakat bir türlü imkan uruşma, ıger ş ı erın ce ı ı • 

,G$N 
c • 

Mektublaşmak 
Meselesi •• 
Elimde masum bir genç kızın mek 

tubu var. Tirşe kağıd üzerine ya -
zılmış, altına iki inisiyal atıl -
mış E ve A .. Söylediklerini tekrar 
edeyim: 

- «Şimdiye kadar hayatta hiç 
kimse ile konuşmadım, çok kimse .. 
ler konuşmak istedi. Fakat ne aile 
şerefim, ne kendi karakterim buna 
müsaid değil. 

Öyle her kız gibi konuşmakta alış 
verişim olmadığı için hepsini de red
dettim. Fakat bu yakınlarda bir genç 
durmadan bana mektub yazıyor, ben 
de her gönderdiği mektubu yırtıp a· 
tıyorum. Fakat nihayet düşünmeye 
başladım. Acaba bir cevab yazıp fik· 
rini sorayım mı dersiniz? Yoksa 
susmaya devam etmek mi mürac 
cah?:. 

• Kızım, delikanlının fikrini sor .. 
maya lüzum yok, meydandadır: Bir 
gönül eğlencesi aramış, seni bulmuş, 
aklınca merak uyandıracak bir usul 
ile konuşmayı temine çalışmakta ~ 

dır. Muvaffak olursa bir müddet va~ 
kit geçirecek, sonra bıkacak, zevkini 
tatmin ettiğine inandığı dakikada 
bir başkasına geçecektir. Gençlikle -

rinden itibaren teati ettikleri mek -
tubları kolleksiyon yapan erkekler 
vardır, aralarında kendilerine yaz -
mak bedbahtlığına uğramış olanla -
nn şerefler.ini düşünmeksizin bu 
mektubları dostlarına gösterenler de 
bulunur. 

Hattı hareketinde devam et, da -
ha doğrusu bundan sonra gelecek 
mektubları annene ver, arkasını kes 
tirmenin yolunu bulsun. 

• 
' Bayan Mehlik'in bir derdi var: 

- Bir genele ara sıra buluşup ko
nuşuyoruz, beni sevdiğini söylüyor, 
ahlakı fena değil, tıpkı benim iste • 
diğim gibi, yalnız bir alaycılık tabia
ti var ki beni kızdırıyor, ne söyle -
sem latifeyle karşılıyor, ne yapsam 
gülüyor, üstelik yalancı olduğu da 
muhakkak.. 

- Ciddi bahse yanaşmıyan ekse -
riya ciddi bir bahsi devam ettfrme
ye muvaffak olamıyandır. Kafasın -
da bir süjeyi develope edebilecek 
kudret yoktur, cehaletini latife ile 
örtmek ister. Yalana gelince, fena 
karakterlerin en başında gelir. 

Fakat a kızım sen, gayesiz ve he
defsiz, boş bir münasebeti idame et
mekten ne zevk duyuyorsun? Onu 
söyler misin? TEYZE 

saçları yu""züne mag-ılmaz. Endesindeki çin, talik edilmiştir. dahiline giremiyen bir aşk macerası -
bukleler de az çok bozulmadan durur. d Mahkemelerin yaz tatili 

ır. 

Düz saçları kıvırmak güç olacağı için Suçlu Berber Fahreddin, eski sev -
bukleden vazgeçilir. Saçların uçları en- gilisi Hayrünnisaya vapurda rastla -
sede ve yanda içeri doğru bükülür. Yan- yınca kendini kaybetmiş, buna fazla 
lara birer yassı .dalga çekilir. Bu dalga- sarhoş olması da inzimam ederek, ta • 
nın iki yanı iki ufak toka ile sıkıştırılır. bancasını çekmiş ve genç kadını öl -
Kıvırcık saçlar pek kabarsın diye daha dürmek kasdile yaralamıştır. 

kısa kesilir. Yanda, önde ufak bukleler, 
tepede dalgalar yapılır. · Bu iddia ile, Ağırcezaya verilen 

suçlu, sorgusunda şunları anlatmıştır: 
Yuvarlak yüzlü bebeklerin tam tepe- _ Hayrünnisayı çocukluğum.danbe-

sine ya bir fiyonga, yahud kabarık bir ri tanır ve severdim. Fakat, o bilahare 
veya birkaç bUkle yapılırsa yüzleri bey- evlendi gitti, birleşemedik. İki sene 
zileşir, daha güzel görünür. evvel tekrar birbirimize tesadüf ettik. 

Fazla geniş bir alın kakülle kapatılır. Bu suretle, bir müddet birlikte, yaşa -
Kakül ayni zamanda çocuğun gözlerine dık. Fakat, bir gün, «ablama gidece -
bir tatlılık ta verir. ğim> diyerek ayrıldı ve bir daha geri 

San saçlar kabarık ve kıvırcık bir ha- dönmedi. Hadise günü · dükkammda ra 
le konulmalıdır. kJ içmiştim. Sonra, biraz hava almak 

Adliyenin yaz tatili dün hitama e ~ 
rerek, tatil müddetince kapalı .bulunan 
ceza ve hukuk mahkemeleri faaliyete 
başlamıştır. ............................................................ _ 

Uzunköprüde memurlara ev ve 
apartıman yapılacak 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin U
zunköprüde memurlar için yaptıracağı ev. 
ve apartımanlara aid hazırlıklara başlan
mıştır. Vekalet Uzunköprüde 3 ıı.partı .. 
man ve bir ev yaptıracaktır. Arsa şimdi· 
den satın alınarak projeler hazırlanmış· 
tır. Apartımanlar 4 der daireli olacak ve 
evli memurlar oturacaktır. Yapılacak ev, 
dört bekar memurun oturmasına müsaic! 
bir şekilde yaptırılacaktır. 

iki ahbab çavuşlar: Sinemada oturacak yer kalmayınca ... 



• TiYATRO 
Bizde bir T anasa revüsü 

yapamaz mıyız ? 
Yazan: lanet Hula•İ 

Tanasa rövüsü hak .. 
kında fikrimi suran .. 
lara kısaca cevab ve
riyordum: 
· - Çok güzel? 

Tanasa rövüsünü 
seyredenlere nası.1 

\>ulduklarını soruyC>t" 
l'um. Onların verdik. 
leri cevab da, banı1 
soranlara verdiğinı 

cevabın ayni idi: 
' - Çok güzel? 

Bütün seyredenle. 
rin çok güzel oldu. 
ğunda ittifak ettikle 
ri, beğendikleri ve 
sevdikleri Tanasa r~ 
\TÜsi.inün beğenilmesi 
Ve sevilmesi sebeble
rini tahlil etmek iste· 
tim: Rövüyü seyre· 
denler, rövüde ne 
görmüşlerdi? Eşi bu
lunrnıyan artistler 
nıi? Şimdiye kadar 
seyretmedikleri nu-

~fil~ 
Venedik beynelmilel 
sergisinde mükafat 
kazanan filmler ... 

Venedikde toplanmış olan beyne! -
milel film sergisi geçen hafta kapan -
mıştır. Bu sergide büyük mükafatlar 
kazanmış olan filmler şunlardır: 

l - Halk kültür nezareti kupasını: 
(Prison Sans Barreaux) adındaki Fran 
sıı filmi. 

2 - En iyi dokümanter film müka
fatı: cKara kurum>. 

3 - En güzel aktüalite film müka
fatı: İngiltere Kral ve Kraliçesinin 
Fransa seyahati . 

4 - Serginin şaheser mükafatı: 
(Pamuk Sultan ve Yedi Cüceler) A • 
merikan filini. 

5 - Mussolini kupası: İki film ara
sında taksim edilmiştir: 

l - Luciano Serra Pilota - İtalyan 
filini. 

2 - Olympia -Büyük olimpiyad fil· 
mi- Alınan filmi. 

6 - Nasyonal Faşist Partisi müka -
fatı: 

l - (Tom Sawyer'in maceralan) A-
,merikan filmi. 

mi. 

2 - (Giuseppe Verdi) İtalyan filmi. 
7 - Halk kültür nezareti kupası: 
(La Patrouille) adındaki Japon fil-

6 - cLuce Milli Enstitü» kupası: 
tnaralar mı? Yapıl- «Cech Panem Kutnohorskych> admda-
tnası birçok paraya ki Çekoslovak filmi. 
nıüte\•akkıf ziya o- 9 - Milli Terbiye Nezareti kupası: 
Yllnları dekorlar mı? cHeimab adındaki Alınan filmi. 

' Hayır .. Tanasa rövü- l O - Venedik şehri kupası: (The 
sünde bunların hig Drum) adındaki İngiliz filmi. 
biri yoktu. Artistleri Tanasa. revüsü yıldızlarından Lisette Verea 11 - Fenni ve terbiyevi en iyi film 
t k t k ele alırsak· birkaçı iyi olmak-, hareket edebildiler, ne de bir şarkıyı mükafatı: 
l
e ber eb er b. k çı da,vasattao ~"agvı idi- derli toplu söyliyebild.iler. 1 - «Harikulade dağlar> adındaki İ-
a era er ır a -s .. b' bal k d v talyan f"lm' ' 1 hr' · b Bugun ortaya ır e çı arama ıgı- ı. ı. 

ler' Yapılan numara ann şe ınıız ar- v "bh l' 2 - ·Arılar' adındakı' Alman fı'lrnı'. · mız gibi yarın da çıkaracagmuz şu e ı- ' ,, 
Iarına; tek; çift veya üç dört kişilik trup- d" T" tr kt b' bal kt b' bale 12 - En iyi kültür filmi mükafatı: . . . . . ır. ıya o me e ı, e me e ı, 
lar halınde getırılen artıstlenn yaptık- artisti yetiştiremez; balede şarkı söyliye- 1 - (Dere) Amerikan filmi. 
ları numaralardan pek farkı yoktu. De- k m t h k tl yapacak ın· san 2 - Nostra Augusta Della Romanita 
k h . .. kkıf b' d k ce un azam are e er İt 1 f'l . or ıç te paraya muteva ır e or k! d kt . . B d iki. ki a yan ı mı. çe ır e en yetışır. u a mus :zev -

13 
.. . . . .. 

değildi. Fakat bütün bunlara rağmen gü- nin jimnastik terbiyesinin halk arasında - En guzel canlı resım fi.hm mu-
zeldi. Çünkü: Program iyi tertib edilmif- t .. .. .1 üınkün. •• dü ş kı .. 1 kafatı: (Ali Baba ve Kırk haramiler) 

aammumu ı e m r. ar soy e- 11 _ .k f"lm' 
ti. Elbise bol ve zevkli idi. Dekor güzel n . ..uıerı an ı ı. 

memiş, jimnastik yapmamışlar arasından 14 S 
1 

kıs f"lm :!ı-~~ 
aörünüyordu. Bale vardı. . h . - enaryo u a ı m1..1.A.CU.atı: 
111> bır bale eyetı çıkarmak, yoktan var et- 1 (S . t Et' ) M filmi' 

ıkmı . . - aın ıenne acar . 
Tanasa rövüsünün programı s yor- mek kadar güçtür .•• Biz bır bale çıkara- 2 _ (Harmonies Pucciniermes) İtal-

du, numaralar o tarzda sıralanmış, bale- mayınca da ne bir rövü, ne bir operet, yan filmi. 
ler 0 tarzda sahneye çıkarılıyordu ki, se- ne de bir opera yapabiliriz. 15 _ En iyi san'atkarlar için Valpi 
yirci bu değişikliğin silsilesini esasen . lsrnet 1lul1lsi kupaları: 
bekliyor, biliyor, böyle olmasını istiyor~ ..... 

8
···:·· ................................. h.................. ı _ Norma Şerer = cManue Anto -

muş gibi benimsiyordu. ınema payita llnın inette• filmindeki rolü münasebetile. 
Elbiseler i~in hiçbilr diyecek yoktu. 2 _ Leslie Hovard = cPyginali-On» 

Tanasa rövüsü gardrobu muhakkak ki çözemedig\ol i sır adındaki İngiliz filminde'ki rolü müna-
çok zengin; zengin olduğu kadar da zevk- sebetile. 
le hazırlanmış bir gardrobdur. Gerek ar
tistlerin, gerek balenin giydikleri seyjr
cinin göz zevkini doyurmaya kafi geli

yordu. 
Mütenevvi programa uymı\k için; mü

temadiyen değişen elbiseleri monoton 
ve mat bir dekor içinde seyretmek mu
?affakiyeti yüzde elli azaltabilirdi, Ta
nasa rövüsünde bu cihet te gözönünde 
tutulmuştu; ucuza malolacak, fakat ışık
lı dekorları sahnelere uygun gelecek şe
kilde değiştiriyorlardı. 

Ve nihayet bale, büyük bale olma
makla beraber o sahnede görülmemiş bir 
şeydi. Elbiseleri ve hareketleri gözü cez
bediyor, sesleri kulağın zevkini veriyor
du. Ne fevkalade hareketler, ne fevkala
ae ses; fakat çok insan ve çok ses .. işte 
bale böyle olur. 

Tanasa rövüsünün muvaffakiyet sırla
rı bunlardı. 

* Tanasa rövüsünü tahlil ettikten sonra 
biz böyle bir rövü yapamaz mıyız? diye 
düşünelim. Tanasa rövüsünün prensipal 
artistleri ayarında ve onlardan daha çok 
yüksek artistleri bulmak mümkündü=. Siyahlar giyinmiş bu genç kadın si • 
Program, ~ekor, elbise nihayet tecr.ibe mma dünyasının (esrarı) nı teşkil etmek-
ve masraf ıster. Masraf yapılabilir, prog.: teuir. 12.sene evvel ölmüş bulunan · 
ram hazırlıyacak, tatbik edecek tecrübe- , . - sessız 
11 rejısör bulunabilir, ama baleyi yetiiti· sınemanın en guzel ve Yakıiıklık erkeği 
remeyiz. Valantinonun mezarını her Gene ziyaret 

~unu tec_rilbelerle gördük. Şehir ope- eder. Kendisini tanıtamadan, kim olduğu
retı sahııesıne on kişi çıkaranıadığmıız nu söylemeden Hollywooddan kaybolur, 
gibi sahneye çıkardıklarımız da ne iyi gider. 

* Clement Vantel'in bir eseri 
filme ahmyor ..• 

Meşhur Fransız mizah muharriri 
Clement Vantel'in (Mon Cure Chez 
les Riches) adındaki eseri yakında fil
me çekilecektir. 

Filmde rol alacak san'atkarlar şun
lardır: 

J ean Boyer - El vire Popesco - Aler-
me - Larguey. 

* Meşhur Freud sinemam olacak 
Holivudun büyük film kumpanya -

!arından biri meşhur alim Sigmund 
Freud'u resmen Holivuda davet eyle -
miştir. 

Bu kumpanya Psikanalize dair ha -
zırlamakta olduğu cDark Victory> a -
d.ındaki filmin teknik müşavirliğini 
Freud'a teklif eylemiştir. Filmin baş 
rolünü Bette Davis yapacaktır. 

Freud'un bu daveti kabul edeceği 
sanılmaktadır. 

* Yeni bir Fransız yıldızı ... 
Son günlerde çevrilmiş olan (Çılgın 

bakire) filminde çok muvaffakiyetli 
bir rol yapmış olan Nico~e Duınas a -
dındaki Fransız kızı yakında çevrile -
cek olan (Quartier Latin) film.inde da
hi mühim bir :rol yapacaktır. Bu film -
de rol alan san'atk8rlar şunlardır: 

Betty Stockfeld - Mlahuchette Bru-
noy-

SEYAHAT MEKTUBLARJ : 38 

Yazan: Vasfi Rıza Zobu 

Kafdağı neresidir? 
Gidiyor, gidiyor ve arkamıza baktıkca halô. Agrıyı 
görüyorduk. Onu böyle mütemadiyen ense kökümde 
gördükce bana bir türlü ilerleyemiyoruz gibi geliyordu 

1rand4n Ö&T T.--nta ra: Elbruz dağlan 
Makü'dan hareket ettikten sonra, şo- Köprüyü geçip Galataya gennce ae po

senin sağında, bizim (Karaköse - Gür- lis karakolunda ayni muameleye tabi
cübulak) arasında gördüğüm gibi ha- dir .. Çünkü burası Beyoğlu kaymakam
rab edilip terkedilmiş, dekovil, vagon lığı hudududur .. Galatadan tramvay 
ve lokomotifleri gözüme çarptı.·· Çar- yolunu takib eden otomobili, kayma
lık Rusya orduları, deme~ · Erzuruma kamlık hududunu geçerken gene kay
kadar ~zandıkları z~~' Iranın bu kıs- da tabi tutulur .. biraz daha yürür Be
mı ~a ı~gal. altında ımış.. Erzu~un şiktaş kaymakamlığ~ .girerken ayni 
çok ılenlerıne kadar giden dekovıl hat- şey. Çıkarken tekrar. Sonra Sarıyer 
tının b~şlangı.~ı .. buralardan b~şlıyor kaymakamlığı hududu. Tekrar vize. Ve 
demektır .. (Gurc~_bu~ak - l_ü:rakose) a- nihayet Kilyosa varırsınız .. dönüşte de 
rasında oturan_ k~yluler gıbı, İranlıl~ ayni kayd ve şuruta tabi olarak Be a-
da, Ruslar çekıldikten sonra buradaki . . ~. . .. .. Y 
dekovil hattını sökmüşler, makineleri Z!da. ~el~b.ildi~ zaman gunluk gez· 
harab, vagonlan türab edip canına rah- menızı hıtırrmş olursunuz.. Bu usul ta
met okumuşlar .. (İran - Türkiye) hu - m.amen Ru_s~arda da vardır.. ..Sovyet 
dud komşularını bu bakımdan, pek bir- Ru5!a dahilınde ~: yolcular boyle sı
birlerine benzer gördüm .. laf olsun di- kı bir kontrole tabıdirler .. İranda, her şey 
ye şoföre dedim ki: artık yerleşmiş; §eklini almıştır. Buralar-

- Siz de, bizim gibi, Rusların yap - da, bugün artık cmuhalü. denen bir parti 
tığı dekovil hattını sökınüşsünüz.. kalmamıştır .. herkes, en küçüğünden 

- Hangi Rusların yaptığı dekovil?. e>n büyüğüne kadar Şehinşahın emri al-
- Bunlar, vagonlar filan, Ruslar ta- tındadır .. hatta, eski hanedan azalan 

rafından gelmemiş mi?. bile ... Memleketin hiçbir tarafında u-
- Yooo!. fak bir isyan hadisesi de yoktur ve o-
- Nasıl yoo?. Bu hattı kim yapmış? lamaz .. o halde, yolcular üstünde bu 
- Biz yapmışız!! kadar sıkı kontrole ne lüzum var, anlı-

?? p ki k" "'km" ? - . . . . . . . . e sonra un so uş.. yamadım.. eğer kendilerine göre bir 
- Biz sökmüşüz!! faydası varsa, bilınem ama, seyyahlara 
- Allah Allah!!.. Sebeb?.. çok zararı dokunuyor. 
- Sebeb, biz bu hattı, üstünde gitti- e 

ğimiz şoseye 'taş taşımak için yapını- Hay'dan gelen Hoy'a gider, derler. 
şız.. Ben c:Hay» dan gelmiyorum ama, 

- Sonra? cHoy• a yaklaşıyordum .. bu tabire ba-
- Sonra yol bitince de sökmüş atmı- kılırsa: cHay» denilen şehir ticaret ve 

şız... sanayi şehriymiş. Herkes işile, gücile 
- !!?...... meşgul olur .. para kazanırmış .. cHoy>, 
Ben de, uzun seneler, Ercümend Ek- bunun aksi: Zevkü safa yeri.. Hay'da 

remin hikayelerine karihasının mahsul- kazanan, Hoy'a gelir, meteliğine kadar 
leri diye okur da gülerdim.. yermiş!.. 

• Hava sıcak. Yol uzun. Kendi kendime 
Polisleri gayet terbiyeli, nazilt in- böyle cevahir yumurtluyordum. Y9;1nız 

sanlar .. mümkün olduğu kadar, fevka- ben değil a, bizim şoför de öyle .. Iran 
iadeden sühuletler gösteriyorlar!. Yal- hududuna gelinceye kadar uzun bir 
nız bir usulü beğenmedim ... O da her zaman cAğrı> dağını gözden kaybede
şehre girer ve çıkarken yapılan pasa- mem~tik.. hududu geçtik. Makü'da ge
port vizesidir .. ister küçük bir kasaba, celedik. Sabah yola çıktık. Hali, cAğrı» 
isterse büyük bir vilayet kapısı olsun: bütün heybeti ve karlı beyaz gövdesile, 
Duracak, arabadan inecek, pasaportu- dünyaya hükmeder gibi ahkam ediyor
nuzu yazdıracaksınız. Sonra, hareketle, du.. Gidiyoruz, gidiyoruz.. dere tepe 
on dakikada şehri geçip öbür kapısın-
dan çıkarken gene polis gelir, pasapor- düz gidiyoruz; bir de arkama ba'kıyo-
tu alır. En ufak teferrüatına kadar kay- rum ki; hala «Ağrı» dan ayrılamamışı~ .. 
deder ve ondan sonra yolcuya izin ve- Onu böyle mütemadiy€n ense köküm
rir .. Bu uzun muamele yalnız ecnebiler de gördükce, bir türlü ilerliyemiyoruz, 
için değil, yerli halk için de aynidir.. hep ayni yerde dönüp dolaşıyormuşuz 
cCevaz kağıdı. denilen izinname olma- gibi geliyordu .. 
yınca hiç kimse bir şehirden öbür şeb- - Eyleedi. Gaf dağıdı bu! 
re seyahat edemez ... Mesela İstanbul- - Anlarnadrm!. 
da oturan biri otomobille cKilyos» pla- - Gaf dağıdı .. 
jına gitmek istese: Bulunduğu mevki Kar dağı mı?. 
polisinden cCevaz kağıdı» almak mec- - ':Beeli.. Ga.f.gasyada oodan öllirü 
buriyetindedir.. Beyazıddan otDrnobile Gafgasyadı!. 
binen bu adam, Eminöny kaymakamlı- - Ne gibi? 
ğına kendini kaydettirdikten sonra (Deocıma 10 1'CV sayfada) 
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1 Edebiyat hükümdarları: il 

İngiliz Şairi Shelley 
Yazan: lbı-ahim Hoyi 

1 

İngiliz edebiya- nin tecrübelerini bir kere daha yaşadı. 

Malıkiimlar adasında bir gün: 3 

Yılan oynatan mahkiim 
bnda akislerini Oksfordda talebe iken Hume'un felsefe-
gördüğümüz ü9 sinden bazı parçalar okudu. Arkasından 
zümre vardır ki, hemen cDinsizliğin lüzumu> diye bir ri-
her biri ayrı ayrı sale neşretti. Bu eser, haddi zatında bu-
hülyalar kurmuş, dalaca karalanmış bir risale idi. Fakat 

Bir çokları gibi o da kız lıaçırmak suçundan mahlıti.m ••• " Yılanlara 
bile söz geçirirken bir genç kıza 111/ anlatamadın mı?,, dedim. Yüzüme 

dik dik bakarak: " Kadın yılandan· da beteri., cevabını verdi 
kendilerine birer Shelley üşenmedi. Kızacaklarını ümid 
ideal yol çizmiş - ettiği hısanlara posta ile bu eserinden 
!erdir. Sadece bir birer tane gönderdi. Bittabi böyle bir 
hülya sever olan hareket, mekteb idaresinin kulağına ak-
ve derin bir rüya Shelley setti. İdareciler arasında ihtilaflara se-
fileminde yaşıyan Blake, ilk züm- beb oldu. Fakat Shelley, Nuh deyip te 
redendir. Blake, kurduğu hülya peygamber demediği için, 1811 de üni-
ile memnundur, mes'uddur; ve versiteden tardolundu. 
realite dünyasında etrafını far - Shelley'in evlenmesi de yürekler acısı 

Vapurumuz mahkfünlarm çaldıkları 

davul, zurna, çifte naranın gümbürtüsü 
arasında halatlarını çözdü. Uskur bir an 
evvel hürriyetine kavuşmak için acele e
diyor. Kalamış'ın on dakika kumlarda 
postnişin olması mukadder olan ardın

dan çıkan beyaz köpükler bu ayrılışın 
sevinç kahkahası gibi. L~kin o ne? .. Et
raftan sesler yüksliyor: 

- Durun! .. ketmeksizin sendeliyerek dolaşır. İngiliz bir hadisedir. Londrada, kız kardeşinin 
lifi - Kaptana haber verin!. 

edebiyatının ilk yolcularından Wyc · , verdiği bir para ile geçinen Harriet 
Langland ikinci zümreye ayrılır. Bu gi- Westbraök isminde bir mektebli kız, - Koşuyorlar? .. 

Acaba bir kaza mı? .. Zannetmem. Hiçbilere cMübeşşir> ismini takabiliriz. Ga- Sh n y'ın' kaba ihtila"lcı' doktrinlerine 
e e • bir feryad filan işitmedik. Hepimiz iske-

yeleri, kendi hayallerinde yaşattıkları aldandı, ve cwnumi isyanda onun da eli 
- le tarafına hücum ediyoruz. Adedce ten-ideale doğru sessizce yürümek ve bu ide- bulunsun> diye mektebden çıktı. Büyüle-

hayız ama, kilodan yana maşallahımız 
ali insanların anlıyabileceği bir şekilde yici bir kandırma kuvvetine malik olan 
anlatmaktır. 1 var. Davetlileri teşkil eden zevatın he-

Shelley, genç kızı tama.mi e avucunun men hepsi şişman. Vapur yana yattı. Ba-
üçu·· ncü zümrenin mensubları ise tür- · · 1 0 da Shelleyın· himayesine ıçıne a ınca, kıyoruz. cKurun> başmuharriri Asını Us-

lü türlü ı:ıekillerde karşımıza çıkarlar: ~ d g~mı :ı~n ettı· Bu iki" müvazenesiz 
~ sıgın ı llCl • la Niyazi Ahmed, dilleri dışarda, nefes 

Onları, ihtilalci radikal, anarşist, mistik zu vlenme kanunlarına hiç te ., genç, mev e nefese koşuyorlar. I 
kalıblarile görmek mümkündür. Bunlar, lını b" ı d ı diler mralıdaki mahkilmtardan bi1' uygun o yan ır arz a ev en · Asım Usla Niyazi Ahmetli mahkfimlar 
bir hayal peşinde koştular mı idi, asırla- Shelleyin babası, oğlunu mirasından çabucak bir sandala bindiriyorlar. Davul (Kalamış) a endişeli bakan gözler ar-
nn binbfr zahmetle meydana getirdiği mahrum etti. Buna rağmen, ne de olsa tıyor. 

zurnanın gittikce coşan nağmeleri ara-
milesseseleri yıkmaktan çekinmezler. babalık hissile, oğluna gayet az bir tah- Gazeteci arkadaşlardan biri: 

smda ikisini de vapura çekiyoruz. Bu ka-
Herhangı· bir engelin ve perdenin kendi sı·sat bagyladı - Evden merak ederler diyor, J:imdi 

· dar telaşlanmalarına lüzum yok. Gide- • •-
hayallerine takılmasına asla dayana- Yeni evliler iki sene bir arada yaşadık- ne yapacağım ben! .. Hele çocuk.. 

. ~ 
'f ?·· ,. f 

• r 

grup çalışmıya giderken 

Genç mahkfun yılanlarile bir hayli 
müddet sarmaş dolaş olduktan sonra ku.ı 
tularına kapadı: 

- Bana bir ıey olmaz, diyor. Ben ba .. 
hadan §erbetliyim!. ceğimiz ikinci merkeze araba ile de ge-

mazlar. tan sonra - artık heyecanları Eönmüş ol- 1 b Naci Sadullah soruyor: Bır· aralık sordum·. 
t e ilirler. Fakat gelin de kendilerine so-
şte, hayatını kısaca anlatmaya çalışa- duğundan - kolayca ayrılıverdiler. Ara- run: - O sünnet oldu, değil mi?.. _ Sen niçin mahlrlim oldun? 

'cağımız Shelley, bu zümredendir. O dan iki sene daha geçti. Shelley, anarşi _ İstanbula dönüyorsunuz zannettik. - EYet! - Kız kaçırdım!. 
Shelley (Şelli) ki, mevcud cemiyet ve taraftarı ve lideri Godurin isminde biri- Ödümüz koptu?.. - Merak etme, canının acısından aeni Bu, umumiyetle sorularıma aldığım 
insanlarla bağdaşamadığı, kendisinde sile ahbablığını ilerletti. Kızı Bary'i sev- * düşünmeğe vakit bulamaz. karşılıktır. Ekseriyet kız itaçırmaktan 
hoşlanmak kabiliyeti duymadığı ve ni- rnek, ve bu hissini açığa vurmakla da Tanınmış bir awkat arkadqma derd mahkil B d k d' . .. . 
hayıet bır. dü..i•nce ve hayalin deg~er ve 1 ak k ğ On dakikalık kısa bir yolculuğu rnüte- nı. u a en ısıne yuz vermıyen 

~... Godurinin nazariye erine ort çı tı ını yanıyor: b :kızı k 
maksadım yanlış ölçtüğü için dalına bu- gösterdi. Fikirleri yüksek olan Shelleyin akib Mete burnunda tesis edilen ikinci - Refikam cariyeniz dehşetli ıinirli- ir N ~ç7ş. . ? . 

günkü dünya sistemlerile mücadele et- ruhan bu kadar alçalmasını araştıranlar, merkezin önüne geliyoruz. Burada da dir de Vapurla deniz üzerind old ğu - ası 01 u bu ış. dedim. Sen yılan 
250 mahkfun var. İlk gezdiğimize naza- ·bili" M ak ed k, e kaklu - yakalıyan adam, nasıl oldu da onu kafese 

rniş, ve etrafa bir menfi, bir mazlum gibi daima tezad dolu hadiselerle karşılaştık- muzu yor. er ece so ara koyamad n? 
görünmüştür. ları içindir ki, Byron bile ondan bahse- ran daha küçük olan bu kısmı da görmek fırlıyacak! .. Haber vermke imkam da yok Y" .. 

1 ~ k 
Shelley, 1792 senesinde Sussexde, derken: için karaya çıkacağız. Lakin biz karaya ki.. uzume a tı: 

Hor.sham yakınlarında Field Place'da tShelley, tanıdığım insanların en na- ayak basmadan vapurumuz bu işi yapı- Profesör Saim Ali: - Kadın, yılandan da beter! dedi. 
doğdu. Anne, baba tarafı asil insanlardı. ziki, en sevimlisi, ve en az beşed düşü- yor. Cezaevinin peşini çapkın bir deli- - Asım Usun &hı tuttu diyor. Nasıl, Mahkfunlar kağnı arabalarını haz1rla. 
İngilterenin siyasi ve edebi tarihinde ta- nenidir .. > demişti.. kanlı inadile bir türlü bırakmıyan (Ka- beklemez misiniz adam.cağı~. İşte iki da- mışlar. İçerlerine şilte yayıp, Üzerlerine 
nınmı~, isimleri geçmiş ailelerdendi. O Shelley, 1818 senesinde, kısmen efkarı lan:ıış) adaya 3oo metre kadar açıkta diz- ·kika, iki dakikadır. Bu yüzden oturduk. de battaniye örtmüşler. Bizi geldiğimiz 
da, şair Blake gibi, çocukluğundanberi umumiyenin aleyhinde beslediği düş- }ermin bağı çözülmüş gibi yere çömeliv~- Mahkfunların arasındayız. Adliye Ve- ilk merkeze götürüp misafir edecekler, 
bir hayal dünyasında yaşamıştı. O kadar manlık hislerinden, kısmen de hastalı- riyor. Pek şiddetli olmıyan bir sarsıntı kili birer birer onlara nereli olduklarını çünkü (Kalamış) dan ümid yok. 
ki, civarlarında bulunan ormanın mu- ğından dolayı İtalyaya gitti. Bir daha da hissediyoruz. soruyor, bazısını tanıyor da. Adliye Vekili davetlileri toplayıp fikir-
hayyel ejderleri, başsız mahlukları, ken- İngiltereye dönemedi. Şair, :.ızun müddet - Oturduk!.. - E, nasıl bakalım, alıştın mı?. lerini sordu, herkes vapura dönmek dl"· 

disini daima korku yaratan bir hfile ile İtalyayı gezdikten sonra, birçok İngiliz E, ne yapalım, oturduksa kalkarız. Fa- - Memnun mUBUil?. zusundaydı. Bizim yüzümüzden mah· 
çevrelemişti. Shelley, tabii bir insiyakla ,şairlerinin sevdiği, sakin, uykulu Pisada kat haddinizse kalkın. Türlü türlü ma- Hepsi minnetle Vekile teşekkür ediyor, kUmları rahatsız edip, yataklarından a· 
denebilecek bir çabuklukla birçok şeyler karar kıldı. Orada yerleşti. Şair, burada nevralar yaptık, demir attık,kendimizi ellerini öpüyorlar. yırmağa lüzum yoktu. Haşaratı yalnız 
öğrendi. Klasikleri sindire sindire ezber- en güzel şiirlerini yazdı. Byron, Hunt çektik, olmadı, olmadı. - Çalışmalı arkadaşlar! diyor VekH, tabtakurusile hamam böceğinden ibaret 
ledi. Bununla beraber, ilerinin çılgın, de- gibi şahsiyetlerin arkadaşlığı ile de a- Biz nazlı Kalamış'ın gönlünün olması- toprağın altını üstüne getirmeli. Ne bu- olan Kalamışta nasıl olsa hepimize birer 
limeşreb şairi Shelley alelade insanların vundu, teselli buldu. Fakat Shelley eski nı bekliyecek değiliz ya! Motör ve ardı- lursa kapmalı. Toprak kısırdır derler a· kanape isabet ediyordu. 
gittiği öğrenme yoluna sapmaktan hoş- huyundan bir türlü vazgeçmemişti. İn- na bağlanan alamana bizi pekala iskeleye ma, çalışana verir. Bu karardan sonra hepimiz kağnılara 
}anmıyordu. Tıpkı Faust gibi, ruhlarla giliz müesseselerine karşı derin bir kin çıkarabilir. Peki ama (Kalamış) yerin- , Mahkilm bir ziraat memuru: ~ağdaş kurduk. Kısa bir tur yaptık. Bu 
tanışmak, muhayyel ülkelerde dolaşmak besliyordu. Fakat günler, aylar geçtikçe den kalkmazsa akıbetimiz nice olur. Bur- - Sen yalnız emret! diye bağırdı. dolaşmayı hiç unutmıyacağım. Hava ka• 
istiyordu. cEntelektüel güzelliğile kasi- ayağı suya ermeğe başladı. Zira, hayat sa valisi ile hapishane müdürünü aldı Yalnız emret. Sayende adayı cennete çe- rarnıış, ay güneşle yer değişmşiti. Karşı· 
de> isimli şiirinde bu iştiyakının bütün bizatihi en iyi bir hocadır ve Shelleyin bir düşünce. Bu kadar insan nerede mi- vireceğiz. Ekilmedik bir karış toprak kal- mızdaki sahilde bir hafta evvel başlıyan 
'izgilerini buluruz. son yazdığı şiirlerde de hatasını anladı- safir edilir? Nihayet fedakar müddeiu- mıyacak! Bize verdiğiniz emeği ödeme- Karacabey ormanları yangını bütün deh• 

cDaha çocuk iken, hayaletler aradım ğını, kabul ettiğini gösteren mısralara muınlıniz Hikmet Onat cezaevinin motö- ğe çalışacağız. §etine rağmen azametli bir manzara ile 
\re birçok odalardan, mağaralardan ve rastlıyoruz. rile Mudanyadan dönecek olan Trak'm Buradaki mahkfunlar arasında bir d.a alev alev yanıyor, denizin aydan aldığı 
harabelerden ve yıldız ışığile aydınlan- O world, O life, O time yolunu çevirmeğe gitti. Fakat vapuru bu- ytlancı var. Kendisi henüz pek gen~. ö- sarışın renk üzerine kıpkızıl gölgeler ya-
mış ormandan, uzaklaşmış olan ölü ile On whose last steps I climb lamaınışlar. Armudluya gidip vaziyeti demişti. Dört tane yılan tutmll§. Bunları yıyordu. Genç çamların arasındaki dar 
yüksek konuşma ümidlerini kovalıyarak, Trembling at that where I had stood İstanbula haber vermeğe karar vermiş- bir tahta sandıkta besliyor. yoldan kağruların çıkardıkları gıcırtıları 
kOl'kak adımlarla hızla geçtim.> before; Ier. Adliye Vekiline söylediler. Yanına ça- dinliyeıek ilerliyoruz. Geriden akşam gi· 

Shelley'in ilk gittiği mekteb, kalın ka- When will return the glory of your Gelelim bize: lu'dı: bi perde perde çöken bir kaval sesi geli-
falı bir İskoçyalının, falaka ve her türlü prime Karaya oturmak kim.in umurunda. Gü- - Niçin tuttun oğlum bunları?.. yor. Sanki Yuşa tepesine, yahud Beykoza 
zulüm ve işkencelerle idare ettiği bir le oynıya karaya çıktık. Burada da mah- - Sana göstermek için efendim. kuzu yemeğe gidiyoruz. Bizim kağnıyı No more oh, never more! 
mektebdi. Onun için, Shelley, böyle bir kfunlar yolun etrafına iki sıralı dizilmış- Saf çocuk. Bütün hazırlıklara o da ta- süren mahkfun bir şarkıya başladı: 

Tercüme etmeğe çalışayım: k 
irfan ocağı ile karşılaşınca, burası mek- lerdi. Vekil ve misafirleri alkışlarla, te- rışma istemiş. Kendi aklınca hoşa gide- Anan duya,., baban duyar, 

c- Ey dünya, ey hayat, ey zaman k b 
,teb değil, hapishane ile cehennem kır- zahüratla karşıladılar. Vekil hatırlarını ce ir sürpriz düşünmüş. Bir hafta ev• Ardımızdan atlı koyar, 
ması diye düşündü ve 12 yaşına basıp Titriyerek son adımlarında, önceden sordu .. (Sağol) la mukabele ettiler, bize velden hazırlanmış, dört tane batın ııa- Gelen atlı cana kıyar .. 
ta, Etondaki meşhur ilkmektebe girdiği durduğum yere tırmcnıyoru.m. lezzetli kurabiyeler ikram ettiler. Arka- yılır uzunlukta yılan yakalamıı. Bunla- Ben gidemem beyim oğlan!. 
zaman, mevcud müesseselere karşı duy- Sabahının zaferi ne zaman geri gele- sından gelsin lenger lenger karpuz, kıı- n kutudan çıkardı. Azılı §eyler ha! ••• O.. Öğrendik ki, bunu söyliyen de kız ka .. 
duğu isyan çocuk ruhunu çoktan kapla- cek? vun, üzüm, incir. demişlinin ellerini dioJ.iyorlar, kanatıyor- çırmaktan mahkfun.! .• 
mış bulunuyordu. Shelley, zarif, nahü, Bir daha gelmiyeck, asla gelmiyecek.!..> Bir taraftan önümüze dizilen bu nes- lar. Fakat o aldırış bile etmiyor. (Devamı 10 ncu sayfada) 
asabi, ve harikulade denecek derecede Shelley 1822 senesinde, İtalyan sahille- nelere iltüat etmekte kusur etmiyoruz a-
hassas bir çocuktu. Sonra, çok güzel bir rinin uzaklarında, küçük bir kayıkla ge- ma, diğer taraftan gözümüz de 
insandı ve bundan dolayı da, arkadaşı zerken denize düştü. Boğuldu. Aradan e- vapurda. Hazretin kımıldanmıya ni
Cowper gibi, kaba, haşan mekteb arka- peyce geçtikten sonra cesedi sahile vur- yeti yok. Bütün tecrübeler para 
daşlarının eziyetlerine, alaylarına uğra- du ve dostları Byron, Hunt ve Trelawney etmedi. Artık ümid kesilmişti, evde 
dı . Fakat Shelley, Cowper (Kovper) in ak tarafından Vitoreggio civarında yakıla- (refika) sının merak edeceğini düşüne
sine olarak haşan, altta kalm1yan adeta rak, külleri huzursuz ruhunun bir sem- rek yüzlerine akşamın hüznü çökenler 
tahrikçi bir çocuktu, zulme tah~ülü bolü gibi, çok sevdiği havaya, rüzgarlara müstesna, her'kes merakla tertib edilen 
yoktu. Manen, maddeten kaynıynrak, ta- serpileceği yerde, Romada İngiliz me
ıarak, rnekteblerde rnevcud olan falaka zarlığ(nda, Keats'ın mezarı yanına gö~ 
sisteminin aleyhine matuf bir isyan ha- müldü. Shelley 30 yaşında hayata gözle

güreş musabakalarını seyrediyor. 

reketi hazırlayıverdi. Arkadaşlarının a- rini kapamıştı. 

Evet, pehlivan mahkUmlar, adanın Ço
ban Mehmedleri, Tekirdağlıları soyun
dular, kisbetleri giydiler, kendi istihsal 
ettikleri zeytinyağından da hovardaca sü-rasında adı, edeli - çılgın Shelley> diye 

çıknuştı. 

Shelley Etonda edindiği tecrübelerden 
sonra, her şeye isyan etti. Baş kaldırdı 
ve insan camiasının her türlü cebhesinde 
kafa tutulacak sebebler, vesileler buldu . . ' 
yarattı. Revolt of Islam (Islfunın baş kal-

* Eserleri: ründükten sonra cHodri meydanlı> dedi
Lirik bir şair olmak itibarile, Shelley ler. Daha ortaya çıkmadan evvel hakem

İngiliz edebiyatının en yüksek dehala- leri, yahud, siz deyiniz menajerleri onla
rından biridir. Şairi tanımak istersek, rm başlarını önüne eğiyor, bir uzun peh
cBulut, Bir tarla kuşuna, Garb rüzgarına livan duası okuyordu. 

Halk Bankasının açıhşından bir intıba 

dırması) isimli eserinde dediği gibi, cin
.sanlık arasında harbetmek üzere> mek
tebi terketti. Üniversiteye devam etti. 
Bu müddet zarflnda da çocukluk devri-

kaside, Geceye> isimli şürler.ini mutlaka Hakikaten mahkfun pehlivanlar Veki
ökumamız icab eder. Ancak o zaman, da- lin karşısında iyi güre§ tuttular; ve fı.ep

hi fakat bedbaht şairi ruhumuzda ve bü- si de uzun uzun alkışlanıp takdir edildi- Halle Bankasının evvelki gün :Ankara da hükfunet ve mali müesseseler büyük
tün benliğimizde sezebiliriz. ler. Güreşin arkasından bir karpuz, üzüm, !erinin huzurlarile açıldığını yazmıştık. , Resmimiz banka merasimden sonra 

(Devamı 10 tı.CU ıaırl=--~------....·~6--ikra..,mLLLLı ı.1dMJ11hu...._ _ __ ---~---._._ı.... ... - :ır-.J-lJJ-• • • 



Deniz lJe dentzcllill: 

Donanmaların 
yardımcısı 

en büyük 
• 'A sun ı sıs 

Büyük barbde Hamidiyemiz, Karadenizde kendisinden 
büyük bir Rus gemisine yakalanmıf, komutanının cesa
ret ve dirayeti ile diif maa elinden kurtulmuıtu. Fakat 
elinde sis cihazı olsa1d1 tehlikeyi çabucak atlatabilece~ti 

Bw harb gemisi dil manile etrafı si.derken 

Büyük harbı takip eden senelerde pan ve muvaffak olan diğer gemileri
deniz harblerine yardımı olur diye mizin atı.şiarını körleştirir. Gerçi siz 
sun1 sis yapma çareleri araştınlmıştı. kurtuldunuz; likin umumi muharebe 
Yapılan inceleme ve tecrübeler o kadar çerçevesi içinde bütün donanınanız 
çablılk ilerledi ki; bugün bütün devlet- düşmanı kaçırdı. Blllla, yaptığınız sis 
lere aid barb gemilerinde birer ve hat- muvaffak oldu denir mi? 
tA ikişer sis yapan cihaz görmekteyiz. Demek oluyor ki deniz muharebele-

Bu dunun bize siB tabiyesinin, deniz rinde sis yapmak, ulu orta etrafa bir 
kuvvetlerinde, az zamanda gösterdiği duman bulutu koyuvermekten ziyade, 
inkişafı işaret ediyor. O halde sisin na- dikkatli esaslara istinad eden muha
sıl yapıldığını, muharebeden evvel, kemelerle olur. Zira sis, iyi kullanıl -
muharebe içinde ve sonra nasıl kulla- . ,. . 

1 b"l ğini" tedkik etmek ve bu yeni mazsa faydadan zıyade telafısi gayri 
nı a 1 ece k b·ı l · B ·· k··ı" d silahın istikbali hakkında fikir edin - ~ 1 zarar ar verı::. u muş u at e • 
mek faydadan hali olmıyacaktır. mzden havaya dogru çıktıkça artar. 

NMll ~ ~eselA tayy~re, yüksek sür'ati dolayı-
Stse, sillh diyoruz. Çünkü 0 istikbal sıl~, arzu edilen sahayı deniz kuvvet-

h bl . d fırs t d- ·ıAhl d lennden daha çabuk kapar. Bununla ar erm e, a uşerse sı a ar an . . . . 
fazla iş görecektir. Muvaffakiyetle üs- ber~ber v~u sısın denız kuvvetlerıne ve-
tünlerine saldırmış ufak tekneler ancak rebı~ecegı za:aı:. da ?. ~isbe~t~. ehemmi
bu sayede deniz de~erininı önünden yetti olur. Buyük kuçuk butun donan-
savuşup gideceklerdir. malar sis ile pek meşgul olurlar ve is-

Modem gemiler m iki türlü yap _ tikbal harbinde bu silibtan en iyi isti-
maktadırlar: fadeyi alabilmek için yüzlerce, binler-

i _ Fosfor ve mümasili kimyevi ce talim yaparlar. 
maddelerle... Muharebeden evvel sis 

2 - Mazıot ve sair mevaddı müşta- Gizleme mevzuu bahsolduğu zaman 
Aile ile.. . . insanın aklına ilk evveli kaçmak gelir. 

Burada, ~ev$1 harici olarak, sısın Fakat sun'i sisi hazan kovalamak için 
nasıl y~p~ldıgını uzun uzadıya anlata • ?e kullanılabilir. Muharebeden önce 
cak değilim. Yalım şunu ~~d~t~e~ her iki muhasımın kuvvetleri düşmana 
~ ki iki usulden en ye~ısı ıkıncı- nazaran iyi bir başlangıç mevkii alırlar. 
sıdır. Kimyevi maddelerle sıs yapmak Her iki taraf rüzgar güneş · 
h - h paha dı , vesaır 
et} .~ em de lı ~· d k" tesirleri hesaba katarak bütün toplann 

çuncü ol~rak, faz1a ın:kdar a ım- uzun zaman atış edeceği bir vaziyet a
ya maddelenne ibtiyac gostermekte - lırlar. Mesela Kronel muhar be · d 
dir Bununla beraber kimyevi madde- e sın e 
terle sis yapma usulleri ortadan tama- ~lma?.1~.r öyle bir mevki almışlar, di-
men kalkmış değildir. Mesela tayyare geı: ~~tu~ Alıiıan topl~rı İngiliz gemi
hücum botu ve sair motörlü vesait ile len uz~nnd~ t~plandıgı halde İngiliz 
t h 'k ed"len gemiler bu sisteme ~mn~rı, gtineşın A'lma~arıa. yardım 
a .. arı edeı 

1 
etmesı dolayısile, düşmanlarını göre-

muracaat r er. · l d N"h t ·· · · 
be be bu 

.1 . . 1. mıyor ar ı. ı aye o guneş vazıyetı 
Bununla ra r gemı enn sıs ı- Alm 1 h t 

sah ufak, 
. nı .. d an ara arbı kazandırdı ve ngiliz-

yecekleri a sıs yap a mu - leri mahvetti. 

detleri. de azdır. ., İşte sis istikbal harblerinde bu gibi 
S• her pman faydalı madır. w (iyi yer kapma) mücadelesinde büyük 

Sis nihayet bir dumandır. yapıldıgı yardımisr gösterecek ve iki tarafın ma
kesafete göre kim bu dumanın, d~?a nevralarım birbirinden gizliyecektir. 
doğrusu bulutun, arkasına kaçarsa duş- Gerçi hava kuvvetleri, denizde görüş 
m~dan kurtulmuş olur. Böylelikle sahasını çok arttırmıştır. Bununla be
sun'i sis yeknazarda mükemmel bir raber istikbalde hava kuvvetlerinin 
harb vasıtası olarak telAkki edilebilir. müdahale edemiyeceği deniz muhare
Llkin meseleyi tamik ettiğimiz za - heleri de vakı olacaktır. 
man olur olmaz yerde sis kullanılamı- Muhar be • • d • 

w • • w e ıçm e sıs 
yacagı netıcesıne varacagız. 

Sisin ilk yardımcısı olarak akla rüz- Sisin muharebe içinde de kullanış 
~ gelir. Müsaid ha"1lania yapılan şekilleri vardı Gerçi birçok deniz kuv
sisin aksine olarak fena bir rüzgar vetleri zamanından evvel kaçmak için 
tesirinde yapılml§ sis gemilere büyük olur olmaz sis kullanmasını menetmiş
zararlar verebilir. Rüzgar sizin kaç - lerdir. Lakin deniz muharebeleri esa -
mak istediğiniz istikamette ve sür'ati sen ani bir karar ve çabuk münakaşaya 
de geminizin milinden fazla ise ne ya- ihtiyac gösterdiği için, sisin verebile -
parsınız; ne kadar kuvvetli sis yapsa - ceği istifadeden mahrum kalmamalı ve 
nız düşmanın gözünden ~urtulmak yalnız durumu iyi mütalea etmelidir. 
gene imkansız olur. Mesela Rus-Japon harbinde sis mev -

İkinci mesele de düşman vaziyetini cud olsaydı, belki Ruslar bilahare fe
kollamaktır. Sis yaparsınız, rüzgar da laketi mucip olan ufak bozukluklardan 
müsaiddir. Fakat yaptığınız sis düşman kurtulur Viladivostoğa gidebilirlerdi. 
«izerinde mükemmel bir topçu atışı ya- (Devamı 10 ncu ıaıJtada J 
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10'.N POSTA 

Eski Türk detektifleri "Son Posta,, ya 
maceralanm anlatıyorlar: 23 

Kuyudaki gizli geçid 
1 

Emlakinin . iradile geçinen zengin ihtiyardan 1.000 lira 
isteyenler, onun hadiseyi zabıtaya haber 

verdiğini duyunca bu mikdarı 2.000 liraya çıkarmışlardı 
Eski zabıta memurlarından Bay Ya

kub söze §Öyle başladı: 
- O gece hemen hemen hiç uyumamış

tım. Gizli kumar oynanan bir iki evi bas
mak için ıafak sökünceye kadar uğraş
mıştım. Yorgun, argın merkeze döneli 
henüz yarım saat bile olmamıştı. Birden 
kapı vuruldu: 

- Giriniz, dedim. 
Muhatabım, mütereddid bir tavırla 

masama yaklaştı. Bu orta yaşlı, üstü ba-
' ıı temiz ve kibar halli bir zattı. Vaziye-

tinden, karakolların gediklisi olmadığı 
da belli idi. 

Sordum: 
- İsteğiniz nedir? 
Adamcağız adeti utanırcasın:ı cevab 

verdi: 
- Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için, 

pek üzülüyorum. Fakat muztar kalınca ... 
- Beis yok! Biz, günün 24 saatinde de 

iş üstündeyiz. Buraya geldiğiniz için ü- ' Sıra ku!IUyu muayeneye gelmi§tl 
zül.meyi bir yana bırakın da, asıl sizi ü-
zen hadiseyi anlatın... bir adam hatırlamıyorum. m hayret idi: Sarnıçta pek az mikdardı 

- Efendim, vakıl ortada bir hldise - Peki, öyle olsun! Yalnız, sizin eve su vardı. Ev sahibine: 
yok. Fakat bir mektub var! kadar bir gidelim... Bakalım, belki bir - Çabuk bir merdiven ve çekiç ııett• 

- Ne mektubu? ipucu buluruz. riniz, dedim. · . 
- Arzedeceğim: Sabahları erken kalk- Adamla yola koyulduk. Adam, hayretle Jiizüıne bakıyormı. 

mak mutadımdır. Bendeniz, bahçe me- Kapıdan içeri girer girmez, i§e hafla- Ben, hiç oralı olmadan, sanki Moryada 
raklısı olduğum cihetle... dım. Zemin katta mutfak, kiler, banyo deniz aafası sürecekmişim gibi, paçalan 

- Güzel ama ıu mektub meselesine ve sarnıç, evin caddeye açılan kapısile, sıvamağa başlamIJtım bile ... Uzatınıya-
geleliın. bahçe kapısını birleştiren koridor vardı. hm, elektrik fenerimi yaktım, aşağı in• 

- İşte, bu sabah ta bahçeye gitmek Buraları muayene ettim. Fakat aadre ti· dim. 
için alt kata inmiştim. Kilerin kapısında, fa verecek bir feY bulamadım. Mahsur hava ve rütubet, iliklerimi 
iğne ile tutturulmuş bir kağıd buldum. Ev sahibine: donduruyordu. Sarnıcın üç duvar sathını 
Merakla okudum. İşte, 0 zaman soluğu - Ortada, kimsenin kuyruğunu kapa- muayene ettim. Her yerde çekiçle dene. 
nezdi alinizde aldım. Buyurun siz de na kıstıracak bir emare yok, dedim. Fa- meler yaptım. Fakat, duvarlardan tok 
görün! ' kat, merak etmeyin, yarın akşam bütün sesle aldığım cevablar, bütün bu çalış. 

Adamın uzattığı mektubu aldım. Be- muamma hallolunacaktır. Siz, mektubda mamın da akıntıya kürek çekmekten 
yaz bir k41ıda, az i§lek bir yazı ile fU A- tarif edilen yere istenilen parayı götü- farksız oldutunu gösteriyordu. Sıra, son 
tırlar karalanmı§tı: rllp bırakın ... Hiç çekfıımeyfn ve kork· duvar sathına, dördüncüye gelmişti. Bu-
cEğer yaşamak istiyorsan, yarın alqa- mayın! Par~arınızı cebinizde bilin, bu rada da çekiçle muayeneye baş1adım. Ble 

ma kadar ( •..... ) e gider, mezarlığın ıki- mektubu gonderen kabadayıyı da ko- rinci darbe boşa gitti, ikinci darbe keza. .. 
ye ayrıldığı noktada sağa sapar, soldan deste! .. _ _ Fakat üçüncüde gözlerim falta§ı gibi a-
13 üncü kovuğun içine tam (1000) lira Mer~eze dondum. Uç açıkgoz memuru- çıldı! Arkası boı bir satha vurulmuş gt. 
bırakırsın. Şu üç prta riayet e~ezsen, ma talimat verdim v_e onlan, bu zat ile bi, ince bir aksisada hAsıl olmuştu! Der-
kendini ölmüş bil: l tanıştırdım. Sonr~ diğer i§lere ve yarın ~al-duvarın kenarlarını ve su seviyesinin 

1 - V il ühlet k.at'idir! akşamın eğlenceli programına hazırlan- ustünde kalan kısımlarını dikkatle göz. 
er en m ak - b" ·· ı yud 2 - Para, bir lira eksik bile olsa, ka- m uzere ır guze u um... den geçirmeğe başladım. 

b 1 d
·1m· ktir' Ertesi sabah, erkenden, adamcalız ıe- Bir de ne gö · ? Du daki rüt u e ı ıyece . dil . ., K d" k elim reyım var U• 

3 _ Polise müracaat edersen, işkence- ne şmesm mı· en ı . en e: betten miltevellid küf izlerini biraz ka. 
ye maruz kalacaksın! Ondan sonra canın d-- ~~e~ 1:;,:::•n ı;:ratolda IÔll- zıyınca, küçük bir kapı eb'admda dört 
cehenneme gidecek!• urmHe e a lş?ı, sor um: çizgi bulmıyayun mı?! 

. d kı .. - ayro a Sam 
Mektubda, ~ !erın e, r~zı mu- - Vallahi efendim vazi et ht te ha- ıçtan derhal yukan fırladım. iki 

rekkeble çizilmiş bır kama resmı yapıl· lı d ıwl •• 1 ısa' dı, !..ı tekrç duvarcı ustası ve merkezden de iki poltl 
yır e5 .u, oy e o y uu ar ra- ürttiın. 

mıştı. . . hatsız etmezfilın! g~ Hep beraber tekrar aarn1Ca in. 
Biz, bu gibi ,eylere alıştığımız ıçın, is- Ni . , Ge ekt b dik. Ustalara, duvarın o kısmını i§Bfel 

tifimi hiç bozmadan: - çın. n~ m u mu var, yoksa? ed'rek: 
- Bunlar olagandır, dedim. Maamafih, t - Evet e!endim, hem de mündereca- L Burayı kazınu, emrini verdim! 

ben de size adamın tavsiyesini yerine ge- ına f8ftlm oğrusu! Adamlar, bir ild kürek darbesindeQ 
Urmenizi ıöyliyeceğim! - Verin ~u bakayım. 10nra: 
Adamcağız, birdenbire, maksadımı :an- KAdğıdı Te~: alırb aflmaz,. ayni Y_WYl __..Bizim i§iıniz bitti, dediler! 

lı d ıh • çin, hayret ve korku ile ye- tanı ım. .&..ıaAUI, u se er işin rengı de- Sordum: 
.yadma 16' adıı . ğişmişti. Mektubda deniliyordu ki: 

rın en sıçr . - Niçin? 
_ Aman sahi mi söylüyorsunuz, pa- c'Oç prta riayet etmedin, polise haber , - Duvarın altında saç tabakası varl 

raıarı Vereyim, öyle mi? verdin! Şimdi ceza olarak (1000) lira Tu,.,lal h 1 ıs ar, arç a tutturulmuş, onları da 
Güldüm: <2000> olmuştur! Bu parayı, bu gece, kl- kazıdık. Şimdi bir kapı meydana çıktı! 
_ TelAşianınayın! Sözümü, yanlış an- ğıdımı bulduğun yere bırakacaksın. Ben _ Kapıyı da kınn! Fakat çok gürültil 

lıyorsunuz: Size, paraları veriniz, demi- gelip alacağım, bununla anlatmak istiyo- etmeyin! 
yorum; söylediği yere bırakınız, diyo- rum ki pençemin içindesin! Ben, her da- Meraktan çatlıyacaktım. Nihayet bu 

kika, evin içindeyim! İşte bu kadar!. rum. İmz ameliye de bitti. İşte, o zaman dar ve Jn,. 
_ Sonra? . a yerinde de gene mahud kama 88 bir dehlizle ı. ....... 1 tık' T b 

bil ğimiz resmı' Aca& 9• 8§ • a ancamı 
- Sonra bizim ece · feY··· Yal- · çektim, yürüdüm! Birkaç adım atmıştım 

nız size bir noktayı soracağım: Ne if ya- Ad~~~- halinden hakikaten endi- ki ikinci bir kapı ile karşılaştık. Hiç güoı 
parsınız? şeye duştuğünu anladım: rültü etmeden onun da kilidini sökW-. 

_ Hiçbir if yapmam! Bılh~, h~rifin cür'etini artırarak, Şimdi, tekrar 'bir sarnıcın içine girmi,. 
_ Ya? parayı evın içınde almağa kalkması mu- tik! Ev sahibine yavaşça sordum: 
_ Pederden kalan emlak ve akarımın hatabımın vehmini büsbütün alevlendi- y d ki d oturan adam nı · d D ğ ·· li . b - anınız a ev e 

iradile geçinirim! rıyor u. o rusunu soy yeyım, u nok- iş ya ar' 
_ Demek ki, şimdiye kadar kaybolan tayı ben de merak etmiştim! Böyle bir p · 

bir varis daha varmış! talebin serdedilebilınesi için, içeriye, dı- - İnşaat kalfasıdır! 
_ Ne gibi efendim? §aı:ıdan girmemek lazımdı? Meselenin halledilmedik tarafı kalma4 
_Ne gibisi var mı? İşte meydanda: - Peki ama nereden? mıştı: Bu hayırlı komşu, yapı işlerin• 

Baksanıza, herif keseye ortak çıkmış! - İşte, bu gizli yolu bulmak için tek- yatkın olması llzım gelen elini, başka iş. 
Fakat şübhelendiğiniz hiç kimse yok rar eve gittim. Her yeri aradım. Fakat lerde de lrullanmağa niyet etmi§ti! Yan• 

mu? bütün çalışmalanm beyhudeye oldu. Ni- yana olan iki evin sarnıçları arasında1 
_ Hayır! hayet, sarnıcı muayeneye karar verdım. gizlice bir yol yapmış, bu suretle kendi 

X'. evinde dolaşır gibi, komşusunun evine 
_ Eşten dosttan, AOnudan komşudan Lakin, bu muayenenin hakkı ile yapıla-

filAn? bilmesi için, sarnıcın içine girmek la- de girip çıkmanın kolayını bulmuştu! 
- Ne söyliyeyim bilmem ki? Hiçbir zımdı. Çünkü, kapağın dar oluşu, her ye- Fakat, böylece, biz de herifi, 2000 lira .. 

§8hıs hakkında böyle bir j,,thamda bulu- rin görülmesine minidi. Bir ip getirttim, nın hülyasile İspanyada şatolar kuraN 
namam. Esasen ne a~btfarımın ve ne ucuna taş bağladım. Bu suretle suyun ken yakalamanın kolayını bulmuş olduld 
de tanıdıklarımın arasında bu tıynette derinliğini ölçtüm. Aldığım netice pya- Sabih Alaçam 



«Son Posta• n"' tefrikam: 9 Edebiyat : İngiliz şairi Shelley 
Mari Valevska i 

Na olgonun aşlc romanı 
11 

T~rcüme eden: Mebrure Sami 

Mari Valevskanın göz yaşlan 
Düro'nun yanında, Napolyonun kar

şısında oturduğu yerden, imparatorun 
Lehıstan ve tarihi hakkında sordukla
rını yüreği helecandan ~arparak dinli
yordu. 
Yurddaşlarının garib bir alevle par

hyan bakışlarile karşılaştıkca gözlerini 
kaçırıyordu. Yemek uzun sürmedi Na
polyon kalktı ve Mariye kolunµ vere
rek, onu salona götürdü. 

Sonra çekildi ve suvare sürdüğü 
müddetce bir daha göriinmedi. Yalnız, 
bir dakika geçınce, büyük adamın SJr 

ortağı Düro tekrar geldi ve saygı, il
tifat dolu bir tavırla Marinin peşinden 
hiç ayrılmadı. 

Nasıl fırsat düşürmüşlerdi bilinmez, 
bir aralık tamamen haşhaşa bırakıldı
lr.r ve bunun üzerine, ınabeyn müşü -
rü de aldığı vazifeyi açığa vurdu. 

Ciddi, kibar bir tavırla, Napolyonun 
sade onu düşündüğünü ve nice bin ü
züntü ile dolu olan bu dAlıi kafaya sü
kunu ancak kendisinin verebileceğini 
anlattı. Zaten ne istiyordu ki? Candan 
bir dostluk ve itimad! Sade bu kadar 
Essiz zaferi susuz bir çöle benziyordu. 
Etrafını kuşatanların ruhunda ya men
faat hırsı, ya da kin vardı. 

Onu bütün mfıl)Clsile tanıyan ve se
ven Düro, fedakar bir kalbin sevgisine, 
alakasına ne kadar I.ayik ve ayni şe -
kilde mukabeleye ne derecede hazır 
bir yaradılışta olduğunu yeminlerle 
anlatıyordu. 

Mariye imparatorun yeni bir mek
tubunu vermek istedi. Genç kadın elini 
uzatmayınca o bunu açtı ve usulca o -
kutlu: 

(BCl§tarafı 8 inci sayfada J 
Shelleyin, uzun şiirlerini okurken, iki 

noktayı hatırlamalıyız: 

a) Shelley ideal güzelliği arıyan ve e
bediyen memnun olmıyacak olan bir gez
gindir. 

b) Shelley mevcud müesseseleri, adet 
' ve ırkları yıkmaya ve yerine umumi sa-

adet ibidesini kurmaya çalışan müvaze
nesiz bir ıslahatcıdır. cAlastor, yahud 
Yalnızlığın ruhu> isimli şiiri, şairin bu 
büyük ruht durumunu pek güzel ifade 
eder. Şair, bu eserinde ufkun güzellik 

sevgisini tatmin edecek, hülya kızını a
ramak için, tabiatin engin sessizliklerin
de dolaşır. Bu sırada Shelley ay doğuşu
nun ve asla anlatılamıyacak kadar tatlı, 
ince hayallerin şairidir. Eserin bütün sih
ri, tılsımı, bize rüyalı resimler verebil
mesinde, tam bir realiteyi göstermeme

sindedir. Alastor, Shelleyin uzun müca
delelerden sonra, dünyanın kendisinden 
daha kuvvet·, olduğunu anlamış olma
sından sonra yazılmıştır. Binaenaleyh bu 
şüri bir muvaffakiyetsizliğin, ayni za
manda, ölmiyen ümidin bir itiraf sem
bolü şeklinde sayabiliriz. 

Sbelleyin, şiirlerinden en karakteristi
ği, ve inkıiabcı, ihtilalci çağının en iyi 
eseri, Prometheus'tür. Bu şiirde Promete 
insanlığı temsil eder. Beşer! müessesele
rin müşahhas timsali de zalim Jove'dur. 
İnsanlık J ove'un işkencelerine maruz 
kalmıştır. Zamanla, Demogorgon (şair.in 

ihtiyaca verdiği isimdir) zalim Jove'u 
yener, Prometeyi onun elinden kurtarır. 

Promcte tabiatte iyilik ve sevgi ruhu 
olan Asyaya ulaşır. Yer, gök ve ay dü-

ğün şarkılarına başlarlar. Bu suretle her
kesin mes'ud bir ömür süreceği anlaşılır. 

Bu eserde Shelleyin kendisine mahsus 
felsefesi çağlar. Şair geriye değil, istik
balin altın devrine gözlerini dikmiştir. 

Adeta, evolüsyon ve fennin mübeşşiridir. 

Shelleyin kahramanı Goethe'nm Fa -
ust'taki kahramanına asla benzemez. 
Goethe'nin titanı münevverdir ve ken
disine itimadı vardır. Byron'un ka.lıra-

nfr ki, yeryüzü mevcud cemiyet k&nun
Iarının yerine kardeş sevgisini getiren 
cyüksek> insanlarla dolabilsin. 

Shelleyin inkılabcı eserleri arasında 
Kraliçe Mabı (1813), İslfunın isyanı 
(1818), Hellas (1821) ve Atla. cadısını 
(1820) aayabiliriz. Shelley The Gen
ci (1819) isimli piyesinde ilk defa o
larak realiteye temas etmiştir. Piyesin 
kadın kahramanı Beatrice, babasının zul
münden bıkarak onu öldürfir, sonunda 
kendisi de idama mahkfu:n olur. Beatrice, 
şairin yarattığı tiplerin en beşeri olanı
dır. 

Shelleyin uzun şiirlerinden en güzeli 
Adonais'tir. Adonais şair Keats'a yazıl
mış bir mersiyedir ve acıdan, kederden 
inliyen Shelley, bu şiirinde de, hayal A
leminden ayrılmaz, ve kederle ilkbahar, 
inliyen saatler, mukadderat ... Bütün bu 
mefhumlar, çok aziz bir varlığın ölümü
ne ağlarlar. Adonais Tennyson'un İn Me
moriamı ve Milton'un Lycidas'ı ile İn
giliz edebiyatının şaheser mersiyelerin
den biri sayılır. 

Bir mukayese: 
Shelley tabiaü terennüm ederken. ek

seriya Wordswortb'u hatırlatır. Her iki 
pirin birleştiği nokta, bütün tabii eşya
nın birer hakikat timsali olduğudur. Ge
ne her ild pir, tabiaün, her şeyi canlan
dıran büyük manevi hayattan çıktığına 
inanır. Fakat Wordswortb, bir tefekkür 
rubu olduğuna, ve insan ruhu ile tabl:ıt 
arasında bir birlik, ahenk bulunduğuna 
kanidir. Shelley ise sırf kendi zevki için 
vücud bulan bir sevgi ruhuna kaildir. O
nun için de, cBulut, Tarla kuşu, Garb 
rüzgarı> bu hislerinin en kuvvetli birer 
mesajıdır. cMünevver güzellik:. te Shcl
ley, tıpkı Wordsworth gibi konuşur. Fa
kat {Hassas nebat) ta ince sembolizm ve 
imajlarile şairin tam kendi hüviyetini bu 
lurüZ. 

Bülasa: 
Devrinin deli, çılgın Shelleyi diye ta

nınan büyük şair, İngiliz edebiyatının 
sayılı taşlarından biri idi. Tabiatin azad 
kabul etmez aşığı idi. o kadar ki, ilk ta
biat şairi Wordsworth, tabiatte kendini 

c Çok yükselmiş olma~ meğerse ne cMarl vaıenn fllminıilmı. 
yükmüş! İşte bunu ben şimdi duyuyo- ~~ M . A t·'· benden rekinme korkfruıh 

akla k k · · c- Ha11(J,{, arı. r """ • ı 
rum. Ay nnı1.a apanma ıçın ÇU'- w • • d 1 süzül ve güzel göğ.sü hıç-
pınan tutkun, coşkun bir gönlün iste- nurlandırmaga razı oldugu ıçın ona : Jaşı ar 

1 
enbu kadının öyle yap-

manı ümidsiz ve stoiktir. Shelreyınki ise bulmuş, idrak etmiş Shelley ise o engin 
sabırlıdır. İşkenceye karşı dayanıklıdır. tabiat içinde kendisini kaybetmiş, bo
'ttmidini asla kesmez ve csevgi> ile evle- ğulmuştu. 

ğini, bilmem ki size nasıl anlatmalı? minnetini söylüyordu. r ara ~arsı a~ . 
Ah! Eğer isteseydiniz! Ayağa kalktı. Kürkünü, saçlarını sa- macıksız bır halı vardı ki birden acıdı. 

Bizi ayıran engelleri ancak siz devi- ran ince örtüyü aldı ve yanına otura- Adeta babalaştı. 
rebilirsiniz. Arkadaşım Düro da emir- rak eğildi, yüzünü öpmek istedi. Kimin kızı olduğunu, nerde büyütül
lerinizi yapmağa hazırdır. Kadm birden irkildi, yerinden sıçra- düğünü, ne diye bir ihtiyarla evlendi

Gelin ... Allah aŞkma gelin. Bütün dı, kendini kapıya attı. O ondan evvel ğini sordu. Kadın, evveli cevab vere
isteklerinize şimdiden peki diyorum. davrandı~ anahtarı çevirdi, cebine koy- medi fakat muhaverenin aldığı tarzla 

Beni sevebileceğinizi anlarsam, vata- du ve Mariyi kucakladığı gibi kanapeye biraz' sükiınet bularak bir şeyler keke-
mnızı ne kadar çok seveceğim!> N. götürdü. na: .... .,. ledi 

Bu son kelimeler içini yaktı. Demek Napolyon hayret içinde idi. ~ · 
ki söylenenler doğru idi. Demek Napol- arzulanna çabucak boyun eğilmesine Bu da ömrünün kunıluğunu, boşlu-
yonu Lehistanın mukadderatile alaka- alışmış olan bu büyük insan, evvela, ğunu imparatora anlatmıya yettL O va-

v tını kit Napolyon da ona kendi hayatını an-dar edebilmek için kendini ona ver - karşısındakinin kendini agır sa ya 
mesi lazımdı! İşte bizzat o da böyle yaz- karar vermiş bİri olduğunu sandı. lattL 
mıyor mu idi? Ama, beti benzi atmış, yanaklann-
&şını ~ff~~~~~~~~~=~~~~~~=~~=====~~~~==~~==d~===d~= 

(Arkası 1'm') 

uzun düşündü. Yüzünü kaldırıp, tekrar Den·ız ve denizcilik MahkOmlar a asın a 
Düroya baktığı zaman, adeta her tara-
fına bambaşka bir değişiklik nuru ya
yılmıştı. 

Razı oluy<lrdu. 
Kendini feda edecekti. 
Mabeyn mü ürü, imparatora haber 

vermek üzere kalkıp izin iştediği za -
rnan, genç kadın birden hıçkırmağa 

başladı. 

Bir saat kadar, orada, yalnız başına 
oturdu. Etrafında ses, sada kesilmişti. 
Hafü ışıklı salonda adeta boğucu bir 
haYa var gibi geldi ona. 

Pencerelerden birini açtı ve kenarı
na abanarak, gecenin serinliğinde de
rin derin nefes aldı, sokak başlarında, 
ellerinde meş'alelerle oynıyarak şenlik 
yapanlara, hele bilhassa koca Varşo -
vaya baktı ... 

Birdenbire, yanılxışında Düro belir
ai. Elini tuttu, sırtına içi kürklü bir pe
lerin attı. İmparator onu sarayda bekli
yordu. Kadın hiç sesini çıkarmadı ve 
arkas ndan yürüdü. 

Bir arabaya bindi, indi; iki yanı bü
yük tablolarla süslü upuzun bir dehli
ze, s rıra da bir salona girdi. 

Dü ercesine olurdu. Bir kapı kapan
dt. 

Ve t te bir erkek, önünde diz çökmüş, 
eller ni delicesine öpüyor .. öpüyordu ... 

Napolyondu bu! 
Ge diğine, ona inandığına te§ekkür 

ediyordu. Nice ağır işlerle, çarpışmalar
la dolu olan yorucu ömrünü varlığile 

(BCl§ tarafı 9 tmcı& 1ayfada) 
Muharebe içinde sis en ziyade ufak 

tekneler için lamn olur, büyük gemi -
lcrin tutuştuğu topçu düellosunun en 
heyecanlı ve hararetli bir anında ya
pılan b~r sis ~rdesi arkasına gizlenen 
bir torpido veya bir destroyer filotilla
sı düsmana torpido taarruzu yapar ... 
Böyle. bir taarruz muvaffak olursa düş
manda hasıl edilen zarar ziyan pek bü
yük olur. 

Muharebe SMttmda sis 
Muharebe sonunda sis, daha ziyade, 

kaçana yarar. Muharebenin, tabii ola
rak, bir galibi ve bir de mağlubu var
dır. Deniz muharebeleri ekseriyetle 
kaçmak ve kovalamakla biter. Şübhesiz 

kovatıyan açık bir saha, kaçan ise giz
lenecek bir mania ister. Bu tabii hal 
sisin daha ziyade kimin işine gelece
ğini gösterir. Büyük harbae Haınidiye 
miz, Karadenizde kendisinden büyük 
bir Rus gemisine yakalanmıştır. Gerçi 
.şanlı gemimiz, komutanı Vasıf beyin 
( elyevm hayattadır, fakat m~galesini 
maalesef bilmiyorum) dirayet, bilgi ve 
cesareti sayesinde düşman elinden 

(BCl§tarafı ! inci saytad:ıJ 
Denizin üzeri pırıl pırıl. Kalamış bü

tün ışıklarını yaktı. Denizde ayın ve 
yangının da iştirak ettiği bir şehrayin .. 
bu karşımızdaki kıpkızıl manzaraya ba
kıyoruz.. hepimizde Romayı yakıp kar
şısında seyreden bir Neren hali var. 

* Vapurdayız. 

Müddeiumumi Hikmet Onat bala av
det etmedi. 

Mahkt1mlar yemek hazırlıyorlar. Saat 
9.30.. (Kalamış) ın pervanesi çalışmağa 

başladı. O ne?. Birdenbire hafifliyoruz. 
Alkış sesleri, yaşalar.. yoksa kurtulduk 
mu? .. 

Müjde .. 
Dönüyoruz. Adanın ışıklan gerimizde 

kaldı. 

Biraz sonra Trak kaT§lmızda. lstanbul
dan bizi almıya geliyor. Lüzum yok. O 
da döndü geri. 

Sabaha karşı saat 3.30 .. İstanbuldayızh. 
Seyahatin hikaye faslı burada bitiyor . 
.Mahkfunlar1a yaptığım mülakatları 
ehemmiyetlerine binaen son yazımda an
latacağım. 

Nusret Safa Coşku"I 
kurtulmu tur. Lakin o zaman bu ge- =============== 
minin elinde sis cihazı olsaydı tehlikeyi sun'i sis işini gördürm~lerdir. Fakat 
kolaylıkla atlatırdı. ne kadar olsa yapılacak sun't bir sis 

Dukerbank muharebesinde de böyle- Alınanlara daha faydah olur ve böyle
dir muharebede kaçan bir Alman, ko- Jikle zarar ziyanları daha mutedil bir 
valayan da bir İngiliz filosu vardır. hal gösterirdi. 
Gerçi kesif duman bulutu yaparak A. T • 

• 

Kaf dağının arkası 
(Bq tanıtı 7 inci ıayfad4) 

- cGaf>: dağın ismi .. .Oasya•: ar
kası demekti.. -Galgasya•: Kaf dağı
nın arkası demek olupdu .. 

- Belki de cKaf Asya• idi de, son
radan cKafkasya> oldu .. 

- Eylede olupdu. 
- Demek şu hesabca, biz şimdi 

cKafdağının arkası> na doğru ilerliy(). 
ruz.. 

- Eyleedi. .. 
Şoförün yumurtladığı ccevher• be .. 

nimkini fersah fersah geçmişti. cHoy• 
şehrine büyük malfunatla giriyor -
dum!! .•• 

Vasfi B. Zobu 

Hatay da 30 ağustos zafer bayramı 

Hatayda 30 ağustos zafer bayramı, ana yurdda olduğu gibi, parlak bir surette 
kutlulanmıştır. Yukandaki resimler yapılan geçid resminde kıtaatımızın va 
Hataylı gençlerin geçiflerini göstermektedir. 



) 

ı•• .. ... 
Südetler aralannda bir hükômet 

teşkilatı vücude getirdiler 
Kahram~n ordu Antep Meseleler : U züm faciası 
Çevresınde de askeri .. . . . · 

dur. Böyle olduğu halde İstanbul balkı küle on kuruşla, on iki kuruş arasında manevralara başhyor üzümü geçen seneki fiatuıa yiyor. sa!._ıldı. Yapıncak yedi, ~e~iz kuru~ta."l yu .. 
Bu işle yakından alakadar olanların karı çıkmamıştı. Bazı uzumler dort ku ~ 

'(Ba.ştarafı 1 incl sayfa.da) mümessili olan maarif nazın Frank'ın 
rupadaki gergin vaziyeti büyük bir al!~ nezdine gitmişlerdir. 
ka ile takib eden siy ast müşahidler, Al - Südetler nümayiş hazırlıyorlar 
manyanın ittihaz ettiği hattı harekete Prag 6 (A.A.) - Sil.det Almanları 
karşı İngiltere ile Fransanın ele aldığı ih- fırkası tebliğ ediyor: .ıı 
tiyat tedbirlerini tebrike şayan bulmak- Henlayn öğle vakti Nürnberge gi -

decek Ve ~rada Nasyonal - Sosyalist 
tadırlar. 

Fransada ilhı edilmiş olan kısmi se - kongresine iştirak edecektir. Henlayn, 

fikrine göre halkın bu fiatla üzüm yeme- ruşa kadar satılmıştır. 
sinde en büyük Amil sırtta seyyar satıcı- Ayni üzümlerden dört kuruga satılan1 
lığın kal.kını~ olmasıdır. Seyyar satıcı ek- daha halin kapısından beli adnn öteye 
sildiği için rekabet yokluğundan mahal- gittiğiniz zaman fiatlarını değiştirmişler
Ie manavları istedikleri fiatta mallarını eli. Dört kuruşluk üzüm halden beş adım 
satmaktadırlar. Buna mukabil kabzıma- ötede yedi buçuğa, Balıkpazarında on-. 
la meyvalarını yollıyan müstahsil bunu Sirkecide on iki buçuğa, Beyazıdda 011 
yapamamakta, saklanıp muhafaza edile· beşe satılıyordu. 1 
bilecek bir mal olmıyan yaş meyvalarını Sekiz kuruşluk çavuş üzümlinün Ca • 
meyva halinde çok uzun fiatlarla sat - ğaloğlunda fiatı on iki buçuk, Şişlide Y~ ferberlik ve İngiliz donanmasının başla- Hitlerin misafiri hası olacaktır. Hen -

mak üzere olan manevraları, Almanyaya layn, Südetlerin 15-16 teşrinievvelde 
yapılan bir ihtar mahiyetinde telakki e- Usti'de bir toplantı yapm~~arını , e~ -
dilmektedir. retmiştir. Bu toplantı Sudetlenn ılk 

(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 
başlanacaktır. Büyük erkim harbiye rei
simizin buraya gelişleri dolayisile bay -
ram yapan halkımızın sevinçleri manev
raya iştirak edecek kıtaatın buraya ge -
lişleriyle bir kat daha artmıştır. KadJn
larına varıncıya kadar asker olan Antep 
halkı, kahraman Mehmetçiği görmek. o
nun tatbikatını yakından takib etmekle 
orduya karşı sarsılmaz inan ve güvenle
rini tekrarlamak fırsatını bulacaklardır. 

(A.A.)) 
maktadır. mi beşti. 

Amerika resmi makamları ve umumi toplantısı olacaktır. Südet Almanlaı_: 
efkar, Avrupa demokrasilerinin bu ted- ·fırkası azasından olan b~tün. ma?.allı 
birli ve temkinli hareketini tamamen rüesa ile belediye reislen ılk Sud.et 
tasvib etmektedirler. kongresi olacak olan bu toplantıya ış
Çekoslovakya kat'i tekliflerini bildirdi tirak edeceklerdir. Bu nümay~i "ihzara 

Mareşalin tedldkleri 

Antep 6 (A.A.) - Büyük erkanı 
harbiye reisi Mareşal Fevzi Çakmak 
bu sabah beraberinde Orgeneral Asım 
Gündüz, Korgeneral Galib Deciz ol -
duğu halde Bireciğe gitmiş ve akşam 
tekrar şehrimize dönmüştür. Mareşa -
Iin Bireciğe gideceğini duyan çevre 
köyler halkı kam.ilen yollara dökül -
müşler, Mareşala saygı ve sevgilerini 
sunmuşlardır. 

Ucuz mal alan manavlar bunu istedik - On kuruşluk çavuş ise daha Balıkpaza 
leri gibi pahalı satarak büyük kazançlar rında yirmiye çıkıyor, Sultanahmeddt 
temin et.tnekte, bu şekilde yaptıklan ih- yirmi beşe, Taksim Talimhanede otuz ku1 

tik!rla İstanbul halkına üzümü kendi ruşa satılıyordu. Yapıncak henüz her ta
hakild fiatından çok daha yüksek fiat - rafta görünmediği için görüldüğü yer "' 

Prag 6 (Hususi) - Başvekil Hodza, Henlayn tarafından fırka teşkila~ şe. -
bu sabah lord Ransimen!n muavini Gvat- fi meb'us Friç Kolner memur edılmış
kini kabul ederek, kendisine dünkü na - tir. 
zırlar meclisi müzakereleri hakkında ma- Tas ajansının haberi 

lumat vermiştir. .. 
Başvekil, öğleden sonra da Südet mu

messilleri Kund ve Svekovsky'i kabul et
miş ve hükfunetin, dünkü kab!Ane to~lan: 
tısında hazırlamış olduğu kat 1 tekliflerı 
kendilerine tevdi etmiştir. 

İyi malfunat alan mehafilden ~ğ~eni~~
ğine göre, Çekoslovak hükıirnetın~n Su • 
det Almanlarına yaptığı yeni teklifler şu 
üç esasa dayanmaktadır: . . . 

1 - Südetlerin toprak muhtarıyetını 

Cenevre 6 (AA.) -Tas ajansından: 
Çekoslovakyaya karşı silahlı bir te

cavüz hazırlıyan Alınan Faşistliği bu Nizipte Birecikte bütün kasaba balkı 
planın tahakkukunu kolaylaştıracak Genel K~rmay Başkanını candan sev
şartlan hazırlamak için büyük bir dip- gi gösterilerile karşılamışlardır. Bire -
lomatik faaliyet göstermektedir. cikte karşılayanlar arasında Urfa Va-

Alınan Faşistliği bu cümleden o1a- lisi ile Urfadan gelen bir hey'et de bu
rak Yugoslav-yanın ve Romanyanın bi- lunuyordu. Mareşal öğle yemeğini Bi
taraflığını temine çalışıyor. Belgrad ve recikte halk arasında çok neş'eli yemiş
Bükreşteki Alınan mümessilleri son lerdir. Mareşal, halkın gösterdiği sev
günlerde bu iki memleket ricali ile sı- gi ve bağlılık tezahürlerinden müte -

tanımak, kı temasta bulunuyorlar. hassistirler. 
, 2 - su·· detlere tam. bir statür müsa - A İsviçre gazetelerine göre, iman 

larla yedirmekteclirler. lerde yirmiden aşağı inmiyordu. 
Bu malfunatı daha ziyade tevsi etmek Balbal üzümü şehrin muhtelif semtle• 

ve söylenildiği gibi İstanbul halkının ü- rine göre fiat değiştirmişti. Halde en iyi 
zümü kabzımalların manavlara sattıkla- kalitesi 11 kuruşa satılmış olan bu üzüm, 
rı fiattan çok daha yüksek bir fiatla satın daha Sultanhamamı civarında 17,5 a sa~ 
alıp almadıklarını tesbit etmek üzere dün tılıyordu. Divanyolunda 20 ile yirıİıi b~ 
bir arkadaşımızı meyva haline ve !s - arasında bir fiatı vardı. 
tanbulun muhtelif semtlerine yolladık. Yalnız Şehzade başına doğru bir ma " 
Haldeki üzüm fiatile hariçteki fiat ara- navda gördüğümüz müşkülenin üstüne 25 
sında bir mukayese yaptık. Alınan netice kuruşluk bir etiket oturtulmuştu. 
§Udur. Şişlide Zeyninin kilosu ise yirmi ku ~ 

Bu ayın altıncı salı günü, yani dün ruştan aşağıya düşmemekte idi. 
haldeki fiatlar şunlardır: Müstahsilin eline bu kadar az para ge-r 

Çavu§ üzümünün muhtelif kalitelerine çerken hiç olmazsa İstanbullunun ucuı 
göre fiatı 7 ile 18 kuruş arasında değişi- üzüm yemesi lazım gelir. Bütün bu fiat 
yordu. Balbal üzümü 6 'kuruştan 11 ku - düşüklüğünden yalnız dört be~ manavın 
ruşa kadar satıldı. Adi siyah üzümün dün- azami bir şekilde istifade etmesine daha 
kü fiatı 6 ve yedi kuruş arasında idi. Zey- fazla müsaade edilmemesi çok temenni e
nt üzümünün fiatı dokuz, on kuru§ht. dilecek bir şey değil midir? 

vatını tanımak, . . . diplomatları Romanya ile Yugoslavya-
3 - Keza tam bir dil muhtarıyetını ta- nın Alman - Çek ihtilafına karışmama-

nımak. . .. . ları için bu iki memleket bükfımetleri 
Bu noktalar Henlaynm . uzerınde ıs - .. erinde şiddetli tazyik yapmaktadır -

rar ettiği prensipleri tatmın etmemekte- uz 

Balkanlardaki . Ahnan Düs .. n btirtinci defat olarlak.__hale gel:~ müş-d d"I . d.. .. . ,~· H. 

elçileri toplanıyorlar ır a sa ıcı ıga musaa e e ı mesı uşunü uyor 
dir. Henlayn, teferrüat hakkında müza -. lar. 

d Kafi adım arifesinde kerelere girişmeden evvel bizzat ken ı . . 
· ı · ·n tamamile kabulünde ısrar Prag 6 (A.A.) - Lord Ransımenın bu-

(Baştarafı 1 inci sayfada) ı kaleti İıstanbuldaki seyyar satıcılık vı İngiliz gazeteleri yazıyorlar: 
Almanyanın Türkiye sefiri Dr. Von çare bulunmasının lazım olacağını ila- hamallık işini tekrar ele aJlnıştır. İs , 

Keller, Hitlerin daveti üzerine Berline ve etmiştik. tanbulun iktısadi, içtimai ve coğraff 
gitmiştir. E~velce sayıları üç bini bulan ve vaziyetini gözden geçiren Veka1et, İs· 

hergun halden almış oldukları meyva- tanbulda seyyar satıcılıkla sırtta ha • 

prensıp erını ,. . ı· 
etmektedir. pn öğleden sonra Bay Beneş ı zıyare ı 

Südetlerin hazırlıklan ve hükılmet koalisyonuna mensup muh-
Diğer taraftan ortada hakikat olan bir telif fırkalar icra ko~tesinin to~la~tısı, 

şey varsa 0 da, Südet Almanlarının ken- kat'i birv acı:m atılacagı anın ~rıfesınde 
di mıntakalarında müessir bir tarzda teş- bulundugu ıntıbaım vermektedır. 

Rivayet edildiğine göre, Büyük El- lan şehrin her tarafına sırtta götüren 
mallığın tekrar iadesi mevzuunu ted .. 

çi, Almanyanın Çekoslovakya hakkın- ve satan seyyar satıcılar ortadan kal - kik etmektedir. 
daki politikasının Balkanlarda yaptığı dırılmış olduğundan meyva küfeleri 
akisleri tedkik etmek üzere Balkan - halde yığılıp kalmaktadır. Muhtelif za
lardaki Alman sefirlerinin yapacakla- manlarda yapmış olduğumuz neşriyat
rı gizli içtimaa iştirak edecektir. ta bu noktaları ayrı ayrı işaret etmiş, 

liilat vücude getirmiş olınala"'.'ıdır. Hatta Henlaynin delegelerinin verecekleri ce4 

bir kabine denebilecek teşekkül de ya - vabı, bugün ita edecekleri tahmin olun -
ratmışlardır. maktadır, fakat Bay Henlaynin Nürn -
Almanların hücum kı'taları modelinde berge gitmesi, artık yapılacak bir iş, oy

kuvvetli bir polis teşkilatı da yapmışlar- nanacak bir oyun kalmamış olduğu intı
dır. Bütün nakil vasıtaları tescil edilmiş- baını hasıl etmektedir. Kund ile Sve -
tir, ta ki parti icabında bunlan kulla - kovski her ne kadar Henlayn tarafından 
nabilsin. Bu hareketler bazı mahfellerde murahhas tayin edilmişlerse de, fırkanın 

Yakında tekaüdlük yaşını doldur - müstahsilin bu yüzden çok büyük za -

Bu husustaki tedkikat sona erdik .. 

ten sonra ağlebi ihtimal tekrar eski 
şekle dönülecektir. Ankaraya giden 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üs ' 
tündağ bu hususta temaslar yapacak r 

tır. 

mak üzere bulunan Dr. Von Keller bi- rar gördüğünü anlatmıştık. 
rinciteşrinde vazifesinden çekilecektir. Haber aldığımıza göre İktısad Ve -
Yerine kimin geleceği belli değildir. =================================:::::::::t 

bir isyan hazırlığı mahiyetinde telakki ·Henlayn bulunmaksızın bir ademi ka - 1 k "' 
edilmektedir. bulün mes'uliyetini üzerine almasına ih- Pazar ı yasagı 

Mfüıakereler 'timal verilmemektedir. Esasen hüktimet d ) 
(Bfıştarafı 1 inci sayfa a 

Prag 6 (AA.) - Saat 15 de Lord tarafından bahşedilmiş olan imtiyazlar o A k 
Ransi.men Riyaseticurnhur şatosuna eri kadar geniştir ki cihan efkarı umumi - Bunu biz yapmış olsaydık, tina a-

' 
0 k t v t k , dınlan mal satın alamazlardı; çünkü derek Beneş ile görüşmüştür. Saat yesi müzakeratı a am e ugra ma mes ll- k' kl . r 

15.20 de lordun mesai arkadaşları, ka - liyetini üzerlerine alanları takbih et - pazarlık bizde de çok . 6 eşmış .ır. 
akı d Türlciyenin aldığı bu tedbır, m.edenı -binede Sosyalist - Nasyonal fırkasının .tnekten hali kalınıyac ar ır. kil d 

~=====================~=======Y~~~~cihlr~~.v.~~ 
Alman silah fabrikaları gece gündüz işliyor ~ı~r~~z:=:ı~~j:,1ıns•ı ic•b eıtıgını d•, 

(B<L§tarafı l inci sayfada) 
sedilir bir salah eseri bulunduğunu da 
yazmaktadır. 

Almanya, her kim olursa olsun ken
di müdafaasını temin etmek için icab 
eden tedbirlere tevessül etmek yolun
daki hakkına asla itiraz etmemiştir. 

Bittabi Maginot hattı da böyledir. 
Almanya da her ihtimale karşı koy

mak için ayni hakkı ileri sürebileceğin~ 
den Garb hududunda mümasil müda -
faa 'tedbirlerine tevessül eylemiştir. 

Nasıl Almanya Fransanın ihtiyat 
tedbirlerini kendisine karşı doğrudan 
doğruya bir tehdid mahiyetinde tefsir 
etmiyorsa, Fransa dahi Alınanyanın 
tevessül eylediği tedbirleri kendine 
karşı tevcih edilıniş bir tehdid sul'€tin
de telakki edemez. Binaena1eyh hadi -
satın icab ettirdiği çerçeveyi aşan bü
tün tedbirleri Fransa geri alırsa fena 
etmez. 

(A. A.) 
Alman donanmasının manevralan 

başladı. 
Berlin 6 (A.A.) - Ordu kurmay reisi 

General Bek'in ve diğer bazı yüksek s;.i
bayların istifa etti~ne dair bu sabah ec
nebi memleketlerde çıkan haberleri, har
biye nezareti kat'iyyen tekzib etmekte
dir. General Bek, kıtaatın teftişile meş -
gu1dür. 
Diğer taraftan harbiye nezareti şimal 

denizindeki donanma manevralarının te
hir edildiği haberlerini de tekzib eyle -
mektedir. Bu manevralara bu sabah ba'j
lanmıştır. 

Alman silah fabrikalan mütemadiyen 
çalışıyor. 

Berlin 6 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: Alınan silah endüstrisi tam 

randımanı ile çalışmaktadır. Fabrika -
ların ekserisi sekizer saat çalışan üç e

kip halinde mütemadi faaliyette bu -
lunmakta.dır. 

Silah endüstrisi ile alakadar diğer 
bazı fabrikalar mesela pansıman leva
zırnı yapan imalathaneler hususi sipa
rişleri güçlükle temin edebiliyorlar. 

İlıtiyatlann talim müddeti 

Ber lin 6 ( A.A) - Salahiyettar me
hafilden bildirildiğine göre, 45 yaşın -
dan aşağı olup ta henüz askerlik hiz -
metini yapmamış olan ihtiyatlar, ev -
velce tesbit edildiği gibi iki ay değil üç 
ay askerlik yapacaklardır. Almanya -
da hususi kıtaat halinde teşkil edilmiş 
bulunan irtibat kuvvetleri ise dört ay
l!k bir hizmete tabi tutulacaklardır. 

İhtiyatların talim müddetinin bu 
suretle uzatılınış olmasına sebeb ola -
rak iki ayın kafi gelmiyeceği ileri sü -
rülmektedir. 

Londra 6 (A.A.) - İngiliz matbua
tl, Fransız ihtiyat askerlerinin sefer -

berliğine büyük bir ehemmiyet ver -
mektedir. 

Niyüz Kronikl ve Deyli Mey! gaze
teleri, bu tedbiri yeni bir harb tehlike
si teşkil etmediği kanaatindedir. 

İngiliz donanması da 
manevralara başladı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Başlanacaktır. Şimal denizinde yapıla -
ak olan bu manevralar iki ay sürecektir. 
~uhtelif üslerde bulunan cüzütamlar, 
bugün Şimal denizine hareket etmişler -

dir. 

Eski ispanya Kralının oğlu 
bir otomobil kazasında öldü 

Miyamay 6 - Eski İs~anya Kralı -
nın büyük oğlu Kont .dö ~ovadonga, 
bir otomobil kazası netıcesınde pek a
ğ~r surette ~~r~:anmış ve bilahare 
hastanede ölmuştur. 

Bir Belçika Nazırına taarruz 
Brüksel 6 (A.A.) - Henüz maltim ol -

mıyan bazı sebeblerden dolayı münaka -
lat ve posta, telgraf ve telefon nazın Bay 
Mark, administratörü albay Püblin'in 
taarruzuna uğramıştır. Bay Mark, araya 
giren şoförü tarafından himaye edilm.jş-

tir. 

, ~ 

Geyvede belediye· intihabı 
Geyve 6 (Telefonla) - Bugün belediye 

intihab encümeni seçimine_)>aşlanmıştır. 
Ekseriyet olmadJğından seçime yarın de
vam edilecektir. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 

4 " 500 " 4 • 250 
" 40 tt 100 

100 ,, 50 
" 120 " 40 " 160 " 20 " 

4,000 Lira 
2,000 " 
1,000 " 
4,000 " 
5,000 " 
4,800 ,, 
3,200 ,, 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eylfil, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 



"Son Posta,, nın Hikayesi 

KüÇüK KIZ 
Yazan • • Peride Celal.._ 

Siyah elbiseli ihtiyar kadın: ı ber o senelerdenberi seni görmedi, belki 
-- İşte odan burası kızım, dedi, bira: ilk zamanlar biraz haşin olacaktır. Fakat 

yerleş. Sonra aşağı gel. Yemeği babanla 1 sonrası için onunla iyi olmak gene senin 
yiyeceksin, öyle istedi. elinde.» Dudaklarını büktü. Annesi de 
Kadın çekilip gitti. SAfi yalnız lcalınca dahil olduğu halde onu herkes kandırı

§Öyle bir etrafına bakındı. Oda küçük yordu. Onun hiçbir şey bilmediğini zan
bir kızın bi.itün ihtiyaçlarını karşılıyacak nediyorlardı. Evet, o belki bazı ,eyleri 
bir şekilde döşenmişti. Eşyalar gayet za- bilmiyordu. Fakat bildiği birçok şeyler 
rif ve güzeldi. Safi şapk.asını yerine astı. de vardı. MeselA annesi ona yakında iyi 
~a~llarını kenara çektı ve karyolasının olup yanına geleceğini vAdetmişti, bal
uzerıne oturdu. buki o pekala annesinin iyi olsa bile bu-

,çatıktı. Dudaklarının kenarında sert, 
keskin çizeiler belirmişti. Küçük kızın 

kalbinin atışı büsbütün şiddetlendi. Bu
nunla beraber annesinin sözlerini hattr
ladı. Bu adama sevimll ve iyi görünmesi 
lbım geliyordu. Gülümsemeye çalışarak 
kekeledi: 

- Evet, efendim, annem de buna pek 
üzülürdü. 

Devam edemedi. Annesi, ah annesi ni
çin onu bu eve yollamış, bu sofraya şu 
hiddetli adamın karşısında oturmaya 
mecbur etmişti. Bir de üstelik ağlama
masını, üzülmemesini tembih etmişti. E
linde miydi bu? 

Adam öfkeli öfkeli: 

On, on bir yaşında görünüyordu. Es- raya gelmiyeceğini biliyordu. Ya annesi 
mer küçük bir yüzü, iri mavi gözleri var- iyi olmazsa?. Küçük kalbi kopar gibi ol
dı. Yüzü bir çocuğa yakışmıyacak kadar du, tekrar ağlamıya başladı. Annesi ba
ciddi, düşünceli olduğu için ilk bakışta basını sevmesini onun biraz aksilikten 
hiç tc güzel, sevimli görünmüyordu. Hal- başka bir kusuru olmadığını da söylemiş
.buki her zaman böyle somurtkan ve ti. Halbuki o babasının birçok kusurları 
neş'csiz değildi. Onu herkes zeki, sevimli olduğunu da biliyordu. Babası onu ve - Gelecek defa daha iyi yemek ycme
bir kız olarak bilirdi. annesini hiç istememişti ve babası onu ğe çalışırsın dedi, hem de böyle ağla-

mazsı~. Çok çirkin oluyorsun. l 
Safi, annesini hastaneye bıraktıktan sevmiyordu. Y~lnız aklının almadığı bir K 1 üçük kızın yaşlı gözleri hayretle a-

sonra buraya gelmişti, annesi hasta idi, ieY vardı. B~tün babalar çocuklarını se- 1 çı dı ve bu sefer istiyerek gülümsedi ağ-
hem de çok hasta.. başka yeri olmadığı viyorlardı da bu adam kendisini niçin d ğ • . d Ja ı ı zaman annesi de kendisine daima 
için onu senelerdenberi yüzünü görme- sevmıyor u? Sonra annesi her şeye rağ- k cço çirkin oluyorsun• demeyi adet e-
diği babasının yanına göndermeye mec- men babasını sevmesi lazım geldiğini .. 

1 
dinmişti. cBu adam da bana ayni şeyi 

bur kalmıştı. Annesi, babasından 5afıye soy emişti. Peki buna ne mecburiyeti söylüyor diye, düşündü. Hayır, bu adam 
Pek az bahsetmişti ve Sifi daha kendisi varciı. Madem ki onun tarafından sevil- değil babam... cBabaıru bu kelime bir-
emeklerken onun babasından ayrıldıgw ını miyor, istenmiyordu. Ah niçin bunları d b en ire tuhafına gitti, ilk defa cbabam. 
başkalarından duymuştu. akıl edip annesine sormamıştı? d 

t iyordu. cBir de yüksek sesle söylesem a-
Küçük kız, iskemlede uzun mu''ddet o- Kapısı vurulmuştu. htiyar kadının se- b ca a nasıl olur?. diye, düşündü. Babası-

turamadı. Kalktı, pencereye gittı· . İçini sini duydu: b k H na a tı ve cesaret edemedi, başka za-
çekerek kollarını dayayıp orada ~-rdu, - aydi yemeğe küçük hanım, diyor- .. 1 ua.ı d man soy emeye karar verdi. Hem şimdi 
burnunun, gözlerinin yanmaya başladı- u. cbabam. dediği adamı sevmenin 0 ka-
gwmı hissediyordu. Bu agwlıyacag~ına aln"- Derhal mendilini çıkardı. Gözlerini ku- d d ar manasız bir şey olmadığını sezer gibi 
metti, halbuki ağlamaması la"zundı. An- rula 1• burnunu sildi. Telaşla kapıya 1 d B o uyor u. unu bilmiyecek ne vardı? Ne 
nesine hiç ağlamıyacağını vadetmişti. doğru yürüdü. s f d b ha k kalın kafalı kızdı?. İnsan cbabam:t dedi-
Halta gülmeye çalışacaktı. Evet, gülme- 0 ra ~ a ız yalnızdılar. Sifi ba-
ye ve annesine olduğu gibi bu evın sahi- basına hıç bakamıyordu. Babasının gür ği zaman kalbi sevgi ile doluyordu. O, 
bine yani babasına da iyi sevimli görün- siyah kaşları vardı ve bu kaşlar çatılarak şimdi öyle olmamış mıydı? İnsanm kalbi 
mey

1
e çalışacaktı. · ' birbirine yaklaşmıştı. Safi ondan korku- sevgi ile dolunca da tabil babasını sever

Bir anda yanakları yaşlarla ıslanıverdi. 
cHay Allah kahretsin, gene ağlıyorum» 
diye, söylendi ve göz yaşlarını acele ku
rulayarak etrafına bakındı. Evin önünde 
gayet güzel bir bahçe uzanıyordu. Tarh
ların arasında dolaşan küçük bir köpek 
bir an için dikkatini çekti: cNe güzel 
şey!. diye, mırıldandı. Acaba gidip ku

cağına alsa bir şey derler miydi? Derhal 
annesinin tembihlerini hatırladı. Anne-
si: cOrada uslu durmalısın, demişti. Her
kesle iyi olmıya çalış, sakın kimseyi üz
me, orası babanın evidir. Bununla bera-

Bu defa avdet fıraklı oldu. İfakat ha-
nım, kocasına, ağzına geleni söyledi; 

ve bu esnada, her 
biri ihtiyarın za
ten perişan zih -

yordu. Kendisine bir şey söyliyecek hitab di. Ama babası bsı•:fa tabiatli imiş, çatık 
edecek diye, ödü patlıyordu. O neden bu -s 
kadar sert ve kederli idi. Küçük kız bir siyah kaşları varmış, bunların ne ehem-
de bunu bilmiyordu. Evet muhakkak ki miyeti vardı.. eve geldiğindenberi ken
onun bilmediği bazı şeyler vardı ve bun- dinde ilk defa bir rahatlık hissetti. 
lar kafasında biriktikçe onu rahatsız et- O gün akşama kadar bahçede küçük 
miye başlıyorlardı. Burada kendisine köpekle daha birçok şeylerle oynadı. Ge
kim cevab verebilirdi? Babasına sorsa .. ce yemekte babası yoktu, cvvelA kendi 
ah onun böyle çatık kaşları, kederli ba-
k kendine coh, ne iyi> dedi, fakat biraz 
ışlan olmasa bu işi çoktan yapacaktı. 
Birdenbire babasının sesini duydu: sonra mahzunlaştı, casık suratlı da olsa 
cÇok az yemek yiyorsun. diyordu. Sa- o varken sofrada daha iyidik> diye dü

fi başını kaldırdı. Onun kendisine dik- şündü. Öğleden daha iştihasız yedi. 
katle baktığını gördü, k~ları hep öyle (Devamı 13 ncü sayfada) 

Diyarbakır Nafia mfldilrlftğftnden: 
1 - İhaleye konulan iş: 19311,50 liralık baı müşavirlik evi inşaatı kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işe aid işler şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 

C - Hususi, fenni ve bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Bu evrak nafia dairesinde görülebilir. 
3 - Bu i§in ihalesi 13/9/938 Salı günü saat 11 de kapalı zarf usulUe nafia 

müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i<;in 1448,36 liralık muvakkat teminat, cart 1e11et, 
ticaret odası vesikası. 

'A - Bu e({siltmeye girebilmek için Nafia Vekaletinden alınmıf m~teahhit
lik VP.sikası. cBu ·vesika ihale gününden en az sekiz gün t:Vvel '54Jd.ı ile Nafia 
,Vekaletine müracaatla alınacaktır. Ve bu uman zarfında vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye girentlyeceklerdir. 

5 - Talihlerin zarfları ihale saatinden bir saat evvel komisyon reisine mak
buz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri itabul edilmez. c58lt. 

ALMAN 

WESTFALYA KOKU 
Kaloriferler ve diğer teshin vasıtaları için 

en mükemmel ve elverişli koktur. 

.. 

ALMAN 
BRiKET KÖM0R0 
Her sobada zahmetsizce yanan çok temiz ve 

Yüksek Hararetli Kömürdür. 

i HUGO STINNES REDERAV A.G. 
Galata 6 ncı Vakıf Han 3 Uncu kat 13, 15 No. Telefon: 43381 

- -----------
NEVA:OZiN 

·. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kes~r. 

• - - icabında srfinde 3 kqe alınabilir. - m -
lit ettyireceğidi .. 

Gurabi efendi, hayretle sordu; 
- Nasıl? Bizim hatun kumar mı oy· 

nadı? 

- He, Lakin rulet adi kumarlardan 
değildir. Aristokrat oyunudur. 

- Halis Tokat oyunu da hangisi? •• 
Tavla mı oynadı yoksa? 

- Yok! Tavlu ilen alakası yoktur. 

nini büsbütün 
tarımar eden i
malı sözlerde sarf 
etti. fazla olarak, 
sonunda kendisi -
ni odadan kovdu; 
arkasından da ka-

YAZAN: Ercümend Ekrem Tala 
-------------------------------------------- Tokat, küşat, gülbahar laf da etme -

pıyı kilidledi. Za
vallı adamcağızın münakaşaya, müna
zaaya. kendini müdafaaya mecali yok
tu. Mahzun mahzun boynunu bükerek 
aşağı kata indi, hizmetciden istediği bir 
bardak suyu içti ve soluğu bahçedeki 
kameriyede aldı. 

-18-
- Didiğim yibi yaz: cTarihi sened -

den ehtibaren bir ay zarfinda, İstanbol
da, Marpuçularda Eğribasmaz hanin -
da, uç ve <lort nomerolu yazhanede, 
komesyoncu Rafael Kohones ve mah -
tumlari emri havalesine yedi yuz utuz 
tuk lirasi odemeğe borçluyum. Bu pa
rayi kindilerinden nakten aldiğim ce -
betle, ta'kibati kanoniyeye hacet kal
rnaksizin odemeklan mukelefirn ..• • 
Yazdin mi? 

Zavallı Gurabi efendi, titriyen elle
rile, Yasefin takrir ettiği borc senedi 
metnini, yeni harflerle yetiştirmekte 
epey güçlük çekiyordu .. Nihayet, giiç 
beH1 bitirdi. Satırları eğri eğri, bir kar
gacık burgacık nümunesini yahudinin 
gözlerinin önüne koydu. Herif bunu 
kontrol ederken: 

- Yahu! dedi .. Senedi istediğin gibi 
doldurdum ama, altı yüz liraya, bir ay 
için yüz otuz lira faiz de, amma insaf
sızlık! 

- Yok! İç insafsizlik diğil. Hisap e
dersan, karlisin helem. 

- Nasıl karlı olurum? Ne diyorsun? 
- Oyle ya! Ben sana let vereceğim .. 

Bankada bir turk lirasl 82 letdir. Ben
den alacaksin, bir liraya karşili.k 11 O 

lei. Demek, 28 lei - di mişim .. Ruletten basedoorum. 
fark var. On lira • Yahudi, dürüst gö- - Pekala! Kazandı mı? 
dan 260, yuz lira • rünmek kaygusile, Ermeni, elile: cçok!» işareti yapn. 
dan 2,800 .. aiti ke- trorikle de hesablaş- - Bir, iki yüz lira, falan mı? 
ret 2600, eder mak üzere uzakla - - Çık! 
16.800. Bu 16.600 u, şacağı sırada içeri - üç yüz? 
82 ye taksim yap: ye Takvor girdi. Az - Genem çık! 
ne oldu? 200 kusur. uyumuş olmasına - Dört yüz? .. 
Sen ne fayiz veri • rağmen yüzü gülü - - Az daha çık! 
yorsun? 130 lira. yordu. - Beş yüz?. 
200 den 130 u çi • - Bonjur, Gura- - İşte, oralarda .. yazık ki yüksek oy· 
kar .. 70 lira avan • bizadem! Günün ha- namamıştır! 
tan var be! Alahtan yır!. Eh, altık, karı L"'k' 1 1 h 7 Ka d 
belani mi istiyor 4 koca, iki katlı, kat- - ak ınb •. ~ası 0 ur, ya u. rı 8 

Sun
?, ll afi k para yo , ızım .. mer , s şans e-

Bu ince hesaba, sildiniz. Pali'tınız - Necmi beyimiz vermiştir. O da 
Gurabi efendinin görünoor ki, yedi : benim ilen berabı:_r kazinoa gitmiştir; 
aklı ermedi. Fakat veren gülü gibi 8 _ onda oturup ortalıgı .kasmış ka ... urmuş· 
gene de, rakamla .. çılmıştır. Alah ver - tur. 
rm cazibesine ka • sin!. Yasefin içine korku girmişti. Şimdi 
pılmaktan bili kal· Zavallı Gıırabi Efendi, titri 11en ellerile senedi 11azdı. Sözlerile, ihtiyan bunu gelip de anlatmanın sırası mı idi? 
madı. ı Bu emri. de üa olundu. 'şaşırttı. O, zavallı, Takvoru, macera - Sabah sabah, bu eşek herifin burada ne 

- Evet.. dedi. İhtimal ki senin yap- - Altina adresini yaz .. Soy adini da sını duymuş da, kendisile alay ediyor işi vardı? Ya, Gurabt efendi, <'ayıp rla 
tığın hesaba göre zararda değilim. Şu koy. Tamam! Al şimdi parani, say! Ay- sandı. Başka zaman olsaydı, çatacaktı. senedini geri isterseydi? Kapıdan, ge
kadar ki, sen benden faiz almamak de, yule yule, harcal Yalanuz, dikat et: Fakat henüz sersemliği gitmemiş, ak- risin geri, odanın ortasına gelip, zoraki 
vadında bulunmuştun. İdare ilen kulan, betirme. lını başına toplıyamamıştL Perişan dı- bir gülüşle: 

- Neden, belmem .. sen buyun laf Yasef, öteki cebinden şişkin bir cüz- mağında, hala kuman salonunun hay - Yalan! dedi. Takvor efendi biu 
ağnamiyorsun. Sana parayl veren ben dan çıkardı; Gurabi efendinin senedini ve huyü devam ediyor, bir taraftan da maytaba aliyor. Nerde bu bulluk? Ru
diğilim. Benimkisi ara yerde salt bir dörde katlayıp, bunun içine yerleştir- yahudl tefecinin demindenberi bir bok- letin acamisi olan bir kari, boyle bir 
vasita olmak. O da senin yuzel hatirin di. Artık muradına ermiş, memnundu. kabaz maharetile sayıp döktüğü ra - yecede em oryenir, em oynar, em da 
içun.. Piyasadan 135 den topladığı leileri, kamlar oynuyordu. dunyanin parasini kazanir mi? 

- Öyle olsun. Ne yapalım? 11 O dan sürmüş, aradaki bu farktan Takvorun bu lakırdılan, kapıdan Takvorun canı sıkıldı: 
- Şimdik, al şu p~u .. yapiştir .. yer- temin eylediği batın sayılır kira, açık- çılonak üzere olan Yasefi, eşikte dur - - Neden yalan deeyiın? Bir menfa· 

mi kuruş ta bezim cepten yitsin. tan 130 lira da faiz katmıştı. Gurabi durdu.. atım vardır sankim? Halep onda ise, 
Yasefin, muşamba kaplı, kirli bir efendinin sağlamlığına gelince ondan Ermeni ayni güler yüzle devam etti: metro bundadır. Torik beyimizi çağıra· 

defterin içinden çıkarıp uzattığı damga emindi. İhtiyar mümeyyiz, vaktile de - Bayan efendimiz ruleti adeta maf yım da, kendisinden sival edinJz. Esa-
pulunu Gurabt efendi aldı, dilile tük- borelarını daima muntazam ödeyen .. etti. Hangi numroya fiş koyduysa, plen sen, bayanla ortak idiyse, kazancı yan 
rükleyip senede yapıştırdı. lerdendi. Ve yasefe küçük bir deyni vurdu. Hasdı, sildi süpürdü. Ziyade beyan almıştır •• 

- Buyunki tarihi koy .. imzala.. • kalımt idi fae, o da kefalet Jiiz(lDden • sermayesi olaydı. müstakil kasayı fa- (Atilua Nf'J 
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Kırık ıiı8Clilya 

Deli Paşonun soyguncuları 

Fabrika ve havuzlarda inşa edilmekte olan bir romorkör için 1 Dizel mo
törü ve teferrüatı satın alınacaktır. Makine ye teferrüatma afd lennt ıart-
nameyi ve istenilecek sair izahatı al!J14k üzere Bankamız Materyel dairesi
ne müracaat edilmelidir. Bu işe aid teklifler en geç 15/9/938 tarilıine,ftdar 
mezkar daireye verilmiş bulunmalıdır. 

HiKAYE ~ Küçük kız 

Albn d:f 
Çeviren: lnrt.et BuZflat 

DAiMON FENERLER 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 800 metre •tık ver•• 
· 1938 Modeli 

DAiMON 
Fenerleri gelmiştir. 

iyi ........ k .. Jalnu 
D A l'M O N Plllerl 

ile 
D A 1 M O N •mpullarını 

kall•nınız ve her yerde DAiMON 
markuma dikkat ediniz. 

lstanbul Tramvay Şirketinden : 
İstanbul Tramvay Şirketi, 1938-1939 mekteb Mlles1 zarfında tramvay: 

6atlannda tenzilAtlı tarife ile seyahat etmek hıkJnnı balqeyleyen kartların 
kaydına 12 Eyltil 19.33 tarihinden itibaren "8f)•nacağım meldeb ve üniver
site talebelerine ilAn eyler. 

AIAkadarlar, pazar ve bayram sOıı1erf hariç olmak üzere her lfln: 
Saat 8,3d dan 12 ye ve 13,30 dan 17,30 a kadar. · 
Cumartesi gtlnıerı saat 8,,0 dan 13 ı kadar milsbit tvraklarile • beral>er 

Oalatada Söğüd IOkağmda ('I'Unel arkasında) Hareket kalemine müracaat 
edebilirlet. ~at.'OK 
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Yazan·: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 
Bir gün m~hkumlardan. b~ri: .. Beyefendi, dedi. Bahçede çalışbnlan mahpuslar 
kaçmasın dıye konulan ıkı Jandarma beyhude yere duruyorlar. Siz mutasarrıf 

bulundukça içimizden hiç kimse kaçmaz 1 ., 
Yukarıda saydığım binaların orta

ı;ındaki gübreli ve çamurlu sahanın bir 
an evvel bahçeye tahvilini arzu edi
yordum. Mevkie uygun bir plan yapıl
masını Selanik iltisak demiryolunun 
Dedeağaç komiserine, nafıa mühendi
sine, hatta Şark Demiryollan mühen
disi Alınan Mösyö Hafnere rica ettim. 
Bunların yaptıkları pianlarm hepsi 

güzeldi, fakat mevkie uygun değildi. 
Bu müstatil şekildeki sahaya yapı

lacak bahçeye dört taraftaki karşılıklı 
kapılardan girerek dairelerden herhan
gi birine gideceklerin veya kapıların 
birinden girip diğer birinden çıkacak
ların en kısa bir yol ile mürur ve ubur
larını temin etmek lazımdı. Çünkü, 
aksi takdirde. halkın, yapılacak olan 
çiçek tarhlarını çiğnemekten menedi
lebilmeleri müşkül olurdu. 

Ahalinin bakım~z bir halde bultt- D~cteağacm. eski. re simlerinden biri d4lı4 
nan bu ama üzerine, gidegele. bıraktık- Mahpusların okuyup yazma bilenle- nın mahdud olınadığını anlatmak isti-
ları ayak izleri dikkatimi çeldi. rini, bilmeyenlere öğretmiye memur yorum. 

Bu iz, gidilecek, gelinecek bina ve etmiştim. Hatta mühtac oldukları ki- Manastır vilayeti hatıralarında görü-
lapılar için en kısa birer çığır olmakla tabların parasını da Rusya konsolosu leceği vechile, orada bu küçük vak'a
beraber teşekkül eden mütenazır şe- dostum Mösyö Cristi vermişti. Fazla o- dan çok büyük, çok mühim ve mes'uli
killerde de bir çirkinlik yoktu. !arak mahpusların az sermaye ile bazı yeti çok ağır teşebbüslerde bulundum 

Gördüklerimi, derhal bir kiığıd üstü- san'atlara intisab1annı temin ve bu su- ve muvaffak oldum. 
ne kopye etilin. retle az çok faydalanmalarına da im- - 52 -

Bu suretle, yollarının genişliği iki kan bulmuştum. NAKLİYAT İNHiSARI VE FAHİŞ 
metre ile altı metre- arasında tehalüf Esasen, bahçe işleri mahpuslar için TARİFE - SEFİRLERİN VE 
eden iyi bir bahçe plam vücude geldi. bir nevi eğlence teşkil ediyordu. ŞARK DEMİRYOLLARI 

Planı, gösterdiğim üç mühendis, kısa Bunlar meyanında Ferecilik nahiye- UMUM MÜDÜRÜNÜN 
yol meselesi ve yollar arasında kalan si köylerinden birinin ahalisinden olup ALDATILMALARI 
parçaların tenazuru bakımından kendi bir katil meselesinden dolayı mahkum --o-
planlarına müreccah buldular ve işe olan bir mahpus vardı. Küçük cüsseli Dedeağaca vardıktan birkaç gün son-
\laşladık. ve Abbas adlı olan bu şahıs zeki bir a- ra hükUmet konağı önünde kadınlı, er-

0 sene .baharında Edirnede Meriç, damdı. Onu işbaşı tayin etmiştim. keili yüzlerce insan toplanarak beni 
Arda ve Tunca ırmakları feyezan et- Abbas, bir gün: görmek istediklerini söylediler. Derhal 
mişlcrdi. Kışlalara vesair su istilasına - Beyefendi, dedi, bahçede çalıştı- çıktım. 
uğrayan mahallelere ekmek ve ~rzak rılan mahpuslar kaçmasın dive konulan (Arkası var) 
göndermek için bahriye nezaretinden iki jandarma burada beyhude yere du- ............................................................. . 
iki altı düz kayık istenmişti. Nezaret- ruyotlar. Siz mutasarrıf bulundukca, 
ten, yelkenli büyük bir kayık yabud içimizden hiç kimse kaçmaz! 
küçük bir gemi yollamışlardı. Bu sefi- O esnada bu nahiye dahilindeki köy
nenin matlub !şde .kullanılması milin- !erden birinde ,geceleyin, zengin bir 
kün olmadığı gibi, lstanbu1a iade mas- adamın evini basıp mallannı çalmışlar, 
rafı da fazla idi, Edirnede satılmasına kendisini de yaralamışlardı. Her taraf
da imkan yoktu. ta emniyet mükemmel olan bu küçük 
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Macar Kispest takımı lstanbula 
gelmek istiyor 

Macarlann tanınmış klüplerinden 
Kispest futbol takımı İstanbulda dört 
maç yapmak üzere bir müracaatta bu
lunmuştur. 

Macar takımı ilk maçı 17 EyliUde 
oynayabileceğini bildirmiştir. 

Alakadar klüplerin muhaberatı müs 
bet bir netice verirse Macar takımı 
şehrimize gelecektir. 

Beyoğlu Halkavi spor komitesi 
istifa etti 

Beyoğlu Halkevi binası başka bir 
müessese tarafından satın alındığı için 
bu mevsim orada kış faaliyeti yapıla -
mıyacaktır. 

İstanbulda voleybol, basketbol, ve 
kapalı salon idmanlarını pek munta -
zam bir şekilde yapmakta olan Bey -
oğlu Halkevinin bu sene faaliyet sa -
hasından çek.ilmiş olması büyük bir ka
yıptır. 

Beyoğlu !Ialkevindek.i spor faaliyeti 
ni çok esaslı bir şek.ilde idare eden 
spor komitesi başkanı Galatasaraylı 

Şakir ile kızların bedii jimnastik ve 
eskrim ve aletli jimnastik hareketle -
rini büyük bir muvaffakiyetle başar -
mış olan muallim Bayan Mübeccel ve 
komite arkadaşları bu vaziyet dolayı -
sile istifa etmişlerdir. 

lngiltere birinci liginde 968 
oyuncu lisans aldı 

İngiltere profesyonel ligine dahil 
birinci küme klüplerinin adedi yirmi 
ikidir. 

Yirmi iki klüp yeni mevsim lig maç
ları için futbol cemiyetinden (968) o
yuncuya lisans alınışlardır. 

Athspor klübUnUn toplantısı 
İstanbul Anadolu yakası Atlı Spor 

Klübünden: 15 Ağustos 938 pazartesi 
günkü toplantıda ekseriyet hasıl ola -
madığından 1 O Eylfıl 938 Cumartesi 
günü ikinci bir toplantı yapılacaktır. 
O gün saat 16 da klübün taşındığı Fe
neryolu Bağdad caddesi Fuatpaşa so -
kak 6 sayılı yeni binasına sayın aza -
ların teşrifleri rica olunur. 
···························································-· 

Poliste: 
Kavun yüklü bir sandal battı 

İnebolulu Osmanın idaresindeki 3289 nu
maralı sandal, halden yüklemiş oldu~u ka -
vunlan Çubukluya götürürlren havanın bir
denbire bozulması neticesinde sandal k.a -
vunlarla beraber batmış, sandalcı etraftan 
yetişenler tarafından kurtarılmıştır. 

Eyltll 1 

~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
1 Eyıuı ıtıs Çarpmba 

Mu NEŞRİYATI: 
12.SO: Pllkla Türk muslkls!. 12.50: Havv 

d1s.1S.05: Plfı.kla Tftrk mu.slk.181. 1uo: Muh
telif pllk neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Dans mu.slkl.ııi (Pllk). 19: Konfe

rans: Eminönü Halkevi namına. Dr. HUIJıl 
Ziya Ülken (Efsanele~de Türk tefekkürll>· 
19.30: Dans musikisi (Plfı.k). 19.55: Borsa ha• 
berlerl. 20: Bant Ayan: Orenviç rasadhane
sinden naklen. Faide Yıldız ve arkada§laı1 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20.40: Hava raporu. 20.4'3: Ömer Rıza Dol• 
rul tarafından arabca söylev. 21: Şan: Bed· 
riye Tüzün, Stüdyo orkestrası refakatUe. 2ı. 
30: Nezihe Uyar ve arkadaşları t&rafındaO 
Türk musikisi ve halk şarklları. 22.10: Darüt
taHm musiki heyeti: Fahri Ye arkadaşları. 
22.50: Ajans haberleri, ertesi günün -.rogra• 
mı. 23: Saat Ayarı. 

ANKARA 
' Eytw 1938 Qal'1&Jllba prorramı 

ÖÖLE NEl'>RİYATI: 
ı4.30: Karışık pllk nef?lyatL H.50: Pllklt 

Türk ,musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajaol 
baberlerl 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

18.30: Pllk.la dana mualt:l.sl, 11.15: Tt1rl 
musikisi ve halk fal'kıl&n (Mukadder ve ~ 
kada.şları), 20: Saat Ayan ve arabca neşri • 
yat, 20.15: Türk mu.sildsl ve halk şarkılarlo 
<H. Rıza), 21: Sıhhi konuşma: (Doktor Vr 
flk Vassaf), 21.15: Stüdyo salon orke8trası. 
22: Ajans haberleri ve hava raporu. 22.151 
Ya.rınki program. 

················································-··········-
Gümrüklerde: 

Gümrüklerdeki aahibaiz efyanın 
hayır müeueaelerine tevzüne 

batlandı 
Gümrük başmüdürlüğü ambarlard• 

biriken ve .satılamıyan sahibsiz bir ço~ 
eşyayı hayır müesseselerine tevzi etme
ğe başlamıştır. Gümrükler idaresi soo 
iki ay içinde Şehremini Halkevi, çoc~ 
hastanesi, Fatih Halkevi, ilk okul yok • 
sul çocuklara yardım birliği, Beyoğlu ç<>" 
cuk esirgeme kurumu, Cerrahpaşa, Gu• 
raba, Haseki, Beyoğlu, Haydarpaşa hal' 
tanelerine 20 bin lira kıymetinde muh .. 
telif eşya dağıtmıştır. Bu eşyalar içeri • 
sinde ipekli ve yünlü kumaşlar, deri ,,. 
köseleler, radyo, karyola, battaniye, pi .. 
rinç ve daha bir çok eşyalar vardır. 

Gnmrük itleri müdürft tekand edildi 
Gümrük ve İnhisarlar VekAleti güm• 

rük işleri müdürü Bay Fazıl Akyol, keJV 
di arzusile tekaüde sevkedilm.iştir. Ben, Dedeağaca gelirken bu kayığın livada nadir olan bir vak'a teşkil eden 

Dedeağaçta satılarak bedelinin hayırlı şu hadiseden canım sıkıldı. Birçok ta
bir işde kullanılmasına idare meclisin- kib ve taharriye rağmen failleri de el
den karar almıştım. İşte, bunu satarak de edilemedi. 

4 

b 

6 • • - - - - - - -• • • Bir yük arabası bir zahireciyi çiğnedi Dahiliye VekAleti hayvan sergilerin• 

bedelilc bahçe işine başla(.fık. Bu vak'ayı, bahçe işlerine nezaret e- • • Sürücü Ferhadın idareslndeld 2500 nu - yardımda bulunacak 
maralı yük arabası Erenk.öy 1.stasyon cad -
deslnden geçerken ayni caddede zahlrecllik 
yapan Hüseyine oarparak vücudünün muh
telif yerlerinden yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. Yaralı Nümune hastanesinde te -
davi altına alınmlf, suçlu yakalanmıştır . 

Ağaçların gerek intibah ve gerekse derken, Abbasa anlattım: 
bakımına itina edildiği icin iki sene i- _ Sen bu cinayeti kimlerin yapmış 
çinde umulmaz bir derecede yetiştiler. olduklarını tahmin edebilirsin, dedim. 

Bir aralık oraya gelmiş olan, Fran- Abbas gülümsedi: 
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- • • • -• • - - - • • sanın İstanbul sefareti maiyetine rne-.. - Bizim nahiyede ne müdür müdür- SOLDAN SAÖA: 
mur vapurun suvarisi beni ziyaret et- dür, ne de jandarma jandarmadır. Keş-

Bir işci makineye elini kapbrdı 

ti. Meğer bahçen'in eV\'elki vaziyetini, ki daha evvel söyleseydiniz, emreder
cvvelce de Dedeağaca geldiği için, bili- seniz bu gece gider, bir iki gün içinde 
yormuş. Bu kadar kısa bir zamanda ha- hem hırsızları tutturur ve hem de çal
sıl olan tebeddül, dikkatine çarpmış... dıltlan mallan buldururum ... 
Alınan mühendis Mösyö Hafner ile be- Abbas, aklı başında bir adamdı. Mah
raber, her üçümüz bahçeyi gezdik. kiimiyetini mucib olan katil cürmü 
Mösyö Hafner kısa yol meselesini an-
Ja t tı. Süvari merak ederek camiin rnİ- tahrik ve tehevvürle vukua gelmişti. 

Ceza müddeti de bitmek üzere idi. 0-
naresine çıktı. Sonra planın kimin tara-
fından yapıldığını sordu. nun için, bu vesile ile kaçması ihtimali 

Mösyö Hafner beni işaret ederek: hatın.ına geldi. Esasen her ne sebeble 
_ İ.şte, djplomat bir mühendis olan olursa olsun ,bir mahkfunun serbest bı

rakılması kanuna mugayir idi. Ani bir 
mutasarrıf bey, dedi! 

F\-ansız beni hararetle tebrik etti. O- tereddüdden sonra: 
na: - Pekaia, dedim, bu gece git! 

- Böyle tebrik ve takdir edilmeğe Zeki mahkfım, herkesin sezemiyece-
hakkım yok, cevabını verdim. Çünkü ği bu pek kısa tereddüdü anlamıştı: 
planı ben yapmadım. Onu, daima kısa - Emriniz vechile giderim. Fakat 
yol arayan inşanların izleri vücude ge- belki lazım o1ur, Musa çavuşu da yanı
tirmiş. Ben de bunları bir kağıda nak- ma katsanız, dedi. 
lettiın, o kadar... Musa, mutasarrıflık makamına me-

Bahçeyi evvela üç kuruş gündelik ile mur çok kuvvetli bir jandarma idi. Ab-
ve bilahare de para tükendiği için basa: • 
memnuniyetle ve ücretsiz olarak mah- - Musarun, bence gitmesine lüzum 
puslar yaptılar. Çünkü, aşağıda izah e- yok. Fakat mademki istiyorsun, öyle 
aeceğim vechile, bütün mahpuslar ile olsun, cevabını verdim. 
gerçekten dost ohnuştuk. Abbas ile Musa, üç gün sonra gasbo-

Hapishane binası hava ve ziyayı, ta- lunan malla~ beş altı katıra yüklemiş 
vana yakın bir irtifada olan pencere oldukları halde, mücrirnlerle beraber 
ve künklerden alıyordu. Ben bunları avdet ettiler. 

ı - Sigara kutusu - Ba§taki tüyler. 
3 - Evkafın aldığı vergi - Bir ev halkı. 
3 - ~da va olan - Genişlik. 

4 - Sarık yaptıkları bir kumaş - Dlldş 
dlkmeğe yarıyan. 

5 - Sonuna blr eli• getirilirse yol - Ma-
viye benzer bir renk. 

8 - Yavaş hareket ederek. 
'1 - Kıran t eden. 
8 - Kamer - Hatırladık. 
9 - Eritmek - Cemi edatı. 

10 - Yedikulenln bostanlarında iyi yeti-
şir - Nesil. 

YUKARDAN AŞAtil: 
1 - Alış veriş - İşaret. 

Eyübde Bahariye cadde.!inde Jlstlk tab -
rikasında çalışan lşcl Mehmed Yılmaz, ça
lıştığı makineye kazaen elini kaptırmış Te 
.;ağ elinin parmakları ezUıniştlr. Mehmed 
Musevi hastanesinde tedavi altına alınmış -
tır. 

Bir tramvay, araba çarpışması 
liı\dıköyde Mekteb sokağında oturan 15 

yaşında Vlktorya priçka arabası lle duvar 
dibinden geçerken vatman İbrahlmin ldare
s!ndekl tramva7 arabası priçkaya çarpmıı
tır. Bu çarpışma neticesinde Vlktorya aya
ğından yaralanmı.otır. 

Bir büyücü kadın yakalandı 
2 - Taaccüb nidası - Üye. 
s - Peder - Boyamak masdarından mU- Beykozda Panayır sokağında oturan Pan-

zarl müfred üçüncü şahıs. deli kızı 19 yaşında Kalyöpl, zabıtaya mü -
4 - Taharri edilmek - İşaret sıfatı. racnatıa ayni evde oturan 50 yaşında Praf-
5 - Kedinin yediğini iddia ettikleri ot _ güvl tarafından büyü yapılmakt.a oldu~unu 

Yed. iddia etmiş, suçlu yakalanarak tahltlkata 
8 - Yalan. başlanmıştır. 
'1 - Birdenbire - Ölft olmıyan. Fena şekilde neticelenen bir f8ka 
8 - Bir nota - Pek nldir bulunan. 
9 - Açıkca - Nesil. 
ıo - Atzın altındatl - Sevda. 
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Bebekte oturan balıkçı Aziz lle arkadaşı 
Hamdi, birblrlerlle şakalqırlarken Hamdi 
el!ne geçlrdiğl bir tahta parçaslle Az1zin ka
burga kemikleri üzerine vurmuş ve Aziz ol
duğu yere düşüp bayılmıştır. Hamdi bu nl
hoş şakasından dolayı yakalanm.JJ, Aziz Bey 
oğlu hastanesine kaldınlmıştır. ............. ·---···-········-·-···-·······-···-··· 
Akrabaları mı arıyorum 

Aslen Kıbrısın Tuzla §ehrlndenlm. Akraba
larımın elyevm Antalyaya yerleştlklerlnl i
şittim. Kendilerine Yusuf Abührell oğullan 
derler. Biz ise Ank.anllerdenlz. Bulundukları 
yerin veya adreslerinin insaniyet namına. 
blld!rllmesinl rica ederim. 

lrlemdoalı Bassan Tahsin 

genişlettim, künkleri çıkartıp yerleri- Kanuna muhalif bulunan bu mua
he pencere yaptırdım. Mahpusların, melemi yazmaktan maksadım, böyle 
Oinada akar nu bulunmamasından do- hareket etmelerini idare' memurlarımı
layı çe~tikleri wyet ve meşakkatin ö- za tavsiye etmek değildir. vazifesini 
nüne geçmek ~in, akar su tesisatı ve tamamile ifa etmek isteyen bir idare 
bir de şadırvan vücude getirttim. memuru için, muvaffakiyet vasıtaları- Evvelki bulmacanın halledUmif ıekli 

ıt Cbarlotte Street 
Tottebham Court 
Bel. London W. 1 

Dahiliye Vekaleti gelecek sene, sergi• 
!erde derece alan hayvanların sahihlerin' 
dağıtılmak üzere bet bin liralık yardım• 
da bulunacaktır. 

Bir ay zarfında gelen ve giden 
yolcular 

Galata yolcu salonundan son bir s'! 
içinde 2723 yolcu yabancı memlekeUert 
gitmiş ve 2593 yolcu şehre gelmiştir. .............................................................. 

Son Posta 
Yevml. Styaat, Havadis ve Halk p.aeteal 

Yerebatan. Çatalçqme soka.it. il 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıbıı yazı ve 
resimlerin bütü.a haklan 
mahfu.ı ve gazetemize alddir. 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORK1YB HOO 760 '°° YUNANİSTAN 2340 1220 '110 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli pe§ind.ir. Adrea 
deiijtirmek 25 tur111tur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen ewalı •eri oerilmn. 
ilanlardan ma,uliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 luırujl~ 
Pul ilavesi lhımd.ır. 

lt•··;~;;·;~·~·74i·ı;;;;~b:i"""'ı Telgraf : Son Posta -
! Telefon : 20203 • .. " 11 ............................................... ,,,,, 
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EVVELCE YETiS. 
HEYENPARAN 
ŞiMD/ YETİŞİR. 

- ARADA BCJYOK FARK VAR 
~ 

Pert~Y çocuk pudra11 ; tfmdiye tadar hiçbir benzeri taratından taklld 
edllmemlftlr. Bu pudranın, en bQytık . meziyeti bilhassa çocuk cildleri 
IÇln hazırlanmış olaiuı YI tertibinde tahi'lf edici hiçbir madde 
bulu,AMMı~llPı.w~ 

~ışman vücutlu yaşlı ldmaeler de kullanmaktadırlar. VOcudQn iltivala

rında ve koltuk altlannın P!tilderlne ka?fl 'bundan daıı8 mne11lr bir 
pudra henQz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi ( Talk · Pudra ) ları ile karıştırmayımz. 

ViROZ.A 

Bllünıum J&DıkJar, tll'q Jan1an Y ... 

." TEDAVi EDER Q#·(·lfl 
Kışı Beklemeyiniz 1 '\ 

KURK MANTOLARINIZI 
her yerden daha ucuz, daha itinalı ve ayni zamanda uzun vade ile 

ARJANTE lilki tô1f('fıtlRETHANESi 
1 

latanbuJ, Mabmudpafa caddeai No. 137 Tel: 22654 

)1 otiiiislp bit ,,. nda111 
1. .............. (MM) .. ec.. ............................ 
~ .......................... . 
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...... ,._,.... ......... __ 
: ....... ..... 
fCWM)..., .... ....... ...... ~ 

~;;e....,.·, 

. llT••M...,.... , 
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, •••• _,.,., 12 .... , .. 
...._ ••• l,. .......... .,. 
ti .................... ,. .... 
,,.,.. .............. k •••dllt. 

.............................................................. 

ilan Tarif em iz 
Tek sUtun santımı 

Birinci Mlıile 406 hraı 
llrinol uhil• 160 • 
Ofincii Mlıil. 200 , 
DörtllndJ ıa/Ule 100 • 
I~ aahilela 60 » 
Son .aahil• 40 • 

Muayyen bir milddeı %8.rfuıct. 
fazlaca mikdarda illn yaptırıcat. 
Jar ayrıca tenzilAth tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlanna 
aid iıler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

tılncıhk KoDektlf §lftetl 
IU.lu'amaasa4e llaa 

&alw.'a eaclded 

Sabah, öğle ve alqam her yemekten 

kullanan mes'ud güzeller 

~ 

DYOLi 
Kullandıklarını söyledikten sonra, Radyolinle fırçalanan dişler ebedi bir 

dişlerin niçin bu kadar beyaz ve güzel hayata, sıhhate ve cazibeye malik 
olduğuna şaşmak hakikaten ıqılacak olur. 
şeydir. 

DAiMA RADYOLiN 

KUVVET ŞURUBU 

v • 
1 

• 
1 N TAL 

Kan11ıiık, kemik 
vitamin•izlikten 

hutalıklan, dimağ yorgunlu klan ile 
doğma botiln zayıfbklan geçirir. 

VITALIN 
Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet ıurubudur. Çomk· 
lannıza Vitalin kuvvet ıurubu vermekle onlan sağlam, ıtlr

bU.Z ve nq' eli yetiftirirıiniz. 

v TAL • 
1 N • 

1 
Mektep çaiındaki rençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlann 

hayati kudret ve kuvve_tleri~ artırır. 

lNGILtz KANZUK ECZANESi 
BEYOOLU • lsTANBUL 

Ve UQI ••ıealncle Mr çoc•ll •lltl llerk-•ca 11...,., lltlmr, 
abı ve ltlalklete bl•er, KUrek çeker, Teala or••r, da•• 
etler, GU•e• b•nroau11u ... , velh••al ltlta• apor ... , ..... 
lerlnlze r•hat ve •ef'e il• deva• edeblllral•fz. 

FEM .• L ve BA GI Arbk kadınlara ayın nznntuın gtlnlerin.1 
tamamen unutturmuştur. 
O kadar pratiktir ki; en ince elblıeler ·ve FEMiL ve BAGI dar mayolar altında bile ıezilmez, kullanan 
kadın mevcudiyetini kat'iyen anhyama1. 
Mlkrob yuvası olan eski esuı bez ve pamuk 

FEM.ıL v• BAGI tamponlttrın, Bayanlann bütnn bayaUanna 
mal olan rahim, tenaanJ ve sınır hula.. 
lıklannm önQnı ge9mtştir. 

" Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti Bayanlannm AYLIK TEMlZLfKLERlNDB 
yüııız FEMlL ve BAÖINI takdirle kabul etmiştir. FEMtt. ve BA<ll'm 

her eczanede ve bOyQk ticarethanelerde dalma Bayanlanmızın 
hizmetine hazır bulunur. 

Saç Nkimı, gü.zelliifn en birinci .artıdır. 

· Kepekleri ve saç dökülmesiiu tedavi eden tesiri mÜcerreb bir iliçt&r. 


